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 مقدمه -١

بدون شک مهه ما هر روز با آينه سر و کار داريم و از آن 

که اولين آينه، آبگيرها احتمال اين. کنيم استفاده می

آب " يا "آبگينه" بوده باشند بسيار قوی است و در واقع واژه

 .شايد از چنين خاستگاهی بوجود آمده باشد "گونه

 پيش از ميالد است ۶٠٠٠های آينه مربوط به  ترين نشانه کهن

پس از آن در . است يافت شده) در ترکيه(که در آناتولی 

مصر در . را نام برد ميانرودان های توان متدن می. م. پ۴٠٠٠

باز . م. پ٣٠٠٠ترين نشانه از آينه به حدود  کهن باستان

 سال ٣٠٠٠منونه ای ديگر از وجود آينه به حدود  .گردد می

می رسد که يعنی در زمان هخامنشيان که آا  پيش در ايران

با سيقل دادن سنگها و فلزات، آا را به آينه هايی شفاف 

نه ی ختت مجشيد تبديل می کردند که آثار آن در تاالر آي

و  آمريکای جنوبیشده در  های صيقل آينه. باقی مانده است

های  آينه چيندر . گردد  پيش از ميالد باز می٢٠٠٠به  مرکزی

های روکش  آينه. گردد  پيش از ميالد باز می٢٠٠٠به  برجنی

 يکم پس از ميالد يافت ٔدر سده لبنان صيدایشده از فلز در 

 طال در ٔای با روکشی از ورقه های شيشه آينه. است شده

ر سال  دتاريخ طبيعی پلينی در کتاب پلينی مهرتهای  نوشته

 .است  پس از ميالد نوشته شده٧٧

 ميالدی شيشه در فراوری آينه، به شکل گسرتده به ١٢ ٔدر سده

هايی  ای که با ورقه های شيشه کار گرفته شد و خنستين آينه

. شدند بوجود آمدند به بازار عرضه می سرب پوشيده از

آشکار گرديد و به مهين  سربزمانی بعد ماهيت مسی بودن 

اين . جبای سرب آغاز شد قلعو  جيوهوط دليل استفاده از خمل
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که در آن زمان حمل  ونيزها باعث شدند که  تغيير و دگرش

ها بود به يک قطب اقتصادی تبديل  توليد اينگونه آينه

با وجود اين، اخرتاع و فراوری آينه را نبايد جزو . شود

نيازهای خنست و تنها در حد يک ابزار شخصی پنداشت، 

 از ها بسيار بيشرت امروزه کاربردهای دانشی آينه

 .کاربردهای خنستين و منايی آا هستند

های ختت و کوژ و  های آينه داشنمندان از مدهتا پيش ويژگی

شناختند و حتا با هبره از آا  را می) حمدب و مقعر(کاو 

برای متمرکز کردن نور آفتاب وسايلی را برای به آتش 

حتا در اين مورد . کشيدن اجسام اخرتاع کرده بودند

دانشمند نامدار  ارمشيدسگويند  وجود دارد که میای  افسانه

ها،  ای از اينگونه آينه  سوم پيش از ميالد بوسيله شبکهٔسده

تا است،  کشيده کشتيهای بادبانی مهامجان رومی را به آتش می

اينکه فرمانروای روم سراجنام در شب موفق به تسخير 

 .گردد می "سيراکوز"شهر

ن نکته جالب است که کاوشهای باستان شناسان مبين اي

 قرن قدمت دارند و در ۵٠های شخصی و ساده بيش از  آينه

. اند دوراای گذشته از ارزشی اغراق آميز برخوردار بوده

زمانی در آسيای صغير آينه را از جنس برنز و مس مفرغ 

های پر نقش و  ساختند و آن را صيقل داده و با دسته می

های فوالدی به علت  ينهکردند و به تدريج آ نگار عرضه می

قابليت صيقل يافنت بيشرت و شفافيت بيشرت ، نسبت به برنز 

تر شدند، تا اينکه  های قديمی و مس و مفرغ،جايگزين آينه

 ١٢در قرن . حتول اساسی در صنعت توليد آينه بوجود آمد

ميالدی کاربرد شيشه در توليد آينه کشف شد و اولين 
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هايی پوشيده از سرب به  ای که با ورقه های شيشه آينه

 .آمدند دبوجو دشدن می بازار عرضه

مدتی بعد ماهيت مسی بودن سرب آشکار گرديد و به مهين 

. دليل استفاده از خملوط جيوه و قلع جبای سرب آغاز شد

اين تغيير و حتوالت باعث شدند که ونيز که در آن زمان حمل 

قطب اقتصادی تبديل ها بود به يک  توليد اينگونه آينه

با وجود اين ، اخرتاع و توليد آينه را نبايد جزو . شود

نيازهای اوليه و تنها در حد يک ابزار شخصی تصور کنيم، 

ها بسيار بيشرت از  امروزه کاربردهای علمی آينه

 .کاربردهای اوليه و ظاهری آا هستند

 

 

 

 

 

 

 

 در حال پس از بررسی خمتصری در زمينه تاريخچه آينه،

فصول آتی گزارش به تفصيل به معرفی انواع آن پرداخته و 

های الزم در زمينه مسائل اقتصادی و فنی اين طرح بررسی

 .دهيمرا اجنام می

  معرفی حمصول -2

هر حمصول ويژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پيش از هر 

گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، الزم است اين 

شناخت صحيح مشخصات و . ی شناخته شوندخصوصيات به درست
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انواع خمتلف حمصول، بدون ترديد راهنمای مناسبی جهت 

تصميم گيری های الزم در انتخاب روش و عمليات توليد و 

 . حماسبات بعدی مورد نياز خواهد بود

حمصوالت توليدی در اين طرح آينه، شيشه آزمايشگاهی و 

وت نسبی در پوکه آمپول می باشد که با توجه به تفا

فرايند توليد اين حمصوالت و قالب های مورد نياز جهت 

توليد آن ها در اين گزارش آينه به عنوان حمصول تيپ 

درنظر گرفته شده و حماسبات مربوط به عرضه و تقاضای آن 

می دهيم              را در ادامه مورد بررسی قرار 

ل تری مهچنين با توجه به تنوع انواع آينه توضيحات مفص

 .در ارتباط با آينه ختت ارائه می گردد

  معرفی کد های آيسيک و کدهای تعرفه -١-٢

مهانطور که ذکر گرديد، حمصول مورد بررسی در اين طرح، 

بندی کاالهای صنعتی در که بر اساس تقسيم. آينه می باشد

 ٢۶١٠١١۴١ به مشاره ISICوزارت صنايع و معادن، دارای کد 

 .باشدت میو با عنوان آينه خت

های وزارت های صورت گرفته از مؤسسه پژوهشبررسی

بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است 

که هيچ تعرفه مشخصی به اين حمصول ختصيص داده نشده است و 

واردات و صادرات آن حتت تعرفه های ديگر مرتبط با انواع 

است مرتبط البته شايان ذکر . آينه ها صورت گرفته است

 و با ٧٠٠٩٩١٠٠ترين تعرفه با اين حمصول تعرفه به مشاره 

 می باشد که دارای آيينه های شيشه ای قاب نشدهعنوان 

 . درصد می باشد٣٠حقوق ورودی 

  حمصول ، ويژگی ها و کاربرد های آن  معرفی-٢-٢
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ای است که به علت صافی و بازتاب بااليش، بر  ينه، وسيلهآ

پرتوهای نور . دهد اجسام را نشان می تصوير خود، ٔرويه

نقطه ای به نام   يک آينه در نقطهٔبازتابيده از رويه

بسته به دوری جسم تا آينه و . رسد به هم می کانونی آينه

 .آينه از آن متفاوت است نقطه کانونینوع آينه، فاصله 

 

