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 معرفی محصول -1

 

  
  

در برخـی  . اسـتفاده مـی کردنـد   ) چخمـاق (روزگاران گذشته براي افروختن آتش از سنگ آتشزنه    در

امـروزه هیچکـدام از   . مناطق نیز با سایش طنابی کنفی بر روي قطعه چوبی خشک آن را به آتش می کشیدند          

کبریـت، وسـیله اي   . شن می کننـد تش روآاغلب مردم با کبریت یا فندك . این روش ها به کار برده نمی شود      

البته در بسیاري از واکنش هاي شیمیایی، گرما و آتش تولیـد مـی شـود،       . ساده براي روشن کردن آتش است     

داستان اختراع کبریت چنان پیچیده و پردردسـر بـوده اسـت کـه اگـر      . اما کبریت اختراعی نسبتا جدید است   

مینی سرد و یخبنـدان قـرار بگیریـد مایـل بـه تکـرار ایـن        روزي، تمدن بشري به پایان برسد و شما بر روي ز        

 امروزه، مواد مصرفی در ساخت کبریت عموماً مطمـئن و ایمـن هـستند امـا در گذشـته                    .اختراع نخواهید بود  

 .چنین نبوده است

، » توتونیکـوس «مشهور بـه دکتـر   » هنیگ براند « ، کیمیاگري از شهر هامبورگ به نام       1669در سال   

این کشف را مـی تـوان سـرآغاز    . تبدیل فلزات دیگر به طال، موفق به کشف فسفر سفید شد         ضمن تالش براي    

روش براند براي تهیه فسفر سفید به این صورت بود که از تبخیـر مقـدار زیـادي ادرار،            . اختراع کبریت دانست  

ک حبـاب  جسمی خمیري به دست آورد که در اثر حرارت دادن آن با ذغال و هدایت بخار حاصل به داخـل یـ       
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بـه ایـن   . درخـشید مـی  ب شـ وارونه شده در آب، ماده اي سفید و مومی شکل به دست آورد کـه در تـاریکی              

البته در آن زمان تعداد عناصر شمیایی شناخته شده بسیار کم بـود و بـه طـال،          . ترتیب عنصر فسفر کشف شد    

  .نقره، مس، جیوه، آهن، سرب و چند عنصر دیگر محدود می شد

 فرایند تهیه فسفر را به صورت یک راز نزد خود نگهدارد، اما بعدها کـشف خـود را بـه          براند سعی کرد  

کرافت با تهیه مقداري فسفر سفید راهی شهرهاي مختلف اروپـا  . فروخت» کرافت«یک کیمیاگر آلمانی به نام    

 از ادرار بـرمال  سرانجام، راز تهیـه فـسفر سـفید    . شد تا درخشندگی و نور افشانی این ماده را به نمایش بگذارد           

 روش کارآمـدتري بـراي تهیـه    1678را بر آن داشـت تـا در سـال    » بویل«و » کانکل«دشواري این روش   . شد

 ورقی از کاغذ را به فـسفر سـفید آغـشته کـرد و قطعـه چـوبی       ،رابرت بویل. فسفر از سدیم فسفیت پیدا کنند 

در آن روزگـار، تهیـه   . کاغـذ مـشتعل شـد   در اثر سایش آتش پدید آمـد و  . آغشته به گوگرد را روي آن کشید  

روش بویـل بـراي تهیـه و       . فسفر کاري سخت بود به همین دلیل کشف بویل در حد یک کنجکاوي باقی ماند              

  .خالص سازي فسفر، به مراتب بهتر از روش براند بود

قطعه چوبی را براي هم زدن مخلـوطی از آنتیمـوان سـولفیت، پتاسـیم               » جان والکر  «1826در سال   

او مشاهده کرد چوب آغشته شده به این مواد، پـس از خـشک شـدن،    . رات، صمغ و نشاسته به کار برده بود   کل

والکـر کـشف    . به این ترتیب، او براي نخستین بار کبریت مالشی را کـشف کـرد             . دندر اثر مالش آتش می گیر     

  .خود را به مردم نشان داد ولی او را به ثبت نرساند

که نمایش آتش گرفتن کبریت جان والکر را مشاهده کرده بود، اقـدام  » زساموئل جون«شخصی به نام   

اشـتعال ایـن    . در ایالت هاي جنوبی و غربـی آمریکـا کـرد          » لوسیفرس«به تولید و فروش نوعی کبریت به نام         

 کبریت ها با انفجار همراه بود گاهی اوقات جرقه هاي تا فاصله نسبتاً دور پرتاب می کردند و بوي شدید مـواد                  

فرمول کبریت را با استفاده از فسفر سـفید تغییـر داد و           » چارلز سائوریا  «1830در سال   . آتش بازي می دادند   

