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 معرفی محصول -1

  

  
  

 به منظور حفاظـت از یاتاقـان در برابـر نفـوذ رطوبـت و آب و در نتیجـه       :)یاتاقان  محافظ(کاسه نمد 

جهـت   کاسه نمد در ماشین هاي مختلف متفاوت اسـت بـه همـین   . از کاسه نمد استفاده می شود آن، خرابی

  .ود تعویض شودهمواره به هنگام تعویض بلبرینگ نیاز است کاسه نمد نیز با مشابه خ

 : کاسه نمدها را می توان به دو گروه تقسیم کرد

آب بندي بین حلقه ها در اثـر       , کاسه نمد کمپرسورهاي اتصال مستقیم با حلقه هاي اصطکاك         -الف  

بـه  . ارتجاع فنر یا دیافراگم و همچنین به کمک وان روغنی که ایجاد سیفون هیدرولیکی می نماید مـی باشـد    

   . کاسه نمد سیلیفونی و فنري را نسبت دادگروه اول می توان

کاسه نمد کمپرسورهاي اتصال غیرمستقیم داراي خانه هاي زیاد با حلقه هاي برجسته فلـزي یـا        -ب

  . مسطح با قشر فلوئور است

 نام و کد محصول  -1-1

  .مشخص شده است 29191570 با شماره ISICطبق کدبندي  انواع کاسه نمد

 یشماره تعرفه گمرک -1-2

هاي ذیل به کشور وارد و یا صادر       انواع کاسه نمد طی تعرفه ،هاي به عمل آمده طبق بررسی
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  :گردندمی

  
  سواري  کار و ،کاسه نمدهاي مکانیکی مربوط به  خودروهاي  سواري:  84842010تعرفه شماره  -

  وا نت

اتوبوس، مینی بوس، کاسه نمدهاي مکانیکی مربوط به خودروهاي  : 84842020 تعرفه شماره -

   ماشین آالت را هسازي وکشاورزي کامیونت، کامیون  و

  کاسه نمدهاي مکانیکی مربوط به موتورسیکلت: 84842030 تعرفه شماره -

  غیرمذکوردرجاي دیگر سایرکاسه  نمدهاي  مکانیکی، : 84842090 تعرفه شماره -

 شرایط واردات -1-3

       المی ایران، کاالهاي وارداتی به سه گروه زیر تقسیم بندي    طبق قوانین و مقررات واردات جمهوري اس      

  :می شوند

  .ن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز نداردآکاالیی است که ورود : کاالي مجاز -1

 .کاالیی است که ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالي مشروط -2

به اعتبار خرید و فـروش یـا   ( اسالم کاالیی است که ورود آن به موجب شرع مقدس     : کاالي ممنوع  -3

 .موجب قانون ممنوع گردده و یا ب) مصرف

جزء گروه اول این دسته بندي قرار دارد و با رعایت ضـوابط         کاسه نمد در رابطه با محصول این طرح،       

  .مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

   حصول داراي مقررات و ضـوابط خـاص خـود    هر کاالیی که وارد کشور می شود بسته به ماهیت آن م           

می باشد و تعرفه هاي گمرکی براي حمایت از تولید کنندگان و مـصرف کننـدگان داخلـی بـراي محـصوالت             

در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید کنندگان داخلـی را بـه مخـاطره            .  مختلف متفاوت می باشد   

خواهد بود و بر عکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کـشور             ن محصول باال    آبیاندازد مسلما حقوق گمرکی     

ـ          علـت جلـوگیري از مـسائل تـورم تـا حـد       ه تولید نشود یا اینکه نیاز کشور از تولید آن محصول بیشتر باشد ب

  .ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده است
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لذا بـا   . وجود دارد  کاسه نمد  انواعهمانطور که در بند قبل نیز اشاره شد، تعرفه گمرکی مجزایی براي             

    درصـد  6 درصـد بـا سـود بازرگـانی     4 آن در حال حاضـر  پایهتوجه به کد تعرفه گمرکی این محصول، حقوق       

  .  می باشد

 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

  :باشدتعریف شده براي انواع کاسه نمد به شرح ذیل می ملی هاياستاندارد

  4-5440 ندارد ملی شمارةاستا :  آزمون عملکرد-کاسه نمد  -

 5-5440 استاندارد ملی شمارة  :شناسایی نقایص ظاهري - کاسه نمد -

هیـدرولیکی بـا    کاسه نمدهاي االستومري براي سیلندرهاي ترمـز دیـسکی  -خودروهاي جادهاي -

  7791استاندارد ملی شمارة : )درجه سلسیوس 120دماي کاري حداکثر (بکار بردن روغن ترمز با پایه نفتی 

کننـده ترمـز     تشتکها و کاسه نمدهاي االستومري براي سیلندرهاي فعـال -ودروهاي جادهاي خ -

اسـتاندارد   : ) درجـه سلـسیوس  70حداکثر  دماي کاري(هیدرولیکی با بکار بردن روغن ترمز با پایه غیر نفتی 

 7795 ملی شمارة 

ترمـز   ستمهاي تشتک و کاسه نمدهاي االستومري بـراي سـیلندرها و سیـ   -خودروهاي جادهاي  -

استاندارد ملـی   : )درجه سلسیوس 120 دماي کاري حداکثر(هیدرولیکی با بکار بردن روغن ترمز با پایه نفتی 

  7798 شمارة

- ISO ٦١٩٤:١٩٨٨(E) Rotary shaft lip type seals Part ٤: performance test 
procedures. 
- ISO ١٩٩٠ :٦١٩٤ (E) part ٥: Rotary shaft lip type seals - identification of visual  
imperfections.  
- ISO ١٩٨٥ : ٧٦٣٢ , Road vehicles – Elastomeric seals for hydraulic disc brake 

cylinders using a petroleum base hydraulic brake fluid (Service temperature ١٢٠ 
oC max.). 
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 ر زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصولبررسی و ارائه اطالعات الزم د -1-5

