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 خالصه طرح

 
  که يت ٣که و يت ٢ يل ساچمه اير نام محصول

تن ٦٠٠عدد در سال معادل ١٠٠۰٠٠٠ ÷  ساالنه طرح يظرفيت پيشنهاد  

  ها با حداقل استحکاککشو  يجهت سهولت در حرکت رفت و برگشت  موارد کاربرد محصول

  باشد يتن م ٠ در حال حاضر يل ساچمه اير ديتول زانيجمع کل م  يميزان توليد داخل

  تن بوده است ٩٨٥٢.٨معادل  ١٣٨٩واردات در سال   ميانگين واردات در سال گذشته

  .باشديتن م٩٨٥٢.٨ساالنه کشور  معادل  يل ساچمه ايرزان مصرف يم  ميزان مصرف ساالنه کشور

زان کمبود يا مازاد تا پايان برنامه مي

  پنجم

سال (ان برنامه پنجميتا پا يل ساچمه ايرزان کمبود يد ،ميزان توليوم يبا توجه به مصرف داخل

  .باشديتن م١٠٨٣٨.٨معادل) ١٣٩٢

  مواد اوليه عمده ياسام

متر، غالف ساچمه  يليم st13 -۰.۵ يورق فوالد ،)متر يليم ۱ضخامت (st13 يورق فوالد

ر، يک ضربه گي، الستيقيتزر ppاز جنس  يکي، ترمز پالستي، ساچمه کرويکيپالست يا

  سي،گريپرچ،آبکار

  يميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصل

  تن ۵۸۵):متر يليم ۱ضخامت (st13 يورق فوالد

عدد     ۲۰۰۰۰۰۰:يکيپالست يغالف ساچمه ا  تن    ۳۷:متر يليم st13 -۰.۵ يورق فوالد 

          عدد ۱۰۰۰۰۰۰: ريک ضربه گيالست   عدد ۴۶۰۰۰۰۰۰ :يساچمه کرو

   عدد ۱۰۰۰۰۰۰ :پرچ    عدد۱۰۰۰۰۰۰ :يقيتزر ppاز جنس يکيترمز پالست

  اليون ريليم۲۶۹۶۰جمعا          لو گرميک ۱۰۰ :سيگر          تن۶۰۰ :يآبکار

  نفر ١٢  )نفر (  ياشتغال زاي

  متر مربع٤٠٠٠  ) m2( زمين مورد نياز 

  ازير بن

  ٢٥٠  ) m2(  يادار

  ١٠٠٠  ) m2(  يتوليد

  ٢٥٠  ) m2( انبار 

  يميزان مصرف ساالنه يوتيليت

  ٥٠٠  ) m3( آب

  ٨٠ KWبرق 

  ٤٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  ثابت يسرمايه گذار

  ٠  )يورو (  يارز

  اليون ريليم     ۲۶۸۶۳   )ال يميليون ر(  يريال

  لايون ريليم     ۲۶۸۶۳   )ميليون ريال ( جمع 

  و بوشهر يجان شرقياستان آذربا  طرح ياجرا يدر صورت کمبود محصول محل پيشنهاد
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  :  محصول يمعرف  - ۱

حرکت کشو ها و قفسه  يبه منظور روان ساز يله ايباشد که به عنوان وس يکه ميت ٣که و يت ٢ يل ساچمه اينام محصول ر

ه استفاده از يرد و اساس کار آن بر پايگ ياستفاده قرار ممورد  يو آموزش يادار يستم هايمتحرک در آشپزخانه ،س يها

  .ان نهاده شده است يل بنير يش ساچمه ها بر بستر فلززلغ

  

  

  

  

:نام و کد محصول ١- ١   

ISIC واحد سنجش کد  فيرد شرح محصول   

 ۱  يل ساچمه اير  ٢٩٢٦١٥٣٣ تن

 

:  يشماره تعرفه گمرک  ۱ - ۲  

  يگانسود بازر  شرح کاال  کد تعرفه  فيرد

  ۴۰  يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر   ۸۳۰۲۴۴۰۰  ۱
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: محصول يارائه استاندارد ها  ۱- ۳  

 شماره استاندارد موضوع سال چاپ

۰ ۰ ۰ 

 

: محصول يد داخليمت تولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس  ۱- ۴  

 :است شده داده شرح ليذ در مهم يپارامترها از يبرخ که بود خواهند موثر محصول متيق بر يمختلف يپارامترها

 متيق نييتع در را يا عمده نقش و باشد يم ديتول ريمتغ يها نهيهز نيمهمتر از يکي که يمصرف هياول مواد متيق -۱

 .دارد محصول شده تمام

 محصول، مصرف يکانونها و هياول مواد نيتام منابع به يدسترس لحاظ از خصوص به واحد احداث ييايجغراف منطقه -٢

 .داد خواهد قرار ريتاث تحت را مربوط يها نهيهز

 بر....و عاتيضا زانيم و يديتول محصول تيفيک ، يگذار هيسرما بر ريتاث قيطر از استفاده مورد يتکنولوژ نوع  -٣

 .بود خواهد موثر محصول فروش متيق

 .دارد محصول شده تمام متيق و ديتول ريمتغ يها نهيهز در ميمستق ريتاث ازين مورد يانسان يروين نهيهز -٤

 قيطر از ديتول تيظرف شيافزا که بيترت نيا به است، موثر محصول فروش متيق يرو بر واحد ديتول تيظرف -٥

  .گردد يم محصول شده تمام متيق کاهش باعث سربار يها نهيهز نمودن سرشکن

 د،ينما نيتام را ديتول يها نهيهز ستيبا يم که نيا بر الوهع شده ديتول محصول فروش متيق فوق، نکات به توجه با

  مد زين يديتول محصول صادرات که يصورت در نيهمچن.آورد بدست را بازار از يسهم بتوان که باشد يحد در ديبا
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 باشد ريپذ امکان يخارج دکنندگانيبا تول رقابت که باشد ينحو به ديبا يگذار متيق ، رديگ قرار نظر

