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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                                          سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران 

  
  خالصه طرح

نوارهاي صنعتی و مصرفی                                                     نام محصول
   تن در سال400  ظرفیت پیشنهادي طرح

  موارد کاربرد
انواع تسمه هاي بافتنی انتقال نیرو که به طور وسیعی در 

ها، وسایل نقلیه، وسایل کشاورزي، وسایل خانگی و سایر کارخانه
  گیردشین آالت مورد استفاده قرار میما

کیسه  و کارتن، اي و الیافنخ پنبه،  نخ پلی استر،  نخ نایلون  مدهمواد اولیه مصرفی ع
  نایلون

   تن 4122  )1390سال (کمبود محصول 
  34  )نفر (اشتغال زایی

  m2(  6000(زمین مورد نیاز 
  m2(  600(اداري 

  m2(  250(تاسیسات 
  m2(  700(تولیدي 

  زیربنا

  m2(  600(انبار 

 اي و الیافنخ پنبه، ) تن160( نخ پلی استر، ) تن160( نخ نایلون  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی
  ) تن80(

  m3(  1500 (آب
  KW(  99 (برق

  میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی  1700  )لیتر(گازوئیل 

   1650  )لیتر (بنزین
  -  )یورو(ارزي 
سرمایه گذاري ثابت طرح   15006  )میلیون ریال(ریالی 

  )میلیون ریال(
  15006  )میلیون ریال(مجموع 

  نظیر شهرهاي بزرگ  اطرافهاي صنعتیشهرك  محل پیشنهادي اجراي طرح
  تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز
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  فهرست مطالب
  صفحه  عنوان
  1 معرفی محصول -1

  1  نام و کد محصول -1-1
  2 شماره تعرفه گمرکی -1-2
  2 شرایط واردات -1-3
  3 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -1-4
  3 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -1-5
  4 موارد مصرف و کاربرد -1-6
  10  تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولبررسی کاالهاي جایگزین و -1-7
  10 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8
  10 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کنندهمحصول -1-9
  10  شرایط صادرات -1-10

  11  وضعیت عرضه وتقاضا-2
  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد هـا و      -2-1-1

تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علـل عـدم بهـره بـرداري      
  کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید 

11  

از نظـر تعـداد،   (  بررسی وضعیت طرحهاي جدیـد و طرحهـاي توسـعه در دسـت اجـرا             -2-1-2
یزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجـام شـده          ظرفیت، محل اجرا، م   

  )اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
14  

  14  85 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-2
  15   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-3
  20   و امکان توسعه 85نامه سوم تا نیمه اول سال  بررسی روند صادرات محصول از آغاز بر-2-4
  20   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-2-5

  20  . بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها-3
  22  در فرآیند تولید محصول) به شکل اجمالی( تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم-4
 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک ریـالی و        -5

  23  ارزي

ور قیمت ارزي و ریـالی   میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کش    -6
  28  ان و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

  29   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7
  30   وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8
 - فرودگاه- راه آهن-راه( باطی بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارت            -9

  31  و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...) بندر

  32   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10
  33   تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید-11
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 معرفی محصول -1

هـاي  باشـد کـه در انـدازه   مـی نوارهاي صنعتی و مـصرفی  انواع تولید نام محصول مورد نظر در این طرح       

 بـوده و     یا مستطیلی شکل   به شکل ذوزنقه  نوارهاي صنعتی و مصرفی     سطح مقطع این    . گرددمختلف تولید می  

ها، وسایل نقلیه، وسـایل کـشاورزي،   رخانهباشد که به طور وسیعی در کا    کاربرد آن در انتقال نیرو و گشتاور می       

  .گیرندوسایل خانگی و سایر ماشین آالت مورد استفاده قرار می

هـا بـر اسـاس    یکی از این طبقـه بنـدي     . شودبندي می طبقهبر اساس خواص    نوارهاي صنعتی و مصرفی     

  :باشد که دو گروه بر اساس آن وجود دارندسطح مقطع می

  مقطع ذوزنقه  با سطح نوارهاي صنعتی -1

  . با سطح مقطع مستطیل شکلنوارهاي صنعتی -2

شـوند، کـه یکـی پارچـه پـیچ          اي نیـز بـه دو گـروه تقـسیم مـی           طع ذوزنقه قبا سطح م  نوارهاي صنعتی   

)jacketed (      و دیگري به صورت عادي)rawedge (هاي دیگري از جملـه بـر     بنديطبقههمچنین  . باشندمی

بـراي ایـن محـصول    هاي پارچۀ دور تسمه الیاف تقویت کننده و تعداد الیه اساس قطر، طول، تعداد و ضخامت       

  .]1[وجود دارند

 نام و کد محصول  -1-1

هاي مختلف باشد که در اندازهمینوارهاي صنعتی و مصرفی نام محصول مورد نظر در این طرح انواع 

  .ده است ارائه گردی1در جدول نوارهاي صنعتی و مصرفی  انواع ISICکد  .گرددتولید می

  ]2[نوار صنعتیانواع  ISIC کد -1جدول 
  واحد  کد محصول  نام محصول  ردیف

 تن 25191220  انواع تسمه هاي الستیکی  1

 تن 25191222  انواع تسمه انتقال نیرو  2
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 شماره تعرفه گمرکی  -1-2

  :پذیردهاي ذیل انجام میتحت تعرفه بافته شدهاز جنس مواد  انتقال نیرومبادالت انواع تسمه 

ü   180حـداکثر  و 60 مقطع ذوزنقه شیاردار داراي  محیط خـارجی بـیش از           با انتها،  تسمه انتقال نیرو 

 . گردندبه کشور وارد و یا صادر می 40103100تحت تعرفۀ  سانتیمتر

ü و 60 شیاردار داراي محیط خارجی بیش از مقطع ذوزنقه غیر با نتهاا ،تسمه انتقال نیرو 

 . گردندبه کشور وارد و یا صادر می 40103200رفۀ تحت تع  سانتیمتر180حداکثر

ü 240حداکثر و 180 داراي محیط خارجی بیش از مقطع ذوزنقه شیاردار با  انتها،تسمه انتقال نیرو 

 . گردندبه کشور وارد و یا صادر می 40103300تحت تعرفۀ 

ü حداکثر و 180 ش  ازمقطع ذوزنقه غیرشیاردار داراي محیط خارجی بی با  انتها،تسمه انتقال نیرو 

 شرایط واردات .]3[گردندبه کشور وارد و یا صادر می 40103400تحت تعرفۀ  240

، 40103100گمرکـی   هـاي    تحـت تعرفـه    بافتـه شـده   از جـنس مـواد       انتقـال نیـرو   انواع تسمه   واردات  

ت بـا موافقـت وزار  ) سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاري کاال   ( 40103400،  40103300،  40103200

  . پذیرد بازرگانی انجام می

  . محصول درج گردیده استسود بازرگانی شماره تعرفۀ گمرکی، کد زیر تعرفه، نوع کاال و 2در جدول 

