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 معرفي محصول -۱

 مقدمه •

. امروزه استفاده از مواد مصنوعي در ساخت انواع مختلف لـوازم بهداشـتي، مـصرف زيـادي پيـدا کـرده اسـت                    

استفاده از اين مواد به لحاظ خواص و در مواردي دوام بهتر و همچنين هزينـه کمتـر بـسيار گـسترش يافتـه                        

  .است

اين مواد به علت ارزانـي نـسبي،     . ارد، پالستيکها هستند  يکي از مواردي که در اين گونه لوازم کاربرد وسيعي د          

يکي از پرمصرف تـرين  . دوام زياد و فرآيند پذيري مناسب  در دهه هاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته اند         

  . وسايلي که در امور بهداشتي مورد استفاده است شانه و برسهاي پالستيکي هستند

  

اع شانه و برس پالستيکي موي سر در اندازه هاي مختلف و کاربرد آن در       محصول مورد نظر عبارت است از انو      

  . باشدمورد رعايت بهداشت و نظم موي سر مي

  .شودانواع شانه و برس براساس جنس مواد آنها طبقه بندي مي

 برسهاي شانه فلزي - 

 از آسـيب رسـاندن   اين برسها داراي دسته پالستيکي و شانه هاي فلزي هستند که معموال به خاطر جلوگيري       

از مزايـاي ايـن برسـها عـدم توليـد      . کننـد به پوست سر نوک شانه هاي آن را با مـواد پالسـتيکي انـدود مـي              

 معايبي مثل سنگيني، آسيب رسـاندن بـه    دارایدر عوض. باشدالکتريسيته ساکن در هنگام برس کشيدن مي     

  .باشدپوست سر و در بعضي موارد زنگ زدگي شانه ها مي

  پالستيکيبرسهاي  - 

به اين صورت که جنس دسته و شانه آنهـا از مـواد پالسـتيکي              . شونداين برسها کامال از پالستيک ساخته مي      

در اين برسها معايب برسهاي دسته اول وجود ندارد ولي در بعضي موارد جنس آنهـا طـوري اسـت کـه                       . است

  . زندالکتريسيته ساکن توليد شده، نظم موي سر را بهم مي
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  يکپارچهبرسهاي  - 

شـود و شـانه هـا روي صـفحه       معموال در دسته قبل به صورتي است که دسته به صورت جداگانـه توليـد مـي                

اما گونه اي ديگر برس وجود دارد که شـانه هـا بـه دسـته     . شودشود و در دسته نصب مي   پالستيکي چيده مي  

  .اين برسها معموال سبک و به راحتي قابل حمل هستند. متصل هستند
  

  ندي شانه هاطبقه ب

  شانه هاي چوبي - 

شد که اين شانه ها غير قابل شستـشو و در نتيجـه بهداشـتي    در گذشته براي توليد شانه از چوب استفاده مي     

توليد ايـن شـانه هـا امـروزه         . کردعالوه بر آن استفاده از چوب محدوديتهايي در اندازه شانه ايجاد مي           . نبودند

  .متداول نيست

  شانه هاي پالستيکي - 

تقريبا کليـه شـانه   . باشندشود و سبک، قابل شستشو و بهداشتي مي شانه ها از مواد پالستيکي ساخته مي   اين

  .باشندهاي توليد شده در چند سال اخير از اين نوع شانه ها مي

به طور کلي شـکل و  . شوندعالوه بر آن شانه ها از نظر اندازه و قطر دندانه نيز از ريز به درشت طبقه بندي مي 

  .کنندباشد ولي همه آنها از يک فرم کلي تبعيت مياهر برسها و شانه ها بسيار متنوع ميظ

  

از نظر رنگ نيز هيچ محـدوديتي  . شودانواع مختلف شانه از جنس مواد پالستيکي مانند پلي اتيلن ساخته مي           

فزودن مواد رنگي مناسب عمل رنگ آميزي با ا. توان آنها را توليد کرد  وجود نداشته و به هر رنگ دلخواهي مي       

  . شودبا خصوصيات بهداشتي به مواد انجام مي

  .باشد گرم مي۵۰ پالستيکي ي گرم و متوسط وزن برسها۲۵متوسط وزن شانه هاي پالستيکي 
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  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

انواع برس مو و   ۳۶۹۹۱۲۵۱) كد آيسيك( با كد شناسايي كاالشانه سر    محصول بررسي شده در اين طرح       

 ۳۶يـسيك، عـدد   آبر اسـاس سيـستم طبقـه بنـدي     . باشد مي  ۳۶۹۹۱۲۵۲) كد آيسيك(با كد شناسايي كاال 

  .باشد  ميساير مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر مربوط به  ۳۶۹۹  وساخت مبلمانمربوط به 

  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

عبـارت اسـت از جـاروب و بـرس     باشـد كـه     مـي   ۱۰/۹۶۰۳ يکي برس سر و شانه پالسـت تعرفه گمركي براي  

  کل از شاخه هاي نازک مسواک و دندان، فرچه، ريش تراش، برس و و ناخنمتش
  

 شرايط واردات -۳-۱

  .باشد مي   %۴۶برابر برس سر و شانه پالستيکي  حقوق ورودي براي

عي و فرهنگـي  قانون اصالح موادي از قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـا      ) ۲(حقوق پايه طبق ماده     

جمهوري اسالمي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سـفارش كـاال، انـواع عـوارض و سـاير وجـوه              

به مجموع اين دريافتي . شود ارزش گمركي كاالها تعيين مي % ۴باشد و معادل     دريافتي از كاالهاي وارداتي مي    

  .شود شود، حقوق ورودي اطالق مي ين ميو سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعي
  

  

 بررسي و ارائه استاندارد ملي -۱- ۴

 تنها استاندارد ملي .تدوين نشده استبرس سر و شانه پالستيکي     تاكنون هيچگونه استاندارد ملي در رابطه با        

باشـد و   وجود دارد كه شـامل تمـام انـواع بـرس سـر مـي          ويژگيها و روشهاي آزمون برس سر      با عنوان    ۱۸۶۴

 .حدود به انواع پالستيكي نيستم
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 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصول -۱- ۵

قيمت فروش برس و شانه متاثر از عوامل متعددي همچون ميزان عرضه و تقاضا، هزينـه هـاي متغيـر توليـد،             

 هزينـه هـاي متغيـر توليـد     باشد و قيمت تمام شده آن به طور عمده متاثر ازنحوه قيمت گذاري و نظارت مي     

  .باشدبوده که در اين مجموعه هزينه مواد اوليه يکي از عمده ترين عوامل مي

 تا ۵۰۰۰ ريال و برس با قيمت ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰با توجه به قيمت استعالم شده داخلي محصول شانه با قيمت 

  .رسند ريال در بازار به فروش مي۲۰۰۰۰

  

 توضيح موارد مصرف و كاربرد -۶-۱

 .باشد ميدر شانه کردن موهای سر برای تمامی افراد جامعه ي کيبرس سر و شانه پالست    مصرف و كاربرد     موارد

  . باشدباشند كه هر فردي نيازمند دارا بودن آنها ميشانه و برس از انواع وسايل بهداشت شخصي مي
  

  بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول - ۷-۱

توانند به عنوان کـاالي جانـشين بـراي ايـن          ساخته شده از مواد ديگر مانند فلز و چوب مي          انواع برس و شانه   

  .محصول در نظر گرفته شوند

  

   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-۸-۱

 نيز با رشد روز انواع كاالي مصرفي و نهايي ساخت، صنعت پتروشيميامروزه در کشور ما به دليل رونق 

