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 معرفی محصول -1

 
  

تولید سر شیشه الستیکی به خاطر خواص فیزیکی و شیمیایی آن سالهاست که در نقاط مختلف دنیا                 

  .از جمله ایران مرسوم شده است

کننـد و یـا     کاریرد وسیع و موثر این وسیله در تغذیه کودکان شیرخوار که از شیر خشک استفاده می               

  .باشدنمایند بر همگان مشخص میفاده میکمک به تغذیه کودکانی که از شیر مادر است

باشـد  اي از جنس الستیک سـیلیکونی مـی  سر شیشه الستیکی مورد استفاده در این طرح، سر شیشه   

  . شودکه در بازار مصرف به عنوان کاالي مصرفی استفاده می

در مـدت  سر شیشه الستیکی داراي خواصی نظیر انعطاف پذیري باال، قابلیت برگشت به ابعـاد اولیـه                

باشـد و بایـد در حـین    رات درجه حـرارت مـی  یکوتاه بعد از حذف نیرو، عدم شکنندگی، مقاومت در مقابل تغی 

  .استفاده تغییر شکل برگشت ناپذیر نداشته باشد

 نام و کد محصول -1-1

  .مشخص شده است 25191311 با شماره ISICطبق کدبندي سر شیشه الستیکی 

 شماره تعرفه گمرکی -1-2

علیهذا جهت . یافت نشدسر شیشه الستیکی  کد تعرفه مجزایی براي ،ه عمل آمدههاي ب طبق بررسی

رود این محصول تحت نام آنها ثبت شده  هایی که احتمال بیشتري می برآورد میزان واردات، به بررسی تعرفه
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  : باشد، پرداخته شده است

از کائوچوي ) ن پستانک همچنی(اشیاء براي بهداشت یا داروخانه سایر  : 40149000تعرفه شماره  -

   ولکانیزه غیر از کائوچوي سخت

 شرایط واردات -1-3

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

  :می شوند

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

 .االیی است که ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر استک: 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              سر شیشه الستیکی    در رابطه با محصول این طرح،       

  .عایت ضوابط مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود نداردر

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

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

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

ن محصول باال خواهد بود و بر عکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کـشور                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

  .کن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده استمم

وجـود نـدارد   سر شیشه الستیکی همانطور که در بند قبل نیز اشاره شد، تعرفه گمرکی مجزایی براي         

لذا با توجه بـه کـد تعرفـه مـشابه ایـن محـصول             . شودو این محصول با تعرفه محصوالت دیگر وارد کشور می         

    . باشد درصد می65ی آن در حال حاضر کحقوق گمر
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 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

 تحـت عنـوان ویژگیهـا و    2470استاندارد ملی پستانک الستیکی بطـري شـیر کـودك طـی شـماره           

  .روشهاي آزمون پستانک الستیکی بطري شیر بچه ارائه گردیده است

ون باید بـد .  مورد آزمون قرار گیرد2470استاندارد ملی چنانچه پستانک با روش :  آزمون فشردگی  - 

حلقه و یـا دگمـه آن دیـده         , در پوش , عیب باقیمانده و هیچگونه اثري از ترك یا شکستگی در صفحه محافظ           

   .اي نبیند نشود و نوك آن نیز هیچگونه صدمه

مـورد آزمـون قـرار گیـرد نبایـد       2470استاندارد ملـی   چنانچه پستانک طبق روش       : آزمون ضربه  - 

حلقه و دگمه آن ایجاد شده و نوك پستانک نیز بایـد     , در پوش , ظهیچگونه ترك یا شکستگی در صفحه محاف      

    .سالم مانده و شکل خود را حفظ نماید

مورد آزمون قرار گیرد نبایـد       2470استاندارد ملی    چنانچه پستانک طبق روش      : آزمون گاز گرفتن   - 

در نوك پـستانک نیـز   حلقه یا دکمه آن ایجاد شده و , در پوش , هیچگونه ترك یا شکستگی در صفحه محافظ      

    .نباید آسیبی که آن را غیر قابل استفاده و یا غیر ایمن نماید دیده شود

 پـستانک در ایـن آزمـون مـردود          ،اگر عیب یا شکستگی در قسمتهاي سخت پستانک ایجـاد گـردد            

