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  معرفی محصول-1اد

  مقدمه 

کمک آنها می توان دو قطعه را از طریق ه چسبها موادي طبیعی و یا مصنوعی هستند که ب

تابوتهایی در . چسبها از دوران بسیار قدیم شناخته شده بودند. سطوحشان به یکدیگر متصل نمود

هم . بیده بوده استحفاریهاي شهر باستانی در مصر پیدا شده که قطعات نازك چوب به بدنه آنها چس

 از نفوذ آب بداخل آنها ،چنین بالی ها با چسبانیدن صمغ درختان داخل درزهاي قایق هاي خود

در روم قدیم از ماهی و شاخ حیوانات چسبی جهت چسبانیدن قطعات چوب به . دنجلوگیري می کرد

 [5]  . یکدیگر ابداع و مصرف می شده است

 اوراق کاغذ و قطعات چوب فقط از چسبهایی که منشاء حیوانی تا اواسط قرن نوزدهم براي چسبانیدن

داشته اند استفاده می شد که البته هنوز نیز تا )  خون حیوانات، شیر ، استخوان ،شاخ،  سم،پوست(

این نوع چسبها را در موقع مصرف باید گرم کرده و پس از . حدودي جنبه تجارتی خود را حفظ نموده اند

باید دو قطعه را براي مدتی تحت فشار نگاه داشت تا در اثر سرد شدن چسب قطعات ن آاندودن قطعات با 

گرم و سرد کردن، تحت فشار قرار دادن به اضافه بوي بد این نوع چسبها سبب . به یکدیگر متصل شوند

  .نامرغوبی و کندي کار با آنها می شود

ود سوزآور رقیق چسبی بسازد که  موفق شد که از نشاسته درخت کاواسا و س"پرکینز" 1903در سال 

 این نوع چسبها مانند چسب .در حرارتهاي معمولی براي چسبانیدن کاغذ و چوب قابل استفاده باشد

 با این مزیت که در برابر آب مقاومت بیشتري داشت بعد از وي لوك موفق به تولید ،حاصل از نشاسته بود

 در آمریکا، موفق به "با کلند" در آلمان، "امیتگلد" 1930همین نوع چسب از دانه سویا گشت در دهه 

ئید که بی رنگ و د فرمال-اوره  ئید شدند و پس از آن از رزینلدتولید چسبهاي مصنوعی از رزین فنل فرما

  . ارزانتر بود نیز استفاده شد و چند سال بعد از آن شرکت سیبا چسب مالمین را به بازار عرضه نمود

 بسیار موفق 1960مصنوعی در زمان جنگ جهانی دوم و پس از آن در دهه ساخت چسبها از پلیمرهاي 
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         یلن، تکوپلیمرهاي ا، پلی اتیلن،اولین بار در این دوران از رزین هاي پلی وینیل کلرید. بوده است

هیه استات، پلی آمیدها، پلی وینیل فرمال، اپوکسی ها، و از الستیکهاي نئوپرن و نیتریل براي توینیل پلی 

  . چسبهاي چوب کاغذ، چرم و فلزات استفاده شده است

و یا از ) مانند سیلیکاتها(جهت تولید چسبها با توجه به کاربردهاي مختلف آن می توان از مواد مصرفی 

مانند پوست، سم، شاخ، استخوان، شیر، خون حیوانات، نشاسته، سلولز و شیره بعضی از (مواد آلی 

 [6],[5].استفاده نمود) مانند االستومرها و پالستیکها(اد سنتزي و یا اینکه از مو) درختان

  چسب هاي سنتزي-1-1-1

. تهیه چسبهاي سنتزي در سالهاي اخیر جهت کاربردهاي مختلف پیشرفتهاي چشمگیري داشته است

هر چسب جهت کاربرد معینی ساخته می شود و الزم است که مواد بخصوصی با یکدیگر مخلوط شوند تا 

  :این مواد بطور کلی عبارتند از. مورد نظر بدست آیدکیفیت 

  :رزین §
 رزینی است که در آن  سبب اتصال سطوح به یکدیگر می شودماده اصلی هر چسب مصنوعی که

مثالً . مین علت است که اسامی چسبها از اسامی رزین ها الهام گرفته است هچسب بکار رفته و به

  . چسب اپوکسی معروف هستندچسبهاي ساخته شده از رزین اپوکسی بنام

  

  :جامد کننده §

م است که در حین مصرف موادي جهت جامد شدن چسب که سبب اتصال و زدر بعضی از چسبها ال

 گاهی نیز عالوه بر این مواد کاتالیزور هم جهت افزایش .استحکام چسب می شود به آن اضافه گردند

  .سرعت چسبیدن اضافه می شود

  

  

  :حالل §
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چسبها جهت پخش یکنواخت رزین بین سطوح چسبیده و سیالیت چسب الزم در ساخت بعضی از 

 در زمان کاربرد چسب ، این حاللها که اغلب آلی هستند،است که مقداري حالل مناسب به آن اضافه شود

  .تبخیر می شوند

  : رقیق کننده §
. اضافه شودبه برخی از چسبها الزم است که مقداري مواد شیمیایی جهت کم کردن ویسکوزیته آنها 

  . در موقع کاربرد آن تبخیر نمی شوند واین مواد سبب استحکام چسب نیز می شوندضمناً 
  

  :مواد پرکننده §
. خواص اضافه می شود برخی در اغلب چسبهاي ساخته شده مقداري مواد شیمیایی جهت کنترل

 جمله خواصی  حرارتی، مقاومت الکتریکی و ضریب انبساط حجمی ازتضریب انبساط حرارتی، مقاوم

  .هستند که می توان با اضافه کردن مواد پرکننده کنترل نمود

  

v انواع چسبها:  
چسبها از . چسبها را می توان با توجه به نحوه کاربرد آنها و یا با توجه به منشاء آنها دسته بندي نمود

را بپوشانند  منافذ آنطرفی اغلب باید مایع و روان باشد تا در موقع کاربرد بتوانند تمام سطوح چسبنده و 

. یکدیگر متصل نماینده  تا بتوانند دو سطح را ب،نحوي جامد شونده و از طرفی دیگر باید پس از مصرف ب

شرح زیر طبقه ه  می توان آنها را باست و بر این اساسنحوه جامد شدن چسبها پس از مصرف مختلف 

  .بندي نمود

  

 :چسبهاي محلول در حالل -الف 

ها رزین هاي خطی و یا رزین هاي شاخه اي با وزن ملکولی کم که در حاللها محلول در این نوع چسب

  هستند را در حاللی مناسب حل می کنند و سپس محلول بدست آمده را در ظرفی سربسته نگهداري 
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 اتصال می شود و درنهایت رزین بین دو سطح جامد  وحالل پس از مصرف چسب تبخیر شده. می نمایند