به دليل توليد اكثر پالستيكهاي پر مصرف در داخل كشور امكان توليد محصوالت نهايي . تافزوني روبرو اس

  .از اين موارد فراهم شده است

رسد كه با توجه به ضرورت عرفي استفاده از چنين وسيله اي و جاي داشتن آن در فرهنگ  به نظر مي

 آن از كشورهاي بيگانه و به هدر رفتن توان به جاي اقدام به ورود و طبقات جامعه ميتمامي افرادمصرفي 
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ارز مصرفي حاصل به برپايي واحد مشابه كه به اندازه كافي داراي توجيه فني و اقتصادي باشد، مبادرت 

  .ورزيد

  

  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۹-۱

 نبـوده اسـت، آمـار    مقـدور  در كـشورهاي مختلـف   برس سر و شانه پالستيکيبه دليل اينكه ارائه آمار توليد   

كشورهاي عمده صـادر كننـده      صادرات كشورهاي عمده صادركننده اين محصول مد نظر قرار گرفته است و             

  .اند  آورده شده۱در جدول 

 [1]) عدد(در كشورهاي مختلف جهان برس سر و شانه پالستيکي  آمار صادرات جهاني -۱جدول 
۲۰۰۴ميزان صادرات در سال  كشور  ۲۰۰۷زان صادرات در سال برآورد مي   
  ۴۲۹۱۸۷۸۹  ۴۲۲۸۱۳۹۲ چين

  ۱۴۱۱۳۸۶۰  ۱۴۹۹۵۷۲۹  هنگ کنگ
  ۱۳۸۲۸۰۰۰۰  ۱۳۸۲۸۰۰۰۰  سريالنكا
  ۲۸۷۳۹۲۱۰  ۳۳۵۲۰۰۰۰  ايتاليا

  ۱۱۴۴۵۳۰۰  ۱۵۷۰۰۰۰۰  مجارستان
  ۲۳۸۶۹۳۵  ۲۴۶۰۰۰۰  انگلستان
  ۷۱۵۰۶۴۷۹۶ ۶۴۵۶۹۰۰۰۰ مكزيك
  ۷۰۰۰۲۵۵  ۶۴۴۳۶۸۹ هند
  ۲۰۱۵۵۶۲۲  ۱۵۷۸۰۰۰۰ روماني
  ۲۶۶۶۲۷۰  ۳۹۱۲۵۱۶  امريكا 
  ۱۵۲۲۸۱۷۱  ۱۴۵۲۰۰۰۰  اندونزي
 ۲۳۰۴۴۳۳  ۲۲۵۰۰۰۰  فرانسه

  

 و سريالنكا و   هنگ کنگ همانطور كه از جدول فوق پيداست، كشورهاي آسياي شرقي مانند چين، اندونزي،             

در  پالسـتيکي برس سر و شـانه   از توليد كنندگان عمده مجارستان و ، فرانسه ايتالياكشورهاي اروپايي مانند    

  .روندجهان به شمار مي
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   شرايط صادرات-۱۰-۱

بر طبق قانون معافيت . باشد از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف مي برس سر و شانه پالستيکيصادرات 

، صادرات كاال و خدمات از ۲۷/۱۲/۱۳۷۹صادرات كاال و خدمات از پرداخت عوارض، تصويب شده در تاريخ 

ارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، پرداخت هر گونه عو

شهرداري ها و شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند 

  .شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند از كاالها و خدماتي كه صادر مي

  

  ضعيت عرضه و تقاضا و-۲

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-۱-۲

  .  موجود جهت توليد انواع برس سر و شانه پالستيکي ذكر شده استايهواحددر اين بخش 

   توليد برس سر و شانه پالستيکيواحدهاي موجود -۲جدول 
  )نفر(اشتغال  عدد-ظرفيت  مكان  نام واحد

  ۲۹  ۱۴۹۸۵۰۰  تهران   آندروار   سازي برس
  ۵  ۸۶۰۰۰۰  جاجرود-تهران     جيرنده داود رجبي

  ۲  ۲۳۴۰۰۰    آبعلي جاده- تهران   داود محرابي
  ۵۱  ۱۰۰  تهران  طنين بهداشت پارس

  ۲۷  ۱۰۰۰۰    آبعلي جاده- تهران  زرمهري عليرضامرادي
  ۳  ۳۶۰۰۰  تهران   جواد شبرومحمد

  ۷  ۳۵۰۰۰۰  بومهن-تهران   شبرومحمد
  ۷  ۶۶۷۵۹۰    آبعلي جاده- تهران  اعالئي سهيل اعيلفراواسم منصورزاهديان

  ۴  ۲۰۰۰۰۰  اصفهان   سيدسعيد-  اعتصامي
  -  ۳۸۵۶۱۹۰  -  جمع

  

  

  

  

  



   

  ٨

  
  
  
  
  
  
  

                                   برس سر و شانه پالستيكي       سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران              

   بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-۲- ۲

انواع برس سر و شـانه پالسـتيکي   جهت توليد در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا         

  . ه استذكر شد

  انواع برس سر و شانه پالستيکي طرحهاي در دست اجراي توليد -۳جدول 
  )نفر(اشتغال  پيشرفت  عدد-ظرفيت  مكان  نام واحد

  ۱۷  ۷۰   ۱۰۰۰۰۰۰   شهرك صنعتي مهران- ايالم  خيراله محمدي
  ۳۸  ۲۰  ۱۰۰۰۰۰۰   شهرك صنعتي ايالم- ايالم  سوزن پالست ايالم
  ۶  ۱  ۲۵۰۰۰۰۰   ايالم  مراد گالب پاش

  ۲۰  ۰  ۵۰۰۰۰۰۰  تهران  پديده پالست پرشيا
  ۳۰  ۰  ۱۰۰۰۰۰۰  تهران  عليرضا مالجعفري
  ۱۲  ۰  ۴۰۰۰۰۰۰   مشهد- رضوي خراسان  قادر احدي نيا

  ۲۰  ۰  ۵۰۰۰۰۰۰   مشهد- رضوي خراسان  محمد علي حسيني
  ۱۹  ۰  ۴۰۰۰۰  )گرمسار (  ايوانكي  صنعتي  شهرك-سمنان  حسن عباسي

  ۳۰  ۵۸  ۱۰۰۰۰۰۰    ايوانكي  صنعتي  شهرك-سمنان   و عباسي اسماعيلي
  ۴۰  ۰  ۲۰۰۰۰۰۰   ناحيه صنعتي جنت آبادگرمسار-سمنان  مجيد مرادي
  ۱۴  ۰  ۱۵۰۰۰۰  )ناحيه صنعتي دهنه( كالله-گلستان  جمشيد مرادي
  ۹  ۰  ۱۰۰۰۰۰۰   اليگودرز   صنعتي  شهرك- لرستان  غالمرضا سرلك

  ۵  ۰  ۱۰۰۰۰۰  همدان    واكبر حليمياحمد
  ۱۰  ۰  ۲۰۰۰۰۰۰   مشهد- رضوي خراسان  رزاديمهدي مه

  ۱۶  ۰  ۳۰۰۰۰۰۰  تهران  نوين صنعت پدپده پالست
  ۱۰  ۰  ۵۰۰۰۰۰   مشهد- رضوي خراسان  رحيم خسرو قوچاني