 

 

 

 

 تصوير در آينه ها

ها سطوح بازتابنده هستند که تصوير جسم نورانی  آينه

دهند، بسته به  قرار گرفته در جلوی خودشان را نشان می

 - وارونگی -مکان(فاصله جسم از آينه مشخصات تصوير 

اين . ممکن است متفاوت باشد)  بزرگی-برگردان جانبی

ای  وسيله نوری از دير باز در زندگی بشر نقش عمده

. های فراوانی از آن به عمل آمده است داشته و استفاده

های پنجره  در طبيعت شکل گيری تصوير در آب يا در شيشه

هايی از اين قبيل  و يا سطوح بازتابان فلزی و پديده

بر حسب نوع کاربرد و چگونگی . ه وفور وجود دارندب

گيری تصوير و مشخصات آن به دو دسته عمده تقسيم  شکل

  اند شده

 های ختت  آينه •

هايی هستند که در منازل وجود دارد و از جسم  آينه

دهند،  نورانی تصويری مستقيم و جمازی و برگردان تشکيل می



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 شيشه های -پوکه آمپول -آيينه
 آزمايشگاهی

mirror  
ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ٨

آيد  پ به حساب میطوری که مست راست جسم برای تصوير مست چ

و برعکس که در اکثر سيستمهای نوری ساده کاربرد فراوان 

در کارهای عادی و مصارف عمومی از اين آينه . دارند

به حلاظ هزينه پايين و توليد راحت و  .شود استفاده می

 .داردفراوانیتوسعهمکانيزموسادگیانبوه سازی

 در آينه ها و دکوراسيون در منازل ، باشگاهها و مغازه

کاری و معماری و در بتينه کاری و تزئينات ساختمان 

از قديم االيام به صورهتای طبيعی . کاربرد فراوان دارند

شدند، که با پيشرفت علم و صنعت با کيفيتهای  يافت می

باالتر نيز به بازار عرضه شد که حتی در برخی سيستمهای 

 .اند اپتيکی نيز بکار گرفته

 

 

  
 های ختت   آينهموارد استفاده

هايی  اند و آينه ها را باال برده وری اين آينه امروزه هبره

در . اند با ضريب بازتابش بسيار بااليی هم ساخته

سيستمهای نوری و برخی دستگاههای حساس نوری از مجله 

ای  های شيشه شود، آينه ها استفاده می از اين آينه ليزرها

  نيم بازتابان نيز از اين نوعند

 های ختت  انواع آينه

که بر حسب نوع کيفيت و صيقل بودن شيشه و  :ای های شيشه آينه

 .باشند مواد اندود کننده دارای کيفيت متفاوتی می

سازند و  را بيشرت از نوع ختت میهای فلزی  آينه :های فلزی آينه

  .در دندانپزشکی و قطعات ريز اپتيکی کاربرد دارند
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ای با چند اليه اندود جهت باال  آينه :های اليه گذاری شده آينه

ای و جلوگيری  ها شيشه بردن ضريب بازتابش و اصالح آينه

 .اند کامل از شبح نوری ساخته شده

 ويژگی تصوير در آينه ختت 

ا در پشت آينه نقطه نورانی وجود داشت و اگر واقع

رسيد، آن پرتوها مانند  پرتوهايی از آن به چشم می

به . اند پرتوهايی بودند که از سطح آينه به چشم رسيده

کند نقطه نورانی جسم در پشت  مهين سبب انسان تصور می

نقطه نورانی پشت آينه تصوير جمازی جسم . آينه است

ازی از برخورد امتداد پرتوهای تصوير جم. شود ناميده می

 .شود بازتاب حاصل می

 .در آينه ختت طول تصوير با طول شی برابر است

 .تصوير در آينه ختت نسبت به جسم ، مستقيم است

تصوير در آينه ختت دارای وارونی جانبی است، بطوری که 

های کتاب  اگر کتابی را در مقابل آينه قرار دهيد، نوشته

به چپ قابل خواندن بود، اکنون از چپ که قبال از راست 

  به راست قابل خواندن است

 چگونگی تشکيل تصوير در آينه ختت 

هنگامی که يک شی که در روشنايی واقع است، در مقابل 

گيرد، از هر نقطه جسم پرتوهای نور به  آينه ختت قرار می

اين پرتوها پس از بازتاب از آينه به . تابند آينه می

ای که در پشت   مثل اينکه پرتوها از نقطهرسند، چشم می

اين نقطه مهان نقطه . رسند آينه واقع است، به چشم می

تقاطعی است که در آن امتداد پرتوهای بازتابشی به چشم، 

ای  رسند و آن نقطه، تصوير نقطه در پشت آينه، به هم می
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به اين ترتيب . شود نقطه انتخاب شده از جسم ناميده می

وير هر نقطه ديگری از جسم را به کمک حداقل توانيم تص می

  تابند، مشخص کنيم دو پرتو که از آن نقطه به آينه می

 های کروی  آينه •

های  های حمدب و آينه ها به دو دسته عمده آينه اين آينه

ها از حلاظ مهگرايی و  اين آينه. شوند مقعر تقسيم می

ايی و واگرايی پرتوهای نوری و شکل گيری تصوير و بزرگنم

      وارونگی و سايرمشخصات

  .دارند نوری سيستمهای در ای ويژه تصويرکاربردهای

 :ساير انواع آينه نيز به شرح ذيل می باشند

 آينه شلجمی  •

های اتومبيلها و برخی سيستمهای موازی ساز  در چراغ

 کروی اما های روند، که شکلی شبيه آينه نورها بکار می

  .متفاوت از آا دارند

 

 های توان باال  آينه •

ای هستند که در سيستمهای بازتاب  های چند اليه نوعی آينه

کامل نور و نيز در سيستمهای ليزری و برخی طيف سنجها و 

 .حماسبات دقيق و حساس نوری کاربرد دارند

ها را بر حسب جنس مواد سازنده و حنوه  آينههم چنين 

ه چند دسته عمده بصورت زير نيز تقسيم بندی کارشان ب

کنند که اسامی آا گويای چگونگی ساخت آا نيز  می

  .باشد می

 ای  های شيشه آينه •
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ها از جنس شيشه بوده که پشت آن به توسط مواد  اين آينه

باز تابنده اندود شده است و به حلاظ هزينه پايين و 

ال سطوح اين مکانيزم ساده کاربرد وسيعی دارند، معمو

 (Al) آلومينيومو  (Ag) نقرهو  (Hg) جيوهها به توسط  آينه

شود  البته يک اليه رنگ هم روی فلز زده می. شود اندود می

  .که از آن حمافظت منايد

 های فلزی  آينه •

ای اندود فلزی  ای شيشه های فلزی مهان آينه يک نوع آينه

شده هستند، نوع دوم که بيشرت مد نظر ماست جهت جلوگيری 

دو بازتاب اليه خارجی و داخلی  تداخلاز شبح نوری که از 

. آورد شود و وضوح تصوير را پايين می آينه ايجاد می

ای فلزی هستند، که فلزات با سطوح صيقل  های تک اليه آينه

شود که مشهورترينشان آينه آلومينيومی  يافته ساخته می

در که توان بازتابی خوبی دارند و ... يا آينه استيل و 

  .دهند های اپتيکی هم جواب خوبی می دستگاه

 های مايع  آينه •

ای است که  يک آينه ديگر با مست گيری بسيار ويژه، آينه

برای مثال، از يک تشت . يابد از سطح يک مايع تشکيل می

پر از جيوه و يک باريکه ليزر برای تعيين امتداد قائم 

پتيکی دقيق شود و به منزله يک شاقول ا يک حمل استفاده می

توان  برای مهين مقصود، می. گيرد مورد استفاده قرار می

حتی از مايعاتی که قدرت بازتابی کمرتی دارند ولی مسی 

 نيستند، استفاده کرد

  استاندارد ملی يا بين املللی -٣-٢
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های صورت گرفته، استانداردهای تدوين با توجه به بررسی

