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نوار دور شیشه  طرح تولید                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران    

 معرفی محصول -1

 

  

 2 ان  ک منومر مناسـب دي پروپیلن و ی, ی اتیلنیاین نوار و الستیک دور شیشه باید از پلیمر سه تا           

)diene (بایست بعد از ولگانیزه شدن داراي ساختمان عـاري از منفـذ و مـواد خـارجی                  ترکیب فوق می  . باشد

) در قطعـات قـالبی   ( گیري مثل زوائد خـارجی یـا عالئـم قالـب           بوده و در سطح آن ناصافی و یا نواقص قالب         

  .مشاهده نگردد

تواند بر اساس توافق بین تولید کننده و مصرف کننـده     ه ولی می  الستیک مزبور معموال سیاه رنگ بود     

این الستیک نباید سبب آلودگی رنگی یا خورندگی مواد مجاور شده یا شـوره  . در رنگهاي دیگر نیز تولید گردد 

  .در قسمتهاي سطحی بوجود آورد

 گـرد و غبـار   بایستی که سطح محصول عاري از واکس و چربـی و         براي اتصال آن به سایر قطعات می      

  )وجود این نوع مواد ناخواسته تأثیر منفی در چسبها و سیلرهاي  مورد مصرف خواهد داشت(باشد 

بنـدي    در بسیاري از قطعات، بویژه در تمامی نوارهاي آب        ) TPE(امروزه از ترموپالستیک االستومرها     

بنـدي دور   آبگیرهاي خـارجی، آب موتور، آبگیرهاي داخلی،  دور در، دور درب صندوق، زیر درب  : شامل نوارهاي 

. گـردد  اسـتفاده مـی  هاي دور شیشهencapبندي دور شیشه جلو و عقب و     هاي جانبی، آب    کالف شیشه درب  
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هـایی از نوارهـاي    ، نمونـه باالدر تصاویر مختلف  . شوند   تولید می  EPDMتمامی این نوارها، عموماً با الستیک       

 .ها ارائه شده استTPEبندي تولیدي با  آب

 ام و کد محصولن -1-1

  .مشخص شده است ذیل  کدهاي با شمارهISICطبق کدبندي  نوار دور شیشه

  پنجره دورشیشه و انواع الستیک درب و : 25191250

  الستیک دورشیشه اتومبیل : 25191251

  الستیک دورشیشه پنجره : 25191252

 شماره تعرفه گمرکی -1-2

تحت تعرفه رزبندها و درزگیرهاي الستیکی دواردات و صادرات انواع هاي به عمل آمده  طبق بررسی

  :ذیل صورت می پذیرد

  "درزبند از کائوچوي ولکانیزه سفت نشده " تحت عنوان 401693 تعرفه گمرکی  -

 شرایط واردات -1-3

    طبق قوانین و مقررات واردات جمهوري اسالمی ایران، کاالهاي وارداتی به سه گروه زیـر تقـسیم بنـدي    

  :می شوند

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

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

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

 .موجب قانون ممنوع گردده و یا ب) مصرف

جزء گروه اول ایـن دسـته بنـدي قـرار دارد و بـا رعایـت          نوار دور شیشه  محصول این طرح،    در رابطه با    

  .ضوابط مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

   هر کاالیی که وارد کشور می شود بسته به ماهیـت آن محـصول داراي مقـررات و ضـوابط خـاص خـود         

تولید کنندگان و مـصرف کننـدگان داخلـی بـراي محـصوالت      می باشد و تعرفه هاي گمرکی براي حمایت از        
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در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید کنندگان داخلـی را بـه مخـاطره            .  مختلف متفاوت می باشد   

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

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

  .ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده است

    . درصد می باشد15ی آن در حال حاضر ک حقوق گمر،با توجه به کد تعرفه این محصول

 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

ويژگيهـاي السـتيك دور شيـشه       "حت عنـوان     ت 2738 طی شماره    نوار دور شیشه  استاندارد ملی   

  . ارائه گردیده است"اتومبيل

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -1-5

، قیمـت نـوار السـتیکی دور شیـشه خـودرو حـدود              1387آوري شده در سال     بر طبق اطالعات جمع   