  . ددکامل می گر

 :چسبهاي التکس-ب

در این نوع چسبها رزین هایی که از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی بدست آمده در آب حل شده و 

 آب پس از مصرف چسب تبخیر شده و رزین بین دو سطح .آنها را در ظرف سربسته نگهداري می کنند

  . و بدین ترتیب عمل چسبیدن کامل می گرددمی شودجامد 

  

  :يچسبهاي فشار-ج

در حرارت معمولی جامد  که ویسکوزیته بسیار باالیی دارند و این نوع چسبها رزین هایی هستند

    حالت چسبیده باقیه  این نوع چسبها در اثر فشار به سطح چسبیده و پس از برداشتن فشار ب.هستند

کار می رود از این الستیک طبیعی و یا الستیکهاي مصنوعی که در اغلب براي تهیه نوار چسبها ب. می ماند

  .طبقه هستند
  

  :چسبهاي حرارتی-د

ترموپالستها در اثر حرارت روان شده و پس از . در این نوع چسبها از ترموپالستها استفاده می شود

  .دو سطح را کامالً بهم می چسباننده و سرد شدن جامد شد
  

  :چسبهاي فعل و انفعالی -ه

ی با وزن مولکولی کم که از سیالیت خوبی نیز برخوردار یمرهادر این نوع چسبها از مونومرها و یا از پلی

 ه و یا در حضور یک ماده کمک کننده ببه تنهاییهستند استفاده می کنند این مواد در حین استفاده 

این نوع چسبها . سرعت پلیمریزه شده و ضمن جامد شدن موجب چسبیدن دو سطح به یکدیگر می شوند

  .  هستنداز استحکام زیادي برخوردار

 [5]: دسته بندي کرد نیزچسبها را می توان برحسب منشاء
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  : چسبهاي طبیعی -1
پوست، سم، شاخ، شیر و خون حیوانات و یا نشاسته و (و آلی ) مانند سیلیکاتها(به دو دسته معدنی 

  . طبقه بندي می شوند) شیره بعضی از درختان
  

  :چسبهاي مصنوعی §
وپالستها، االستومرها و آلیاژها مموستها، ترره گروههایی چون ت و بداشتهاین نوع چسبها منشاء سنتزي 

  . طبقه بندي می شوند

 این موضوع در رابطه با .سب بین دو سطح سبب می شود که محل اتصال نفوذ ناپذیر گرددچوجود 

سیالهاي خورنده بسیار مهم است چون سیالهاي خورنده بین دو سطح متصل شده با پیچ و مهره، پرچ و یا 

وجود چسب بین دو سطح فلزي باعث عایق بودن محل . ا جوش راکد مانده و ایجاد پوسیدگی می کنندب

وزن چسب نسبت به وزن قطعات بهم چسبیده در مقایسه با سایر . اتصال در برابر الکتریسیته می شود

کمک  هاتصال ب. اتصال توسط چسبها بسیار سریع و ارزان است. تکنولوژیهاي اتصال بسیار کم است

مختلف از جنس کمک چسب می توان قطعات ه ب. چسبها ساده بوده و مهارت خاصی را ایجاب نمی کند

به یکدیگر متصل نیز با استفاده از چسب می توان قطعات بسیار کوچک و یا نازك را . هم متصل کرده را ب

  . نمود

  

  نام و کد محصول-1-1

بی سلوفانی است که از نظر نوع در رده چسبهاي  نوار چس،چسبی که در این طرح مد نظر می باشد   

فشاري و از نظر منشاء چسب مصنوعی می باشد که از رزین حالل و مواد پرکننده و محمل نوار سلوفانی 

 [13],[7],[5].تشکیل می شود

نوار چسب سلوفانی عبارتست از یک ورقه سلوفان که بر یک طرف آن پوشش یکنواخت از چسب 

  . نامیده می شود"چسب تحریر" این نوار چسب اصطالحا .و در اثر فشار می چسبدمخصوص وجود داشته 
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کننده نرم  که داراي مواد بازیافت شده استورقه سلوفان مورد مصرف در ساخت نوار چسب، سلولز 

بوده و یک طرف آن داراي پوششی است که کاهش چسبندگی را سبب شده و نسبت به ) انعطاف پذیر(

 [3].اوم شده استمق نیز نفوذ چسب

 يطوري که در هنگام کاربره ب. چسب مصرفی باید همگن و عاري از ذرات جامد غیر محلول باشد

 بوي خاصی در حالت مرطوب یا خشک  نباید چسب.روي سلوفان پوششی یکنواخت و صاف ایجاد نماید

  . چسب باید عاري از هر گونه مواد سمی باشدهمچنین. داشته باشد

  :ي محصولطبقه بند-1-1-1
 معموال. تعیین می گردد توافق بین خریدار و فروشنده بر اساسعرض نوار چسب در یک رول 

داري براي عرض   حد روا، میلیمتر ترجیح داده می شود55-38-30-25-22-19-15-12-9 -6عرضهاي 

وار چسب عرضه شده در یک رول  میلیمتر و براي طول ن±1 میلیمتر و کمتر از آن باید 19نوار چسب 

 متر و طبق توافق خریدار 66 یا 50 متر و یا بیشتر و بصورت ضریبی از 66-50-33-25-15-10می تواند 

 [3].و فروشنده است

 استوانه میانی . میلیمتر باشد5/67 تا 26 و قطر داخلی اسمی آن بوده بایستی توخالی بیرونیاستوانه 

تغییر سخت و محکم باشد بطوري که در شرایط عادي حمل و نقل و مصرف توخالی باید به اندازه کافی 

  .طرف استوانه میانی توخالی باشده  چسب خورده نوار باید بشکل نداده و رویه
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  نیشماي کلی نوارچسب سلوفا-1شکل

 . میلیمتر می باشد5/76±1  استوانه بیرونی و براي قطر26±5/0حد رواداري براي قطر استوانه میانی 

 ولی باید ، متر از طول مجاز خواهد بود15بهم چسبانیدن دو قطعه نوار چسب در یک رول به فواصل هر 

حداقل . بازکردن رول قطعات بهم چسبیده از یکدیگر جدا نشوندگونه اي باشد که در موقع ه ب

  . میلیمتر عرض باشد10 نیوتن بر 2چسبندگی نوار چسب به صفحه استیل بایستی 

هر رول نوار چسب بایستی عاري از . در زمان بازکردن نوار چسب نباید هیچ گونه پارگی ایجاد شود

سب نسبت به یکدیگر جابجا گردیده و در نتیجه شکل وقی که ترتیب الیه هاي نوار چ(تلسکوپی شدن، 
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ر زمان د. شکاف یا دیگر تغییر شکل ها باشد) مخروطی بوجود آید که اصطالحاً تلسکوپی شدن می گویند