  ۲۰  ۰  ۳۰۰۰۰۰۰  قزوين  محمد عنقائي
  ۱۴  ۰  ۲۰۰۰۰۰  )ناحيه صنعتي دهنه( كالله-گلستان  جمشيد مرادي
  ۰  ۰  ۱۰۰۰۰۰۰  ليگودرز ا   صنعتي  شهرك- لرستان  غالمرضا سرلك

  -  -  ۳۳۴۹۰۰۰۰  -  جمع
  

 پيـشرفت  ، برخي از واحدهاي فوق داراي پيشرفت بوده اما عمـده آنهـا  شودهمانطور كه در جدول مشاهده مي  

 در بررسـي و بـرآورد توليـد آتـي     .فيزيكي نداشته اند و فقط مجوز از وزارت صنايع و معادن اخـذ نمـوده انـد              

  .شرفت فيزيکي منظور شده اندمحصول فقط واحدهاي داراي پي
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   بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم- ۳-۲

ميزان واردات اين . گردد به كشور وارد مي۱۰/۹۶۰۳با تعرفة انواع برس سر و شانه پالستيکي 

  .  نشان داده شده است۴ در جدول محصوالت

  ]۵[در پنج سال اخير انواع برس سر و شانه پالستيکي ميزان و ارزش واردات -۴جدول 
  دالر  عدد-ميزان واردات   كيلوگرم-ميزان واردات  سال
۱۳۸۰  ۶۰۵۴  ۱۲۱۰۸۰  ۶۹۶۸۳  
۱۳۸۱  ۶۱  ۱۲۲۰  ۱۸۵  
۱۳۸۲  ۱۰۸۳۱  ۲۱۶۶۲۰  ۱۵۷۸۴  
۱۳۸۳  ۲۸۲۴۸  ۵۶۴۹۶۰  ۳۶۳۱۰  
۱۳۸۴  ۳۳۷۶۵  ۶۷۵۳۰۰  ۴۲۷۱۸  
۱۳۸۵  ۱۰۶۳۸۰  ۲۱۲۷۶۰۰  ۱۶۱۳۳۶  
  ۵۶۵۲۵  ۷۷۹۸۰۰  ۳۸۹۹۰  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  
واردات . وارد كـشور شـده اسـت   برس سر و شانه پالستيکي   تن انواع    ۳۹ معادل   ۱۳۸۶سال   ماه نخست    نهدر  

.  صـورت گرفتـه اسـت   %)۳(کره جنوبی  و%)۳۰(امارات متحده عربي، %)۶۵(چين عمدتا از كشورهاي   ۸۶سال  

  . است و شانه پالستيکي انواع برس سر  ۷۷۹۸۰۰اين ميزان واردات تقريبا معادل 
  

 وند مصرف از آغاز برنامهبررسي ر -۲- ۴

از نظر مقررات بهداشتي هر فرد بايـد از بـرس يـا    . مصرف برس و شانه هاي پالستيکي بستگي به جمعت دارد    

از آنجـايي کـه   . بنابراين ميزان تقاضا حداقل معادل جمعيت جامعه است . شانه مخصوص به خود استفاده کند     

شـود و معمـوال در ايـن مـدت     شتر از يک سال توصيه نمـي     به داليل بهداشتي استفاده از يک شانه يا برس بي         

مـصرف کننـدگان از     % ۵۰با فرض آنکـه     . باشدشود، ميزان مصرف تقريبا برابر با جمعيت مي       برس تعويض مي  

  .برسهاي پالستيکي استفاده کنند نيز تامين اين مقدار نياز به واحدهاي کوچک صنعتي زيادي دارد

 در كشور برس سر و شانه پالستيکيانواع   ظرفيت توليدت صنايع در حال حاضربر اساس آمار دريافتي از وزار

کنند، ميزان توليد برابر کار مي% ۷۰اگر در نظر بگيريم که اين واحدها با بهره  . عدد است۳۸۵۶۱۹۰برابر 

ه تفکيک  در اين واحدها توليد شانه و برس ب کهاز آنجايي.  خواهد بودبرس سر و شانهانواع  عدد ۲۶۹۹۳۳۳۰
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در نتيجه . نماييمپالستيکي و ساير موارد مشخص نشده است، نيمي از اين مقدار را پالستيکي فرض مي

  . عدد خواهد بود۱۳۴۹۶۶۶۵ميزان توليد انواع برس سر و شانه پالستيکي در کشور برابر 

 ۱۳۸۶لي براي سال  برآورد مصرف فع  موجود است،۱۳۸۶با توجه به اينكه آمار واردات و صادرات براي سال 

در سه سال گذشته  عدد ۱۲۸۰۸۷۷ در كشور تقريبابرس سر و شانه انواع  وارداتمتوسط . تانجام گرفته اس

در سه سال گذشته بوده  عدد ۱۰۰۹۱۰۲ در كشور تقريبابرس سر و شانه انواع  راتد صامتوسط. بوده است

  . است

 .بوده است برس سر و شانه پالستيکيانواع  دد ع ۱۳۷۶۸۴۴۰  برابر۱۳۸۶در سال در نتيجه مصرف ظاهري 

 ۱۶۴۴۰۲۳۷ به ۱۳۹۲براي اين محصوالت در سال ميزان مصرف در سال % ۳با در نظر گرفتن رشد مصرف 

   .عدد برس و شانه پالستيکي خواهد رسيد

  
  

  انواع برس سر و شانه پالستيکيبندي بازار داخلي  جمع-۵جدول 
  )عدد(مقدار   عنوان  رديف
  ۱۳۴۹۶۶۶۵  )۱۳۸۶(د داخلي تولي  ۱
  ۱۳۷۶۸۴۴۰  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
   ماه نخست۹عدد در  ۷۷۹۸۰۰تقريبا   )۱۳۸۶(صادرات  ۳
   ماه نخست۹عدد در  ۷۷۵۸۲۰تقريبا   )۱۳۸۶(واردات  ۴
  ۱۵۴۲۱۶۶۵  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
  ۱۶۴۴۰۲۳۷  )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
  ۱۰۱۸۵۷۲  )۱۳۹۲(كمبود در سالهاي آتي   ۷

   

 سر و شانه پالستيکي انواع برسعدد  ميليون يکحدود آتي با كمبود  كشور در سالهاي ۵بر طبق جدول 

  . گردد مواجه مي

   بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم -۲- ۵

 اين صادراتميزان . گردد ميصادر كشور از ۱۰/۹۶۰۳با تعرفة  برس سر و شانه پالستيکيانواع 

  .  نشان داده شده است۶  در جدول لمحصو
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  ]۵[در پنج سال اخيرانواع برس سر و شانه پالستيکي  ميزان و ارزش صادرات -۶جدول 
  دالر  عدد-ميزان صادرات  كيلوگرم-ميزان صادرات  سال
۱۳۸۰  ۱۷۳۷۹  ۳۴۷۵۸۰  ۱۸۷۱۴  
۱۳۸۱  ۴۹۰۱۵  ۹۸۰۳۰۰  ۱۹۱۳۰۷  
۱۳۸۲  ۷۷۲۷  ۱۵۴۵۴۰  ۳۶۵۱۰  
۱۳۸۳  ۲۶۳۲۳۸  ۵۲۶۴۷۶۰  ۴۱۵۴۰۲  
۱۳۸۴  ۳۴۶۴۹  ۶۹۲۹۸۰  ۱۱۴۲۴  
۱۳۸۵  ۶۴۹۹۵  ۱۲۹۹۹۰۰  ۹۰۸۶۵  
  ۳۷۴۲۸  ۷۷۵۸۲۰  ۳۸۷۹۱  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  
  .به عراق صورت گرفته است% ۹۸  به ميزان ۱۳۸۶ سال صادرات