 :باشد ير ميمت ها به شرح زيق يداخل يبازارها در شده نجاما  استعالم به توجه با

.رود  يال به فروش مير  ۱۵۰۰که معادل يت ۳ يل ساچمه ايمتر ر يسانتهر   -  

.رود  يال به فروش مير  ۱۱۰۰که معادل يت ۲ يل ساچمه ايمتر ر يسانتهر   -  

: موارد مصرف و کاربرد  ۱- ۵  

کشوها با حداقل  يباشد که جهت سهولت در حرکت رفت و برگشت يکه ميت ٣که و يت ٢ يل ساچمه اينام کاال ر

  .رنديگ يمختلف  مورد استفاده قرار م ياستحکاک در ساختمانها

 

 

 

:نيقابل جانش يکاال۱- ۶  

ن يد ايش نسل جديدايش است قبل از پيکه حرکت کشوها مستلزم حرکت روان با حداقل استحکاک و ساياز آنجائ

هر  يد که نوع غلطکيگرد يار و زبانه استفاده ميو ما قبل آن تنها ش يستم غلطکياز س)  يل ساچمه اير( يستم حرکتيس

   ينت و قفسه بنديکابع يزات مورد استفاده در صنايداشته و سالها به عنوان تجه يشتريب  تيارجع  زبانه  و  اريچند که از ش
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ن رو ياز ا.داراست  يساچمه ا يل هاير يستم هاينسبت به س ين ترييپا ين کارکن راندمايگرفت ل ياستفاده قرار م مورد

  .را ندارند يساچمه ا يل هايت رقابت با ريک از موارد فوق قابليچ يه

  

: امروز يايکاال در دن يکيت استراتژياهم ۱- ۷  

  .به کار رفته يسهولت تکنولوژ -

  .نت يعملکرد بهتر و روانتر باز و بسته شدن کشو و کاب -

  .شتريتحمل بار و مقاومت ب -

  .استهالک کمتر و دوام عمر باالتر -

  .ه از داخل کشورين مواد اوليامکان تام -

  

  : صادر شده ساختمانها يزان ساخت و ساز و پروانه هايم يبررس ۱- ۸

ن ازدواج در سال ويليک مين حدود يو همچن ٨٩سال  يدر ابتدا يهزار واحد مسکون ٢٥٠ون و يليک ميوجه به کمبود با ت

از ين يهزار واحد مسکون ٢٥٠ون و يليبه حداقل سه م يان سال جاريدهد که تا پا ينشان م ٩٠ن تعداد در سال يو هم ٨٩

  .ميدار

 يهزار واحد مسکون ٦٠٠ون و يليشدند و اکنون دو م ييهزار خانوار در کشور شناسا ٧٥٠ون و يليم ١٩،  ٨٩سال  يدر ابتدا

زان يمن ياست که اگر ا  ين در حاليا.رسد يم يبردار به بهره ٩١ان سال يساخت است که تا پادر کل کشور در دست 

  . م بوديرو خواه روبه يهزار واحد مسکون ٦٥٠ون و يليک ميبا کمبود حداقل  ٩١ان سال يدرپا ، ساخت انجام شود
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 :ت و مصالح عمده ساختماني در نقاط  شهري  هاي ساختماني صادر شده براي احداث ساختمان مسكوني برحسب نوع اسكل پروانه

  )فقره(

 آجر و چوب آجر و آهن جمع سال و استان
بلوك 

 سيماني
 ساير بتون آرمه فلزي

١٣٧٠ 106936 82991 2329 2641 18139 000 836 

١٣٧٥ 120267 93551 1806 3788 18970 000 2152 

١٣٨٠ 110824 53979 926 6601 30234 16548 2536 

١٣٨٢ 137529 48698 885 6042 45261 36299 344 

١٣٨٣ 114866 38429 546 5503 36439 33248 701 

١٣٨٤ 136200 37262 740 4263 55913 37874 148 

١٣٨٥ 185146 47358 738 4103 73134 59098 715 

١٣٨٦ 218966 50522 860 4856 78397 83689 642 

 18 6293 1697 241 17 1620 9886 آذربايجان شرقي

 45 1511 2630 281 333 2541 7341 آذربايجان غربي

 16 1984 2333 8 2 619 4962 اردبيل

 0 15230 1996 0 3 4740 21969 اصفهان

 64 247 426 99 2 1306 2144 ايالم

 0 4636 242 1420 4 14 6316 بوشهر

 0 17257 16969 0 0 14 34240 تهران

چهار محال و 

 بختياري
2956 1126 2 0 289 1539 0 

 2 137 2165 5  0 120 2429 خراسان جنوبي

 34 703 11777 38 32 1226 13810 خراسان رضوي
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 ساير بتون آرمه فلزي بلوك سيماني آجر و چوب آجر و آهن جمع سال و استان

  16 1033 2113 5 4 406 3577 خراسان شمالي

 0 4315 1915 179 3 8965 15377 خوزستان

 7 1685 1830 0 0 652 4174 زنجان

 0 1550 659 9 2 242 2462 سمنان

 24 1756 1467 202 0 1220 4669 سيستان و بلوچستان

 0 2064 1291 1022 50 11354 15781 فارس

 0 260 2990 0 0 41 3291 قزوين

 87 420 1305 2 0 2041 3855 قم

 63 449 2115 51 1 529 3208 كردستان

 42 2987 7117 12 0 3558 13716 كرمان

 23 215 2752 2 3 1949 4944 كرمانشاه

 28 1245 976 382 29 435 3095 كهگيلويه و بويراحمد

 33 2715 213 4 113 67 3145 گلستان

 0 4540 682 137 246 12 5617 گيالن

 0 238 5120 32 0 621 6011 لرستان

 54 5178 200 83 9 100 5624 مازندران

 0 775 2248 2 0 329 3354 مركزي

 16 2196 290 181 2 56 2741 هرمزگان

 26 27 2406 25 1 1258 3743 همدان

 44 504 184 434 2 3361 4529 يزد
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  برحسب تعداد خانوار معمولي ساكن واحدهاي مسكوني معمولي