    .شود شناخته می

    گیـرد بایـد   مـورد آزمـون قـرار    2470استاندارد ملی  چنانچه پستانک طبق روش    : آزمون کشش    - 

    .بی عیب باقیمانده و تغییري در آن به وجود نیاید که آن را غیر قابل استفاده و یا غیر ایمن بنماید

    .در نوك پستانک نیز نباید عیب قابل رؤیتی دیده شود 

 در پستانکها یا قسمتهاي تـشکیل دهنـده   : مواد موجود در پالستیک یا الستیک قابل حل در اسید       -

, کـرم , کـادمیم , بـاریم , اند نباید نسبت جرمی آنتیموان آرسـنیک  از الستیک یا پالستیک ساخته شده     آنها که   

گیرد از مقـادیر   مورد آزمون قرار می 2470استاندارد ملی جیوه و یا هر ترکیب قابل حل این مواد که با   , سرب

    . تجاوز کند1-1مندرج در جدول 
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  رفته در سرشیشه الستیکی مقادیر مجاز مواد به کار -1-1جدول

  

 پستانکها یا قـسمتهاي تـشکیل دهنـده آنهـا کـه از         : عناصر ترکیبات الستیکی قابل حل در پنتان       - 

گیرنـد مـواد اسـتخراجی از     قرار مـی   2470استاندارد ملی   الستیک ساخته شده باید هنگامی که تحت آزمون         

    . جرم اولیه نمونه باشد10%آنها به وسیله پنتان نباید بیش از 

انـد هنگـامی کـه      پستانکها و قسمتهاي تشکیل دهنده آنها که از الستیک و پالستیک ساخته شده       -

   .ت آن باشندفنل و مشتقا, قرار گیرند نباید حاوي فرمالدئید 2470استاندارد ملی تحت آزمون 

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

  . اره نموداش

  . باشدریال می 31000مشابه در بازار حدود  در حال حاضر قیمت فروش محصوالت 
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 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-6

 
کـه از شـیر خـشک و یـا        است  کاربرد وسیع و گسترده سرشیشه الستیکی، در تغذیه کودکان شیرخوار           

  . اشدکه از شیر مادر استفاده می کنند، می باست کمک به تغذیه کودکانی 

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

باشد که امروز در بازار هاي الستیکی میسرشیشههاي الستیکی، سایر کاالي رقیب براي سرشیشه

از آنجایکه الستیکهاي سیلیکونی نسبت به سایر انواع الستیک براي کاربرد مورد . گیرندمورد مصرف قرار می

اي مزایایی نظیر بهداشتی بودن، انعطاف پذیري بهنر، عمر طوالنی تر و مقاومت در برابر سرما و گرما نظر دار

لذا استفاده از آن کیفیت محصول را باال برده و امروزه استفاده از این الستیک براي ساخت . دنباشمی

 چندانی با سرشیشه لذا با توجه به موارد فوق سایر محصوالت قدرت رقابت. شود میسرشیشه توصیه

  .سیلیکونی نخواهند داشت

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

امروزه از سرشیشه الستیکی از جنس الستیک سیلیکون بـدلیل خواصـی همچـون بهداشـتی بـودن،          

 .براي تغذیه کودك استفاده می گردد... انعطاف پذیري و 

 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -1-9

آنجائیکه مناسبترین روش براي ساخت سرشیشه الستیکی روشهاي متداول اخـتالط، شـکل دهـی و            از  
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باشد و امکانات و سطح تکنولوژي براي تهیـه ایـن           آالت متداول صنعت الستیک می    پخت با استفاده از ماشین    

ورهاي متعـددي  باشد و کـش محصول در بسیاري از کشورها موجود است، بنابراین نیاز به خرید تکنولوژي نمی         

از جمله کشورهاي چین و ترکیه و کشورهاي حوزه خلیج فارس از جملـه تولیدکننـده و مـصرف کننـده ایـن         

  .باشندمحصول می

 شرایط صادرات -1-10

همانطور که اشاره شد، این محصول داراي کد تعرفه مجزایی نمی باشد تا قوانین صـادرات و واردات آن                    

  . درصد می باشد4ه این محصول، سود گمرکی براي این محصول با توجه به محصوالت مشاب. مشخص باشد