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-۶-۲

ك كشور قرار داشته ولي هنوز به فعليت نرسـيده اسـت، امـا    بازار هدف به بازاري گويند كه خارج از مرزهاي ي   

  . توان در آن بازارها نفوذ نموددر صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي مي

گيرد، شناسـايي و تعيـين بازارهـاي    امروزه كه عرضه كاالها در بازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي صورت مي   

امروزه به جهـت آنكـه     .  و مشتريان خاص در بازارهاي مذكور از اهميت ويژه اي برخوردار است            هدف صادراتي 

شمار عرضه كنندگان كاالها و خدمات مشابه بسيار زياد شده است، اين امكان براي مشتريان فراهم شده كـه                

از اين حيث صـادر  . يندبتوانند كاالهاي مورد نظر خويش را از ميان انبوهي از كاالهاي عرضه شده انتخاب نما              

در واقـع برنـده     كنندگان در رقابتي شديد قرار گرفته اند و هر يك كه بازاريابي مطلوب تـري داشـته باشـند،                  

  .خواهند شد

الملل يكي از مراحل توسعة بازارهاي صادراتي، مطالعـه و تعيـين            هاي نوين تجارت بين   بر اساس نظريه  

  .ي استراههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادرات

چراکـه در دنيـاي رقـابتي صـنايع     . با افزايش کيفيت محصوالت صادرات محصول نيز بيشتر خواهد شد  

امروز توليد محصول ارزان با کيفيت مرغوب شعار اکثر توليد کنندگان است و هرچه شرکتهاي توليـد کننـده                   

  .به اين شعار نزديکتر شوند سهم بيشتري از بازار به دست مي آورند
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منـاطق   در ۲۰۰۷و  ۲۰۰۴در سـال   برس سر و شانه پالسـتيکي  انواع   آمار واردات جهاني     ۷در جدول   

  .مختلف جهان  ارائه گرديده است

 ]۱[)عدد(۲۰۰۷و۲۰۰۴دركشورهاي مختلف جهان درانواع برس سر و شانه پالستيکي  آمار واردات جهاني -۷جدول 
۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    

  ۱۵۳۶۲۱۸۱  ۱۵۸۳۲۴۲۱  امريکاياالت متحدها
  ۶۷۸۱۸۸۴۴  ۵۷۹۲۰۰۰۰ مكزيك
  ۱۱۵۴۵۱۱۷  ۱۳۹۰۰۰۰۰ آلمان
  ۵۵۷۴۲۲۸۰  ۴۱۸۸۰۰۰۰ انگليس
  ۲۲۷۲۵۵۵۷  ۲۴۹۰۰۰۰۰ فرانسه
  ۱۴۵۳۵۴۳  ۱۱۷۹۸۹۶ هلند
  ۸۸۵۵۴۴۹  ۷۷۶۰۰۰۰ بلژيك
  ۲۳۲۰۳۸۹  ۲۸۸۴۷۷۶ كانادا
  ۴۲۹۸۸۲  ۴۷۱۰۱۵ استراليا
  ۷۵۲۰۱۵۰  ۵۶۵۰۰۰۰ اسپانيا
  ۵۷۲۳۳۰  ۴۳۰۰۰۰ پرتغال
  ۷۸۰۰۰۰  ۷۸۰۰۰۰ سوئد
  ۳۲۳۶۷۶۰  ۴۴۴۰۰۰۰ اتريش
  ۴۰۵۵۵۹۶۳  ۴۳۰۹۰۰۰۰ ايتاليا
  ۱۱۳۲۵۳۶۳۳  ۱۲۰۳۳۰۰۰۰ ژاپن
  ۳۶۴۶۹۴۰  ۲۷۴۰۰۰۰ لهستان
  ۸۰۰۰۰  ۸۰۰۰۰ زالند نو
  ۶۳۶۹۵۹۱  ۵۶۳۰۰۰۰ يونان
  ۱۰۰۰۰  ۱۰۰۰۰ تركيه

  ۷۵۰۶۸۴۰  ۵۶۴۰۰۰۰ مجارستان
  ۸۵۶۵۵۶  ۱۱۰۰۰۰۰ اسلواكي
  ۸۰۲۷۵۸  ۸۲۷۳۳۱ چين
  ۷۸۷۴۱۵  ۸۹۰۰۰۰ ليتوانی
  ۱۱۵۸۸۹۱۵  ۸۷۰۶۹۲۴ مالزی
  ۲۲۹۸۵۴۴۱  ۲۵۹۸۰۰۰۰ تايوان
  ۹۷۶۰۷۹۸  ۷۷۷۰۰۰۰ اندونزی
  ۹۱۶۰۰۰۰  ۹۱۶۰۰۰۰ سری النکا
  ۱۳۶۷۶۳۹  ۱۹۴۰۰۰۰ اسلوني

  ۱۱۹۵۳۱۳  ۱۲۷۰۰۰۰ جمهوري چك
 ۱۶۷۹۶۱  ۴۵۰۰۰۰ دانمارك
  ۲۶۶۲۰۰  ۲۰۰۰۰۰ فنالند
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۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
 ۱۵۰۱۰۲۳  ۱۱۲۷۷۴۱ هند
  ۱۰۱۵۳۹۳  ۱۴۹۰۰۰۰ نروژ
  ۱۴۱۰۸۶۰  ۱۰۶۰۰۰۰ ايرلند
  ۱۶۴۵۷۲۳۰  ۱۶۳۱۰۰۰۰ سوئيس
  ۵۵۰۳۶۸۱۷  ۴۳۶۹۰۰۰۰ روسيه

  ۴۳۹۹۳۹۲۵  ۳۹۶۸۰۰۰۰ كره جنوبي
  ۲۵۲۳۵۸۸  ۲۰۶۰۰۰۰ كرواسي
  ۲۵۷۹۴۷۸۰  ۱۹۳۸۰۰۰۰ بالروس
  ۱۱۶۰۰۰۰  ۱۱۶۰۰۰۰ بوسني 

  ۱۱۲۲۲۸۳  ۸۴۳۱۸۸ آفريقاي جنوبي
  ۸۳۱۸۶۳  ۱۱۸۰۰۰۰ الجزاير
  ۲۵۰۰۰۰۰  ۲۵۰۰۰۰۰ مراکش

  ۱۹۰۳۳۳۰  ۱۴۳۰۰۰۰ ماداگاسکار
  ۱۲۱۱۲۱۰  ۹۱۰۰۰۰ سنگال
  ۵۹۲۲۰۷  ۴۸۳۴۱۸ کنيا
  ۸۴۴۵۷۴  ۱۰۵۰۰۰۰ تانزانيا
  ۱۳۹۵۰۰۰۰  ۱۳۹۵۰۰۰۰ غنا

 ۵۹۱۹۳۳۶  ۴۵۹۶۰۶۷ سنگاپور
  ۲۲۶۰۲۹۳۴  ۱۷۷۴۵۰۴۰ هنگ كنگ
  ۲۷۹۵۱۰  ۲۱۰۰۰۰ ليتوني
  ۴۹۹۱۲  ۳۰۰۰۰۰ ونزوئال
  ۳۶۱۸۷  ۳۶۱۸۷ پاکستان

