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 6 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 شناسنامه طرح 

 ( بافی توسعه واحد تولید جامبو بگ )ایجاد خط تولید گونی  عنوان طرح

 صنعتی مراغه آذربایجان شرقی، شهرستان مراغه، شهرک استان   محل اجرا
  مجری طرح

 تن  1.000 طرح   ظرفیت
 پلی پروپیلن  مواد اولیه مصرفی عمده 

 نفر مستقیم  .....  زایی اشتغال 

 مترمربع 3.000 زمین 
 میلیون ریال  285.816 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  215.417 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  51.258 گردش طرح سرمایه در 

 میلیون ریال  191.581 آورده متقاضی 
 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 تنفس(  یكسال ساله با   4)
 میلیون ریال  80.000

 میلیون ریال  14.236 بهره پرداختی تسهیالت بانکی
 %18 نرخ بهره بانکی 

 درصد   63/49 %18نرخ تنزیل   (IRRنرخ بازده داخلی طرح )
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE)  20نرخ تنزیل % 
 درصد   20/60

( با نرخ  NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  395.437

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %22( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  354.285

 ماه  6 برداری تجاریبهره زمان ساخت تا 

 سال  00/3 دوره بازگشت سرمایه عادی 
 %68 نقطه سر به سری )سال مبنا( 
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 7 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 مقدمه 

نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح در مطالعات امكان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاعنوان مبن

  توسعه که بایستی در    گذاری رویه سرمایه   جهت استانداردسازی  که    باشد  می   سنجی توسعه واحد تولید جامبوبگ امكان مطالعات  

   است. گیرد، تدوین شده این طرح مدنظر قرار 

در ادامه   ،مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده  ت در این مطالعات ابتدا محصوال

های  هایت ظرفیت ندر    و  مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امكانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده

برآورد شده تا    3.3افزار کامفار ا استفاده از نرمب  مورد نیاز برای اجرای طرحثابت و در گردش  میزان سرمایه گذاری   ، اقتصادی

درجهت انجام سرمایه گذاری  و  گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب    سرمایهنتایج تحلیلی  با استفاده از آن  

 .  اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند

را داشته  نعت  در صمورد نیاز    های جامبوبگ کیسه   انواع  توسعهبایستی انعطاف الزم جهت    ینماید واحد تولید خاطر نشان می 

فروش محصوالت خود را افزایش    بازارباشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امكان جذب  

 . دهند
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 8 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات متقاضی طرح  :  اول بخش
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 9 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 ثبتی شرکت مشخصات -1-1

 

 شرکت و سهامداران   ثبتیسرمایه  -1-2

 ریالی  10.000سهم  100ریال منقسم به تعداد  1.000.000سرمایه شرکت مبلغ 

 : سهامداران شرکت 1جدول 

 تعداد سهام  شماره ملی/شماره شناسنامه  خانوادگی نام و نام  ردیف 

1    

2    

3    

 

 اعضای هیئت مدیره شرکت  -1-3

 : اعضای هیئت مدیره2جدول 

 کد ملی  سمت خانوادگی نام نام و  ردیف 

  مدیر عامل و عضو هییت مدیره   1

  نایب رییس هییت مدیره   2

  رییس هییت مدیره   3

 *مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره ضمیمه گزارش شده است.  

 شرکت  بازرسان -1-4

 : بازرسان شرکت 3جدول 

 کد ملی/شناسه ملی  سمت خانوادگی/نام شخصت حقوقی نام و نام  ردیف 

1    

2    

 

 مجوزها -1-5

 : مجوزها 4جدول 

 شماره مجوز  تاریخ صدور مجوز  سازمان صادرکننده  عنوان مجوز  ردیف 

1     

 * جواز تاسیس ضمیمه گزارش گردیده است. 
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 10 شرکت سایین صنعت کارفرما: 
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 11 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم: 
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 12 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 همقدم -2-1

این بخش مروری بر مفاهیم و تعریف محصوالت اصلی طرح، کد آیسیک، استانداردها، کد تعرفه گمرکی و ... پرداخته شده  در  

 است.  

 

 طرح محصوالت معرفی  -2-2

ها برای حمل موادی که وزن   جامبو بگ جامبوبگ ها کیسه های دسته داری هستند که انعطاف پذیری بسیار باالیی دارند. از

کیلوگرم( استفاده می شود. جامبوبگ ها در حال حاضر بهترین گزینه موجود از نظر    2000تا    500ی دارند )بین  و حجم باالی 

حمل این کیسه ها به وسیله دستگاه لیفتراک در محیط های    . هزینه و کارایی برای حمل مواد خشک پودری و دانه ای هستند

 .بزرگ کارخانه ها انجام می شود 

 

 
 

هستند تهیه می شوند. به همین دلیل بعضا به   (PP) پارچه های محكم که معموال از جنس الیاف پلی پروپیلنجامبوبگ از  

در ابعاد مختلفی ساخته می شود که این ابعاد به کاربرد مد نظر   جامبو بگ .این کیسه ها گونی پلی پروپیلن هم گفته می شود

 . مشتری بستگی دارد 

پتروشیمی، کودهای شیمایی، سیمان،  از جامبوبگ برای حمل و ذخیره ک ردن موارد مختلفی چون مواد شیمیایی، دارویی، 

ها  متر مكعب در این کیسه  3کیلوگرم و تا حجم    2000تا    500شود. مواد مختلف از  محصوالت کشاورزی و ... استفاده می 

 . گیرندجای می 
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 13 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

های بافته  ود. جنس اصلی جامبوبگ در حقیقت، پارچه تواند بسته به نیاز مشتری با مواد مختلفی ساخته شاین محصول می 

