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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        

. شـوند  جايگزين مواد طبيعـي مـي  و اين كاربردها روز به روز بيشتر و متداولتر شده و در شرايط بهتري     باشند

 فرهنگ استفاده از چنين پديده اي را نتيجه مـستقيم       و نيز ايجاد گسترش     جديد توان پيدايش محصوالت   مي

ورود پالستيك به عرصه زندگي روزمره دانست كه به دليل خواص مناسب امكان استفاده از چنين وسـايلي را           

  . ه استبراي همگان فراهم آورد

  فندك

ك وسيله اي است فند. باشد و جزو كاالهاي نهايي به حساب مي آيد    نام كاالي مورد نظر فندك آشپزخانه مي      

وسـايل گازسـوز و     روشـن كـردن     كاربرد فندك عمدتا براي     . شودبه كار برده مي   شعله   جرقه و    براي توليد كه  

  . باشدنفت سوز مي

  طبقه بندي محصول

در ايـن  . باشـد  از آن جمله نحـوه عملكـرد فنـدك مـي     طبقه بندي فندك از جهات گوناگون قابل انجام است،    

  شوند كه عبارتند ازو دسته تقسيم ميطبقه بندي فندكها به د

    يعنـي بـراي توليـد جرقـه از جريـان بـرق اسـتفاده              شود،اين فندكها به برق متناوب وصل مي      : برقي - ۱

  . شودمي

باشد، به اين صـورت كـه دو سـطح    در اين نوع فندك، نيروي مكانيكي عامل توليد جرقه مي     : سايشي - ۲

    يـشوند و بنـابراين جرقـه توليـد    م حركـت داده م   باشند با سـرعت روي هـ      كه از جنس مخصوص مي    

  .شودمي

  .شود كه در زير توضيح داده شده استبراساس يك نوع طبقه بندي ديگر فندك به سه دسته تقسيم مي
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در اين نوع از فندكها نيروي برق به گرما تبديل شده و عمال هيچگونه جرقه و شـعله وجـود                  : گرمايي - ۱

رود به طور محدود از اين      برخي از فندكهايي كه در آشپزخانه به كار مي        .  مانند فندك اتومبيل    ندارد،

  .باشندنوع مي

 .شودفندك جرقه اي در طبقه بندي فندكهاي آشپزخانه شرح داده مي: جرقه اي - ۲

اي در واقع وسيله اي است كه پس از ايجاد جرقه، توسط منبع سوختي كه در               فندك شعله : شعله اي  - ۳

 :شوندفندكهاي شعله اي خود به دو دسته تقسيم مي. را به وجود مي آوردآن تعبيه شده، شعله 

در اين نوع فندك گرما توسط برق شهر و يا باتري يا دينـام كـوچكي كـه در      :  گرمايي و سوخت   -الف

  .شودداخل فندك تعبيه شده توليد و به همراه سوخت فندك شعله ايجاد مي

قه توسط برق، باتري يـا عمـل سـايش ايجـاد شـده و      در اين نوع فندك، جر   :  جرقه اي و سوخت    -ب

  . شود و در نتيجه شعله به وجود مي آيدباعث احتراق سوختي كه در فندك قرار گرفته مي

  . نفت، گاز سوختهاي به كار برده شده در فندكها عبارتند از الكل، بنزين،

در ايـن فنـدكها   . كنند، در نظـر گرفـت  وختهاي مايع استفاده ميستوان فندكهايي را كه از به عنوان نمونه مي   

جرقه ابتدايي باعث بخار شدن سوخت مايعي كه در فتيله قرار دارد شده و در نتيجـه فتيلـه گـرم شـده و بـا                    

   .عله به وجود مي آيدششود و  محترق مي جرقه هاي بعدي سوخت بخار شده،

 ايـن   باشـد، شپزخانه مـد نظـر مـي      و در حالت خاص كه فندك آ       دباشتقسيم بنديهاي فوق در حالت كلي مي      

  .تقسيم بندي به صورت زير در مي آيد

 ولـي در   كنند ياد شده،از اين نوع فندكها اصطالحا به عنوان فندكهايي كه قوس الكتريكي ايجاد مي         :  برقي -۱

  .دشوشود بلكه همان جرقه هاي متناوب است كه در اثر جريان برق ايجاد ميواقع هيچگونه قوسي ايجاد نمي

  .اين فندك در طبقه بندي شعله اي شرح داده شده است:  گازي جرقه اي-۲

در . باشـد  جرقه توليد كرده و توليد جرقه به دو روش سايشي و دينامي مـي طاين نوع فندك فق  :  جرقه اي  -۳

در روش . شـوند بت به يكديگر باعـث ايجـاد جرقـه مـي    سروش سايش دو سطح زير در اثر حركت با سرعت، ن      
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فندكهاي تفنگي و فشاري از اين . ي در اثر فشار دادن دسته دينام تحريك شده و جرقه به وجود مي آيد        دينام

  . باشندنوع مي

توضيح اين نكته در مورد فندكهاي آشپزخانه برقي ضروري اسـت كـه ايـن فنـدكها جرقـه متنـاوب را بـه دو                    

حالت نخست جريان برق مستقيما باعـث  در  . صورت مستقيم و غير مستقيم از جريان برق به وجود مي آورند           

در حالت دوم . گويند فندك جرقه الكتريكي با قوس مي  شود كه در اصطالح به اين نوع فندك،       توليد جرقه مي  

در قـسمت انتهـايي   شود و برق ذخيـره شـده   باشد، برق در خازن ذخيره مي   كه جريان حاصل شارژ خازن مي     

  . كندتوليد جرقه مي

  مشخصات فني محصول

درون فندك يك سيم پيچ جاي دارد كه بر روي لوله برنجي پيچيده شده و داخل لوله برنجي يك فنر وجـود               

سيم پيچ آهنرباي فندك به صورت سري در مسير ميلـه و      . دارد كه در باالي آن هسته آهني قرار گرفته است         

اخه ديگر جريـان بـرق نيـز بـه     گيرد و يك شاخه از جريان برق مستقيما به پايه متصل شده و ش      پايه قرار مي  

زماني كه اتصال ميله و پايه برقرار باشد و فندك را به جريـان   . شودصورت سري به سيم پيچ و فنر متصل مي        

كند و در نتيجه در فاصله معيني بـين  برق وصل كنيم، سيم پيچ آهنربا شده ميله را به سمت پايين جذب مي    

ه پس از جذب ميله توسط سيم پيچ به سمت پايين جريان برق قطع            بالفاصل. شودپايه و ميله جرقه ايجاد مي     

دهد و ميله آهني توسط فنر با سختي مشخصي كه بـه  شده و سيم پيچ خاصيت آهنربايي خود را از دست مي   

  . شودبا تكرار اين عمل جرقه هاي مكرري ايجاد مي. شوداين منظور طراحي شده به سمت باال رانده مي

  .  از نظر جنس، استحكام و اجزا به شرح زير استمشخصات فني فندك

توانـد از  كاالي توليـد شـده مـي   پالستيك دسته بر اساس مرغوبيت . باشددسته فندك از جنس پالستيك مي  

با توجه به اينكه نوع جنس پالستيك تاثيري در فرايند توليد فنـدك نـدارد،   . انواع مختلف در نظر گرفته شود     