  ۱۶۸۰۹۹  ۱۹۰۰۰۰ لوکزامبورگ
  ۳۹۹۳۰  ۳۰۰۰۰ آذربايجان
  ۱۸۶۳۴۰  ۱۴۰۰۰۰ کلمبيا
  ۲۳۷۲۷  ۵۰۰۰۰ بارابادوس
  ۱۳۸۰۰۰۰  ۱۳۸۰۰۰۰ پاراگوئه
  ۵۳۲۰۰۰۰  ۵۳۲۰۰۰۰ شيلي
  ۲۸۹۷۳۳  ۲۳۰۰۰۰ پرو

  ۱۱۴۳۵۷  ۲۰۰۰۰۰ نيکاراگوئه
  ۸۱۰۰۰۰  ۸۱۰۰۰۰ اکوادور
  ۶۸۷۵۰  ۵۵۰۰۰۰ بوليوی
  ۲۴۰۰۰۰  ۲۴۰۰۰۰ بحرين
  ۱۹۹۶۵۰  ۱۵۰۰۰۰ عمان
  ۵۲۲۰۰  ۱۱۰۰۰۰ اردن
  ۲۱۵۱۴۳  ۲۱۵۱۴۳ يمن
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بـراي منـاطق و    برس سر و شانه پالستيکيانواع   امكان كسب بازار صادراتي و سهم بازار از۸در جدول  

  . ارائه گرديده است۲۰۰۷كشورهاي مختلف بر اساس واردات 
  

  ۲۰۰۷بر اساس واردات  ه پالستيکيانواع برس سر و شان  امكان كسب بازار صادراتي  -۸جدول 
  )عدد(كسب بازار صادراتي  )درصد(سهم بازار  )عدد(ميزان واردات  كشور/منطقه  رديف
  ۱۳۹۴۹۸۹  ۵/۰  ۲۷۸۹۹۷۸۸۱  اروپا  ۱
  ۲۲۹۵۵۴  ۱  ۲۲۹۵۵۴۶۷  آفريقا  ۲
  ۱۰۰  ۱  ۱۰۰۰۰  تركيه  ۳

۴  
، بحرين، يمناردن،
  ، عمان پاکستانآذربايجان،

۷۸۳۱۱۰  ۱  ۷۸۳۱  

  ۱۲۰۷۸۴۳  ۵/۰  ۲۴۱۵۶۸۷۶۳  ياييكشورهاي آس  ۵
  ۲۸۴۰۳۱۷  -  -  جمع

   

. گـردد برآورد مـي   عدد۲۸۴۰۳۱۷حدود  برس سر و شانه پالستيکيانواع امكان كسب بازار صادراتي كشور از     

  .گردد ارائه مي برس سر و شانه پالستيکيانواع  جمع بندي نهايي بازار ۹در جدول 

  ر و شانه پالستيکيانواع برس سبندي نهايي بازار  جمع-۹جدول 
  )عدد(مقدار   عنوان  رديف
  ۱۳۴۹۶۶۶۵  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
  ۱۳۷۶۸۴۴۰  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
   ماه نخست۹عدد در  ۷۷۹۸۰۰تقريبا   )۱۳۸۶(صادرات  ۳
   ماه نخست۹عدد در  ۷۷۵۸۲۰تقريبا   )۱۳۸۶(واردات  ۴
  ۱۵۴۲۱۶۶۵  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
  ۱۶۴۴۰۲۳۷  )۱۳۹۲(تي مصرف در سالهاي آ  ۶
  ۲۸۴۰۳۱۷  امكان كسب بازار صادراتي  ۷
  ۱۰۱۸۵۷۲  )۱۳۹۲(كمبود داخلي در سالهاي آتي   ۸
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   بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور -۳

اهر توليد شانه و برس پالستيکي فرايند پيچيده اي ندارد، کليه فرايندهاي توليد اين محصول هرچنـد بـه ظـ               

. باشـند ممکن است اندکي متفاوت به نظر آيند، اما در عمل و از لحاظ اصول فرايند کامال مشابه يکـديگر مـي            

تفاوتهاي جزئي در انجام برخي از مراحل فرايند عمدتا ناشي از تفاوت شرايط عملکرد پيشرفتهاي تکنولوژي و        

  .باشدامثال آن مي

ماده پالستيک پـس از اينکـه بـه         . شودوليد محصول استفاده مي   در اين واحد از روش تزريق پالستيک براي ت        

 درجـه سـانتيگراد بـه حالـت     ۱۵۰در ماشين تزريق ريخته شد و با حرارت بيش از ) گرانول(شکل پودر يا دانه 

شود و پس از سرد شدن در داخل ميوارد  سپس با فشار به داخل قالب تزريق      مد،خميري نزديک به مايع درآ    

ذوب کـردن  . گرددگردد و در اين مرحله از قالب خارج ميه صورت جامد در مي آيد و سخت مي قالب دوباره ب  

  . رودمواد پالستيک و تزريق آن داخل قالب از مراحل مهم توليد جنس مرغوب به شمار مي

  . از دو قسمت اصلي تشکيل شده است(injection)ماشين تزريق 

  قسمت تزريق - 

 قسمت قالبگير - 

  

ü قسمت تزريق  

به اين ترتيب کـه ابتـدا مـواد پالسـتيکي داخـل      . گيرددر اين قسمت عمل ذوب و اختالط مواد انجام مي              

يابد و با گردش مارپيچ به جلو رانده قيف تزريق ريخته شده و از قيف به تدريج به داخل سيندر تزريق راه مي              

پوسته سيلندر به وسيله گرمکنهاي برقي که در طول جدار خارجي سيلندر قرار گرفته اند کامال گرم               . شودمي

شود و مواد نيز ضمن گردش در داخل سيلندر با تماس به جدار خارجي به تدريج گرم شـده و بـه جلـوي               مي

و يک حرکت افقي به سمت   دهد  مارپيچ با چرخش به دور خود عمل مواد گيري را انجام مي           . رسدسيلندر مي 

  .جلو نيز دارد
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در اين حالت قالب بسته شده و مواد مذاب پالستيک به وسيله مارپيچ جهت بارگيري مواد به داخـل سـيلندر        

آيد پس از انجام عمل تزريق و گذشتن زمان الزم مارپيچ جهت بارگيري مواد به گردش در مي            . شوندرانده مي 

  .ددگرو سيلندر تزريق به عقب برمي

پس از گذشتن مدتي که براي خنک شدن قطعه الزم است، طرفين قالب از هم گشوده و قطعه توليد شده بـه    

  . شودبيرون پرتاب مي

  

ü قسمت قالب  

  .شودساخت قالب به دو طريق انجام مي. شودقالب محفظه اي است که به تناسب شکل محصول طراحي مي

  طراحي از روي نمونه قطعه - ۱

 هطراحي از روي نقش - ۲

طريقه صحيح ساخت قالب آن است که طرح و نقشه قالب توسط طراح ماهر از روي نقشه قطعه تهيه گردد و                   

قسمتهايي از قالب که مستقيما با پالسـتيک در تمـاس اسـت از            . تمام جزئيات در اختيار قالب ساز قرار گيرد       

قـسمتهاي ديگـر قالـب از    . شـود  سـاخته مـي  VCNمواد مخصوص مثل فوالد گرم کار يا فوالد با نام تجاري           

ايـن  . باشـد از ويژگيهاي مهم فرايند تزريق پالستيک خنک کاري قالـب مـي  . شودفوالدهاي معمولي توليد مي 

در جريـان عمـل تزريـق نيـاز      . شـود عمل به منظور افزايش نرخ توليد و حفاظت از کيفيت محصول انجام مي            