دار، بدون لمینت و یا با یک الیه نایلون داخلی  های لمینت هستند اما بسته به درخواست، با پارچه نخ پلی پروپیلن شده از جنس

 .شوندهم تولید می 

 

 مزایای جامبوبگ  -2-2-1

وزن محتویات مورد حمل بوده و قادر هستند بالغ بر هزار برابر وزن خود  جامبو بگ ها دارای کمترین وزن بسته بندی به ازای  

ای متصل و دوخته شده در قسمت فوقانی خود بوده و جهت بلند کردن  های تسمه را تحمل کنند. جامبو بگ ها دارای دسته 

کیسه بیگ بگ بسته به ضریب   دهند. بندی را به طور قابل مالحظه کاهش می آنها نیازی به پالت زیرین نبوده و هزینه بسته

 .ایمنی خود، قابلیت استفاده چندین باره و به دفعات را دارند

های متنوع بر روی کیسه جامبو بگ آنها را به بهترین ابزار تبلیغ محصول و محتویات تبدیل  ها و طرح قابلیت چاپ در رنگ 

های مختلف بلند کردن، پر کردن  ه نظر ابعاد، حالتکند. کیسه بیگ بگ قابلیت تولید منطبق با درخواست مشتری از نقطمی

 .شوندکننده، طراحی و تولید می و تخلیه را داراست و مناسب با نوع محموله و نوع تجهیزات پر و تخلیه 

 باشد: به شرح ذیل میها ها یا همان جامبوبگ بالک بگ های سایر ویژگی 

 بارگیری سهل و ایمن  •

 عدم افت بار  •

 لیفتراک و جرثقیل جابجایی راحت توسط   •

 ها حمل و نقل سریع و آسان کیسه •

 عدم نیاز به حمل با تریلرهای دارای سقف و حفاظ  •

 بندی دیگر عدم نیاز به بسته  •

 بندی و حمل و نقل محصوالت مختلفجویی در هزینه بسته صرفه •

 ایمن در مقابل رطوبت  •

 امكان نگهداری محصوالت در کنار همدیگر  •

 ر کاهش فضای نگهداری در انبا •
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 انواع جامبو بگ  -2-2-2

شوند که در زیر تشریح  بندی می تقسیم    و مقاومت در برابر رطوبت  انواع جامبوبگ بر اساس وزن، دسته، جنس پارچه و دوخت

 شده است. 

 

 

 

 تقسیم بندی جامبوبگ از نظر وزن  (1

جامبو بگ ها برای ظرفیت های بار برداری متفاوتی طراحی شده اند و هر جامبوبگ یا بیگ بگ می تواند ظرفیت های از  

تن داشته باشد. اینكه یک جامبو بگ می تواند تا چه وزنی را تحمل کند به جنس   5تن و حتی تا   2تن  1٫5تن  1کیلو   500

گونی نحوه دوخت نخ استفاده شده در دوخت جا یابی دسته ها، جنس و نحوه و کیفیت اتصال دسته ها و گونی به یكدیگر و  

 .دارد بستگی   وزن محتوی آن

 

 

 

 دسته  نظر از  بگ  جامبو تقسیم بندی (2

از جنس دسته ها ی جامب از تسمه های  با بافت   پلی پرو پیلن وبگ یا بیگ بگ ها در واقع  درست شده است که این نخ 

 .دارد باالیی  بسیار کششی مقاومت که  کند می  تبدیل   مخصوصی که دارد، آن را به تسمه ای مقاوم
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  2با توجه به نحوه دوخت پارچه با تسمه و فرم ظاهری دسته ها تقسیم بندی های صورت می گیرد. که معروف ترین آنها  

دسته می باشد. این دسته برای جا به جایی جامبو بگ یا بیگ بگ طراحی شده اند و معموال یا آنها را در   8دسته و    4دسته،  

 .قفی و جرثقیل جا به جا می کنندشاخ لیفتراک می اندازند یا با کرین های س

میزان دوخته شدگی این تسمه ها به بدنه گونی که چند درصد ارتفاع بدنه گونی با تسمه به هم دوخت شده اند و نخ مورد  

 .بودن آن نخ در کیفیت گونی و میزان بار برداری از عوامل موثر است  uv استفاده در دوخت و

 

 ارچه تقسیم بندی از جامبوبگ نظر جنس پ (3

  با   متری  های  گونی   یا بگ ها در واقع همان گونی می باشد. زیرا جامبو بگ یا بیگ بگ از توپ پارچه در جامبوبگ منظور از

ریز بافت بودن و ضخامت نخ هایی از جنس پلی پروپیلن    بُد  از  پارچه  این  جنس .  گردد  می   تشكیل   و   خورده   برش   باال   متراژ

 .که آن را تشكیل داده اند در کیفیت آن پارچه و میزان تحمل آن پارچه در حمل بار بسیار موثر است

 .مشخصه واحدی که برای بررسی کیفیت این پارچه ها درنظر گرفته می شود برحسب گرم بر متر مربع می باشد

ع از پارچه این گونی چه مقدار وزن برحسب گرم دارد. به همین منظور پارچه های گونی به صورت  متر مرب  1یعنی میزان  

 .گرم هستند 200گرم،    180گرم ،  175گرم،  150گرم،   135متعارف دارای اوزان 

  175گرم و    135و معنی کلی آن بدین صورت است. که دو جامبو بگ که از نظر ابعاد یكسان هستند ولی با دو پارچه با گرماژ  

 .گرم ساخته می شود. جامبو با گرماژ باالتر در همان ابعاد تحمل وزن بیشتری دارد و البته هزینه بیشتری هم ایجاد می کند