اي در قیمت فـروش  در مورد قیمت فروش محصوالت باید توجه داشت که موارد اساسی و تعیین کننده            

یک محصول دخالت دارند که از آن جمله می توان به قیمت تمام شـده و میـزان عرضـه و تقاضـاي محـصول       

  . اشاره نمود

  :در ادامه ارائه گردیده استواري ماشینهاي س نمد کاسه انواعقیمت 

   تومان1750تایوان قیمت  (ACM) 405عقب میل لنگ پژو  نمد کاسه  -

   تومان4500تایوان قیمت  (FKM) 206عقب میل لنگ پژو  نمد کاسه  -

   تومان960تایوان قیمت ) سلیکونی(عقب میل لنگ پیکان  نمد کاسه - 
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 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-6

 
از کاسه نمـد اسـتفاده    آن،  منظور حفاظت از یاتاقان در برابر نفوذ رطوبت و آب و در نتیجه خرابیبه

   .کاسه نمد در ماشین هاي مختلف متفاوت است. می شود
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 بررسی کاالي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

 می توان تنها به بحث نوع مـواد بـه کـار        کاالي جایگزینی براي کاسه نمد وجود ندارد و در این مورد          

در سـاخت کاسـه    مـورد اسـتفاده   مـواد بسته به کاربرد و طراحی کاسه نمد، . رفته براي ساخت آن اشاره نمود 

 نیتریـل یکـی از   . ، نـایلون یـا تفلـون باشـد       2تواند نیتریل، پلی اکریالت، سـیلیکون، فلوئورواالسـتومر       مینمد  

ایـن مـاده    .  درجه فارنهایـت اسـت     250 تا   -40 بین دماهاي    آنده عملکردي   ارزانترین موادي است که محدو    

پلـی  .  باالتر از نیتریل، پلی اکریالت قرار دارد.مقاومت کند  درجه فارنهایت نیز300تواند تا دماي عملکردي  می

رنهایـت   درجه فا  350 تا   -30اکریالت دو برابر نیتریل قیمت دارد، ولی داراي محدوده عملکردي بین دماهاي             

نایلون نسبت بـه روغـن نفوذناپـذیرتر    .  درجه فارنهایت است   300 تا   -40اي با دماي کارکرد       نایلون ماده . است

  .اثر باال رفتن دماي موتور، ذوب شود است ولی ممکن است بر

 تـا  -60یک ماده مناسب براي کاسه نمد با کیفیت باالتر، سیلیکون است که دامنه عملکـردي آن از   -

 330تواننـد در دمـاي   بسته به نوع گرید آن، برخی کاسه نمدهاي سـیلیکونی مـی      .  فارنهایت است   درجه 400

 درجه فارنهایت نیز قابل استفاده باشند، در حـالی کـه بقیـه    400درجه فارنهایت به طور پیوسته کارکنند و تا     

 درجـه فارنهایـت را      500 و   450 درجه فارنهایت کارکنند و دماهاي بین        375توانند دردماي   گریدهاي آن می  

دماي باالست، ولی چهار تا پنج       برابر اي مقاوم در  سیلیکون ماده . نیز تحمل میکنند، بدون اینکه آسیب ببینند      

 FKM(، کاسه نمدهاي ساخته شده از مواد فلوئور و االسـتومر          1980اواسط دهه    در .برابر نیتریل قیمت دارد   

کاسه نمدهاي سـاخته شـده از مـواد فلوئوراالسـتومر     . مشاهده شدنددر موتورهاي داخلی و وارداتی     ) و وایتون 

درجـه فارنهایـت   450 تـا  -5 برابر نیتریل قیمت دارند، ولی داراي دامنـه عملکـردي بـین دماهـاي           12تقریبا  

هـا  وایتـون . نمدهاي قابل دسترس تبدیل کرده است هستند که همین خاصیت، آنها را به یکی از بهترین کاسه   

تـري   همچنین این ماده نسبت به سـیلیکون عمـر طـوالنی   .انعطاف خوبی هستند ها داراي قابلیت    مثل نیتریل 

نمدها نیز مقاومتر هستند که همین دلیل آنها را بـه    کاسه  مواد مناسب براي     ها درمقایسه با دیگر   وایتون. دارد

نمـدها   فاده در سـاخت کاسـه  باالترین گرید مواد مورد اسـت  .انتخاب مناسب ازنظر طول عمر تبدیل کرده است   

  . درجه فارنهایت است600 تا -5تفلون با دامنه عملکردي بین دماهاي 
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 شرایط صادرات -1-8

تعرفـه   بـا توجـه بـه        .مجزایـی مـی باشـد     گمرکی  همانطور که اشاره شد، این محصول داراي کد تعرفه          

  . درصد می باشد6 آن این محصول، سود گمرکی براي گمرکی

   تقاضا بررسی عرضه و-2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید -2-1

   بررسی امکانات تولید داخلی -2-1-1

، میـزان تولیـد داخـل محـصول،         کاسـه نمـد   در این قسمت به ترتیب به بررسی واحدهاي تولید کننده           

   .شود بررسی امکانات تولید فعلی و آتی محصول و در نهایت به برآورد تولید آتی محصول پرداخته می

   لیست تولید کنندگان داخلی-2-1-1-1

ظرفیت اسمی و تعداد   و معادن،عمل آمده از آمار وزارت صنایعه هاي ب طبق تحقیقات و بررسیبر 

   .جدول ذیل ارائه گردیده است در کاسه نمدتولیدکننده واحدهاي 

  1386 - در کشورکاسه نمدکننده واحدهاي تولید: 1-1جدول 
)تن (اسمیظرفیت  واحد تعداد واحد  منطقه 

   شرقی آذربایجان 10 تن 1
  اصفهان 260 تن 3
  تهران 593 تن 3
   غربی آذربایجان 30 تن 1
  ایالم 98 تن 1