  . یک مقدار جزئی از چسب به پشت دور بعدي چسبیده باشدتنهاباز کردن نوار چسب باید 

  .  می باشد24291374 نوارچسب سلوفانییسیک آکد 

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

 نوار چسب به صـورت      " تحت عنوان    10/3919اصلی    تعرفه از طریق محصوالت  واردات و صادرات این        

بـدیهی اسـت   . انجام می گیرد"ر به جز موارد مذکور در سایر تعرفه ها ت سانتیم20رول با پهناي کمتر از    

 جمله نوار چسب ویژه پوشک، نوار چـسب شـبرنگ   ز که از تبادالت سایر انواع نوار چسب با ابعاد مذکور ا    

 به چنـد زیـر تعرفـه بـه       10/3919 تعرفه اصلی    1383 از سال    .طریق همین تعرفه انجام می گیرد     از  .... و

 [1]:شرح زیر تفکیک شده است

  نوار چسب ویژه پوشک کامل  : 10/10/3919

  شبرنگ  : 20/10/3919

  نوار چسب اسپالیسینگ  : 30/10/3919

  سایر  : 90/10/3919

  .  انجام می گیرد90/10/3919تبادالت محصول مورد بررسی در این گزارش از طریق زیر تعرفه 

  

   شرایط واردات-3-1
  

قانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و         ) 2(    حقوق پایه طبق ماده   

یات، حق ثبت سـفارش کـاال، انـواع عـوارض و            فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گمرکی، مال       

بـه  . ارزش گمرکـی کاالهـا تعیـین میـشود      % 4باشد و معـادل      سایر وجوه دریافتی از کاالهاي وارداتی می      

شـود، حقـوق    مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می 

 [1].شود ورودي اطالق می
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  .به شرح زیر می باشد ار چسب سلوفانینوحقوق ورودي براي 
  

   %41:  حقوق پایه  -

  %4سود بازرگانی  -

  %45: حقوق ورودي  -

  
   بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

لیست برخی استانداردهاي جهانی مرتبط با روشهاي آزمون و ویژگیهاي نوار چسب سلوفانی در ادامه 
 [3]:ارائه شده است

- ASTM E 1216-06 

- ASTM D3330 

- ASTM D3759 

- BS 3900 

- BS 1185 
 [14]. می باشدISIRI3034 نوار چسب سلوفانی  تدوین شده براي استاندارد ملی

  
  

   قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -5  

همانطور که ذکر شد، نوار چسب سلوفانی بسته با تقاضاي بازار در ابعاد و انـدازه هـاي مختلـف و بـه           

 متوسط قیمتی نوار چسب سـلوفانی در  .ن قیمت ثابتی براي آن ارائه کرد عرضه می شود و لذا نمی توا  ارازب

 [10]. دالر به ازاي هر حلقه چسب می باشد0,7-2حدوددر ابعاد پرمصرف 

 ریال بـه ازاي هـر   4000-15000نیز در داخل کشور 1محدود قیمت این محصول در ابعاد پرمصرف        

  [4].حلقه چسب می باشد

 

                                            
 1 متر30 سانتی متر و طول حدود 5/1عرض -
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   موارد کاربرد-6-1

 کاربرد آن در مصارف . و اتصال بسته ها استفاده می شوددرزبندير چسب سلوفانی جهت نوا   

چسب سلوفانی محصول نهایی است . هاي کوچک می باشد مختلف اداري و چسب کردن کلیه بسته بندي

 [12],[8],[5].که مستقیماً مورد استفاده قرار می گیرد

  

   کاالي جایگزین-7-1

اولین بار نوار چسب سلوفانی را به بازار عرضه کرد تاکنون انواع  پن براي سال پیش که ژا30از حدود 

از جمله این . مختلفی از نوار چسبها تولید گردیده است که هر کدام از آنها کاربردهاي متفاوتی دارند

این تمامی .  و غیره نام بردOPP، نوار پارچه، نوار کاغذ کرافت، نوار P.V.Cموارد می توان از نوار چسب 

بعنوان بسته بندي در وسایل برقی، در تجارت، . حاضر در سطح وسیعی استفاده می شوند چسبها در حال

ولی تاکنون در موارد مختلف اداري رقیب مناسبی براي نوار . صنایع دارویی و دیگر صنایع کاربرد دارند

  .ت نشده استفایچسب سلوفانی 
  

   اهمیت استراتژیک کاال -8-1
  

لوفانی در بسته بندي و اتصال انواع کاغذ و بسته بندي ها  و نیـز در صـنایع دارویـی مـورد                نوار چسب س  

با توجه به مصرف این محصول در صنایع دارویی مـی تـوان گفـت داراي اهمیـت                  .  استفاده قرار می گیرد   

  .استراتژیک نسبی می باشد

  

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1 

 سلوفانی يبه صرف گسترده این محصول و نیز عدم پیچیدگی تکنولوژي تولید، نوار چسب ها   با توجه 

در در کشورهاي پیشرفته و نیز کشورهاي پرجمعیت . در اکثر کشورهاي دنیا تولید و مصرف می شود

از جمله تولید کنندگان عمده این . مقایسه با سایر مناطق میزان مصرف این کاالي نهایی بیشتر است
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کشور چین از جمله تولید کنندگان و صادر کنندگان . حصول در دنیا می توان به کشور چین اشاره کردم

عمده این محصول در دنیا به شمار می آید  به طوریکه بخش اعظم واردات کشورهاي آسیایی و نیز 

  . توسط کشور چین تامین می گردد،کشورهاي اروپایی نظیر فرانسه

  . ارائه شده است1دگان عمده این محصول در منطقه آسیا در جدول لیست برخی از تولید کنن

  [10]آسیا  در  نوار چسب سلوفانی  تولید کنندگانبرخی از -1دول ج

  نام شرکت تولید کننده  نام کشور

TANF Holding Group Co., Ltd. 

Plymouth Yongle Tape (Shanghai) Co., Ltd. 

Yiwu New World Adhesive Products Co., Ltd. 

Shangyu Hongyang Adhesive Products Co., Ltd. 

Sanli Adhesive Products Co., Ltd. 

Jinhua Hehua Plastic Co., Ltd. 

Shanghai New Era Viscid Products Co., Ltd. 