توان از جنسهاي مختلف براي توليد دسته فندك استفاده نمود كـه البتـه ايـن    ميدر شيفتهاي مختلف كاري     

گيـرد و فنـدكهاي توليـد شـده بـا      كار هم اكنون توسط كارخانجات يا كارگاههاي توليـد فنـدك صـورت مـي         

  .گردد مختلف و در نتيجه قيمتهاي مختلف عرضه ميیجنسها
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كنـد از ورق بـا ضـخامتهاي مختلـف بـراي توليـد آن       يكه پوشش فلزي فندك نيرويي را تحمل نمـ    از آنجايي 

رسـد كـه   وجه به شكل و جنس نمونه هاي مختلف بـه نظـر مـي   تحتي در برخي توليدات با     . شوداستفاده مي 

   .توان براي اين قسمت از ورقهاي ضايعاتي استفاده نمودمي

يعني در ميدان مغناطيـسي  شد، ميله فلزي به كار رفته درون سيم پيچ بايد خاصيت مگنت شوندگي داشته با          

جذب آهنربا شود و در عين حال خاصيت مغناطيس را در خود نگه نـدارد كـه بـراي ايـن منظـور فوالدهـاي                      

  .رسدساختماني مناسب به نظر مي

 دسته بايـد بـه    گيرد و تنها با توجه به اصول ارگونومي،از جهت فني انتخاب ابعاد محدوده وسيعي را در بر مي     

به همين دليل اسـت كـه در طراحـي هـاي مختلـف، ابعـاد       . اشد كه به راحتي در دست جاي بگيرد  گونه اي ب  

  .شود كه از نظر فني هيچ برتري و تفاوتي نداردمتفاوت منظور مي

فاصله محل جرقه تا دسته پالسـتيك بايـد بـه    . كليد بايد در محلي قرار گيرد كه دسترسي به آن راحت باشد       

ام ايجاد جرقه و روشن شدن شعله به دست و نيز قسمت پالستيكي فنـدك آسـيبي            گونه اي باشد كه به هنگ     

  .  سانتيمتر متغير است۱۵ تا ۶معموال اين فاصله در فندكهاي مختلف بين . وارد نشود

بسته بندي مورد نظر براي اين نوع فندكهاي آشپزخانه به صورت قرار دادن در داخـل طلقهـاي پالسـتيكي و                   

  . باشد مي گيرد، رنگي كه پشت طلق قرار ميمقواهاي چاپ خورده
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  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

  ۳۶۹۹۱۲۴۱) كـد آيـسيك   ( بـا كـد شناسـايي كـاال         آشـپزخانه  فنـدك     محصول بررسي شده در اين طرح       

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

  .باشد مياجاق گاز فندك  شامل ۳۶۹۹۱۲۴۱ و ات طبقه بندي نشده در جاي ديگر مصنوع

  شماره تعرفه گمركي -۱- ۲

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

  .استباشد كه شامل موارد زير   مي۹۶۱۳سنگ و فتيله 

  هافندكساير   ۸۰/۹۶۱۳ - 

    اجزا و قطعات۹۰/۹۶۱۳ - 

  .باشد كه موضوع بحث اين گزارش است  ميآشپزخانه  مربوط به فندكهاي ۸۰/۹۶۱۳تعرفه 
  

 شرايط واردات -۳-۱

  .باشد مي% ۱۵ و براي اجزا و قطعات برابر   %۳۰ برابر آشپرخانه فندكهاي حقوق ورودي براي

سـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     قانون اصالح موادي از قانون برنامـه سـوم تو   ) 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 ارزش گمركي كاالها تعيين مي % ۴باشد و معادل     دريافتي از كاالهاي وارداتي مي    

  .شود شود، حقوق ورودي اطالق مي سط هيات وزيران تعيين ميو سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه تو
  

 بررسي و ارائه استاندارد ملي -۱- ۴

 و چه انواع ديگر تـدوين  فندك آشپزخانه تاكنون هيچگونه استاندارد ملي در رابطه با انواع مختلف فندك چه            

  .در رابطه با استانداردهاي جهاني نيز تنها استاندارد زير وجود دارد. نشده است

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

  .به طور خاص استانداردي وجود ندارد آشپزخانهو در رابطه با فندكهاي 
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 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصول -۱- ۵

  .به شرح آنها پرداخته شده استپارامترهاي مختلفي بر قيمت فروش محصول مؤثر هستند كه در ادامه 

باشـد و نقـش عمـده اي را    قيمت مواد اوليه مصرفي كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير توليد مي      - ۱

  .در تعيين قيمت تمام شده محصول دارد

منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مواد اوليـه و كانونهـاي                - ۲

 .ها را تحت تاثير قرار خواهد دادمصرف محصول، هزينه 

كيفيـت محـصول توليـدي و ميـزان       نوع تكنولوژي مورد استفاده از طريق تاثير بـر سـرمايه گـذاري،           - ۳

 .ضايعات بر قيمت فروش محصول مؤثر خواهد بود

هزينه نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم در هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمام شده محـصول                - ۴

 .دارد

فيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول مؤثر است، به اين ترتيب كه افزايش ظرفيت توليد        ظر - ۵

 .گردداز طريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول مي

 قيمت فروش محصول توليد شده عالوه بر اينكه مي بايست هزينه هاي توليد را تـامين           با توجه به نكات فوق،    

  . مايد، بايد در حدي باشد كه بتوان سهمي از بازار را به دست آوردن

 ريال بـسته    ۵۰۰۰۰ ريال تا    ۲۵۰۰۰ حدود از   آشپزخانهفندكهاي  با توجه به استعالم قيمت انجام شده، انواع         

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

 توضيح موارد مصرف و كاربرد -۶-۱

بـا توجـه بـه    . شـود ر خانه ها براي روشن كردن وسايل پخت و پز از كبريت يا فندك استفاده مي  اصوال در اكث  

 در حال حاضر بيـشتر مـورد توجـه     اينكه فندكهاي برقي از لحاظ ايمني خطر كمتري نسبت به كبريت دارند،          

ليـدي داراي پيلـوت   اما از ذكر اين نكته نيز نبايد غافل شد كه در حال حاضر عمده اجاق گازهـاي تو           . هستند

  .باشند و نيازي به فندك يا كبريت ندارندمي
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  بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول - ۷-۱

توان كبريت را نام برد ولي به خاطر شعله مستقيم كبريت و خطرات  به عنوان كاالي جايگزين براي فندك مي      

 كبريت توسط كودكان و خطرات ناشي از آن، اسـتفاده از        ناشي از آتش سوزي در منزل و استفاده نامناسب از         

باشد و همچنين به خـاطر قيمـت پـايين تـر و ايمنـي بيـشتر       فندكهاي الكتريكي در آشپزخانه مناسب تر مي 

نـدكهاي برقـي   فباشـند،  كنند و داراي شـعله مـستقيم مـي      ه با سوخت كار مي    كنسبت به فندكهاي مكانيكي     

  .باشندمناسب تر مي

  هميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز ا-۸-۱

 نيز با رشد روز انواع كاالي مصرفي و نهايي ساخت، صنعت پتروشيميامروزه در کشور ما به دليل رونق 