  زنجان 300 تن 1

  قزوین 754 تن 2

  کرمانشاه 1620 تن 1

  مرکزي 450 تن 1
  قم 23 تن 1

 جمع کل 4138 -- 15
  

  . ارائه گردیده است1386 در سال انواع کاسه نمدننده  لیست شرکتهاي تولیدک2-1در جدول 
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  1386 در سال کاسه نمد لیست شرکتهاي تولیدکننده -2-1جدول 
 نام واحد ظرفیت اسمی واحد محل استقرار

  اقدم   رضوي سیامک 36 تن  تبریز
 یوسف حصاري 30 تن   ارومیه

      گلپایگان صابر الستیکشرکت  230 تن   گلپایگان
   جلیل-  یزدخواستی 28 تن   اصفهان
   روشن سامان 98 تن   ایالم
    آزادگاودوش سیفی 544 تن  شهریار
  صمد فلسفی 30 تن  اسالمشهر
  صنعت صائین 300 تن  ابهر
     ایران  و نمد الستیک کاسه 750 تن   قزوین
  سازان توحید  پارس الك 23 تن  تهران

  کاکوگیالنغرب 1620 تن   گیالنغرب
  نمدایران کاسه 450 تن   ساوه
 جمع کل 4138 -- --

ظرفیت  % 60 در کاسه نمدبر اساس بررسیهاي به عمل آورده شده، واحدهاي موجود تولید کننده 

  .اسمی خود فعالیت دارند

 150  کاسه نمدمتوسط وزن( تن2480 در کشور در حال حاضر کاسه نمدتولید واقعی : بنابراین 

  . باشدمی  میلیون عدد16یا معادل ) گرم

  

   بررسی امکانات تولید فعلی و آتی محصول-2-1-1-2

هاي در دست  هاي صورت گرفته از بخش صدور مجوزهاي وزارت صنایع و معادن طرح مطابق بررسی

  : باشد  به شرح جدول زیر میکاسه نمداجراي 

   در کشورکاسه نمدواحدهاي در دست احداث تولید : 3-1جدول 
یظرفیت اسم واحد تعداد واحد  منطقه 

  تهران 550 تن 2

   شرقی آذربایجان 440 تن 3

  اصفهان 94 تن 3

  ایالم 15 تن 1
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یظرفیت اسم واحد تعداد واحد  منطقه 
   بختیاري چهارمحال 261 تن 1

  رضوي خراسان 15 تن 1

  خوزستان 23 تن 3

  سمنان 75 تن 1

  قم 45 تن 2

  کردستان 10 تن 2

  کرمانشاه 460 تن 3

  وبویراحمد کهکیلویه 225 تن 1

  گلستان 45 تن 1

  گیالن 68 تن 2

  لرستان 300 تن 2

  همدان 5 تن 1

 جمع کل 2631 -- 29
  

  .  به ظرفیت فعلی افزوده خواهد شدکاسه نمد تن 2630هاي آتی  شود که طی سال مشاهده می

   میزان تولید در پنج سال گذشته-2-1-1-3

  .ارائه گردیده است طی سالهاي گذشته کاسه نمدتولید ظرفیت  میزان 4-1در جدول 

   طی سالهاي گذشتهکاسه نمدتولید ظرفیت  میزان  -4-1جدول 
 سال ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد

 1381 1960 تن 10
 1382 1960 تن 10
  1383 1960 تن 10
  1384 3545 تن 12
  1385 4138 تن 15
  1386 4138 تن 15
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  ت اجرا بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دس-2-2

اي نیز در سالهاي آتی به بهره برداري خواهند عالوه بر واحدهاي فعال طرحهاي در دست اجرا و توسعه

بر اساس پیشرفت فیزیکی این واحدها زمان راه اندازي آنها تخمین زده شده است و نتایج آن در . رسید

  .جدول زیر امده است

 واحد صنعتی با پیشرفت بیش از 7معادن تعداد بر اساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و 

 درصد در دست احداث می باشد که ظرفیت اسمی و درصد پیشرفت هر یک از واحدها بشرح جدول زیر   40

  .باشدمی

   درصد پیشرفت40 مشخصات طرحهاي باالي -5-1جدول
 )تن(ظرفیت  درصد پیشرفت تعداد واحد

 1360 59 تا 40 11
 853 79 تا 60 12
  418 99 تا 80  6

  
 80 تـا  60، بـین  1387 درصـد تـا پایـان سـال     80تاریخ بهره برداري از طرح هاي با پیشرفت بـیش از    

درصـد اسـتفاده از   .  فـرض شـده اسـت   1389 درصد در سـال  60 تا40 و واحدهاي بین   1388درصد در سال    

 درصـد در  100  و 90  درصد و به ترتیب در سـالهاي آتـی        80ظرفیت طرحهاي در دست اجرا براي سال اول         

بدین ترتیب ظرفیت طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی طبق جدول زیـر بـرآورد                . نظر گرفته شده است   

  .شده است

  )تن( میزان تولید طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی -6-1جدول 
  سال
  1390  1389  1388  1387  شرح

  1360  1225  0 0  درصد پیشرفت59 تا 40بین 
  853  853  770  0  درصد پیشرفت79 تا 60بین 
  418  418  418  375  درصد پیشرفت99 تا 80بین 
  2631  2496  1188  375  تولید واحدهاي در دست احداثظرفیت

  
  .باشد در طی سالهاي آتی بشرح جدول زیر میکاسه نمدبر اساس نتایج جداول باال روند تولید انواع 
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  1390-1386طی سالهاي  کاسه نمد  امکانات عرضه انواع -7-1 جدول
 1390 1389 1388 1387  1386 سال/ شرح 
 6769 6634 5326 4513 4138 )تن (کاسه نمدظرفیت اسمی 

 4060 3980 3195 2700 2480  )تن (کاسه نمدبرآورد تولید واقعی 

  

