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 پروپیلن لیپ و اتیلن پلی پایه با مستربچ و پالستیکی کامپاندهای تولید احداث موضوع 

 تن 0333 ظرفیت

 لرستان شهیجاده ازنا، پشت کارخانه ش 5 لومتری،ک گودرزیال اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای
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 ریالمیلیون  01713 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 80332 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 8822 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 2030 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 13  دوره بهره برداری 

کل  ارزش خالص جریان نقدی

 (NPV)گذاری سرمایه
 میلیون ریال 20،351,73

ی و 
مال

ج  
تای

ن
ی

صاد
اقت

 

 73,03% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 1.37 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نقطه سر به سر 

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
03,32% 

 نفر 13 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

ه ظرفیت ب پروپیلن پلی و اتیلن پلی پایه با مستربچ و پالستیکی کامپاندهای تولیدهدف از اجرای طرح حاضر، احداث واحد 

پشت کارخانه  ازنا، جاده 5 لومتریکمترمربع در استان لرستان، شهر الیگودرز،  5333تن در زمینی به مساحت  0333اسمی 

فازهای بعدی و باشد. مجری طرح قصد دارد محصوالت تولید شده را در سطح کشور عرضه نماید و در شیشه لرستان می

 در صورت توسعه طرح حاضر، ظرفیت در نظر گرفته شده را صادر نماید. 

 بطور کلی اهداف اجرای طرح بشرح ذیل می باشد:

 پروژه اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم  

 تامین نیاز داخلی و خودکفایی در زمینه تولید مستربچ 

 کاهش واردات مستربچ و جلوگیری از خروج ارز از کشور 

 صادرات و ارزآوری برای کشور در فازهای بعدی 

 تامین نیاز داخلی استان با توجه به نبود واحد تولید مستربچ در استان 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 پشت کارخانه شیشه لرستان  ازنا، جاده 5 لومتریکاستان لرستان، شهر الیگودرز، 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

افزودنی می باشد متشکل از موادی همچون پلی پروپلین، پلی استایرن و ... که به پلیمرهای طبیعی به منظور  مستربچ

و یا دیگر افزودنی ها بصورت  پودر رنگمحصولی است که در آن یا یه بیان دیگر  تولید رنگ یا بهبود خواص افزوده می شود

یکدیگر در یک رزین پایه ادغام شده که این رزیق مطابق با پالستیک اصلی تزریقی، که به شکل دانه ای )گرانول(  بهینه با

 .اشدو کپسولی )پریل( می ب
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 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 و تعرفه محصول طرح ISIC یکدها

 واحد سنجش آیسیک کد عنوان فارسی ردیف

 رقمی محصول 8کدهای آیسیک 

 تن 83101581 مستربچ پلی اتیلن  1

 تن 83101588 مستربچ پلی پروپیلن  8

 تن 83101580 مستربچ پلی استایرن  0

 تن 83101583 مستربچ پی وی سی  3

 رقمی محصول 01کدهای آیسیک 

 تن 8310318335 مستربچ پلیمری 5

 تن 8310518332 مستربچ پلیمری بر پایه پلی اتیلن 2

 تن 8310518337 مستربچ پلیمری بر پایه پلی پروپیلن 7

 تن 8310518332 مستربچ پلیمری بر پایه پی وی سی 2

 تن 8310518333 پایه پلی استایرنمستربچ پلیمری بر  3

 تن 8310518313 مستربچ پلیمری بر پایه پلی استر 13

 تن 8310518372 مستربچ پلیمری بر پایه پلی کربنات 11

 تن ABS 8310518377مستربچ پلیمری بر پایه  18

 تن 8310518323 2مستربچ نایلون  10

 تن 8310518321 2-2مستربچ نایلون  13

 وزارت صنعت، معدن و تجارتمأخذ:    

  



 معرفی بازار هدف محصول-3-2

 بررسی بازار -4

ضعیت بینی وپیش شود.مورد بررسی تحلیل میاز طریق مقایسه آمارهای تقاضای آتی و عرضه آتی آینده صنعت وضعیت 

تن در سال برآورد شده  133331سال آینده بطور میانگین  5در  شود که تقاضای آتیآتی بازار مستربچ اینگونه تحلیل می

تن در سال می باشد و تحلیل  118282سال آینده به طور میانگین معادل  5است. این در حالی است که عرضه آتی طی 

بطوریکه با بهره برداری از طرح های جدید و اضافه  .دهدتن در سال کمبود را نشان می 2210موازنه عرضه و تقاضای آتی ، 

 1333بالغ بر  35به ظرفیت واحدهای فعال این نیاز بازار همچنان وجود خواهد داشت در سال شدن ظرفیت این واحدها 

میلیون دالر ارزبری از کشور شده است این درحالی است که  5تن مستربچ وارد کشور شده است که در ازای واردات آن 

در مقابل محصول داخلی خواهد  درصد وارد کشور می شود که قدرت رقابت بسیار کمی 82محصول خارجی با تعرفه 

داشت. لذا با وجود کاربردهای فراوان مستربچ در صنعت پالستیک و پلیمر و استفاده از مستربچ به مواد اولیه در این صنایع 

 و رشد این صنایع در کشور اجرای طرح حاضر با استقبال مواجه خواهد شد. 

