
  
  

  
  سازمان صنايع كوچك 
  و شهركهاي صنعتي ايران

  
  
  
   طرح توليد مقدماتيمطالعات امكان سنجي

  فندكهاي يكبار مصرف
  
  
  
  
  

  :تهيه كننده
  شركت گسترش صنايع پائين دستي پتروشيمي

  
  :تاريخ تهيه

  ۱۳۸۷  ماهردادم

 



   

  

  
  
  
  
  
  
  

                          فندکهای يکبار مصرف                  سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                 

  خالصه طرح
  

  
  فندكهاي يكبار مصرف  نام محصول

   ميليون عدد۱۰  ظرفيت پيشنهادي طرح 
  روشن کردن سيگار  موارد كاربرد

  مواد اوليه مصرفي عمده
 ،۶۶ نايلون ،(SAN)گرانول اکريلونيتريل استايرن

 سنگ ، لوله انتقال گاز،O-ringسوپاپ فلزي و 
   چرخ سنباده، ميله نازل،چخماق

   ميليون عدد۲۰حداقل   ) ١٣٩٢سال (ل كمبود محصو
  ٧٩  )نفر (اشتغال زايي

  ٨٠٠٠  )m2(زمين مورد نياز 
  m2(  ۸۰۰(اداري 
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 معرفي محصول -۱

 مقدمه •

به طور كلي خواص متنوع پالستيكها سبب شده كه آنها در تمام صنايع بدون اسـتثنا كـاربرد فراوانـي داشـته        

از . شوند جايگزين مواد طبيعي ميو اين كاربردها روز به روز بيشتر و متداولتر شده و در شرايط بهتري               باشند

دليل عمده ارزاني و سـهولت سـاخت و در نتيجـه قيمـت تمـام      جمله موارد كاربرد عمده پالستيكها كه بر دو    

توان پيدايش ايـن محـصوالت و نيـز      مي.باشد  ساخت محصوالت يكبار مصرف مي   ، استوار است   شده پايين تر،  

ايجاد گسترش فرهنگ استفاده از چنين پديده اي را نتيجه مستقيم ورود پالستيك به عرصه زنـدگي روزمـره      

از جمله . ه استاص مناسب امكان استفاده از چنين وسايلي را براي همگان فراهم آورد       دانست كه به دليل خو    

محصوالت يكبار مصرف كه چند سالي است جايگزين محصوالت مشابه قبلي شده و بازار مصرف عمده اي نيز        

  .استباشد كه موضوع بحث اين طرح  پيدا كرده است، فندكهاي يكبار مصرف مي

  فندك

 او يـ ) فنـدكهاي جيبـي  (ست كه جهت ايجاد جرقه و آتش براي روشن كردن عمدتا سـيگار   فندك وسيله اي ا   

و يا به صورت تعبيه شده در سيستمهاي استفاده كننده از انـرژي            ) فندكهاي الكتريكي (روشن كردن اجاق گاز   

  .رود به كار مي) اجاق گاز(حرارتي شعله

  فندك مكانيكي

اين كار به وسيله ايجاد اصطكاك بـين  . دهد انجام ميوي مكانيكي فندكي است كه ايجاد جرقه را از طريق نير    

  .شود باده و چخماق انجام مينسنگ س

  فندك يكبار مصرف مكانيكي

نوعي فندك جيبي است كه به دليل ارزاني مواد مصرف كننده در ساخت آن و قيمت تمام شده پايين معموال          

) ند كه قابليت شارژ مجـدد دارد چهر. (شود ر انداخته ميپس از اتمام ماده تامين كننده انرژي سوختني به دو        

  .شود و بدين دليل يكبار مصرف ناميده مي
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ند چباشند، هر فندكهاي مكانيكي يكبار مصرف از نظر شكل ظاهري استوانه اي شكل و يا مكعب مستطيل مي          

عمـل  .  نيـز دسترسـي يافـت   توان به شكلهاي فانتزي تر و قابل توجه بيشتر بـازار     با ساخت انواع قالبها مي    كه  

عمـده  . جرقه زدن در فندك به صورت مكانيكي و از اصطكاك بين دو سطح ناصاف و زبر بـه وجـود مـي آيـد              

ي آن از شـوند و بقيـه قـسمتها      قسمتهاي آن پالستيكي بوده و توسط ماشينهاي تزريق پالستيك ساخته مـي           

  .رددگ بازار تهيه و يا در داخل كارخانه ساخته شده و مونتاژ مي

گردند  در يك طبقه بندي كلي فندكها به دو دسته فندكهاي يكبار مصرف و فندكهاي دائمي تقسيم بندي مي            

ولـي  . گردد كه اين تقسيم بندي در رابطه با شارژ دوباره سيستم ذخيره سازي سوخت و ظرفيت آن اعمال مي      

مجدد آن از اين كار صرف نظر شـده  عمدتا به دليل مابه التفاوت اندك قيمت اصلي فندك با هزينه پر كردن             

طبقه بندي ديگري كه در مورد فندكها وجود دارد، در رابطه بـا سيـستم توليـد    . شود و فندك دور انداخته مي   

چخمـاق و  (ماس دو جسم زبـر تباشد كه در مواردي اين عمل به صورت مكانيكي و          كننده جرقه در فندك مي    

ايجـاد ميـدان الكتريكـي و جرقـه زدن     ( اردي به صورت الكتريكـي     ناشي از آن و در مو       و اثرات ) بادهنسنگ س 

  .گيرد انجام مي) ناشي از اين ميدان

  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

  ۳۶۹۹۱۲۴۳) كـد آيـسيك   ( با كد شناسايي كاال    فندكهاي يكبار مصرف      محصول بررسي شده در اين طرح       

سـاير  مربـوط بـه      ۳۶۹۹  ،ساخت مبلمـان  ه   مربوط ب  ۳۶يسيك، عدد   آبر اساس سيستم طبقه بندي      . باشد مي

  .باشد مي مصرف فندك سيگار يكبار شامل ۳۶۹۹۱۲۴۳ و مصنوعات طبقه بندي نشده در جاي ديگر 

  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

تعرفه گمركي براي فندك سيگار و ساير فندكها، حتي مكانيكي يـا الكتريكـي و اجـزا و قطعـات آنهـا غيـر از                    

  .استه شامل موارد زير د كباش  مي۹۶۱۳سنگ و فتيله 

 گازي، غير قابل پركردن   فندك جيبي،۱۰/۹۶۱۳ - 

    اجزا و قطعات۹۰/۹۶۱۳ - 

  .باشد كه موضوع بحث اين گزارش است  يكبار مصرف مي  مربوط به فندكهاي۱۰/۹۶۱۳تعرفه 
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 شرايط واردات -۳-۱

  .باشد مي% ۱۵اجزا و قطعات برابر   و براي  %۳۰ برابر  فندكهاي يكبار مصرفحقوق ورودي براي

قانون اصالح موادي از قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي        ) ۲(حقوق پايه طبق ماده     

جمهوري اسالمي ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سـفارش كـاال، انـواع عـوارض و سـاير وجـوه              

به مجموع اين دريافتي . شود عيين ميارزش گمركي كاالها ت % ۴باشد و معادل     دريافتي از كاالهاي وارداتي مي    

  .شود شود، حقوق ورودي اطالق مي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين مي
  

  

 بررسي و ارائه استاندارد ملي -۱- ۴

تاكنون هيچگونه استاندارد ملي در رابطه با انواع مختلف فندك چه يكبار مـصرف و چـه انـواع ديگـر تـدوين                 

  .در رابطه با استانداردهاي جهاني نيز تنها استاندارد زير وجود دارد. ستنشده ا

ASTM F 400-87   : Standard Consumer Safety Specification For Lighters 

  .و در رابطه با فندكهاي يكبار مصرف به طور خاص استانداردي وجود ندارد

 

 جهاني محصولبررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت داخلي و  -۱- ۵

 ريـال بـسته   ۵۰۰۰ ريال تا ۱۵۰۰ حدود از فندكهاي يكبار مصرفبا توجه به استعالم قيمت انجام شده، انواع  

  .رسد به اندازه و جنس مواد اوليه مصرفي در بازار به فروش مي

  

 صرف و كاربردتوضيح موارد م -۶-۱

 و در مواردي روشن كـردن شـعله     موارد مصرف و كاربرد فندكهاي يكبار مصرف عمدتا در روشن كردن سيگار           

  .باشد  مي و ايجاد جرقهآتش
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  بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول - ۷-۱

. وب شده و جنبه كامال مصرفي دارنـد سفندكهاي يكبار مصرف در چرخه توليد و مصرف يك كاالي نهايي مح           

جايگزيني تنها موارد جايگزينهاي مرسوم  كبريـت و فنـدكهاي دائمـي و الكتريكـي              به عنوان محصوالت قابل     

  . هستند

كبريت از نظر ايمني و نيز حجم بيشتر ظرفيت يكساني از ايجـاد جرقـه در نقـل و انتقـاالت و نيـز چگـونگي                    

. ارزانتر اسـت استفاده و مدت زمان شعله در درجه پايين تري از فندك قرار دارد، هرچند قيمت آن به مراتب                