به گردد که این میزان با توجه برآورد میتن  2480 حدود 1386بنابراین تولید واقعی واحدها در سال 

  . خواهد رسید1390در سال تن  4060برداري رسیدن واحدهاي در دست اجراء به حدود بهره

  86 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-3

 و 84842030، 84842020، 84842010 هاي  تحت تعرفهانواع کاسه نمد آمار واردات 

  : باشد یر میهاي اخیر به شرح ز طی سال 84842090

  )تن (کاسه نمدواردات انواع : 8 -1جدول 
  )تن(جمع  84842090تعرفه  84842030تعرفه  84842020تعرفه   84842010تعرفه   سال
1384  230  220  15  175  640  
1385  350  285  50  160  845  

  950  95  35  240  580  86 ماه 9
  

ه بیشترین واردات کاسه نمد مربوط ب با بررسیها و تحقیقات انجام گرفته شده، مشخص گردیده که

  .کاسه نمد خودروهاي سواري و وانت می باشد
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

  کاسه نمد بررسی روند مصرف ظاهري انواع -2-4-1

براي بررسی تقاضا اطالع از وضعیت گذشته ضروري می باشد و استفاده از شاخص مصرف ظاهري یـک                 

  :ی باشد و از رابطه مقابل بدست می آیدروش برآورد معمول م

C=Y+M-X-K 

  :که در آن

C : مصرف ظاهري  

Y : تولید داخلی  

M : واردات  

X : صادرات  

K : موجودي انبار  

  . طی سالهاي گذشته در جدول زیر لیست شده استکاسه نمدبر اساس رابطه باال مصرف ظاهري انواع 

  )تن (1386 سال -برآورد مصرف ظاهري  -9-1 جدول
 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی شرح/ سال 

1386 2480 950 32 3398 

  
  . گردد برآورد میتن 3400 حدود کاسه نمدمطابق جدول باال در حال حاضر مصرف ظاهري انواع 

  آمار خودرو بر اساس کاسه نمد بررسی مصرف -2-4-2

  :شودن صنعت خودروسازي پرداخته میدر ادامه به بررسی مصرف انواع کاسه نمد با در نظر گرفت

ü  مصرف فعلی( در صنایع  خودروسازي کاسه نمدمصرف( 

  :مصرف کاسه نمد ارتباط مستقیم با دو عامل زیر دارد

   تعداد خودروهاي حال حاضر کشور -الف

  مسافت طی شده توسط خودرو  - ب

حدود ) 1386بتداي سال   تا ا (طبق اطالعات دریافتی از مرکز مطالعات استراتژیک ساپکو در حال حاضر            
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رشد تولید خودرو که متناسب با رشد تقاضـاي آن اسـت   .  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

  عداد خودروهاي کشور از ابتداي برنامه سوم  ت-10جدول 
 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

تعداد خودروهاي 
 )دستگاه(کشور

4233554 4656910 5122601 5634861 6198347 6818182 7،500،000 

  
، طبـق اطالعـات حاصـله از فعالیتهـاي میـدانی از راننـدگان       کاسه نمـد  مصرفاما براي محاسبه میزان   

سـبک و  (ماشین هاي سبک و سنگین و همچنین کارگاههاي خدمات خودرو به طور معمول تمامی خودروها               

  .  می نمایند)طول عمر کاسه نمد( کاسه نمدکیلومتر اقدام به تعویض هزار  15 پس از طی مسافت )سنگین

 سـاعت و    10هاي سـنگین     و ماشین   کیلومتر 100هاي 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    60

  .خواهد بود کیلومتر 15000 و 2500سنگین به ترتیب حدود 

 کاسه نمـد  عدد 12 و 2به ترتیب  سالهر و سنگین در     سبکتوان نتیجه گرفت که خودروهاي      پس می 

  . خود نمایندکاسه نمد قدام به تعویض بایستی انیاز دارند و 

  .  گرم می باشد150حدود خودروها کاسه نمد وزن متوسط که دهد تحقیقات نشان می

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

  بـر حـسب تـن   کاسه نمدرف مص درصد آن را خودروهاي سنگین تشکیل می دهند بنابراین می توان آمار     10

  :در کشور را طی سالهاي اخیر به صورت زیر نشان داد
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  تن-خودروکاسه نمد مصرف  محاسبه میزان -11-1جدول 
 سال 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

7500000 6818182 6198347 5634861 5122601 4656910 4233554 
تعداد خودروها 

  )دستگاه(

6750000 6136364 5578512 5071375 4610341 4191219 3810199 
تعداد کاسه نمد 

  )عدد( سبکدروخو

750000 681818 619835 563486 512260 465691 423355 
 کاسه نمد دتعدا

  )عدد(خودرو سنگین

2025 1841 1674 1521 1383 1257 1143 
درو وزن کاسه نمد خو
  )تن(سبک تعویضی

1350 1227 1116 1014 922 838 762 
کاسه نمد خودرو وزن 

  )تن(سنگین تعویضی 

3375 3068 2789 2536 2305 2096 1905 
کاسه نمد وزن مجموع 

  )تن (خودرو تعویضی
  

 تـن  3375 به حـدود  1379 تن در سال 1905 از حدود کاسه نمدمطابق جدول باال میزان مصرف انواع   

   . رسیده است1385در سال 

ü  ف آتیمصر( در صنایع  خودروسازي کاسه نمدمصرف( 

-بنابراین در ادامـه پـیش  .  رابطه مستقیم با تولید خودرو در کشور دارد        کاسه نمد انواع   آتی   مصرفروند  

  .بینی روند تولید خودرو در کشور ارائه می گردد

   1390 پیش بینی تولید خودرو در بازار داخلی تا سال -12-1جدول 

 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  

  
تولید داخلی خودرو در محتمل ترین حالـت حـدود      ) 1390سال  ( که تا پنج سال آتی       مشاهده می شود  