  . ریال بوده است90000

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-6

  .گردد استفاده میپنجره دورشیشه و درب و براي عایقبندي و درزگیري ، از نوار دور شیشه

 بررسی کاالي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

 و یا سایر PVC از سایر مواد نظیر EPDMتوان بجاي استفاده از الستیک از جنس می

  .ترموپالستیک االستومرها استفاده نمود

 یت استراتژیکی کاال در دنیاي امروزاهم -1-8

  .گردد استفاده میپنجره دورشیشه و درب واز نوار دور شیشه، براي عایقبندي و درزگیري  
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 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -1-9

بندي دور   در تولید نوارهاي آبترموپالستیک االستومرها، نمایانگر میزان رشد مصرف ذیلمودار 

نکته قابل توجه، توسعه وسیع این .  در ژاپن، اروپا و امریکاست2005 تا 1999هاي   بین سالکالف شیشه

 روي TPE، کشورهاي اروپایی و امریکایی نیز در تولید این قطعه به 2005در سال . مواد در ژاپن است

  . اند آورده

  

 

 شیشه کالف دور نوار در تولید TPE رشد کاربرد: 1نمودار 

  

از آنجائیکه امکانات و سطح تکنولوژي براي تهیه ایـن محـصول در بـسیاري از کـشورها موجـود اسـت،          

باشد و کشورهاي متعددي از جمله کشورهاي چین و ترکیه و کـشورهاي       یاز به خرید تکنولوژي نمی    بنابراین ن 

  .باشندحوزه خلیج فارس از جمله تولیدکننده و مصرف کننده این محصول می

 شرایط صادرات -1-10

  . درصد می باشد15 این محصول، سود گمرکی براي این محصول تعرفه گمرکیبا توجه به 
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   تقاضا بررسی عرضه و-2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید -2-1

   بررسی امکانات تولید داخلی -2-1-1

، میزان تولید داخـل محـصول،   نوار دور شیشهدر 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 نوار دور شیشهتولیدکننده واحدهاي 

  1386 - در کشورنوار دور شیشه خودروکننده  واحدهاي تولید-1جدول 
اد واحدتعد  منطقه ظرفیت اسمی واحد 

 کرج 508 تن 1

 قم 500 تن 1

 جمع کل 1008 تن 2

  

  . ارائه گردیده است1386 در سال نوار دور شیشه لیست شرکتهاي تولیدکننده 2در جدول 

  1386 در سال نوار دور شیشهلیست شرکتهاي تولیدکننده -2جدول 
 نام واحد ظرفیت اسمی واحد محل استقرار

 تهران فاژه 508 تن کرج

  ث.ث. ث تولیدي صنعتی الستیک 500 تن قم

 جمع کل 1008 -- --

  

  % 85 – 90 در نوار دور شیـشه بر اساس بررسیهاي به عمل آورده شده، واحدهاي موجود تولید کننده   

  .ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند

  . تن می باشد900  در کشور در حال حاضرانواع نوار دور شیشهتولید واقعی  : بنابراین
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   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 مینوار دور شیشهاجراي 

   در کشورنوار دور شیشه واحدهاي در دست احداث تولید -3جدول 
احدتعداد و   منطقه ظرفیت اسمی واحد 

   غربی آذربایجان 375 تن 2
  رضوي خراسان 25 تن 1
  خوزستان 150 تن 1
  سمنان 2945 تن 5
  مازندران 100 تن 1
  مرکزي 555 تن 2
 جمع کل 4150 تن 12

  
  به ظرفیت فعلی افزوده خواهدانواع نوار دور شیشه تن 4150هاي آتی  شود که طی سال مشاهده می

  . شد

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

  . طی سالهاي گذشته ارائه گردیده استنوار دور شیشهمیزان تولید 4در جدول 

   طی سالهاي گذشتهنوار دور شیشه میزان تولید  -4جدول 
 سال ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد

 1381 508 تن 1
 1382 508 تن 1
  1383 1008 تن 2
  1384 1008 تن 2
  1385 1008 تن 2
  1386 1008 تن 2
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   بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

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

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

  .جدول زیر امده است

 واحد صنعتی با پیشرفت بیش از 12بر اساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن تعداد 

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

  .باشدمی

  درصد پیشرفت 40 مشخصات طرحهاي باالي  -5جدول
 )تن(ظرفیت  درصد پیشرفت تعداد واحد

 3320 59 تا 40 7

 555 79 تا 60 2

  275 99 تا 80  3
  

 80 تـا  60، بـین  1388 درصـد تـا پایـان سـال     80تاریخ بهره برداري از طرح هاي با پیشرفت بـیش از    