  چین

Linyi Jiahe Adhesive Tape Factory 

MEMOLAN CO LTD 

MIN SHEN ENTERPRISE CO LTD 

EDM INTERNATIONAL CO LTD 
  تایوان

Weld Want Group Co Ltd 

 ,.Hisham Keikati Sons Co  سوریه

 falcon industries factory  عربستان

 NOVA INDUSTRIES  امارات متحده
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  شرایط صادرات-10-1

چسب از مواد پالستیکی با پهناي چسب سلوفانی و سایر انوع نوارنوار همانطور که ذکر شد، صادرات 

 از جمله کاالهاي مجاز نوار چسب سلوفانی. انجام میگیرد  10/3919از طریق تعرفه سانتیمتر 20کمتر از 

جهت صادرات بوده و پس از طی مراحل قانونی گمرکی ممانعت و یا شرایط خاصی که از صادرکردن آن 

 [1].جلوگیري نماید، ندارد
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  ضعیت عرضه و تقاضاو-2

  ظرفیت تولید محل واحدها، احدهاي موجود،بررسی و-1-2

  . ارائه شده است2در جدول  نوار چسب سلوفانیاطالعات مربوط به واحدهاي موجود تولید کننده   

  

 [2]واحدهاي فعال تولید نوار چسب سلوفانی-2جدول 
  )تن(ظرفیت  نام

  22  برچسب سازان
  24  تهران نوح

  325  تی چسب هاسون ماکوتولیدي صنع
  445  چسب کار

  20  شیمیاري گیرش
  3366  الغري

  150  مجتمع صنایع چسب استحکام قم
  4352  مجموع

  

  . ارائه شده است3ظرفیت تولید نوار چسب سلوفانی در سالهاي مختلف در جدول   

 [2]در سالهاي مختلف فعال تولید کننده نوار چسب سلوفانی ظرفیت واحدهاي -3جدول 

  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  4352  986  986  541  541  )تن در سال(ظرفیت 

  

  

 فوق مشاهده میشود، ظرفیت واحدهاي تولید کننده نوار چسب در حـال حاضـر           همانطور که در جدول   

 بر اساس اطالعات گرفته شده از واحدهاي تولید کننده نوار چسب سـلوفانی  . تن در سال می باشد    4352

با در نظـر گـرفتن ایـن رقـم،     .   بوده است 85ه تولید این واحدهاي در چند سال اخیر حدود          متوسط بهر 

  . ارائه شده است4روند تولید واحد هاي نوار چسب سلوفانی در جدول 
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 روند تولید نوار چسب سلوفانی -4جدول 

  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  3699  838  838  460  460  )تن در سال(ظرفیت 

  

  

   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2 

 که از از وزارت صنایع مجوز اخذ  سلوفانیانواع نوار چسب طرح هاي در دست اجراي تولید لیست   

  . ارائه شده است5 نموده و در جدول

 [2] نوار چسب سلوفانیطرح هاي در دست اجراي تولید-5جدول 
  )نام استان(مکان  )درصد(پیشرفت  )تن(ظرفیت  نام

  0  50  انی ارتباطات کیا پارسبازرگ
  0  50  ونی تولیدي و توزیعی چسب ملینااتع

  0  100  سعید خجسته محتشم
  0  20  صبا کیمیا طب

  تهران

  قزوین  0  2000  تولیدي ایران چسب
  گلستان  0  500  حسینعلی جهانی

  یزد  62  500  صنایع شیمایی سهند آذر توس
  3220  مجموع

  

 تن براي تولید نوار چسب 3220 طرح در دست اجرا با مجموع ظرفیت 7، همانطور که مشاهده می شود   

 تن داراي پیشرفت فیزیکی بوده 500 طرح تنها یک واحد با ظرفیت 7 از این .سلوفانی در کشور وجود دارد

 با احتساب اینکه نیمی از این طرح ها در سالهاي آتی به بهره برداري برسد، ظرفیت آتی تولید نوار .است

  . تن در سال خواهد شد5962 در کشور معادل چسب
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  محصولبررسی روند واردات -3-2

 ارائه شده 6در جدول  90/10/3919 از طریق تعرفه 1386 تا 1382از سال  نوار چسب اتمیزان وارد

  [1].است

 [1]نیافو واردات نوار چسب سل-6جدول 

  وارداتمیزان و ارزش   سال  تعرفه
90/10/3919  

  *908  )تن (میزان
1382  

  6457  )هزار دالر(ارزش

  1062  )تن(میزان 
1383  

  4256  )هزار دالر(ارزش

  415  )تن(میزان 
1384  

  1284  )هزار دالر(ارزش

  741  )تن(میزان 
1385  

  1931  )هزار دالر(ارزش

  1041  )تن(میزان 
1386  

  4363  )هزار دالر(ارزش

  10/3919 اصلیواردات از طریق تعرفه *

  .ردات ایران در سالهاي اخیر از کشورهاي تایوان و چین بوده استعمده  وا

 درصد میزان واردات از طریق 80بر اساس بررسی هاي میدانی انجام شده، به طور متوسط 

  .به واردات نوار چسب سلوفانی اختصاص دارد 90/10/3919تعرفه
  

  بررسی روند مصرف-4-2  

 و نیز  توجه به روند رشد جمعیت با. گرم می باشد34د میزان سرانه مصرف نوار چسب در کشور حدو  

 تن برآورد 3000حدود ) نوار چسب تحریر(پتانسیل مصرف نوار چسب سلوفانی پیشرفت فرهنگ جامعه، 

   .می گردد
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  محصول صادراتبررسی روند-5-2

 شده ارائه 7 در جدول 90/10/3919 از طریق تعرفه 1386 تا 1382 از سال نوار چسب  صادراتمیزان

  [1].است

 [1] صادرات نوار چسب -7جدول 

  تعرفه
  میزان و ارزش صادرات  سال

90/10/3919  

  *273  )تن(میزان 
1382  

  389  )هزار دالر(ارزش

  226  )تن(میزان 
1383  

  282  )هزار دالر(ارزش

  174  )تن(میزان 
1384  

  289  )هزار دالر(ارزش

  790  )تن(میزان 
1385  

  1179  )هزار دالر(ارزش

  888  )تن(میزان 
1386  

  1813  )هزار دالر(ارزش

  10/3919 از طریق تعرفهصادرات*

 .عمده  صادرات ایران در سالهاي اخیربه کشورهاي عراق، تاجیکستان، ارمنستان و آذربایجان  بوده است   

 از طریق صادرات درصد میزان 60بر اساس بررسی هاي میدانی انجام شده، به طور متوسط 

  . نوار چسب سلوفانی اختصاص داردصادراتبه  90/10/3919تعرفه
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  ز به محصول با اولویت صادراتبررسی نیا-6-2

با . ال استس تن در 4352 ظرفیت فعلی تولید انواع نوار چسب در کشور حدود ،همانطور که ذکر شد

نوار (لوفانی احتساب به بهره برداري رسیدن نیمی از طرح هاي در دست اجراي تولید نوار چسب س

 از طرفی بر . در سال خواهد بود5962ظرفیت آتی تولید نوار چسب در کشور معادل ) چسب تحریر

  . تن تخمین زده شده است3000س بررسی هاي انجام شده پتانسیل مصرف آتی محصول حدود ااس

ه واحدها با به عبارت دیگر ظرفیت تولید در سالهاي آتی جوابگوي نیاز داخل خواهد بود و در صورتیک