هـاي سـبک و   ماشـین  خودرو بـا علـم بـه اینکـه        کاسه نمد مصرف  جهت برآورد   . باشدمیدستگاه   1500000

از % 5 و بـا ایـن احتـساب کـه سـاالنه        دارنـد  کاسه نمد  عدد   12 و   2سنگین به ترتیب سالیانه نیاز به تعویض        
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بینـی  پیش .  به شرح زیر می باشدآینده طی پنج سال کاسه نمدمصرف  دروها از رده خارج می شوند، روند        خو

   .انجام شده است)  درصدي8رشد (ها بر اساس محتمل ترین حالت 

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

  .ستهر سال محاسبه شده ا

  1390 خودرو تا سال کاسه نمد پیش بینی مصرف انواع -13-1جدول 
 سال 1386 1387 1388 1389 1390

11626342 10728655 9865321 9038148 8249040 
پیش بینی تعداد کل خودروهاي 

 )دستگاه(کشورموجود 
  )عدد( سبکدروتعداد کاسه نمد خو 7424136 8134333 8878789 9655790 10463708
  )عدد( کاسه نمد خودرو سنگیندتعدا 824904 903814,8 986532,1 1072866 1162634

3139 2897 2664 2440 2227 
سبک درو وزن کاسه نمد خو
  )تن(تعویضی

2093 1931 1776 1627 1485 
وزن کاسه نمد خودرو سنگین تعویضی 

  )تن(

5232 4828 4439 4067 3712 
کاسه نمد خودرو وزن مجموع 

  )تن (تعویضی
  

 انواع کاسه نمد در صـنعت خـودرو   تن 5232  حدود 1390پیش بینی ها بر این اساس است که تا سال           

  . شود میمصرفکشور  در

 ارائـه  1390 به همراه پیش بینـی آن تـا سـال    کاسه نمد  عرضه و تقاضاي داخلی انواع       14-1در جدول   

  .گردیده است

  1390-1385ی سالهاي ط کاسه نمدانواع   و تقاضاي داخلی عرضه -14-1جدول
 1390 1389 1388 1387 1386 سال/ شرح 

 4060 3980 3195 2700 2480 )تن (تولید

 5232 4828 4439 4067 3712 )تن(مصرف در صنایع خودروسازي 
848- 1244- 1367- 1232- ) مصرف-تولید  (تراز تجاري  -1172 

  



   

  16

  

 کاسه نمد                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 تن بوده است که این میزان از طریـق واردات  1232 خودرو حدود  کاسه نمد در حال حاضر کمبود انواع      

حدود تغییر چندانی نداشته و به       1390تا سال    کاسه نمد گردد که کمبود انواع     بینی می  پیش .گرددتامین می 

  . برسد تن 1172

   و امکان توسعه آن86 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-5

 و 84842030، 84842020، 84842010هاي   کاسه نمد تحت تعرفه انواع دراتصاآمار 

  : باشد هاي اخیر به شرح زیر می  طی سال84842090

  )تن( انواع کاسه نمد صادرات: 15 -1جدول 
  )تن(جمع  84842090تعرفه  84842030تعرفه  84842020تعرفه   84842010تعرفه   سال
1384  6  0  0  2  8  
1385  2  5  0  7  14  

  32  7  0  0  25  86 ماه 9
  

  . بوده است1386 تن در سال 32مطابق جدول فوق، میزان صادرات انواع کاسه نمد حدود 

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-2-6

 و مطابق با استانداردهاي جهانی، این محـصول  مطلوبدر صورت تولید کاسه نمد در کشور با کیفیت     

 کشورهایی نظیر ترکیه، آذربایجان و کشورهاي حوزه خلیج فارس نظیـر امـارات متحـده عربـی،                توان به را می 

  .عربستان و غیره صادر نمود

  بررسی اجمالی تکنولوژي-3

یک واحد کوچک می باشد، لـذا از روش ذیـل جهـت فرآینـد تولیـد      نظر با توجه به اینکه واحد مورد     

  :استفاده می شود

  ده برش الستیک نیتره ش-الف

   توزین مواد اولیه مورد نیاز-ب

   اختالط-ج

   پخت و قالبگیري-دال
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اکریلونیتریـل،  (در فرآیند تولید کاسه نمدهاي الستیکی اولین مرحلـه، بـرش السـتیک نیتـره شـده                 

  .می باشد) بوتادین

  . کیلوگرم در ساعت استفاده می گردد120براي این مورد از یک دستگاه گیوتین با ظرفیت 

کـائوچو تـوزین شـده و در محلهـا و ظرفهـاي      مواد اولیه افزودنی و قطعات ریز شده ین،  در بخش توز  

شـده و آمیـزه مـورد نیـاز تولیـد      ) آسیاب مخلوط کـن (نگهداري تا براي مرحله اختالط وارد میکسر      مشخص  

  .گردد

ع در فرآیند اختالط، براي یکنواخت شدن آمیزه کلیه مواد اولیه که بر اسـاس درصـدهاي فنـی توزیـ             

  .شده اند، در یک میکسر ریخته شده و آمیزه یکنواختی بدست می آید

آمیزه باید بصورتی باشد که اجزاء آن بطور کامل در کل آمیـزه توزیـع شـده، بطوریکـه انـدازه اجـزاء             

  .مینیمم و احتمال یافتن هر جزء در هر نقطه از آمیزه ماکزیمم باشد

ه، پرکننده ها، تقویت کننده ها و سایر مواد افزودنـی          در این مرحله کائوچو توسط روغنهاي نرم کنند       

دیگر مخلوط گشته بطوریکه بتواند در فرآیندهاي شکل دهی و پخت به شکل محصول بـا خـصوصیات مـورد                     