 اسـتفاده از  درصـد .  فـرض شـده اسـت   1390 درصد در سـال  60 تا40 و واحدهاي بین   1389درصد 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 -6جدول 
  سال
  1390  1389  1388  1387  شرح

  3320  2988  2656 0  درصد پیشرفت59 تا 40بین 
  555  555  499,5  444  درصد پیشرفت79 تا 60بین 
  275  275  247,5  220  درصد پیشرفت99 تا 80بین 
  4150  3818  3403  664  تولید واحدهاي در دست احداثظرفیت
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     در طی سالهاي آتی بشرح جدول زیر نوار دور شیشه بر اساس نتایج جداول باال روند تولید انواع

  .باشدمی

  1390-1386 طی سالهاي نوار دور شیشه  امکانات عرضه انواع -7 جدول
 1390 1389 1388 1387 1386  سال/ شرح 

 5158 4826 4411 1672 1008 )تن(ظرفیت اسمی 
 4640 4343 3970 1500 900  )تن(برآورد تولید واقعی 

  

گردد که این  برآورد میتن انواع نوار دور شیشه 900 حدود 1386 واحدها در سال تولید واقعین بنابرای

 خواهد 1390در سال  تن 4640برداري رسیدن واحدهاي در دست اجراء به حدود میزان با توجه به بهره

  .رسید

  

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

هاي اخیر به شرح زیر   طی سالزیرهاي  تعرفه تحت انواع نوار دور شیشهاین آمار واردات بنابر

  : باشد می

  )تن (نوار دور شیشهانواع  واردات -8جدول 
  401693تعرفه   سال
1384  715  
1385  625  

  825  86 ماه 9
  

تحت تعرفه  ور شیشهدنوار انواع  تن 825هاي اخیر ساالنه حدود  شود که طی سال مشاهده می

  .الذکر به کشور وارد شده است فوق
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نوار دور شیشه  طرح تولید                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران    

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

  نوار دور شیشه 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                 

  :دست می آیدروش برآورد معمول می باشد و از رابطه مقابل ب

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 لیـست شـده       نوار دور شیشه  بر اساس رابطه باال مصرف ظاهري انواع        

  .است

  )تن (1386 سال -برآورد مصرف ظاهري  -9 جدول
 مصرف ظاهري صادرات واردات یتولید داخل شرح/ سال 

1386 900 825 58 1667 

  
  . گردد تن برآورد می1667 حدود نوار دور شیشهمطابق جدول باال در حال حاضر مصرف ظاهري انواع 
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   بر اساس آمار خودروانواع نوار دور شیشه بررسی مصرف -2-4-2

  :شودصنعت خودروسازي پرداخته می با در نظر گرفتن نوار دور شیشهدر ادامه به بررسی مصرف انواع 

ü  مصرف فعلی( در صنایع  خودروسازي انواع نوار دور شیشهمصرف( 

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

د تقاضـاي آن اسـت   رشد تولید خودرو که متناسب با رش.  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

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

تعداد خودروهاي 
 )دستگاه(رکشو

4233554 4656910 5122601 5634861 6198347 6818182 7،500،000 

  
، طبـق اطالعـات حاصـله از فعالیتهـاي میـدانی از        انواع نوار دور شیـشه    اما براي محاسبه میزان مصرف      

رانندگان ماشین هاي سبک و سنگین و همچنین کارگاههاي خدمات خودرو به طور معمول تمامی خودروهـا            

نیاز به تعویض حداقل یک سري نوار دور شیشه خودرو در سال که شامل یـک جفـت نـوار                  ) نگینسبک و س  (

  .باشددورشیشه جلو و یک جفت نوار دور شیشه عقب می

  .  گرم می باشد66,66 حدود نوار دور شیشه خودرودهد که وزن متوسط تحقیقات نشان می

 کشور را طی سـالهاي اخیـر بـه صـورت زیـر       بر حسب تن در    انواع نوار دور شیشه   می توان آمار مصرف     

  :نشان داد
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  تن-انواع نوار دور شیشه محاسبه میزان مصرف -11جدول 

 سال 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

7500000 6818182 6198347 5634861 5122601 4656910 4233554 
تعداد خودروها 

  )دستگاه(

30000000 27272728 24793388 22539444 20490404 18627640 16934216 
 نوار دور شیشهتعداد 