  ]3[سود بازرگانی شماره تعرفۀ گمرکی ، کد زیر تعرفه، نوع کاال و -2جدول 

  کد سیستم  شماره تعرفه
  سود بازرگانی  نوع کاال   هماهنگ شده

 مقطع ذوزنقه شیاردار داراي  محیط خارجی بیش از با  401031  40103100
  %40   سانتیمتر180حداکثر و 60

مقطع ذوزنقه غیرشیاردار داراي  محیط خارجی با   401032  40103200
  %40   سانتیمتر180حداکثر  و60بیش  ا ز

مقطع ذوزنقه شیاردار داراي  محیط خارجی بیش  با  401033  40103300
  %40  240حدا کثر و180از

مقطع ذوزنقه غیرشیاردار داراي محیط خارجی بیش   با  401034  40103400
  %40  240 حداکثر و180ا ز
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 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -1-3

  :]4[باشدیر میبه شرح ز نوارهاي صنعتی و مصرفیانواع  يموجود براجهانی  ياستانداردها

• ASTM D 378-00 :  تسمه استاندارد برايروش آزمون 

• ASTM D 5324 :  هاي انتقال نیروها در سیستمبراي تسمهروش آزمون 

 تجهیزات مکـانیکی نقـل و       "تحت عنوان    نوارهاي صنعتی و مصرفی    براي انواع  10116شماره  استاندارد ملی   

  . ارائه گردیده است" نوار نقاله سبک براي مواد فله اي -انتقال پیوسته 

  در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول بررسی و ارائه اطالعات الزم -1-4

  .]5[هاي خودروهاي سبک و سنگین در داخل کشور ارائه گردیده است قیمت انواع تسمه3در جدول 

  هاي خودروهاي سبک و سنگین قیمت انواع تسمه -3جدول 
  )ریال(قیمت   مشخصات فنی  شرح  ردیف

  12000  اي درجه یکدنده  پیکان  1
  11000  ه یکساده درج  پیکان  2
  12000  اي درجه یکدنده  RDپیکان  3
  11000  ساده درجه یک  RDپیکان  4
  45000  اي درجه یکدنده  405پژو   5
  70000  اي درجه یکدنده  405پژو   6
  12000  اي درجه یکدنده  پراید  7
  10000  اي درجه یکدنده  302اتوبوس   8
  18000  اي درجه یکدنده F12ولوو   9
  10000  اي درجه یکدنده  اباتوبوس شه  10
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 موارد مصرف و کاربرد -1-5

  :شودهاي انتقال نیرو پرداخته میدر ادامه به بررسی کاربرد انواع تسمه

ü هاي وي تسمه(V-belts) 

 ، کهشونداي و به هم پیوسته تولید میدر ابعادي استاندارد و به اشکال ساده، دنده هااین گونه تسمه        

 – A – M , B – AX , C :مانند اندسبت به ابعاد و مشخصاتی که دارند نامگذاري شدهالبته هر کدام ن

BX , D – CX , SPZ , XPZ , SPA , XPA , SPB , XPB , SPC , XPC , 3V , 3VX ,     

 5V , 5VX  8V و همچنین به اشکال شش ضلعی همانند AA  ،BB  وCC . 

 )AX - 39 => A – 39 (باشدمی اي بودن تسمه دندهبیانگر X حرف

 R – 3 ،B – 60 ،3RBماننـد .  بـه هـم پیوسـته بـودن تـسمه مـی باشـد       دهندةنشان R حرف وجود

    اسـتفاده    و در هنگـام اتـصال از بـستهاي مخـصوصی    شـده  این تسمه ها بطور مدار بـاز تولیـد   از انواع بعضی

هـستند کـه در قـسمت     دیگري نیز ها داراي اقساماین تسمه .متري C متري وB متري،  A مانند. شودمی

  .]1[تسمه هاي پالستیکی به آنها می پردازیم

ü تسمه هاي تایمینگ (Timing belts) 

در اقـسام  . باشـند مـی  گامهاي کامال برابر و زوایایی کامال یکـسان  دار باهایی دندانهتسمهاین نوع تسمه، 

     دنـده نیـز سـاخته    نهـا بـه شـکل دو طـرف    شوند که البته بعـضی از آ تولید می (PU) رتانیویپل و الستیکی

   بـه جـرات   . یرنـد گمـصرف قـرار مـی    تسمه هاي تایمینگ به شکل مدار باز نیز ساخته شده و مـورد . شوندمی

قابـل ذکـر اسـت کـه تنهـا       .گونه از تسمه ها می باشد توان گفت که اوج صنعت تسمه سازي در تولید اینمی

   .]1[باشدگ بودن نمیتایمین وجود دندانه در تسمه نشانه
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  هاي تایمینگ شمایی از تسمه-1شکل 

ü تسمه هاي شیاري (Ribbed belts) 

ارد باشـند و در چنـدین شـکل اسـتاند    طولی که داراي زاویه و عمقـی برابـر مـی    هایی با شیارهايتسمه

  .PMو PH ،PJ ،PK ،PL همانند شوندساخته می

زم بـه ذکـر      ال TB٢و TB باشـند ماننـد   رتان می یوهاي خاص از جنس پلی    چنین اقالمی از شیاري   مه 

، شباهت زیادي به تسمه هاي شیاري دارند ولی جـزو ایـن    ( V-belt)است که بعضی از اقالم تسمه هاي وي

  .]1[گروه محسوب نمی شوند

 
  شیاريهاي  شمایی از تسمه-2شکل 

 

ü دور متغیر (Variable speed)  

ایـن گونـه   . اي با عرضـها و طولهـاي متفـاوت هـستند    شکل و عمدتاً دنده تسمه هایی با مقطعی ذوزنقه

          انـد تغییـر   ونـد کـه سرعتـشان نـسبت بـه سیـستمی کـه طراحـی شـده                 رآالتی به کار می   ها در ماشین  تسمه

   .]1[کندمی
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ü تسمه هاي پالستیکی ( PU belts ) 

. باشـند مـی مشتقات پالسـتیک ملقـب بـه ترمـو پالسـتیک       هایی ساخته شده ازتسمهها، اینگونه تسمه

رت مدار باز تولید شـده و بـا اسـتفاده    این گونه تسمه ها بصو .باشدرتان مییوها از پلی عمدتا جنس این تسمه

از جملـه اشـکال مطـرح و    . باشـد اشکال این تسمه ها بسیار متنوع مـی . می شوند از حرارت به یکدیگر متصل

  تسمه هـاي گـرد و قابـل   -2؛  ( PU V-belts )رتان یوپلی  تسمه هاي وي -1: نوع توان به دومصرفی می

  .]1[اشاره کرد ( Round Belts ) انعطاف

  

 

 

 

  پالستیکیهاي  شمایی از تسمه-3شکل 

ü  تسمه هاي ماشینی ( Automotive )  

هـاي دینـام، کـولر،    در انواع خودروهاي سـبک و سـنگین کـه شـامل تـسمه      کلیه تسمه هاي بکار رفته

  .کننـد شـوند را جـزو تـسمه هـاي ماشـینی قلمـداد مـی       هـاي تایمینـگ مـی   باالنـسر و تـسمه   هیـدرولیک، 