اط مهم کشور در زمینه تولید پودر میکرونیزه کربنات کلسیم در کشور عالوه بر این شهرستان الیگودرز به عنوان یکی از نق

می باشد درحالیکه میتوان از این پتانسیل به عنوان عمده مواد اولیه مورد نیاز مستربچ در راستای اجرای طرح حاضر بهره 

ادی دارد. چرا که از طریق کاهش برد. لذا اجرای طرح با وجود پتانسیل تأمین مواد اولیه در شهرستان الیگودرز توجیه اقتص

 هزینه حمل، بهای تمام شده محصول و قدرت رقابت آن در بازار داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت. 

بندی به عنوان دو عامل اصلی رشد بازار مستربچ در توسعه صنعت فرایندسازی بسپارها و افزایش تقاضای صنعت بسته

طی درصدی  7,3. بدین ترتیب، بازار مستربچ در این منطقه با نرخ رشدی معادل شودمی منطقه آسیا/اقیانوسیه نام برده 

ها بوده و بمنظور وارد دانه و سایر افزودنیحاوی رنگ ها عموماًتوسعه خواهد یافت. این مستربچ 8312-8381های سال

بطور عمده  هاگیرند. مستربچقرار می کردن رنگ و سایر خواص مورد نظر به بستر بسپاری حین فرایند تولید مورد استفاده

بینی شده بازار مستربچ سفید از شوند. در دوره پیشبه چهار دسته سیاه، سفید، رنگی و حاوی مواد افزودنی تقسیم می

 توان به تقاضای گسترده این مستربچ در بیشترین میزان رشد در این منطقه برخوردار خواهد بود. از دالیل این امر می

 



 

لذا میتوان با توسعه بازار مستربچ در منطقه  .1های مورد استفاده در صنعت مواد غذایی و دارویی اشاره نمودکپالستی

 آسیا/اقیانوسیه، هدف از اجرای طرح را در فازهای بعدی صادرات در نظر گرفت. 

 

 تن:مستربچ           واحد تقاضای بینیپیش و عرضه امکانات بینیپیش موازنه تحلیل  جدول

 0011 0933 0938 0931 0931 شرح  /  سال

 183078 112353 110212 133282 138822 عرضه واحدهای فعال و در دست اجرا

 182221 188550 112712 111123 135222 تقاضای داخلی

 8335 8335 8335 8335 8335 تقاضای خارجی

 -1160 1160-1393 -6601 -8111 -1106 کمبود عرضه 

 

 

 

 

 آب معدنی وضعیت آتی بازار

  

                                                 
 (/http://iranpolymer.comماأخذ: ایران پلیمر )1 

در کشور وجود خواهد داشت مستربچ  عرضه ظرفیت کمبودسال آتی  6بر اساس مطالعات بازار در 

رشد صنایع مختلف نظیر پالستیک و پلیمر و نیاز این صنایع به مستربچ در سال های  همچنین 

لذا احداث واحدهای   حاکی از نیاز بازار به ظرفیت جدید تولید مستربچ در کشور می باشد. آتی،

 دارد.  در سطح کشور نیز توجیه اقتصادی  جدید



 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی:

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 0333 تن چبا پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن و مستر بکامپاند های پالستیکی  0

 

 ظرفیت عملی:

 واحد سنجش شرح محصول ردیف

 ظرفیت عملی تولید

11% 81% 31% 011% 

 0333 8733 8333 8133 تن کامپاندهای پالستیکی با پایه پلی اتیلن و پلی پروپیلن و مستر بچ 1

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 033 تعداد روز کاری

 نوبت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت 2 زمان هر شیفت

 



 فرایند تولید

 

 

تولید  ودراکسترول ترین روش تولید مستربچ و کامپاند روش تولید مذاب می باشد که عموماً بوسیله دستگاهی به نام عمم

ر اکسترود وب شده و با هم مخلوط می شوند یا واکنش می دهند و از انتهایمی گردد. پلیمر و افزودنیها درون اکسترودر ذ

که دای نام دارد بیرون می آید. اما این تنها دستگاه مورد استفاده برای مستربچ نیست. تولید مستربچ نیاز به آماده سازی 

 .برای اکسترودر و همچنین سرد کردن برش و نیز بسته بندی نیاز دارد

 

 

 

http://ppn247.com/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/


 د اولیه موا -7

 کلیه مواد اولیه از داخل کشور قابل تامین می باشد.

 

 شرح

درصد استفاده 

 درهر تن محصول

ظرفیت اسمی 

 ساالنه)تن(
میزان مصرف 

 سالیانه)تن()عدد(
    

 833،333 0333 23 کربنات کلسیم

 23،333 0333 83 کو پلیمر ها

 183333     کیلویی 85کیسه بسته بندی 

 

  درآمدپیش بینی -9
 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                  

 شرح محصول

تناژتولیدی 

سالیانه)ظرفیت 

 اسمی(

 قیمت کل )م.ر( قیمت واحد هر تن)ریال(

یه پلی پاتولید انواع کامپاندهای پالستیک بر 

 اتیلن و پلی پروپیلن و مستر بچ
0333 03،333،333 33،333 

 31،111 جمع

 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                  

 0011 0933 0938 0931   شرح                سال

 %133 %33 %23 %73   درصد استفاده از ظرفیت عملی

 33333 21333 78333 20333   فروش سالیانه 

 31،111 80،111 10،111 19111   فروش کل

 
 

 

 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 73,03% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %20,31 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 1,37 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 20،351,73 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 03,32% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 85,07% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال مبنا نقطه سربسر

 میلیون ریال 12،332,71 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 میلیون ریال 87،223,35 میزان سود )زیان( در سال مبنا ) میلیون ریال (

 %82,33 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %03,32 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %78,30 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت

 %113,33 مبنادر سال )%(سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت

 