اما فقط با افزایش گرماژ پارچه نمی توان تضمین کرد که این جامبو بگ بهتری است یا کیفیت بهتری دارد. یكی از عوامل  

استفاده شده در دوخت و ضد اشعه بودن آن است که در معرض آفتاب پوسیده نشود و بعد از حمل توسط تریلر  بسیار موثر نخ  

 .موقع تخلیه پاره نشود
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برخی از مشتری ها مالک را وزن پارچه برای کیفیت در نظر می گیرند. و قیمت ها و تامین کنندگان را با هم مقایسه می  

  از   برداری  بار  برای  الزم  تضمین  که  است  این    ن راهكار در خرید جامبوبگ و بیگ بگکند. که این شیوه غلط است. بهتری

 .دهید  قرار تحویل  شرط  عنوان به  و. نمایید دریافت کننده تامین

 

 تقسیم بندی جامبو بگ از نظر دوخت سر و ته جامبوبگ و بیگ بگ (4

می شوند. و در کدام مكان و به چه شیوه ای تخلیه می  جامبو بگ و بیگ بگ از بُد اینكه در چه مكان و با چه شیوه ای پر  

 .شوند و در حمل چه نوع موادی استفاده می گردند می توانند سر و ته های متفاوتی در دوخت داشته باشند

 

 

 

سر بندی محصول معموال تحت فشار خاصی در بار برداری ها نیست و عموما برای جلوگیری از ریزش محصول یک شیوه  

 .شود که دارای مدل های زیر می باشد که از ارزانترین آن شروع میكنم ارائه می

 :جامبوبگ مدل سر باز

طرف گونی را لبه گردان به سمت داخل می کنند و یک دوخت روی آن می روند تا از جدا شدن تارو پود گونی    4در این مدل  

 .جلوگیری شود
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آنها خللی ایجاد نمی کند استفاده می شوند. حُسن این مورد در    و معموال در موادی که ارزش کم دارند و تماس با آب در

 .قیمت ارزان و عیب آن در پاشش مواد به بیرون است

 

 :جامبو بگ مدل درب صندقی

در این شیوه یک تكه پارچه از جنس خود گونی در یک ضلع از آن دوخته می شود و اتصال سه طرف دیگر محصول را خود  

 .جامبوبگ یا بیگ بگ با چرخ سر دوز دستی انجام می دهدفرد بعد از پر کردن 

حُسن این کار در بسته شدن کامل درب گونی و حتی محافظت از محصول داخل جامبو بگ و بیگ بگ در مقابل نفوذ آب  

می باشد و عیب آن در افزایش کار مشتری و زمان و نیاز به چرخ سر دوز دستی در محل بارگیری و یک بار مصرف بودن  

 .گونی در هنگام تخلیه می باشد

 

 :جامبوبگ درب لیفه 

این مدل به پارچه بدنه یک پارچه دیگر دوخته میشود که یک نخ از داخل سر آن عبور کرده است و با کشیدن آن درب گونی  

انتر  بسته می شود. مزایای این روش سرعت باال در بار گیری و جلوگیری از پاشش محصول به بیرون می باشد و باعث گر

 .شدن جامبو بگ و بیگ بگ می شود

 

 :جامبو بگ درب قیف

  بیگ   و  جامبوبگ    در مكان هایی که نیاز است هم محصول از ورود آب محافظت گردد و هم با دستگاه های توزین و یا پرکن 

 .کند می  اضافه جامبو  هزینه بر  مزایای این  قبال در که. شود می  سفارش  مدل این  از معموال  شوند پر ها  بگ

 .ته قیف ها هم بر اساس نوع محل استفاده در دو مدل ته بسته و ته قیف سفارش می شوند

که مدل ته بسته در مكان های که جامبو بگ و بیگ بگ یک بار مصرف می باشد استفاده میشود و معموال ارزانترین شیوه  

ایای آن در باز گشت دوباره جامبو بگ و بیگ  می باشد و ته قیف با توجه به شرایط تخلیه یا محل آن سفارش میشود و مز

بگ به چرخه مصرف می باشد البته ایجاد گرد و غبار کنترل شده و تخلیه آسان از مزایای دیگر ته قیف می باشد که باید با  

 .توجه به افزایش قیمت اولویت در این مزایا و معایب در انتخاب جامبو بگ و بیگ بگ ها دیده شود
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 :رطوبت برابر  در مقاومت نظر از  جامبوبگ دسته بندی 

برخی کاالهایی که نیاز دارند در مقابل رطوبت حفظ شوند به جامبوبگ یا بیگ های خاص تری نیاز دارند. که در این موارد  

برخی از پارچه های لمینت دار استفاده می کنند که تا حدودی مقاومت در مقابل رطوبت را در درجه های پایین تامین می  

نماید. اما در برخی موارد خاص تر یا شرایط آب وهوایی با رطوبت باالتر عالوه بر لمینت داخلی یک الیه نایلون در داخل  

 .جامبوبگ یا بیگ ها استفاده می شود که میزان تاثیر منفی رطوبت را در این مواد کمتر می نماید

 

 عوامل موثر در کیفیت و قیمت تسمه جامبو بگ  -2-2-3

 استفاده شده در بافت تسمه جامبو بگ از بعد ترکیب مواد پلیمر در ساخت نوع نخ  •

 نخ )که هر کدام چه درصدی دارند( •

 ضخامت یا دینر نخ های تار  •

 ضخامت یا دینر نخ های پود  •

 تعداد نخ های تار  •

 

 آیسیک  کد -2-3

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریكه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتی برای دستهبنداز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

یاب( و مطابق پروانه بهره  و کشاورزی سازمان صمت )بهینبر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی 

 باشد.  می  5کد آیسیک محصوالت طرح مطابق جدول  صنعت، معدن و تجارت ،  وزارتبرداری صادر شده از سوی 