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

  .از اين موارد فراهم شده است

رسد كه با توجه به ضرورت عرفي استفاده از چنين وسيله اي و جاي داشتن آن در فرهنگ  ر ميبه نظ

مصرفي عده اي از افراد و طبقات جامعه ميتوان به جاي اقدام به ورود آن از كشورهاي بيگانه و به هدر 

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

  .مبادرت ورزيد

  

  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۹-۱

در كشورهاي مختلف مقدور نبـوده اسـت، آمـار صـادرات            فندكهاي آشپزخانه   به دليل اينكه ارائه آمار توليد       

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

  .اند  آورده شده۱
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 [1]) عدد(در كشورهاي مختلف جهان فندكهاي آشپزخانه  آمار صادرات جهاني -۱جدول 
۲۰۰۴ميزان صادرات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد ميزان صادرات در سال    
  ۱۲۲۹۱۸۵۶۸  ۱۶۳۱۱۴۷۸۰ چين
  ۴۳۹۱۱۶۳  ۳۶۲۵۰۰۰ فرانسه
  ۱۵۲۱۴۲۷  ۱۲۳۵۰۰۰  اسپانيا
  ۷۵۰۸۴۰۰۹  ۵۶۴۱۱۷۲۸  سنگاپور
  ۳۹۳۳۱۰۵  ۲۹۵۵۰۰۰  هلند

  ۴۲۸۳۵۲۴  ۵۸۷۵۸۹۱  هنگ کنگ
  ۵۰۶۰۱۴۵۵۵ ۴۳۶۰۷۵۰۰۰ مكزيك
  ۱۷۷۱۹۹۷  ۱۴۸۵۰۰۰ آلمان

  ۲۹۶۴۰۱۶  ۲۶۳۵۰۰۰ وانتاي
  ۱۱۰۸۲۹۳۳  ۱۱۲۵۰۸۵۴   امريكا
  ۱۸۶۸۸۱۴  ۲۲۵۰۰۰۰  ايتاليا
 ۵۸۵۷۱۳۲  ۵۲۷۷۸۰۲  ژاپن

 و گ کنـگ نـ ه و وان، تـاي سنگاپورچين، همانطور كه از جدول فوق پيداست، كشورهاي آسياي شرقي مانند      

 در جهـان بـه   آشـپزخانه فنـدكهاي   از توليد كنندگان عمده سپانيا و ا، فرانسهكشورهاي اروپايي مانند آلمان  

  .روندشمار مي

   شرايط صادرات-۱۰-۱

 بر طبق قانون معافيت صادرات كاال. باشد  از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف ميآشپزخانهفندك صادرات 

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

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

ز نيستند از كاالها و شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجا

  .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

   .استوجود مكشور دو واحد در در آشپزخانهحال حاضر واحد توليد فندكهاي در 
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  فندك آشپزخانه توليد واحدهاي موجود -۲جدول 
  )نفر(اشتغال  ظرفيت  مكان  نام واحد

  ۱۷  عدد۱۰۰۰۰۰  اروميه  اروميا الكترونيك
  ۱۳  عدد۲۰۰۰۰  اردبيل  خليل جباري
  -  ۱۲۰۰۰۰  -  جمع

  

  

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

ذكـر شـده    آشپزخانهفندك  جهت توليد انواع    در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا            

  . است

  آشپزخانهفندك  طرحهاي در دست اجراي توليد -۳جدول 
  )نفر(اشتغال  پيشرفت  ظرفيت  مكان  نام واحد
  ۳۰  ۰  ۳۰۰۰۰۰  نارمك -تهران  رضا انتظاري

  ۲۵  ۰  ۲۰۰۰۰۰  نارمك -تهران  رهاوردآذرخش گستر
  ۲۰  ۰  ۲۰۰۰۰۰  سيدخندان -تهران  سپيدسازياس

  ۴۵  ۰  ۱۰۰۰۰۰   شريعتي-رانته  شعله سازان شارمي
  ۲۴  ۰  ۱۰۰۰۰۰  كرج -تهران  اسبقي ميرحميد اجالل

  ۴۰  ۰  ۲۲۰۰۰۰  كرج -تهران  نيما اخالق نجات
  ۲۴  ۰  ۶۰۰۰۰۰   مشهد- رضوي خراسان  صادق زاده بافنده
  ۴۵  ۰  ۵۰۰۰۰۰   نيشابور- رضوي خراسان  مهيار خاورميانه
  ۳۵  ۵  ۷۰۰۰۰۰  قزوين  روزبه پرويزي
  ۳۵  ۰  ۳۰۰۰۰۰   شهر صنعتي البرز-ينقزو  مـژدهي پناه

  ۲  ۰  ۱۰۰۰۰   محمديه-قزوين  مهدي رمضانپور
  ۱۲  ۰  ۲۵۰۰۰۰  قزوين  مير مهدي مير معزي

  -  -  ۳۴۸۰۰۰۰  -  جمع
  

 فقـط   مـابقي واحـدها   وپيـشرفت داشـته   % ۵تنها يك واحد به اندازه      شود  همانطور كه در جدول مشاهده مي     

  .ه اندمجوز از وزارت صنايع و معادن اخذ نمود
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   بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم- ۳-۲

 در جدول فندكميزان واردات اين نوع . گردد به كشور وارد مي۸۰/۹۶۱۳ با تعرفة آشپزخانهفندكهاي 

  .  نشان داده شده است۴

  

  ]۵[در پنج سال اخيرفندكهاي آشپزخانه   ميزان و ارزش واردات-۴جدول 
  دالر  عدد-ميزان واردات   مكيلوگر-ميزان واردات  سال
۱۳۸۰  ۱۴۱۶۵  ۱۴۱۶۵۰  ۳۷۷۶۰۶  
۱۳۸۱  ۴۲۲۳۵  ۴۲۲۳۵۰  ۶۱۳۸۷۶  
۱۳۸۲  ۸۴۵۴۰  ۸۴۵۴۰۰  ۴۹۱۷۱۵  
۱۳۸۳  ۲۳۸۷۹۶  ۲۳۸۷۹۶۰  ۸۱۰۲۹۴  
۱۳۸۴  ۳۸۶۳۹۵  ۳۸۶۳۹۵۰  ۱۶۰۰۶۷۷  
۱۳۸۵  ۳۹۴۷۵۱  ۳۹۴۷۵۱۰  ۳۴۹۴۸۶۰  
  ۲۱۵۶۱۵۲  ۳۶۲۰۶۱۰  ۳۶۲۰۶۱  ۱۳۸۶نه ماه اول 

  
واردات سـال  .  وارد كشور شـده اسـت  فندك يكبار مصرف  تن انواع ۳۶۲ عادل م۱۳۸۶سال نه ماه نخست    در  

  .  صورت گرفته است%)۹(تركيه  و%)۲۲(چين، %)۶۲( عمدتا از كشورهاي امارات متحده عربي۸۶

  

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -۲- ۴

 با توجه به .شود ي در كشور توليد مآشپزخانهفندك بر اساس آمار دريافتي از وزارت صنايع در حال حاضر 

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

در سه سال  آشپزخانه  ميليون عدد فندك۶/۳ فندك يكبار مصرف در كشور تقريبا وارداتمتوسط . تاس