  .نظر درآید

  :فرآیند اختالط را می توان به سه مرحله تقسیم نمود

  وزین مواد اولیهشامل نگهداري و ت:  مرحله قبل از افزایش مواد به مخلوط کن-الف

شـامل نحـوه تغذیـه بـه دسـتگاه، نحـوه کنتـرل دسـتگاه و                 :  مرحله افزایش مواد به مخلوط کن      -ب

  تشخیص پایان عمل اختالط از نظر کیفی و تخلیه آمیزه

شامل ورق کردن، خنک کردن، منترل کیفیت و ذخیره سازي آینده براي            :  مرحله بعد از اختالط      -ج

  اختالط مواد اولیه 

  در فرایند تولید محصول) به شکل اجمالی(ین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم تعی-4

 بـه  شامل برش الستیک، مخلوط کردن، و عملیات پخت بـوده و ، کاسه نمدفرآیند مرسوم براي تولید  

  :پارامترهاي متعددي بستگی دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود



   

  18

  

 کاسه نمد                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

    قیمت تجهیزات-

  تولید سرعت -

   یکنواختی محصول-

   شکل و اندازه محصول-

  نقش اپراتور در تولید محصول-

   ضایعات روش-

   ایمنی کارگران-

  و تعداد نیروي کار مورد نیاز

به هنگام بررسی دستگاهها و تجهیزات مختلف با توجه به پارامترهاي مختلف و با توجه بـه نیازهـاي                

ز در داخل کشور، می توان گفت که تکنیکی انتخاب شده بـا توجـه   داخلی و امکان دستیابی به دانش مورد نیا     

  .به پارامترهاي فوق برگزیده شده است

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت بـه تفکیـک               -5

  ریالی و ارزي

 در داخل کشور ولمحصبا توجه به اطالعات ارائه شده در بخش بازار و برآورد پتانسیل مصرف این 

در سال هاي آتی و با در نظر گرفتن واحدهاي موجود در داخل و منطقۀ خاورمیانه در نظر گرفتن تمامی 

  . مالحظات اقتصادي، مالی و رقباي منطقه اي از عوامل مهم در تعیین ظرفیت واحد می باشد

     تن در سال 3712 و 2480در داخل کشور میزان عرضه و تقاضا به ترتیب حدود در حال حاضر 

   .از طریق واردات تامین می گردد داخلی بازار کمبودباشد که می

با توجه به بررسی انجام گرفته بر روي واحدهاي مشابه و طرحهاي در دست اجراي این محصول، 

محاسبات مربوط به سرمایه لذا  تن در سال و 400 حدود کاسه نمدحداقل ظرفیت اقتصادي واحد تولید انواع 

  .انجام گرفته است  این ظرفیت پیشنهاديگذاري ثابت و هزینه هاي تولید این واحد بر اساس

  :سرمایه گذاري ثابت طرح که شامل هزینه دوران ساخت واحد می باشد شامل موارد زیر می باشد
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   زمین-1

   محوطه سازي-2

   ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی-3

   ماشین االت-4

   تاسیسات-5

  اري و حمل ونقل و کارگاهی لوازم اد-6

   هزینه هاي قبل از بهره برداري-7

   هزینه هاي پیش بینی نشده-8

در ادامه هزینه هر یک از موارد باال بر اساس آخرین قیمتهاي اخذ شده در هر مورد برآورد گردیده 

  .  است

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-16-1جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ربعازاي هر متر م

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

2500 250000 625 

  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

   آماده سازي محوطه-17-1جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 100 40 2500 تسطیح زمین
 47 94 500 دیوار کشی

 50 100 500 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی 
 15 30 500 بزفضاي س

 6 6000 1 درب ورودي

 16 200 80 پارکینگ
 2,4 200 12 روشنایی محوطه

 236 مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -18-1جدول 

 بخش
  متراژ 

 )متر مربع(
  مبلغ واحد 

 )هزار ریال/متر مربع(
هزینه 
 کل

 525 1500 350  خط تولید سولۀ
 112 1400 80 سولۀ انبار مواد اولیه 

 98 1400 70  انبار محصول  سولۀ
 135 1800 75 ساختمانهاي اداري

 39 1300 30 نگهبانی

 39 1300 30 تاسیسات
 متر 20ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل اداري حدود 

 )د سالن اجتماعات، نمازخانه و سلفبه عالوه فضاهاي عمومی مانن
30 1800 54 

 1002 مجموع
  

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  ) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی   کل هزینه -19-1جدول 
 ریالی شرح
 350 دیزل ژنراتور با وسائل جانبی

 100 گرمایش و سرمایش
 10 ارتباطات

 15 اطفاء حریق

 475 مجموع
  

  و وسایل اداري وسایل نقلیه  هزینه-5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-20-1جدول 
نام دستگاه یا 
 تجهیزات

 تعداد
میلیون (قیمت واحد 
 )ریال

 قیمت کل

 110 110 1  سواري
 100 100 1 وانت 

 210 210 1 لیفت تراك
 420 مجموع

  
  
  



   

  21

  

 کاسه نمد                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  ) میلیون ریال (رح مورد نیاز در طاداري وسایل -21-1جدول 
 هزینه مشخصات
 25 مبلمان مدیریت
 20 میز و صندلی

 22 کامپیوتر
 2 گاوصندوق

 3 دستگاه فاکس

 4 دستگاه زیراکس

 2 لوازم التحریر
 78 جمع

  

   حق انشعابها هزینه -5-6

  )میلیون ریال ( کل هزینه حق انشعابها-22-1جدول 
  هزینه کل  شرح  عنوان  ردیف

 274  -  انشعاب برق  1
 39  -  ) اینچ1,5(انشعاب آب   2
 30   خط تلفن4  مخابراتانشعاب   3
  5   -  سوختانشعاب   4

 348  جمع کل
  

   و گمركنیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-7

نهایت کل   مورد نیاز ارزیابی گردیده و در اصلیآالت ماشین  کل تجهیزات و قیمتاین قسمت در