  

  

  : تقاضا و عرضه تيوضع  - ۲

  : يبردار بهره تيظرف يبررس ۲- ۱

  .در سطح کشور وجود ندارد يديواحد تول

٢٩٢٦١٥٣٣يل ساچمه ايفعال ر يواحد ها  

تيظرف واحد سنجش تعداد  استان 

 ----------- ٠ تن ٠

 جمع واحد سنجش ٠ تن ٠

  

  

 ترخانوار و بيش ٤ خانوار ٣ خانوار ٢ خانوار ١ جمع شرح

 88325 149095 490222 3171077 3898719 ١٣٤٥آبان 

 89846 180310 646747 4388635 5305538 ١٣٥٥آبان 

 46112 166589 837664 7238555 8288920 ١٣٦٥مهر 

 ١٣٧٥آبان 
10770112 9560465 970733 167590 37165 

 ١٣٨٥آبان 
15859926 14644368 1000102 172590 42866 

 24195 102981 650232 10654472 11431880 نقاط شهري

 18671 69609 349870 3989896 4428046 نقاط روستايي



  شركت پژوهشگران فن گستر
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و  

  كهيت 3ه و كيت 2 يل ساچمه اير طرح توليد  

 

 www.pfgsite.com                                                                                                                                              بوشهر يصنعت يشركت شهركها  :متقاضي   

    90 اسفند :تاريخ تدوين طرح  

12  

  

  

  : ديجد ياه طرح تيوضع ۲- ۲

  

٩٢٦١٥٣٣يل ساچمه ايدر حال احداث ر يواحد ها  

تيظرف واحد سنجش تعداد  استان 

 البرز ٥٥.٠٠ تن ١

 جمع واحد سنجش ٥٥.٠٠ تن ١

  

  

  

  : محصول واردات روند يبررس  ۲- ۳

  

)لو گرميک(وزن  واردات سال يارزش دالر   

 ٥٨٩٢١٢٥ ٣٢٥٩٧٨٥ يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1384

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1385  ٦٨٥٢١٢٣ ٤٥٩٨٧٢٦ 

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1386  ٨٩٥٤٦٨٧ ٥٦٨٢٣٢١ 

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1387  ١١١٨٦٥٣٢ ٧٩٨٥٦٢٤ 

يساچمه ا يال هيو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1388  ١٢٥٦٧٩٥٢ ٨١٥٦٨٥٢ 

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1389  ٢٥٦٩٨٥٣٢ ٩٨٥٢٨٠٠ 
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  : رفمص روند يبررس ۲- ٤

  

  يل ساچمه ايروند مصرف ر

  )تن(زان مصرفيم  )تن(د يزان توليم  )تن(صادرات  )تن(واردات  سال
  سرانه مصرف

  )لو گرميک(

۱۳۸۴  ٣٢٥٩.٧ ٠ ٠ ٣٢٥٩.٧ ۰.۰۴ 

۱۳۸۵  ٤٥٩٨.٧ ٠ ٠ ٤٥٩٨.٧ ۰.۰۸ 

۱۳۸۶  ٥٦٨٢.٣ ٠ ٠ ٥٦٨٢.٣ ۰.۱۰ 

۱۳۸۷  ٧٩٨٥.٦ ٠ ٠ ٧٩٨٥.٦ ۰.۱۱ 

۱۳۸۸  ٨١٥٦.٨ ٠ ٠ ٨١٥٦.٨ ۰.۱۲ 

۱۳۸۹  ٩٨٥٢.٨ ٠ ٠ ٩٨٥٢.٨ ۰.۱۳ 

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 

 
 
 

  : محصول صادرات روند يبررس  ۲- ۵

  

)لو گرميک(وزن  صادرات سال يارزش دالر   

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هاي؛ ر ليانواع ر 1384  ٠ ٠ 

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هاي؛ ر ليانواع ر 1385  ٠ ٠ 

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريع رانوا 1386  ٠ ٠ 

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1387  ٠ ٠ 

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1388  ٠ ٠ 

يساچمه ا يل هايو ر  ييکشو يل  هايل؛ ريانواع ر 1389  ٠ ٠ 
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  : محصول به ازين يبررس ۲- ۶

 
  يل ساچمه اير

  )تن(يت خاليظرف )تن(زان مصرفيم )تن(د يزان توليم  سال

۱۳۸۴  ٣٢٥٩.٧ ٣٢٥٩.٧ ٠ 

۱۳۸۵  ٤٥٩٨.٧ ٤٥٩٨.٧ ٠ 

۱۳۸۶  ٥٦٨٢.٣ ٥٦٨٢.٣ ٠ 

۱۳۸۷  ٧٩٨٥.٦ ٧٩٨٥.٦ ٠ 

۱۳۸۸  ٨١٥٦.٨ ٨١٥٦.٨ ٠ 

۱۳۸۹  ٩٨٥٢.٨ ٩٨٥٢.٨ ٠ 

  

  

  : ت تقاضايوضع  ۲- ۷

  

  يل ساچمه اير

  گذشته يزان تقاضايم=ف يرد ۲جمع   )تن(زان مصرفيم  )تن(صادرات  سال

۱۳۸۴  ٣٢٥٩.٧ ٣٢٥٩.٧ ٠ 

۱۳۸۵  ٤٥٩٨.٧ ٤٥٩٨.٧ ٠ 

۱۳۸۶  ٥٦٨٢.٣ ٥٦٨٢.٣ ٠ 

۱۳۸۷  ٧٩٨٥.٦ ٧٩٨٥.٦ ٠ 

۱۳۸۸  ٨١٥٦.٨ ٨١٥٦.٨ ٠ 

۱۳۸۹  ٩٨٥٢.٨ ٩٨٥٢.٨ ٠ 
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  : ديو روش تول يتکنولوژ ياجمال يبررس - ۳