براي اين منظور راه آب درون قالبهـا  .  خنک شود )معموال آب (است که قالب توسط يک سيستم جريان سيال         

قطر کانـال خنـک کـاري و تعـداد     . خنک کردن در حقيقت تنظيم دماي درون قالبهاست    . شودپيش بيني مي  

اين موضوع در هنگام طراحـي قالـب بايـد در     . کانال مورد نياز بستگي به شکل و تعداد قطعه درون قالب دارد           

في جهت خنک کاري سردتر باشد، زمان مورد نياز براي توليـد قطعـه کمتـر    هر قدر آب مصر. نظر گرفته شود  

  . يابدشود و نرخ توليد افزايش ميمي

در کارگاههايي که تعدادي ماشين تزريق پالستيک وجود دارد معمـوال از سيـستم مـدار بـسته گـردش آب و                   

  . شودخنک کاري آب برگشتي توسط برجهاي خنک کننده استفاده مي
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ظرفيت آبسردکن ها نيـز بـا   . شود گرمسير نيز از آبسردکن هاي مخصوص براي اين امر استفاده مي       در مناطق 

  .شودتوجه به ماشينهاي تزريق کارگاه محاسبه مي

  . در مورد خنک کاري قالبهاي تزريق بايد به نکات زير توجه کرد

  .کانال آب در نقاط نزديک به حفره قالب باشد - 

 . باشد و در طول توليد ثابت بمانددرجه حرارت آب قابل کنترل - 

قالبها نبايد بيش از حد خنک شوند زيرا در اين صورت خط اتصال مواد روي قطعه بـه وضـوح ديـده                   - 

 .شوند شده و مانع از پر شدن کامل حفره قالب ميدخواهد شد يا مواد به محض ورود به قالب سر

بـا  . شـود چندين حفره در قالب پيش بيني مـي در قالبهاي پالستيکي معموال براي قطعات کوچک و کم حجم   

 ،   ايجاد راهگاههاي تزريق، مواد پالستيک را به حفره هاي مورد نظـر کـه هرکـدام حکـم يـک قطعـه را دارنـد                     

  .نحوه چيدن حفره ها و تعداد آنها بستگي به دستگاه و قطعات و تيراژ توليد دارد. رسانندمي
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   هاي مرسوم تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي-٤

بديهي است كه بـا  . تزريق پالستيك بيشتر از هر فرايند ديگري در توليد محصوالت ترموپالستيك كاربرد دارد  

توجه به سقف تعريف شده سرمايه گذاري در واحـدهاي صـنايع كوچـك طراحـي يـك سيـستم صـد درصـد             

، غير ممكـن بـوده و تنهـا در    اتوماتيك و يا پي ريزي واحدي كه ساخت تمامي قطعات را مد نظر داشته باشد          

در هـر  . توان بر اتوماسيون دستگاهها و سيستمهاي كنترلـي تاكيـد كـرد      مرحله ساخت قطعات پالستيكي مي    

  .باشد ساخت قطعات پالستيكي ميزصورت روش كاربردي تمامي واحدهاي مشابه تلفيقي ا
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  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

ه و مطلوب ترين ظرفيت توليد يک واحد عالوه بر بهـره بـرداري بهينـه از سـرمايه            انتخاب مناسب ترين برنام   

حصول اين نتايج مطلوب مستلزم شـناخت  . گذاري انجام شده عاملي در جهت کسب باالترين سود خواهد بود    

 براورد لذا. باشدپارامترهاي موثر در توليد کمي و کيفي به منظور دستيابي به بهينه ترين شرايط اقتصادي مي       

دقيقي از معادالت حاکم بر توليد، مصرف و بازار فروش محصوالت مورد نظر خصوصا در صحنه رقابت با سـاير         

باشـد کـه محـدوده ظرفيـت توليـد را مـشخص       توليد کنندگان مشابه مقدمه اي اساسي بر ساير مطالعات مي 

  .ميکند

قاضا، ظرفيت اين واحد توليدي برابر با بررسي و مشخص کردن ظرفيت واحدهاي توليدي مشابه و مقدار ت

  .  برس در سال برآورد گرديده است٥٠٠٠٠٠ شانه و ٥٠٠٠٠٠

  .در ادامه هزينه هاي سرمايه گذاري طرح آورده شده است

  زمين  -

ايـن   انتخاب شده اسـت، قيمـت زمـين در    مناطق محروم   محل اجراي آن كه در     يابي طرح و   باتوجه به مكان  

نياز زمين كه در حدود  مورد شود، لذا با توجه به متراژ     مربع برآورد مي    ازاي هر متر    ريال به  ۲۵۰,۰۰۰منطقه  

  . گردد ميليون ريال برآورد مي ۱۰۰۰ هزينه خريد زمين برابر گردد، بيني مي پيش مترمربع ٤٠٠٠

  ٤٠٠٠) مترمربع( × ۲۵۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ١٠٠٠ )ميليون ريال( 
  

  سازي محوطههاي   هزينه-

   آماده سازي محوطه-١٠دول ج

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ١٦٠ ٤٠ ٤٠٠٠ تسطيح زمين
 ٣٠٠ ٣٠٠ ١٠٠٠ ديوار كشي

  خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي
  ... و و فضاي سبز

١٤٣ ٧٥ ١٩٠٠ 

 ٦٠٣ مجموع
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   غيرصنعتي  احداث ساختمانهاي صنعتي و-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان -۱۱جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٢٦٠٠ ٢٦٠٠ ١٠٠٠ سوله توليد
 ۱۰۰۰ ٢٥٠٠ ۴۰۰ سوله انبار 

 ٤٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠ تاسيساتسوله 
 ١٦٠٠ ٣٢٠٠ ٥٠٠ ساختمانهاي اداري،رفاهي و خدماتي

  ٥٦٠٠ مجموع
 
 

   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( كل هزينه حق انشعابها-١٢جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ٤٢٢ انشعاب برق ١
 ٧٥ انشعاب آب  ٢
 ٦٦ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ٣٦ انشعاب مخابرات ٤

 ٦٠٠ مجموع
  

  

   هزينة تاسيسات زير بنايي-

  زير بنايي  تاسيسات  كل هزينه -۱۳جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

 ١٠٠ تاسيسات آب

 ٢٠٠ ديزل ژنراتور اضطراري

 ٧٥ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري

 ٥٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

 ٥٠ تاسيسات اطفاء حريق

 ۴۷۵ مجموع
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  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -

  قل مورد نيازن  وسايل حمل و-١٤جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ٢٢٠ ١١٠ ٢ سواري
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت

 ٤٢٠  مجموع
  

 هزينه وسايل اداري-١٥جدول 
 هزينه مشخصات

 ٨٠ ميز و صندلي و قفسه

 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر

 ٥٠ كامپيوتر و لوازم جانبي
 ٢٠ قفسه هاي رختكن
 ٢٠ تجهيزات اداري
 ١٩٠  مجموع

  

 

  نياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

  .در ادامه ذکر شده استشانه و برس پالستيکي ليست ماشين آالت مورد نياز خط توليد 

  سه عدد دستگاه تزريق  - ۱

  انواع قالبهاي تزريق  - ۲

 بر اساس استعالمهاي )اعم از داخلي و خارجي(هزينه ماشين آالت و تجهيزات بکار رفته در خط توليد 

به عمل آمده از شرکتهاي معتبر برآورد گرديده است که عالوه بر نرخهاي ارائه شده از سوي اين سازندگان، 