بسیاري از مـردم دچـار   . اما خود فسفر ماده اي سمی و خطرناك بود. به این ترتیب بوي شدید آن از بین رفت  

زي نیز در معرض بیماري استخوان قرار       کارگران کارخانه فسفر سا   . می شدند » فاسی جو «نوعی بیماري به نام     

جاشـیوا   «1892باالخره ، در سـال  ! یک قوطی از این کبریت ها براي کشتن یک انسان کافی بود    . می گرفتند 
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ن، سطح مالش چوب کبریت ها در قسمت داخلـی و در مجـاورت              آکبریت بغلی را اختراع کرد که در        » پوسی

 آمدن فشار بر بسته کبریت، امکان اشـتعال همزمـان تمـام چـوب     در اثر وارد. سر چوب کبریت ها قرار داشت     

اختراع پوسی را خرید و سطح مالش کبریت ها را به           » دیاموند«شرکت کبریت سازي    . کبریت ها وجود داشت   

 به علت فشار هاي اجتمـاعی بـراي ممنـوع سـاختن کبریـت      1910در سال   . قسمت بیرونی بسته منتقل کرد    

اموند اختراعی براي ساخت کبریت هاي غیر رسمی به ثبت رسـاند کـه در آن، از                هاي فسفر سفید، شرکت دی    

در همین زمان، کنگره آمریکا مالیاتی سنگین بـر کبریـت هـاي فـسفر              . نوعی فسفر سولفید استفاده شده بود     

 در روزگار ما، فندك هاي گازي که با گاز بوتان پر می شوند، در بخش وسیعی از جهان جاي            . سفید وضع کرد  

  . اما کبریت هنوز ساخته می شود. کبریت را گرفته اند

  : معرفی محصول-1-1-2

  کبریت -

که سـر آنهـا بـه    ...) مانند چوب، مقوا و (اي است شامل تعدادي خالل از جنس مواد آتشگیر         مجموعه

سوب توانـد جـزء الزم محـ    محفظه مـی . اي که خاللها در آن جاي دارند مواد آتشزا آغشته شده است و محفظه    

  .گردد

  قوطی -

. باشد اي است که چوبهاي کبریت در آن جا گرفته و شامل دو قسمت رویی و تویی می             قوطی محفظه 

  .تواند مقوایی، چوبی یا پالستیکی و یا تلفیقی از هر سه باشد جنس آن می

هـاي در چنـد ردیـف چـوب      نامیده شده و بصورت کتابچـه   » جلد«در مورد کبریت بغلی این محفظه       

  .دهد  را در خود جاي میکبریت

  ویی ر-

  .اي است براي پوشش جعبه تویی کبریت که قسمتی از آن به ماده افروزنده آغشته شده است جعبه

  تویی -

  .گیرید قسمتی از قوطی که روباز بوده و چوبهاي کبریت در آن جا می
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  سطح افروزنده -

  .فر قرمز استقسمتی از سطح خارجی رویی که آغشته به مواد شیمیایی محتوي فس

  چوب کبریت -

که مخلوط آتـشزا بـه سـر آن         ) مقوایی در کبریت بغلی   (خاللی است چوبی یا کاغذ فشرده موم اندود         

 .گردد ور می افزوده گردیده و در اثر کشیدن بر سطح افروزنده شعله

  سر چوب کبریت -

  .دکبریت گوین مخلوط مواد آتشزا که در سر خالل کبریت قرار دارد  را سر چوب

  کبریت معمولی -

خطر بـوده و خـالل آن چـوبی و قـوطی آن           د که از نوع بی    ننام  استاندارد کبریتی را معمولی می    طبق  

شود و مصارف خاص مانند ضد بـاد و     این کبریت براي مصارف عمومی تولید و به بازار عرضه می          . مقوایی باشد 

  . گردد ضد آب را شامل نمی

  کبریت ویژه -

تولیـد و بـه بـازار عرضـه     ... شود که براي  مصارف خاص مانند ضد باد، ضد آب و  به کبریتی گفته می  

   .شود می

  کبریت با خطر -

. گـردد  ور مـی  به راحتی شعله) عالوه بر سطح افروزنده(کبریتی است که در اثر کشیدن به هر سطحی    

  .باشند باهم میدر سر کبریت ) 1کلرات پتاسیم و سولفید فسفر(در این نوع کبریت دو ماده فعال 

  خطر کبریت بی -

ور  کبریتی است که در اثر کشیدن بر سطح افروزنـده قـوطی، بـه راحتـی و بـا کمتـرین فـشار شـعله           

در ایـن نـوع   . شـود  اما در تماس با سطوح سخت دیگر غیر از سطح افروزنده به سـختی روشـن مـی                 . گردد  می