 19120 1بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که هزینه مورد

   . برآورد شده استمیلیون ریال

   اصلی آالت  هزینه نصب تجهیزات و ماشین-5-8

  نصب تجهیزات اصلیهاي  ل هزینهک-23-1جدول 
 میلیون ریال  شرح

 1912 گمرك تجهیزات خارجی
 80  اتهزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیز

 1992 جمع

                                            
  . ریال در نظر گرفته می شود9300 دالرهر -1
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  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

 ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -24-1جدول 
 هزینه شرح

 10 کارآموزي کارکنان
 20 هزینه هاي اخذ وام

 45 هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی
 150 هزینه نظارت بر اجراي طرح

 30 تولید آزمایشی

 10 )درصد موارد فوق ب 5(سایر 

 265 جمع
  

  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-10

هاي پیش بینی نشده  گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  درصد هزینه5ر این طرح د

 فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت 25-1درجدول .  میلیون ریال در نظر گرفته شده است1228 معادل

  .آورده شده است

  1)دالر - میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-25-1دول ج
 کل میلیون ریال یورو میلیون ریال عنوان

 625 -- 625 زمین
 236 -- 236 محوطه سازي
 1002 -- 1002 ساختمان سازي
 348 -- 348 حق انشعاب

 475 -- 475 تاسیسات زیربنایی

 19120  2000000 520 تجهیزات اصلی

  1912 --  1912  تجهیزات خارجیگمرك

 80 -- 80 هزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیزات

 78 -- 78 لوازم اداري

 420 -- 420 وسائل نقلیه

 265 -- 265 قبل از بهره برداري

 1228 100000 298 پیش بینی نشده

 25789 2100000 6259 مجموع

                                            
  .ریال در نظر گرفته شده است 9300 برابر دالرهر - 1
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 25789 تـن در سـال حـدود    400سـمی   به ظرفیت اکاسه نمدسرمایه گذاري ثابت طرح تولید انواع    

  .میلیون ریال برآورد می گردد

 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یـا داخـل کـشور و بررسـی                       -6

  تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

اسید ، گوگرد، کائوچوورد نیاز این واحد همانطور که در بخش هاي قبلی اشاره شد مادة اولیۀ م

  . میزان مواد اولیۀ مورد نیاز واحد را نشان می دهد26-1جدول . می باشدو غیره  اکسید روي ،استئاریک

  کاسه نمد میزان مصرف مادة اولیه واحد -26-1جدول 
  مصرف در سالمیزان واحد  مشخصات فنی مواد اولیه ردیف

 72444 گرمکیلو  از نوع طبیعی کائوچو 1

 2430 کیلوگرم  جهت پخت گوگرد 2

 38933 کیلوگرم  صنعتی دوده 3

 1215 کیلوگرم  --  هاشتاب دهنده 4

 34489 کیلوگرم DAP  روغنهاي آروماتیک 5

 3644 کیلوگرم -- اسید استئاریک 6

 729 کیلوگرم  شتاب دهنده اکسید روي 7

 850 کیلوگرم  -- آنتی اکسیدانت 8

 850 لوگرمکی  -- د ازونض 9

 148 کیلوگرم  -- تاخیر دهنده 10

 2370 کیلوگرم  --  فنر پیچ  11

 81985 عدد  جهت بسته بندي  نایلون  12

 81985 عدد  جهت بسته بندي  جعبه مقوایی  13

 4880 عدد  جهت بسته بندي  کارتن  14

 6815 عدد  جهت بسته بندي  برچسب  15
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   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

 از  اجراي پروژه اجراي طرح، به نحوي کهجهت یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب رد

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

انتخاب محلی که از جمیع جهات مناسب باشد میسر هاي موجود  محدودیتدلیل ممکن است به 

 این در. ترین محل جهت احداث واحد، تعیین گردد توجه به عوامل مؤثر، مناسب بانمود اما باید سعی د نگرد

گیري جهت تعیین محل  در تصمیم...  و زیربناییزمینه عوامل مختلفی نظیر بازار، مالحظات فنی، امکانات 

 .گیرد قرار میبررسی مورد وامل لذا در ادامه این ع.  قرار گیرندمدنظراحداث طرح بسیار مهم بوده و باید 

  : عبارتند ازطرح عوامل دخیل در برآورد محل استقرار یک مهمترین

  : مواد اولیهتأمیننزدیکی به منابع ) الف

مواد اولیه براي یک طرح تولیدي از عمده موارد تأثیرگذار در مناسب  قیمتی و دسترسسهولت 

مورد نیاز اي  ولیه خصوصاً در مواردي که شرایط ویژههزینه حمل و نقل مواد ا. استقیمت محصول نهایی 

  باشد 

  : بازار مصرف داخلیبهنزدیکی ) ب

تر آن، از دیگر  در عرضه هر چه آسانمؤثر  عوامل محصول و بررسی فروشدسترسی به بازار 

   . آینده طرح داردسوددهیفاکتورهایی است که اثر مستقیم بر 

  :مربوطه براي صدور محصول  بازار صادرات و مبادي بهنزدیکی ) ج

 از الویت برخوردار نمی باشد بنابراین با در نظر گرفتن این کاسه نمدانواع با توجه به آنکه صادرات 

  .مساله احداث واحد در بنادر صادراتی از الویت برخورار نیست

  : مناسب زیربناییوجود امکانات ) د

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

  . آید  حساب میبهکاهش هزینه خدمات 

هاي برق فشار قوي، وجود دانشگاه و   شبکه برق شهري و پستوجود به آب قابل شرب، دسترسی
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و نیز دسترسی به شبکه هوایی و زمینی  ،دریاییهاي   راهازگیري   امکان بهرهمتخصص،مراکز تربیت نیروهاي 

آیند که وجود آنها در منطقه احداث طرح به نحو مؤثري در   به حساب میزیربناییز از جمله امکانات توزیع گا