 واحد تولیدی   اصلی  محصوالت آیسیک: کد 5ل جدو

 

 

 واحد ( ISICکد آیسیک ) نام فارسی  ردیف 

 تن 1721512365 جامبو بگ  1

 تن 1721412337 انواع کیسه پلی پروپیلن بافته شده 2
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 گمرکی تعرفهو  شماره -2-4

استعالم   اساس  شده  بر  کشاورزی  اخذ  و  معدنی  صنعتی،  محصوالت  اطالعات  سامانه  تجارت، از  و  معدن    وزارت صنعت، 

 باشد.  می   6محصوالت طرح مطابق جدول یاب(، کد تعرفه کمرگی )بهین

 کد تعرفه گمرکی محصوالت طرح: 6جدول 

 واحد کد تعرفه  نام التین  نام فارسی  ردیف 

 تن Jumbo bag| big bag 6303300 جامبو بگ  1

 تن Polypropylene sacks 6303300 انواع کیسه پلی پروپیلن بافته شده 2

 

 محصول  استانداردهای -2-5

 در محصوالت نهایی که به دست مصرف کنندگان می رسد، کیفیت هر محصول بستگی به عوامل زیر دارد 

 کیفیت مواد اولیه - 1

 کیفیت خط تولید - 2

 تجربه پرسنل تولیدی - 3

عامل اول یعنی کیفیت مواد اولیه بیشترین تاثیر را روی کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین قبل از استفاده از مواد  

دارا بودن استانداردهای مجاز از   ای در مورد این مواد انجام پذیرد و در صورتهای اولیه می بایست تستاولیه در خط تولید،  

 خط تولید استفاده شود. آنها در 

( برای  6استانداردهای زیر )جدول  نعتی ایران  صشده موسسه استاندارد تحقیقات    نبا مراجعه به فهرست استانداردهای تدوی

 .باشدرعایت استاندارد فوق برای کلیه تولیدکنندگان الزامی می محصوالت این طرح تدوین شده است. 

 

 مرتبط با محصوالت طرح  انداردهای است: 7جدول 

 عنوان  ردیف 
سال   شماره استاندارد 

 تصویب 

ویژگیها و  - کیسه های پلی پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ-بسته بندی 1
 روش های آزمون 

10704 1387 

2 Flexible intermediate bulk  — Packaging

dangerous goods-containers (FIBCs) for non 21898 ISO 2004 

3 Packaging — Complete, filled transport packages — 

Compression and stacking tests using a compression tester ISO 12048 1994 
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 عنوان  ردیف 
سال   شماره استاندارد 

 تصویب 

4 Textiles — Tensile properties of fabrics — Part 1: 

Determination of maximum force and elongation at 

maximum force using the strip method 
ISO 13934 2013 

 

 هاو کاربرد مصرفمواد  -2-6

کیلوگرم و تا حجم   2000تا   500ها از  پذیر است که برای حمل محموله ای انعطاف کیسه کیسه بیگ بگ یا کیسه جامبو بگ 

ای جامد و خشک مناسب است که به صورت پودری، دانه شود. کیسه جامبو بگ برای حمل انواع مواد  مترمكعب استفاده می   3

 . یا پولكی هستند

ترین و  هزینه کم  جامبو بگ ها .شوندراحتی از قسمت باال بلند و جابجا می ها با استفاده از جرثقیل یا لیفتراک بهاین کیسه 

بستهمناسب نوع  بسته ترین  به  که  هستند  فله خشک  مواد  کردن  انبار  و  ندارند  بندیبندی، حمل  نیاز  پالت  حتی  یا   .دیگر 

انواع مواد شیمیایی، معدنی، دارویی، محصوالت غذایی و کشاورزی، کودهای شیمیایی، پتروشیمی، سیمان و بسیاری دیگر از  

 . گیرندمواد و محصوالت فله مورد استفاده قرار می 

 

 کاالهای قابل جایگزین -2-7

اتیلن سبک و یا سیستم پلیمرهای اتیلن تشكیل شده اند و یا از کنف بافته شده اند  می توان از انواع گونی هایی که از پلی  

ولیكن در موارد خاص مثل بسته بندی آرد، محصوالت کشاورزی و محصوالت پتروشیمی اغلب به خاطر استحكام، قیمت  

 .استفاده از گونی پلی پروپیلن توصیه می شود ... تمام شده و

 

 کاال در دنیای امروز اهمیت استراتژیکی  -2-8

یكی از اقالم پر مصرف در صنایع بسته بندی در همه کشورها و از جمله ایران گونی پلی پروپیلن می باشد که مصرف آن از  

 .یک طرف به خاطر افزایش جمعیت و از سوی دیگر به خاطر پیدایش کاربردهای جدید برای آن رو به افزایش است
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 اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی بررسی و ارائه  -2-9

 .است شده پرداخته آنها شرح به ادامه در  که هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت تعیین را در ای عمده نقش و باشد می تولید  متغیر  های  هزینه مهمترین از یكی که مصرفی اولیه مواد قیمت •

 .دارد محصول شده

 محصول، کانون های مصرف و اولیه مواد تامین منابع به  دسترسی لحاظ  از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه •

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها هزینه

 فروش قیمت بر میزان ضایعات و تولیدی محصول کیفیت ، گذاری سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تكنولوژی نوع •

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه •

 سرشكن طریق  تولید از  ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول  فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت •

 .میگردد محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن

  1500های جامبو  ریال، کیسه   1.000.000کیلوگرمی حدود    1000های جامبو  ت فروش کیسهبر اساس موارد فوق متوسط قیم 