   بررسی عرضه و تقاضا-2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید -2-1

   بررسی امکانات تولید داخلی -2-1-1

، میـزان تولیـد داخـل    سرشیـشه السـتیکی  در این قسمت به ترتیب به بررسی واحدهاي تولیـد کننـده          

تولید فعلی و آتی محـصول و در نهایـت بـه بـرآورد تولیـد آتـی محـصول پرداختـه                  محصول، بررسی امکانات    

  . شود 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 

   . استجدول ذیل ارائه گردیده در تولیدکننده سرشیشه الستیکیواحدهاي 

  1386 - در کشورسرشیشه الستیکیکننده واحدهاي تولید: 2-1جدول 
)تن (ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد  منطقه 

  تهران 213 تن 4

  قم 75 تن 1

  گیالن 25 تن 1

  مازندران 6 تن 1

  مرکزي 92 تن 1

 جمع کل 411 -- 9
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  . ارائه گردیده است1386سال  لیست شرکتهاي تولیدکننده سرشیشه الستیکی در 3-1در جدول 

  1386 لیست شرکتهاي تولیدکننده سرشیشه الستیکی در سال -3-1جدول 
 نام واحد ظرفیت اسمی واحد محل استقرار

 ) پالستیک سامان(   کودك بهداشت 45 تن   تهران
  کودك دنیاي 63 تن   تهران
    محمودي سیامک 89 تن   تهران
  وشیاش 16 تن   تهران
  سیلیکون پارس 75  تن   قم
  مختار آفتابگرد 25 تن   رشت
  میکی 6 تن  نوشهر
  ساواپالست 92 تن   ساوه
 جمع کل 411 -- --

  

 % 60 در سرشیشه الستیکیبر اساس بررسیهاي به عمل آورده شده، واحدهاي موجود تولید کننده 

  .ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند

متوسط وزن ( تن245کشور در حال حاضر  در سرشیشه الستیکیتولید واقعی : بنابراین 

  .می باشد  میلیون عدد40یا معادل )  گرم9,5 سرشیشه

  
   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 میسرشیشه الستیکیاجراي 

   در کشورسرشیشه الستیکی تولید در دست احداثواحدهاي : 4-1جدول 
تعداد واحد   منطقه ظرفیت اسمی واحد 

   غربی آذربایجان 30 تن 1
  اصفهان 25 تن 1
  تهران 215 تن 4
  مازندران 84 تن 1
 جمع کل 354 -- 7
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 فعلی افزوده خواهد  به ظرفیتسرشیشه الستیکی تن 354هاي آتی  شود که طی سال مشاهده می

  . شد

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

  . میزان تولید سرشیشه الستیکی طی سالهاي گذشته ارائه گردیده است5-1در جدول 

   میزان تولید سرشیشه الستیکی طی سالهاي گذشته -5-1جدول 
 سال ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد

 1381 228 تن 5
 1382 285 تن 11
  1383 285 نت 11
  1384 336 تن 8
  1385 336 تن 8
  1386 411 تن 9

  

   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

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

  .جدول زیر امده است

 با پیشرفت بیش از  صنعتی واحد7معادن تعداد اساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و  بر

    درصد در دست احداث می باشد که ظرفیت اسمی و درصد پیشرفت هر یک از واحدها بشرح جدول زیر40

  .باشدمی

   درصد پیشرفت40مشخصات طرحهاي باالي  -6-1جدول
 )تن(ظرفیت  درصد پیشرفت تعداد واحد

 215 59 تا 40 5
 84 79 تا 60 3
  55 99 تا 80  2
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

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

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(جرا طی سالهاي آتی  میزان تولید طرحهاي در دست ا-7-1جدول 
  سال
  1390  1389  1388  1387  شرح

  193  170  0 0  درصد پیشرفت59 تا 40بین 
  84  75  67  0  درصد پیشرفت79 تا 60بین 
  50  50  49  44  درصد پیشرفت99 تا 80بین 
  327  295  116  44  تولید واحدهاي در دست احداثظرفیت

  
 در طی سالهاي آتی بشرح جدول زیر سرشیشه الستیکی بر اساس نتایج جداول باال روند تولید انواع

  .باشدمی

  1390-1386 طی سالهاي سرشیشه الستیکی  امکانات عرضه انواع -8-1 جدول
 1390 1389 1388 1387  1386 سال/ شرح 