روند را نیز معموال جـزو ایـن   ها که در ماشین آالت راهسازي و کشاورزي به کار میتسمهالبته تعدادي دیگر از  

  .]1[باشندهاي صنعتی و کشاورزي میها جزو تسمهدانند، در حالی که این گونه تسمهگروه می
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ü انتقال نیرو ( Flat Power Transmission ) 

  دو.شـوند تـشکیل مـی   عمدتا از سه الیـه ه هستند ک ( Flat ) تسمه هاي تختهاي انتقال نیرو، تسمه

. آمیـد  پلی مانند و یک الیه داخلی ساخته شده از ترکیباتی شیمیایی ( Rubber )  رابراز جنسخارجی  الیه

  .]1[باشندمی ها داراي تنوع زیادياین گونه تسمه. اندساخته شده

  

 
   

 
  انتقال نیروهاي  شمایی از تسمه-4شکل 

ü آپرون (Apron) 

 .گیرنـد ورد مصرف قرار مـی ظریف و در سایزهاي کوتاه که در صنایع ریسندگی و بافندگی م هايتسمه

  دسـت داده و فاسـد    اند که با گذشـت زمـان کیفیـت خـود را از     خاصی ساخته شدهموادها از این گونه تسمه

  .]1[شوندمیساخته  ها فقط بنا به سفارش مصرف کنندهبه همین دلیل این تسمه.شوند می
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  آپرونهاي  شمایی از تسمه-5شکل 

 

ü تسمه هاي خاص (Special belts) 

 فقـط بنـا بـه سـفارش سـاخته        کـه بودهاي ها داراي اشکال و مشخصات خاص و ویژهاین گونه از تسمه

به وظیفه خاصی که تسمه در دسـتگاه انجـام    شوند چرا که طراحان و سازندگان ماشین آالت و دستگاه بنامی

هـا، انحـصاري   ت این تسمهالبته در درجه اول مهمترین علت ساخ کنند کهحی میرها را طدهد، این تسمهمی

  .]1[باشدکامال روشن است که این انحصار فقط شامل تسمه ها نمی. باشدکردن تولیدات خود می
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  خاصهاي  شمایی از تسمه-6شکل   

  
ü یشانواع تسمه هاي غلطکی، ضد سا  ( PU tapes ) 

باشد و همانگونـه کـه   مصرف این نوارها در صنایع نساجی، گونی بافی و چاپ می عمده: نوارهاي غلطکی  -

داراي  ایـن گونـه نوارهـا   . شـود د نصب مینپیداست بر روي غلطکهایی که وظیفه حمل و کشش دار از نامش

  .باشندتنوع بسیار زیادي می

انـد کـه در برابـر سـایش و اصـطکاك       خاصی سـاخته شـده  مواد نوارها از گونه این : نوارهاي ضد سایش -

را  هایی که وظیفه کشش و انتقال کاالهـاي خـشن و برنـده   این نوارها را بر روي تسمه. دارند مقاومت خاصی

ایـن نوارهـا داراي    .شوند تا از افزایش و از بین رفتن زود رس تسمه جلوگیري بـه عمـل آیـد   دارند نصب می

  .]1[اهري تنوع چندانی ندارندظد ولی در شکل نباشاي مختلفی میضخامته

  
  غلطکیهاي  شمایی از تسمه-7شکل 
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول  -1-6

نوارهـاي صـنعتی و     شود، یکـی اینکـه      از نظر استفاده به دو دسته تقسیم می        عتی و مصرفی  نوارهاي صن 

گیـرد و یـا اینکـه بـه عنـوان      اي در صنایع ماشین سازي مورد استفاده قرار می       به عنوان کاالي واسطه    مصرفی

  .کندکاالي نهایی نیاز بازار قطعات یدکی را تامین می

تواند جـایگزین آن گردنـد      گردد و کاالیی می   تقال نیرو استفاده می   جهت ان  نوارهاي صنعتی و مصرفی   از  

گردد، ولی مشکل این نوع محصول ایـن اسـت   در بعضی موارد از زنجیر استفاده می. که این قابلیت را دارا باشد    

  .باشدتر میکه محورهاي تولیدکننده و گیرنده نیرو باید چرخنده باشند که ساخت آنها مشکل

توان بـه عنـوان کاالهـاي جـایگزین ایـن       و پالستیکی نیز میالستیکیساخته شده از مواد هاي از تسمه 

 .محصول نام برد

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز  -1-7

سـازي کـاربرد    همانطوریکه گفته شد این کاال بیشتر در صنایع خودروسازي و تعدادي از صنایع ماشـین              

اي و به عنـوان کـاالي واسـطه    نیاز به این کاال ، صنایع در داخل کشوردارد و با توجه به گسترش روزافزون این      

  .گرددقطعات یدکی در کشور احساس می

 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -1-8

بافـت تـاروپودري ایـن     روش ،نوارهاي صنعتی و مـصرفی انواع از آنجائیکه مناسبترین روش براي ساخت  

 در بـسیاري از کـشورها موجـود         ایـن محـصول    و سطح تکنولوژي براي سـاخت        باشد و امکانات   می محصوالت

باشـد و کـشورهاي متعـددي تولیدکننـده و مـصرف کننـده ایـن               است، بنابراین نیاز به خرید تکنولوژي نمـی       

  .باشندمحصول می

 شرایط صادرات -1-10

 وارهاي صنعتی و مـصرفی    نبر اساس آمار و اطالعات گمرك جمهوري اسالمی ایران، صادراتی براي انواع             

  .]3[گزارش نشده است
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

ها و تعداد   بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد               -2-1
آنها و سطح تکنولوژي واحد هاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهـره بـرداري کامـل از      

   آالت مورد استفاده در تولید محصولظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین
  :شودپرداخته میاز جنس مواد بافتنی  تسمه انتقال نیرودر ادامه به بررسی بازار داخلی انواع 

 نوارهاي صنعتی و مصرفی انواع ظرفیت و میزان تولید داخلی -2-1-1

.  را تجربه نمایدبایست ساالنه کشور رشدي هشت درصدي طبق اعالم برنامه پنج ساله چهارم توسعه می

بایست این قانون را  مبناي این اصل که دولت جهت رفع  بیکاري و رسیدن به چشم انداز بیست ساله می بر

لذا . اي صورت پذیرد  اقدامات گستردهصنایع خودروسازياجرا نماید که در قسمتهاي مختلف از جمله 

  .م گرددفراهخودروسازي ع یساختهاي الزم جهت گسترش صنا بایست زیر می

 در کشور وجود دارد که مجموع بافتنی يهاانواع تسمه واحد تولید کننده 16در حال حاضر حدود 

طبق بررسیهاي بعمل آمده و همچنین مطالعات میدانی .  تن می باشد هزار6/13 آنها حدود ظرفیت تولید

نوارهاي صنعتی و ولید انواع به ت بافتنیهاي ظرفیت واحدهاي تولیدکنندة انواع تسمه% 30حدود این مشاور، 