ل يمتر تشک يليم ۱به ضخامت  st13شکل از جنس  ياوداناز سه قطعه ورق ن يل ساچمه اير يکه استراکچر اصلياز آنجائ

به عرض  يين به شکل نوارهايوتيشود توسط گ يم يداريمتر خر ۲*۱ت ورق که به ابعاد يافته نخست الزم است شي

ن يمتر برش زده شود بد ۲با طول ) متر يليم ۳۴متر و کوچک  يليم ۴۴متر،متوسط  يليم ۶۷بزرگ (ها  يگسترده ناودان

قطعه صادر خواهد  ۴ يعاتيچ گونه ضايبدون ه يمتر ۲ار نوباشد از هر  يمتر م يسانت ۵۹که طول قطعات ياز آنجائ بيترت

  . رسد  يمتر به مصرف م يليم ۵۰۰* ۱۴۵ن ورق مساحت يدر هر واحد از محصول از ا يشد به عبارت

گرم  ۱۵ن مرحله برش معادل يه آخريز حاصل از سر شکن حاشيعات دور ريضا يگرم خواهد شد از طرف ۵۷۰که معادل 

برش نوارها با استفاده از قالب سمبه   )گرم هر واحد محصول ۵۸۵ مجموعاً( . گردد يهر واحد محصول محاسبه م يبه ازا

ات برش يسمبه ،عمل يحرکت رفت و برگشت يده است، طيتن نصب گرد ۲۵و  ۶۳،۴۰پرس  يس برش که بر رويماتر

ز انجام خواهد يلبه ها ن يک مرحله ا ز خمکارين از ادامه کورس يصورت گرفته  و همچن يانيم يسوراخ ها و شکاف ها

تن و قالب خم مخصوص صورت خواهد  ۱۲ يها توسط پرس ضربه ا يناودان يات لب برگردان لبه فوقانيعمل شد ،

جاد يا يوراخ هاکوچک و متوسط قرار گرفته و در س يان ناودانيکه م ين جهت ساخت غالف ساچمه ايهمچن. گرفت

به  st13از ورق ) عدد در هر عدد ۱۸به تعداد (شکل  يکرو يمحل اسقرار ساچمه ها يجانب يواره هايشده در طول د

) متر يليم ۲۲۵*۳۸(  د که با توجه به ابعاد گسترده آنيآ يند فوق استفاده به عمل ميمتر همانند فرآ يليم ۰.۵ضخامت 

  .گردد  يگرم محاسبه م ۳۷ز معادل يعات دور ريگرم و با احتساب ضا ۳۴وزن هر قطعه خام برش خورده از آن 

 يمتوسط و بزرگ  جهت محدود ساز يها يناودان ييانتها يالزم است که قسمت ها يات پرس کاريپس از انجام عمل

د زبانه جايب با اين ترتيشود بد) يزائده داخل( ينک زن گر،يگر و عدم خروج از همديکديها در داخل  ييحرکت کشو

  .رديگ يز صورت ميند نين بخش از فرآيتن ا ۶ يبه کمک پرس ضربه ا يحاصل از پرس کار يها
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ارسال  يبه واحد آب کار يپس از بازرس يو زنگ زدگ يشده به منظور حفاظت از خوردگ يپرس کار يقطعات ناودان

ب نخست غالف ين ترتيبد.خواهند بود  گريکدي يمجدد آنها،آماده مونتاژ بر رو يکروماته و بازرس يو پس از آبکار

 يمتر يليم ۴.۵ يعدد ساچمه فوالد ۱۸ يمتوسط قرار گرفته و پس از جاگزار يدر داخل ناودان يشکل فلز u يساچمه ا

  ده به کمکيگردمونتاژ  يخ پرچ فوالديبا استفاده از م يکيکوچک را که در داخل آن ترمز پالست يدر هر طرف ناودان

 يل حاضر بر رويمجموعه رژ سپس قبل از مونتا شود ، يمتوسط جا زده م يفشار داخل ناودان کسچر مخصوص بايف

در فواصل  يمتر يليم ۴.۵عدد ساچمه  ۵ک به يبه شکل نوار که هر  يکيپالست يعدد غالف ساچمه ا ۲بزرگ  يناودان

نگه داشته و سپس با استفاده از  ياخلد يواره هاين ديفرس در طيافته اند به کمک کريگر استقرار يکديمتر از  يليم ۵۴

الزم به ذکر است جهت ترمز به .ابدي يل بزرگ استقرار ميل متوسط در داخل ري،ر کسچر مخصوص و فشار اهرميف

  .گردد يبزرگ نصب م يناودان ييزبانه انتها يبر رو يکير الستير قطعه ضربه گيمس يحرکت در انتها

به  ين استحکاک قابل حرکت بوده و محصول پس از بازرسيگر  با کمتريکديدر داخل  ييل کشويعدد ر ۳ب ين ترتيبد

  .ابدي يانبار انتقال م

کوچک و متوسط  يفوق در خصوص ناودان لمراح ناًيکه عيت ۲ يساچمه ا يل هايد ريالزم به ذکر است در پرسه تول

  .صورت خواهد گرفت 

  

 :بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت   ۳- ۱ 

در اين راستا هر واحد صنعتي . باشد رشد و تكامل صنايع جهان تاحدود زيادي مرهون رقابت بين واحدهاي صنعتي مي 

  با افزايش كيفيت محصوالت خود، سعي دركسب سهم بيشتري از بازار را دارد و اين روند به مرور زمان باعث بهبود 
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كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل توليد، . يفيت محصوالت و در نتيجه رشدكيفي جوامع صنعتي شده استك