 باشد. می ریال  1.300.000کیلوگرمی  

 

 های اقتصادی و بازرگانی  حمایتوضعیت -2-10

از آنجا که واحدهای   .هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهای دولت قرار نگیرد، دچار مشكالتی در فرآیند تولید خواهد شد

در سالهای ابتدایی راه اندازی در ظرفیت کامل، تولید ندارند، لذا حاشیه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در  جدید  

وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای بقا در میدان رقابت نیاز به حمایتهای مالی است. از طرف دیگر برای واحدهایی که دارای  

ارهای جهانی تا حدودی نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و برای تسهیل  قدمت چندین ساله می باشند و در باز

ها و قوانین ارئه دهد که فضا را برای سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها به راحتی  و آرامش خاطر آنها مشوق 

می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مورد بررسی قرار    در بازارهای جهانی به فروش برسد. در ادامه دو نوع حمایت که

 :گرفته است
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 مایت تعرفه گمرکی )محصوالت و ماشین آالت( و مقایسه با تعرفه های جهانی ح -2-10-1

در اغلب واحدهای تولیدی بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود. این ماشین آالت پس از تستهای اولیه و  

شكالت فنی از طریق گمرک وارد کشور خواهند شد. حقوق گمرکی که در حال حاضر برای این گونه ماشین آالت  عدم م

 .درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد  10وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهای تولیدی که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت حقوق گمرکی می  

هایی برای آنها تصویب شده  های اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوق خوشبختانه در سال باشند.  

 .است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

 

 ها(، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار حمایت های مالی )واحدهای موجود و طرح  -2-10-2

های صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت کوتاه مدت  ی طرح های مالی برایكی از مهمترین حمایت 

 .های صنعتی آمده استباشد. در ادامه شرایط این تسهیالت برای طرحبرای خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می 

درصد    70ان شده تا سقف  گذاری ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانكی اقالم ذیل با ضریب عنودر بخش سرمایه  (1

 .شودگذاری ثابت در محاسبه لحاظ می   سرمایه

درصد    60سازی طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب  ساختمان و محوطه (2

 گردد محاسبه می 

  75ت با ضریب  درصد و در غیر این صور  90ماشین آالت خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضریب   (3

 گردد درصد محاسبه می 

درصد باشد، اقالم اشاره شده    70گذاری ثابت کمتر از    آالت خارجی در سرمایهگذاری ماشین   در صورتیكه حجم سرمایه  (4

 .گردددرصد محاسبه می   70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1در بند  

درصد    70رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان  برداری می هایی که به مرحله بهره این امكان وجود دارد، طرح  (5

 .  از شبكه بانكی تأمین گردد

نقطه نظر   (6 از  به ماهیت طرح  توجه  با  را  ارزی  ریالی و  بازپرداخت در تسهیالت  و  تنفس  زمان دوران مشارکت،  مدت 

 . شودسال در نظر گرفته می  8سودآوری و بازگشت سرمایه حداکثر 
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سال در نظر گرفته    10حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و محروم   (7

 .شودمی

 

 واردات   شرایط -2-11

صادراتی و وارداتی   مجلس شورای اسالمی، کاالهای  4/ 1372/7  قانون مقررات واردات و صادرات ایران مصوبه  4طبق ماده  

 شوند:تقسیم می به سه دسته زیر 

 کاالی مجاز : کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد. -  1

 کاالی مشروط :کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امكان پذیر است.   -2

مصرف( و یا    خرید و فروش یا کاالی ممنوع :کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم )به اعتبار    - 3

 به موجب قانون ممنوع گردد. 

 . از گروه آهن و فلزات اساسی مشمول دسته اول می شود  های جامبوکیسه

 

 صادارت  شرایط -2-12

، برای صادرات محصوالت تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیكن  صمتاز نقطه نظر مقررات وزارت  

گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم  محسوب می   استراتژیک و    صنعتی محصوالت، یک کاالی  از آنجایی که این  

 .باشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده استبرخورداری تولیدکننده از شرایطی می 

 
 شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح  معرفی: 8جدول 

 شرح شرایط الزم  ردیف 

برخورداری از مزیت   1
 رقابتی به لحاظ قیمت 

باشد که این مورد  ، قیمتهای رقابتی جهانی می یكی از معیارهای مهم در صادراتقیمت 
 .نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور در مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گردد

ارز،   اولیه، نرخ تورم و موارد  از جمله این شرایط میتوان به نرخ  نرخ بهره، قیمت مواد 
پذیری اقتصادی  مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیه 

 .صادرات در زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد تحلیل قرار گیرد

2 
برخورداری از مزیت  
رقابتی به لحاظ  

 کیفیت

. از این رو برای ورود  یت بسار باالئی برخوردار می باشدمختلف آن از اهم کیفیت در ابعاد  
ذیال چند نمونه از ابعاد   .به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

 .... ، خدمات پس از فروش وکیفیت عملكرد، استاندارد، عمر . کیفیت آمده است
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 شرح شرایط الزم  ردیف 

3 
برخورداری از توان  
  فنی و مهندسی 

 مناسب

، قابلیت تولید با کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد  توان مهندسی در طراحی
نیاز خریدار و ....... از مواردی است که برخورداری تولید کننده از توان فنی و مهندسی  

 . الزم اجتناب ناپذیر می سازد

 نشان تجاری معتبر  4
جهانی ، برخورداری تولید کننده از نشان و  یكی از مباحث مطرح در فروش در سطح  

تجارب قبلی معتبر است و لذا خریداران کمتر با شرکتی که از این خصوصیات برخوردار  
 . نباشد، اقدام به خرید می نمایند

آشنایی کامل با امور   5
 تجارت جهانی 

مات تجارت  فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزا
 . جهانی می باشد

 

 عرضه   -2-13

در ادامه به بررسی میزان تولید واحدهای تولید محصول طرح بر اساس آمار ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  

گیرد. در  پرداخته شده است و پس از آن تعداد واحدهای در حال احداث با درصدهای پیشرفت مشخص مورد بررسی قرار می 

ادامه به بررسی آمار واردات و صادرات، بر اساس اطالعات اتاق بازرگانی تهران و گمرک جمهوری اسالمی ایران پرداخته شده  

 است.

