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 معرفی پروژه -1

 یاف پلی استرالتولید     رح :عنوان ط -1 -1

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

 درسال تن  3400با ظرفیت ( گرانول یا چیپس از) بچ فرآیند با یافته آرایش نیمه استر پلی فیالمنتی نخ

  (                 میلیون ریال103150:    یریال  - یورو1562000کل سرمایه گذاری مورد نیاز : ) ارزی :   -1-4

 : میلیون ریال259350 سرمایه ثابت 

 : میلیون ریال 37300 سرمایه در گردش 

 لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5

 و بهه همهراه مسهتربچ    تندگویان پتروشیمی از شده تهیه الیاف گرید و پت پیازی پوست پرک تمیز پت

 لیکون،سی استاتیک ،آنتی فینیش اسپین ، فرآیندی روغن ، کننده روان از اعم) صنعتی روغن پیگمنت و

 ... ( و

 درصد 100خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 نفر   40 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

 درصد 35  ر نقطه سربسر :رصد میزان تولید دد -1-8

 درصد  6/22  ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9

 سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

 جربم و تکنیسین های ماهر و متخصصین وجود و ایران در محصول این ساله 40تولید سابقه به توجه با

 تربیهت  و مصهنوعی  والیاف زاسیونپلیمری های رشته با نساجی مختلف های دانشکده وجود همچنین و

 شهین در داخل کشور وجهود دارد.التتهه ما   تولید دانش فنی زمینه، این در عالی مهندسین و کارشناسان

 آالت مورد نیاز از کشورهایی مختلف ازجمله چین قابل تهیه می باشد.
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 فنی بررسی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 1-2

باشند.  خود اصلی زنجیره در (CO-O-)استر گروه دارای که گردد می اتالق یپلیمرهای به استر پلیبطورکلی 

ن انواع آن است و یکی از مهمتری آن تجاری نوع و اصلی ترین الیاف پلی استر گونه ای الیاف مصنوعی

شرح واردات  در لیست راهنمای مقررات صادرات و. پلی استر می باشد PETالیاف پلی اتیلن ترفتاالت یا 

با  «استر زپلیا, غیریکسره سنتتیک الیاف »و «استرها پلی از, سنتتیک های ازرشته الیاف دسته »   لمحصو

 .است 55032000 و  55012000شماره تعرفه گمرکی

 حصول:کاربرد م -2-2

مختله    شهاخه ههای   در کهه  می باشد ریسیده الیاف صورت به استر پلی مصرف از مالحظه ای قابل بخش

به نیهاز   پاسخ رد طبیعی الیاف با آن نمودن جایگزین کاال، این از استفاده از هدف عموماَ .ددار کاربرد نساجی

 است. طبیعی منابع محدودیت و پوشاك به جهان رشد حال در جمعیت افزون روز

 رح فرآیند تولید:ش -3-2

 از پس شده تهریخ کریستاالیزر درون به شوتر توسط پت ویرجین های گرانول یا پت تمیز های پرك ابتدا

 تهریخ اکسترودر درون به سپس و منتقل هاپر به شوتر وکیوم توسط گیری آب و پلیمری شدن خشک

 رامیکیس های هیتر توسط که ترودرساک در مختل  حرارتی های زون بصورت دما افزایش از پس میشوند

 از عبور و پک ناسپی از ورعب از پس شده رونده مایع یک به تبدیل پت های گرانول میشوند گرم رسانا نیمه

 یافال نازك های رشته به تبدیل عبور مختل  مشخصات با مختل  های سردوشی از صافی نمونه چند

 به وشمنده ناقل سیستم از استفاده با محصول دمای تنظیم و  Quenching سیستم از عبور با حال .میشوند

 اغد روغن و آب های حمام از عبور و کشش مرحله سه از پس آنجا در و شده هدایت کشش سالن سمت

 بسته و عدل ، دوقلو بالر در بازار نیاز مورد ابعاد به برش از پس نهایت در رفته کریمپر یا و انیلر سمت به

 می گردد. بندی
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 اقتصادی  بررسی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 1-3

 بسیار و یمعمولی پلی استر نخ و دبلن کوتاه، الیاف صورت به پلی استری الیاف مصرف بازار بزرگترین

 لباس جوراب، کشباف، پهن بافته های انواع مانند محصوالتی تولید ازجمله جهت و باشد می متنوع