 :باشد  ذيل میشده مرتبط با حمصوالت طرح به شرح جدول

 ليست استانداردهای ملی در ارتباط با حمصوالت طرح

رديف
مشاره 

 استاندارد
 شرح استاندارد

 ها گذاري پي آينه مشاره ٢٠٣۴ ١

٢٧ ٢۴٣ 
ابعاد شيشه مسطح مورد مصرف 

 در آينه

 

  بررسی قيمت حمصول -۴-٢

ررسی های صورت گرفته از بازار فروش اين حمصول بيانگر ب

است که قيمت فروش اين حمصول در حال حاضر به ازای هر مرت 

 ريال و ١١٠٠٠٠به طور متوسط ) ضخامت( ميلی مرتی۶آينه 

 ميلی مرتی به ۴ آينه                   رتبه ازای هر م

 . ريال در بازار می باشد٨٠٠٠٠طور متوسط 

  موارد مصرف و کاربردها -۵-٢

داشنمند معروف انگليسی و  " اسحق نيوتن" برای اولين بار

ها در ساخت تلسکوپ جديد که  کاشف قانون جاذبه، از آينه

 نسل جديد خود اخرتاع کرده بود هبره جست و به اين ترتيب

از آن زمان ، يعنی . را بوجود آورد تلسکوااز اين گونه 

 بسيار شفافرت و های  تا کنون آينه ميالدی١۶٧١از سال 

های بسيار عظيمرت و دقيقرتی  بزرگرت و در نتيجه تلسکوپ

تلسکوايی که . اند توسط دانشمندان گوناگون بوجود آمده

. های بسيار گزافی صرف شده است برای ساخت آا هزينه

برای منونه ، آينه تلسکوپ عظيم رصدخانه کوه پالومار در 
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 تن وزن ٢٠و حدود  ميليمرت قطر ٨ مرت و ۵کاليفرنيا 

هايی با دقت و شفافيت بسيار بااليی که  چنين آينه! دارد

 فضا توانند نگاه انساای کنجکاو و جستجوگران دارند می

 .دهند گسرتش فضا اعماق تا را

البته بايد اقرار کرد در واقع بدون وجود اينگونه 

. رفت ها نگاه انسان کنونی از سطح زمين فراتر منی آينه

ها، گسرتش  براين يکی از نتايج اخرتاع و تکامل آينهبنا

نگاه انسان از کيهان و برمال شدن بسياری از رازهای 

عالوه بر اين ، در . پيدايش هستی را در بر داشته است

سيستمهای بسياری از تکنيکهای پيچيده هواپيمايی و 

و ابزار آالت پزشکی و بسياری  انواع ميکروسکوا، رادار

ها،  ی پيشرفته کنونی، انواع گوناگون آينهاز ابزارها

 .دارند عهده به را اساسی نقشی بسيار

بنابراين انسان بدون آينه، هرگز صاحب علوم امروزی و 

شد و بسياری از رازهای دنيای علم و  تکنولوژی امروزی منی

. ماند طبيعت و کهکشاا برای انسان ناشناخته باقی می

 که بتوان به کمک تلسکوای ای نبود اما ، اين مسأله

زمينی به آن دست افت و در حقيقت از اينجا بود که 

 .های پر خرجی آغاز شد پروژه

 بررسی کاالهای جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر -۶-٢

 مصرف حمصول

های معمولی را که سطح آا مسطح است، آينه ختت  آينه

 هستند که يک هايی ها شيشه در واقع اين آينه. نامند می

ای  هنگامی که روبروی آينه. اندود شده است  طرف آا جيوه

بينيد، يا اگر تصاوير  می آينهايستيد، خودتان را در  می
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ست، به اين علت است که اطراف آب، در آب قابل مشاهده ا

کنند و به چشم  پيدا می بازتاباز سطح آينه يا آب نورها 

شود، تصوير شی مقابل  آنچه در آينه ديده می. رسند می

 .آينه است

ذا منی توان کااليی را به عنوان جايگزين آينه در نظر ل

گرفت، زيرا موارد کاربرد آن به خوبی بيانگر تاريخچه و 

موارد فوق .ضرورت استفاده بشر از اين حمصول می باشد 

مبين اين امر می باشد که صرفا ين نوع حمصول قابليت 

 .پاسخگويی به انتظارات انسان ها از آينه را دارد

 يت اسرتاتژيک کاال در دنيای امروز امه-٧-٢

جهان امروز، جهان توليد، صادرات، ارزش افزوده و جهان 

حتی سياست را توامنندان . های اقتصادی استبرترين

 . زننداقتصادی رقم می

 چهارم برنامه اهداف مهمرتين از يكي دولت ريزي برنامه طبق

 مست به آتحر آشور ساله انداز بيست چشم مهچنني و آشور توسعه

 به ايران مربوط صادرات عمده حاضر حال در است نفيت غري صادرات

 غري صادرات گسرتش و رشد براي لذا باشد مي نفيت آاالهاي صادرات

 استفاده مهچنني و جديد واحدهاي افزودن ريزي براي برنامه نفيت،

 . رسد مي نظر به ضروري فعلي، امكانات از هبينه

 اين حمصول می توان به اين نکته در رابطه با امهيت مصرف

اشاره کرد که امروزه ديگر منی توان فردی را يافت که از 

 .ستفاده ننمايدين حمصول در زندگی روز مره خود اا

  کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول -٨-٢

آينه ميتوان به کشور  آننده توليد از بزرگرتين کشور های

 .چين اشاره منود
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 : ه  عرض-٣

يکی از فازهای مهم برای طراحی يک کارخانه، بررسی عرضه 

نگاهی به گذشته . باشدو تقاضای گذشته حمصول کارخانه می

تواند بينش و حتليل ميزان عرضه و تقاضای يک حمصول می

بينی عرضه و تقاضا در آينده روشنی را برای حتليل و پيش

ی فروش و اينکه آيا طرح فوق دارای بازار مناسبی برا

حمصوالت خود خواهد بود يا خير و در حقيقت کاهش ريسک 

 .دهدگذاری به دست میسرمايه

در اين فصل به عرضه حمصول اين طرح در سال های گذشته می 

تا بتوانيم با استفاده از نتايج بدست آمده از  پردازيم

اين بررسی ها وضعيت حمصول مورد نظر طرح، در سال های 

د داخلی و تا حد امکان ميزان واردات اخير در حبث تولي

 .را روشن مناييم

  وضعيت واحدهای فعال در توليد پارچه مشعی-١-٣

های مهانطور که در حبث معرفی حمصول طرح ذکر گرديد، بررسی

به عمل آمده از مأخذ اطالعاتی وزارت صنايع و معادن، 

  منطبق با حمصوالت مورد نظر ISICبيانگر آن است آه آد 

 :باشدبه شرح ذيل ميطرح 

   منطبق با حمصوالت مورد نظر طرحISICآد 

 آد شرحرديف

 ٢۶١٠١١۴١ آينه شيشه ای ختت  ١

 

های به عمل آمده از مأخذ اطالعاتی وزارت صنايع و بررسی

معادن حاکی از آن است که پنج توليدکننده در حال حاضر 

 . باشددر کشور مشغول به توليد انواع پارچه مشعی می
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اطالعات مربوط به اين توليدکننده به شرح جدول ذيل 