 عدد است كه ۱۲۰۰۰۰ه در حال حاضر ظرفيت موجود واحدهاي توليد فندك آشپزخان. گذشته بوده است

آشپزخانه در كشور حدود فندك فعاليت نمايند، ميزان توليد % ۵۰اگر فرض كنيم اين واحدها با بهره 

بوده  آشپزخانهفندك  ميليون عدد ۶۶/۳ برابر ۱۳۸۶در نتيجه مصرف ظاهري در سال .  عدد ميباشد۶۰۰۰۰

  .شودق واردات تامين ميآشپزخانه در كشور از طريفندك اكثر مصرف . است
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آشپزخانه در كشور بايد به اين نكته اذعان داشت كه در حال حاضر اكثر اجاق فندك براي برآورد مصرف آتي 

  . باشدگازهاي توليدي در كشور مجهز به شمع بوده و براي روشن كردن آنها نيازي به فندك نمي

ر روند روبه رشدي نخواهد داشت و مصرف آتي آشپزخانه در كشوفندك رسد كه مصرف در نتيجه به نظر مي

  .ثر به اندازه مصرف فعلي خواهد بودکنيز حدا
  

  فندكهاي يكبار مصرفبندي بازار داخلي  جمع-۵جدول 
  )عدد(مقدار   عنوان  رديف
  ۶۰۰۰۰  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
   ميليون عدد۶۶/۳حدود   )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  --  )۱۳۸۶(صادرات  ۳
   ماه نخست۹ ميليون عدد در ۶/۳تقريبا   )۱۳۸۶(واردات  ۴
  ---  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
   ميليون عدد۶۶/۳حدود   )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
   ميليون عدد۶/۳تقريبا   )۱۳۹۲(كمبود در سالهاي آتي   ۷

   

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

 اين نوع فندك در صادراتميزان . گردد ميصادر كشور از ۸۰/۹۶۱۳با تعرفة  آشپزخانه فندكهاي

 از آشپزخانه صادرات فندك اخير هايشود، در سالهمانطور كه مالحظه مي.  نشان داده شده است۶جدول 

   .صورت گرفته استبه مقدار ناچيز ايران 

  ]۵[در پنج سال اخير آشپزخانهفندكهاي  ميزان و ارزش صادرات -۶جدول 
  دالر  عدد-ميزان صادرات  كيلوگرم-ان صادراتميز  سال
۱۳۸۰  --  --  --  
۱۳۸۱  ۱۶۳  ۱۶۳۰  ۸۵۵  
۱۳۸۲  ۷۱۹  ۷۱۹۰  ۱۲۳۴۸  
۱۳۸۳  ۴۴۰  ۴۴۰۰  ۷۷۸۷  
۱۳۸۴  ۱۹  ۱۹۰  ۲۵۰  
۱۳۸۵  --  --  --  
  --  --  --  ۱۳۸۶نه ماه اول 
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   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-۶-۲

زاري گويند كه خارج از مرزهاي يك كشور قرار داشته ولي هنوز به فعليت نرسـيده اسـت، امـا    بازار هدف به با   

  . در صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين المللي ميتوان در آن بازارها نفوذ نمود

 و تعيـين بازارهـاي   گيرد، شناسـايي امروزه كه عرضه كاالها در بازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي صورت مي   

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

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

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

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

  .خواهند شد

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

  .دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي استراههاي 

درمناطق مختلـف جهـان     ۲۰۰۷و  ۲۰۰۴در سال  آشپزخانه فندكهاي آمار واردات جهاني   ۷در جدول   

  .ارائه گرديده است

 ]۱[) عدد (۲۰۰۷و  ۲۰۰۴در كشورهاي مختلف جهان در فندكهاي آشپزخانه  آمار واردات جهاني -۷جدول 
۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷ورد واردات در سال برآ   

  ۱۵۴۳۴۳۴۶۵  ۱۱۵۹۶۰۵۳۰ اياالت متحده
  ۷۵۹۰۵۶۶۷۰ ۱۰۴۱۲۳۰۰۰۰ مكزيك
 ۳۴۱۰۰۰۰ ۳۴۱۰۰۰۰ آلمان
  ۴۴۸۵۴۷۰  ۳۳۷۰۰۰۰ انگليس
  ۳۶۴۲۱۳۸  ۳۲۸۵۰۰۰ فرانسه
  ۵۰۵۷۸۰۰  ۳۸۰۰۰۰۰ هلند
  ۳۸۱۳۳۱۵  ۲۸۶۵۰۰۰ بلژيك
  ۷۵۸۱۱۸۱  ۵۶۹۵۸۵۴ استراليا
 ۳۲۷۸۷۲۱  ۳۵۰۵۰۰۰ اسپانيا

غالپرت  ۴۱۰۰۰۰  ۲۷۹۴۰۳  
  ۱۷۵۶۹۲۰  ۱۳۲۰۰۰۰ سوئد
  ۱۳۲۴۳۴۵  ۹۹۵۰۰۰ اتريش
  ۴۶۲۵۲۲۵  ۳۴۷۵۰۰۰ ايتاليا
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۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷ورد واردات در سال برآ   
  ۱۸۹۳۹۸۳۴  ۱۷۵۳۶۱۴۴ ژاپن
  ۱۸۳۲۸۸۱  ۱۴۵۵۰۰۰ لهستان
  ۵۶۷۴۲۲  ۱۳۴۵۰۰۰ آرژانتين
  ۷۵۲۰۱۵  ۵۶۵۰۰۰ يونان
  ۲۷۰۸۵۸۵  ۲۰۳۵۰۰۰ تركيه

  ۶۸۵۴۶۵  ۵۱۵۰۰۰ مجارستان
  ۱۴۷۰۰۵  ۱۲۰۰۰۰ اسلواكي

نيولاس  ۲۵۰۰۰۰  ۳۳۲۷۵۰  
  ۹۰۶۹۹۲  ۷۲۰۰۰۰ جمهوري چك
  ۸۶۰۰۰۰  ۸۶۰۰۰۰ دانمارك
  ۶۵۱۷۰  ۱۹۰۰۰۰ فنالند
  ۳۷۹۳۳۵  ۲۸۵۰۰۰ نروژ
  ۱۵۳۰۶۵  ۱۱۵۰۰۰ ايرلند
  ۶۱۸۹۱۵  ۴۶۵۰۰۰ سوئيس
  ۵۲۵۷۴۵  ۳۹۵۰۰۰ روسيه

  ۲۷۵۱۴۶۹  ۲۴۲۵۰۰۰ كره جنوبي
  ۲۰۷۷۷۷  ۱۸۰۰۰۰ كرواسي
  ۲۰۰۰۰  ۲۰۰۰۰ بالروس

  ۷۳۷۲۵۵۱  ۵۵۳۹۱۰۷ آفريقاي جنوبي
  ۱۲۸۴۴۱۵  ۹۶۵۰۰۰ تونس
  ۴۰۵۹۵۵۰  ۳۰۵۰۰۰۰ الجزاير
 ۷۷۵۰۰۰  ۷۷۵۰۰۰ مراكش