   .خودرو اختصاص یافته است مصرفی

  . لیست شده است4در جدول واحدهاي موجود هر استان تعداد و ظرفیت 

  ]2[)تن( 1385  - بافتنی هايانواع تسمهواحدهاي فعال تولید کننده  -4 جدول
 ظرفیت تولید 

نوارهاي صنعتی و 
خودرو مصرفی  

ید تولظرفیت  واحد تعداد واحد  
بافتنی تسمه    استان 

   شرقی آذربایجان 195 تن 3 59
  اصفهان 78 تن 1 23

  تهران 7712 تن 8 2314
  زنجان 510 تن 1 153
  سمنان 30 تن 1 9

  قزوین 5000 تن 1 1500
 یزد 70 تن 1 21

 جمع                               13595 - 16 4079
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 طی سالهاي بافتنیهاي انواع تسمهاحدهاي جدول باال روند تولید با توجه به تاریخ بهره برداري و

  . که در جدول زیر نشان داده شده استآمدگذشته بدست خواهد 

  خودرو  نوارهاي صنعتی و مصرفیو  بافتنیهاي تسمه  میزان تولید انواع  -5 جدول
  ]2[ 1385 الی 1378طی سالهاي 

 شرح/ سال 
  تولیدظرفیت

 )تن (بافتنیتسمه 

 ظرفیت تولید
 نوارهاي صنعتی و مصرفی

)تن(خودرو  
1378  12132 3640 
1379 12132 3640 
1380 12132 3640 
1381 12132 3640 
1382 13513 4054 
1383 13514 4054 
1384 13516 4055 
1385 13595 4079 

  

 تن 3640ز حدود  اخودرو نوارهاي صنعتی و مصرفیانواع تولید ظرفیت گردد  همانطور که مالحظه می

  . افزایش یافته است1385 تن در سال 4080 به 1378در سال 

با . طی سالهاي گذشته مورد بررسی قرار گرفت نوارهاي صنعتی و مصرفیانواع  عرضه 5در جدول 

بینی عرضه واحدهاي موجود  پیش شده در برنامه چهارم توسعه کشور، ی پیش بیني درصد8توجه به رشد 

  .اهد بودطبق جدول زیر خو

  )تن (1390-1386طی سالهاي  نوارهاي صنعتی و مصرفیپیش بینی امکانات عرضه واحدهاي فعال -6جدول
 استان 1385 1386 1387 1388 1389 1390
   شرقی آذربایجان 59 63 68 74 80 86
  اصفهان 23 25 27 29 32 34

  تهران 2314 2499 2699 2914 3148 3399
  زنجان 153 165 178 193 208 225
  سمنان 9 10 10 11 12 13

  قزوین 1500 1620 1750 1890 2041 2204
 یزد 21 23 24 26 29 31

)تن(جمع 4079 4405 4757 5138 5549 5993  
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 تن بوده 4080حدود  نوارهاي صنعتی و مصرفیمطابق جدول فوق در حال حاضر میزان تولید انواع 

  . خواهد رسید1390 هزار تن در سال 6ین صنعت، به حدود  در اي درصد8 رشد یبیناست که با پیش

از نظر تعداد، ظرفیت، (  بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-1-2

محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام شده اعم از 

  )ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

اي نیز در سالهاي آتی به بهره برداري خواهند دست اجرا و توسعه  طرحهاي در،حدهاي فعالعالوه بر وا

  . رسید

 نوارهاي صنعتی و مصرفیو  بافتنیتسمه انواع  در دست اجراي تولید واحدهاي ظرفیت 7در جدول

  :  ثبت شده در آمار وزارت صنایع بررسی می شوندخودرو

در  نوارهاي صنعتی و مصرفی و بافتنی يهاتسمهانواع د  واحدهاي در دست احداث تولی-7جدول 
  ]2[کشور

 انواع ظرفیت تولید  نام واحد
  درصد پیشرفت  محل استقرار  )تن (بافتنیتسمه 

 انواع ظرفیت تولید
نوارهاي صنعتی و 

  )تن(مصرفی
ا سید حمیدرض-   صفویان  60  15   اردستان  200 

 270  73  دشهرکر  900  کریمی و فرهاد عبدالغنیسعید
 6  5  گرمسار  20  تولیدي صنعتی تفتان شرکت
بافقی رنجبر  محمود آقاي  165  57   بافق  550 

 501  -  -  1670  )تن(جمع کل 
  

     کـه بـا بـه       باشـد مـی  تـن    4079 حـدود    1385در سـال     نوارهاي صنعتی و مـصرفی    میزان عرضه انواع    

 6494بـه حـدود    شده در واحدهاي فعال   و رشد در نظر گرفته     در دست احداث     ي رسیدن طرحها  يبرداربهره

  .خواهد رسید1390در سال تن 

  )چقدر از کجا(85 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-2

، 40103300،  40103200،  40103100گمرکـی     اختـصاصی  يهـا ه تحت تعرف  بافتنی يهاتسمهانواع  

  .]3[ردندگبه کشور وارد و یا صادر می 40103400
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 ارائـه گردیـده   1384 تـا  1379 سالهاي  طیبافتنی يهاانواع تسمه  میزان و ارزش واردات      10در جدول   

  .است

  ]3[بافتنی يهاتسمهانواع  واردات میزان و ارزش -10جدول 
  1384  1383  1382  1381  1380  1379  عنوان

  40103100  2015  1685  1223  391  557  451  )تن(وزن 
  3698  2735  2205  828  1085  1054  )ار دالرهز (يارزش دالر

 40103200  39  17  8,8  914  287  104  )تن(وزن 
  82  93  77  1490  411  205  )هزار دالر (يارزش دالر

 40103300  7  1  110  0,6  25  0,3  )تن(وزن 
  53  31  191  42  62  17  )هزار دالر (يارزش دالر

 40103400  141  3  58  0,3  0,08  21  )تن(وزن 
  340  88  96  14  0,73  7/20  )هزار دالر (يالرارزش د

  

گـردد کـه    ، مـشخص مـی    1384 تـا    1379 طی سـالهاي     بافتنیهاي  با توجه به روند واردات انواع تسمه      

 450میزان واردات ایـن محـصوالت از     .  بوده است  401031بیشترین واردات مربوط به محصوالت تحت تعرفۀ        

  . داشته است درصد5 رسیده است که رشدي معادل 1384 تن در سال 2015 به حدود 1379تن در سال 
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-3

بـا در نظـر گـرفتن صـنعت خودروسـازي            نوارهـاي صـنعتی و مـصرفی      در ادامه به بررسی مصرف انواع       

  :شودپرداخته می

ü  مصرف فعلی (خودروسازيدر صنایع   نوارهاي صنعتی و مصرفیمصرف( 

  :ارتباط مستقیم با دو عامل زیر دارد تی و مصرفینوارهاي صنعمصرف 

  تعداد خودروهاي حال حاضر کشور  -الف

  مسافت طی شده توسط خودرو  - ب

حـدود  ) 1386تا ابتداي سال (طبق اطالعات دریافتی از مرکز مطالعات استراتژیک ساپکو در حال حاضر    