  :گرددارائه می

 

 

 
 

 توليدکنندگان آينه ختت

 استان نام شرکترديف
ظرفيت 

 امسی

واحد 

 سنجش

سال هبره 

 برداری

١ 
سيد جالل 

 حسينی
 ٧٣ مرت مربع ١٢٠٠٠٠٠ اصفهان

٢ 
رجب پور 

 رمحتی
 ٧٠ مرت مربع ١۴٠٠٠ اصفهان

 حممد فراهی ٣
خراسان 

 رضوی
 ٧٢ مرت مربع ٧٢٠٠٠

۴ 
حسين عرب 

 پور
 ٧٨ مرت مربع ۵٠٠٠٠٠ قم

 ٨۶ مرت مربع ٢٠٠٠٠٠٠ مرکزی ايران فلوت ۵

 

اما جهت هر چه روشنرت شدن مطلب در زمينه توليد داخلی 

اين حمصول، مشاور اقدام به اجنام بررسی های ميدانی و 

هتيه اطالعات از افراد مطلع وآگاه در اين صنعت 

ررسی ها حاکی از آنست که ظرفيت های فوق ظرفيت ب.منود

امسی اين کارخاجنات بوده که با ظرفيت عملی آن ها تفاوت 

زيادی دارد و بر طبق اظهارات دبير اجنمن شيشه و آينه 

ايران ميزان کل توليد انواع آينه در کشور که شامل 
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توليد انواع اين حمصول توسط توليد کنندکان مرتبط با 

 آن صورت می پذيرد در حدود ساالنه ISICهای متامی  کد 

 . مرت مربع می باشد۵١٠٠٠٠٠

  ٨٧ بررسی روند واردات تا سال -٢-٣

های وزارت های صورت گرفته از مؤسسه پژوهشبررسی

بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است 

که هيچ تعرفه خاصی برای اين حمصول در نظر گرفته نشده 

ين حمصول طی سال های اخير حتت ساير انواع تعرفه است و ا

مربوط به آينه ها دارای مبادالت جتاری بوده است که 

البته ميزان اين ارقام قابل تفکيک به حمصوالت اين گزارش 

لذا با عنايت به آمار موجود و با در نظر  .منی باشد

گرفنت اين نکته که اين آمار قابل تفکيک به حمصول مورد 

در اين گزارش منی باشد چنين در نظر می گيريم که يررسی 

 .برای آينه تاکنون وارداتی صورت نپذيرفته است

با عالوه بر اين بر طبق اضهارات دبير اجنمن شيشه و آينه 

هاى توليد داخل با  توجه به اينكه هم اآنون آيفيت آينه

آند و عالوه بر اين واردات  هاى خارجى برابرى مى آينه

آينه به آشور صرفه اقتصادى ندارد، نياز داخل به اين 

شود و واردات  حمصول از طريق توليدات داخل تامني مى

 چشمگريى در اين زمينه ندارمي

  عرضه در آينده -٣-٣

 با  مرتبط ISICمهانگونه آه در فصول گذشته ذآر گرديد، آد 

 :باشد  ذيل میحمصوالت اين طرح به شرح جدول

   منطبق با حمصوالت مورد نظر طرحISICآد 

 آد شرحرديف
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 ٢۶١٠١١۴١ آينه شيشه ای ختت ١
 

حال با عنايت به نکات گفته شده در فصل عرضه در گذشته، 

در مورد توليدکنندگان حمصوالت طرح، در ادامه به بررسی 

بينی عرضه حمصوالت اين طرح با استفاده از مأخذ وضعيت پيش

 .پردازيماطالعاتی وزارت صنايع و معادن می

های در دست اجرا جهت توليد آينه ختت شيشه ای ليست طرح

 :باشد به مهراه ساير اطالعات آن ها به شرح جدول ذيل می

 های در دست اجرا برای توليد آينه شيشه ای ختتطرح

 ظرفيت استان نام شرکترديف
واحد 

 سنجش

درصد 

 پيشرفت

صفر  ١
 نامحديا

آذربايجان 
مرت  ٣٠٠٠٠ شرقی

 ٠ مربع

آذربايجان  رضا صاحل ٢
مرت  ١٠٠٠٠ شرقی

 ٠ مربع

هتران  ٣
مرت  ٣٠٠٠٠٠ اصفهان آيينه

 ٠ مربع

امحد  ٤
مرت  ٢٠٠٠٠ اصفهان رعنايی

 ٠ مربع

حممد  ٥
مرت  ٥٠٠٠٠ اصفهان عندليب

 ٠ مربع

جواد الله ٦
مرت  ١٠٠٠٠٠ اصفهان زار

 ٠ مربع

امحد  ٧
نهترا حبيبی مرت ١١٠٠٠٠٠ 

 ٠ مربع

هبزاد  ٨
مرت  ٥٠٠٠٠٠ هتراننواب فرد

 ٠ مربع

رسول  ١٠
مرت  ٦٠٠ هتران انصاری

 ٠ مربع

رنگين  ١١
مرت  ٤٦٠٠٠٠ هترانجام زمرد

 ٠ مربع

 ٠مرت  ٢٠٠٠٠٠ هترانعالالدين  ١٢
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 ١٩

 مربع رمضانی

شيشه  ١٣
مرت  ١٥٠٠٠٠ مسنان نشکن

 ٦٠ مربع

امين  ١٤
 مرت ٣٠٠٠٠٠ فارس طاهايی

 ٠ مربع

آينه  ١٥
مرت  ١٤٠٠٠ قزوين سکندر

 ٩٤ مربع

مسعود  ١٦
مرت  ١٠٠٠٠٠ قم زارعی

 ٩٠ مربع

مرت  ١٢٠٠٠٠ کرمانشاهآينه صدف ١٧
 ٠ مربع

عليرضا  ١٨
مرت  ١٠٠٠٠ گيالنآتش پروا

 ٠ مربع

خرم  ١٩
مرت  ٥٠٠٠٠ مرکزی شهبازی

 ٠ مربع

 

يشرفت اما از آجناييکه اکثريت طرح های فوق دارای درصد پ

فيزيکی صفر بوده و مدت زمان زيادی نيز از اخذ جواز آن 

ها می گذرد می توان چنين در نظر گرفت که طرح هايی که 

دارای درصد پيشرفت فزيکی صفر می باشند نيز به هبره 

برداری خنواهند رسيد و صرفا اقدام به اخذ جواز منوده 

 .اند

اتی وزارت اما با توجه به اطالعات موجود در ماخذ اطالع

صنايع و معادن طرح های شيشه نشکن، آيينه سکندر و 

  ١٣٨٢ و ١٣٨٠ ، ١٣٧٠مسعود زارعی به ترتيب در سال های 

اقدام به اخذ جواز منوده اند و مهان طور که مشاهده می 

گردد علی رغم مدت زمان زيادی که از زمان اخذ جواز آن 

به نظر ها می گذرد هنوز به هبره برداری نرسيده اند و 

 .منی رسد طی سال های آتی نيز به هبره برداری برسند

  پيش بينی واردات -۴-٣
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با توجه به مطالبی که در خبش واردات در گذشته عنوان 