  ۲۹۵۱۹۴  ۲۵۵۰۰۰ ماداگاسكار
  ۱۲۶۴۴۵  ۹۵۰۰۰ تانزانيا
  ۱۸۹۱۰۹  ۱۴۲۰۸۱ كنيا
  ۸۷۰۰۰۰  ۸۷۰۰۰۰ روماني
  ۱۰۰۰۰  ۱۰۰۰۰ مولداوي
  ۴۹۵۰۰۰  ۴۹۵۰۰۰ استوني
  ۴۶۵۸۵  ۳۵۰۰۰ آلباني

  ۲۴۶۲۳۵  ۱۸۵۰۰۰ بلغارستان
  ۳۲۵۰۰۰  ۳۲۵۰۰۰ بوسني
  ۵۱۴۵  ۱۵۰۰۰ لتوانی

  ۶۶۴۱۷۲۱    ۹۱۱۰۷۲۹ هنگ كنگ
  ۶۹۸۰۰۵ ۲۰۳۵۰۰۰ تايوان
  ۹۲۴۹۳۴۵  ۶۹۴۹۱۷۰ سنگاپور
  ۲۱۲۳۷۲۲  ۱۵۹۵۵۸۴ چين



   

  ١٥

  
  
  
  
  
  
  

         فندك آشپزخانه                سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷ورد واردات در سال برآ   
  ۲۴۳۵۷۸۴  ۲۸۴۰۹۷۹ مالزي
  ۱۶۷۴۹۱۸  ۱۲۵۸۳۹۱ هند

  ۱۳۶۱۲۳۹  ۱۳۶۱۲۳۹ پاكستان
  ۱۸۶۳۴۰  ۱۴۰۰۰۰ لتوني
  ۹۲۸۸۲  ۸۵۰۰۰ اردن
  ۱۳۸۱۷۸  ۲۲۵۰۰۰ ونزوئال

  ۵۹۸۹۵  ۴۵۰۰۰ لوکزامبورگ
  ۳۹۹۳۰  ۳۰۰۰۰ ايسلند
  ۱۴۸۴۰۶۵  ۱۱۱۵۰۰۰ آذربايجان
  ۱۳۸۵۱۰  ۱۹۰۰۰۰ گرجستان
  ۲۰۴۸۱۶۴  ۲۳۱۵۰۰۰ اندونزي
  ۴۷۲۵۰۵  ۳۵۵۰۰۰ آندورا
  ۹۴۳۲۸۳  ۷۷۰۰۰۰ کلمبيا

  ۱۵۳۰۶۵  ۱۱۵۰۰۰ کاستاريکا
 ۱۳۱۹۰۰۰۰  ۱۳۱۹۰۰۰۰ شيلي
  ۴۰۵۰۰۰  ۴۰۵۰۰۰ پاراگوئه
ئهاروگو  ۷۰۰۰۰  ۴۲۹۸۸  

  ۱۷۹۶۸۵  ۱۳۵۰۰۰ السالوادور
  ۱۹۲۹۴۴  ۲۰۵۰۰۰ پرو

  ۳۱۲۷۸۵  ۲۳۵۰۰۰ اکوادور
  ۳۴۴۱۱  ۳۴۴۱۱ يمن

  

 بـراي منـاطق و كـشورهاي        فنـدك آشـپزخانه    امكان كسب بازار صادراتي و سهم بـازار از           ۸در جدول   

  . ارائه گرديده است۲۰۰۷مختلف بر اساس واردات 
  

  ۲۰۰۷ بر اساس واردات فندك آشپزخانهصادراتي    امكان كسب بازار -۸جدول 
  )عدد(كسب بازار صادراتي  )درصد(سهم بازار  )عدد(ميزان واردات  كشور/منطقه  رديف
  ۴۱۹۱۷۰  ۱  ۴۱۹۱۷۰۸۷  اروپا  ۱
  ۱۴۱۰۲۲  ۱  ۱۴۱۰۲۲۶۴  آفريقا  ۲
  ۵۴۱۷۱  ۲  ۲۷۰۸۵۸۵  تركيه  ۳
  ۳۲۲۲۷  ۲  ۱۶۱۱۳۵۸  ، آذربايجانيمناردن،  ۴
  ۵۷۹۶۸۷  ۲  ۲۸۹۸۴۳۶۷  كشورهاي آسيايي  ۵

  ۷۰۴۵۵۸  -  -  جمع
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 ۹در جـدول    . گـردد بـرآورد مـي    عدد ۷۰۴۵۵۸۸حدود   فندك آشپزخانه امكان كسب بازار صادراتي كشور از       

  .گردد ارائه مي فندك آشپزخانهجمع بندي نهايي بازار 

  فندك آشپزخانهبندي نهايي بازار  جمع-۹جدول 
  )عدد(مقدار   عنوان  رديف
  ۶۰۰۰۰  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
   ميليون عدد۶۶/۳حدود   )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  --  )١٣٨٦ (صادرات  ۳
   ماه نخست۹ ميليون عدد در ۶/۳تقريبا   )۱۳۸۶(واردات  ۴
  ---  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
   ميليون عدد۶۶/۳حدود   )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
  ۷۰۴۵۵۸  امكان كسب بازار صادراتي  ۷
   ميليون عدد۶/۳تقريبا   )۱۳۹۲(ي در سالهاي آتي كمبود داخل  ۸

  

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

روشهاي ساخت فندکهاي آشپزخانه الکتريکي هرچند ممکن است به ظاهر اندکي متفاوت به نظر آيند، اما در           

تواند بـه   به عنوان نمونه کليد فندک که مي      . عمل ممکن است تفاوتهايي در اشکال ظاهري وجود داشته باشد         

توانـد  صورت فشاري و يا ماشه اي باشد و يا در مورد پوشش فلزي که به صورت استوانه اي يـا منـشوري مـي                     

در نهايت اين موارد در پروسه توليد تاثير به سزايي ندارد و تنها ممکن است از نظـر ابعـاد قالـب مـورد                 . باشد

  . تفاوتهايي وجود داشته باشداستفاده در بعضي مراحل

ü تشريح جامع فرايند منتخب  

در اين روش گرانول پلي استايرن  . باشدتزريق در قالب پالستيک تنها روش توليد اين قطعه مي         : بدنه - ۱

 در محفظه ذوب دستگاه تزريق ريخته شده و پس از ذوب بـه داخـل قالـب             (HIPS)مقاوم به ضربه    

دسته فندک از دو قسمت مجزا از     .  نر و ماده تشکيل شده است      قالب از چند محفظه   . شودهدايت مي 

هم تشکيل شده که در هر تزريق چهار قطعه سمت چپ و همچنـين چهـار قطعـه از سـمت راسـت                      

البته اين تعداد به حجم محفظه تزريق دستگاه و دسته طراحـي شـده و قالـب         . شودفندک توليد مي  

  .باشد گرم مي۳۰ جمعا وزن بدنه سمت راست و چپ. تزريق بستگي دارد
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باشـد کـه     مـي  ۶۶ گرم و جنس آن از پلـي آميـد           ۵/۰وزن اين قطعه    : قطعه نگهدارنده ميله فوالدي      - ۲

   روش توليـد ايـن قطعـه تزريـق پالسـتيک      .  عدد از آن در يک قالب طراحي گرديده اسـت          ۱۶تعداد  

  .باشدمي

 ۵وزن هـر قطعـه   . باشـد  مـي  ۶۶د  جنس اين قطعه نيز از پلي آمي      : قطعه پالستيکي نگهدارنده هسته    - ۳