از ذخـاير چـوب و كاغـذ     از طرفي استفاده از كبريت و توليد مستمر آن، نيازمند به كار گيري حجم عظيمـي                 

 كه تبعا در مقايسه با فندكهاي يكبار مـصرف كـه در ساختـشان از مـواد     باشد كشور و از بين بردن جنگلها مي 

  .گيرند شود، در اولويت قرار نمي پالستيك استفاده مي

باشند كه قابليت شارژ مجدد دارند و به عبارت ديگر به دليـل گرانـي     مورد جايگزين فندكهاي دائمي مي     ديگر

باشد، پس از اتمـام   قيمت كه نتيجه ظاهر شكيل و لوكس و استفاده از مواد گران قيمت تر در ساخت آنها مي           

  .  گردند ذخيره سوخت به دور انداخته نشده و شارژ مجدد مي

دكهاي معمـولي  نـ  يكبار مصرف به فندكهاي معمولي تنها در ارزانـي قيمـت اسـت و مزيـت ف            مزيت فندكهاي 

بـه دليـل جـنس مـورد اسـتفاده كـه        ( داشتن ظاهر مناسب تر و قابليت ضربه پذيري و عمر ماندگاري باالتر             

  .است) عموما فلز ميباشد

   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-۸-۱

 نيز با رشد روز انواع كاالي مصرفي و نهايي ساخت، صنعت پتروشيمييل رونق امروزه در کشور ما به دل

به دليل توليد اكثر پالستيكهاي پر مصرف در داخل كشور امكان توليد محصوالت نهايي . افزوني روبرو است

  .از اين موارد فراهم شده است

و جاي داشتن آن در فرهنگ رسد كه با توجه به ضرورت عرفي استفاده از چنين وسيله اي  به نظر مي
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توان به جاي اقدام به ورود آن از كشورهاي بيگانه و به هدر مصرفي عده اي از افراد و طبقات جامعه مي

رفتن ارز مصرفي حاصل به برپايي واحد مشابه كه به اندازه كافي داراي توجيه فني و اقتصادي باشد، 

  .مبادرت ورزيد

  

  مصرف كننده محصولكشورهاي عمده توليد كننده و -۹-۱

 در كشورهاي مختلف مقدور نبوده است، آمار صـادرات       فندكهاي يكبار مصرف  به دليل اينكه ارائه آمار توليد       

كشورهاي عمده صادر كننده در جـدول  كشورهاي عمده صادركننده اين محصول مد نظر قرار گرفته است و      

  .اند  آورده شده۱

 [1]) عدد(در كشورهاي مختلف جهان ار مصرف فندكهاي يكب آمار صادرات جهاني -۱جدول 
۲۰۰۴ميزان صادرات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد ميزان صادرات در سال    
  ۳۹۲۵۲۶۵۴۱۸  ۳۵۵۰۶۴۶۳۰۰ چين
  ۴۸۳۴۲۰۸۴۲  ۴۳۳۵۰۰۰۰۰ فرانسه

  ۶۴۰۹۰۸۶۹۲  ۸۱۲۴۱۹۳۳۰  هنگ کنگ
  ۲۵۹۵۴۲۹۲۴  ۲۷۱۵۸۱۷۰۰  هلند
  ۱۱۹۱۳۲۱۰۶  ۱۳۶۳۵۰۰۰۰  اسپانيا
  ۲۷۰۱۳۰۹۲۴  ۲۲۰۵۰۷۳۰۰  مالزی
  ۶۵۶۳۵۴۴۹۲۷ ۳۷۰۴۹۵۰۰۰۰ مكزيك
  ۵۱۸۳۵۷۶۸  ۵۳۱۰۰۰۰۰ آلمان
  ۱۳۹۸۲۸۰۷۰۴  ۱۰۲۲۴۱۰۸۰۰ سنگاپور
  ۵۷۱۹۲۹۷  ۱۲۰۵۱۹۹۲   امريكا
  ۲۵۳۱۷۳۴۹  ۵۳۳۵۰۰۰۰  اندونزي
 ۵۲۰۱۹۶۵۴  ۳۹۰۸۳۱۳۶  ژاپن

  

 و سـنگاپور   وهنگ کنگهمانطور كه از جدول فوق پيداست، كشورهاي آسياي شرقي مانند چين، اندونزي،       

 در جهان به    فندكهاي يكبار مصرف   از توليد كنندگان عمده      سپانيا و ا  ، فرانسه كشورهاي اروپايي مانند آلمان   

  .روندشمار مي
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   شرايط صادرات-۱۰-۱

بر طبق قانون معافيت صادرات . باشد  از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف ميفندك يكبار مصرفصادرات 

، صادرات كاال و خدمات از پرداخت ۲۷/۱۲/۱۳۷۹اخت عوارض، تصويب شده در تاريخ كاال و خدمات از پرد

هر گونه عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداري ها 

ها و و شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كاال

  .شوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند خدماتي كه صادر مي

  

   وضعيت عرضه و تقاضا-۲

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد-۱-۲

حال حاضر واحد توليد فندكهاي يكبار مصرف در كشور وجود ندارد و اين محصول نهايي در كـشور توليـد               در  

  .شودنمي

  

  وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا بررسي -۲- ۲

ذكـر   فنـدك يكبـار مـصرف     جهت توليد انواع    در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا            

  . شده است

  فندك يكبار مصرف طرحهاي در دست اجراي توليد -۲جدول 
  )نفر(اشتغال  پيشرفت  ظرفيت  مكان  نام واحد

  ۳۳  ۰   عدد۸۰۰۰۰۰۰  كرج -تهران  پارس نور فندك
  ۵۲  ۰   عدد۵۰۰۰۰۰۰  اشتهارد-تهران  علي فردايي
  ۵۲  ۰   عدد۵۰۰۰۰۰۰۰  قزوين  سپندار فاره

  ۱۲  ۰   عدد۵۰۰۰۰  قزوين  مير مهدي معزي
  -  -  ۶۳۰۵۰۰۰۰  -  جمع

شود واحدهاي فوق هيچكدام پيشرفت فيزيكي نداشته اند و فقط مجـوز از             كه در جدول مشاهده مي    همانطور  

  .ع و معادن اخذ نموده اندوزارت صناي
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   بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم- ۳-۲

 در فندكميزان واردات اين نوع . گردد به كشور وارد مي۱۰/۹۶۱۳ با تعرفة فندكهاي يكبار مصرف

  .  نشان داده شده است۳جدول 

  

  ]۵[ در پنج سال اخيركهاي يكبار مصرفدنف ميزان و ارزش واردات -۳جدول 
  دالر  عدد-ميزان واردات   كيلوگرم-ميزان واردات  الس

۱۳۸۰  ۲۰۸۹۰  ۱۲۲۸۸۲۳  ۴۳۶۹۰  
۱۳۸۱  ۶۳۰۹۰  ۳۷۱۱۱۷۶  ۱۰۳۶۱۲  
۱۳۸۲  ۶۱۴۳۰  ۳۶۱۳۵۲۹  ۸۸۴۸۱  
۱۳۸۳  ۲۰۹۰۳۶  ۱۲۲۹۶۲۳۵  ۳۳۵۹۶۰  
۱۳۸۴  ۲۴۶۴۲۲  ۱۴۴۹۵۴۱۲  ۳۳۷۱۰۷  
۱۳۸۵  ۳۳۳۷۶۱  ۱۹۶۳۳۰۰۰  ۴۰۵۵۱۴  
  ۳۳۸۲۷۷  ۱۸۷۶۱۱۷۶  ۳۱۸۹۴۰  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  
  

واردات سـال  .  وارد كشور شـده اسـت      فندك يكبار مصرف   تن انواع    ۳۱۹ معادل   ۱۳۸۶سال  نه ماه نخست    در  

. صورت گرفته است%) ۳( و چين  %)۴(، آلمان %)۲۰(، اسپانيا %)۷۳( عمدتا از كشورهاي امارات متحده عربي      ۸۶

  .  است عدد فندك يكبار مصرف۱۸۷۶۱۱۷۶اين ميزان واردات تقريبا معادل 

  

 وند مصرف از آغاز برنامهبررسي ر -۲- ۴

 با توجه .شود فندك يكبار مصرف در كشور توليد نميبر اساس آمار دريافتي از وزارت صنايع در حال حاضر 

 انجام ۱۳۸۶ برآورد مصرف فعلي براي سال   موجود است،۱۳۸۶به اينكه آمار واردات و صادرات براي سال 

 در سه يكبار مصرف  ميليون عدد فندك۱۹شور تقريبا  فندك يكبار مصرف در كوارداتمتوسط . تگرفته اس

  .باشدمصرف فندك يكبار مصرف در كشور معادل واردات آن مي. سال گذشته بوده است

  . بوده است ميليون عدد فندك يكبار مصرف ۱۹ برابر ۱۳۸۶در نتيجه مصرف ظاهري در سال 
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 را در ايران محاسبه کرد و آن استفاده از توان ميزان مصرف فندکهای يکبار مصرفاز يک روش ديگر نيز مي

  .آمار مصرف سيگار در ايران است

   كل كشور آمار دقيقي وجود ندارد اما از طرق مختلف مـي تـوان   سيگار به طور كلي براي تعيين ميزان مصرف   