گرديد و با توجه به نبود اطالعات کافی در زمينه آمار 

توان مبنای درستی های گذشته منیواردات اين حمصوالت در سال

های آتی در دات حمصوالت طرح طی سالبينی واررا برای پيش

نظر منود و آن را در لذا از بررسی آن صرف. نظر گرفت

 .دهيمحماسبات مدنظر قرار منی

  تقاضا-۴

  تقاضای گذشته -١-۴

مفهوم تقاضا يکی از اساسی ترين مبانی شکل دهنده بازار 

می باشد و با توجه به ماهيت ذاتی آن که به طور مستقيم 

م از متايالت و رفتار مصرف کنندگان منبعث می و غير مستقي

مالحظه ای                شود، از پيچيدگی های قابل 

 .نيز بر خوردار است

بررسی های صورت گرفته در حبث موارد کاربرد اين حمصول 

 .بيانگر آنست که  اين حمصول دارای مصارف عمومی می باشد

 هبرتين روش بنابراين با توجه به موارد مصرف اين حمصول

حماسبه تقاضا در گذشته برای اين حمصول ، استفاده از 

تکنيک مصرف ظاهری می باشد که از رابطه ذيل به دست می 

 :آيد

C = Y+M-X 

 :که در آن

C : مصرف ظاهری 

Y : توليد داخلی 

M : واردات 

X : صادرات 
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 .می باشد

اما از آجنايی که واردات و صادرات حمصول مورد نظر اين 

در صورت وجود تا کنون حتت تعرفه مربوط به آيينه طرح 

شيشه ای ختت صورت پذيرفته که قابليت تفکيک و ارائه 

توان آمار دقيقی باشد، لذا منیآمار خمتص به را دارا منی

از ميزان صادرات و واردات اين حمصول داشت و می توان 

چنين در نظر گرفت که ميزان تقاضای داخلی اين حمصول طی 

.  بوده استهای گذشته برابر ميزان توليد داخلی آنسال

 .که بدان اشاره گرديد

  بررسی روند صادرات حمصول -٢-۴

های وزارت ها از مؤسسه پژوهشمهانگونه که گفته شد بررسی

بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران بيانگر آن است که 

 تعرفه مشخصی به حمصول اين طرح ختصيص داده نشده است و

توان آمار دقيقی جهت ميزان صادرات اين حمصول با لذا منی

. ها به دست آوردتکيه بر اطالعات موجود در اين سازمان

 بررسی های ميدانی حاکی از آنست که               اما

در اين زمينه صادراتی به کشور های عراق ، افغانستان، 

ن مهچني.ترکيه و کشورهای خليج فارس صورت گرفته است

توليدات کارخاجنات  درصد ٢٠ميزان اين صادرات برابر

 .داخلی می باشد

  پيش بينی تقاضای حمصول طی سال های آتی -٣-۴ 

های به عمل آمده توسط مشاور و با توجه بر اساس بررسی

به ماهيت اين حمصوالت، بيشرتين مورد کاربرد اين حمصول در 

 روش جهت بنابراين هبرتين. باشدمصارف عمومی مردم می

 .باشدحماسبه تقاضا، استفاده از روش مصرف سرانه می
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بدين منظور با در نظر گرفنت آمار موجود در سالنامه 

های اخير و آماری کشور در رابطه با مجعيت کشور در سال

 درصدی برای مجعيت کشور ۴/١بينی رشد با در نظر گرفنت پيش

- جدول ذيل میبينی مجعيت کشور به شرحهای آتی پيشطی  سال

 :باشد 

 ) برحسب نفر(بينی مجعيت کشور پيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

٧٣٦٥٣٤٩ مجعيت

٨ 

٧٤٦٨٤٦٤

٧ 

٧٥٧٣٠٢

٣٢ 

٧٦٧٩٠٤٥

٥ 

٧٧٨٦٥٥

٢١ 

٧٨٩٥٥٦

٣٨ 

 

حال چنانچه در يک حالت بدبينانه با توجه به ارتقای 

 مرت ٠٫٠٧رفاه عمومی مردم به طور متوسط برای هر نفر 

نه در نظر بگيريم پيش بينی تقاضای اين حمصول به مربع آي

 :شرح ذيل خواهد بود

 

 بينی تقاضای انواع آينه پيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

م(آينه

تر 

)مربع  

٥١٥٥٧٤

٤ 

٥٢٢٧٩٢

٥ 

٥٢٠١٣١

٦ 

٥٣٧٥٣٣

١ 

٥٤٥٠٥٨

٦ 

٥٥٢٦٨٩

٤ 

 

 سهم قابل حصول از بازار مصرف -۵

ر مصرف بايستی به خأل جهت بررسی سهم قابل حصول از بازا

بينی عرضه و تقاضا بپردازيم که در موجود در ميان پيش

جداول ذيل برای حمصوالت طرح مذکور به آن پرداخته شده 

 .است
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الزم به ذکر است، سهم قابل حصول از فرمول زير به دست 

 :آيد می

سهم )= تقاضای داخلی+صادرات( –)عرضه داخلی+واردات(

 رفقابل حصول ازبازار مص

 )بر حسب مرت مربع(سهم قابل حصول از بازار مصرف برای توليد

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٩١٣٩٠ ١٣٨٨ سال

   آينه
)مرت مربع(

١٥٥٧٤
٤ 

٢٢٧٩
٢٥ 

٢٠١٣١
٦ 

٣٧٥٣٣
٥٢٦٨٩٤ ٤٥٠٥٨٦ ١ 

 

  فرآيند توليد-۶

وقيت قرار است حمصويل ساخته شود، قاعدتًا بايد مراحلي آه 

ها در رداشنت اين گامب. از قبل مشخص گرديده طي شوند

ها اين گام. باشدتوليد انواع حمصوالت آم و بيش صادق  مي

-آه عمومًا به عمليات موسومند از قبل به دقت تعريف مي

گردند تا موجب يكنواخت شدن روش ساخت و افزايش آارايي 

 .گردند

 :به طور کلی مراحل توليد به شرح ذيل می باشد

  اختالط-١

 پوشش  تشکيل-٢

 آئينه رش ب-٣

  مونتاژ-۴

 بندی  بسته-۵

 رنگی پيکمان با  اختالط-۶

 قالبگيری و تزريق- ٧

 . است خطی سيستم دو شامل توليد فرآيند

 آئينه توليد : الف
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 شدن روی اندود نقره جهت ، کيفيت کنرتل از پس شده خريداری شيشه

ابتدا  .گردد می منتقل پاشش قسمت به و گرفته قرار نقاله خط

 نيرتات – نقره پودر : از عبارتند مواد نسبتهای به مالز مواد

 سديم کربنات – سود – پتاس  مونياک -پتاسيم 

اتوماتيک  پيستوله دو توسط پاشش دستگاه از عبور هنگام شيشه

اليه  پوشش برای نقاله سيستم توسط شده تشکيل آينه اندود نقره

 . شود می منتقل . باشد می مس شش پا که پاشش دستگاه به مسی

 ٣/١شيشه  مربع مرت هر برای متوسط طور به مسی اليه ايجاد برای

 خشک آينه، برای روی به مس پاشش از پس و است نياز مورد مس گرم

   درجه٣٠حرارت  درجه با گرم هوای تونل به نقاله نوار شدن

 . گردد می خشک مسی اليه و شود می منتقل

 است بعد ميکرون 45 قلحدا الکی اليه 2 ضخامت و ميکرون 20 حداقل

 با تبخير خشک هوا رنگ اليه از ديگری پوشش آينه مرحله اين از

 اکريليک ترموپالست های رزين رنگ اين اصلی ماده . بيند می حالل

 قاب روی بر نصب باشد ميکرون می 60 حداقل اليه اين ضخامت و است

 . می گردد منتقل مونتاژ تقسم به پالستيک

 ستيکیپال قالب توليد : ب

تزريق  دستگاه توسط نياز مورد پالستيکی قطعات مرحله اين در

 ميگردند منتقل مونتاژ قسمت به و آمده در ايی شکل به پالستيک

 بندی بسته و مونتاژ : ج

 نصب و پالستيکی قطعات روی بر شده توليد های آينه مرحله اين در

 . گردند می مونتاژ

عملياتی به طور خالصه  طشراي و فنی نکات ، فرآيند ويژگيهای

 .به شرح ذيل می باشد
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 : دارد وجود آينه توليد در عمده روش سه کلی طور به