گردد تا ضمن جلوگيري ازتوليد  اين عمليات سبب مي. گيرد مطابق مشخصات فني تعيين شده براي محصول انجام مي

 .شده محصول كاهش يابد ها جلوگيري به عمل آمده و قيمت تمام محصوالت معيوب، ازهدر رفتن سرمايه

  :توان به صورت زير خالصه كرد به طور كلي اهداف كنترل كيفيت را مي   

 حفظ استاندارهاي تعيين شده   •

 تشخيص و بهبود انحرافات درفرآيند توليد •

 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد •

 ارزيابي كارآيي افراد واحدها •

كنترل كيفيت عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد كاال و خدمات، بر طبق  توان گفت به عبارت ديگر مي 

استاندارهاي تعيين شده و بازرسي به عنوان يكي از اجزاء جدايي ناپذيركنترل كيفيت به منظور شناخت عيوب و تهيه 

  گيرد اطالعات مورد نياز براي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي صنعتي انجام مي

  :بازرسي كلي با توجه به وضعيت هرصنعت به ترتيب ذيل مي باشندمراحل 

 درمرحله تحويل مواد اوليه) ۱ 

 درمرحله آغاز توليد) ۲ 

 قبل ازآغاز عمليات ) ۳ 

 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت ) ۴ 

 گردد پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب مي) ۵ 

 ردرمرحله پاياني كا) ۶ 
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 .هريك از اين مراحل بازرسي ممكن است درمحل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيرد

دراين واحد با توجه به ويژگيهاي اين صنعت ، هر يك ازمراحل ضروري كنترل كيفي و محل انجام اين آزمايشها تعيين 

 .مطابق آنچه گفته شد، كنترل كيفيت را بايد در سه مرحله اعمال نمود. خواهد شد

 كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱ 

 كنترل حين توليد) ۲ 

 كنترل نهايي) ۳ 

 .شود كه هريك از موارد فوق در زير شرح داده مي

 : كنترل كيفيت مواد اوليه)  ۱    

  مورد  ينمونه کاال از جهت تطابق ويژگيها يبر رو يقبل از مرحله خريد با بررس ياين بخش از کنترل کيفيت بايست     

          . انتظار صورت گيرد    

 : كنترل حين توليد) ۲

باشد که در هر مرحله توسط اپراتور مربوطه  يمراحل توليد م ياين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمام

  .الزم صورت خواهد گرفت يکنترلها

  : كنترل نهايي) ۳

 .گيرند يل قرار ممورد کنتر... و  ياز جهت ظاهر يقبل از بسته بند يمحصوالت توليد
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  : گذاري هيسرما حجم برآورد - ۴
  

  واحد  انهيت ساليظرف  نام محصول

  عدد   ۵۰۰۰۰۰  که يت ۳ يل ساچمه اير

  عدد  ۵۰۰۰۰۰  کهيت ۲ يل ساچمه اير

  

  

  : نيزم  ٤- ١

 متيق گرفتن رنظ در با شود، يم برآورد مربع متر ٤٠٠٠ يل ساچمه اير ديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

  .شود يم برآورد الير ونيليم  ۸۰۰  نيزم ديخر نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠ نيزم مترمربع هر

  

  :ي محوطه ساز  ٤- ٢

  

)مترمربع(مقدار نوع فعاليت مربوط به محوطه سازي اليهزار ر)هرمترمربع(هزينه  )ميليون ريال(هزينه كل    

برداري و تسطيح خاك  ۱۵۰۰ ۲۰ ۳۰ 

ينگپارك ،خيابان كشي  ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ 

 ۳۰ ۱۰۰ ۳۰۰ فضاي سبز

 ۲۲۵ ۴۵۰ ۵۰۰ ديواركشي

)عدد(چراغهاي محوطه  : ساير  ۵ ۱۵۰۰ ۸ 

 ۳۹۳ جمع کل
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  : سازي ساختمان  ٤- ۳

  

)مترمربع ( زيربنا نام ساختمان  
 هزينه هر مترمربع 

)ريال(  

 هزينه كل

) ميليون ريال(     

 ۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ سالن توليد

يه و بسته بنديصول و مواد اولمح انبار  ۲۵۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۴۵۰ 

 ۷۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۵۰ تعميرگاه تاسيسات

 ۴۵۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰ ساختمانهاي اداري

 ۱۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰ نمازخانه و غذاخوري

کل  جمع  ۱۵۰۰  ۳۲۷۵ 
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  : ماشين آالت و تجهيزات۴- ۴

  

  نوع تجهيزات
كشور 

  سازنده
  تعداد

  دقيمت واح

  )م ر(

  زينه كله

  )اليون ريليم(

  ۳۵۰۰  ۳۵۰۰  ۱  ايران  کيرول باز کن و برش اتومات

متر و  ٢.٢ر يبا عرض کارگ ير بکسيگ يک ؛برقياتومات يچيق(نيوتيگ

  )متر يليم ٣ضخامت برش تا 
  ۱۸۷  ۱۸۷ ۱ ايران

  ۱۹۰۰  ۱۹۰۰  ۱  ايران  )يکيوماتيستم کنترل و کالچ نير با سيکورس متغ يتن ٦٣( يپرس ضربه ا

  ۹۸۰  ۹۸۰  ۱  ايران  )يکيوماتيستم کنترل و کالچ نير با سيکورس متغ يتن ٤٠( يضربه ا پرس

  ۱۷۴۰  ۸۷۰  ۲  ايران  )يکيوماتيستم کنترل و کالچ نير با سيکورس متغ يتن ٢٥( يپرس ضربه ا

  ۶۹۰  ۶۹۰  ۱  ايران  )يکيوماتيستم کنترل و کالچ نير با سيکورس متغ يتن ١٢( يپرس ضربه ا

  ۱۰۴۰  ۵۲۰  ۲  ايران  )يکيوماتيستم کنترل و کالچ نير با سيکورس متغ يتن ٦( يپرس ضربه ا