و که متناسب با رشد تقاضـاي آن اسـت   رشد تولید خودر.  میلیون خودرو در حال کار در کشور وجود دارد     5/7

بنابراین تعداد خودروهـاي در حـال کـار در کـشور از ابتـداي         .  درصد در سال بوده است     12طی سالهاي اخیر    

  :برنامه سوم توسعه به شرح زیر می باشند

  ]6[ تعداد خودروهاي کشور از ابتداي برنامه سوم -11جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

تعداد خودروهاي 
 )دستگاه(کشور

4233554 4656910 5122601 5634861 6198347 6818182 7،500،000 

  
خودرو، طبق اطالعـات حاصـله از فعالیتهـاي          نوارهاي صنعتی و مصرفی    مصرفاما براي محاسبه میزان     

معمول تمـامی  میدانی از رانندگان ماشین هاي سبک و سنگین و همچنین کارگاههاي خدمات خودرو به طور        

 نوارهـاي صـنعتی و مـصرفی    کیلومتر اقدام به تعویض 15000 پس از طی مسافت    )سبک و سنگین  (خودروها  

  . می نمایند

 سـاعت و  12هـاي سـنگین    و ماشین کیلومتر100هاي سبک بطور متوسط روزانه      با فرض اینکه ماشین   

 توسـط خودروهـاي سـبک و       )روز کـاري   25( در ماه    میزان مسافت طی شده   .  کیلومتر در ساعت بپیمایند    70

  .خواهد بود کیلومتر 21000 و 2500سنگین به ترتیب حدود 

نوارهـاي   عـدد  17 و 2به ترتیـب     سالهر  در  و سنگین    سبکتوان نتیجه گرفت که خودروهاي      پس می 
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   .خود نمایند نوارهاي صنعتی و مصرفیبایستی اقدام به تعویض د و ننیاز دار صنعتی و مصرفی

 200) سـواري (خودروهـاي سـبک    نوارهاي صنعتی و مـصرفی    وزن متوسط   که  دهد  ت نشان می  تحقیقا

  .  گرم می باشد300خودروهاي سنگین  نوارهاي صنعتی و مصرفیگرم و 

   درصـد آن را خودروهـاي سـبک و          90آمارها نشان می دهـد کـه از کـل خودروهـاي فعـال در کـشور                  

نوارهـاي صـنعتی و   مـصرف  د بنـابراین مـی تـوان آمـار      درصد آن را خودروهاي سنگین تشکیل می دهنـ         10

  :]6[ در کشور را طی سالهاي اخیر به صورت زیر نشان دادخودرو بر حسب تن مصرفی

  تن-خودرو نوارهاي صنعتی و مصرفیمصرف  محاسبه میزان -13جدول 
 سال 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

7500000 6818182 6198347 5634861 5122601 4656910 4233554 
تعداد خودروها 

  )دستگاه(

7500000 6818182 6198347 5634861 5122601 4656910 4233554 
نوارهاي  تعداد

 صنعتی و مصرفی
 )عدد(خودرو 

6750000 6136364 5578512 5071375 4610341 4191219 3810199 
 دروتعداد تسمه خو

  )عدد(سبک

750000 681818 619835 563486 512260 465691 423355 
 تسمه خودرو دتعدا

  )عدد(سنگین

2700 2454,54552 2231,40492 2028,54996 1844,13636 1676,4876 1524,07944 
درو وزن تسمه خو
  )تن(سبک تعویضی

3825 3477,27282 3161,15697 2873,77911 2612,52651 2375,0241 2159,11254 
وزن تسمه خودرو 
سنگین تعویضی 

  )تن(

6525 5931,81834 5392,56189 4902,32907 4456,66287 4051,5117 3683,19198 
تسمه وزن مجموع 

  )تن (خودرو تعویضی
  

 بـه  1379 تـن در سـال   3683از حدود    نوارهاي صنعتی و مصرفی   مطابق جدول باال میزان مصرف انواع       

  .بوده است% 10 که بیانگري رشدي حدود  رسیده است1385 تن در سال 6525حدود 

ü مصرف آتی(خودروسازي در صنایع   نوارهاي صنعتی و مصرفی مصرف( 

بنـابراین  . رابطه مستقیم با تولید خودرو در کـشور دارد         نوارهاي صنعتی و مصرفی   انواع   آتی   مصرفروند  

  .بینی روند تولید خودرو در کشور ارائه می گردددر ادامه پیش
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 ]6[ 1395  پیش بینی تولید خودرو در بازار داخلی تا سال-14جدول 

 بدبینانه ترین حالت -سناریوي اول   سال
  ) درصدي4رشد (

محتمل ترین  -سناریوي دوم
  ) درصدي8رشد (حالت 

خوشبینانه  -سناریوي سوم
  ) درصدي12رشد (ترین حالت 

1386  1101600  1183200  1264800  
1387  1142400  1264800  1387200  
1388  1183200  1346400  1509600  
1389  1224000  1428000  1632000  
1390  1264800  1509600  1754400  
1391  1305600  1591200  1876800  
1392  1346400  1672800  1999200  
1393  1387200  1754400  2121600  
1394  1428000  1836000  2244000  
1395  1468800  1917600  2366400  

  
رو در محتمل ترین حالـت حـدود     تولید داخلی خود  ) 1391سال  (مشاهده می شود که تا پنج سال آتی         

   خـودرو بـا علـم بـه اینکـه           نوارهـاي صـنعتی و مـصرفی      مـصرف   جهـت بـرآورد     . باشدمیدستگاه   1600000

 و دارنـد  نوارهاي صنعتی و مـصرفی  عدد   17 و   2هاي سبک و سنگین به ترتیب سالیانه نیاز به تعویض           ماشین

طـی   نوارهاي صنعتی و مـصرفی مصرف ج می شوند، روند   از خودروها از رده خار    % 5با این احتساب که ساالنه      

انجـام  )  درصـدي 8رشـد  (بینی ها بر اساس محتمل تـرین حالـت     پیش.  به شرح زیر می باشد     آیندهپنج سال   

  . ]6[شده است

بینی تعداد کل خودروها در کشور بر اساس تعداد خودروهاي موجـود و نـرخ افـزایش خودروهـا در       پیش

  .تهر سال محاسبه شده اس
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 ]6[ 1390 تا سال خودرو نوارهاي صنعتی و مصرفیمصرف انواع  پیش بینی -15جدول 
 سال 1386 1387 1388 1389 1390

11626342 10728655 9865321 9038148 8249040 
پیش بینی تعداد کل خودروهاي 

 )دستگاه(کشورموجود 

11626342 10728655 9865321 9038148 8249040 
  و مصرفینوارهاي صنعتی تعداد

 )عدد(خودرو 
   سبکدروتعداد تسمه خو 7424136 8134333 8878789 9655790 10463708
   تسمه خودرو سنگیندتعدا 824904 903815 986532 1072866 1162634

   تعویضی سبکدرووزن تسمه خو 2970 3254 3552 3862 4185
   تعویضیوزن تسمه خودرو سنگین 4207 4609 5031 5472 5929