  .جهت نصب، حمل و نقل، لوله کشي و برق کشي، ابزار دقيق و رنگ کاری منظور شده استهايي نيز هزينه
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  )ل ميليون ريا(هزينه هاي تجهيزات اصلي -۱۶جدول 
  ارزش کل

  شرح
  دالر  ميليون ريال

  ۰  ۲۴۱۲  تجهيزات خط توليد
  ۰  ۵۰  تجهيزات تعميرگاه
  ۰  ۲۰  ساير تجهيزات
  ۰  ۴۸۲  هزينه نصب

  ۰  ۲۰  ساير هزينه های جانبي تجهيزات
  ۰  ۲۹۸۴  جمع

  ۲۹۸۴  )ميليون ريال(جمع کل 
  

  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-

 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۱۷جدول 

 هزينه شرح رديف
 ١٦٠ آموزش پرسنل ۱
 ١٠٠ هزينه بهره برداري آزمايشي  ۲
 ۱۳ ساير هزينه ها  ۳

 ۲۷۳ مجموع
  

  بيني نشده  هاي پيش  هزينه- 

هاي پيش بيني نشده در نظر  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه۵اين طرح  در

  . تگرفته شده اس

  . گذاري ثابت آورده شده است هاي سرمايه  فهرست كاملي از كل هزينه١٨ در جدول
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  )دالر- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۱۸جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )دالر(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ١٠٠٠  - ١٠٠٠ زمين

 ٦٠٣  - ٦٠٣ محوطه سازي
 ٥٦٠٠  - ٥٦٠٠  سازيساختمان

 ٦٠٠  - ٦٠٠ حق انشعاب
 ٤٧٥ - ٤٧٥ تاسيسات زيربنايي
 ٢٩٨٤ - ٢٩٨٤ تجهيزات اصلي 

  ١١٩ ٠  ١١٩ هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي
 ١٩٠ - ١٩٠ لوازم اداري
 ٤٢٠ - ٤٢٠ وسائل نقليه

 ٢٧٣ - ٢٧٣ قبل از بهره برداري
 ٦١٣ - ٦١٣ پيش بيني نشده
  ١٢٨٧٧ -  ١٢٨٧٧ مجموع

  .ريال منظور شده است۹۳۸۰نرخ تسعير ارز برابر 

  

   ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن-٦

 ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر يك ارائه شده ١٩در جدول 

  . است
  

  نهليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليا-١٩جدول 

 مقدار واحد  تأمينمحل
مورد مصرف در 

 محصول
  رديف  اوليهماده يمشخصات فن

  - برس و شانه ۵/۳۷ تن داخلي
پلي اتيلن 
  سنگين

۱  

  ۲  پلي استايرن  - شانه ۵/۷ تن داخلي

  لن سبکي اتيپل بسته بندي ۱۰۰۰۰۰۰ عدد  داخلي
ک بسته يپالست

  يبند
۳  

 بسته بندي ٣٠٠٠ عدد  داخلي
ک رو يه، يسه ال
  اپ خوردهچ

کارتن بسته 
  يبند

۴  

  ۵  ييجعبه مقوا  متريلي م۲/۰ يمقوا بسته بندي شانه ٥٠٠٠٠٠ عدد  داخلي
  
  



   

  ٢٤

  
  
  
  
  
  
  

                                   برس سر و شانه پالستيكي       سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران              

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-٧

يابي احداث واحد و يا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد كـه پارامترهـاي     در مورد مسئله مكان   

از مهمترين پارامترهـاي  . كنند بي به محل مناسب اجراي طرح دخالت ميبسيار مهم، اساسي و مؤثر در دستيا  

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود موجود در اين رابطه مي

  )جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال( نيروي انساني -١

  )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين( قيمت زمين -٣

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح(ياتي  معافيت مال-٣

   اصليتيابي به منابع تامين مواد اوليه دس-٥

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نياز( دسترسي به پايگاههاي جهاني -٦

   امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز-٧

لـذا  . ژه براي اجراي طرح در مراجع توصيه نشده استهاي وي با توجه به فرايند توليد، مكان خاصي با مشخصه  

در ايـن پـروژه چنـد    . شـود علت معافيت مالياتي ده سـاله توصـيه مـي   ه اجراي طرح در ديگر مناطق محروم ب 

  .منطقه براي احداث اين واحد در نظر گرفته شده است

صـادراتي آسـياي ميانـه و    احداث واحد در اين مناطق به جهت نزديك بـودن بـه بـازار       :  حاشيه درياي خزر   -

  .كشورهاي حاشيه درياي خزر داراي مزيت نسبي است

 ايالم، چهـار محـال و بختيـاري و كهكيلويـه و             احد در استانهاي كردستان،   احداث و :  استانهاي غربي كشور   --

داراي   به دليل ايجاد اشتغال در اين مناطق و نزديك بودن به بازار صادراتي كـشور عـراق و تركيـه   بوير احمد، 

  .مزيت نسبي است

  

   وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال-٨

 زيادي به مديريت صحيح و به كارگيري مـؤثر منـابع انـساني بـستگي       حدود و اثربخشي هر سازمان تا       كارايي

 مشاغل و تنظيم شرح وظـايف هـر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اساسـي                  تعدادتعيين  . دارد
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 و تخصص نيروهاي انساني واحد توليدي دخالت تعداد مختلفي در تعيين  عوامل .باشد   يك واحد مي   تشكيالت

 سطح اتوماسيون در تكنولوژي مورد استفاده، حـدود تخـصص و مهـارت          بهتوان    از جمله اين عوامل مي    . دارند

بـه كـارگر    حد تخصص مورد نياز براي كار با يك ماشين و ميـزان وابـستگي ماشـين     . كرد اشاره... مورد نياز و  

از عوامل تعيين كننده اي است كه مشخص ميكند هر ماشين چه تعداد پرسـنل و بـا چـه      ) درجه اتوماسيون (

  . مهارتي نياز دارد

كه شامل پرسنل بخش توليد و پرسنل بخش اداري و مـديريت اسـت،     پرسنل مورد نياز واحد۲۰در جدول  

  .ليست شده است

  نيروی انسانی مورد نياز طرح-۲۰جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ مدير عامل
  ۲ كارمند اداري، مالي

 ١ تدارکات
 ١  راننده

 ١  آبدارچي و نظافتچي
 ١  نگهبان

 اداري 

 ٢  انباردار
 ١  مدير توليد
  ٥  قسمت تزريق

  ٣  بسته بندی و حمل و نقل
 توليد

  ٢  تعمير و نگهداري
  ۲۰  مجموع

  

  ، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق-٩

اندازي  در يك واحد توليدي، عالوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت راه

اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز . باشد تجهيزات و ماشين آالت موجود نيز مورد نياز مي

در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از . ار، گاز خنثي و گاز طبيعي، بخبرق، آب: شوند عبارتند از خته ميشنا

مصارف (يندي او جزء غير فر) مورد نياز تجهيزات توليدي(يندي ااين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فر
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  . مشخص مي شود) تاسيساتی و عمومي 
 

  آب-

، مصارف آشاميدني و بهداشتي  آب مورد نياز واحدهاي صنعتي شامل آب مورد نياز در خط توليد، تأسيسات

 آب  با توجه به عدم نياز فرايند توليد به آب در اين واحد،. سبز محوطه كارخانه مي شود  فضاي  و نيز آبياري

  .تي و آبياري محوطه خواهد رسيدشمورد نياز فقط به مصرف آشاميدن، مصارف بهد

.  ليتر در روز تعيين مي شود١٥٠فر حدود  آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز، براساس مصرف سرانه هر ن