 738 706 527 455 411 )تن (ظرفیت اسمی سرشیشه
 440 425 315 273 245  )تن(برآورد تولید واقعی سرشیشه 

 75 72 53 46 40 )میلیون عدد (یشه الستیکیسرش

  

گردد که این  برآورد میسرپستانک میلیون عدد 40 حدود 1386بنابراین تولید واقعی واحدها در سال 

 1390 میلیون عدد در سال 75برداري رسیدن واحدهاي در دست اجراء به حدود میزان با توجه به بهره

  .خواهد رسید
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

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

  : باشد هاي اخیر به شرح زیر می  طی سال40149000  تعرفه تحت سرپستانکبنابراین آمار واردات 

  )تن (سرشیشه الستیکیواردات انواع : 9 -1جدول 
  40149000تعرفه   سال
1384  550  
1385  465  

  400  86 ماه 9
  

واردت و صادرات % 30نجام گرفته شده، مشخص گردیده که تقریباً با بررسیها و تحقیقات ا

توان برآورد کرد بنابراین می. باشد مربوط به انواع سرشیشه الستیکی می40149000محصوالت تحت تعرفه 

  و تن بوده که عمدتا از کشورهایی نظیر چین120حدود تقریبا که واردات این محصول طی سالهاي اخیر 

  .گرفته استایتالیا صورت 
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

   بررسی روند مصرف ظاهري انواع لباس کودك-2-4-1

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

  :روش برآورد معمول می باشد و از رابطه مقابل بدست می آید

C=Y+M-X-K 

  :که در آن

C : صرف ظاهريم  

Y : تولید داخلی  

M : واردات  

X : صادرات  

K : موجودي انبار  

 طی سالهاي گذشته در جـدول زیـر لیـست     سرشیشه الستیکی انواع  بر اساس رابطه باال مصرف ظاهري       

  .شده است

  )تن (1386 سال -برآورد مصرف ظاهري  -10-1 جدول
 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی شرح/ سال 

1386 245 120 198 167 

  
     بـرآورد    تـن  167 حـدود    سرشیـشه السـتیکی   مطابق جدول باال در حال حاضر مـصرف ظـاهري انـواع             

  . گرددمی

  بر اساس میزان جمعیت سر شیشه الستیکی بررسی مصرف -2-4-2

با توجه به نرخ رشد جمعیـت و آمـار و اطالعـات مربـوط بـه       ایران  میزان مصرف سرشیشه الستیکی در    

  . در ادامه بررسی شده است سالچهاران زیر کودک

  . میزان جمعیت کشور بر حسب گروههاي سنی مختلف ارائه گردیده است11-1در جدول 
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  

  )هزار نفر( میزان جمعیت کشور بر حسب گروههاي سنی مختلف-11-1جدول 
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سن  1385  1375  1365

  100,00  70472  100,00  60055  100,00  49445  جمع
  7,75  5461  10,26  6163  18,29  9045   ساله4-0
  7,81  5505  14,12  8482  15,22  7526   ساله9-5
  9,52  6705  15,12  9081  11,94  5903   ساله14-10
  12,38  8723  11,85  7116  10,50  5192   ساله19-15
  12,77  9007  8,70  5222  8,48  4194   ساله24-20
  10,24  7222  7,84  4709  7,39  3652   ساله29-25
  7,88  5551  6,63  3980  5,92  2928   ساله34-30
  6,98  4919  5,95  3572  4,28  2117   ساله39-35
  5,80  4087  4,68  2812  3,35  1655   ساله44-40
  5,00  3521  3,35  2013  3,21  1585   ساله49-45
  3,91  2754  2,55  1529  3,23  1599   ساله54-50
  2,68  1887  2,28  1367  2,71  1338   ساله59-55
  2,08  1464  2,30  1383  2,40  1185   ساله64-60
  1,70  1197  1,79  1076  1,16  574   ساله69-65
  1,59  1119  1,41  847  0,69  342   ساله74-70
  0,98  694  0,61  364  0,42  210   ساله79-75

 ساله و 80
 0,94 656 0,56 339 0,81 400  بیشتر

  

 هـزار نفـر بـرآورد    5460 حـدود  1385 سال در سال   4دکان زیر   بر طبق جدول فوق میزان جمعیت کو      

