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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 معرفی محصول -1

 

 
  

هـا بـراي تهویـه هـواي خانـه، ورود       یکی از مشکالت گرم شدن تدریجی هوا و باز شـدن در و پنجـره    

عالوه .  کوچک از جمله خارش، تورم و قرمزي است     حشرههاي این     ها و ایجاد آزار و اذیت       حشرات به ویژه پشه   

هاي ویروسی ماننـد تـب دانـگ، آنـسفالیت      ماريهایی مانند ماالریا، فیالریازیس، بی بر موارد ذکر شده، بیماري 

 .ها از عوامل ایجادکننده آن هستند ژاپنی و تب زرد از دیگر مشکالتی است که پشه

 .شـوند   دهـات و باغـات سمپاشـى مـى    ،مى شوندآوري امروز با پیشرفت تمدن، زباله ها زودتر جمع 

 حـشره  وسایل کشتن حشرات از قبیل و اقسامانواع . بسیارى از مردم خانه هاى خود را نیز سمپاشى مى کنند

دیگر در اختیار مردم است و همـه   کش حشره مایع و ده ها. ، امشبى  حشره برقى ، حلقه هاى دود ضد کش

کمال تعجب مى بینم که روز بروز بر مزاحمـت ایـن حـشرات مـوذى      از آنها استفاده مى کنند، معذالک باز با

  .اضافه مى شوند

  .شودررسی قرص حشره کش پرداخته میدر این گزارش به ب

قـرص، ژل و   بـا حـرارت دادن  .  همـان پیرتروییـد اسـت   این قرصها،کار رفته در  بهمواد ترکیب اصلی 

ایـن  . دنشـو  کش، ترکیبات کشنده و دفع کننده حشرات بـه تـدریج در فـضا منتـشر مـی        محلول حاوي حشره  

 نـوع .  ساعت موثر است10 تا 8ی شکل آن براي نوع قرص. محلول و ژل موجود است قرص، وسیله در سه نوع

 . موثر است)  ساعت10 تا 8روزي ( روز 45محلول و ژل آن براي 
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 نام و کد محصول -1-1

  .[1]مشخص شده است24211121 با شماره ISICطبق کدبندي  قرص حشره کش برقی

 شماره تعرفه گمرکی -1-2

 تحت تعرفه هاي ذیل شقرص حشره کهاي به عمل آمده واردات و صادرات انواع  طبق بررسی

  :صورت می پذیرد

  "حشره کشهاي خانگی " تحت عنوان 38081011 تعرفه گمرکی  -

  "سایر حشره کشها " تحت عنوان 38081019 تعرفه گمرکی  -

 شرایط واردات -1-3

       طبق قوانین و مقررات واردات جمهوري اسالمی ایران، کاالهاي وارداتی به سه گروه زیر تقسیم بندي          

  :دمی شون

  .ن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز نداردآکاالیی است که ورود : کاالي مجاز -1

 .کاالیی است که ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالي مشروط -2

به اعتبار خریـد و فـروش   (کاالیی است که ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم         : کاالي ممنوع  -3

 .ددموجب قانون ممنوع گره و یا ب) یا مصرف

جزء گروه اول این دسته بندي قرار دارد و با رعایـت   کویل حشره کشدر رابطه با محصول این طرح،      

  .ضوابط مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

هر کاالیی که وارد کشور می شود بسته به ماهیت آن محصول داراي مقررات و ضـوابط خـاص خـود               

اي حمایت از تولید کنندگان و مـصرف کننـدگان داخلـی بـراي محـصوالت       می باشد و تعرفه هاي گمرکی بر      

در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید کنندگان داخلـی را بـه مخـاطره            .  مختلف متفاوت می باشد   

ن محصول باال خواهد بود و بر عکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کـشور                آبیاندازد مسلما حقوق گمرکی     

ـ       تولید نشود ی   علـت جلـوگیري از مـسائل تـورم تـا حـد       ه ا اینکه نیاز کشور از تولید آن محصول بیشتر باشد ب

  .ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده است
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    . درصد می باشد15با توجه به کد تعرفه این محصول، حقوق گمرکی آن در حال حاضر 

 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

ـ  " تحت عنوان 59-1562استاندارد ملی خودکار طی شماره  الزامـات ایمنـی    حشره کش هاي برقـی 

  . ارائه گردیده است" ویژه

  :و در ادامه استاندارد جهانی مربوط به آن ارائه گردیده است

IEC 60335-2-59(2002);Safety of household and similar electrical appliances.Part 2-59: 

Particular requirements for insects killer.  
 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -1-5

  .باشد ریال می16900 حدود  عددي30اتک  کش حشره قرصقیمت در حال حاضر 

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-6

  :شوددر ادامه به بررسی کاربرد انواع وسایل کنترل پشه پرداخته می

ü ب اصلی آنها پیرتروییدها است که موجب کـشته شـدن حـشرات    ترکی : کش حشره هاي اسپري

  .دنشو می

ü بـا  . کار رفته در آنها همان پیرترویید اسـت  ترکیب اصلی به : هاي تبخیر کننده الکتریکی سیستم