  )عدد(

2000 1818 1653 1502 1366  1242 1129 
 نوار دور شیشهوزن 

  )تن (تعویضی
  

 بـه حـدود   1379 تـن در سـال    1129 از حـدود     نـوار دور شیـشه    مطابق جدول باال میزان مصرف انواع       

  .  رسیده است1385 تن در سال 2000

ü  مصرف آتی(در صنایع  خودروسازي  انواع نوار دور شیشهمصرف( 

   بنـابراین در ادامـه   .  رابطه مستقیم با تولید خـودرو در کـشور دارد         دور شیشه  نوارروند مصرف آتی انواع     

  .بینی روند تولید خودرو در کشور ارائه می گرددپیش

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

بینانه ترین حالت  بد-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  (مشاهده می شود که تا پنج سال آتی         

دو جفـت نـوار دور   تعـویض   با علـم بـه   دور شیشهانواع نوار جهت برآورد مصرف   . باشدمیدستگاه   1500000

دور انـواع نـوار   رج می شوند، روند مصرف  از خودروها از رده خا    % 5 و با این احتساب که ساالنه        شیشه در سال  

 8رشـد  (بینـی هـا بـر اسـاس محتمـل تـرین حالـت         پـیش . طی پنج سال آینده به شرح زیر می باشد         شیشه

   .انجام شده است) درصدي

بینی تعداد کل خودروها در کشور بر اساس تعداد خودروهاي موجود و نـرخ افـزایش خودروهـا در                 پیش
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  .هر سال محاسبه شده است

  1390تا سال انواع نوار دور شیشه  پیش بینی مصرف -13دول ج
 سال 1386 1387 1388 1389 1390

11626342 10728655 9865321 9038148 8249040 
پیش بینی تعداد کل خودروهاي 

 )دستگاه(کشورموجود 
  )عدد( نوار دور شیشهتعداد  32996160 36152592 39461284 42914620 46505368

  )تن ( تعویضینوار دور شیشهوزن  2200 2410 2630 2861 3100

  
در صـنعت   دور شیـشه انـواع نـوار     تن   3100 حدود   1390پیش بینی ها بر این اساس است که تا سال           

  . شودخودرو در کشور مصرف می

 ارائـه  1390به همراه پیش بینی آن تا سـال   دور شیشه انواع نوار    عرضه و تقاضاي داخلی      14در جدول   

  .استگردیده 

  1390-1385طی سالهاي نوار دور شیشه   عرضه و تقاضاي داخلی انواع -14جدول
 1390 1389 1388 1387 1386 سال/ شرح 

 4640 4343 3970 1500 900 )تن (تولید

  3100 2861 2630 2410 2200 )تن(مصرف در صنایع خودروسازي 
-1300 ) مصرف-تولید  (تراز تجاري  910-  1340 1482 1540 

  

 تن بوده اسـت کـه ایـن میـزان از طریـق واردات      910 حدود نوار دور شیشهر حال حاضر کمبود انواع   د

  .خواهیم بودمواجه  نوار دور شیشه انواع  تنی1540در آینده با مازاد گردد که بینی میپیش. گرددتامین می
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  مکان توسعه آن و ا85 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-5

  : باشد هاي اخیر به شرح زیر می  طی سالذیلهاي   تعرفهراتدصابنابراین آمار 

  )تن (دور شیشهنوار  صادرات انواع -15جدول 
  401693تعرفه   سال
1384  88  
1385  275  
1386  58  

  

  . است بوده تن58نوار دور شیشه حدود انواع ، میزان صادرات هاي اخیر شود که طی سال مشاهده می

  

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

حالت صادرات آن روند ، تولیدارتقاي کیفیت در صورت تولید این محصول در کشور و مسلماً 

  . صعودي پیدا خواهد نمود

   بررسی اجمالی تکنولوژي-3

نحوه عمـل هـر چنـد بـه ظـاهر      . باشدیفرآیند تولید نوارهاي درزگیر دور شیشه، فرآیند اکستروژن م   

  .باشداما در عمل و از لحاظ اصولی و فرآیند کامال مشابه می. ممکن است متفاوت به نظر آید

ناشـی از تفـاوت شـرایط    ... تفاوتهاي جزئی برخی از مراحل مانند سردکردن، خشک کـردن نوارهـا و      

در ایـن طـرح از ماشـین    . باشـد امثـال آن مـی  هاي تکنولوژیکی، اتوماسیون ماشـین آالت و    عملکرد، پیشرفت 