روش توليد اين قطعـه تزريـق   .  عدد از آن در هر قالب طراحي گرديده است ۱۰باشد و تعداد    گرم مي 

  .باشدپالستيک مي

ن آن تزريـق پالسـتيک   تباشد که روش ساخ نرم ميPVCجنس اين قطعه از پالستيک   : حايل سيم  - ۴

 عـدد در هـر قالـب    ۶ط به ايـن قطعـه کـه تعـداد      باشد که توسط دستگاه تزريق در قالبهاي مربو       مي

  .باشد گرم مي۴شود و وزن هر قطعه طراحي گرديده است، توليد مي

جـنس آن از  . باشـد  گرم مـي ۵/۰وزن اين قطعه  : قطعه پالستيکي اتصال دهنده صفحه فلزي به بدنه        - ۵

ه بـه جـنس    عددي طراحي گرديده است و بـا توجـ  ۱۰باشد که در قالبهاي  نرم مي  PVCپالستيک  

گيرد و از يک قالب استفاده حايل سيم هم همين ماده است، تزريق آن در قالب حايل سيم انجام مي            

 . گرددمي

 ۶ سانتيمتر و طول     ۳باشد که به عرض      نرم مي  PVCجنس اين قطعه از پالستيک      : غالف سيم پيچ   - ۶

 .شودسانتيمتر توسط قيچي دستي بريده مي

 سـانتيمتر بريـده   ۴ ميليمتر که توسط قيچي دستي به ابعـاد          ۲/۰کاغذ پيرشمان روغني به ضخامت       - ۷

 . شودمي

باشد و وزن جنس اين قطعه از گرانول پلي استايرن مقاوم به ضربه مي  : کليد قطع و وصل جريان برق      - ۸

 عدد از اين قطعه در يک قالـب طراحـي گرديـده اسـت و از           ۱۲باشد و تعداد     گرم مي  ۵/۱اين قطعه   

 .شود توليد ميروش تزريق پالستيک

باشد که در ابتدا توسط دستگاه گيوتين بـه    مي st-37جنس اين قطعه از ورق فوالدي       : پوشش فلزي  - ۹

 سانتيمتر بريده شده و سپس توسط پـرس ضـربه اي بـا قالـب سـنبه      ۴صورت تسمه هايي به عرض      
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 سـپس  شـود و  سانتيمتر برش خورده و سوراخهاي مورد نظـر در آن ايجـاد مـي          ۱۰ماتريس به طول    

پس از اتمام مراحل ساخت جهت آبکاري به واحـدهاي  . شودتوسط پرس دستي دور ماتريس گرد مي    

 .شودآبکاري فرستاده مي

 ۵/۳باشد که توسـط گيـوتين بـه عـرض         مي st-37جنس پايه نيز از ورق      : پايه فلزي متصل به پيچ     - ۱۰

جاد شده و سپس با قرار سانتيمتر به صورت تسمه بريده شده و سپس توسط پرس شکل مورد نياز اي           

شود و در انتهاي ايـن پايـه        دادن قطعه پالستيکي توسط پرس دستي، خمهاي الزم به قطعه داده مي           

  .شوديک پيچ لحيم مي

باشد کـه توسـط لولـه بـر      ميليمتر مي۴اين قطعه از لوله اي برنجي به قطر : هسته برنجي سيم پيج    - ۱۱

 . شود سانتيمتر برش داده مي۱۰دستي به طول 

باشـد کـه توسـط     مـي st-37جـنس ايـن هـسته از ميلگـرد     : هسته فوالدي الکترو مغناتيس شونده     - ۱۲

 شود که اين هـسته در داخـل لولـه برنجـي قـرار              سانتيمتر برش داده مي    ۴گيوتين روميزي به طول     

 ميليمتـر امکـان حرکـت    ۵/۲بايست قطر آن کمتر از لوله برنجي باشـد و قطـر          بنابراين مي . گيردمي

 .کند آن در داخل لوله برنجي را فراهم ميآسان

باشـد   ميليمتـر مـي  ۵/۰ به ضخامت st-37جنس آن از ورق فوالدي : قطعه فلزي کليد قطع و وصل  - ۱۳

 تن و قالب سـنبه   ۱۰ سانتيمتر برش خورده و سپس توسط پرس         ۳که توسط گيوتين ورق به عرض       

توسط خم کن روميـزي خمکـاري     شود و سپس     عدد از اين قطعه ساخته مي      ۵ماتريس در هر ضرب     

 عدد از ايـن قطعـه قـرار    ۲الزم به ذکر است که در هر کليد . گيردبراي جا زدن داخل کليد انجام مي    

 .باشد ميليمتر مي۵*۱۵ابعاد آن . گيردمي

 سانتيمتر جهـت  ۱۰ ميليمتر توسط سيم چين به اندازه هاي    ۵/۰سيم نازک روکش دار به ضخامت        - ۱۴

 .شود کليد به هسته مغناتيسي بريده ميارتباط جريان برق از
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   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            

.  مونتاژ ميگردد  غير از ساخت قسمتهاي پالستيكي محصول، ديگر قسمتها عمدتا از خارج كارخانه خريداري و             

بديهي است كه با توجه به سقف تعريف شده سرمايه گذاري در واحدهاي صنايع كوچك طراحي يك سيستم             

صد درصد اتوماتيك و يا پي ريزي واحدي كه ساخت تمامي قطعات را مد نظر داشته باشد، غير ممكن بوده و         

. گاهها و سيستمهاي كنترلـي تاكيـد كـرد   توان بر اتوماسيون دستتنها در مرحله ساخت قطعات پالستيكي مي  

در هر صورت روش كاربردي تمامي واحدهاي مشابه تلفيقي ار سـاخت قطعـات پالسـتيكي و مونتـاژ آنهـا در                    

  .باشدقسمتهاي مربوط مي

در ايـن راسـتا هـر    . باشـد رشد و تکامل صنايع جهان تا حدود زيادي مرهون رقابت بين واحدهاي صنعتي مي     

زايش کيفيت محصوالت خود سعي در کسب سهم بيشتري از بازار دارد و اين روند به مـرور           واحد صنعتي با اف   

  . زمان باعث بهبود کيفيت محصوالت و در نتيجه رشد کيفي جوامع صنعتي شده است

 

  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

بهينه از سرمايه گذاري اري د بر مناسب براي واحدهاي صنعتي عالوه بر بهرهدانتخاب ظرفيت و برنامه تولي

نظر به اينكه احداث واحد صنعتي .  عاملي در جهت كسب بيشترين سود ممكن خواهد بود انجام شده،

لذا انتخاب ظرفيتهاي خيلي كم  مستلزم سرمايه گذاري اوليه اي است كه در بعضي موارد تقريبا ثابت است، 

 در صنايع كوچك، انتخاب ظرفيتهاي باال سرمايه گذار را عالوه بر آن. سازدسودآوري طرح را غيرممكن مي

كند كه در آن صورت واحد مورد نظر از چهارچوب مطالعات صنايع كوچك مجبور به تامين سرمايه زيادي مي

    .    رودو احداث آن فراتر مي

در سال د  عد۱۰۰۰۰۰  بر اساس واحدهاي داراي مجوز آشپزخانهفندكهاي  حداقل ظرفيت اقتصادي توليد