  . گردیده است

  :سرشیشه الستیکی فرضیات در نظر گرفته شده براي برآورد میزان مصرف 

 . در سال داشته باشدسرپستانک 5 نیاز به نوزادفرض اینکه هر  -

  .باشد درصد 1,62فرض اینکه رشد جمعیت در کشور حدود  -

 هـزار نفـر خواهـد    5900 بـه حـدود   1390 سال در سـال   4ن جمعیت کودکان زیر     با فرضیات باال میزا   

  .رسید
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

وزن هر سرشیـشه   (عدد  هزار   27300حدود  سرپستانک  بنابراین در حال حاضر میزان تقاضا براي انواع         

 4بوده که این میزان با توجه بـه رشـد جمعیـت کودکـان زیـر       تن سرپستانک 160معادل  ) باشد گرم می  5,9

  . خواهد رسید1390 در سال  تن175عدد معادل  هزار 29500ه حدود سال ب

   و امکان توسعه آن85 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-5

 ولی بر اساس تحقیقات به گیردصورت نمی تعرفه خاصی  تحتواردات و صادرات سرشیشه الستیکی

  .گرددبه کشور وارد و یا صادر می 40149000رفه گمرکی  عمل آمده انواع سرپستانک تحت تع

  : باشد هاي اخیر به شرح زیر می  فوق طی سال  تعرفهصادراتبنابراین آمار 

  )تن(سرشیشه الستیکی  انواع صادرات: 12 -1جدول 
  40149000تعرفه   سال
1384  265  
1385  320  
1386  660  

  

تعرفـه فـوق بـه تبـادل انـواع سرشیـشه         % 30، حـدود    مطابق نظر کارشناسان وزارت صنایع و معادن      

 تـن بـه صـادرات انـواع سرشیـشه      198 تقریبـا  ،الستیکی اختصاص داده شده است که با در نظـر گـرفتن آن     

  .الستیکی تعلق دارد

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

 40149000 در داخل کشور تحـت تعرفـه گمرکـی    هاي الستیکی تولید شده   برخی از انواع سرشیشه   

  .صادر   می گردند
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  بررسی اجمالی تکنولوژي-3

فرآیند منتخب تولید سرشیشه الستیکی شامل برش الستیک، مخلوط کردن، ورقـه کـردن، بـرش و                 

  .پخت می باشد

   ماشین برش الستیک–الف 

سیلیکون توسط دو ترازو و با دقـت الزم   در این قسمت مواد الزم براي ساخت آمیزه الستیک بر پایه        

  .توزین می گردد

بندي آنها به صورت یک تکه و ابعـاد و وزن زیـاد، احتیـاج بـه بـرش                 در مورد سیلیکون به علت بسته     

  .این کار توسط ماشین برش انجام می شود. اولیه آنها می باشد

مخـصوص قـرار داده و دکمـه     کیلـوگرمی سـیلیکون رابـر را در محـل        50 یا   30ابتدا اپراتور قطعات    

حرکت گیوتین به سمت پایین موجب برش قطعات السـتیک بـه قطعـات کـوچکتر            . دستگاه را فشار می دهد    

  .تر صورت می گیرندشده و توزین آنها سریعتر و ساده

  )غلتک دو استوانه اي( آسیاب مخلوط کننده و آسیاب ورقه کننده -ب

ده است که بـا فاصـله انـدکی از یکـدیگر روي یـک چهـار       این آسیاب از دو ستوانه فوالدي ساخته ش      

 از یکـی . فاصله این دو استوانه گردنده توسط پیچها یا اهرمها قابل تنظیم است       . چوب محکم نصب گردیده اند    

  .ها در جاي خود ثابت و دیگري توسط پیچهاي مذکور متحرك استاین استوانه

اسب به قسمت بین این دو استوانه می ریزند و چـون   منهايموادي که باید مخلوط شوند را در اندازه       

فاصله این دو استوانه از یک تا چند میلیمتر قابل تنظیم است لذا مواد در راه عبور خود از این شکاف کوچـک           

  .مخلوط شده و به پایین می ریزند

هـا   اسـتوانه براي بهبود کار می توان ابتدا الستیک سیلیکونی را روي دستگاه ریخت تا به دور یکی از                