  ۸۲۰  ۸۱۰  ۱  ايران  )بزرگ يجهت ناودان(س برش يقالب سمبه ماتر

 ۷۰۰ ۷۰۰ ۱ ايران )متوسط يجهت ناودان(س برش يقالب سمبه ماتر

 ۵۸۰ ۵۸۰ ۱ ايران )کوچک يجهت ناودان(س برش يقالب سمبه ماتر

  ۹۸۰  ۴۹۰  ۲  ايران  )بزرگ يانجهت ناود( قالب خم 

  ۶۵۰  ۳۲۵ ۲ ايران  )متوسط يجهت ناودان( قالب خم 

  ۲۵۰  ۱۲۵ ۲ ايران  )کوچک يجهت ناودان( قالب خم 

  ۱۸۷۰  ۱۸۷۰  ۱  رانيا  )يبرش غالف ساچمه ا(سيقالب سمبه ماتر

  ۱۹۰۰  ۱۹۰۰  ۱ ايران  )يجهت غالف ساچمه ا(قالب خم 

  ۱۵۶۰  ۳۹۰  ۴ ايران  )يدست يزيروم( کسچر مونتاژيف

  ۵۶۰  ۲۸۰  ۲ ايران  )bar-900lit/min 6يستونيلندر پيس ٣(کمپرسور هوا

  ۲۵۰  ۲۵۰  ۱ ايران  جهت پرچ يکيمکان ياهرم )يزيروم يدست(پرس 

  ۲۰۱۵۷  جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات
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  :  زات وتاسيساتيتجه  ۴- ۵

  

  )اليون ريليم( هزينه كل  )الير(هزينه يك واحد  مقدار  واحد  شرح

  ۲۴۰  ۳۰۰۰۰۰۰  ۸۰  لو واتيک  حق انشعاب برق و ترانس 

  ۵۰  ۵۰۰۰۰۰۰۰   ۱  نچيا  حق انشعاب آب

  ۶۰  ۶۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يسر  سات سيستم فاضالبيزات و تاسيتجه

  ۹  ۱۵۰۰۰۰۰  ۶  كپسول  سيستم اطفاء حريق 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط   يستم ارتباط تلفنيس

ه يش و تهويتأسيسات گرمايش و سرما

  ساختمانها
-  -  -  

۴۵  

  ۴۰۶  جمع کل 

  

  

  :  هينقل ليوسا  ٤- ۶

  

  )اليون ريليم(هزينه كل  )الير(قيمت واحد  تعداد  شرح

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يخودرو سوار

  ۶  ۶۰۰۰۰۰۰  ۱  پالتراک

  ۴  ۲۰۰۰۰۰۰  ۲  يچرخ دست

  ۱۵۰  جمع کل

  

  

  



  شركت پژوهشگران فن گستر
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و  

  كهيت 3ه و كيت 2 يل ساچمه اير طرح توليد  

 

 www.pfgsite.com                                                                                                                                              بوشهر يصنعت يشركت شهركها  :متقاضي   

    90 اسفند :تاريخ تدوين طرح  

25  

  

  :  اداري لوازم    ٤- ٧

  

  )اليون ريليم(هزينه كل  )الير(قيمت واحد  تعداد  شرح وسايل

  :ي زات اداريتجه

  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 

  فکس 

  نتريپر

  

۲  

۲  

۱  

۱  

  

۷۰۰۰۰۰۰  

۱۰۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  

۳۰۰۰۰۰۰  

  

۱۴  

۲  

۲  

۳  

  ۱۳  ۱۳۰۰۰۰۰۰  ۱  يو مبلمان ادار يز و صندليم

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا

  ۱  ۱۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۵۰  جمع کل

  

  

    : برداري بهره از قبل هاي نهيهز  ٤- ٨

نه حقوق و دستمزد يهز ، مجوز اخذ ه ويشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح ي بردار بهره از قبل هاي نهيهز

 يم برآورد الير ونيليم ۸۰۶ )ه ثابتيسرما% ٣(ريبا کسر در آمد حاصله و سا يشيآزما برداري بهره نهيهز و در دوره اجرا

  .شود

  

    : نشده ينيب شيپ هاي نهيهز  ٤- ٩

 شده لحاظ نشده ينيب شيپ هاي نهيهز عنوان به )اليون ريليم  ۱۳۴۳(  طرح ثابت گذاري هيرماس هاي نهيهز درصد ٥

 .است
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  : محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت  ٤- ١٠

 

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۸۰۰ زمين ۱

 ۳۶۶۸ ساختمان و محوطه سازي ۲

 ۵۰ وسايل دفتري  ۳

ليدماشين آالت و تجهيزات خط تو ۴  ۲۰۱۵۷ 

 ۴۰۶ تجهيزات و تاسيسات عمومي ۶

)درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري ۷  ۵۰۲ 

)درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده  ۸  ۱۲۸۰ 

 ۲۶۸۶۳ جمع
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  :مت آنين  و قيانه و محل تامياز ساليه مورد نيزان مواد اوليم۴- ۱۱

  

هياول نام مواد  

 کي در مصرف زانيم

  عددمحصول

  )عاتياحتساب ضا با(

 منبع تامين
مقدار مصرف 

 ساالنه

  )تن(قيمت واحد
 قيمت كل

)ميليون ريال (  
 واحد بها خارجي داخلي

لو گرم يک ۰.۵۸۵   )متر يليم ۱ضخامت (st13 يورق فوالد تن ۵۸۵ -- داخلي  الير ۱۲۵۰۰۰۰۰   ۷۳۱۲ 