مازاد در کشور وجود خواهد داشت که می بایست  2962حدود   درصد ظرفیت تولید داشته باشند،100

 کشورهاي آسیایی به خصوص از جمله  منطقهتدابیر الزم جهت ورود به بازارهاي صادراتی بزرگ

  .کشورهاي خاورمیانه اتخاذ شود

 و کیفیت و همچنین قیمت ا بهبود بخشندواحدها کیفیت کاالیشان ر  بدیهی است در صورتیکه 

محصول تولیدي با تولیدات سایر کشورها  به خصوص چین قابل رقابت باشد، می توان بازار صادراتی 

  .خوبی براي این محصول به خصوص در سطح خاورمیانه کسب نمود

  :صورت زیر می باشد بازار نوار چسب سلوفان به در نهایت جمع بندي 

  تن4352: ظرفیت فعلی •

  تن5962: پیش بینی ظرفیت آتی •

  تن3000: پتانسیل مصرف آتی •

   تن2000:  در حالت خوشبینانهامکان کسب بازار صادراتی •

    

، با در نظر در سالهاي آتی نوار چسب سلوفانی در نهایت با توجه به اشباع بودن بازار مصرف داخلی 

در سال با رعایت استانداردهاي جهانی و  تن 50گرفتن حداقل هاي اقتصادي، احداث واحدي با ظرفیت 

  . پیشنهاد می گرددبا رویکرد صادراتی
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  بررسی تکنولوژي تولید-3

فرآیند تولید نوار چسب سلوفانی سه بخش عمده و مجزا را شامل می شود که عبارتند 

 [6],[13],[5]:از

  بخش تهیه چسب -1

 . خشک کردن و پیچاندن–) کوتینگ (coatingبخش  -2

 بخش برش و بسته بندي -3

   چسب تولید ،در بخش اول با مخلوط کردن و حل کردن رزین هاي چسبناك و مواد افزودنی در حالل

  .شودمی 

در بخش دوم چسب ساخته شده به تانک ذخیره منتقل شده و بعد از فیلتر کردن به دستگاه 

coatingکه روکش نواري .ده می شود کشینوار سلوفان در این دستگاه چسب بر روي . منتقل می شود 

زده شد به کوره خشک کن منتقل می گردد تا حالل توسط هواي داغ کوره تبخیر گردد و بعد از خشک 

  .شدن دور رولهایی با درازاي مشخص پیچیده  می شود

 توسط ماشین برش به قطعاتی در عرضهاي ،در بخش سوم، رولها که محصول نیمه تمام هستند

  .، این تکه نوارهاي چسب پس از بازرسی بسته بندي می گردندمختلف بریده می شود
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  نوار چسب سلوفانی بخشی از خط تولید-2شکل

  

است  ممکن تنها .روش تولید نوار چسب سلوفانی در اساس مشابه آن چیزي است که توضیح داده شد

جاي بخش اول چسب آماده را از بازار تهیه نماید و در واقع از بخش ه در بعضی حاالت و موارد واحد ب

شرحی ه یعنی چسب آماده خریداري شده مراحل بعدي را ب. دوم تعریف باال واحد تولیدي تعریف گردد

  .که داده شد طی می نماید و تبدیل به محصول نهایی می گردد

 مقدار چسب منتقل شده برروي نوار مقدار ، دستگاه کوتینگ چسب زده می شوندنوارهاي سلوفان در

سپس توسط فشار هوا چسب مالیده شده روي نوار یکنواخت ) که قابل تنظیم کردن است(مشخصی است 

 در این بخش حالل تبخیر می گردد و در واقع عمل .و تنظیم گردیده و به بخش کوره منتقل می گردد

 ،بعد از عملیات حرارتی توسط دستگاه پرس نوار یکنواخت می گردد . ی گرددپخت چسب صورت م

صورت رول در می آید و بعد از آن توسط دستگاه ه سپس نوارها سرد شده و توسط رول جمع کن ها ب

برش به ابعادي که مورد نظر است بریده می شود در این قسمت ابتدا برشهاي عرضی و سپس برشهاي 

  .داده می شود و در نهایت توسط کارگر بسته بندي می گردد) ر گرفتن روي پایهدر حین قرا(طولی 
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  بررسی مراحل و شیوه هاي کنترل کیفیت §
  

همچون هر واحد تولیدي دیگر واحد تولید کننده نوار چسب سلوفانی نیز جهت ارائه محصولی با 

جهانی باید برقراري یک سیستم کنترل کیفیت را در واحد تولیدي  یابلیت رقابت در بازارهاي داخلی و اق

بدین ترتیب محصول بدست آمده بایستی داراي حداقل ضوابط و استانداردهاي . خویش برقرار نماید

  .کارخانه اي موجود در واحد باشد

  :کنترل کیفیت مواد اولیه -

 فقط ممکن است . توضیح داده شدروش تولید نوار چسب سلوفانی در اساس مشابه آن چیزي است که

جاي بخش اول چسب آماده را از بازار تهیه نماید و در واقع از بخش ه در بعضی حاالت و موارد واحد ب

شرحی ه یعنی چسب آماده خریداري شده مراحل بعدي را ب. دوم تعریف باال واحد تولیدي تعریف گردد

  .ی گرددکه داده شد طی می نماید و تبدیل به محصول نهایی م

  .نوع چسب تحویل داده شده نیز می بایستی مطابقت با درخواست از فروشنده داشته باشد

  :کنترل کیفیت حین تولید -

در واقع میزان فشاري که توسط دستگاه  ،کنترل بر عملکرد دستگاهی که نوار سلوفانی را می کشد

  . یا پاره نگرددو شده نه کشنده نوار به نوار سلوفانی وارد می شود تا نوار بیش از حد کشید

 نمودار گردش مواد

 تیغه هوا

نوار سلوفانی و دستگاه  کور سرد  پرس

بسته   برش

رول جمع 
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       کنترل غلظت چسب در دستگاه کوتینگ و میزان چسبی که روي هر متر مربع نوار سلوفانی قرار

  . کنترل درجه حرارت و رطوبت در دستگاه مربوطه،می گیرد

 کنترل بر میزان فشار هوایی که به نوار سلوفان اعمال می گردد تا بصورت یکنواخت چسب روي نوار 

  . وفان پخش گرددسل

کنترل درجه حرارت کوره هاي حرارتی و کنترل سیستم خنک کننده نوار سلوفانی جهت جلوگیري از 

  .خشک شدن چسب روي نوار سلوفانی
  

  :کنترل کیفیت محصول §

آزمون تعیین مقاومت کششی : آزمایشاتی که می بایست برروي محصول انجام شود عبارتند از

  .سته بندي می باشدچسبندگی، طول، عرض و شکل ب

 ساعت جهت مطابقت 23قبل از انجام آزمون هریک از نمونه هاي انتخاب شده جهت آزمون را حداقل 