10115 9334 8583 7863 7177 
 تسمه خودرووزن مجموع 

  )تن(تعویضی
  

 نوارهـاي صـنعتی و مـصرفی      تـن    10115  حـدود  1390پیش بینی ها بر این اساس است که تـا سـال             

  . شود میمصرفکشور  خودرو در

 آن تـا سـال   یبه همراه پیش بینـ  نوارهاي صنعتی و مصرفی   انواع   ی داخل ي عرضه و تقاضا   16در جدول   

  .رائه گردیده است ا1390

  1390-1385طی سالهاي  نوارهاي صنعتی و مصرفیانواع  ی داخلي و تقاضا عرضه -16جدول
 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال/ شرح 

 5993 5549 5138 4757 4405 4079 )تن (تولید

 10115 9334 8583 7863 7177 6525 )تن(مصرف در صنایع خودروسازي 
-2446 ) مصرف-تولید  (يتراز تجار  2772-  3106-  3445-  3785-  4122-  

  

 تن بوده است که این میـزان        2500خودرو حدود    نوارهاي صنعتی و مصرفی   در حال حاضر کمبود انواع      

 1390تا سـال     نوارهاي صنعتی و مصرفی   گردد که کمبود انواع     بینی می  پیش .گردداز طریق واردات تامین می    

   . تن باشد4122حدود 

 و امکـان توسـعه      85رسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمـه اول سـال                بر -2-4
  )چقدر به کجا صادر شده است(آن

  
  .]3[ گزارش نشده استبافتنیهاي تسمهانواع صادراتی براي  در مراجعه به گمرك و وزارت صنایع
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-2-5

نوارهـاي  ی از انـواع      اساس آمار و اطالعات گمرك جمهوري اسالمی ایران، طی سالهاي اخیـر صـادرات              بر

  .خودرو گزارش نشده است صنعتی و مصرفی

المللی در داخل کشور امکان صادرات ایـن        ولی در صورت تولید این محصول مطابق با استانداردهاي بین         

هاي همسایه نظیـر عـراق، افغانـستان و ترکمنـستان           کشوربخصوص  محصول به کشورهاي حوزة خلیج فارس       

  .وجود دارد

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن بـا دیگـر       -3
  کشورها
  

  :]1[باشدشامل مراحل ذیل می نوارهاي صنعتی و مصرفیفرآیند تولید 

  )هشامل نخهاي فیالمنت یا تابیده شد(انبار مواد اولیه  -1

 بندي نخ و قرار دادن آن در رطوبت و حرارت مناسبباز کردن بسته -2

 چله پیچی -3

 )اگر مورد نیاز باشد(طراحی -4

 بافندگی -5

 رول کردن نوار با متراژ معین -6

 بنديتوزین و بسته -7

  انبار کاال -8

  :شودپرداخته می نوارهاي صنعتی و مصرفیدر ادامه به بررسی مراحل مختلف 

  .شودو پودي که یکی از روشهاي عمده در بافت و بهترین آنهاست تولید میمعموال نوارها با روش تار 

در ایـن طـرح از روش پودگـذاري        . باشـد اي متـداول مـی    برحسب نوع پودگذاري مکانیزم مـاکو و گیـره        

  . باشد، انتخاب شده استاي که هم هزینه کمتر و هم داراي سرعت بیشتر در تولید میگیره
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

هـاي نـخ را بـاز نمـوده و در     شود و بستهاز انبار به سالن تولید منتقل می) ا فیالمنتنخ ی (ابتدا مواد خام    

 سـانتی گـراد بـه مـدت چنـد      70 تـا  60بخار آبگرم در حـدود  (دهندمعرض حرارت و رطوبت مناسب قرار می   

 کـشی  سـپس نـخ را چلـه   . گیرد از این برداشته شود   ت فشار قرار می   حبندي که معموال ت   تا تنش بسته  ) دقیقه

چنانچـه طراحـی   . شـود ها بر اساس نیاز ماشین بافت و عرض مورد نیـاز نـوار تعیـین مـی                تعداد چله . کنندمی

  .شودخاصی مورد نظر باشد این عمل قبل از بافندگی انجام می

بوسیله ماشینهاي رل پیچ نوار بـصورت رل  نوارها پس از بافته شدن در ماشینهاي بافت با طولهاي معین       

  .چون پهنا و ضخامت بافت نوارهاي تولید شده متفاوت و مختلف است. شودپیچیده می

در هـر کـارتن     .(نماینـد دهند و به انبار کاال منتقل مـی       نوارها را وزن کرده در کارتن بسته بندي قرار می         

  .توان کنترل کیفی را اعمال نمودضمنا در تمام مراحل بافت می). شود کیلوگرم قرار داده می25حدود 

لبته بستگی به استفاده نهایی از نوار تولیدي بعضا بعد از بافت مرحلـه آهـارزنی و تکمیـل و چـاپ هـم                   ا

  .بینی نشده استشود که در این طرح پیشروي نوار انجام می

  در فرآیند تولید محصول) به شکل اجمالی( تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم-4

تفاوت چنـدانی در فرآینـد تولیـد بـا هـم        وارهاي صنعتی و مصرفی     نانواع  تکنولوژیهاي مختلف تولید    

  .ندارند
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیـک             -5
  ریالی و ارزي

  
   ظرفیت طرح-5-1

 4122 حدود خودرو نوارهاي صنعتی و مصرفی ی، کمبود آتهمانطوریکه در بخش بازار بررسی گردید

حداقل ظرفیت اقتصادي طرح بر مبناي ( طرح يبا توجه به حداقل ظرفیت اقتصاد. تن برآورد گردیده است

باشد، پیشنهاد مشاور ی تن م400در حال حاضر که ) ظرفیت تولید واحدهاي موجود انتخاب گردیده است

  . باشدی تن در سال م400 ي احداث این واحد بر مبنايبرا

  (Fixed-Capital Investment)گذاري ثابت   برآورد سرمایه-5-2

  :باشد گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر میسرمایه

 زمین  -1

  سازيمحوطه -2

  احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی  -3

 انشعابات -4

  تأسیسات زیربنایی -5

 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه  -6

 نیاز  مورد اصلیآالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و  -7

 اصلی تجهیزات  مربوط بههاي متفرقۀ هزینه -8

   اصلی و جانبیآالت هزینه نصب تجهیزات و ماشین -9

 برداري هاي قبل از بهره هزینه  -10

 بینی نشده هاي پیش هزینه  -11
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   زمین-5-2-1
             زمین ي  هزینه ها-17 جدول

  ابعاد  شرح
  )متر× متر (

  هرمترمربع بهاي
  )میلیون ریال (جمع  )میلیون ریال(

  900  0,15  6000  زمین
  

  يمحوطه ساز -5-2-2
             محوطه سازي ي هزینه ها-18 جدول

 مساحت بخش
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 90 15 6000 تسطیح زمین
 81 175 465 دیوار کشی

 306 85 3600 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز
 477 )میلیون ریال(مجموع

  