  ميانگين هاي نزديك به واقعيت را استخراج كرد، براي محاسـبه ميـزان مـصرف سـاالنه روش هـاي مختلـف                     

  : نظر مي باشد كه عبارتند ازمد

   روش براساس مصرف سرانه جهان -الف 

   روش براساس ميانگين درصد معتادان - ب 

   نخ در روز۳ روش براساس ميزان مصرف جهاني -ج 

   روش براساس گزارشات وزارت صنايع-د

  . روش براساس برآورد مركز پژوهش ها-ه

   روش براساس مصرف سرانه جهان-الف       

  برآوردهـايي كـه    .  نخ سيگار برآورد شد    ۲۴/۴ابر برخي از گزارش هاي جهاني ميانگين مصرف سرانه جهان            بر

   نـخ  ۲۴/۴تاكنون در مورد ميزان مصرف ارائه شده از دقت كافي برخوردار نيـست اگـر مـصرف سـرانه جهـان           

   ميليارد نخ خواهـد  ۱۱۳ ميليون نفر مصرف ۷۰مورد قبول قرار گيرد در اين صورت با توجه به جمعيت كشور        

  . بود

  روش براساس ميانگين درصد سيگاري ها  -ب     

كـشور  ( درصـد جمعيـت   ۶/۱۵آمار منتشره براي ده كشور جهان نشان مي دهد، درصد سيگاري ها از حداقل         

متغير است حال اگر فرض شود ايران جزو كشورهايي است كـه       ) كشور ژاپن   ( درصد   ۲/۳۶تا حداكثر   ) برزيل  

 نـخ  ۲۰درصد با احتساب اين رقم و پذيرش مصرف روزانـه     ۶/۱۵رين درصد سيگاري ها را داراست، يعني        كمت

 ۶۸مـصرف سـاالنه بـه       )  نـخ درروز اسـت       ۲۴ميانگين مصرف روزانه در سطح جهـان        (سيگار براي هر معتاد     

  . ميليارد نخ بالغ مي شود
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   نخ در روز۳ روش براساس ميزان مصرف جهاني -ج         

در سطح جهـاني  ) نفر در يك روز براي كل جمعيت جهان       نخ سيگار مصرفي براي يك    (سرانه مصرف سيگار     

و با در نظر گرفتن جمعيـت  )  نخ براي هر نفر در روز۳(حال با پذيرش سرانه مصرف جهاني     . رسد نخ مي  ۳به  

   .باشد می  ميليارد نخ۷۶ كشور ايران ميزان مصرف ساالنه كشور برابر با  ميليوني۷۰

   روش براساس گزارش وزارت صنايع-د       

   نـخ در روز فـرض شـده    ۲ تـا  ۵/۱طبق گزارش تهيه شده از سوي وزارت صنايع ميزان مصرف سـرانه كـشور               

  .  ميليارد نخ در سال مي باشد۵۲ تا ۳۹است كه ميزان مصرف 

مصرف فـراورده هـاي دخانيـاتي بـه      اگر با ديد واقع بينانه به قضيه دخانيات نگاه كنيم مشاهده مي كنيم كه               

در اغلب كشورهاي صـنعتي تمايـل زنـان بـه     . خصوص سيگار در جهان همه گير شده و روند رو به تزايد دارد        

  مصرف سيگار به شدت رو به افزايش است 

  روش براساس برآورد مركز پژوهش ها  -        ه

ان مصرف سيگار در كشور بـه شـرح زيـر         تحليل كارشناسان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي از ميز         

 درصد جمعيـت  ۱۵در صورتي كه محاسبات را سخت گيرانه انجام دهيم يعني درصد سيگاري ها را  : مي باشد 

  ميليون نخ است و مصرف سـاالنه ۵/۱۴مصرف روزانه سيگار در ايران  ، نخ بپذيريم۱۵و مصرف روزانه را هم 

  . ميليارد نخ مي رسد۵۵به 

از سيگاری ها از فندکهای يکبار مصرف استفاده می کنند، در نتيجه برای روشن کردن حدود حدود يک سوم 

، سيگار نخ ۱۰۰۰با فرض اينکه برای حدود .  از فندکهای يکبار مصرف استفاده می شودسيگار ميليارد نخ ۲۰

مصرف ميليون فندک يکبار  ۲۰ حدود ۱۳۸۶شور در سال کيک فندک مصرف شود، آمار مصرف فندک در 

   .خواهد بود

 صفر سيگار در کشور ما روند افزايشی دارد، اما در اين گزارش رشد مصرف آتی سيگار هرچند که مصرف

    .منظور شده است و برآورد مصرف آتي معادل مصرف فعلی فرض شده است
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  فندكهاي يكبار مصرفبندي بازار داخلي  جمع-۴جدول 
  )عدد(مقدار   عنوان  رديف
  ---  )۱۳۸۶(ي توليد داخل  ۱
   ميليون عدد۲۰حدود   )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  --  صادرات  ۳
   ماه نخست۹ ميليون عدد در ۱۹تقريبا   واردات  ۴
  ---  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
   ميليون عدد۲۰  )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
   ميليون عدد۲۰  )۱۳۹۲(كمبود در سالهاي آتي   ۷

   

   .گردد  مواجه مي ميليون عدد فندک يکبار مصرف۲۰حدود  سالهاي آتي با كمبود  كشور در۶جدول بر طبق 

  

   بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم -۲- ۵

 در فندك اين نوع صادراتميزان . گردد ميصادر كشور از ۱۰/۹۶۱۳ با تعرفة فندكهاي يكبار مصرف

 صادرات فندك يكبار ۱۳۸۲شود، تنها در سال همانطور كه مالحظه مي.  نشان داده شده است۵جدول 

  .در آن سال مقداري از فندكهاي وارد شده به ايران صادر شده استمصرف از ايران صورت گرفته است كه 

  ]۵[در پنج سال اخيرفندكهاي يكبار مصرف  ميزان و ارزش صادرات -۵جدول 
  دالر  عدد-ميزان صادرات  كيلوگرم-ميزان صادرات  سال
۱۳۸۰  --  --  --  
۱۳۸۱  --  --  --  
۱۳۸۲  ۲۷۲۰  ۱۶۰۰۰۰  ۲۰۱۵  
۱۳۸۳  --  --  --  
۱۳۸۴  --  --  --  
۱۳۸۵  --  --  --  
  --  --  --  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  
  

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-۶-۲

عليت نرسـيده اسـت، امـا    بازار هدف به بازاري گويند كه خارج از مرزهاي يك كشور قرار داشته ولي هنوز به ف   

  . توان در آن بازارها نفوذ نموددر صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي مي
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گيرد، شناسـايي و تعيـين بازارهـاي    امروزه كه عرضه كاالها در بازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي صورت مي   

امروزه به جهـت آنكـه     . ر از اهميت ويژه اي برخوردار است      هدف صادراتي و مشتريان خاص در بازارهاي مذكو       

شمار عرضه كنندگان كاالها و خدمات مشابه بسيار زياد شده است، اين امكان براي مشتريان فراهم شده كـه                

از اين حيث صـادر  . بتوانند كاالهاي مورد نظر خويش را از ميان انبوهي از كاالهاي عرضه شده انتخاب نمايند              

در واقـع برنـده      رقابتي شديد قرار گرفته اند و هر يك كه بازاريابي مطلوب تـري داشـته باشـند،                 كنندگان در 

  .خواهند شد

الملل يكي از مراحل توسعة بازارهاي صادراتي، مطالعـه و تعيـين            هاي نوين تجارت بين   بر اساس نظريه  

  .راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است

منـاطق مختلـف     در ۲۰۰۷و   ۲۰۰۴ در سـال     فندكهاي يكبار مـصرف   اني   آمار واردات جه   ۶در جدول   

  .جهان  ارائه گرديده است

 ]۱[) عدد (۲۰۰۷و  ۲۰۰۴ در كشورهاي مختلف جهان در فندكهاي يكبار مصرف آمار واردات جهاني -۶جدول 
۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
  ۷۳۵۷۱۸۷۲۹  ۶۳۵۵۴۱۵۰۰  امريکااياالت متحده
 ۱۲۳۵۲۹۰۰۴ ۱۳۱۶۵۰۰۰۰ مكزيك
  ۱۴۰۸۰۵۶۱۸  ۱۷۹۶۵۰۰۰۰ آلمان
  ۱۱۸۷۷۹۵۹۵ ۱۰۲۹۰۰۰۰۰ انگليس
  ۷۵۸۷۱۹۲۸  ۷۶۱۰۰۰۰۰ فرانسه
  ۱۰۵۱۸۲۲۴۶  ۱۰۴۸۶۷۳۳۰ هلند
  ۶۴۷۸۹۲۷۵  ۴۲۶۰۰۰۰۰ بلژيك
 ۲۹۴۱۶۶۲۳  ۳۰۸۷۵۰۴۰ كانادا
 ۵۸۷۷۷۰۱۷  ۷۲۹۷۷۲۴۸ استراليا
  ۸۶۸۴۵۴۸۹ ۹۵۴۵۰۰۰۰ اسپانيا
  ۸۱۴۲۳۹۲ ۱۱۵۵۰۰۰۰ پرتغال
  ۱۵۶۰۶۷۰۸  ۱۷۱۰۰۰۰۰ سوئد
  ۲۳۲۷۲۲۶۹ ۳۴۱۵۰۰۰۰ اتريش
 ۹۳۱۷۴۵۵۴ ۹۹۳۰۰۰۰۰ ايتاليا
  ۵۰۵۲۳۵۰۲۵  ۴۲۰۶۲۳۶۲۰ ژاپن
  ۴۴۷۶۹۵۸۷  ۳۹۸۰۰۰۰۰ لهستان
  ۹۳۸۳۵۵۰۰ ۷۰۵۰۰۰۰۰ آرژانتين
  ۳۵۱۲۷۹۲۸ ۲۷۲۰۰۰۰۰ يونان