  .بچسبد

با تنظیم دماي استوانه ها توسط جریان آبی که از درون آنها می گذرد می توان چسبندگی السـتیک          

اه مواد دیگري را به تـدریج  آنگ. به دور آنها را کنترل و به دلخواه آنرا به استوانه جلویی یا پشتی منتقل ساخت         
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  .به آن اضافه می کنند

بعد از چند بار برش و عبور آمیزه از شکاف غلطک، اپراتور آنرا به شکل ورقه بـا ضـخامت مناسـب در               

  . آورده و وارد آسیاب می نمایند

   ماشین برش ورقه الستیکی-ج

هـایی متناسـب بـا    در این مرحله ورقه نازك تهیه شده به وسیله دستگاه مخصوصی به صورت باریکـه     

  .ید و به قسمت پرس هدایت می شودشکل حفره هاي قالب در می آ

   پرس شکل دهنده-دال

  . نوارهاي تهیه شده از آمیزه به پرس وارد شده و توسط پرس به شکل قالب مورد نظر در می آیند

  پختآون  -ه

این آون با هواي گرم و تا دمـاي  . شوندهاي الستیکی شکل گرفته، جهت پخت وارد آون می  سرشیشه

پس از مدت زمان الزم براي پخت، آون باز شده و محصوالت بـه قـسمت         .  می کنند   درجه سانتیگراد کار   300

  .بندي ارسال می گردندبسته

 250بسته بندي محصوالت در یک پاکت پالستیکی کوچک و یک جعبه مقوایی صورت گرفته و هـر             

  .بندي می گردندعدد جعبه در یک کارتن بسته
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سر شیشه الستیکی                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

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

انتخاب تکنیک مورد استفاده براي تولید سرشیشه الستیکی به پارامترهاي متعددي بستگی دارد که 

  :از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود

    قیمت تجهیزات-

   سرعت تولید-

   یکنواختی محصول-

   شکل و اندازه محصول-

  در تولید محصولنقش اپراتور -

   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                

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

  .به پارامترهاي فوق برگزیده شده است

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

  ریالی و ارزي

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

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

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

     تن در سال 160 و 245در داخل کشور میزان عرضه و تقاضا به ترتیب حدود در حال حاضر 

در حال حاضر نیازي به احداث  بنابراین .ور صادر می گرددباشد که مازاد مصرف داخلی به خارج از کشمی

  . سرشیشه در داخل کشور وجود نداردواحد جهت تولید انواع 
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با توجه به بررسی انجام گرفته بر روي واحدهاي مشابه و طرحهاي در دست اجراي این محصول، 

 تن در 20 عدد معادل 3240000هاي الستیکی حدود حداقل ظرفیت اقتصادي واحد تولید انواع سرشیشه

 این ظرفیت محاسبات مربوط به سرمایه گذاري ثابت و هزینه هاي تولید این واحد بر اساسلذا سال و 

  .انجام گرفته است پیشنهادي

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

   زمین-1

   محوطه سازي-2

  ي صنعتی و غیر صنعتی ساختمانها-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

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-13-1جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

2500 250000 625 
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  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

   آماده سازي محوطه-14-1جدول  
 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 فضاي سبز
 6 6000 1 درب ورودي

 16 200 80 پارکینگ
 2,4 200 12 روشنایی محوطه

 236 مجموع
  

  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -15-1جدول 

 بخش
  متراژ 

 )متر مربع(
  مبلغ واحد 

 )هزار ریال/متر مربع(
هزینه 
 کل

 525 1500 350 سولۀ خط تولید 
 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 20 هر نفر پرسنل اداري حدود ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي

 )به عالوه فضاهاي عمومی مانند سالن اجتماعات، نمازخانه و سلف
30 1800 54 

 1002 مجموع
  

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  ) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی   کل هزینه -16-1جدول 
 ریالی شرح

 350 دیزل ژنراتور با وسائل جانبی
 100 یشگرمایش و سرما

 10 ارتباطات
 15 اطفاء حریق

 475 مجموع
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  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-17-1جدول 
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

  

  ) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -18-1جدول 
 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 (ابها کل هزینه حق انشع-19-1جدول 
  هزینه کل  شرح  عنوان  ردیف

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

 174  جمع کل
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   و گمركنیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-7