 کم توليد ظرفيت ، پايين خيلی کيفيت – سنتی  روش 1-

دستگاههای  از استفاده با نقره پاشش اتوماتيک، نيمه  روش 2-

گذاری  سرمايه خوب، اشتغال خوب، کيفيت داخل، توليد مدرن

 متوسط

دقت  و اتوماتيک کامال طور به نقره پاشش :اتوماتيک متام  روش 3-

 زياد گذاری سرمايه کم، اشتغال خارجی، مدرن آالت ماشين خالء

 پارامرت چهار کردن حلاظ يا

 ارزی جويی صرفه -١

 اشتغال زايی  -٢

 گذاری سرمايه مناسب حجم -٣

 توليدی ل حمصو کيفيت -۴

 
 مشخصات مواد اوليه و مصرفی -٨

 رنگ تينر، نقره، ه مصرفی در اين طرح شيشه،مواد اولي

خشک  هوا، نايلون، کارتن کوچک، پلی اتيلن و مايع الکی 

 .باشد می

  نيروی انسانی-٩ 

ميزان ترآيب و آيفيت نريوي آار به عنوان يكي از عناصر 

مهم احداث کارخانه در حال حاضر امهيت خاصی پيدا آرده 

 دسرتس بودن نريوي بايست به ميزان دربنابراين مي. است

هاي مورد نياز و ميزان حقوق و آار، ميزان ختصص، مهارت

 .دستمزدهاي پرداخيت متداول توجه داشت

پارامرتهای خمتلفی در تعيين نيروی انسانی دخالت دارند 

توان به سطح تکنولوژی مورد که از مجله اين عوامل می
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های زايی، حدود ختصص و مهارتاستفاده، متايل به اشتغال

نيروی انسانی مورد نياز هر واحد . مورد نياز اشاره کرد

شوند که اين سه گروه عبارتند  گروه تقسيم می٣صنعتی به 

 :از 

 نيروی انسانی خبش اداری ) الف

 نيروی انسانی خبش توليد) ب

 نيروی انسانی خبش غيرمستقيم توليد) ج

نيروی انسانی خبش اداری و غيرمستقيم توليد تا حدود 

باشند ولی به های خمتلف به يکديگر شبيه میيادی در طرحز

های خمتلف نيروی دليل متفاوت بودن فرآيند توليد طرح

های خمتلف با يکديگر انسانی خبش مستقيم توليد در طرح

 . باشندمتفاوت   می

 ساعته در روز ٨ شيفت ١الزم به ذکر است که در اين طرح 

حال جهت . ديده است روز کاری در سال منظور گر٢٧٠و 

تر شدن بيشرت مطلب نيروی انسانی هر يک از خبش های روشن

 .مذکور به تفکيک تشريح گرديده است

 نريوي انساني مورد نياز خبش اداري

تعداد مورد ختصص مسترديف

)نفر(نياز 

فوق  مدير عامل ١

 ليسانس

١ 

 ٣ ليسانس کارشناس فنی ٢

 ٢ ليسانس کارشناس اداری ٣

ند واحد حسابداریکارم ۴

 و مالی

 ٢فوق ديپلم
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 ١ ديپلم نگهبان ۵

آارگر خدماتي و  ۶

 سرايدار 

 ١ ديپلم

 ١٠ مجع آل

 

 

 

 نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد

 ختصص مسترديف
تعداد مورد 

 )نفر(نياز 

 ۴ ديپلم انباردار ١

 ۴ مجع آل
 

   نريوي انساني خبش مستقيم توليد

 ختصص مسترديف
 تعداد

مورد نياز

 کارگر فنی ماهر ١
فوق 

 ديپلم
۴ 

 کارگر نيمه ماهر ٢
فوق 

 ديپلم
۴ 

 ٨ جع آل
 

در پايان نريوي انساني مورد نياز طرح را مي توان به 

 :شرح جدول ذيل خالصه منود 

 نريوي انساني مورد نياز طرح
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تعداد مورد نياز  شرحرديف

 )نفر(

 ١٠ نريوي انساني خبش اداري ١

نساني خبش غريمستقيم نريوي ا ٢

 توليد

۴ 

نريوي انساني خبش مستقيم  ٣

 توليد

٨ 

 ٢٢ مجع آل

 

  برنامه توليد و فروش-١٠

- برداری جتاری از طرح میبا در نظر گرفنت زمان آغاز هبره

توان برنامه توليد تا رسيدن به حداکثر ظرفيت عملی 

بينی برنامه توليد پيش. های آتی را مشخص منودبرای سال

تواند بر اساس مبنای ظرفيت، راندمان کار، حنوه تأمين یم

 .مواد اوليه، بازاريابی و ساير عوامل ديگر صورت پذيرد

حال توجه به يک نکته ضروری است که اين طرح نيز مهچون 

رسند قادر برداری میساير واحدهای صنعتی که تازه به هبره

حد حداکثر برداری در های ابتدايی هبرهخنواهد بود در سال

ظرفيت عملی خود توليد منايد به طوريکه طی يک روند رو 

به رشد، هر ساله ظرفيت خود را افزايش داده تا در ايت 

 .به حداکثر ظرفيت عملی خود دست يابد

به مهني منظور و با در نظر گرفنت سهم قابل حصول از بازار 

 برداري بهمصرف در نظر است تا اين طرح در سال اول هبره

برداري با  درصد ظرفيت عملی، در سال دوم هبره۶٠اندازه 

 درصد ٨٠برداري با  درصد ظرفيت عملی، در سال سوم هبره٧٠
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 ٢٩

 درصد ظرفيت ٩٠برداري با ظرفيت عملی، در سال چهارم هبره

برداری به بعد ايتًا به ميزان عملی و از سال پنجم هبره

      عملی طرح  درصد ظرفيت١٠٠حداآثر ظرفيت عملي خود آه 

الزم به ذآر است آه تاريخ . باشد به توليد بپردازدمي

 در نظر گرفته شده ١٣٨٩برداري پروژه ابتدای سال هبره

از اين رو سال مبنا آه در واقع از آن تاريخ به . است

بعد پروژه به ميزان حداآثر ظرفيت عملي خود به توليد 

 . باشد مي١٣٩٣پردازد سال مي

 

 

 

باشد بينی برنامه توليد اين طرح به شرح جدول ذيل میپيش

: 

 بيين برنامه توليدپيش  

       

 سال
١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٩١٣٩٠ 

هزار مرت (آينه

 )مربع
۶١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٠ 

 

بينی برنامه توليد و قيمت فروش حمصوالت با توجه به پيش

ی آتی را حماسبه منود که به توان ميزان فروش در سال هامی

 :باشد شرح جداول ذيل می
 

 ١٣٨٩بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت قيمت واحد نوع حمصولرديف
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 ٣٠

 آينه ١
مرت 
مربع
مربع
مربع

٦٠٠٠ ٦٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ 

 

 ١٣٩٠بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت قيمت واحد وع حمصولنرديف

 آينه ١
مرت 
مربع
مربع

٧٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ 

 ١٣٩١بيين ميزان فروش در سال پيش
 

 ١٣٩٢بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت قيمت واحد نوع حمصولرديف