)  درصد65±2 درجه سیلسیوس و رطوبت نسبی 20±2دماي (با شرایط استاندارد در اتاقی مخصوص 

 را بایستی حدود نمونه ، انجام آزمونها در شرایط استاندارد امکان پذیر نباشدچنانچه. می بایستی قرار داد

  . رایط استاندارد خارج نمود و فوراً مورد آزمون قرار دادش دقیقه قبل از انجام آزمایش از 2

 را جهت انجام نمونهاز هر رول انتخاب شده حداقل سه دور را می بایستی کنار گذاشت و سپس مقدار 

 نباید با  نمونهسطح چسبنده هر.  میلیمتر در ثانیه از رول جدا نمی نماید300ن با سرعت تقریبی هر آزمو

  .انگشتان و یا مواد خارجی دیگر تماس پیدا کرده و هم چنین امکان ایجاد آلودگی با خاك را نداشته باشد
  

  نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي مرسوم-4

مراحـل اصـلی، آمـاده سـازي سـلوفان،      د نوار چسب سـلوفانی شـامل    فرایند تولی،همانطور که ذکر شد     

به عبـارت دیگـر فراینـد     . پوشش چسب بر روي سلوفان و برش و بسته بندي نوار چسب تولیدي می باشد              

   .خاص دیگري براي تولید این محصول و محصوالت مشابه وجود ندارد
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   برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي-5

 تن در سال در 50جهت احداث واحد تولید نوار چسب با ظرفیت  ن سرمایه گذاري ثابت مورد نیازمیزا   

    .ادامه به تفکیک ارائه شده است

  

v زمین  

متر مربع برآورد می شود، بـا   2000در حدود باند و گاز    میزان زمین مورد نیاز جهت احداث واحد تولید            

         500یـد زمـین در حـدود       رهـزار ریـال، هزینـه خ       250حدود  در نظر گرفتن قیمت هر مترمربع زمین در         

  .میلیون ریال برآورد می شود

  

  هزینه خرید زمین-8جدول 
  )میلیون ریال(کل هزینه خرید زمین   )متر مربع/هزار ریال(هزینه   متراژ زمین

2000 250 500 

  

v تسطیح و محوطه سازي  

  . به تفکیک ارائه شده است9ار کشی در جدول هزینه مورد نیاز جهت محوطه سازي، تسطیح و دیو

  

  هزینه تسطیح و محوطه سازي-9جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 80 40 2000 تسطیح زمین
 107 300 358 دیوار کشی

 108 90 1200 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز
 295 مجموع
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v ساختمان سازي  

هزینه مورد نیاز جهت ساخت سوله تولید و انبارها و همچنین هزینه ساخت سـاختمانهاي               10 جدول   در  

  .اداري و خدماتی ارائه شده است

  

  ساختمان سازيهزینه -10جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 810 2700 300 سولۀ خط تولید
 375 2500 150 سولۀ انبار مواد اولیه

 250 2500 100  انبار محصول سولۀ

 375 2500 150 هاي تاسیسات سوله

 260 2600 100 نگهبانی

 600 3000 200 ماتیساختمانهاي اداري وخد

 2670 مجموع
  

v تجهیزات اصلی و جانبی 

ت تولید چسب ، پوشش سطح نـوار بـا چـسب و در نهایـ    :    فرایند تولید نوار چسب شامل سه بخش اصلی  

 در برخی از واحدهاي تولیـد نـوار چـسب سـلوفانی     .برش و بسته بندي نوار چسب به صورت رول می باشد  

 در صـورتیکه چـسب نیـز در خـود           .چسب به عنوان ماده اولیه خریداري شده و در واحد مصرف می گردد            

  :تجهیزات مورد نیاز طرح شامل واحد تولید گردد،

  هت فرموالسیون تولید چسبدستگاه مخلوط کن و تجهیزات مرتبط ج -

  و دستگاه پرس و سیستم یکنواخت کننده و سرد کننده) کوتینگ( دستگاه پوشش دهی -

   دستگاه برش و سیستم ها جمع کننده-

   با توجه به عدم پیچیدگی تجهیزات مورد نیاز واحد و امکـان تـامین آنهـا از سـازندگان داخلـی، هزینـه                

  . شده استخرید تجهیزات به صورت ریالی لحاظ

  بر اساس استعالم گرفته شده از شرکتهاي سازنده تجهیزات هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز واحد معادل               

  . میلیون ریال برآورد شده است9301
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.... هزینه مورد نیاز جهت نصب و تامین تاسیسات جـانبی واحـد از جملـه سیـستم هـاي تـصفیه پـساب و               

  . است میلیون ریال برآورد شده1209معادل 

 

v ابزار دقیق، لوله کشی و عایق کاري 

 درصد قیمت تجهیزات اصلی و هزینه مربـوط بـه عـایق کـاري و لولـه کـشی            8هزینه ابزار دقیق معادل       

بر این اساس هزینه مورد نیاز جهـت ابـزار         .  درصد قیمت تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده است         6 حدود

  .میلیون ریال برآورد شده است 558  و744 دقیق و لوله کشی و عایق کاري به ترتیب

  

v وسایل نقلیه و لوازم اداري  

اداري مورد نیاز واحد شامل میز و صـندلی،کامپیوتر،    لوازم نیزهزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و         

  . میلیون ریال ارزیابی شده است840حدود ... قفسه بندي انبارها و

  

v هزینه هاي قبل از بهره برداري 

زینه هاي قبل از بهره برداري طرح شامل، هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز، آموزش پرسنل، هزینه هاي                ه

 . میلیون ریال برآورد می شود501جانبی مالی و هزینه بهره برداري آزمایشی در حدود 

 

v هزینه هاي پیش بینی نشده 

 .ینی نشده لحاظ شده است طرح به عنوان هزینه هاي پیش ب ثابت درصد هزینه هاي سرمایه گذاري5  

        11 تـن در سـال در جـدول         50با ظرفیت   نوار چسب سلوفانی    کل هزینه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید        

  .جمع بندي شده است

  

  

  



   

  25

  
  
  
  
  
  
  

                                       نوار چسب سلوفانیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 تولید نوار چسب سلوفانیهزینه سرمایه گذاري ثابت واحد -11جدول

 )میلیون ریال(کل هزینه  عنوان

 500 هزینه خرید زمین 

 295  سازيمحوطه 

 2670  ساختمان سازي

 10510  و نصبتجهیزات اصلی و تاسیسات زیربنایی

 744 ابزار دقیق

 558 لوله کشی و عایق کاري

 840 لوازم اداري و وسایل نقلیه

 501  هزینه هاي قبل از بهره برداري

 838 هزینه هاي پیش بینی نشده 

 17456 مجموع

  