کش، ترکیبات کشنده و دفع کننده حشرات به تـدریج در فـضا    ، ژل و محلول حاوي حشرهقرص حرارت دادن

 10 تـا  8نوع قرصی شـکل آن بـراي   . محلول و ژل موجود است ،قرص وسیله در سه نوعاین . دنشو منتشر می

 . موثر است)  ساعت10 تا 8روزي ( روز 45محلول و ژل آن براي  نوع. ساعت موثر است

ü هاي فلورسنت که از خـود پرتوهـاي فـرابنفش     ها با المپ کش حشره این : برقی هاي کش حشره

اشـتباه   حـشرات ایـن نـور را بـا نـور خورشـید یـا مـاه        . کـشانند  ي خود میحشرات را به سو کنند، ساطع می

هـا از اشـعه    پـشه . شـود  مـنعکس مـی   داننـد کـه از سـطح آب    ها این نور را نوري می همچنین پشه. گیرند می

هـا   کـش  ایـن حـشره  . کننـد  ریـزي اسـتفاده مـی    شناسایی محل تخم فرابنفش بازتاب یافته از سطح آب براي

فـرابنفش   هنگامی که حشرات جـذب اشـعه  . دهد  هزار ولت افزایش می2که ولتاژ برق را تا  ندهایی دار ترانس
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 و هکامـل شـدن مـدار الکتریکـی شـد      کنند که موجـب  شوند، به شبکه فلزي برخورد می ها می کش این حشره

 اما متاسـفانه  .شود کند و سبب منفجر شدن آن می عبور می حشره جریان الکتریسیته با ولتاژ باال از میان بدن

کننـد   نیز نابود می ها را ها، بیدها و کفش دوزك ها سایر حشرات نافع مانند پروانه غیر از پشه ها به این دستگاه

بدانید که ذرات متالشی شـده حـشرات کـه حـاوي      باید. ها هستند  درصد حشرات کشته شده پشه20و تنها 

  .کنند طراف پراکنده شده و آلودگی ایجاد میشدن حشرات به فضاي ا ها نیز هستند با منفجر باکتري

ü ایـن مـاده   . شـوند بـسیار موثرنـد     اي به نام پرمترین آغشته مـی  به ویژه وقتی به ماده  :ها بند پشه

  .شود ها می موجب کشته شدن پشه

ü کننده حشرات است کـه   به نام دیت یکی از موثرترین مواد دفع اي ماده  :مواد دورکننده حشرات

 .کند این ماده حس بویایی حشرات را مختل می. لوسیون و کرم موجود است سپري،به صورت ا

. شـود  و یا پشه بند اسپري می پرمترین نیز بسیار موثر است اما نباید آن را روي پوست مالید بلکه روي لباس 

کار  ج از منزل بهمواد دفع کننده حشرات را تنها در خار. نکنید این مواد را براي کودکان زیر شش ماه استفاده

همچنـین  . پاك کنید تان طور کامل با آب وصابون از روي پوست بدن هنگام بازگشت به خانه آن را به ببرید و

  .استعمال شوند ها نباید روي زخم باز ویا خراشیدگی پوست دور کننده

ü شمع هاي حاوي سنبل هندي(CITRONELLA)نیز در دور کردن حشرات موثر است  .  

ü   کـه از سـوختن گـاز    (این دستگاهها با پراکندن دي اکسید کـربن     :  کننده پشه ها   تله هاي جذب

 که یک جـاذب  (OCTENOL)، ترکیبات شیمیایی جاذب پشه مثل فرومون اوکتنول     )پروپان حاصل میشود  

کـه میتوانـد مـوثر باشـد امـا        .  میگردنـد   غیر سمی است، گرما و یا نور باعث جلب و به دام انداختن پشه هـا               

  .ت میباشندگرانقیم

 بررسی کاالي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

    بندها، مواد دور کننده حشرات، کشهاي برقی، پشهکشها، حشرهدر حال حاضر از انواع حشره

 حشره کش استفاده به جاي قرصهايتوان ها را میهاي جذب کننده پشههاي حاوي سنبل هندي و تلهشمع

   . اشاره گردیده است6-1ه تفضیل در بخش  که بنمود
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 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

مورچه پیدا شده و   همچون پشه، مگس، سوسک ويرود، موجودات موذ ی میهر چه هوا رو به گرم

سبب سلب آسایش افراد ساکن در آن محیط   آزاردهنده است که نه تنهايبه قدرمحیط  وجود آنها در یگاه

  . رسانند ی و خانه نیز آسیب میموریانه به لوازم و وسایل شخص  از آنها مانند بید، سوسک ویبلکه برخشود  یم

 از جمله عاري کردن آن از وجود انواع –ها  حفظ پاکیزگی و بهداشت محیط کار از انواع آلودگی

  . هدد وري را افزایش می  تأثیر بسیار چشمگیري در افزایش بازدهی داشته و بهره–حشرات 

هاي چندم باشد  هاي زندگی و کار اگرچه در نگاه اول ممکن است به عنوان اولویت سالمت محیط