 آينه ١
مرت 
مربع
مربع

٩٠٠٠ ٩٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ 

 

 ١٣٩٣بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت (قيمت واحد نوع حمصولرديف

 آينه ١
مرت 
مربع
مربع

١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ 

 

 هزينه های طرح -١١

 :گذاری ثابت سرمايه

گذاری الزم بايست ميزان سرمايه برای اجرای يک طرح مي

سرمايه مورد نياز دوره اجرای طرح را . حماسبه گردد

ميزان فروش ظرفيت قيمت واحد نوع حمصولرديف

 آينه ١
 مرت
مربع
مربع

٨٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ 
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 ٣١

های ثابت در مرحله اجرای دارايی. نامندسرمايه ثابت می

برداری مورد استفاده قرار طرح خريداری و طی دوره هبره

در واقع ارزش پولی اين دارايی، سرمايه ثابت . گيردمی

 :باشندها به شرح ذيل میاين هزينه. دهدرا تشکيل می

 زمين

 حموطه سازی

 ساختمان توليدی و اداری

  اصلی توليدماشين آالت

 وسائط نقليه

 اثاثيه و جتهيزات اداری

 بينی شدههای پيشهزينه

 برداریهای قبل از هبرههزينه

 :باشد های فوق به شرح جدول ذيل میهزينه

 )ارقام به ميليون ريال(گذاري ثابت طرح  هزينه سرمايه

 مبلغ طرح

اجنام  شرحرديف

 شده

مورد

نياز
 مجع آل

 ٧٠٠ ٧٠٠ ٠ زمني ١
 ٣٩۶ ٣٩۶ ٠ حموطه سازی ٢

 ٢٠۵٢ ٢٠۵٢ ٠ساختمان توليدی  ٣

 ٩٠٠ ٩٠٠ ٠ماشين آالت اصلی  ۴

 ١٢۴ ١٢۴ ٠ تاسيسات ۵

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ وسائط نقليه ۶

 ۵٠ ۵٠ ٠اثاثيه و جتهيزات ٧
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 ٣٢

-های پيشهزينه ٨

نش

٢ ٠۶٢ ٠۶٠ 

های قبل ازهزينه ٩

ا

١٠ ١٠ ٠ 

 ٠ ۴۶۵٢۴۶۵٢ 

 

 

  زمين-١-١١

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه زمين 

 مبلغ طرح 

 واحد شرحرديف
مرتاژ 

)مربع(

هزينه 

واحد 

)ريال(

اجنام 

 شده

مورد

نياز

مجع 

 آل

 ٧٠٠ ٧٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠مرتمربع زمين ١

 ٧٠٠ ٧٠٠ ٠ مجع کل

 

  حموطه سازی-٢-١١

ورودی خانه، دربکاراطرافتسطيح وخاکريزی،ديوارکشی

کشی و آسفالت، فضای سبز، روشنايي حموطه کارخانه،خيابان

باشد که شرح اين سازی طرح میهای الزم در خبش حموطهعمليات

های آن در جدول هزينه                موارد به مهراه 

 :ذيل آورده شده است 

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه حموطه سازی 

 مبلغ طرح 
/ مرتاژ شرحرديف

دار مق

هزينه 
واحد 

)ريال(
اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 آل

١ 
باديوارآشي

 مرتو 2,5 ارتفاع
 سانيت 35 ضخامت

١٤٥ ١٤٥ ٠ ٢٠٠ ٧٢٥ 
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 ٣٣

 مرت

 و آشي جدول ٢
 ١٧٦ ١٧٦ ٠ ٨٠ ٢٢٠٠ آسفالت

 مورد سبز فضاي ٣
 ٧٥ ٧٥ ٠ ٥٠ ١٥٠٠ نياز

 ٣٩٦ ٣٩٦ ٠ مجع کل
 ی ساختمان توليدی و ادار-٣-١١

سری فضای در اين طرح نيز مهچون ساير کارخاجنات يک

بايست هر يک توليدي، اداری و خدماتی وجود دارد که می

رو در اين خبش به از اين. به صورت جداگانه بررسی گردند

 :پردازيم بررسی هر يک از فضاهای موردنياز طرح می

 سازي ساخنمان هاي هزينه

 مبلغ طرح 

 شرحرديف
زير 

بنا 

هزينه 

واحد 

ار هز(

)ريال  

اجنام 

 شده

مورد 

 نياز
 مجع آل

 ١٠٢٠ ١٠٢٠ ٠ ١٧٠٠ ٦٠٠ سالن توليد ١

٢ 
اداری رفاهی 

 هبداشتی
٥٠٠ ٥٠٠ ٠ ٢٥٠٠ ٢٠٠ 

٣ 
انبار مواد 

 اوليه 
١٠٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠٠١٠٠ 

 ٣٦٠ ٣٦٠ ٠ ١٥٠٠ ٢٤٠ انبار حمصول ٤

 ٧٢ ٧٢ ٠ ١٢٠٠ ٦٠ نگهبانی ٥

 ٢٠٥٢ ٢٠٥٢ ٠   مجع
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 ٣٤

 

 آالت اصلی توليد ماشين-۴-١١

ماشين االت اصلی جهت توليد اين حمصول عبارتند از دستگاه 

، دستگاه برش نيمه )پيستوله اتوماتيک(پاشش 

، تونل هوای گرم )جهت برش عرض و طول شيشه(اتوماتيک

 ٢٢٠و تزريق پالستيک ) برای خشک کردن مواد روی شيشه(

 . گرمی 

 نياز اين طرح جهت توليد در جمموع هزينه ماشين آالت مورد

      ميليون ريال براورد ٩٠٠آينه نزديک به 

 .می گردد

  تاسيسات-۵-١١

 ارآان مهمرتين از يكي عنوان به مصريف تأسيسات صنايع، متام در

 تأسيسات اين .باشند مي صنعيت مطرح واحد و آارخانه هر برپايي

آالت  ماشني انساني، ينريو تعداد قبيل از پارامرتهايي به توجه با

 حموطه ساير و اداري فضاي ميزان توليدي، فضاي ميزان توليدي،

 هريك بررسي به تفكيك به  حال.گردند مي پيش بيين آارخانه هاي

 .است شده پرداخته نياز مورد مصريف تأسيسات از
 )ارقام به ميليون ريال(طرح عمومي جتهيزات و تاسيسات هزينه

 مبلغ طرح

 شرحرديف

هزينه 
 واحد 

هزار (
)ريال  

اجنام 
 شده

مورد 
 مجع کل نياز

١ 

 30 برق انشعاب
 جتيهزات با آيلووات

 و آشي آابل و
 تابلوها

٣٠ ٣٠ ٠ ١٠٠٠ 

 و گاز انشعاب هزينه ٢
 ۵٠ ۵٠ ٠ ۵٠٠٠٠ آشي لوله

 ٣٠ ٣٠ ٠ ٣٠٠٠٠آشي لوله آب انشعاب ٣
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 ٣٥

 با تلفن خط4 انشعاب ۴
 داخلي شبكه

٠ ١٠٠٠ ۴ ۴ 

 ١٠ ١٠ ٠ ١٠٠٠٠ سرمايش و شگرماي ۵
 ١٢۴ ١٢۴ ٠ مجع کل

  وسائط نقليه -۶-١١

- ونقل در هر واحد صنعتی به دو دسته جتهيزات محلجتهيزات محل

 .شودونقل درون کارگاهی و برون کارگاهی تقسيم می

 مورد طرح آارگاهي برون نقل و محل جتهيزات خصوص در اينرو از

 در تا است شده گرفته ظرن وانت در نيسان دستگاه دو بررسي،

 آا از آارخانه از خارج هاي فعاليت براي بتوان لزوم مواقع

 جاجبا سهولت و حمصوالت وزن بودن سبك بدليل مهچنني .استفاده منود

 .باشد مني آارگاهي نقليه درون وسائط به نيازي آا منودن
 )ارقام به ميليون ريال(هزينه وسائط نقليه 