   

  ١٣

  
  
  
  
  
  
  

                          ندكهاي يكبار مصرفف                سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
  ۱۶۶۶۴۰۶ ۳۹۵۰۰۰۰ تركيه

  ۳۹۹۳۶۰۰ ۷۸۰۰۰۰۰ مجارستان
  ۱۲۴۴۴۴۶۸ ۱۰۷۵۰۰۰۰ اسلواكي
  ۳۱۵۳۸ ۲۵۲۳۰۷ چين
  ۵۷۳۲۶۱۷۰۰ ۴۳۰۷۰۰۰۰۰ اندونزی
  ۱۷۹۶۴۶۲۸۱  ۱۳۴۹۷۰۹۱۰ مالزی
  ۱۶۴۲۴۵۴۰۰ ۱۲۳۴۰۰۰۰۰ تايوان
  ۳۴۶۸۱۵۷ ۳۸۰۰۰۰۰ اسلوني

  ۱۱۱۰۰۵۴۰۰ ۸۳۴۰۰۰۰۰ جمهوري چك
  ۲۰۸۳۸۲۶۱ ۲۴۸۵۰۰۰۰ دانمارك
 ۶۱۰۴۶۷۸  ۶۹۰۰۰۰۰ فنالند
  ۲۶۹۸۶۰۰  ۵۹۱۱۰۷۴ هند
  ۸۹۶۴۵۵۰ ۱۱۵۵۰۰۰۰ نروژ
 ۷۸۳۴۹۲۵  ۶۰۵۰۰۰۰ ايرلند
  ۱۸۰۰۴۷۲۸ ۱۹۸۵۰۰۰۰ سوئيس
  ۱۸۲۷۰۹۶۹۲ ۲۲۷۱۵۰۰۰۰ روسيه

  ۹۰۵۵۴۱۶۰ ۹۷۴۰۰۰۰۰ كره جنوبي
  ۹۵۱۰۹۱۲ ۱۰۷۵۰۰۰۰ كرواسي
  ۶۳۲۲۱۷۶ ۴۵۰۰۰۰۰ بالروس
  ۱۱۲۲۳۱۵۴ ۲۳۶۵۰۰۰۰ بلغارستان
  ۱۵۲۵۰۰۰۰ ۱۵۲۵۰۰۰۰ بوسني 

 ۲۳۶۶۵۰۰۴  ۲۰۴۴۲۷۲۰ آفريقاي جنوبي
  ۶۸۱۰۷۸۸  ۸۲۰۰۰۰۰ تونس
  ۴۴۶۵۵۰۵۰ ۳۳۵۵۰۰۰۰ الجزاير
 ۴۳۵۰۰۰۰ ۴۳۵۰۰۰۰ مراکش

 ۷۱۲۰۸۵۰ ۵۳۵۰۰۰۰ ماداگاسکار
  ۶۳۷۳  ۵۰۹۸۹ کنيا
 ۲۴۵۰۰۰۰ ۲۴۵۰۰۰۰ غنا

  ۷۱۳۵۹۷۸۱  ۷۰۳۰۰۰۰۰ روماني
  ۱۳۸۱۶۴۹۰۴  ۱۱۳۴۱۱۴۴۰ سنگاپور
  ۱۰۰۰۰۰۰  ۱۰۰۰۰۰۰ مولداوی
  ۱۲۹۲۵۳۳۷ ۹۲۰۰۰۰۰ اروگوئه

  ۱۳۷۸۳۳۷۷۵۳  ۸۱۷۹۲۷۴۲۰ هنگ كنگ
  ۲۸۹۵۶۸۵  ۳۶۰۰۰۰۰ ليتوني
  ۳۰۰۰۸۱  ۳۵۰۰۰۰ اردن
  ۱۴۲۴۲۶۴۲ ۱۴۲۰۰۰۰۰ ونزوئال
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۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
 ۱۲۴۹۶۵۶  ۱۲۴۹۶۵۶ پاکستان
  ۶۱۲۵۲۱  ۵۰۰۰۰۰ سنگال

  ۵۳۹۰۵۵۰  ۴۰۵۰۰۰۰ لوکزامبورگ
  ۱۵۷۲۷۷۵ ۱۱۵۰۰۰۰ ايسلند
  ۶۵۲۳۳۳۸  ۵۷۰۰۰۰۰ آذربايجان
  ۳۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ گرجستان
 ۲۶۰۰۰۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰ ارمنستان
  ۱۹۹۶۵۰۰  ۱۵۰۰۰۰۰ آندورا
  ۴۳۵۳۲۲۳۶ ۳۷۸۰۰۰۰۰ کلمبيا

  ۶۱۸۹۱۵۰ ۴۶۵۰۰۰۰ کاستاريکا
  ۴۲۸۶۸۷ ۵۰۰۰۰۰ بارابادوس
 ۵۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ گويان
  ۱۰۹۰۵۰۰۰۰ ۱۰۹۰۵۰۰۰۰ پاراگوئه
  ۱۰۱۰۰۰۰۰ ۱۰۱۰۰۰۰۰ شيلي
  ۲۳۹۵۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ قطر
بوجکام  ۸۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰  

  ۱۴۹۲۰۵۰ ۴۳۵۰۰۰۰ گواتماال
لوادورالسا  ۲۱۵۰۰۰۰ ۲۲۸۱۵۹۷  

  ۴۵۳۴۸۱۷ ۴۱۵۰۰۰۰ پرو
  ۳۵۲۷۱۵۰ ۲۶۵۰۰۰۰ نيکاراگوئه
  ۳۲۷۵۲۹۴ ۲۷۵۰۰۰۰ اکوادور
  ۶۱۳۵۴۱۲ ۵۳۰۰۰۰۰ بوليوی
  ۱۷۷۰۰۰۰۰ ۱۷۷۰۰۰۰۰ سوريه
  ۵۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ بحرين
  ۱۵۰۹۷۵  ۱۵۰۹۷۵ يمن

 ۶۷۸۸۱۰۰   ۵۱۰۰۰۰۰ مقدونيه

  

 براي مناطق و كشورهاي     فندکهای يکبار مصرف  زار از    امكان كسب بازار صادراتي و سهم با       ۷در جدول   

  . ارائه گرديده است۲۰۰۷مختلف بر اساس واردات 
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  ۲۰۰۷بر اساس واردات فندکهای يکبار مصرف   امكان كسب بازار صادراتي  -۷جدول 
  )عدد(كسب بازار صادراتي  )درصد(سهم بازار  )عدد(ميزان واردات  كشور/منطقه  رديف
  ۰  ۰  ۱۳۲۱۰۴۵۶۸۱  اروپا  ۱
  ۸۹۶۷۰۵۸  ۱  ۸۹۶۷۰۵۸۶  آفريقا  ۲
  ۳۳۳۲۸  ۲  ۱۶۶۶۴۰۶  تركيه  ۳

۴  
، بحرين، يمن،اردن،سوريه

،ارمنستان، آذربايجان،قطر
  پاکستان

۳۱۷۱۹۸۵۰  ۲  ۶۳۴۳۹۷  

  ۰  ۰  ۳۰۳۲۲۷۵۳۶۱  كشورهاي آسيايي  ۵
  ۹۶۳۴۷۸۳  -  -  جمع

   

در جـدول  . گردد ميبرآورد عدد ۹۶۳۴۷۸۳حدود  فندکهای يکبار مصرف    امكان كسب بازار صادراتي كشور از       

  .گردد ارائه ميفندکهای يکبار مصرف  جمع بندي نهايي بازار ۸

  فندکهای يکبار مصرفبندي نهايي بازار  جمع-۸جدول 
  )عدد(مقدار   عنوان  رديف
  --  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
  ميليون۱۹  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  --  صادرات  ۳
   ماه نخست۹ر  ميليون عدد د۱۹تقريبا   واردات  ۴
  ---  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
   ميليون عدد۲۰  )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
   ميليون عدد۹  امكان كسب بازار صادراتي  ۷
   ميليون عدد۲۰حداقل   )۱۳۹۲(كمبود داخلي در سالهاي آتي   ۸

  

   بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور -۳

  . باشدرايند ساخت فندكهاي يكبار مصرف تزريق پالستيك مياساس ف

عـات پالسـتيكي شـامل دو    طق. گيـرد ساخت قطعات پالستيكي در واحد به روش قالبگيري تزريقي انجام مـي          