ملو گريک ۰.۳۷  متر  يليم st13 -۰.۵ يورق فوالد تن۳۷ -- داخلي  الير ۱۳۲۰۰۰۰۰   ۴۸۷ 

به شکل نوار (غالف ساچمه اي پالستيکي 

ميلي  ۱.۵و ضخامت  ۷پلي اتيلن به عرض 

ميلي متري در  ۴.۳سوراخ  ۵متر داراي 

ميلي متر از يکديگر جهت  ۵۴فواصل 

  )استقرار ساچمه

عدد ۲ ۲۰۰۰۰۰۰عدد -- داخلي  هر عدد ۲۵۰   ۵۰۰ ريال 

ميلي  ۴.۵ه قطر فوالدي ب(ساچمه کروي 

  )متر 
عدد ٤٦ دعد ۴۶۰۰۰۰۰۰ -- داخلي  هر عدد ۸۰   ۳۶۸۰ ريال 

عدد ۱۰۰۰۰۰۰ -- داخلي  عدد ۱  تزريقي ppترمز پالستيکي از جنس  هر عدد ۳۰۰   ۳۰۰ ريال 

به شکل نوار حلقوي (الستيک ضربه گير

  )sbrبيضي شکل  از جنس 
عدد ۱ عدد ۱۰۰۰۰۰۰ -- داخلي  هر عدد ۱۲۰   ۱۲۰ ريال 

عدد ۱  )ميلي متر  ۴فوالدي به ضخامت (چپر عدد ۱۰۰۰۰۰۰ -- داخلي  عدد ۱۵۰   ۱۵۰ ريال 

کيلو گرم ٠.٦  )کروماته (هزينه آبکاري هر ست تن۶۰۰ -- داخلي   ۱۴۴۰۰ ريال  ۲۴۰۰۰۰۰۰ 

کيلو گرم ۰.۰۰۱  گريس کيلو گرم  ۱۰۰۰ -- داخلي   kg۱۱۰۰۰ ۱۱ ريال 

 ۲۶۹۶۰ جمع 
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  : د نيازنيروي انساني مور  ۴- ۱۳

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه

كل پرداخت 

انه يسال  

)ميليون ريال (  

 يايمزا

انه يسال  

)ماه ۲(  

کل حقوق 

انهيسال  

متوسط حقوق 

 ماهانه

)ميليون ريال (  

 تعداد 

 شرح
 مرد زن

 مديريت ۱ -  ۱۶ ۱۹۲ ۳۲ ۲۲۴

 مهندس ۱ -  ۱۴ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 پرسنل توليدي
 تكنسين ۱ -  ۱۰ ۱۲۰ ۲۰ ۱۴۰

 كارگر ماهر ۳ -  ۸ ۲۸۸ ۴۸ ۳۳۶

 کارگر ساده ۳ -  ۶ ۲۱۶ ۳۶ ۲۵۲

....)راننده و(يپرسنل خدمات ۱ -  ۷ ۸۴ ۱۴ ۹۸  

 پرسنل دفتر مركزي ۲ -  ۷ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 جمع ۱۲ -   ۱۲۳۶ ۲۰۶ ۱۴۴۲

%)۲۳(ساير مزايا ۳۳۱  

 جمع کل حقوق و مزايا ۱۷۷۳
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:ساليانه  سوخت و انرژي صرفيمحاسبه هزينه م۴- ۱۴  

 

  مصرف ساالنه  واحد  شرح
هزينه هر 

  )الير(واحد

  هزينه كل

  )اليون ريليم(

  ۲۴۰  ۹۵۰  ۲۵۲۰۰۰  لو وات ساعتيک  برق مصرفي

  ۲  ۲۵۰۰  ۵۰۰  متر مکعب  آب مصرفي
  ۲۸  ۷۰۰  ۴۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۶۳  ۷۰۰۰  ۹۰۰۰  تريل  )تريل ۳۰ يروز( بنزين

  ۳۳۳  جمع كل

  

  

  : الك هزينه هاي سرمايه اي ثابتاسته  ۴- ۱۵

  

  )اليون ريليم(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۱۸۳.۴  %۵   يساختمان و محوطه ساز

  ۴۰.۶  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۲۰۱۵.۷  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۱۵  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۰  %۲۰  وسايل اداري 

  ۲۲۶۴.۷  جمع
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  : تعميرات و نگهداري  ۴- ۱۶

  

  )اليون ريليم( مبلغ كل هزينه   صددر  شرح

  ۷۳.۳  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز

  ۱۰۰۸.۹  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۴۰.۶  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۱۵  %۱۰  وسايط نقليه

  ۵  %۱۰  وسايل اداري 

  ۱۱۴۲.۸    جمع كل

 

 

: حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم  ۴- ۱۷  

 

ريالجمع كل سرمايه ثابت به ميليون + ريالجمع كل سرمايه در گردش به ميليون = ن جمع كل سرمايه گذاري به ميليو  

۲۶۸۶۳+۲۶۴۷=۲۹۵۱۰  

  

  

) ميليون ريال(هزينه  شرح رديف  

) ماه ۱( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۲۲۴۶.۷ 

)ماه هزينه حقوق و دستمزد  ۲(حقوق ودستمزد كاركنان  ۲  ۲۹۵.۵ 

)هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات ماه  ۱(تنخواه گردان  ۳  ۹ 

)ماه ۱(ير و نگهداريتعم ۴  ۹۵.۸ 

 ۲۶۴۷ جمع كل  به ميليون ريال
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:هزينه هاي توليد ساليانه  ۴- ۱۸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

 ۲۶۹۶۰ هزينه مواد اوليه و بسته بندي ۱

 ۱۷۷۳ هزينه حقوق و دستمزد ۲

 ۳۳۳ هزينه انرژي ۳

و نگهداري هزينه تعمير ۴  ۱۱۴۲.۸ 

)درصد اقالم باال  ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۱۵۱۰.۵ 

)درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۳۱۷.۱ 

)درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۱۰۷۴.۵ 

)دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه  ۸  ۵۴ 

 ۲۲۶۴ هزينه استهالك ۹

)درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري  ۱۰  ۱۶۱.۲ 

 ۳۵۵۹۰.۱ جمع كل
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   :محاسبه نقطه سربسر   