  

  مواد اولیه مورد نیاز-6

ولیه مصرفی واحد تولید کننده نوار چسب سلوفانی عبارتست از سلوفان، چسب پایه مقوایی و مواد ا

 [4],[5],[7] .پالستیکی

  

  :سلوفان-1-6

 که یک کلمه فرانسوي براي diaphame و نیمه انتهایی Cilluloseسلوفان از ترکیب نیمه اول کلمه 

 خواص 1925 در .نده، شکننده و ناصاف بودسلوفان اولیه چسب. واژه شفافیت می باشد تشکیل شده است

 سلوفان مقاوم به رطوبت با روکش نیتروسلولز در 1927 در سال  وسلوفان با پوشش دادن آن اصالح شد

  . سلوفان قابل دوخت حرارتی تهیه گردید1932دو طرف و در سال 
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ل قابل ارتجاع بطور مثا. است تو سلوفان سلولز اصالح شده است و با فیلمهاي شفاف دیگر متفا

 قابل دوخت حرارتی نیست مگر اینکه پوشش داده شود، مقاومت آن در برابر کشیدن و فشردن ،نیست

.  استn(C5H10O5) ملکول پایه سلوفان .عالی است اما مقاومت در برابر پاره شدن در آن ضعیف است

  . شفافیت و براقیت سلوفان از فیلمهاي پلی اولفین بهتر است

  .باید داراي مشخصات زیر باشد در تولید نوار چسب سلوفانی سلوفان مصرفی

 متر، وزن 5/0-4/0: زرد کهربایی با شفافیت کامل، عرض:  میکرون، رنگ35 الی 25ضخامت آن 

  .  گرم می باشد45مخصوص بطور متوسط جهت هر متر مربع سلوفان 

 متر مربع 25/0رفی طول نوار مص:  عدد نوار چسب متوسطسلوفان مورد استفاده جهت تولید 

  ). میلیمتر15 میکرو متر و عرض 25ضخامت سلوفان (

ضخامت سلوفان ( متر مربع 1 طول نوار مصرفی : نوار چسب بزرگ تولیدجهتسلوفان مورد استفاده 

  ). میلیمتر15 میکرو متر و عرض 25

      انینوار چسب سلوفمترمربع  1000000.ظرفیت واحد با توجه به متوسط وزن هر حلقه چسب، 

 کیلوگرم 46350متر مربع یا 1030000  احتمالیضایعات% 3 احتسابمیزان مصرف سلوفان با . می باشد

  .سلوفان می باشد

  

  چسب-2-6

 رزین مورد مصرف رزین فنل فرمالدئید .چسب مورد استفاده شامل رزین، حالل و مواد افزودنی است

ازاین مواد اغلب . ودند که درمقیاس تجارتی تولید شدند رزینهاي فنل فرمالدئید از اولین پلیمرهایی ب.است

  .تها استفاده می شودی رزین هاي قالب زدنی و لمین،در ساخت رزین هاي پوششی

  . گرم می باشد11 میزان چسب مصرفی به ازاي هر متر مربع سلوفان 
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% 2 با احتساب  که  کیلوگرم چسب مورد نیاز می باشد11330 مقدار ،با توجه به سلوفان مصرفی واحد

 چسب مورد .می باشد کیلوگرم 11557 احتمالی میزان چسب مورد نیاز در ظرفیت تعیین شده ضایعات 

  .نیاز از طریق تولیدکنندگان قابل تامین می باشد
  

  سایر-3-6

دیگر واحد، پایه نوار چسب می باشد که نوار چسب روي آن پیچیده می شود که  از مواد اولیه مصرفی

پایه پالستیکی معموالً از نوع پلی اتیلن می باشد که بصورت آماده . تیکی و مقوایی می باشدبصورت پالس

 متر مربع روي پایه هاي مختلف پیچیده می گردند 5 متر مربع تا 1/0 انواع چسبها از .خریداري می شود

  .ورد می گرددعدد برآ 643750مقدار مصرف سالیانه % 1با توجه به ظرفیت واحد و با توجه به ضایعات 

    پایه نوار چسب مقوایی که از مقوا جهت ساخت پایه و کاغذ براي الیه بیرونی و درونی مقوا استفاده 

وزن کاغذ مورد نیاز براي هر پایه بر متر . مقوا تشکیل شده است% 85کاغذ و % 15می شود هر پایه از 

 گرم می باشد با توجه به ظرفیت واحد 1/5بع  گرم و وزن مقوا مورد نیاز براي هر پایه بر متر مر9/0مربع 

  .عدد پایه مقوایی جهت مصرف سال واحد کافی خواهد بود47500تعداد % 1و ضایعات 

 تن در سال در جدول 50میزان مصرف مواد اولیه اصلی واحد تولید نوار چسب سلوفانی با ظرفیت 

  .جمع بندي شده است12

  میزان مواد اولیه مصرفی-12جدول
  )تن(میزان مصرف سالیانه   حشر  ردیف

  )کیلوگرم (46350  سلوفان  1

  )کیلوگرم (11557  چسب  2

  )عدد (643750  پایه پالستیکی   3

  )عدد (47500  پایه مقوایی  4
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   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

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

از مهمتـرین  . کننـد  بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی بـه محـل مناسـب اجـراي طـرح دخالـت مـی               

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود پارامترهاي موجود در این رابطه می

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

  )ی به مساحت زیاد و قابل تامینارزانی زمین و دستیاب( قیمت زمین -2

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

  )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

   امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-5

ویت خاصی در خصوص مکـان احـداث واحـد در زمینـه     ن پیشنهاد شده طرح، اول    با توجه به ظرفیت پایی      

  .چگونگی تامین مواداولیه وجود ندارد

همچنین با توجه به اینکه اکثر ماشین آالت استفاده شده به صورت اتوماتیـک کـار مـی کننـد، نیـروي                       

متخصص چندانی در زمان بهره برداري مورد نیاز نمی باشد و لذا در این زمینه نیز اولویـت خاصـی جهـت         

  .مکان احداث واحد وجود ندارد

 ساالنه نسبتا کم واحد، مـشکل  و گاز است که با توجه به مصرف یوتیلیتی مورد نیاز واحد شامل آب، برق   

  .واهد داشتخخاصی در زمینه تامین آنها وجود ن

بـازار مـصرف         . با توجه به اینکـه اقـشار مختلـف جامعـه مـصرف کننـده نـوار چـسب سـلوفانی هـستند                 

     بدیهی است در منـاطق توسـعه یافتـه و شـهرهاي بـزرگ و      . ه اي نیز براي این محصول وجود دارد       گسترد