 ...  لی استری وپانواع پارچه های مبل و یه رو مخمل، رومیزی، و پرده بلوز، زیر زنانه، لباسهای ورزشی،

جوراب  و ارچهپ انواع تولیدکننده فعال واحدهای ضا، ظرفیتتقا میزان برآورد جهت ترتیب بدین. باشد می

 .ستر دارندادرصد از ظرفیت تولید خود، مصرف الیاف پلی  80تا  30که بطور متوسط بین است شده بررسی

رفیت واحد با ظ  450تعداد  انواع جورابجهت تولید در کشور براساس اطالعات سامانه بهین یاب 

 ل،باف، مخماع پارچه )پرده ای،پلی استرپنبه،ترویرا،صنعتی،کتن وارشل،کشو تولید انودرسال  تن6500

برآورد جمعاً  دارند که طبقفعالیت هزار تن درسال  370 اسمی واحد با ظرفیت 964لمینت، توری ( تعداد 

 هزارتن الیاف پلی استر درسال نیاز خواهد بود. 190حدود 

ه دارند ک اربردتر در صنعت فرش وموکت وپتوبافی و.. نیزکالزم به ذکر است که برخی انواع الیاف پلی اس

 دراینجا مدنظر نمی باشد. 

 سال گذشته :  3میزان صادرات محصول در  -2-3

 1395 1396 97ماهه  10 مقدار

 26795 29951 27830 تن
 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران

 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

هزار تن 60با ظرفیت اکریل اصفهان است که  پلی کارخانة کشور در ه این محصولکنند لیدتو ترین عمده

 ظرفیت تولید کشور را دراختیار دارد. %30بیش از در سال انواع الیاف پلی استری 

ارد جود ندودر استان گلستان واحد فعالی جهت تولید این محصوالت براساس اطالعات سامانه بهین یاب 

 .درسال مشغول فعالیت هستندتن هزار 150واحد با ظرفیت   90تعداددرکشور  لیو

 سال گذشته : 3میزان واردات محصول در  -4-3 

 1395 1396 97ماهه  10 مقدار

 23049 13270 5055 تن
 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران



5 

 

 مالی: بررسی -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 ریال()میلیون 

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 8000 - 8000 زمین

 40700 - 40700 ساختمان ها و محوطه سازی

 31000 - 31000 تاسیسات

 146000 1420000 4000 ماشین آالت و تجهیزات

 3000 - 3000 وسائط نقلیه

 4800 - 4800 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 23350 142000 9150 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 2500 - 2500 هزینه های قتل از بهره برداری

 259350 1562000 103150 جمع سرمایه ثابت

 37300 جمع سرمایه درگردش

 296650 جمع کل

ر گرفته در نظریال  100000در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی  )یورو(نرخ برابری ارز

 شده است .

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 30900 - 30900 ماه ( 2خرید مواد اولیه )

 4200 - 4200 ماه ( 2حقوق و دستمزد )

 2200 - 2200 ماه ( 2سایر هزینه ها )

 37300 - 37300 جمع
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 زمین  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 8000 1 8000 زمین

 

 ساختمان ها و محوطه سازی :  -4-3

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 20000 8 2500 سالن تولید

 12000 8 1500 انتار

 700 5 140  تأسیسات

 6000 10 600 ،رفاهی و نگهتانیاداری

 2000 5/0 4000 محوطه سازی

 40700 جمع

 

 تاسیسات : -4-4

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 12000 کیلووات 900 برق رسانی

 500 اینچ 2/1 آبرسانی

 1000  گازرسانی

 15000  مپرسور و...ک-بخار دیگ -چیلر و یونیت برودتی

 2500  )گرمایش و...(سایر

 31000 جمع
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 داخلیآالتماشین

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1  کریستاالیزر

1420000 1420000 4000 146000 

 1 ناقل شوتر موکیو

 1 دهنده خوراک هاپر

 1 سیستم دوزینگ

 1 وسردوشی ها اکسترودر

 رفت کننده خنک سیستم

 برگشتی و
1 

 به یکپارچه انتقال سیستم

  کشش سالن
1 

 1 کشش سیستم

 1 انداز چین یا کریمپر

 1 انیلر

 1 کاتر

 1 دیبن بسته و عدل و بالر

 146000 4000 1420000 جمع
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 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 2000 2000 1 لوازم آزمایشگاهی