باشـند و   مي(SAN) استايرن -شوند، يك دسته محصوالتي كه از جنس آكريلونيتريل      سري از محصوالت مي   

در دسـته اول قـسمتهاي پالسـتيكي    . باشندمي) ۶۶پلي آميد  (۶۶ز جنس نايلون  دسته ديگر محصوالتي كه ا    
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 درپوش آن، جداره پالستيكي و دردسـته دوم پايـه جرقـه زن، تنظـيم كننـده               مخزن سوخت، : مربوط به نازل  

  .گيرندم شير كنترل گاز قرار ميرشعله و اه

اوليه بر اثر نيروي جاذبه از قيف به داخل يـك  طرز كار با دستگاه تزريق پالستيك بدين ترتيب است كه مواد        

با جلو رفتن پيستون، پالستيك به داخل يك محفظه      . شودمحفظه تحت فشار در جلوي يك پيستون وارد مي        

   وارد شده، torpedoپس از محفظه پيش گرمكن مواد به بخش         . شودگرم رانده شده و در آنجا پيش گرم مي        

 با عبـور از  torpedoپس از ترك قسمت  . يابده صورت يكنواخت جريان مي    در آنجا مواد ذوب شده و مذاب ب       

 مـذاب پالسـتيك از طريـق ورودي هـاي مناسـب وارد      دميان يك نـازل كـه در مقابـل قالـب قـرار دارد، مـوا       

ماند به طوريكه به محض پـر شـدن، مـواد    در طي اين فرايند قالب همواره سرد مي      . شوندسوراخهاي قالب مي  

جهت اطمينان از پر شدن سوراخها، مواد بايد تحت فشار قابل مالحظه اي . شوندودي منجمد مي  پالستيك ور 

سريعا به درون قالب رانده شوند، در غير ايـن صـورت انجمـاد پـيش از موقـع مـواد باعـث ايجـاد محـصوالت                   

ر حالي كه قالب باز  د.  هر سيكل تنها به چند ثانيه زمان احتياج دارد         .ضايعاتي و غير قابل استفاده خواهد شد      

  . شود گرم ميtorpedoمواد مورد نياز براي قطعه بعدي در . شودو بسته شده و قطعه به بيرون انداخته مي

  
   .توان به شرح ذيل طبقه بندي نمودمراحل توليد فندك يكبار مصرف را مي

  ن سوخت و نصب ملحقات آنزتوليد مخ -۱

از اين شش قطعـه دو قطعـه        . شوندزريق پالستيك تهيه مي   در توليد فندك يكبار مصرف شش قطعه توسط ت        

 بايد به يكـديگر متـصل       باشند،استايرن مي -مخزن سوخت و درپوش مخزن سوخت كه از جنس اكريلونيتريل         

ايـن  ). باشـد مدخل درپوش و مخزن سوخت جهت پيچ شدن نازل، از درون رزوه دار مي. ( دوخته شوند   و شده
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مخزن سوخت قبل از دوخته شدن به روپوش بـه  . گيردمافوق صوت صورت ميكار توسط ماشين جوش امواج     

 در هـر  .گيـرد واحد چاپ عاليم رفته و در صورت نياز به كاربردهاي خاص تبليغاتي ايـن كـار نيـز انجـام مـي                

شـود و در  صورت پس از آماده شدن مخزن، لوله انتقال گاز سوختني از درون يك مقري فلزي عبـور داده مـي     

سپس يك سـوپاپ  . گيردصوص خود كه بر روي درپوش و در طراحي قالب منظور شده است قرار مي      جاي مخ 

 بـه  O-ringضخامت  . شود قرار دارد، بر روي لوله جايگذاري مي       O-ringفلزي كه در بخش انگشتي آن يك        

ر بخـش  پوشاند و قسمت مابقي انگـشتي بـراي جـاي گيـري د    اندازه اي است كه تمام انگشتي سوپاپ را نمي       

از طرف ديگر بايد در بخش مجزايي دستگاه نـازل جهـت نـصب بـر روي مخـزن          . ماندزيرين دستگاه نازل مي   

  .سوخت توليد گردد

  توليد دستگاه نازل - ۲

دستگاه نازل از چند بخش فلزي و چند بخش پالستيكي تشكيل شده اسـت كـه در ابتـدا جـداره پالسـتيكي         

بر روي ايـن  . شودباشد، توسط دستگاه تزريق پالستيك آماده مي    مي استايرن   -نازل كه از جنس اكريلونيتريل    

در قـسمت بـاالي جـداره    . جداره پالستيكي جايي جهت پيچ شدن به درپوش مخزن سوخت، رزوه شده است          

نيز در طراحي هاي مربوط به قالب جايي براي قرار گرفتن دستگيره تنظيم كننده شعله در نظر گرفتـه شـده              

ايـن مقـري فلـزي در    . شـود  جداره پالستيكي يك مقري فلزي پايين در جداره نـصب مـي      پس از توليد  . است

 دارد كه وظيفه آن جلوگيري از نشت گـاز بـه بيـرون در زمـان     O-ringبخش پاييني جايي براي قرار گرفتن   

باشـد كـه سـوراخ موجـود داراي تفـاوت قطـر در          وسط اين مقري سوراخ مـي     . باشدعدم وجود جريان گاز مي    

بدين ترتيب اگر ميلـه اي از يـك طـرف نـازل     . باشدمي) زيادتر(و در قسمت وسط) قطر كمتر( مت پاييني قس

  . رودوارد آن شود به صورت يك پيستون در درون آن حركت كرده و به باال و پايين مي

در بخش مياني ميله نازل يك زائده گلويي قرار       . پس از نصب مقري پايين كار نصب ميله نازل بايد انجام شود           

. كنـد شود و به صورت تكيـه گـاه آن عمـل مـي    از اين زائده در مراحل بعدي براي نصب فنر استفاده مي       . دارد

اين سوراخ تا قبل از نـازل داراي قطـر بيـشتر و در ورود بـه              . وسط ميله نازل يك سوراخ سراسري وجود دارد       

اي باشـد كـه    قطر اين سوراخ مطابق استاندارد جهاني بايد به انـدازه . ر كمتري استنازل و درون آن داراي قط 
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روزنه اي نيز بر روي جداره وجود دارد، بـه  .  گرددmg/min ۱۵جريان گاز خروجي از آن داراي حداكثر دبي     

بـدين ترتيـب هـر بخـش انتهـايي پيـستون توسـط درپـوش                . باشـد طوريكه به سوراخ وسط ميله متصل مـي       

      يكـي از ايـن دو   . باشـد  نيـز مـي    O-ringدسـتگاه نـازل داراي دو       . شـود ستيكي سوپاپي شكل مسدود مي    پال

O-ring          بـدين  . گيـرد  بر روي مقري فلزي پايين كه ابتدا بر روي جداره پالستيكي نازل نصب شده قـرار مـي

  . گيردندك انجام ميترتيب درزبندي كافي در حد فاصل نازل و جداره پالستيكي در هنگام روشن بودن ف

بدين ترتيب هنگامي كه اهـرم شـير    .گيرد نازل جاي مي  هباشد كه بر روي ميل    قطعه بعدي براي نصب فنر مي     

راند و پيستون در درون سيلندر حركت نمود، راه عبور گاز باز شـده و  كنترل گاز ميله نازل را به سمت باال مي      

  قطـع د و عبـور گـاز نيـز    وشـ ل به جاي اول مي   رداندن ميله ناز  سپس با رها نمودن اهرم، وجود فنر باعث بازگ        

رود، در پس از نصب فنر درپوش الستيكي شكلي كه براي بستن سوراخ مياني ميله نازل به كـار مـي         . گرددمي

باشد، در هنگام نشـستن ميلـه   به دليل جنس اين درپوش كه از الستيك نرم مي  . گردددستگاه نازل تعبيه مي   

ي عمل كننده، درون مقري فلزي كه حكم سيلندر را براي آن دارد، سوراخ مياني كـامال پوشـانده            نازل پيستون 

  .يابدشده و گاز اجازه نشت كردن نمي

تا اين مرحله ساخت دستگاه نازل تمام شده و در مرحله بعد اين دستگاه بر روي مخزن سوخت تكميل شـده          

  . شود نصب مي۱ه لدر مرح

  ت پر كردن مخزن سوخ-۳

در ايـن مرحلـه جـداره پالسـتيكي، سـر نـازل،             ( پس از قرار گرفتن نازل و تشكيل شكل ظاهري اوليه فندك          

مخزن از گاز سوختني مـورد نظـر   )  نصب شده آن در معرض ديد قرار دارندO-ringقسمتي از مقري فلزي و  

  .شودپر مي) بوتان(

   آماده سازي قطعات تهيه شده از نايلون و نصب آنها-۴

شود و بدين ترتيب سـه قطعـه پايـه       تهيه قطعات بعدي فندك، از دستگاه تزريق پالستيك استفاده مي         جهت  

آنگاه بعد از پر شدن گاز فنـدك در ابتـدا         . شوندجرقه زن، تظيم كننده شعله و اهرم شير كنترل گاز تهيه مي           