 

 تولید داخلی  -2-13-1

اسیت. این واحدها بر طبق کد آیسییكی اسیت که در  پرداخته شیده  محصیول طرح  فعال    واحدهای  تولید  به بررسیی میزان  زیردر  

طرح برای محصیول ذکر گردیده اسیت. مطابق آمارهای وزارت صینعت معدن و تجارت، واحدهای تولید کننده این نوع  ابتدای  

 مورد بررسی قرار گرفته است. 8محصوالت به شرح جدول 

 1400 سال در  صنعت در فعال یواحدها وضعیت : 9جدول 

 )تن(  ظرفیت شهر استان  نام واحد 

 6800 گرمسار  سمنان  مهربان الیاف گرمسار 

 9910 اراک مرکزی مجتمع صنعتی آل پالست کارچان 

 28500 رشت گیالن  شمیم شمال سبز 

 22000 مشهد  خراسان رضوی  تولیدی کیسه ستاره طاها 

 16460 سقز  کردستان  گونی بافی و بسته بندی وطن سقز 3851تعاونی  

 20800 محمودآباد  مازندران  آریا گونی لمین 

 14160 شاهین شهر و میمه  اصفهان  پرنیان پلیمرآپادانا
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 )تن(  ظرفیت شهر استان  نام واحد 

 18000 برخوار  اصفهان  تسنیم  بافت  اصفهان 

 13000 آبیک قزوین  صنیع پاکت 

 18680 آذرشهر  آذربایجان شرقی  تامین یدک فوالد نورد 

 25710 قم قم مهدی صادقی جلیل آبادی 

 4190 رشت گیالن  هاجر شیرینكار 

 800 ورامین تهران  سهند بافت آراز 

 21810 میامی  سمنان  نساجی تابش بافت میامی 

 23000 کردکوی  گلستان  کیسه پالست گلستان 

 22400 بهار همدان  سلمان یوسفی مهیار 

 19670 آذرشهر  آذربایجان شرقی  تک بافت سهند تبریز 

 30510 آذرشهر  آذربایجان شرقی  تبریز تولید انواع کیسه استحكام بافت آذر نوین  8861تعاونی  

 24170 قروه کردستان  آذین اطلس هورام 4354

 28180 بهار همدان  حسن طاعتی همت 

 22700 گرمسار  سمنان  دیبا بافت اطلس 

 25000 میبد  یزد  کسری پلیمر کویر میبد 

 8410 بوکان  آذربایجان غربی  رایا گونی بافت بوکان 

 920 گرگان  گلستان  هیرکان نوین گلستان شرکت پلیمر البرز 

 8630 شبستر آذربایجان شرقی  پلیمر بافت مهر 

 15350 چناران  خراسان رضوی  الیاف ارمغان خاوران 

 24000 البرز  قزوین  صنایع پلیمری کیسه قزوین 

 25710 کرمان  کرمان  سپیده گان کرمان 

 8650 فراهان  مرکزی زربافت فراهان 

 16950 تفرش  مرکزی خورجین گستر 

 16180 تبریز  آذربایجان شرقی  گلسان بافت 

 33000 طوالش  گیالن  گلبافت امیر 

 9670 شبستر آذربایجان شرقی  صنایع گونی بافی و بسته بندی جهان تكین 

 7330 شیروان  خراسان شمالی  آفاق فوم خراسان 

 21200 شاهین شهر و میمه  اصفهان  کیسه پلی رامین 

 9060 بابلسر  مازندران  بافت تولیدی پلی 

 930 محمودآباد  مازندران  بافندگی نور چتائی 

 420 اهواز  خوزستان  آبان بسپار توسعه 

 29400 شاهین شهر و میمه  اصفهان  نوآوران گونی 

 980 شبستر آذربایجان شرقی  گونی بافی انزاب تسوج 
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 )تن(  ظرفیت شهر استان  نام واحد 