  . باشد  دخیل میها هزینهکاهش 

 تولید شهرك هاي صنعتی اطراف شهرهاي بزرگ از  و نیز ظرفیت طرحفنی هاي مشخصه توجه به با

  .الویت برخوردار می باشند

شهرکهاي صنعتی اطراف بایست در   استقرار طرح ترجیحاً میلمح ، فوقهاي شاخصبندي   جمعبا

  . باشدکشور شهرهاي بزرگ 
   وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

  . تعداد پرسنل اداري و تولیدي مورد نیاز واحد را نشان می دهد27-1جدول 

  کاسه نمد پرسنل اداري و تولید واحد -27-1جدول 
 دادتع  مدیریت و اداري-الف

 1 مدیر عامل
 1 مسئول اداري و مالی

 1 منشی
 2 انباردار
 1 راننده

 1 نظافتچی و آبدارچی
   قسمت تولیدي-ب

 2 مدیر تولید
 2 مهندس

 4 بندي کارگر بسته
 8 کارگر ماهر
 6 کارگر سایت

 2 نگهبان
 31 مجموع 
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ابراتی و ارتباطی و چگونگی امکـان      بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخ          -9

  تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکـی از مهمتـرین ارکـان برپـایی هـر کارخانـه و واحـد                   

 ماشـین آالت     این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیـل تعـداد نیـروي انـسانی،              . باشند  صنعتی مطرح می  

  . گردند هاي کارخانه پیش بینی می یدي، میـزان فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطهتول

  . آمده است 28-1 طرح و هزینه مورد نیاز براي تأمین آنها در جدول بخار برق و ،مصرف سالیانه آب

  )میلیون ریال(  هزینه سالیانه آب، برق و گاز-28-1جدول 
 هزینه )ریال(قیمت  در واحدمیزان مصرف سالیانه  عنوان 

 11 2600 )مترمکعب (4200 آب خام

 336 250 )کیلووات ساعت (1344000 برق

 0,18 160 )لیتر (1120 گازوئیل

 2 180 )مترمکعب (10000 گاز 

 349 )میلیون ریال (مجموع
  

میلیون  349  طرح در حدودگازمطابق برآورد به عمل آمده درجدول فوق هزینه سالیانه آب، برق و 

  . باشد ریال می
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   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهاي دولت قرار نگیـرد، دچـار مـشکالتی در فرآینـد تولیـد                    

از آنجا که واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه انـدازي در ظرفیـت کامـل، تولیـد ندارنـد، لـذا                      . خواهد شد 

شیه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و براي بقا در میدان رقابـت                  حا

از طرف دیگر براي واحدهایی که داراي قـدمت چنـدین سـاله مـی باشـند و در             . نیاز به حمایتهاي مالی است    

 کرده و براي تسهیل و آرامش خـاطر   بازارهاي جهانی تا حدودي نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت            

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

در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مـورد      . در بازارهاي جهانی به فروش برسد     

  :بررسی قرار گرفته است

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

این ماشـین آالت  . در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود         

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

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود حاضر 

از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت               

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

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

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و           هاي مالی براي طرح     یکی از مهمترین حمایت   

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

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مـدت بـانکی اقـالم ذیـل بـا ضـریب           در بخش سرمایه   -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70عنوان شده تا سقف 



   

  28

  

 کاسه نمد                                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

سـازي طـرح، ماشـین آالت و تجهیـزات داخلـی، تأسیـسات و تجهیـزات                  وطـه ساختمان و مح   -1-1

  . گردد  درصد محاسبه می60کارگاهی با ضریب 

 درصـد و در غیـر       90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضـریب               -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75این صورت با ضریب 

 70گـذاري ثابـت کمتـر از      خـارجی در سـرمایه     آالت  گذاري ماشـین    در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهـت دریافـت تـسهیالت ریـالی بـا ضـریب            1-1درصد باشد، اقالم اشاره شده در بنـد         

  . گردد می

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

 . ی تأمین گردد درصد از شبکه بانک70آنها به میزان 

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

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

 . باشد  درصد ثابت می3نرخ سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

ران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت               مدت زمان دو   -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

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

 . ودش  سال در نظر گرفته می10محروم 

هاي مالیاتی نیز براي برخـی منـاطق وجـود دارد کـه بـه شـرح زیـر            عالوه بر تسهیالت مالی معافیت    

  : باشد می

 درصـد معافیـت مالیـاتی    80بـرداري   هاي صنعتی، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر     -1

  . شامل طرح خواهد شد

 .  از مالیات معاف خواهد بودبرداري شرکت  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2
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 درصد سود ناخالص   25) هاي صنعتی و مناطق محروم      به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است

   تحلیل و تجزیه و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید-11

 تـن  2480 حـدود  1386 در سال مدکاسه نبا توجه به بررسی هاي انجام شده، تولید واقعی انواع      -1

 . خواهد رسید1390در سال   تن4060برداري رسیدن واحدهاي در دست ساخت به حدود بوده که با به بهره

 تن بوده که این میزان در سـال  3712 حدود 1386 در سال  کاسه نمد برآورد میزان مصرف انواع      -2

  .خواهد رسید  تن5232 به حدود 1390

 .بوده است  تن32 تن و صادرات آن 950ول طی سالهاي اخیر حدود میزان واردات این محص -3

 تنی واحد تولید انـواع کاسـه نمـد         400سرمایه گذاري ثابت طرح براي ظرفیت اسمی پیشنهادي        -4

 .گردد میلیون ریال برآورد می25789حدود 

 کاسـه   تنی   1170کمبود حدود   با  با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی            

کاسـه نمـد در   واحـد تولیـد   یـک   پیـشنهاد احـداث     لذا مشاور   . مواجه خواهیم بود  در کشور   نمد  

  . را می دهدشهرکهاي صنعتی اطراف شهرهاي بزرگ
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