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

 9880 1بر این اساس قیمت تجهیزات اصلیهزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که 

   . برآورد شده استمیلیون ریال

   اصلی آالت  هزینه نصب تجهیزات و ماشین-4-8

  نصب تجهیزات اصلیهاي  ل هزینهک-20-1جدول 
یالمیلیون ر  شرح  

 988 گمرك تجهیزات خارجی
 80  هزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیزات

 1068 جمع
  

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

 ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -1-21جدول 
 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 ب5(سایر 

 265 جمع
  

  

  

  

  

  
                                            

  .ی شود ریال در نظر گرفته م14400هر یورو -1
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  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 22-1درجدول  .میلیون ریال در نظر گرفته شده است 711 معادل

  .آورده شده است

  1)یورو - میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-22-1جدول 
 کل میلیون ریال یورو میلیون ریال عنوان

 625  -- 625 زمین

 236  -- 236 محوطه سازي

 1002  -- 1002 ساختمان سازي

 174  -- 174 حق انشعاب

 475  -- 475 تاسیسات زیربنایی

 9880 650000 520 تجهیزات اصلی 

 988  -- 988 گمرك تجهیزات خارجی

 80  -- 80 هزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیزات

 78  -- 78 لوازم اداري

 420  -- 420 وسائل نقلیه

 265 --  265 قبل از بهره برداري

 711 32500 243 پیش بینی نشده
 14934 682500 5106 مجموع

  

 تـن در سـال حـدود    20سرمایه گذاري ثابت طرح تولید انواع سرشیشه الستیکی به ظرفیـت اسـمی      

  . میلیون ریال برآورد می گردد14934

  

  

  
                                            

  .ریال در نظر گرفته شده است 14400 برابر یوروهر - 1
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 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمـت ارزي و              -6

  ند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آیندهریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در رو

، گوگرد، الستیک سلیکونیهمانطور که در بخش هاي قبلی اشاره شد مادة اولیۀ مورد نیاز این واحد 

  . میزان مواد اولیۀ مورد نیاز واحد را نشان می دهد23-1جدول . می باشدو غیره  اکسید روي،اسید استئاریک

  سرشیشه الستیکیمادة اولیه واحد  میزان مصرف -23-1جدول 

 واحد مواد اولیه ،بسته بندي ،کمکی ردیف
  مقدار مصرف
  در سال

ضایعات 
 )درصد5(

جمع مواد اولیه 
 و مصرفی

 24 1 22 تن الستیک سلیکونی 1

 0,21 0,010 0,20 تن گوگرد 2

 0,21 0,010 0,20 تن دي بنزتیازیل دي سولفاید 3

 0,01 0,001 0,01 تن اسید استئاریک 4

 1 0,025 0,50 تن اکسید روي 5

 0,01 0,001 0,01 تن استئارات کادمیم 6

 1 0,063 1,25 تن دي اکتیل فتاالت 7

 0,01 0,001 0,01 تن رزین کومارین 8
  

  . نشان داده شده است 24-1مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقدار الزم از هرکدام در جدول 

  )میلیون ریال( د اولیههزینه سالیانه موا-24-1جدول 

 واحد مواد اولیه ،بسته بندي ،کمکی ردیف
جمع مواد اولیه و 
 مصرفی

قیمت واحد 
 )ریال(

  هزینه سالیانه
 )میلیون ریال ( 

 707,96250 30000000 24 تن الستیک سلیکونی 1

 0,44100 2100000 0,21 تن گوگرد 2

 7,72800 36800000 0,21 تن دي بنزتیازیل دي سولفاید 3

 0,14438 11000000 0,01 تن اسید استئاریک 4

 9,66000 18400000 1 تن اکسید روي 5

 0,56753 43240000 0,01 تن استئارات کادمیم 6

 0,00394 3000 1 تن دي اکتیل فتاالت 7

 0,24150 18400000 0,01 تن رزین کومارین 8

 727 )میلیون ریال(جمع کل 

  
  .میلیون ریال خواهد بود 727 الیانه مواد اولیه طرح برابرتوجه به جدول فوق هزینه س با
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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 در

  . پذیر استنا   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 نگردد 

گیري جهت تعیین محل   تصمیمدر...  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 ازطرح عوامل دخیل در برآورد محل استقرار یک مهمترین