ولی ریزنقشی این مسأله در جهت افزایش راندمان کاري و همچنین سالمت افراد جامعه غیرقابل انکار 

  . باشد می

بجا مورد استفاده قرار  وجود دارد که اگر درست و یراهکارهایحشرات موذي مزاحم   مبارزه بايبرا

که یکی از این ابزار استفاده از قرصهاي .  نخواهد ماندی از این مزاحمان ریزجثه باقياثر گیرند دیگر

  .باشد کش می حشره

  
 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -1-9

ود اسـت،  از آنجائیکه امکانات و سطح تکنولوژي براي تهیه ایـن محـصول در بـسیاري از کـشورها موجـ        

باشد و کشورهاي متعددي از جمله کشورهاي چین و ترکیه و کـشورهاي       بنابراین نیاز به خرید تکنولوژي نمی     

  .باشندحوزه خلیج فارس از جمله تولیدکننده و مصرف کننده این محصول می

 شرایط صادرات -1-10

  .د درصد می باش15با توجه به تعرفه گمرکی این محصول، سود گمرکی براي این محصول 
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   بررسی عرضه و تقاضا-2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید -2-1

   بررسی امکانات تولید داخلی -2-1-1

در این قسمت به ترتیب به بررسی واحدهاي تولیـد کننـده کویـل حـشره کـش، میـزان تولیـد داخـل                      

آتـی محـصول پرداختـه    محصول، بررسی امکانات تولید فعلی و آتی محـصول و در نهایـت بـه بـرآورد تولیـد                  

  . شود می

   لیست تولید کنندگان داخلی-2-1-1-1

عمل آمده از آمار وزارت صنایع و معادن، ظرفیت اسمی و تعداد ه هاي ب طبق تحقیقات و بررسیبر 

  .  در جدول ذیل ارائه گردیده استکویل حشره کشواحدهاي تولیدکننده 

  1386 -کشورواحدهاي تولیدکننده کویل حشره کش در : 1-1جدول 
 منطقه ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد
  اصفهان 480000  عدد 1

  قزوین 600000 عدد 1

  گیالن 400000 عدد 1

  مرکزي 720000 عدد 1

 جمع کل 2200000 -- 4

  

  . ارائه گردیده است1386 در سال کویل حشره کش لیست شرکتهاي تولیدکننده 2-1در جدول 

  1386 در سال کویل حشره کشولیدکننده   لیست شرکتهاي ت-2-1جدول 
 نام واحد ظرفیت اسمی واحد محل استقرار

  شرکت صنعتی شیمیایی کیمیاکار 480000  عدد  اصفهان
 تولید دارو تاکستان 600000  عدد  قزوین

  شیمی  فومن تولیدي 400000 عدد  گیالن

  مهان  سادات پژوهشهاي 720000 عدد  مرکزي

کلجمع  2200000 -- --  
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

% 60 در کویل حشره کشبر اساس بررسیهاي به عمل آورده شده، واحدهاي موجود تولید کننده 

  .ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند

شرکت خدمات بر طبق آمار و اطالعات  در کشور کویل حشره کشتولید واقعی : بنابراین 

 3960 معادل یا)  گرم3 کویلمتوسط وزن (عدد  1320000در حال حاضر  حمایتی کشاورزي

  . می باشد کویل حشره کش کیلوگرم

   بررسی امکانات تولید فعلی و آتی محصول-2-1-1-2

هاي در دست  هاي صورت گرفته از بخش صدور مجوزهاي وزارت صنایع و معادن طرح مطابق بررسی

  : باشد اجراي خودکار به شرح جدول زیر می

   در کشور کشکویل حشرهواحدهاي در دست احداث تولید : 3-1جدول 
 منطقه ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد

  تهران 200000 عدد 1
  شمالی خراسان 400000 عدد 1
  سمنان 1000000 عدد 2
 جمع کل 1600000 -- 4

  
به ظرفیت فعلی افزوده  میلیون عدد کویل حشره کش 1,6هاي آتی  شود که طی سال مشاهده می

  . خواهد شد

  

  نج سال گذشته میزان تولید در پ-2-1-1-3

  . طی سالهاي گذشته ارائه گردیده استکویل حشره کش تولید ظرفیت 4-1در جدول 

   طی سالهاي گذشتهکویل حشره کش تولید ظرفیت  -4-1جدول 
 سال ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد

 1382 0 عدد 0
  1383 1200000 عدد 2
  1384 1200000 عدد 2
  1385 2200000 عدد 4
  1386 2200000 عدد 4
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

   بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

اي نیز در سالهاي آتی به بهره برداري خواهند عالوه بر واحدهاي فعال طرحهاي در دست اجرا و توسعه

بر اساس پیشرفت فیزیکی این واحدها زمان راه اندازي آنها تخمین زده شده است و نتایج آن در . رسید

  .مده استجدول زیر ا

 واحد صنعتی با پیشرفت بیش از 4بر اساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن تعداد 