گردد و عمل سردکردن در وان آب و پاشش آب و عمل خشک کردن توسط              اکسترودر براي تولید استفاده می    

  .گیردهاي دمندة باد صورت میفن

  :در ذیل مراحل مختلف فرآیند ارائه گردیده است

  .گردد نوار الستیکی تولید می EPDMبا استفاده از گرانولهاي پی وي سی یا : اکسترود -

   چنانچه بالفاصله کامپاند بدست آمـده از اکـسترودر سـرد نگـردد، شـکل ان خـراب             : پاشش آب    -

 .گرددشود، بنابراین با پاشش آب پروفیل سرد میمی
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نوار دور شیشه  طرح تولید                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران    

 .نوار با گذر از آب سرد بطور کامل خنک شده است: وان آب سرد  -

 .گرددآب روي پروفیل توسط فن خشک می: خشک کردن  -

 .شودگردد و برروي قرقره پیچیده میآوري مینوار در این قسمت جمع: جمع کردن  -

 .شودهاي مورد نظر بریده مینوارها به اندازه: برش -

  .گرددبندي و به انبار تحویل میهاي پلی اتیلن و کارتن بستهنوارها در کیسه: بنديبسته -

  .شود پرداخته مینوار دور شیشه ولید خط ت و ماشین آالتتجهیزاتدر ادامه به بررسی 

  نوار دور شیشهخط تولید آالت و ماشینتجهیزات  -16جدول 
  تعداد  مشخصات فنی  ماشین آالت و تجهیزات

  2 24 میلیمتر با نسبت طول به قطر 45قطر مارپیچ   اکسترودر
  2 شامل یک موتور و یک قرقره  واحد جمع کن
  2  دستی  واحد برش نوارها

  4  --  بادفن دمنده 
    شیر آب با دهانه مخصوص  پاشینده آب

  2   متر و عرض یک متر3طول   وان
  1  --  سختی سنج

  1  --  دستگاه تست کشش
  

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

  و در نهایـت بـرش        اکـسترود و کلنـدر کـردن       بـصورت    نوار دور شیـشه   از آنجائیکه فرآیندهاي تولید     

  .وجود نداردتولید فرآیند باشد، لذا اختالف چندانی در می
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 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک -5

  ریالی و ارزي

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

 سال هاي آتی و با در نظر گرفتن واحدهاي موجود در داخل و در نظر گرفتن تمامی مالحظات اقتصادي، در

  .توان حداقل ظرفیت اقتصادي طرح را مشخص کردمیمالی و رقباي منطقه اي 

 و 1500 به ترتیب حدود نوار دور شیشهدر حال حاضر، در داخل کشور میزان عرضه و تقاضاي انواع 

 و این میزان در سالهاي آتی بصورت  تنی بوده است910یک کمبود باشد که تقریبا سال می تن در 2410

انواع نوار دور بنابراین در سالهاي آتی نیازي به احداث واحد جدید جهت تولید .  تن خواهد بود1540مازاد 

  .  در داخل کشور وجود نخواهد داشتشیشه

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

در سال و لذا )  میلیون عدد3معادل ( تن 200حدود نوار دور شیشه حداقل ظرفیت اقتصادي واحد تولید 

محاسبات مربوط به سرمایه گذاري ثابت و هزینه هاي تولید این واحد بر اساس این ظرفیت پیشنهادي انجام 

  .گرفته است

  : طرح که شامل هزینه دوران ساخت واحد می باشد شامل موارد زیر می باشدسرمایه گذاري ثابت

   زمین-1

   محوطه سازي-2

   ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی-3

   ماشین االت-4

   تاسیسات-5

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهی-6

   هزینه هاي قبل از بهره برداري-7

   هزینه هاي پیش بینی نشده-8
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هر یک از موارد باال بر اساس آخرین قیمتهاي اخذ شده در هر مورد برآورد گردیده در ادامه هزینه 

  .  است

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-17جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

4000 250 1000 
  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

  وطه آماده سازي مح-18جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 160 40 4000 تسطیح زمین
 52 94 550 دیوار کشی

 80 100 800 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی 
 24 30 800 فضاي سبز
 6 6000 1 درب ورودي

 16 200 80 پارکینگ
 2,4 200 12 روشنایی محوطه

 340 )میلیون ریال(مجموع 
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -19جدول 