  .ده استدر سال انتخاب ش عدد ۱۰۰۰۰۰فندكهاي آشپزخانه برابر  ظرفيت توليددر اين طرح  .باشدمي

  

  .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   باتوجه به مكان  

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

  . گردد ميليون ريال برآورد مي ۵۰۰ هزينه خريد زمين برابر گردد، بيني مي پيش مترمربع ٤٠٠٠

  ٤٠٠٠) مترمربع( × ۲۵۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ١٠٠٠ )ميليون ريال(

  

  سازي وطهمحهاي  هزينه-

   آماده سازي محوطه-١٠جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ١٦٠ ٤٠ ٤٠٠٠ تسطيح زمين
 ١٦٨ ٣٠٠ ٥٦٠ ديوار كشي

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

١١٣ ٧٥ ١٥٠٠ 

  ۴۴۱ مجموع
  

  غيرصنعتي  و احداث ساختمانهاي صنعتي -

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان -۱۱جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٣٩٠٠ ٢٦٠٠ ١٥٠٠ سوله توليد
 ۱۰۰۰ ٢٥٠٠ ۴۰۰ سوله انبار 

 ٤٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠ تاسيساتسوله 
 ١٢٨٠ ٣٢٠٠ ٤٠٠ تيساختمانهاي اداري،رفاهي و خدما

  ٦٥٨٠ مجموع
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   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( كل هزينه حق انشعابها-١٢جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ٥٢١ انشعاب برق ١

 ٨٣ انشعاب آب  ٢

 ۶۶ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ۳۶ انشعاب مخابرات ٤

 ۷۰۶ مجموع
  

  

   هزينة تاسيسات زير بنايي-

  تاسيسات زير بنايي  زينه  كل ه-۱۳جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

  ١٠٠  تاسيسات آب
 ٢٠٠ ديزل ژنراتور اضطراري

 ٦٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري

 ٧٥ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

 ٥٠ تاسيسات اطفاء حريق

  ٤٨٥ مجموع
  

  

  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -

  نقل مورد نياز وسايل حمل و -١٤جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ٢٢٠ ١١٠ ٢ سواري
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت

 ٥٥٠ ٥٥٠ ١  كاميون و كاميونت
  ٩٧٠  مجموع
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 هزينه وسايل اداري-١٥جدول 
 هزينه مشخصات

 ٨٠ ميز و صندلي و قفسه

 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر

 ٥٠ جانبيكامپيوتر و لوازم 
 ٢٠ هاي رختكنقفسه

 ٢٠ تجهيزات اداري
 ١٩٠  مجموع

 

  نياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

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

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

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

. باشد و دستگاههاي مناسب از اساسي ترين ارکان طراحي واحدهاي صنعتي مين آالتيماشبه کار گيري 

تواند در بهبود کيفيت محصول و بهينه سازي سرمايه گذاري نقش  مناسب مين آالتيماشچراکه انتخاب 

دستگاه تزريق، دستگاه :  به کار  رفته در اين طرح عبارتند ازن آالتيماشعمده ترين . موثري داشته باشد

   تن، ماشين سيم پيچي۱۰پرس 

  ) ميليون ريال(هزينه هاي تجهيزات اصلي -۱۶جدول 
  ارزش کل

  شرح
  دالر  ميليون ريال

  -  ۱۸۴۷  تجهيزات خط توليد
  -  ۲۰۰  تجهيزات تعميرگاه
  -  ۲۰۰  ساير تجهيزات
  -  ۱۵۰۰  هزينه نصب

  -  ۱۰۰  ساير هزينه های جانبي تجهيزات
  -  ۳۸۴۷  جمع

  ۳۸۴۷  )ميليون ريال(جمع کل 
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  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-

  
 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۱۷جدول 

 هزينه شرح رديف
 ١٦٠  آموزش پرسنل ۱
 ١٠٠ هزينه بهره برداري آزمايشي  ۲
 ١٣ 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 كاملي١٨ در جدول

  

  )دالر- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۱۸جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )دالر(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ١٠٠٠ - ١٠٠٠ زمين

 ٤٤١ - ٤٤١ محوطه سازي
 ٦٥٨٠ - ٦٥٨٠ ساختمان سازي
 ٧٠٦ - ٧٠٦ حق انشعاب

 ٤٨٥ - ٤٨٥ تاسيسات زيربنايي
 ٣٤٨٤ - ٣٤٨٤ تجهيزات اصلي 

  ١٣٩  - ١٣٩ هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي
 ١٩٠ - ١٩٠ لوازم اداري
 ٩٧٠ - ٩٧٠ وسائل نقليه

 ٢٧٣ - ٢٧٣ قبل از بهره برداري
 ٧١٣ - ٧١٣ پيش بيني نشده
  ١٤٩٨١ -  ١٤٩٨١ مجموع

  .نظور شده است ريال م۹۳۰۰نرخ تسعير ارز برابر 
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   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 است١٩در جدول 

  ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه-١٩جدول 
  رديف  اوليهماده در محصولمورد مصرف  مقدار واحد  تأمينمحل

  ۱ مي متر س۲ به همراه يدو شاخه پرس اتصال برق ۱۰۲۰۰۰ عدد داخلي
  ۲  مي نگهدارنده سيکيبست پالست  محکم کردن ۱۰۲۰۰۰ عدد داخلي

  ان برقياتصال جر ۴۰۰۰۰۰ عدد داخلي
فوالد به (ان برقيکنتاکت اتصال جر

  )متريلي م۵/۰ضخامت 
۳  

  ينجهسته بر ۱۰۰۰۰۰ عدد داخلي
 ۵/۲متر و طول يلي م۲فنر با قطر 

  متريسانت
۴  

  ۵  پيچ و مهره دندانه ريز  مونتاژ ۴۰۰۰۰۰ عدد داخلي
  ۶  آويز باکاليتي  - ۱۰۰۰۰۰ عدد داخلي
  ۷   سانتيمتر۵/۰پيچ مسي به طول   پايه فلزي ۱۰۰۰۰۰ عدد داخلي
  ۸  ميليمتر۱۸/۰سيم الکي به ضخامت   سيم پيچي هسته ۱۰۲۰ کيلوگرم داخلي
  ۹  چسب اپوکسي  اتصال ۲۱۰ کيلوگرم داخلي

سيم با روکش پالستيکي به ضخامت   ازتباط برق ۲۰۰۰۰ متر داخلي
   ميليمتر۵/۰

۱۰  

  ۱۱  تيمترن سا۱فنر به طول   )ماشه(کليد ۱۰۰۰۰۰ عدد داخلي

  روکش سيم پيچ  ۱۹۰ متر مربع داخلي
 ۷/۰ نرم به ضخامت PVCپالستيک 

  ۱۲  ميليمتر

 ۶۵۰ کيلوگرم داخلي
قطعه نگهداري هسته و ميله 

  ۱۳  ۶۶گرانول پلي آميد   فوالدي

گرانول پلي استايرن مقاوم به ضربه   بدنه و کليد ۳۵۰۰ کيلوگرم داخلي
(HIPS) 