 ساختمان -5-2-3

   ساختمان           يهزینه ها-19 جدول

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال/متر مربع(
 هزینه کل

  )میلیون ریال(
 1050 1500 700 40و عرض 45 متر، طول 8با ارتفاع (سولۀ خط تولید 

 390 1300 300 )12 و عرض 30 متر، طول 5با ارتفاع (سولۀ انبار مواد اولیه 
 390 1300 300 12 و عرض 30 متر، طول 6با ارتفاع ( انبار محصول  سولۀ

 325 1300 250 هاي تاسیسات سوله
 60 600 100 پارکینگ

 20ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل اداري حدود 
 )متر به عالوه فضاهاي عمومی مانند سالن اجتماعات، نمازخانه و سلف

500 3000 1500 

 3715 )میلیون ریال (مجموع
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                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   وسایل نقلیه-5-2-4
             وسایل نقلیه يهزینه ها -20 جدول

 تعداد نام دستگاه یا تجهیزات
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
 110 110 1 سواري
 200 100 2 وانت

 500 250 2 لیفت تراك
 810 )میلیون ریال (مجموع

  

   تاسیسات زیربنایی-5-2-5
             تاسیسات زیربنایی يهزینه ها -21 جدول

 میلیون ریال شرح
  100  خنک کنندهيبرجها

  230 دیگ بخار
  1100 دیزل ژنراتور اضطراري

  75 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداري
  35 تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان تولید

  65 تاسیسات اطفاء حریق
 1605 عمجمو

   لوازم اداري-5-2-6
             لوازم اداري يهزینه ها -22 جدول

 )میلیون ریال(هزینه مشخصات
 80 میز و صندلی و قفسه
 20 دستگاه فتوکپی و پرینتر
 50 کامپیوتر و لوازم جانبی
 20 قفسه هاي رختکن
 100 تجهیزات اداري

 270 )میلیون ریال(مجموع



   

  24

  
  
  
  
  
  
  

                          نوارهاي صنعتی و مصرفی                  سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  داريبر قبل از بهره-5-2-7
             برداريقبل از بهره يهزینه ها -23 جدول

 )میلیون ریال(هزینه  شرح
 200  هزینۀ ثبت شرکت و اخذ مجوز

 400 اجارة دفتر مرکزي
 100 آموزش پرسنل

 89 هزینه هاي جانبی مالی
 430  هزینه بهره برداري آزمایشی

 1219 مجموع

  

   ماشین آالت و تجهیزات-5-2-8
نهایت کل   مورد نیاز ارزیابی گردیده و در اصلیآالت ماشین  کل تجهیزات و قیمتاین قسمت در

 3832 بر این اساس قیمت تجهیزات اصلیهزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که 

  . میلیون ریال برآورد شده است

  خرید ماشین آالت و تجهیزات يهزینه ها -24 جدول
 تعداد ماشین آالت

 1DS2(  1مدل(چ چله پی
 CNE(  8مدل (بافندگی

 23L -  NFM( 4مدل(بافندگی
 NF( 4  - 28مدل(بافندگی

 3 رل نوار پیچ نوار
 1 دیگ بخار
 1 کمپرسور

  

 يها شرح هزینه. است میلیون ریال برآورد شده15000طرح گذاري ثابت  این اساس سرمایه  بر

  . ثابت طرح در ادامه آورده شده استيگذارسرمایه
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   طرحي سرمایه گذاري هزینه ها -25 جدول
 ) میلیون ریال(کل عنوان
 900 زمین

 477 محوطه سازي
 3715 ساختمان سازي
 889 حق انشعاب

 1605 تاسیسات زیربنایی
 3832 تجهیزات اصلی 

 192 کابل کشی و شبکۀ توزیع برق
 383 ...طعات یدکی و نصب تجهیزات شامل تجهیزات اصلی، برق و ابزار دقیق، عایق کاري، ق

 270 لوازم اداري
 810 وسائل نقلیه

 1219 قبل از بهره برداري
 715 بینی نشدهپیش
 15006 )میلیون ریال (مجموع
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 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت ارزي و            -6
  امین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آیندهریالی ان و بررسی تحوالت اساسی در روند ت

  

نوارهاي  میزان مصرف مواد اولیه، قیمت مواد اولیه و محل تامین مواد اولیه طرح تولید 26در جدول 

  . تن ارائه گردیده است400به ظرفیت  صنعتی و مصرفی

  ]7[ح میزان مصرف مواد اولیه، قیمت مواد اولیه و محل تامین مواد اولیه طر-26جدول 
 محل تامین )تن(مصرف سالیانه  مصرف در محصول ماده اولیه
 داخلی 160 براي نوارهاي پرده، زیپ و نظایر نخ نایلون

 دنیر، براي نوار نقاله و 60از نخ  نخ پلی استر
 کمربند ایمنی

160 
 داخلی

اي و نخ پنبه
 الیاف

-- 80 
 داخلی

)عدد ( -- کارتن  داخلی 16000
)کیلوگرم(  -- کیسه نایلون  داخلی 60
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  نهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح پیش-7

یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجـود دارد کـه پارامترهـاي    در مورد مسئله مکان  

از مهمتـرین پارامترهـاي   . کنند بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می      

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود  رابطه میموجود در این

  )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -2

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

  )رامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمیپا( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نیاز(جهانی بازار  دسترسی به -5

   امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-6

   گـردد کـه واحـد تولیـدي در     پیـشنهاد مـی   نوارهـاي صـنعتی و مـصرفی   بازار مـصرف انـواع   توجه به   با

  .احداث گردد کشور بزرگشهرهاي   اطراف صنعتیهايشهرك
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   وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8
  

 ساعته است لذا تعدادي از کارکنـان بـصورت شـیفت کـار و     8 کارخانه داراي دو شیفت با توجه به اینکه 

شوند کـه  یم می گروه تقس  چهارکارکنان بخش شیفت کار به      . تعدادي بصورت روزکار مشغول بکار خواهند بود      

  . حضور خواهند داشت)  ساعت در سال6000معادل ( ساعته 8در هر روز دو گروه در دو شیفت 

 در خـودرو  نوارهـاي صـنعتی و مـصرفی     تعداد و تخصص کارکنان بخش شیفت کار و روزکار خط تولید            

  . ارائه شده است27جدول

   نیروي انسانی مورد نیاز -27جدول
 تعداد  یلیمدرك تحص  روزکار  شیفت کار سمت  برنامه کاري

  مدیریت و اداري-الف
 1  لیسانس فنی لیسانس یا فوق *   عاملمدیر 

 2  لیسانس *  مسئول اداري و مالی
 2  لیسانس *  مسئول تدارکات

 2  دیپلم فوق *  کارمند تدارکات و فروش

 2  دیپلم *  منشی
 2  دیپلم *  انباردار

 1  دیپلم *  راننده
 2  زیردیپلم  *  آبدارچینظافتچی و

  قسمت تولیدي-ب
 2  لیسانس مهندسی شیمی یا پلیمر لیسانس یا فوق *  مدیر تولید

 4  لیسانس مهندسی شیمی یا پلیمر  * سرپرست شیفت
 6 دیپلم  * بندي کارگر بسته

 6 دیپلم  * کارگر سایت
 2  دیپلم  * نگهبان

 34 - - - مجموع 
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 - راه آهـن -راه( امین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتبـاطی  بررسی و تعیین میزان ت   -9
  و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...)  بندر-فرودگاه