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
متر (مبلغ واحد 

 )هزار ریال/مربع
 هزینه کل

 825 1500 550 سولۀ خط تولید 
 280 1400 200 سولۀ انبار مواد اولیه 

 112 1400 80  انبار محصول  سولۀ
 360 1800 200 ساختمانهاي اداري

 20 1300 15 نگهبانی

 130 1300 100 تاسیسات
ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل اداري 

 متر به عالوه فضاهاي عمومی مانند سالن اجتماعات، 20حدود 
 )نمازخانه و سلف

30 1800 54 

  1781 )میلیون ریال(مجموع 
  

  ت زیر بنایی هزینۀ تاسیسا-5-4

 ) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی   کل هزینه -20جدول 
 ریالی شرح

 910 دیزل ژنراتور با وسائل جانبی
 165 گرمایش و سرمایش

 10 ارتباطات
 15 اطفاء حریق

 1100 )میلیون ریال(مجموع 
  

  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (در طرحنقل مورد نیاز   وسایل حمل و-21جدول 
نام دستگاه یا 
 تجهیزات

 تعداد
  قیمت واحد

 )میلیون ریال (
 قیمت کل

 110 110 1  سواري
 100 100 1 وانت 

 210 210 1 لیفت تراك
 420 )میلیون ریال(مجموع 



   

  18

  

نوار دور شیشه  طرح تولید                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران    
  

  ) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -22جدول 
 هزینه مشخصات

 25 مبلمان مدیریت
 20  و صندلیمیز

 22 کامپیوتر
 2 گاوصندوق

 3 دستگاه فاکس

 4 دستگاه زیراکس

 2 لوازم التحریر
 78 )میلیون ریال(جمع 

  

   حق انشعابها هزینه -5-6

  )میلیون ریال ( کل هزینه حق انشعابها-23جدول 
  هزینه کل  شرح  عنوان  ردیف

 90  -  انشعاب برق  1

 58  -  ) اینچ1,5(انشعاب آب   2

 30   خط تلفن4  مخابراتعاب انش  3

 5   -  سوختانشعاب   4

 183  )میلیون ریال (جمع کل

  

  و گمرك نیاز   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

 6000بر این اساس قیمت تجهیزات اصلیشده است که هزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص 

  . میلیون ریال برآورد شده است
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   اصلی آالت  هزینه نصب تجهیزات و ماشین-5-8

  نصب تجهیزات اصلیهاي  ل هزینهک-24جدول 
 میلیون ریال  شرح

 600 گمرك تجهیزات خارجی
 80  هزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیزات

 680 جمع
  

  برداري  ل از بهرههاي قب  هزینه-5-9

 ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -25جدول 
 هزینه شرح

 10 کارآموزي کارکنان
 20 هزینه هاي اخذ وام

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

 30 تولید آزمایشی

 10 ) درصد موارد فوق ب5(سایر 

 715 جمع
  

  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-10

هاي پیش بینی نشده  گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  درصد هزینه5در این طرح 

 فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت آورده 26درجدول .  میلیون ریال در نظر گرفته شده است615 معادل

  .شده است
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  ) میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-26جدول 

 میلیون ریال عنوان

 1000 زمین

 340 محوطه سازي

 1781 ساختمان سازي

 183 حق انشعاب

 1100 تاسیسات زیربنایی

 6000 تجهیزات اصلی 

 600 گمرك تجهیزات خارجی

 80 هزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیزات

 78 لوازم اداري

 420 وسائل نقلیه

 715 قبل از بهره برداري

 615  بینی نشدهپیش
 12911 مجموع
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 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمـت ارزي و              -6

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

کیسه ، EPDMگرانول  نیاز این واحد همانطور که در بخش هاي قبلی اشاره شد مادة اولیۀ مورد

  . میزان مواد اولیۀ مورد نیاز واحد را نشان می دهد27جدول .  می باشدکارتن و بنديبسته

   نوار دور شیشه میزان مصرف مادة اولیه واحد تولید انواع-27جدول 

 مواد اولیه ،بسته بندي ،کمکی
 واحد  مشخصات فنی

جمع مواد اولیه و 
 مصرفی

   همراه با پایدارکننده، EPDMگرانول   EPDMگرانول 
 210 تن  نرم کننده 

 2 تن از جنس پلی اتیلن سبک پالستیکیکیسه 
 8 تن بندي محصولجهت بسته کارتن
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   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