۱۴  

 ۵۳۰ کيلوگرم  داخلي
قطعه الستيکي اتصال 

  ۱۵   نرم PVCگرانول   دهنده وسايل

  ۱۶  ۵/۰ به ضخامت st-37ورق فوالدي   قطعات فلزي ۲۳۴۰ کيلوگرم  داخلي
  ۱۷   ميليمتر۴لوله برنجي به قطر   هسته برنجي ۱۰۰۰۰ متر داخلي

  هسته فوالدي ۳۸۵ کيلوگرم داخلي
 ۵/۲ به قطر st-37ميلگرد فوالدي 

  ميليمتر
۱۸  

  زير سيم پيچ  ۹۰ متر مربع داخلي
 ۵/۲کاغذ پيرشمان روغني به ضخامت 

  ميليمتر
۱۹  

  ۲۰  ز جنس پلي کربناتطلق پالستيکي ا  بسته بندي ۱۰۰۰۰۰ عدد داخلي

کارتن سه اليه شامل دواليه کاغذ  يبسته بند ۵۰۰۰ عدد داخلي
  کرافت و يک اليه فلوتينگ

۲۱  

  ۲۲  مقوا چاپ خورده رنگي يبسته بند ۱۰۰۰۰۰ عدد  داخلي
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   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-٧

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

از مهمترين پارامترهـاي  . كنند بسيار مهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به محل مناسب اجراي طرح دخالت مي  

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

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

  )رزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامينا( قيمت زمين -٣

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح( معافيت مالياتي -٣

   اصليتيابي به منابع تامين مواد اوليه دس-٥

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

  ت مورد نياز امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخ-٧

لـذا  . هاي ويژه براي اجراي طرح در مراجع توصيه نشده است 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

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

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

  .مزيت نسبي است
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   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

يف هـر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اساسـي             مشاغل و تنظيم شرح وظـا      تعدادتعيين  . دارد

 و تخصص نيروهاي انساني واحد توليدي دخالت تعداد مختلفي در تعيين  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       .رد ك اشاره... مورد نياز و  

كند هر ماشين چه تعداد پرسنل و بـا چـه   از عوامل تعيين كننده اي است كه مشخص مي    ) درجه اتوماسيون (

  . مهارتي نياز دارد

اري و مـديريت اسـت،   كه شامل پرسنل بخش توليد و پرسنل بخش اد  پرسنل مورد نياز واحد۲۰در جدول  

  .ليست شده است

  نيروی انسانی مورد نياز طرح-۲۰جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ عاملمدير 
  ۳ كارمند اداري، مالي

 ١ كارگر تاسيسات و تعميرگاه
 اداري 

 ٢  كارگر خدمات
 ٢  کارگر پرس
 ٢  کارگر گيوتين
 ٣  کارگر تزريق

 ٢  کارگر سيم پيچي
 ٢  کارگر خشک کن

  ٨  کارگر مونتاژ
  ١  سرپرست توليد

 توليد

  ٢  انباردار
  ۲۹  مجموع

  

  



   

  ٢٧

  
  
  
  
  
  
  

         فندك آشپزخانه                سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

   بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي-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 د نياز ميتجهيزات و ماشين آالت موجود نيز مور

در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از . ، بخار، گاز خنثي و گاز طبيعيبرق، 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) ی و عمومي تاسيسات
 

  آب-

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

 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 رسيدش مصارف بهدمورد نياز فقط به مصرف آشاميدن،

.  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 است۲۱  نياز واحد در جدولكل آب مورد. گردد منظور مي

   كل آب مورد نياز واحد-۲۱جدول 
  )متر مكعب در ساعت(ميزان  شرح

 ١٨/٠  آب آشاميدني 
 ٠٥/٠  ..) فضاي سبز و (اب براي مصارف غير صنعتي 
  ١٥/٠  شستشو محوطه و تجهيزات

  ٠٦/٠  آب جهت اطفا حريق
 ٤٤/٠ )ساعتمتر مكعب در (مجموع 

 ٣٥٢٥ )مترمكعب (مصرف ساليانه
  

  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  از طرفي برق واحد توليدي، تأمين. 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 . باشدهمچنين روشنايي كارخانه مي 

 .است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

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

  .وات تعيين مي گرددوكيل 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 است٢٢ ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول
  

   كل برق مورد نياز واحد-٢٢ جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٣٠٠ خط توليد
 ٦٠  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

 ٥٦  ساختمانها

 ٣١ ساير 
 ٤٤٧ مجموع

  رساني  تأسيسات سوخت-

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

 صنعتي شامل  اين واحدوخت در موارد مصرف س. بيني مي گردد سوخت در همه واحدهاي صنعتي پيش

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

 ١١٢٥٠٠ ميزان مصرف گاز طبيعي اين واحد . منظور شده است در روز متر مكعب گاز طبيعي٢٥متر مربع 

  .متر مكعب در سال است

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

  .  راه آهن و فرودگاه با مشكلي مواجه نخواهيم بود ارتباطي مانند راه،
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   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

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

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

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

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

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

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  . سدجهاني به فروش بر   

  :گرفته است

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

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 باشد۱۰براي اين گونه ماشين آالت وجود دارد حدود 

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

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

  .  براي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابد

  ، 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  تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي           

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح
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يل با ضريب عنوان شده تـا  گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذ       در بخش سرمايه   - ۱

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 

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

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

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

 . گردد  درصد محاسبه مي۷۵صورت با ضريب 

 درصـد  ۷۰گذاري ثابـت كمتـر از     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 ه به مرحله بهرههايي ك 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     نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      - ۳

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

 . باشد  درصد ثابت مي۳سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

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

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

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

 . شود سال در نظر گرفته مي

  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

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

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  - ۲
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 درصد سود ناخـالص تعيـين       ۲۵) هاي صنعتي و مناطق محروم      به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      - ۳

 . شده است

 

 

  يي در مورد احداث واحدهاي جديدتجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نها-۱۱

v   اسـتفاده از   و اهميـت  پليمـر در كشور با توجه بـه پيـشرفت صـنعت      پزخانه  فندکهای آش توليد

 . قابل توجه استمحصول داخلي به عوض کاالی وارداتی

v    توان به صادرات اين محصول بـه   و طرحهاي مقبول در بازار مي  توليد کاالی باکيفيت  در صورت

 .يدوار بودكشورهاي مختلف ام

v      با توجه به وجود شمع در بسياری از اجاق گازها مصرف فندک آشپزخانه به نظر می رسد که با

 .کاهش روبرو باشد

  

 

 عدد  ميليون ۶/۳بالغ بر    كمبود كشور در سالهاي آتي        با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،        

ستانهاي چهارمحال و بختيـاري و       واحد  در ا    ۱باشد كه مشاور احداث حداقل        ميفندک آشپزخانه   

 پيـشنهاد    ميليـون ريـال   ۱۴۹۸۱ در سال با سـرمايه گـذاري         عدد ۰۰۰۰۱۰كردستان را با ظرفيت     

 .نمايد مي
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  منابع 

1-PC TAS(TRADE ANALYSIS SYSTEM) 

  ۱۳۸۶-۱۳۸۰-  كتاب آمار وزارت بازرگاني- ۲

۳ - CDواحدهاي فعال و طرحهاي در دست اجراي وزارت صنايع   
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