 17560 شاهین شهر و میمه  اصفهان  آریا کیسه آپادانا 

 21750 ساری  مازندران  تولیدی کیسه کاسپین مازندران 

 17410 جویبار  مازندران  تولیدی قطعات نساجی غالمرضاپور 

 9850 گناباد  خراسان رضوی  تولیدی الیاف سیمرغ گناباد 

 200 نكا مازندران  آریا خزر شمال س خ 

 23660 تبریز  آذربایجان شرقی  ترمه بافت آذر 

 18090 تبریز  آذربایجان شرقی  آذر پود تبریز 

 18200 زنجان  زنجان  صنایع کیسه زنجان 

 28580 بهارستان  تهران  لوله گستر خادمی 

 21210 بستان آباد  آذربایجان شرقی  گلسان نخ رنگین 

 13900 شاهین شهر و میمه  اصفهان  کیسه طالیی زاینده رود 

 340 شاهین شهر و میمه  اصفهان  کیسه طالیی زاینده رود 

 72500 زنجان  زنجان  صنعت بافت معین 

 12210 نائین اصفهان  فرآوری پارسیان سپهر 

 780 دامغان  سمنان  رویال پالست پود 

 30380 نطنز اصفهان  پدیده بافت پارس 

 26580 شبستر آذربایجان شرقی  سام بافت پارسیان صنعت 

 600 عجب شیر  آذربایجان شرقی  اطهر بافت عجب شیر 

 23010 اراک مرکزی بافت پاکت سنگین 

 21680 گرمسار  سمنان  شرکت کیسه الوان فجر 

 25700 گرمسار  سمنان  گروه صنعتی خرمدشت ریس 

 580 تبریز  آذربایجان شرقی  آذران بافت آران 

 20000 گرگان  گلستان  پویا کیسه استرآباد شمال 

 240 بندرترکمن  گلستان  شرکت یكتابافت هیرکان گلستان 

 16740 سنندج  کردستان  ماد آبیدر اطلس بافت 

 2910 شبستر آذربایجان شرقی  آذر فدک شبستر 

 13870 انار کرمان  نگین بافت رفسنجان 

 5000 میاندوآب  آذربایجان غربی  ابریشم پالست ایرانیان 

 36630 اهواز  خوزستان  والفجر کیسه ماهشهر 

 31400 رشت گیالن  تولیدی و صنعتی کیسه بافان خزر 

 29000 محمودآباد  مازندران  زرین شمال کیسه 

 8760 زرندیه  مرکزی تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز 

 32000 اسدآباد  همدان  کیسه بافی کاویان پود 
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 )تن(  ظرفیت شهر استان  نام واحد 

 2470 فراهان  مرکزی تولیدی بازرگانی بافت فرمهین 

 30000 جویبار  مازندران  تولیدی کیسه کشاورز 

 13400 صومعه سرا  گیالن  صنایع پالستیک گیالن کوب 

 2870 رشت گیالن  تولیدی پینک 

 2850 رشت گیالن  کیسه بافی ثمین 

 19780 سیرجان  کرمان  پلی اتیلن تک سیرجان 

 1340 کاشان  اصفهان  کیسه سپهربافت

 9400 آذرشهر  آذربایجان شرقی  گونی بافی شرق آذر 

 3000 میاندوآب  آذربایجان غربی  آذرکیمیا اکسید 

 27970 زرقان  فارس کیمیا الیاف کیسه بافی 

 23570 رباط کریم  تهران  سیمین بافت پارسا 

 40000 همدان  همدان  ظریف بافت طلوع الوند 

 7800 بستان آباد  آذربایجان شرقی  گلچین بافان زرین تبریز 

 23500 قزوین  قزوین  ستاره بافت نگارین ارغوان 

 800 گرمسار  سمنان  مهربان الیاف گرمسار 

 5174 اراک مرکزی مجتمع صنعتی آل پالست کارچان 

 8400 رباط کریم  تهران  صنایع بسته بندی پرشین سحرایرانیان 

 14840 اراک مرکزی مهدی عزیزی 

 15740 اراک مرکزی ماهان بافت کوشا 

 11260 اراک مرکزی آژمان بافت مرکزی 

 7160 تبریز  آذربایجان شرقی  ایپک نگار پویا 

 10580 گرمسار  سمنان  اطلس دیبا بافت 

 7920 اشكذر  یزد  اطلس چرخه پارس 

 14800 میبد  یزد  کسری پلیمر کویر میبد 

 8640 بندرعباس  هرمزگان  تابان بافت پاسارگاد 

 15000 اراک مرکزی بهسان بافت مرکزی 

 2200 اراک مرکزی روشاک بافت

 3300 شاهین شهر و میمه  اصفهان  کیسه پلی رامین 

 4820 البرز  قزوین  فرش پارس 

 200 نائین اصفهان  فرآوری پارسیان سپهر 

 17480 دامغان  سمنان  رویال پالست پود 

 1200 تبریز  آذربایجان شرقی  آذران بافت آران 

 10000 تبریز  آذربایجان شرقی  گلسان کیسه آذربایجان 



 

 1400-131شماره:  سنجی توسعه واحد تولید جامبو بگ امکانگزارش 

 09/05/1400تاریخ: 
 

 28 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 )تن(  ظرفیت شهر استان  نام واحد 

 1,622,024   جمع ظرفیت اسمی 

 

محصوالت طرح مقدار ظرفیت عملی تولید این صنعت، با در نظر گرفتن مقدار راندمان  ی تولید کننده  واحدهابا توجه به بررسی  

 . خواهد بود 9درصد، به شرح جدول   80عملی 

 ( تن) کشور  در  طرح محصوالت فعال یواحدها یعمل تولید آمار جدول: 10جدول 

 1399 شرح

 1,622,024 مقدار تولید اسمی 

 1,297,619 تولید عملی مقدار 

 

 باشد. می  10های گذشته کشور نیز با توجه به ظرفیت تولید اسمی و عملی به شرح جدول از سویی مقدار تولید سال 

 

 ( تن) کشور  در  طرح محصوالت فعال یواحدها یعمل تولید آمار جدول: 11جدول 

 سال 

 شرح
1395 1396 1397 1398 1399 

 1,622,024 1,542,958 1,345,697 1,214,030 1,144,290 مقدار تولید اسمی 

 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 راندمان تولید 

 1,297,619 1,234,366 1,076,558 971,224 915,432 مقدار تولید عملی 

 

 واردات  -2-13-2

کد تعرفه محصیول مورد نظر طرح   اسیالمی ایرانبا اسیتناد بر سیایت گمرک جمهوری  های انجام شیده و  با توجه به بررسیی

 : باشدمی 11جدول  مطابق

 گذشته  یهاسال در  محصول تعرفه کد:  12جدول 

 تعرفهشماره  توضیحات تعرفه 

 6303300 و جامبوبگ  انواع کیسه پلی پروپیلن بافته شده

 