  ليتر در روز٥/١به ازاي هر متر مربع فضاي سبز، همچنين آب مورد نياز براي آبياري محوطه و فضاي سبز، 

  . ارائه شده است۲۱ كل آب مورد نياز واحد در جدول. گردد منظور مي

   كل آب مورد نياز واحد-۲۱جدول 
  )ساعتمتر مكعب در (ميزان  شرح

 ١٣/٠  ب آشاميدني آ
 ٢١/٠  فضاي سبزمحوطه و

  ٠٦/٠  آب جهت اطفا حريق
 ٤/٠ )ساعتمتر مكعب در (مجموع 

 ٣١٧٥ )مترمكعب(مصرف ساليانه 

  

  برق-       

هاي  زيرا تقريباً همة دستگاه. باشد ترين تأسيسات هر واحد صنعتي، تأسيسات برق مي ترين و زيربنايي اساسي

كننده انرژي مربوط به ساير تأسيسات و  از طرفي برق واحد توليدي، تأمين. ه برق دارنداصلي خط توليد نياز ب

در ادامه، برق مورد نياز هر يک از بخشهاي موجود در واحد، ارائه شده . همچنين روشنايي كارخانه مي باشد

 .است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

 برق مورد نياز ساالنه تاسيسات و تعميرگاه شامل . وات مي باشد کيلو٢٥٠ توليد حدود خطبرق مورد نياز 

  .وات تعيين مي گرددكيلو ٤٠نيز حدود ... سيستم اطفاي حريق، تصفيه آب و



   

  ٢٧

  
  
  
  
  
  
  

                                   برس سر و شانه پالستيكي       سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران              

  

  ها و محوطه برق روشنايي ساختمان) ب

ها ارائه  ها، تخميني از مقدار برق برحسب مساحت ساختمان   به منظور برآورد برق موردنياز ساختمان

  . شود مي

  . ارائه شده است٢٢ ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول

  

   كل برق مورد نياز واحد-٢٢جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٢٥٠ خط توليد
 ٤٠  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

  ٢٠  سوله خط توليد
  ٨  سوله انبارها

  ٤  سوله تاسيسات
 ٥/١٧  ساختمانها

  ١٩  روشنايي محوطه
 ٢/١٣ سرمايش

 ٧/٣٧١ مجموع

  

  رساني  تأسيسات سوخت-

به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات . باشد سوخت يكي از منابع تأمين انرژي در واحدهاي صنعتي مي

 صنعتي شامل  اين واحدموارد مصرف سوخت در . بيني مي گردد سوخت در همه واحدهاي صنعتي پيش

 ١٠٠ساختمانهاي اداري و خدماتي به ازاي هر همچنين جهت تامين گرمايش . استها  گرمايش ساختمان

 ٩٤٥٠٠ ميزان مصرف گاز طبيعي اين واحد . منظور شده است در روز متر مكعب گاز طبيعي٢٥متر مربع 

  .متر مكعب در سال است

از لحـاظ راههـاي    با توجه به اينكه اطراف شهرهاي بزرگ براي احداث اين واحد در نظر گرفتـه شـده اسـت،                  

  .  راه آهن و فرودگاه با مشكلي مواجه نخواهيم بود د راه،ارتباطي مانن
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   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

از . هر واحد توليدي چنانچه مورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد، دچار مـشكالتي در توليـد خواهـد شـد                   

د ندارند، لـذا حاشـيه سـود آنهـا     آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل تولي       

پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي بقا در ميدان رقابت نياز به حمايتهاي      

از طرف ديگر براي واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله مي باشـند و در بازارهـاي جهـاني تـا           . مالي است 

لت از آنها حمايت كرده و براي تـسهيل و آرامـش خـاطر آنهـا مـشوقها و                 حدودي نفوذ پيدا كرده اند، بايد دو      

قوانين ارائه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها به راحتـي در بازارهـاي             

 قـرار  در ادامه دو نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين زمينه انجام دهد مورد بررسي. جهاني به فروش برسد   

  :گرفته است

  و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) محصوالت و ماشين آالت(حمايت تعرفه گمركي -

اين ماشـين آالت پـس از   . در اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين آالت از خارج از كشور تامين مي شود              

ه در حال حاضـر  حقوق گمركي ك. تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد          

  .  درصد قيمت ماشين آالت خارجي مي باشد۱۰براي اين گونه ماشين آالت وجود دارد حدود 

از طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت آنها به خارج از كشور صادر مي شود، مستلزم پرداخـت حقـوق              

به امر صادرات مـشوقهايي  خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليدكنندگان داخلي    . گمركي مي باشند  

  .  براي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابد

  ، بانكها و شركتهاي سرمايه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمايت هاي مالي -

هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و             هاي مالي براي طـرح      يكي از مهمترين حمايت   

در ادامه شرايط اين تسهيالت   . باشد  ه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي          تسهيالت كوتا 

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوان شده تـا         در بخش سرمايه   - ۱

  .شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 
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سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي با            ساختمان و محوطه   -۱- ۱

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

 درصـد و در غيـر ايـن    ۹۰ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب       -۲- ۱

 . گردد  درصد محاسبه مي۷۵صورت با ضريب 

 درصـد  ۷۰گذاري ثابـت كمتـر از     آالت خارجي در سرمايه     اري ماشين گذ  در صورتيكه حجم سرمايه    -۳- ۱

 درصـد محاسـبه   ۷۰ جهت دريافت تسهيالت ريالي بـا ضـريب       ۱-۱باشد، اقالم اشاره شده در بند       

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا بـه     برداري مي هايي كه به مرحله بهره اين امكان وجود دارد، طرح     - ۲

 . د از شبكه بانكي تأمين گردد درص۷۰ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ۱۲هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت     نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      - ۳

مبلغ تسهيالت اعطايي و نرخ % ۲۵/۱هاي جانبي، مالي آن در حدود   و هزينه  Libor+ ۲%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از            - ۴

 . شود  سال در نظر گرفته مي۸نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ۱۰حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـعه يافتـه و محـروم       - ۵

 . شود نظر گرفته ميسال در 

  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

 درصد معافيت مالياتي شامل طـرح  ۸۰برداري  هاي صنعتي، چهار سال اول بهره      ك  با اجراي طرح در شهر     - ۱

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود ره سال اول به۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  - ۲

 درصد سود ناخـالص تعيـين       ۲۵) هاي صنعتي و مناطق محروم      به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      - ۳

 . استشده
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  تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد-۱۱

v   استفاده  و اهميت پليمره پيشرفت صنعت در كشور با توجه ب   اواع شانه و برس پالستيکي      توليد

 .قابل توجه است از محصول داخلي به عوض کاالی وارداتی

v    و طرحهاي مقبول در بازار ميتوان به صادرات اين محـصول بـه   توليد کاالی باکيفيتدر صورت 

 .كشورهاي مختلف اميدوار بود

  

 

 عـدد  ميليـون    ۱بالغ بر   اي آتي    كمبود كشور در ساله     با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،        

، شـمالی کـشور   واحـد  در اسـتانهاي   ۱باشد كه مشاور احداث حداقل    مي برس و شانه پالستيکي   

 ۱۲۸۷۷ در سال با سـرمايه گـذاري       ميليون عدد  ۱چهارمحال و بختياري و كردستان را با ظرفيت         

 .نمايد  پيشنهاد مي ميليون ريال
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