 درصد در دست احداث می باشد که ظرفیت اسمی و درصد پیشرفت هر یک از واحدها بشرح جدول زیر   40

  .باشدمی

   درصد پیشرفت40  مشخصات طرحهاي باالي -5-1جدول
 )عدد(ظرفیت  پیشرفتدرصد  تعداد واحد

 1000000 59 تا 40 2
 400000 79 تا 60 1
  200000 99 تا 80  1

  
 80 تـا  60، بـین  1388 درصـد تـا پایـان سـال     80تاریخ بهره برداري از طرح هاي با پیشرفت بـیش از    

درصـد اسـتفاده از   .  فـرض شـده اسـت   1390 درصد در سـال  60 تا40 و واحدهاي بین   1389درصد در سال    

 درصـد در  100  و 90 درصد و به ترتیب در سـالهاي آتـی         80طرحهاي در دست اجرا براي سال اول        ظرفیت  

بدین ترتیب ظرفیت طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی طبق جدول زیـر بـرآورد                . نظر گرفته شده است   

  .شده است

  )عدد( میزان تولید طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی -6-1جدول 
  
  
  
  
  
  
  

  .باشد در طی سالهاي آتی بشرح جدول زیر میکویل حشره کش روند تولید بر اساس نتایج جداول باال

  سال
  1390  1389  1388  1387  شرح

 900000 800000 0 0  درصد پیشرفت59 تا 40بین 
 400000 360000 320000 0  درصد پیشرفت79 تا 60بین 
 200000 200000 180000 160000  درصد پیشرفت99 تا 80بین 

 تولید واحدهاي در ظرفیت
 دست احداث

160000 500000 1360000 1500000 
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  1390-1386 طی سالهاي کویل حشره کش  امکانات عرضه -7-1 جدول
 1390 1389 1388 1387 1386  سال/ شرح 

 3700000 3560000 2860000 2360000 2200000 )عدد(ظرفیت اسمی 
 2220000 2136000 1716000 1416000 1320000  )عدد(برآورد تولید واقعی 

  

گردد  برآورد میکویل حشره کش عدد 1320000 حدود 1386بنابراین تولید واقعی واحدها در سال 

 عدد در سال 2220000برداري رسیدن واحدهاي در دست اجراء به حدود که این میزان با توجه به بهره

  . خواهد رسید1390

  85 برنامه سوم تا نیمه اول سال  بررسی روند واردات محصول از آغاز-2-3

  : باشد هاي اخیر به شرح زیر می هاي زیر طی سال  تحت تعرفهکویل حشره کشبنابراین آمار واردات 

  )تن (کویل حشره کشواردات : 8 -1جدول 
  مجموع  38081019تعرفه   38081011تعرفه   سال
1384  190  670  860  
1385  1  500  501  

  500  500  0  86 ماه 9
  

بررسیهاي انجام گرفته، مشخص گردیده که هیچگونه واردات مربوط به کویل حشره کش طی طبق 

کشها   ها مربوط به سایر حشرهتعرفه انجام نگرفته است و 38081019 و 38081011هاي گمرکی تعرفه

  .باشدمی
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

  مصرف ظاهريشاخص  بررسی تقاضاي مصرف بر اساس -2-4-1

براي بررسی تقاضا اطالع از وضعیت گذشته ضروري می باشد و استفاده از شاخص مصرف ظاهري یـک                 

  :روش برآورد معمول می باشد و از رابطه مقابل بدست می آید

C=Y+M-X-K 

  :که در آن

C : مصرف ظاهري  

Y : تولید داخلی  

M : واردات  

X : صادرات  

K : موجودي انبار  

 طی سالهاي گذشته در جـدول زیـر لیـست شـده             کویل حشره کش  ال مصرف ظاهري    بر اساس رابطه با   

  .است

  )عدد (1386 سال -برآورد مصرف ظاهري  -9-1 جدول
 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی شرح/ سال 

1383 720000 0  0  720000 
1384 720000 0  0  720000 
1385 1320000 0 0 1320000 
1386 1320000 0 0 1320000 

  
 بـرآورد  عدد قـرض  1320000 حدود کویل حشره کشمطابق جدول باال در حال حاضر مصرف ظاهري   

  . گرددمی

  سرانه مصرف بررسی تقاضاي مصرف بر اساس شاخص -2-4-2

تر هستند،  در واقع هرچه کشورهاي جهان از نظر بهداشت و ثروت، اقتصاد و توسعه صنعتی پیشرفته

  . گیرد  مد نظر قرار میبیشترها نیز باال رفته و بالطبع استانداردها نیز  شتی آن بهدا-سطح فرهنگ اجتماعی
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

کش در ایران کمتر از حد استاندارد در کشورهاي پیشرفته   حشرهقرصآنچه مسلم است مصرف 

   .باشدکشها می و مصرف آن بسیار کمتر از سایر حشرهباشد می

 20بالغ بر  و میلیون نفر 70معیت کشور حدود بر طبق آمار و اطالعات، در حال حاضر میزان ج