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

  . 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. عیین گرددترین محل جهت احداث واحد، ت توجه به عوامل مؤثر، مناسب بانمود اما باید سعی نگردد 

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

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

  : عبارتند ازرحط 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  هزینه حمل و نقل مواد اولیه خصوصاً در مواردي که شرایط ویژه. استقیمت محصول نهایی 

  . باشد

  :مصرف داخلی بازار بهنزدیکی ) 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 

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

وردار می باشد بنابراین با در نظر گرفتن این  از الویت برخنوار دور شیشهبا توجه به آنکه صادرات 

  .استار ردمساله احداث واحد در بنادر صادراتی از الویت برخو

  : مناسب زیربناییوجود امکانات ) د

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

  . آید  حساب میبهکاهش هزینه خدمات 



   

  23

  

نوار دور شیشه  طرح تولید                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران    

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

و نیز دسترسی به شبکه هوایی و زمینی  ،دریاییهاي   راهازگیري   امکان بهرهمتخصص،مراکز تربیت نیروهاي 

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

  . باشد  دخیل میها هزینهکاهش 

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

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

  .د تعداد پرسنل اداري و تولیدي مورد نیاز واحد را نشان می ده28جدول 

   پرسنل اداري و تولید واحد واکس-28جدول 
 تعداد سمت بخش

 1 مدیر عامل
  1 کارمند اداري، مالی

 1 تدارکات
 2  راننده

 1  آبدارچی و نظافتچی
 2  نگهبان

 اداري 

 1  انباردار
 1  مدیر تولید
 3  اپراتور ماهر
 3  کارگر ساده

 تولید

 4  کارگر بسته بندي
  20  مجموع
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 بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکـان               -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     رامترهایی از قبیـل تعـداد نیـروي انـسانی،         این تأسیسات با توجه به پا     . باشند  صنعتی مطرح می  

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

  . آمده است 29 طرح و هزینه مورد نیاز براي تأمین آنها در جدول بخار برق و ،مصرف سالیانه آب

  )میلیون ریال( رق و گاز هزینه سالیانه آب، ب-29جدول 
 میزان مصرف سالیانه در واحد عنوان 

 )مترمکعب (6500 آب خام
 )کیلووات (78 برق
 )لیتر (1120 سوخت

  
   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

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

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

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

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

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

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

دامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مـورد     در ا . 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  . اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد           پس از تستهاي    
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  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

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              . رکی می باشند  حقوق گم 

  .  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           لی براي طرح  هاي ما   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

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

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

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

  . گردد  درصد محاسبه می60کارگاهی با ضریب 

یـر   درصـد و در غ     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     آالت خـارجی در سـرمایه       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   حله بهره هایی که به مر     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 صنعت  نرخ سود تسهیالت ریالی در وام   -3

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

 . باشد  درصد ثابت می3نرخ سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 
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مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت                  -4

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

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

 . شود  سال در نظر گرفته می10محروم 

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

  : باشد می

مالیـاتی   درصـد معافیـت   80بـرداري   هاي صنعتی، چهار سال اول بهره 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   25) هاي صنعتی و مناطق محروم      به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است
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   در مورد احداث واحدهاي جدید تحلیل و تجزیه و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی-11

 1386 در سـال  انـواع نـوار دور شیـشه خـودرو    با توجه به بررسی هاي انجام شده، تولیـد واقعـی     -1

 تـن در سـال   4640برداري رسیدن واحدهاي در دسـت سـاخت بـه حـدود          تن بوده که با به بهره      900حدود  

 . خواهد رسید1390

 تن بوده که این میـزان در  2200 حدود  1386ال   در س  نوار دور شیشه  برآورد میزان مصرف انواع      -2

  . تن خواهد رسید3100 به حدود 1390سال 

 تـن  58تن بوده و صادرات آن معـادل     825میزان واردات این محصول طی سالهاي اخیر حدود          -3

 .باشدمی

نـوار دور    تنی انواع    1540با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی با مازاد              

ایـن  لذا مشاور پیشنهاد احـداث واحـد جدیـد تولیـد     .  در کشور مواجه خواهیم بود   خودرو شیشه

  . را نمی دهدمحصول
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  :مراجع

  )WIMS(      اطالعات واحدهاي صنعتی وزارت صنایع و معادن  -1
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