تنظـيم كننـده شـعله كـه     پايه جرقه زن بر روي درپوش مخزن به صورت فشاري قرار گرفته، آنگاه دسـتگيره               
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. مرحله بعدي نصب اهرم شير گاز اسـت . گيرد روي جداره پالستيكي دستگاه نازل قرار مي حلقوي شكل است، 

يك سر آن صاف و براي قرار گرفتن انگـشت شـست و   . شير كنترل گاز داراي دو سر غير يكنواخت است     اهرم  

اين اهرم در محل مخصوص خود بـر  . گيردا ميروشن كردن فندك است و سر ديگر انبري است كه سر نازل ر   

اين دو زائده در دو سـوراخ ريـزي كـه در دو     . شود و داراي دو زائده كوچك است      روي پايه جرقه زن نصب مي     

با فشردن انگشت شـست بـه سـمت پـايين، سـر      . گيرندطرف پايه جرقه زن از قبل طراحي شده اند، قرار مي          

ه و به سمت باال كشانده، پيستون نيز در سـيلندر حركـت نمـوده و گـاز از     انبري شكل اهرم ميله نازل را گرفت  

در صورت وجود يك جرقه در محيط شعله ناشي از سوختن گاز به وجـود            . رسدمخزن سوخت به سر نازل مي     

  .آيدمي

   توليد چرخ سنباده-۵

جرقه احتياج بـه يـك چـرخ    براي ايجاد اين . باشدفندك توانايي توليد جرقه را در صورت وجود جرقه دارا مي    

در روي درپوش مخزن محل خاصي به شكل اسـتوانه      . شودباشد كه در واحد مونتاژ چرخ توليد مي       سنباده مي 

 چـرخ سـنباده    در باالي ايـن دو، . باشدوجود دارد كه اين محل مخصوص قرار گرفتن فنر و سنگ چخماق مي    

باشد كه ايـن دو زائـده در بـاالي روزنـه     دو زائده مي  گيرد كه به شكل چرخ آسياب آبي است و داراي           قرار مي 

شـود كـه   وجـود فنـر باعـث مـي    . گيرندهاي اهرم شير كنترل گاز طراحي شده بر روي پايه جرقه زن قرار مي    

. دشـ هت ايجاد جرقه وجـود داشـته با    جسنگ چخماق همواره متصل به چرخ سنباده بماند و اصطكاك كافي            

بخش مياني اين اسـتوانه بـراي   . باشد تو خالي است كه داراي سطح زبر مي     چرخ سنباده به شكل يك استوانه     

دو پايه قرقره نيز داراي دو زائده است كه يكـي از ايـن دو زائـده         . باشدقرار گرفتن زائده بزرگتر پايه قرقره مي      

. شـود ل مـي زائده بزرگتر به چرخ سنباده و زائده كوچكتر به پايـه جرقـه زن متـص            . باشدبزرگتر از ديگري مي   

  .شودبدين ترتيب كار نصب چرخ سنباده نيز تمام مي
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   ساخت درپوش فلزي-۶

اين ورقهـا بـا اسـتفاده از يـك دسـتگاه           . شودبراي ساخت درپوش فلزي از ورقهاي فلزي ضدزنگ استفاده مي         

فتـه و بـه   شوند كه با كمترين فشار روي فندك قـرار گر گيرند و معموال به گونه اي طراحي مي پرس شكل مي  

  . راحتي برداشته شوند

   بسته بندي-۷

پس از سفارش درپوش و قرار دادن آنها بر روي فندكهاي آماده شـده از قبـل، محـصول نهـايي جهـت بـسته                      

اگر بسته بندي خاصي مدنظر سفارش دهنده احتمالي نباشد، به طور معمول    . رودبندي به قسمت مربوطه مي    

كـشند و سـپس    جعبه شانه بندي شده قرار داده و بر روي آن سلفون مي تائي در يك ۵۰فندكها را به صورت     

  .فرستنددهند و به انبار محصول ميدر كارتن جاي مي

   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم-٤ 

بـدين ترتيـب بـه    . تزريق پالستيك بيشتر از هر فرايند ديگري در توليد محصوالت ترموپالستيك كاربرد دارد            

       ساخت قسمتهاي پالسـتيكي محـصول، ديگـر قـسمتها عمـدتا از خـارج كارخانـه خريـداري و مونتـاژ                       غير از 

بديهي است كه با توجه به سقف تعريف شده سرمايه گذاري در واحدهاي صـنايع كوچـك طراحـي                 . گرددمي

باشد، غيـر  يك سيستم صد درصد اتوماتيك و يا پي ريزي واحدي كه ساخت تمامي قطعات را مد نظر داشته           

توان بر اتوماسيون دستگاهها و سيستمهاي كنترلي     ممكن بوده و تنها در مرحله ساخت قطعات پالستيكي مي         

در هر صورت روش كاربردي تمامي واحدهاي مشابه تلفيقي ار ساخت قطعات پالستيكي و مونتـاژ              . تاكيد كرد 

  .باشدآنها در قسمتهاي مربوط مي

 

  قتصادي طرح بررسي و تعيين حداقل ظرفيت ا -٥

در  عدد ۵۰۰۰۰۰۰  مجوز بر اساس واحدهاي داراي فندكهاي يكبار مصرف حداقل ظرفيت اقتصادي توليد

    .فندك يكبار مصرف در سال برنامه ريزی شده است ميليون عدد ١٠در اين واحد برای توليد . باشدسال مي

  .در ادامه هزينه هاي سرمايه گذاري طرح آورده شده است
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  زمين  -

ايـن   انتخاب شده اسـت، قيمـت زمـين در    مناطق محروم   محل اجراي آن كه در     يابي طرح و   اتوجه به مكان  ب

نياز زمين كه در حدود  مورد شود، لذا با توجه به متراژ     مربع برآورد مي    ريال به ازاي هر متر     ۲۵۰,۰۰۰منطقه  

  . گردد يال برآورد ميميليون ر ۲۰۰۰ هزينه خريد زمين برابر گردد، بيني مي پيش مترمربع ٨٠٠٠

  ٨٠٠٠) مترمربع( × ۲۵۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ٢٠٠٠ )ميليون ريال( 

  

  

  سازي محوطههاي   هزينه-

   آماده سازي محوطه-٩جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٣٢٠ ٤٠ ٨٠٠٠ تسطيح زمين
 ٥٤٠ ٣٠٠ ١٨٠٠ ديوار كشي

  خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي
  ... و و فضاي سبز

٢٦٣ ٧٥ ٣٥٠٠ 

  ١١٢٣ مجموع
  

  غيرصنعتي   احداث ساختمانهاي صنعتي و-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان -۱۰جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
  ٦٥٠٠ ٢٦٠٠ ٢٥٠٠ يدسوله تول

 ۲۰۰۰ ٢٥٠٠ ۸۰۰ سوله انبار 
 ٨٠٠ ٢٠٠٠ ٤٠٠ تاسيساتسوله 

  ٢٥٦٠ ٣٢٠٠ ٨٠٠ ساختمانهاي اداري،رفاهي و خدماتي
  ١١٨٦٠ مجموع
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   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( كل هزينه حق انشعابها-١١جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ٦٢٩ انشعاب برق ١
 ١٤٦ انشعاب آب  ٢
 ٦٦ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ٣٦ انشعاب مخابرات ٤

 ٨٧٧ مجموع
  

  

   هزينة تاسيسات زير بنايي-

  تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -۱۲جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

 ١٠٠ تاسيسات آب

 ٢٠٠ ديزل ژنراتور اضطراري

 ١٢٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري

 ١٢٥ مايش ساختمان توليدتاسيسات سرمايش و گر

 ٥٠ تاسيسات اطفاء حريق

 ۵۹۵ مجموع
  

  

  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -

  نقل مورد نياز  وسايل حمل و-١٣جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ٢٢٠ ١١٠ ٢ سواري
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت

 ٤٢٠  مجموع
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 هزينه وسايل اداري-١٤جدول 
 هزينه تمشخصا

 ٨٠ ميز و صندلي و قفسه

 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر

 ٥٠ كامپيوتر و لوازم جانبي
 ٢٠ قفسه هاي رختكن
 ٢٠ تجهيزات اداري

 ١٩٠  مجموع
  

  نياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

  .استليست ماشين آالت مورد نياز خط توليد فندكهاي يكبار مصرف در ادامه ذکر شده 

  کيق پالستي ماشين تزر- ۱

  آسياب جهت برگرداندن ضايعات پالستيک به خط - ۲

ايعاتي خرد شده و گرانولهاي مواد اوليه و رنگدانه ها در ضجهت اختالط بهتر مواد ) همزن( ميکسر- ۳

  صورت وجود 

   قالبهاي مربوط براي توليد قطعات پالستيک- ۴

   حفره اي براي مخزن سوخت۱۲قالب -   الف

  درپوش مخزن سوخت  حفره اي براي۲۴ قالب -  ب

  جداره پالستيکي دستگاه نازل ي برا حفره اي۲۴ قالب - پ

   حفره اي براي اهرم شير کنترل گاز۴۸ قالب - ت

   حفره اي براي اهرم تنظيم کننده شعله۴۰ قالب - ث

   حفره اي براي اهرم پايه جرقه زن۲۴ قالب - ج

  )ماشين آالت درزبندي(را صوت تجهيزات گاز پرکني و جوش ماو- ۵      

   نگهدارنده فندکها- ۶      

   ماشين برچسب زني اتوماتيک- ۷      
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   يخچال- ۸

