عنوان طرح

"نوار چسب بسیار قوی ترمیم نایلون گلخانه"
خالصه طرح
گران بودن نایلون گلخانه و عدم امکان تعویض مکرر آن و ایجاد حوادث بسیار زیاد که منجر به صدمه به نایلون گلخانه در
زمان نصب و یا طوفان و برخورد پرندگان دلیلی گردیده تا مطالعات و تحقیقات و آزمایشات مختلف از سال  1394برای تولید
داخلی این محصول شروع گردد  .و در این مدت با صرف هزینه قابل توجه و بکارگیری متخصصین علوم مربوطه و امکانات
آزمایشگاهی نوار چسب بسیار قوی با دوام ترمیم نایلون گلخانه تولید گردیده و استفاده از این محصول بسیار مقرون به صرفه
بوده و تعویض نایلون را حداقل یک سال به تاخیر انداخته و در مقابل باد و آفتاب بسیار مقاوم می باشد و با توجه به نوآوری و
فرآیند تولید و قیمت مناسب آن قابلیت صادرات را دارد .
کاربرد محصول
 -1ترمیم پارگی سطحی نایلون گلخانه
 -2کنترل و نگه داری شیشه ها در صنایع مختلف  ،منازل و هتل ها با توجه به مقاومت آن در مقابل آفتاب و عوارض طبیعی
 -3کنترل و نگه داری شیشه ها در گلخانه های شیشه ای
 -4قابلیت چسبندگی بسیار قوی روی نایلون  -نایلکس  -شیشه  -طلق  -فلزات  -سنگ  -چینی  -لوله ای کامپوزیت و پلی
اتلین pvc
مزیت ها و ویژگی های محصول
-1مقاوم در برابر اشعه uv
 -2مقاوم در برابر باد و باران
 -3مقاوم در برابر گرما تا  75درجه سانتی گراد
 -4مقوام در برابر سرما تا  20درجه زیر صفر
 -5نرم و قابل انعطاف در سرما و گرما و رطوبت
 -6قیمت بسیار مناسب و در دسترس بودن
 -7طول عمر باال
مشخصات ظاهری و فنی محصول
 -1رول با عرض  15 -10و  20سانت با طول  25متر
 -2امکان تولید با عرض و طول سفارشی
 -3امکان تولید رول با امکان افزایش افزودنی های خاص مورد نیاز بازار برای شرایط مختلف
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مقایسه با محصوالت مشابه
نام محصول

کشور تولید کننده

قیمت

کیفیت

طول عمر

گارانتی
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آلمان

باال

متوسط

متوسط

ندارد

شرکت بهاران

ترکیه

متوسط

متوسط

کم

ندارد

UVT

تایوان

متوسط

متوسط

کم

ندارد

BIGS

ایران (شرکت بهین
صنعت)

پایین

متوسط

متوسط

دارد

نتایج و منافع حاصله برای مصرف کننده
 -1امنیت بیشتر سرمایه گذاری در کشت های گلخانه ای (افزایش طول عمر استفاده از نایلون گلخانه)
 -2کاهش چشمگیر هزینه خرید نایلون
 -3پیشگیری از واردات
 -4به تاخیر انداختن زمان تعویض نایلون
 -5پیشگیری از خسارت وارده به محصوالت داخل گلخانه
مخاطبان محصول
تمامی گلخانه ها و صنایع دیگر  ،مصرف کنندگان این محصول می باشند .
برآورد تقاضای بازار و ارزیابی اقتصادی
 -1حدود  25000واحد گلخانه ای ثبت شده (مصرف هر گلخانه  3000متری در سال  12حلقه نوار چسب )
 -2حدود  15000واحد گلخانه ای ثبت نشده
 -3امکان مصرف گسترده محصول در سایر صنایع و مکان ها وجود دارد .
 -4برآورد حداقل مصرف مورد نیاز کشور  300 /000حلقه در سال
 -5برآورد سود هر حلقه نوار چسب با طول  25متر در حدود  100/000تومان
-6برآورد کل سود
 30/000/000/000تومان سود ساالنه =  100/000تومان سود

*

 300/000حلقه

توضیح :با توجه به کاربرد این محصول در سایر صنایع و مکان های ذکر شده عملکرد میزان مصرف بیشتر از برآورد انجام شده
است و از آنجاییکه محصوالت  ،مشابه داخلی ندارد و قیمت مناسب و ویژگی آن سهم بسیار بزرگتر از بازا داخلی و امکان
صادرات را فراهم می کند .
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منابع و مآخذ
خبر گذاری ایلنا به نقل از مدیر عامل اتحادیه سراسری گلخانه داران ایران
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی
امتیازات مرتبط
 -1امکان توسعه محصول برای سایر کاربرد ها
 -2امکان اخذ زمین و تسهیالت ارزان
 -3امکان برخورداری از معافیت های مالیاتی قابل مالحظه
 -4امکان صادرات و استفاده از مشوق های صادراتی
 -5امکان تبدیل شدن محصول به دانش بنیان
 -6امکان برخورداری از پشتیبانی صدا و سیما
آثار اجتماعی
 -1تامین نیاز های کشور و جلوگیری از واردات
 -2اشتغال زایی مستقیم  20نفر و غیر مستقیم  80نفر
 -3کمک به رونق کشاورزی و گلخانه داری
 -4جلوگیری از خروج ارز
 -5حل مشکالت در سایر صنایع با استفاده از این محصول
سوابق علمی و تحقیقاتی تولید محصول
از سال  1394با صرف هزینه قابل مالحظه و استفاده از مشاوره کارشناسان علوم مختلف و با بکارگیری و استفاده از امکانات
آزمایشگاهی مراکز مختلف  ،تحقیقات الزم برای تولید محصول جدید با ویژگی های منحصر به فرد به نتیجه رسیده است .
محصول فوق در چندین مرحله در گلخانه ها در شرایط مختلف آب و هوایی تست و به نتیجه رسیده است .
مجوزات و مستندات و اقدامات
 -1دارای مجوز تاسیس از اداره صنعت و معدن به شماره 192429601914
 -2دارای گواهی ثبت اختراع به شماره  139950140003010406مستقر در مرکز رشد پارک علم و فناوری
روش های پیشنهادی تعامل و مشارکت با سرمایه گذاران و خریداران
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فروش دانش فنی ( نقشه های فنی  +فهرست مواد اولیه  +فرموالسیون و روش ساخت) به قیمت کارشناسی رسمی

و یا توافقی
-2

فروش دانش فنی خط تولید ( طراحی  +ساخت  +جانمایی +راه اندازی  +آموزش  +بهره برداری ) به قیمت

کارشناسی رسمی و یا توافقی
-3

مشارکت در مالکیت ( به قیمت کارشناسی رسمی و یا توافقی)
3

-4

مشارکت در تولید

-5

ارائه نمایندگی انحصاری فروش محصول به سرمایه گذار به شرط خرید حداقلی در سال

-6

مسئولیت تامین سرمایه گذاری ثابت برای تولید محصول توسط شرکت در قبال حداقل تامین سرمایه در

گردش ممکن برای تولید محصول و فروش آن توسط سرمایه گذار
-7

امکان بررسی سایر پیشنهادات

مالک طرح :

شماره های تماس09193225440 – 09380262074:

شرکت بهین صنعت سبز صدرا
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