 و نیـز تمرکـز ادارات و سـازمانها در انهـا       برخوردار هـستند    باالتري پر جمعیت کشور که از سطح فرهنگی      

 لـذا چنانچـه   ، بازار مصرف بیشتري براي این محصول در مقایسه با سـایر منـاطق وجـود دارد،     بیشتر است 

  . در نزدیکی این مناطق احداث گردد، از مزیت نزدیکی به بازار مصرف برخوردار خواهد بودواحد
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مکـان احـداث واحـد پیـشنهاد               با توجه به موارد فوق، شهرك هاي صـنعتی اطـراف تهـران بـه عنـوان                  

  .می گردد
  

 وضعیت تامین نیروي انسانی -8

 مجموع تعداد پرسنل مورد نیـاز واحـد      .در نظر گرفته شده است    زمان کارکرد واحد به صورت دو شیف        

  . ارائه شده است13در جدول 

  واحدنیروي انسانی مورد نیاز -13جدول 
 تعداد سمت بخش

 1  مدیر عامل

 1 مسئول اداري و مالی

 2 کارمند اداري و مالی

  1 مسئول تدارکات

 2 منشی

  1 انباردار

 1 راننده

 1  نظافتچی و آبدارچی

  اداري و
  مدیریت

 4  نگهبان

 1  مدیر تولید

 2  سرپرست شیفت

 2  مهندس خط تولید

 4  تکنسین خط تولید

  4  کارگر ماهر

 4  سادهکارگر 

 تولید

 2  کارگر بسته بندي

  33  مجموع
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 یزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطیتعیین م -9

  :ر این فرآیند شامل موارد زیر استهاي یوتیلیتی مورد استفاده د سیستم  

  برق  -1

  ، تاسیسات و روشنایی سالن ها  خط تولیدبرق مورد نیاز جهت تجهیزات اصلی   

  آب  -2

   شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز فضاي سبز   

  جهت سرمایش و گرمایش ساختمانها: سوخت-3

  .استجمع بندي شده 14میزان یوتیلیتی سالیانه واحد در جدول   
  

 [4] یوتیلیتی مورد نیاز براي واحد -14جدول

  میزان مصرف  شرح  ردیف
 2063  )مترمکعب(آب  1

  487600  )کیلو وات ساعت (برق  2

  30000  )مترمکعب(سوخت   3

 
 
  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

  

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

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

حقوق گمرکـی کـه در   . پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد        

  .  باشد درصد قیمت ماشین آالت خارجی می10حال حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صـادر مـی شـود، مـستلزم پرداخـت                     

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امـر صـادرات      . حقوق گمرکی می باشند   

    .مشوقهایی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد
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  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

هاي صنعتی اعطاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و                هاي مالی براي طرح     یکی از مهمترین حمایت   

در ادامـه شـرایط ایـن    . باشـد  تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی سـاالنه طـرح مـی              

  . هاي صنعتی آمده است راي طرحتسهیالت ب

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

  . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70تا سقف 

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

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب کارگاهی با 

 درصـد و در غیـر   90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم بـا 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   70 جهت دریافت تسهیالت ریالی بـا ضـریب          1-1د  درصد باشد، اقالم اشاره شده در بن      

 . گردد محاسبه می

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

  .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70به میزان 

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

مبلغ تسهیالت اعطـایی و     % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود          و هزینه  Libor+ 2%تسهیالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت می3نرخ سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

ت طـرح  مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهی            -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه و محـروم                     -5

 . شود  سال در نظر گرفته می10
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 : باشد دارد که به شرح زیر میهاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود  عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 درصد معافیـت مالیـاتی شـامل        80برداري    هاي صنعتی، چهار سال اول بهره       ك  با اجراي طرح در شهر     -1

  . طرح خواهد شد

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

 درصـد سـود ناخـالص    25) ی و منـاطق محـروم     هاي صـنعت    به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است
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  تجزیه و تحلیل -11
  

بر اساس اطالعات  . تن در سال است4352 در کشور حدود  سلوفانیظرفیت فعلی تولید نوار چسب  

 تن براي تولید نوار چسب 3220طرح در دست اجرا با مجموع ظرفیت 7 گرفته شده از وزارت صنایع

 تن داراي پیشرفت فیزیکی 500 طرح تنها یک واحد با ظرفیت 7فانی در کشور وجود دارد که از این سلو

با احتساب اینکه نیمی از این طرح ها در سالهاي آتی به بهره برداري برسد، ظرفیت آتی تولید . بوده است

  . تن در سال خواهد شد5962نوار چسب در کشور معادل 

 تن تخمین زده 3000ي انجام شده پتانسیل مصرف آتی محصول حدود از طرفی بر اساس بررسی ها

به عبارت دیگر ظرفیت تولید در سالهاي آتی جوابگوي نیاز داخل خواهد بود و در صورتیکه  .شده است

مازاد در کشور وجود خواهد داشت که    2962حدود   درصد ظرفیت تولید داشته باشند،100واحدها با 

 کشورهاي و از جمله کشورهاي آسیاییم جهت ورود به بازارهاي صادراتی بزرگ می بایست تدابیر الز

  . اتخاذ شود و حوزه خلیج فارسخاورمیانه

 و کیفیت و همچنین قیمت واحدها کیفیت کاالیشان را بهبود بخشند  بدیهی است در صورتیکه 

ی توان بازار صادراتی محصول تولیدي با تولیدات سایر کشورها  به خصوص چین قابل رقابت باشد، م

  .خوبی براي این محصول به خصوص در سطح خاورمیانه کسب نمود

در سالهاي آتی، با در نظر نوار چسب سلوفانی در نهایت با توجه به اشباع بودن بازار مصرف داخلی 

 تن در سال با رعایت استانداردهاي جهانی و 50گرفتن حداقل هاي اقتصادي، احداث واحدي با ظرفیت 

  . پیشنهاد می گرددا رویکرد صادراتی در شهرك هاي صنعتی اطراف تهرانب

  

   

  
  
  
  



   

  34

  
  
  
  
  
  
  

                                       نوار چسب سلوفانیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  :منابع و مراجع مطالعاتی
  

 1382-1386ایرانسالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی  .1

 1386نرم افزار سایه، وزارت صنایع و معادن .2

3. CDجستجوي استاندارد هاي جهانی  

 ید کننده نوار چسبهاي تولاز شرکت اطالعات گرفته شده  .4

  

٥. en.wikipedia.org 

٦.  www.atmaadhesivetapes.com 

٧. www.krusetape.com 

٨. www.global-b٢b-network.com 

٩. www.germes-online.com 

١٠. www.alibaba.com 

١١. www.rcteflon.com 

١٢. www.bagnboxman.co.uk 

١٣. www.kaleidoscope-supplies.co.uk 

١٤. www.ISIRI.org 
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