   وسايل تنظيم شعله- ۹

   قالب درپوش فلزي محافظ فندک- ۱۰

   قيچي و پرس اتوماتيک- ۱۱

   ماشين مونتاژ نازل- ۱۲

   ماشين مونتاژ قطعات داخلي فندک- ۱۳

  صفحه محافظ درپوش فندک ماشين دريل جهت سوراخکاري - ۱۴

   ماشين جازني نازل- ۱۵

   ماشين پرس الستيک-۱۶

   ماشين مقره سازي- ۱۷

   دستگاه تراش براي ساخت و تراش ميله نازل و براي مقره نازل- ۱۸

   آهنربا - ۱۹

  پرس- ۲۰

بر اساس استعالمهاي ) اعم از داخلي و خارجي(هزينه ماشين آالت و تجهيزات بکار رفته در خط توليد 

 عمل آمده از شرکتهاي معتبر برآورد گرديده است که عالوه بر نرخهاي ارائه شده از سوي اين سازندگان، به

  .جهت نصب، حمل و نقل، لوله کشي و برق کشي، ابزار دقيق و رنگ کاری منظور شده استهايي نيز هزينه

  ) ميليون ريال(هزينه هاي تجهيزات اصلي -۱۵جدول 
  شرح  ارزش کل

  دالر  الميليون ري
  ۰  ۴۳۸۷  تجهيزات خط توليد
  ۰  ۵۰  تجهيزات تعميرگاه
  ۰  ۲۰  ساير تجهيزات
  ۰  ۶۵۸  هزينه نصب

  ۰  ۲۰  ساير هزينه های جانبي تجهيزات
  ۰  ۵۱۳۵  جمع

  ۵۱۳۵  )ميليون ريال(جمع کل 
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  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-

 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۱۶جدول 

 هزينه شرح رديف
 ١٦٠ آموزش پرسنل ۱
 ١٠٠ هزينه بهره برداري آزمايشي  ۲
 ۱۳ ساير هزينه ها  ۳

 ۲۷۳ مجموع
  

  بيني نشده  هاي پيش  هزينه- 

هاي پيش بيني نشده در نظر  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه۵اين طرح  در

  . گرفته شده است

  . گذاري ثابت آورده شده است هاي سرمايه  از كل هزينه فهرست كاملي١٧ در جدول

  

  )دالر- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۱۷جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )دالر(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ۲۰۰۰  - ۲۰۰۰ زمين

 ۱۱۲۳  - ۱۱۲۳ محوطه سازي
 ۱۱۸۶۰  -  ۱۱۸۶۰ ساختمان سازي

 ۸۷۷  -  ۸۷۷ عابحق انش
 ۵۹۵ - ۵۹۵ تاسيسات زيربنايي
 ۵۱۳۵ - ۵۱۳۵ تجهيزات اصلي 

 ٢٠٥ ٠ ٢٠٥ هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي
 ۱۹۰ - ۱۹۰ لوازم اداري
 ۴۲۰ - ۴۲۰ وسائل نقليه

 ۲۷۳ - ۲۷۳ قبل از بهره برداري
 ۱۱۳۴ - ۱۱۳۴ پيش بيني نشده

  ٢٣٨١٢ -  ٢٣٨١٢ مجموع
  .ريال منظور شده است۹۳۸۰نرخ تسعير ارز برابر 

  



   

  ٢٦

  
  
  
  
  
  
  

                          ندكهاي يكبار مصرفف                سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

   ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن-٦

 ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر يك ارائه شده ١٨در جدول 

  . است

  

  ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه-١٨جدول 
  رديف  اوليهماده مقدار واحد  )روز(ري  انباردامدت  تأمينمحل

  ۱ (SAN)گرانول اکريلونيتريل استايرن ۱۵۲ تن ۹۰  خارجي
  ۲  ۶۶نايلون  ۲/۱۵ تن ۹۰  خارجي
  ۳   متصل به آنO-ringسوپاپ فلزي و  ۱۰۵۰۰۰۰۰ عدد ۳۰  داخلي
  ۴  لوله انتقال گاز و مقري فلزي مربوطه ۱۰۰۰۰۰۰۰ عدد ۳۰  داخلي
  ۵  فنر بزرگ ۱۰۰۰۰۰۰۰ عدد ۳۰  داخلي
  ۶  سنگ چخماق ۱۰۰۰۰۰۰۰ عدد ۳۰  داخلي
  ۷  چرخ سنباده ۱۰۰۰۰۰۰۰ عدد ۳۰ خارجي
  ۸  ورقه فلزي فوالد ضد زنگ ۱۱۰ تن ۹۰ خارجي
  ۹  مقري فلزي ميله پايين ۱۲۰۰۰۰۰۰ عدد ۹۰ خارجي
  ۱۰  ميله نازل ۱۲۰۰۰۰۰۰ عدد ۹۰ خارجي
  ۱۱   کوچکO-ring ۱۲۰۰۰۰۰۰ عدد ۳۰  داخلي
  ۱۲   بزرگO-ring ۱۲۰۰۰۰۰۰ عدد ۳۰  داخلي
  ۱۳  فنر کوچک ۱۲۰۰۰۰۰۰ عدد ۳۰  داخلي
  ۱۴  درپوش الستيکي ۱۲۰۰۰۰۰۰ عدد ۹۰  خارجي
  ۱۵  يخ خشک ۸/۱۵ تن ۳۰  داخلي
  ۱۶  گاز بوتان ۳۸ تن ۳۰  داخلي
  ۱۷  پايه زيرين فندک ۲۰۰۰۰۰ عدد ۳۰ داخلي
  ۱۸  کارتن ۴۲۰۰ عدد ۳۰ داخلي
  ۱۹  سلوفان ۲۴۰۰ رول ۳۰ داخلي
  ۲۰  فويل عالمتگذاري ۹۹۰۰۰ متر ۳۰ داخلي
  ۲۱  چسب بسته بندي ۴۲۰ حلقه ۳۰ داخلي
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   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-٧

يابي احداث واحد و يا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد كـه پارامترهـاي     در مورد مسئله مكان   

از مهمترين پارامترهـاي  . كنند ب اجراي طرح دخالت ميبسيار مهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به محل مناس  

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود موجود در اين رابطه مي

  )جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال( نيروي انساني -١

  )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين( قيمت زمين -٣

  )يش ميزان سوددهي طرحجهت افزا( معافيت مالياتي -٣

   اصليتيابي به منابع تامين مواد اوليه دس-٥

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نياز( دسترسي به پايگاههاي جهاني -٦

   امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز-٧

لـذا  . طرح در مراجع توصيه نشده استهاي ويژه براي اجراي  با توجه به فرايند توليد، مكان خاصي با مشخصه  

در ايـن پـروژه چنـد    . شـود علت معافيت مالياتي ده سـاله توصـيه مـي   ه اجراي طرح در ديگر مناطق محروم ب 

  .منطقه براي احداث اين واحد در نظر گرفته شده است

ميانـه و  احداث واحد در اين مناطق به جهت نزديك بـودن بـه بـازار صـادراتي آسـياي         :  حاشيه درياي خزر   -

  .كشورهاي حاشيه درياي خزر داراي مزيت نسبي است

 ايالم، چهـار محـال و بختيـاري و كهكيلويـه و             احد در استانهاي كردستان،   احداث و :  استانهاي غربي كشور   --

داراي   به دليل ايجاد اشتغال در اين مناطق و نزديك بودن به بازار صادراتي كـشور عـراق و تركيـه   بوير احمد، 

  .ي استمزيت نسب

  

   وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال-٨

 زيادي به مديريت صحيح و به كارگيري مـؤثر منـابع انـساني بـستگي       حدود و اثربخشي هر سازمان تا       كارايي

 مشاغل و تنظيم شرح وظـايف هـر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اساسـي                  تعدادتعيين  . دارد
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 و تخصص نيروهاي انساني واحد توليدي دخالت تعدادختلفي در تعيين  م عوامل .باشد   يك واحد مي   تشكيالت

 سطح اتوماسيون در تكنولوژي مورد استفاده، حـدود تخـصص و مهـارت          بهتوان    از جمله اين عوامل مي    . دارند

 حد تخصص مورد نياز براي كار با يك ماشين و ميـزان وابـستگي ماشـين بـه كـارگر       . كرد اشاره... مورد نياز و  

از عوامل تعيين كننده اي است كه مشخص ميكند هر ماشين چه تعداد پرسـنل و بـا چـه      )  اتوماسيون درجه(

  . مهارتي نياز دارد

كه شامل پرسنل بخش توليد و پرسنل بخش اداري و مـديريت اسـت،     پرسنل مورد نياز واحد۱۹در جدول  

  .ليست شده است

  نيروی انسانی مورد نياز طرح-۱۹جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ مدير عامل
  ۵ كارمند اداري، مالي