 2000 2000 1 اداری

 800 800 1 ایمنی

 4800 جمع
 

 وسائط نقلیه : -4-7

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 1300 1300 1 لیفتراک

 1100 1100 1 جرثقیل سقفی

 600 600 1 وانت

 3000 جمع

 

 هزینه های قتل از بهره برداری :  -4-8

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 500 هزینه مطالعات 

 500 اخذ مجوزها و..هزینه 

 500   اجرا هنه دورهزی

 1000 هزینه راه اندازی آزمایشی

 2500 جمع
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 محاسته قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 :نوع ، مقدار و هزینه مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز -4-9

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 یال()میلیون ر

 142000 - 142000 1420 تن گرانول پلی استر

 40600 - 40600 2030 تن ضایعات پت وپلی استر

 1530 - 1530 17 تن مستربچ

 3825 - 3825 30 تن روغن

 187955 - 187955 جمع

 

 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -4-10

 تعداد شرح
 حقوق ماهانه

  یون ریال()میل

 جمع حقوق ماهانه

 ریال(میلیون )

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 1440 120 40 3 یمدیریت

 3264 272 16 17 کارمند

  کادر تولید :

 4500 375 25 15 متخصص

 5760 480 16 30 ماهر

 2340 195 13 15 غیر ماهر

 8652 %50هزینه رفاهی 

 25956 جمع
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-11

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 Kw 5140000 1500 7710 برق

 3M 27000 5700 154 آب

 3M 50000 1500 75 گاز

 90 10000 9000 لیتر بنزین

 15 300 50000 دقیقه تلفن

 8044 جمع

 و تعمیر و نگهداری  ساالنه: استهالک -4-12

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 متلغ درصد متلغ درصد

 814 2 2849 7 40700 ساختمان و محوطه سازی

 1550 5 3100 10 31000 تأسیسات

 7300 5 14600 10 146000 ماشین آالت

 240 5 960 20 3000 هوسیله نقلی

 150 5 600 20 4800 اداری،ایمنی و آزمایشگاه

 0 - 2335 10 23350 متفرقه و پیش بینی نشده

 10054  24444 جمع

 برآورد درآمد  ساالنه: -4-13

 شرح
 تولید ساالنه

 )تن(

 وش واحدفر

 ریال( میلیون )

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )یورو(

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 340000 - 340000 100 3400 الیاف پلی استر

 340000 - 340000 جمع

  ریال محاسته شده است.       75.900.000  تنقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

  ریال   100.000.000بازار  محصول مشابه در تنقیمت فروش هر 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 

 صادرات برای مناسب شرایط ایجاد و داخلی مطلوب بالفعل و بالقوه رشد به رو مصرف بازار -1

صورت  در که است شده کشور از زیادی ارز خروج باعث اخیر های سال در ماده این باالی واردات -2

 .شود می جلوگیری کشور از ارز وجخر از داخلی نیاز جوابگوئی و تولید

ر تأمین مواداولیه مناسب دمک به رونق تولید داخلی پارچه و مدیریت قاچاق پارچه از طریق ک -3

 افزایش تولیدات داخلی با کیفیت

 جهت تولید محصوالت و کمک به توسعه پایدار کشور PETامکان استفاده از ضایعات  -4

 

 

 :ی اجرای طرح در استانویژگی ها ، مزایا و مشوق ها – 6

 

 راه ترانزیت ( –رودگاه ف  -دسترسی به راه های ارتتاطی )راه آهن -

 نزدیکی به گمرک اینچه برون -

وابط ضو رعایت برخورداری از معافیت های مالیاتی در صورت اجرا در یکی از شهرکهای صنعتی  -

 مربوطه
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 : تماس اطالعات -7

 

  طرح :شرکت مشاور تهیه کننده 

 چکاد ارزش هیرکان نام شرکت :

 نب مالقاتی نهمج -یابان مالقاتیخ-گرگان آدرس :

 01732327200 تلفن تماس :

 mahyarzargaran@gmal.comپست الکترونیک :

 

 

 

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 گلستان استان تجارت معدن صنعت سازمان: مربوطه اجرایی دستگاه

 رضایی سمانه مهندس خانم: نماینده خانوادگی نام و نام

 تجارت معدن صنعت سازمان -هفتم شکاری-بلوارشکاری -گرگان: آدرس

 01732345461-4: تماس تلفن

 smtgol.barname@chmail.ir: الکترونیک پست