  .باشدمیلیون خانوار می

 15اگر از هر . میزان مصرف قرص حشره کش در مقابل مصرف سایر حشره کشها بسیار کمتر است

 عدد قرص 1330000خانوار یکی مصرف کننده قرصهاي حشره کش باشد،  میزان مصرف این قرصها حدود 

  .در کشور است

کش را با توجه به نرخ رشد جمعیت کشور   حشرهکویلتوان پتانسیل مصرف   میدر این صورت

  . به صورت زیر محاسبه نمود ) درصد در سال62/1(

   عدد–کش   حشرهکویل پتانسیل مصرف -10-1جدول 
  1390  1389  1388  1387  سال

 20987831 20653249 20324000 20000000  تعداد خانوار

 1400000 1370000 1350000 1330000  )عدد( پتانسیل مصرف 

  

 عدد قرص بوده که پیش 1330000در حال حاضر میزان مصرف کویل حشره کش در داخل کشور 

  . عدد قرص در سال برسد1400000 به حدود 1390گردد پتانسیل مصرف آن در سال بینی می

  ان توسعه آن و امک85 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-5

  . در حال حاضر صادراتی براي کویل حشره کش گزارش نشده است

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-2-6

عرضه و تقاضاي کویل حشره کش بیانگر مازاد محصول طی سالهاي آتی خواهد بود که در صورت 

  . نمود را صادر آنتوان  استانداردهاي جهانی میتولید آن در داخل کشور با کیفیت مطلوب و مطابق
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  بررسی اجمالی تکنولوژي-3

  :باشدمراحل مختلف فرآیند تولید محصول بشرح ذیل می

v شوندروند، توزین میابتدا کلیه مواد خام که بعنوان عناصر اصلی کویل بکار می. 

v آیدمواد خام در آسیاب بصورت پودر در می. 

v      این مواد شامل پودر پوسـت چـوب،    . گرددیک مخلوط کن، کامال مخلوط می     پودر بدست آمده در

 .باشدخاك اره تصفیه شده و نشاسته می

v        کـشها و آب  این مواد به خمیر کن منتقل شده و با میزان مناسبی از مـواد رنگـی، اسـانس حـشره

 .گردندمخلوط شده و سپس کامال خمیر می

v گرددالیزین، ماالکیت سبز و دي نیترو فنل به مخلوط اضافه شده، مجددا خمیر می. 

v                      قبل از این که مخلوط به پرس اکستروژن منتقل گـردد، ابتـدا بـه ضـایعات اکـسترودشده کـامال

 .گرددآسیاب می

v گرددمخلوط آسیاب شده به پرس اکستروژن منتقل می. 

v  شوند با پرس اکستروژن به صفحات منفرد بریده می میلی متر تولید شده2نوارهایی با ضخامت. 

v              ایـن  . گرددسپس صفحات تولید شده در مرحله قبل به ماشینهاي سوراخ کن چرخشی منتقل می

توانـد بـه دو کویـل    هر کویل تشکیل شده می. کند کویل هر بار تولید می21ماشین سوراخ یک سره است که    

 .مارپیچی تقسیم شود

v  رسد درصد می10خشک شده، میزان رطوبت آنها تقریبا به کویلهاي تشکیل شده. 

v شودبندي میپس از خشک کردن، مویلها در جعبه یا قوطی بسته. 

v گیرندمواد ضایعاتی تولید شده در این فرآیند مجددا خرد شده و مورد مصرف قرار می. 
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  لید محصولدر فرایند تو) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم -4

به طور کلی فرآیند تولید کویل حشره کش داراي تکنولوژي خاصی نبوده و زمینه تامین تکنولوژي و                  

  .باشدماشین آالت در بسیاري از کشورها امکان پذیر می

  .در جدول زیر لیست ماشین آالت و تجهیزات خط تولید کویل حشره کش ارائه گردیده است

  تجهیزات خط تولید کویل حشره کش لیست ماشین آالت و -11-1جدول 

ماشین آالت و   ردیف
  محل تامین  تعداد  مشخصات فنی  تجهیزات

 مترمکعب استنلس 3  ماشین مخلوط کن  1
  داخل  1  استیل

 مترمکعب استنلس 1  ماشین خمیرکن  2
  داخل  1  استیل

 تنی استنلس 10  اکسترودر  3
  داخل  1  استیل

ماشین مهرزدن   4
  داخل  1  ر دقیقه کویل د35   قالبه21چرخشی 

  داخل  1   تنی1  ماشین خردکن  5
  داخل  1   کویل در دقیقه35  ماشین برش  6
  داخل  1   متر3طول   نقاله کمربندي  7
  داخل  1   متر2طول   نقاله پلهاي  8

پرس و در براي کویل   9
  داخل  1   کویل در ساعت2000  حشره کش

  داخل  1   کویل در ساعت200  بسته بندي  10
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

سی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک  برر-5

  ریالی و ارزي

با توجه به اطالعات ارائه شده در بخش بازار و برآورد پتانسیل مصرف این محصول در داخل کشور 