 ١ تدارکات
 ٢  راننده

 ٢  آبدارچي و نظافتچي
 ٢  نگهبان

 اداري 

 ٢  انباردار
 ١  مدير توليد

 ١٠  اپراتور ماشين تزريق
 ٢  اپراتور ماشين پرس هوايي

 ١٥  مونتاژکار جرقه زن
 ١٠  مونتاژکار روکش مخزن سوخت

  ٤   پايه جرقه زنکارگر نصب کننده
  ٤  کارگر تنظيم کننده شعله
  ٢  برچسب زن و عالمتگذار
  ٤  پر کننده درزي بندي ها

  ٤  بسته بندي ساده
  ٢  کارگر ساده حمل مواد
  ٢  نمونه بردار و ناظر خط

  ٢  کنترل کيفيت

 توليد

  ٢  تعمير و نگهداري
  ۷۹  مجموع
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  مكانات مخابراتي و ارتباطي بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، ا-٩

اندازي  در يك واحد توليدي، عالوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاسيساتي جهت راه

اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز . باشد تجهيزات و ماشين آالت موجود نيز مورد نياز مي

در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از . نثي و گاز طبيعي، بخار، گاز خبرق، آب: شوند عبارتند از خته ميشنا

مصارف (يندي او جزء غير فر) مورد نياز تجهيزات توليدي(يندي ااين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فر

  . مشخص مي شود) تاسيساتی و عمومي 
 

  آب-

شاميدني و بهداشتي  آب مورد نياز واحدهاي صنعتي شامل آب مورد نياز در خط توليد، تأسيسات، مصارف آ

 آب  با توجه به عدم نياز فرايند توليد به آب در اين واحد،. سبز محوطه كارخانه مي شود  فضاي  و نيز آبياري

  .تي و آبياري محوطه خواهد رسيدشمورد نياز فقط به مصرف آشاميدن، مصارف بهد

.  ليتر در روز تعيين مي شود١٥٠ آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز، براساس مصرف سرانه هر نفر حدود 

  ليتر در روز٥/١به ازاي هر متر مربع فضاي سبز، همچنين آب مورد نياز براي آبياري محوطه و فضاي سبز، 

  . ارائه شده است۲۰ كل آب مورد نياز واحد در جدول. گردد منظور مي

   كل آب مورد نياز واحد-۲۰جدول 
  )سالمتر مكعب در (ميزان  شرح

 ٣٩٥٠   آب آشاميدني
 ١٢٠٠ محوطه 

 ٨٧٥  فضاي سبز
  ٥٠٠  آب جهت اطفا حريق

 ٦٥٢٥ )مترمكعب(مصرف ساليانه  -مجموع 

  

  برق-       

هاي  زيرا تقريباً همة دستگاه. باشد ترين تأسيسات هر واحد صنعتي، تأسيسات برق مي ترين و زيربنايي اساسي

كننده انرژي مربوط به ساير تأسيسات و   توليدي، تأميناز طرفي برق واحد. اصلي خط توليد نياز به برق دارند
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در ادامه، برق مورد نياز هر يک از بخشهاي موجود در واحد، ارائه شده . همچنين روشنايي كارخانه مي باشد

 .است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

االنه تاسيسات و تعميرگاه شامل  برق مورد نياز س. کيلو وات مي باشد٣٠٠ توليد حدود خطبرق مورد نياز 

  .وات تعيين مي گرددكيلو ٦٠نيز حدود ... سيستم اطفاي حريق، تصفيه آب و

  ها و محوطه برق روشنايي ساختمان) ب

ها ارائه  ها، تخميني از مقدار برق برحسب مساحت ساختمان   به منظور برآورد برق موردنياز ساختمان

  . شود مي

  . ارائه شده است٢١ احد در جدولميزان كل برق مورد نياز و
  

   كل برق مورد نياز واحد-٢١جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٣٠٠ خط توليد
 ٦٠  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

  ٥٠  سوله خط توليد
  ١٦  سوله انبارها

  ٨  سوله تاسيسات
 ٢٨  ساختمانها

  ٣٥  روشنايي محوطه
 ٢٩ سرمايش

 ٥٢٦ مجموع

  

  نيرسا  تأسيسات سوخت-

به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات . باشد سوخت يكي از منابع تأمين انرژي در واحدهاي صنعتي مي

 صنعتي شامل  اين واحدموارد مصرف سوخت در . بيني مي گردد سوخت در همه واحدهاي صنعتي پيش

 ١٠٠ر همچنين جهت تامين گرمايش ساختمانهاي اداري و خدماتي به ازاي ه. استها  گرمايش ساختمان

 ١٨٠٠٠ ميزان مصرف گاز طبيعي اين واحد . منظور شده است در روز متر مكعب گاز طبيعي٢٥متر مربع 
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  .متر مكعب در سال است

  

از لحـاظ راههـاي    با توجه به اينكه اطراف شهرهاي بزرگ براي احداث اين واحد در نظر گرفتـه شـده اسـت،                  

  .  مواجه نخواهيم بود راه آهن و فرودگاه با مشكلي ارتباطي مانند راه،
  

   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

از . هر واحد توليدي چنانچه مورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد، دچار مـشكالتي در توليـد خواهـد شـد                   

آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد ندارند، لـذا حاشـيه سـود آنهـا            

 خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي بقا در ميدان رقابت نياز به حمايتهاي      پايين

از طرف ديگر براي واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله مي باشـند و در بازارهـاي جهـاني تـا           . مالي است 

 و آرامـش خـاطر آنهـا مـشوقها و         حدودي نفوذ پيدا كرده اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و براي تـسهيل              

قوانين ارائه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها به راحتـي در بازارهـاي             

در ادامه دو نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين زمينه انجام دهد مورد بررسي قـرار  . جهاني به فروش برسد   

  :گرفته است

  و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) محصوالت و ماشين آالت(ي حمايت تعرفه گمرك-

اين ماشـين آالت پـس از   . در اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين آالت از خارج از كشور تامين مي شود              

حقوق گمركي كه در حال حاضـر  . تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد          

  .  درصد قيمت ماشين آالت خارجي مي باشد۱۰آالت وجود دارد حدود براي اين گونه ماشين 

از طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت آنها به خارج از كشور صادر مي شود، مستلزم پرداخـت حقـوق              

خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات مـشوقهايي     . گمركي مي باشند  

  .  صويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابدبراي آنها ت
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  ، بانكها و شركتهاي سرمايه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمايت هاي مالي -

هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و             هاي مالي براي طـرح      يكي از مهمترين حمايت   

در ادامه شرايط اين تسهيالت   . باشد  رفي ساالنه طرح مي   تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مص        

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوان شده تـا         در بخش سرمايه   - ۱

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 

 آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي با        سازي طرح، ماشين    ساختمان و محوطه   -۱- ۱

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

 درصـد و در غيـر ايـن    ۹۰ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب       -۲- ۱

 . گردد  درصد محاسبه مي۷۵صورت با ضريب 

 درصـد  ۷۰اري ثابـت كمتـر از   گذ  آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -۳- ۱

 درصـد محاسـبه   ۷۰ جهت دريافت تسهيالت ريالي بـا ضـريب       ۱-۱باشد، اقالم اشاره شده در بند       

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا بـه     برداري مي هايي كه به مرحله بهره اين امكان وجود دارد، طرح     - ۲

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد۷۰ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ۱۲هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت     سود تسهيالت ريالي در وام    نرخ   - ۳

مبلغ تسهيالت اعطايي و نرخ % ۲۵/۱هاي جانبي، مالي آن در حدود   و هزينه  Libor+ ۲%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از     مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و        - ۴

 . شود  سال در نظر گرفته مي۸نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ۱۰حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـعه يافتـه و محـروم       - ۵

 . شود سال در نظر گرفته مي
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  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي ت مالي معافيتعالوه بر تسهيال

 درصد معافيت مالياتي شامل طـرح  ۸۰برداري  هاي صنعتي، چهار سال اول بهره      ك  با اجراي طرح در شهر     - ۱

  . خواهد شد

 . هد بودبرداري شركت از ماليات معاف خوا  سال اول بهره۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  - ۲

 درصد سود ناخـالص تعيـين       ۲۵) هاي صنعتي و مناطق محروم      به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      - ۳

 . شده است

 

  تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد-۱۱

v   اسـتفاده از  و اهميـت  پليمـر در كشور با توجه به پيشرفت صنعت فندکهای يکبار مصرف  توليد 

 .قابل توجه است محصول داخلي به عوض کاالی وارداتی

v    و طرحهاي مقبول در بازار ميتوان به صادرات اين محـصول بـه   توليد کاالی باکيفيتدر صورت 

 .كشورهاي مختلف اميدوار بود

  

 

 عـدد  ميليون   ۲۰بالغ بر    كمبود كشور در سالهاي آتي        با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،        

، شـمالی کـشور   واحـد  در اسـتانهاي        ۱باشد كه مشاور احـداث حـداقل           مي مصرف رفندک يکبا 

 ۲۳۸۱۲ در سال با سرمايه گـذاري           ميليون عدد  ۱۰چهارمحال و بختياري و كردستان را با ظرفيت         

 .نمايد  پيشنهاد مي ميليون ريال
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