 باشند.می 12به شرح جدول  اتاق بازرگانی تهرانآمارهای مذکور با توجه به اطالعات اخذ شده از سایت 

 



 

 1400-131شماره:  سنجی توسعه واحد تولید جامبو بگ امکانگزارش 

 09/05/1400تاریخ: 
 

 29 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 1399- 1395های طی سال پروپیلنهای پلیکیسه: میزان و ارزش واردات  13جدول 

 ارزش دالری  ارزش ریالی  میزان واردات )تن(  سال

1399 11,887 2,185,295,405,474 9,105,398 

 به ثبت نرسیده  به ثبت نرسیده  به ثبت نرسیده  1398

1397 15,349 2,821,746,376,598 20,155,331 

1396 15,701 2,886,457,740,502 46,555,770 

1395 7,861 1,445,159,180,822 36,128,980 
 

 

 پیش بینی امکانات عرضه  -2-14

های در دسیت سیاخت صیورت خواهد گرفت که عرضیه محصیوالت طرح در آینده از طریق تولید واحدهای فعال کنونی و طرح

 در ادامه شرح آن ارائه شده است. 

 

 پیش بینی امکانات عرضه داخلی  -2-14-1

در کشور    شابه طرح در زمینه محصوالت متولید عملی واحدهای فعال  میزان  های گذشته ذکر گردید  همانطور که در قسمت 

 های آتی نیز همین مقدار تولید ادامه داشته باشد.  گردد در سال و پیش بینی می  استتن  1,297,619در حدود  1399در سال 

های در دست ساخت به همراه درصد  های آینده، فهرست طرح های در دست اجرا طی سال برای برآورد ظرفیت طرحهمچنین  

 گیرد.  ها در زمینه تولید محصوالت طرح حاضر مبنای محاسبات قرار می آن پیشرفت فیزیكی هر کدام از  

 1400 سال در  صنعت در   فعال یواحدها وضعیت : 14جدول 

 )تن(  ظرفیت شهر استان  نام واحد 

 12600 شبستر آذربایجان شرقی  پلیمر کیسه تبریز 

 37200 تبریز  آذربایجان شرقی  کیسه تبریز 

 8910 تبریز  آذربایجان شرقی  کاوه گستر ملكان 

 590 الیگودرز  لرستان  تولیدی مواد غذایی وبسته بندی ارمغان بیدک  

 4740 شبستر آذربایجان شرقی  صنایع گونی بافی و بسته بندی جهان تكین 

 1300 شبستر آذربایجان شرقی  صنایع گونی بافی و بسته بندی جهان تكین 

 9830 شبستر آذربایجان شرقی  تسوج گونی بافی انزاب 

 720 ارومیه آذربایجان غربی  گونی گستر ارومیه سهامی خاص 

 1800 بستان آباد  آذربایجان شرقی  ترمه بافت آذر 

 3370 تبریز  آذربایجان شرقی  آذر پود تبریز 



 

 1400-131شماره:  سنجی توسعه واحد تولید جامبو بگ امکانگزارش 

 09/05/1400تاریخ: 
 

 30 شرکت سایین صنعت کارفرما: 

 

 )تن(  ظرفیت شهر استان  نام واحد 

 12670 رشت گیالن  شمیم شمال سبز 

 8000 مشهد  خراسان رضوی  تولیدی کیسه ستاره طاها 

 5710 شبستر آذربایجان شرقی  پاالیش نگین سیاه آذربایجان 

 760 گنبد کاووس  گلستان  سوگله گلستان 

 1600 ابهر زنجان  آیدین نصیروند شاکر 

 940 بویراحمد  کهگیلویه و بویر احمد  ابراهیم نظری بزرآباد 

 1900 زنجان  زنجان  صنایع کیسه زنجان 

 1630 شهر و میمه شاهین  اصفهان  کیسه طالیی زاینده رود 

 10880 دامغان  سمنان  رویال پالست پود 

 2580 تنكابن  مازندران  گونی بافی سپاس 

 14040 گرگان  گلستان  نفیسه سعادتمند 

 1560 آبیک قزوین  صنیع پاکت 

 8860 عجب شیر  آذربایجان شرقی  اطهر بافت عجب شیر 

 100 اراک مرکزی پاکت سنگین بافت 

 19760 اشتهارد  البرز  سامان پالستیک پگاه 

 6800 ملكان  آذربایجان شرقی  وهاب عنصری 

 10410 جیرفت جنوب کرمان  سیدمحمد جوادموسوی 

 38000 گناباد  خراسان رضوی  حسین سرشار 

 7390 تفت یزد  سید محمود میرجلیلی 

 280 نی ریز  فارس محمد حسین کشاورز 

 10240 تایباد  خراسان رضوی  تعاونی تولیدی کیسه و پالستیک بارثاوا شرق یاران 

 1700 المرد  فارس سروش مهر گستر اشكنان 

 8900 بهار همدان  سنگین بافت الوند 

 19000 گرمسار  سمنان  شرکت کیسه الوان فجر 

 14710 بندرترکمن  گلستان  تعاونی فضل پالستیک گلستان 

 6130 نیشابور  خراسان رضوی  حسین عشقی 

 11270 بهار همدان  سلمان یوسفی مهیار 

 4400 فامنین همدان  خدیجه کاویانی 

 7030 شاهین شهر و میمه  اصفهان  پرنیان پلیمرآپادانا

 1470 سرخه سمنان  گل محمد قدس 

 14090 تبریز  آذربایجان شرقی  آذران بافت آران 

 4030 بندرترکمن  گلستان  شرکت یكتابافت هیرکان گلستان 

 690 بندرترکمن  گلستان  شرکت یكتابافت هیرکان گلستان 