فتن تمامی در سال هاي آتی و با در نظر گرفتن واحدهاي موجود در داخل و منطقۀ خاورمیانه در نظر گر

  . مالحظات اقتصادي، مالی و رقباي منطقه اي از عوامل مهم در تعیین ظرفیت واحد می باشد

 1320000 به ترتیب حدود کویل حشره کش در داخل کشور میزان عرضه و تقاضاي ،در حال حاضر

 حاضر نیازي بنابراین در حال. با هم در توازن می باشندباشد که تقریبا در سال میقرص  عدد 1330000 و

  .  در داخل کشور وجود نداردکویل حشره کشبه احداث واحد جهت تولید 

با توجه به بررسی انجام گرفته بر روي واحدهاي مشابه و طرحهاي در دست اجراي این محصول، 

)  کیلوگرم 1500معادل ( عدد قرص 500000 حدود کویل حشره کشحداقل ظرفیت اقتصادي واحد تولید 

 محاسبات مربوط به سرمایه گذاري ثابت و هزینه هاي تولید این واحد بر اساس این ظرفیت در سال و لذا

  .پیشنهادي انجام گرفته است

  :سرمایه گذاري ثابت طرح که شامل هزینه دوران ساخت واحد می باشد شامل موارد زیر می باشد

   زمین-1

   محوطه سازي-2

   ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی-3

  ت ماشین اال-4

   تاسیسات-5

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهی-6

   هزینه هاي قبل از بهره برداري-7

   هزینه هاي پیش بینی نشده-8
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 کویل حشره کش                           سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

در ادامه هزینه هر یک از موارد باال بر اساس آخرین قیمتهاي اخذ شده در هر مورد برآورد گردیده 

  .  است

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-12-1جدول 

  یمت ریال بهق  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

2500 250000 625 
  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

   آماده سازي محوطه-13-1جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 100 40 2500 تسطیح زمین
 47 94 500 دیوار کشی

 50 100 500 ل کشی خیابان کشی و آسفالت و جدو
 15 30 500 فضاي سبز
 6 6000 1 درب ورودي

 16 200 80 پارکینگ
 1,2 200 6 روشنایی محوطه

 235 )میلیون ریال(مجموع 
  

  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -14-1جدول 

 بخش
  متراژ 

 )متر مربع(
  د مبلغ واح

 )هزار ریال/متر مربع(
هزینه 
 کل

 525 1500 350 سولۀ خط تولید 
 112 1400 80 سولۀ انبار مواد اولیه 

 98 1400 70  انبار محصول  سولۀ
 135 1800 75 ساختمانهاي اداري

 39 1300 30 نگهبانی

 39 1300 30 تاسیسات
 متر 20حدود ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل اداري 

 )به عالوه فضاهاي عمومی مانند سالن اجتماعات، نمازخانه و سلف
30 1800 54 

 1002 )میلیون ریال (مجموع
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   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  ) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی   کل هزینه -15-1جدول 
 ریالی شرح

 350 دیزل ژنراتور با وسائل جانبی
 100 گرمایش و سرمایش

 10 ارتباطات
 15 اطفاء حریق

 475 مجموع
  

  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-16-1جدول 
نام دستگاه یا 
 تجهیزات

 تعداد
  قیمت واحد

 )میلیون ریال (
 قیمت کل

 110 110 1  سواري
 100 100 1 وانت 

 210 210 1 لیفت تراك
 420 مجموع

  
  

  ) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -17-1جدول 
 هزینه مشخصات
 25 مبلمان مدیریت
 20 میز و صندلی

 22 کامپیوتر
 2 گاوصندوق

 3 دستگاه فاکس

 4 دستگاه زیراکس

 2 لوازم التحریر
 78 جمع
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   حق انشعابها هزینه -5-6

  )میلیون ریال (ها کل هزینه حق انشعاب-18-1جدول 
  هزینه کل  شرح  عنوان  ردیف

 145  -  انشعاب برق  1
 39  -  انشعاب آب   2
 30   خط تلفن5  مخابراتانشعاب   3
 5   -  سوختانشعاب   4

 219  جمع کل

  

  نیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-7

نهایت کل  زیابی گردیده و در مورد نیاز ار اصلیآالت ماشین  کل تجهیزات و قیمتاین قسمت در

 3000بر این اساس قیمت تجهیزات اصلیهزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که 

  . میلیون ریال برآورد شده است

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-8

 ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -1-19جدول 
 هزینه شرح

 10 کارآموزي کارکنان
 20 هزینه هاي اخذ وام

 45 هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی
 150 هزینه نظارت بر اجراي طرح

 30 تولید آزمایشی

 10 ) درصد موارد فوق ب5(سایر 

 265 جمع
  

  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-9

 پیش بینی نشده هاي گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  درصد هزینه5در این طرح 

 فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت 20-1درجدول .  میلیون ریال در نظر گرفته شده است316 معادل

  .آورده شده است
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  ) میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-20-1جدول 
 کل میلیون ریال عنوان