  
 اجراي طرح، به نحوي که از جهت فنی جهت یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب در

 . ناپذیر است  کامالً ضروري و اجتنابباشد، پذیر و هم از جهات اقتصادي باصرفه امکان

 منطقه احداث طرح از عوامل مؤثر در جذب بهتر نیروهاي متخصص و در امکانات زیربنایی وجود

  . آید  حساب میبهکاهش هزینه خدمات 

هاي برق فشار قوي، وجود دانشگاه و مراکز   شبکه برق شهري و پستوجود به آب قابل شرب، دسترسی

آهن و فرودگاه و نیز دسترسی به شبکه   راهآسفالت،هاي   راهازگیري   امکان بهرهمتخصص،هاي تربیت نیرو

آیند که وجود آنها در منطقه احداث طرح به نحو مؤثري در   به حساب میزیربناییتوزیع گاز از جمله امکانات 

  . باشد  دخیل میها هزینهکاهش 

هر کدام از شهرهاي  نوارهاي صنعتی و مصرفیواع ان و نیز ظرفیت طرح فنی هاي مشخصه توجه به با

  . نیازهاي زیربنایی این طرح باشندکننده تأمینتوانند   می کشوربزرگ

  . نموديتوان به صورت زیر دسته بندی را مین واحد صنعتی ایوتیلیتی

   برق-1

   آب-2

   سوخت-3

  . واحد آورده شده استي ساالنه آب و انرژير کلیه هزینه هایدر جدول ز
   و ارتباطاتي آب و انرژيها نهیهز -28 جدول

  مصرف سالیانه  واحد  شرح واحد  فیرد
  99  لوات یک  یبرق مصرف  1
 1500  متر مکعب  یآب مصرف  2
  1700  لیتر  گازوئیل  3
  1650  لیتر  بنزین  4
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  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -9

د، دچار مشکالتی در فرآیند تولید خواهـد   هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهاي دولت قرار نگیر         

از آنجا که واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه اندازي در ظرفیت کامل، تولید ندارند، لذا حاشیه سـود                   . شد

آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در وضعیت مطلوبی قرار نـدارد و بـراي بقـا در میـدان رقابـت نیـاز بـه                      

 طرف دیگر براي واحدهایی که داراي قدمت چندین سـاله مـی باشـند و در بازارهـاي       از. حمایتهاي مالی است  

جهانی تا حدودي نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کـرده و بـراي تـسهیل و آرامـش خـاطر آنهـا                          

بـه راحتـی در   مشوقها و قوانین ارئه دهد که فضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها                 

در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در ایـن زمینـه انجـام دهـد مـورد       . بازارهاي جهانی به فروش برسد    

  :بررسی قرار گرفته است

  و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی -

ایـن ماشـین آالت   . ور تامین مـی شـود  در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کش        

حقوق گمرکی که در حـال  . پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد 

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

رج از کشور صادر می شـود، مـستلزم پرداخـت     از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خا         

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکننـدگان داخلـی بـه امـر صـادرات                . حقوق گمرکی می باشند   

  .  مشوقهایی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

  کتهاي سرمایه گذار، بانکها و شر)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مـدت بـراي سـاخت و              هاي مالی براي طرح     یکی از مهمترین حمایت   

در ادامه شرایط این تـسهیالت    . باشد  تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می           

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

 دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنـوان   گذاري ثابت جهت    در بخش سرمایه   -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70شده تا سقف 
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سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگـاهی              ساختمان و محوطه   -1-1

  . گردد  درصد محاسبه می60با ضریب 

 درصد و در غیـر ایـن   90راي طرح در مناطق محروم با ضریب ماشین آالت خارجی در صورت اج     -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصـد  70گذاري ثابت کمتـر از   آالت خارجی در سرمایه گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

  . گردد  درصد محاسبه می70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند 

رسند سرمایه در گردش مـورد نیـاز    برداري می هایی که به مرحله بهره     این امکان وجود دارد، طرح     -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70آنها به میزان 

 درصـد و نـرخ   12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صـنعت   نرخ سود تسهیالت ریالی در وام    -3

مبلـغ تـسهیالت اعطـایی و     % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حـدود          ه و هزین  Libor+ 2%سود تسهیالت ارزي    

 . باشد  درصد ثابت می3نرخ سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه بـه ماهیـت                    -4

 . شود  نظر گرفته می سال در8طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیـره ارزي بـراي منـاطق کـم توسـعه یافتـه و                  -5

 . شود  سال در نظر گرفته می10محروم 

  : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 درصـد معافیـت مالیـاتی    80بـرداري   عتی، چهار سال اول بهـره     هاي صن   ك  با اجراي طرح در شهر     -1

  . شامل طرح خواهد شد

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سود ناخالص تعیـین      25) هاي صنعتی و مناطق محروم      به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي     

  .شده است
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  جزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید ت-11

هـاي مختلـف   باشد کـه در انـدازه  می نوارهاي صنعتی و مصرفینام محصول مورد نظر در این طرح انواع         

به شکل ذوزنقه یا مستطیلی شکل بـوده و کـاربرد            نوارهاي صنعتی و مصرفی   سطح مقطع این    . گرددتولید می 

ها، وسایل نقلیه، وسایل کـشاورزي، وسـایل   باشد که به طور وسیعی در کارخانه  ن در انتقال نیرو و گشتاور می      آ

  .گیرندخانگی و سایر ماشین آالت مورد استفاده قرار می

 آن تـا سـال   یبه همراه پیش بینـ  نوارهاي صنعتی و مصرفی انواع   ی داخل ي عرضه و تقاضا   29در جدول   

  .است ارائه گردیده 1390

  
  1390-1385طی سالهاي  نوارهاي صنعتی و مصرفیانواع  ی داخلي و تقاضا عرضه -29جدول

 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال/ شرح 

 5993 5549 5138 4757 4405 4079 )تن (تولید

 10115 9334 8583 7863 7177 6525 )تن(مصرف در صنایع خودروسازي 
-2446 ) مصرف-تولید  (تراز تجاري  2772-  3106-  3445-  3785-  4122-  

  

 تن بوده است که این میـزان        2500خودرو حدود    نوارهاي صنعتی و مصرفی   در حال حاضر کمبود انواع      

 1390تا سـال     نوارهاي صنعتی و مصرفی   گردد که کمبود انواع     بینی می  پیش .گردداز طریق واردات تامین می    

  .  تن باشد4122حدود 

احداث طی سالهاي آتی، لذا  نوارهاي صنعتی و مصرفیتنی انواع  4122ود به کمبلذا با توجه 

اطراف شهرهاي  هاي صنعتیدر شهرك نوارهاي صنعتی و مصرفیتنی انواع  400 واحد چندین

  . گردد پیشنهاد می کشوربزرگ
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