  : مواد اولیهتأمیننزدیکی به منابع ) الف

لیه براي یک طرح تولیدي از عمده موارد تأثیرگذار در مواد اومناسب  قیمتی و دسترسسهولت 

مورد نیاز اي  هزینه حمل و نقل مواد اولیه خصوصاً در مواردي که شرایط ویژه. استقیمت محصول نهایی 

  باشد 

  : بازار مصرف داخلیبهنزدیکی ) ب

یگر تر آن، از د 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

 از الویت برخوردار نمی باشد بنابراین با در نظر انواع سرشیشه الستیکیبا توجه به آنکه صادرات 

  .الویت برخورار نیستگرفتن این مساله احداث واحد در بنادر صادراتی از 

  : 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 

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، تربیت نیروهاي مراکز

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

  . باشد  دخیل میها هزینهکاهش 

 تولید شهرك هاي صنعتی اطراف شهرهاي بزرگ از  طرح و نیز ظرفیتفنی هاي مشخصه توجه به با

  .الویت برخوردار می باشند

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

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

  .ي مورد نیاز واحد را نشان می دهد تعداد پرسنل اداري و تولید25-1جدول 

  سرشیشه الستیکی پرسنل اداري و تولید واحد -25-1جدول 
 )میلیون ریال(حقوق ساالنه  )میلیون ریال(حقوق ماهانه  تعداد سمت

  مدیریت و اداري-الف
 168 12 1 مدیر عامل

 119 8,5 1 مسئول اداري و مالی

 49 3,5 1 منشی

 98 3,5 2 انباردار

 49 3,5 1 دهرانن

 49 3,5 1 نظافتچی و آبدارچی

  قسمت تولیدي-ب
 238 9 2 مدیر تولید

 224 8 2 مهندس

 112 4 2 بندي کارگر بسته
 112 4 2 کارگر سایت

 98 4 2 نگهبان

 1316   17 مجموع 
 303   %)23(بیمه و مزایا

 1619 )میلیون ریال(کل 
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سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکـان        بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق،         -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 تولیدي، میـزان فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطه

  . آمده است 26-1 طرح و هزینه مورد نیاز براي تأمین آنها در جدول بخار برق و ،مصرف سالیانه آب

  )میلیون ریال(  هزینه سالیانه آب، برق و گاز-26-1جدول 
 ن مصرف سالیانه در واحدمیزا عنوان
 )مترمکعب (1400 آب خام

 )کیلووات ساعت (492800 برق

 )لیتر (1120 گازوئیل

 )مترمکعب (10000 گاز
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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                      . اهد شد خو

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

دمت چنـدین سـاله مـی باشـند و در     از طرف دیگر براي واحدهایی که داراي قـ        . 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       

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

  :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 باشد10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

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

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      حمایت یکی از مهمترین  

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

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

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

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70عنوان شده تا سقف 
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سـازي طـرح، ماشـین آالت و تجهیـزات داخلـی، تأسیـسات و تجهیـزات                  ساختمان و محوطـه    -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     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   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 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 

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 

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

 درصـد معافیـت مالیـاتی    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
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 درصد سود ناخالص   25) هاي صنعتی و مناطق محروم      به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است

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

 حـدود  1386 در سـال   انواع سرشیشه السـتیکی   با توجه به بررسی هاي انجام شده، تولید واقعی           -1

 440برداري رسیدن واحدهاي در دست ساخت به حـدود  بوده که با به بهره)  میلیون عدد40معادل ( تن   245

 . رسید خواهد1390در سال )  میلیون عدد75معادل (تن

 میلیـون  27معادل ( تن  160 حدود   1386در سال    سرشیشه الستیکی برآورد میزان مصرف انواع      -2

  .خواهد رسید)  میلیون عدد29,5معادل ( تن 175 به حدود 1390بوده که این میزان در سال ) عدد

بـوده و  )  میلیون عدد250معادل ( تن 1685میزان واردات این محصول طی سالهاي اخیر حدود          -3

 .باشددرات آن بسیار اندك میصا

در سرشیـشه السـتیکی      با مازاد با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی            

  .پیشنهاد احداث واحد تولید سرشیشه الستیکی را نمی دهدلذا مشاور . مواجه خواهیم بودکشور 
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