 625 زمین

 235 محوطه سازي

 1002 ساختمان سازي

 219 حق انشعاب

 475 تاسیسات زیربنایی

 3000 تجهیزات اصلی 

 78 لوازم اداري

 420 وسائل نقلیه

 265 قبل از بهره برداري

 316 پیش بینی نشده
 6635 مجموع

  

 عدد قرص حشره کـش  500000 به ظرفیت اسمی کویل حشره کشسرمایه گذاري ثابت طرح تولید  

  . میلیون ریال برآورد می گردد6635در سال حدود 
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 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمـت ارزي و              -6

  ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

، پودر چسب، خاك ارههمانطور که در بخش هاي قبلی اشاره شد مادة اولیۀ مورد نیاز این واحد 

 میزان مواد اولیۀ مورد 21-1جدول .  می باشداسانس، ماالکیت سبز، دي نیتروفنل و آلیزیننشاسته محلول، 

  .نیاز واحد را نشان می دهد

   میزان مصرف مادة اولیه -21-1جدول 

 عنوان
میزان مصرف سالیانه 

 )کیلوگرم(
  محل تامین

 داخلی 750 خاك اره
 داخلی 75 پودر چسب

 داخلی 375  پوست میوهپودر
 داخلی 150 نشاسته محلول

 داخلی 15 اسانس
 داخلی 75 ماالکیت سبز
 داخلی 75 دي نیتروفنل
 داخلی 75 آلیزین

  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

 از  اجراي پروژه اجراي طرح، به نحوي کهجهت یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب در

  . ناپذیر است   کامالً ضروري و اجتنابباشد،پذیر و هم از جهات اقتصادي باصرفه  مکانجهت فنی ا

انتخاب محلی که از جمیع جهات مناسب باشد میسر هاي موجود  محدودیتدلیل ممکن است به 

 این در. ترین محل جهت احداث واحد، تعیین گردد توجه به عوامل مؤثر، مناسب بانمود اما باید سعی نگردد 

گیري جهت تعیین محل  در تصمیم...  و زیربناییزمینه عوامل مختلفی نظیر بازار، مالحظات فنی، امکانات 

 .گیرد قرار میبررسی مورد لذا در ادامه این عوامل .  قرار گیرندمدنظراحداث طرح بسیار مهم بوده و باید 

  : عبارتند ازطرح عوامل دخیل در برآورد محل استقرار یک مهمترین

  : مواد اولیهتأمیننزدیکی به منابع ) الف
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مواد اولیه براي یک طرح تولیدي از عمده موارد تأثیرگذار در مناسب  قیمتی و دسترسسهولت 

مورد نیاز اي  هزینه حمل و نقل مواد اولیه خصوصاً در مواردي که شرایط ویژه. استقیمت محصول نهایی 

  باشد 

  : بازار مصرف داخلیبهنزدیکی ) ب

تر آن، از دیگر  در عرضه هر چه آسانمؤثر  عوامل محصول و بررسی فروشبه بازار دسترسی 

   . آینده طرح داردسوددهیفاکتورهایی است که اثر مستقیم بر 

  : بازار صادرات و مبادي مربوطه براي صدور محصول بهنزدیکی ) ج

این با در نظر گرفتن این  از الویت برخوردار نمی باشد بنابرکویل حشره کشبا توجه به آنکه صادرات 

  .مساله احداث واحد در بنادر صادراتی از الویت برخورار نیست

  : مناسب زیربناییوجود امکانات ) د

 منطقه احداث طرح از عوامل مؤثر در جذب بهتر نیروهاي متخصص و در امکانات زیربنایی وجود

  . آید  حساب میبهکاهش هزینه خدمات 

هاي برق فشار قوي، وجود دانشگاه و   شبکه برق شهري و پستودوج به آب قابل شرب، دسترسی

و نیز دسترسی به شبکه هوایی و زمینی  ،دریاییهاي   راهازگیري   امکان بهرهمتخصص،مراکز تربیت نیروهاي 

آیند که وجود آنها در منطقه احداث طرح به نحو مؤثري در   به حساب میزیربناییتوزیع گاز از جمله امکانات 

  . باشد  دخیل میها هزینه کاهش

 تولید شهرك هاي صنعتی اطراف شهرهاي بزرگ از  و نیز ظرفیت طرحفنی هاي مشخصه توجه به با

  .الویت برخوردار می باشند

شهرکهاي صنعتی اطراف بایست در   استقرار طرح ترجیحاً میمحل ، فوقهاي شاخصبندي   جمعبا

  . باشدکشور شهرهاي بزرگ 
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  یروي انسانی و تعداد اشتغال وضعیت تامین ن-8

  . تعداد پرسنل اداري و تولیدي مورد نیاز واحد را نشان می دهد22-1جدول 

  کویل حشره کش پرسنل اداري و تولید واحد -22-1جدول 
 تعداد سمت بخش

 1 مدیر عامل
  1 کارمند اداري، مالی

 1 تدارکات
 2  راننده

 1  آبدارچی و نظافتچی
 2  نگهبان

 اداري 

 1  انباردار
 1  مدیر تولید
 3  اپراتور ماهر
 3  کارگر ساده

 تولید

 4  کارگر بسته بندي
  20  مجموع

  

 بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکـان               -9

  تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

 عنوان یکـی از مهمتـرین ارکـان برپـایی هـر کارخانـه و واحـد              در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به     

 ماشـین آالت     این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیـل تعـداد نیـروي انـسانی،              . باشند  صنعتی مطرح می  

  . گردند هاي کارخانه پیش بینی می تولیدي، میـزان فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطه

  . آمده است 23-1 طرح و هزینه مورد نیاز براي تأمین آنها در جدول بخاربرق و  ،مصرف سالیانه آب

  )میلیون ریال(  هزینه سالیانه آب، برق و گاز-23-1جدول 
 میزان مصرف سالیانه در واحد عنوان 

 )مترمکعب (1400 آب خام
 )کیلووات (160 برق
 )لیتر (1120 سوخت
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  رگانی وضعیت حمایت هاي اقتصادي و باز-10

هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهاي دولت قرار نگیـرد، دچـار مـشکالتی در فرآینـد تولیـد                    

از آنجا که واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه انـدازي در ظرفیـت کامـل، تولیـد ندارنـد، لـذا                      . خواهد شد 

دارد و براي بقا در میدان رقابـت     حاشیه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در وضعیت مطلوبی قرار ن             

از طرف دیگر براي واحدهایی که داراي قـدمت چنـدین سـاله مـی باشـند و در             . نیاز به حمایتهاي مالی است    

بازارهاي جهانی تا حدودي نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و براي تسهیل و آرامش خـاطر               

ضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها به راحتـی  آنها مشوقها و قوانین ارئه دهد که ف     

در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مـورد      . در بازارهاي جهانی به فروش برسد     

  :بررسی قرار گرفته است

  :هانی و مقایسه با تعرفه هاي ج) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی -

این ماشـین آالت  . در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود         

حقوق گمرکی که در حال  . پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد              

  . رجی می باشد درصد قیمت ماشین آالت خا10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت               

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکننـدگان داخلـی بـه امـر صـادرات              . حقوق گمرکی می باشند   

  .   یابدمشوقهایی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و           هاي مالی براي طرح     یکی از مهمترین حمایت   

الت در ادامه شرایط این تـسهی . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می      

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مـدت بـانکی اقـالم ذیـل بـا ضـریب           در بخش سرمایه   -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70عنوان شده تا سقف 
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سـازي طـرح، ماشـین آالت و تجهیـزات داخلـی، تأسیـسات و تجهیـزات                  ساختمان و محوطـه    -1-1

  . گردد  درصد محاسبه می60ی با ضریب کارگاه

 درصـد و در غیـر       90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضـریب               -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75این صورت با ضریب 

 70گـذاري ثابـت کمتـر از     آالت خـارجی در سـرمایه       گذاري ماشـین    در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهـت دریافـت تـسهیالت ریـالی بـا ضـریب            1-1در بنـد    درصد باشد، اقالم اشاره شده      

  . گردد می

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

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70آنها به میزان 

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

مبلـغ تـسهیالت اعطـایی و    % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حـدود        و هزینه  Libor+ 2%سود تسهیالت ارزي    

 . باشد  درصد ثابت می3نرخ سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

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

 . شود  سال در نظر گرفته می8طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي بـراي منـاطق کـم توسـعه یافتـه و          -5

 . شود  سال در نظر گرفته می10محروم 

وجـود دارد کـه بـه شـرح زیـر      هاي مالیاتی نیز براي برخـی منـاطق       عالوه بر تسهیالت مالی معافیت    

  : باشد می

 درصـد معافیـت مالیـاتی    80بـرداري   هاي صنعتی، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر     -1

  . شامل طرح خواهد شد

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2
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 درصد سود ناخالص   25)  صنعتی و مناطق محروم    هاي  به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است

   تحلیل و تجزیه و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید-11

 حـدود   1386 در سـال     کویـل حـشره کـش     با توجه به بررسی هاي انجـام شـده، تولیـد واقعـی               -1

ري رسـیدن واحـدهاي در دسـت سـاخت بـه حـدود       بردابوده که با به بهره عدد کویل حشره کش     1320000

 . خواهد رسید1390در سال  عدد 2220000

بوده که ایـن   عدد قرص  1330000 حدود   1386در سال   کویل حشره کش    برآورد میزان مصرف     -2

  .خواهد رسید عدد قرص 1400000 به حدود 1390میزان در سال 

ــراي   -3 ــا صــادراتی ب ــه واردات و ی ــل حــشره کــشهیچگون ــه تحــت تعرکوی ــايف   38081011 ه

 . طی سالهاي اخیر گزارش نشده است  38081019و

 در کویـل حـشره کـش     با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی با مـازاد               

  .لذا مشاور پیشنهاد احداث واحد جدید تولید را نمی دهد. کشور مواجه خواهیم بود
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