 مبلغ طرح
هزينه  شرحرديف

د واح  

تعداد 
مورد 
 نياز

اجنام 
 شده

مورد 
 نياز

مجع 
 کل

١ 
نيسان 

 وانت
١ ٠ ٢ ٨٠۶١ ٠۶٠ 

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ مجع کل

 

  اثاثيه و جتهيزات اداری-٧-١١

اثاثيه و جتهيزات اداری متناسب با تعداد پرسنل اداری و 

 واحد هر در. نوع فعاليت مورد نياز برآورده می گردد

 نريوي تعداد واحد، آن هاي فعاليت گسرتدگي هب توجه با توليدي

 مي نياز مورد اداري جتهيزات يكسري آن چارت سازماني و انساني

 مورد و جتهيزات اثاثيه مقدار شده اجنام هاي بررسي طبق, باشد

 .باشد مي ريال ميليون ۵٠ معادل نياز
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 ٣٦

  هزينه قبل از هبره برداری-٨-١١

 و مطالعات هزينه بر مشتمل طرح برداري هبره از قبل هاي هزينه

 آنرتل و نظارت توجيهي، هتيه طرح و جموزها اخذ ها، نقشه هتيه

 .می باشد آزمايشي ه اندازي را دوران هزينه هاي و طرح پروژه

 ١٠ معادل برداري هبره از قبل هاي هزينه شده برآورد مقدار

 .باشد مي ريال ميليون

 بينی نشدههای پيش هزينه-٩-١١

 غري فعاليتهاي برخي وقوع امكان و ها قيمت نوسان ينكها دليل به

 آنرتل را داد خواهد رخ اجرا طرح دوره در آه شبيين پي قابل

عنوان  به را ثابت گذاري سرمايه نياز مورد هاي هزينه %5 منائيم

 ميليون ٢۴۵ معادل آه شود مي گرفته نظر در نشده بيين پيش هزينه

 .باشد مي ريال



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

 شيشه های -پوکه آمپول -آيينه
 آزمايشگاهی

mirror  
ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ٣٧

 
 مشخصات حمصول -١

 ظرفيت امسی مشخصات فنی نام حمصولرديف

  هزار مرت مربع١٠٠ ٢٠٣۴ به مشاره استاندارد آينه  ١

 
 فرايند توليد  -٢

 :به طور کلی مراحل توليد به شرح ذيل می باشد
  اختالط-١
 پوشش  تشکيل-٢
 آئينه  برش-٣
  مونتاژ-۴
 بندی  بسته-۵
 رنگی پيکمان با  اختالط-۶
 قالبگيری و تزريق- ٧
 

 . است خطی سيستم دو شامل توليد فرآيند
 آئينه توليد : الف
 قرار نقاله خط شدن روی اندود نقره جهت ، کيفيت کنرتل از پس شده خريداری شيشه
 گردد می منتقل پاشش قسمت به و گرفته

-پتاسيم  نيرتات – نقره پودر : از عبارتند مواد سبتهاین به الزم ابتدا مواد . 
 سديم کربنات – سود – پتاس – آمونياک

 آينه اندود اتوماتيک نقره پيستوله دو توسط پاشش دستگاه از عبور هنگام شيشه
 اليه  پوشش برای نقاله سيستم توسط شده تشکيل
 . شود می منتقل . باشد می مس شش پا که پاشش دستگاه به مسی
 مورد مس   گرم٣/١شيشه  مربع مرت هر برای متوسط طور به مسی اليه ايجاد برای
 ،  آينه روی به مس پاشش از پس و است نياز
 می منتقل   درجه٣٠حرارت  درجه با گرم هوای تونل به نقاله نوار شدن خشک برای
 . گردد می خشک مسی اليه و شود

 مرحله اين از است بعد ميکرون 45 لحداق الکی اليه 2 ضخامت و ميکرون 20 حداقل
 خشک هوا رنگ اليه از ديگری پوشش آينه

 و است اکريليک ترموپالست های رزين رنگ اين اصلی ماده . بيند می حالل با تبخير 
 ميکرون می 60 حداقل اليه اين ضخامت

 . می گردد منتقل مونتاژ ت قسم به پالستيک قاب روی بر نصب باشد 
 الستيکیپ قالب توليد : ب
 شکل به تزريق پالستيک دستگاه توسط نياز مورد پالستيکی قطعات مرحله اين در

 ميگردند منتقل مونتاژ قسمت به و آمده در ايی
 بندی بسته و مونتاژ : ج
 می مونتاژ نصب و پالستيکی قطعات روی بر شده توليد های آينه مرحله اين در

  . گردند
عملياتی به طور خالصه به شرح ذيل می  ايطشر و فنی نکات ، فرآيند ويژگيهای

 .باشد
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 : دارد وجود آينه توليد در عمده روش سه کلی طور به
 کم توليد ظرفيت ، پايين خيلی کيفيت – سنتی  روش 1-
 توليد دستگاههای مدرن از استفاده با نقره پاشش ، اتوماتيک نيمه  روش 2-

  متوسطگذاری سرمايه ، خوب اشتغال ، خوب کيفيت ، داخل
 آالت ماشين دقت خالء و اتوماتيک کامال طور به نقره پاشش : اتوماتيک متام  روش 3-

 زياد گذاری سرمايه ، کم اشتغال ، خارجی مدرن
 
 
 

 مواد اوليه اصلی -٣
خشک  هوا ،  مواد اوليه مصرفی در اين طرح شيشه ،نقره  ،تينر ،رنگ

 .باشدنايلون ، کارتن کوچک ، پلی اتيلن و مايع الکی مي
 ماشين آالت و جتهيزات اصلی -۴

ماشين االت اصلی جهت توليد اين حمصول عبارتند از دستگاه پاشش 
 ، دستگاه برش نيمه اتوماتيک ) پيستوله اتوماتيک(
برای خشک کردن مواد (، تونل هوای گرم ) جهت برش عرض و طول شيشه(

 .  گرمی ٢٢٠و تزريق پالستيک ) روی شيشه
ن آالت مورد نياز اين طرح جهت توليد آينه نزديک در جمموع هزينه ماشي

 . ميليون ريال براورد می گردد٩٠٠به 
 تعداد کارکنان -۵
 

تعداد مورد نياز  شرحرديف
 )نفر(

 ١٠ نريوي انساني خبش اداري ١
 ۴ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢
 ٨ نريوي انساني خبش مستقيم توليد ٣

 ٢٢ مجع آل
 

 نيازکل انرژی مورد  -۶
 

 

زمين و  -٧
 ساختمان

 

مرتاژ  واحد شرحرديف
)مربع(

 ٧٠٠٠مرتمربع زمين ١

   توان برق
 )  کيلو وات (

 آب روزانه
 )مرت مکعب(

۵۴٣٠٠ ٠/۵ 
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سالن  ١
 توليد

 ۶٠٠مرتمربع

٢ 
اداری 
رفاهی 
 هبداشتی

مرتمربع
٢٠٠ 

٣ 
انبار 
مواد 
 اوليه 

مرتمربع
١٠٠٠ 

انبار  ۴
 حمصول

 ٢۴٠مرتمربع

 ۶٠مرتمربع نگهبانی ۵
 

 

 

 

 

 

 

 