 هزينه ثابت 22730.4

 ―――――――― = ―――――――― = 18457.3  )ميليون ريال( 

هزينه نقطه   = 

 سربسر

 فروش كل -هزينه متغير  70000-28812.3

 فروش كل 70000

  
 

 ه ثابتهزين 22730.4

 ――――――――  *  ١٠٠=   ――――――――  *  ١٠٠=   55.1  )درصد( 

درصد توليد در نقطه =  

 سربسر

 فروش كل -هزينه متغير  41188

  

 شرح
 هزينه

)ميليون ريال (  

 هزينه ثابت هزينه متغير

 درصد مقدار درصد مقدار

%۱۰۰ 26960 26960 مواد اوليه و بسته بندي  ۰ - 

%۳۵ 621 1773 حقوق و دستمزد  1152 ۶۵%  

%۸۰ 267 333 انرژي  66 ۲۰%  

%۸۰ 914.3 1142.8 تعميرات و نگهداري  228.5 ۲۰%  

%۱۰۰ 5۰ 5۰ اداري و فروش  ۰ - 

%۱۰۰ 18804 - ۰ 18804 تسهيالت مالي  

%۱۰۰ 54 - ۰ 54 بيمه كارخانه  

%۱۰۰ 2264.7 - ۰ 2264.7 استهالك  

%۱۰۰ 161.2 - ۰ 161.2 استهالك قبل از بهره برداري  

)ميليون ريال (جمع    28812.3  22730.4  
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  :نرخ و سالهاي برگشت سرمايه 

 سود ساالنه 26409

 نرخ برگشت سرمايه  =  ――――――――  *  ١٠٠=   ――――――――  *  ١٠٠=   89.5  )درصد( 

 سرمايه گذاري كل 29510

 سالهاي برگشت سرمايه=   ماه   2 ســال   و ١

 
 
 

  :ساير شاخصهاي مالي و اقتصادي 

 سرمايه در گردش 2647

 ――――――――  *  ١٠٠=   ――――――――  *  ١٠٠=   9.9  )درصد( 

نسبت سرمايه در =   

 يه ثابتگردش به سرما

 سرمايه ثابت 26863

 

 ارزش ماشين آالت 20157

 ――――――――  *  ١٠٠=   ――――――――  *  ١٠٠=   75  )درصد( 

درصد ارزش ماشين =   

 آالت به سرمايه ثابت

 سرمايه گذاري ثابت 26863
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 مساحت كل ساختمانها       1500 متر مربع

  يربناي سرانهز سطح =   ―――――――        = ―――――――― = 125 ――――

 تعداد  كل كاركنان         12 نفر

 
  

  
 سود  26409 

 نسبت سود به فروش=    ――――――――  *  ١٠٠=   ――――――――  *  ١٠٠=   37.8  )درصد( 

 فروش كل    70000

 سود  26409

 نسبت سود به سرمايه =  ――――――――  *  ١٠٠=   ――――――――  *  ١٠٠=   ٩٨.٠  )درصد( 

 جمع سرمايه ثابت ٢٦٨٦٣

 سود  26409

 ――――――――  *  ١٠٠=   ――――――――  *  ١٠٠=   ٨٩.٥  )درصد( 

  نسبت سود به   =  

 سرمايه نقدي     

 سرمايه نقدي ٢٩٥١٠

 
 

 

 

 فروش كل     70000 ميليون ريال

 فروش سرانه=    ―――――――― = ―――――――― = 5833.4 ――――

 تعداد كل كاركنان          12 نفر
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  : طرح ياجرا يبرا مناسب منطقه شنهاديپ - ۵

در اين مورد . ختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز اهميت استانتخاب منطقه و محل مناسب براي طرح از جنبه هاي م

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و . از مراكز شهر باشد يبايد محل ايجاد كارخانه به فاصله قابل توجه

. محل مناسب دخيل مي باشددسترسي به بازار فروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي ارتباطي از مواردي است كه در انتخاب 

  .چه بسا اشكال در هر يك از موارد فوق ممكن است در قيمت تمام شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذارد

مثالً دور بودن فاصله محل توليد از بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد شد و 

موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در كيفيت محصول نهايي ... تاسيسات زيربنايي نظير آب و برق و  يا دسترسي نداشتن به

؛ بوشهر وكالً استانهاي پر جمعيت يجانشرقيد محصول مورد نظر در استانهاي اطراف تهران و اصفهان و آذربايتول. خواهد شد

صادرات  يبرا يط خوبيشرا يجان شرقيدر استان آذربان واحد ياز اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن احداث ا

ن استان يتر تيون  پرجمعيليم ۴بالغ بر  يتيبا جمع يجان شرقيرا دارد و  استان آذربا يه شماليهمسا يمحصول به کشور ها

 يحد هادر منطقه و  احداث وا يميپتروش يل توسعه شرکت هايشودو استان بوشهر به دل يران محسوب ميا يه شمالغربيناح

د ين استان هاست  بوده است  لذا احداث واحد توليت ترياز پر جمع يکيبا استان فارس که  به عنوان  يو همجوار.... و يادار

  .باشد ير ميه پذيو بوشهر کامال توج شرقیجانيکه در استان آذربايت ۳که و يت ۲ يل ساچمه اير
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 :مطالعاتي مراجع و منابع         

 توليدي واحدهاي و محصوالت افزار نرم - معادن و صنايع وزارت رساني اطالع مركز  -١

 ايران اسالمي جمهوري گمرك  -٢

  واردات و صادرات مقررات - ٣

  . وزارت صنعت ، معدن ، تجارت  -  استاندارد ايران يسازمان مل - ايران ملي استانداردهاي - ٤

 .بازار هاي بررسي و ميداني هاي فعاليت از شده اخذ اطالعات - ٥

   اينترنت از شده اخذ اطالعات - ٦