  .باشند از هم میماده فعال یعنی کلرات پتاسیم و فسفر قرمز جدا  کبریت دو

                                            
١ - Tetraphosphorus trisulfide (phosphorus sesquisulfide)-PuS٣ 
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  کبریت بغلی -

هاي آن مقوایی و در یـک یـا    خطر بوده و خالل  د که از نوع بی    ننام  استاندارد کبریتی را بغلی می    طبق  

این کبریت مصرف عمومی دارد و مـصارف        . چند ردیف در یک جلد مقوایی بصورت کتابچه جاي گرفته باشند          

  .گردد خاص مانند ضد باد و ضد آب را شامل نمی

 ام و کد محصولن  -1-1

  .مشخص شده است 20291234 با شماره ISICطبق کدبندي  کبریت

 شماره تعرفه گمرکی -1-2

 بعنوان کبریت ها به کشور 36050000انواع کبریت تحت تعرفه  ،هاي به عمل آمده طبق بررسی

  .وارد و یا صادر میگردند

 شرایط واردات -1-3

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

  :می شوند

  .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

ار خرید و فـروش یـا   به اعتب(کاالیی است که ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم      : کاالي ممنوع  -3

 .موجب قانون ممنوع گردده و یا ب) مصرف

جزء گروه اول این دسته بندي قـرار دارد و بـا رعایـت ضـوابط      کبریتدر رابطه با محصول این طرح،       

  .مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

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

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

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

 چنانچه محصولی به هر دلیلی در کـشور         ن محصول باال خواهد بود و بر عکس       آبیاندازد مسلما حقوق گمرکی     
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

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

  .ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده است

ـ . وجـود دارد  انواع کبریـت همانطور که در بند قبل نیز اشاره شد، تعرفه گمرکی مجزایی براي             ذا بـا  ل

   درصـد 46 بـا سـود بازرگـانی      درصد 4 آن در حال حاضر      پایه حقوق   ، این محصول  گمرکیتوجه به کد تعرفه     

    .می باشد

 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

استاندارد ملـی    وکبریت تحت عنوان ویژگیها و روشهاي آزمون 21 طی شماره   کبریتاستاندارد ملی   

  . اختصاص یافته شده استهاي آزمون مقواي کبریت  ویژگیها و روش به 3185ایران به شماره 

  
- EN ١٩٩٧ – ١٧٨٣ – Matches– Performance requirements. Safety and 

classification 

-  IS ١٤٨٠-٢٦٥٣ – Specification for safety matches in Boxes. 

  

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

اي در قیمت فـروش  ر مورد قیمت فروش محصوالت باید توجه داشت که موارد اساسی و تعیین کننده            د

یک محصول دخالت دارند که از آن جمله می توان به قیمت تمام شـده و میـزان عرضـه و تقاضـاي محـصول       

  . اشاره نمود

 بـه ازاي هـر   الریـ  500 الـی  300حـدود   داخل در حال حاضر قیمت فروش محصوالت مشابه در بازار       

  . می باشدجعبه کبریت
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-6

 
 عمدتا در روشن کردن سیگار و در مـواردي روشـن کـردن شـعله     انواع کبریتموارد مصرف و کاربرد     

  .باشد آتش و ایجاد جرقه می

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

بـه  . ف یک کاالي نهایی محسوب شده و جنبـه کـامال مـصرفی دارنـد             کبریت در چرخه تولید و مصر     

عنوان محصوالت قابل جایگزینی، تنها موارد جایگزینهاي مرسوم فندکهاي یکبار مصرف، دائمـی و الکتریکـی             

  . هستند

فندکهاي دائمی قابلیت شارژ مجدد دارند و به عبارت دیگر به دلیل گرانی قیمـت کـه نتیجـه ظـاهر                    

باشد، پس از اتمام ذخیره سـوخت بـه دور    و استفاده از مواد گران قیمت تر در ساخت آنها می    شکیل و لوکس    

  .  گردند انداخته نشده و شارژ مجدد می

مزیت فندکهاي یکبار مصرف به فندکهاي معمولی تنها در ارزانـی قیمـت اسـت و مزیـت فنـدکهاي                   

به دلیل جنس مـورد اسـتفاده   ( ندگاري باالتر معمولی داشتن ظاهر مناسب تر و قابلیت ضربه پذیري و عمر ما  

  .است) که عموما فلز میباشد

کبریت از نظر ایمنی و نیز حجم بیشتر ظرفیـت یکـسانی از ایجـاد جرقـه در نقـل و انتقـاالت و نیـز            

چگونگی استفاده و مدت زمان شعله در درجه پایین تري از فندك قـرار دارد، هرچنـد قیمـت آن بـه مراتـب                     
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 از طرفی استفاده از کبریت و تولید مستمر آن، نیازمند به کـار گیـري حجـم عظیمـی از ذخـایر                .ارزانتر است 

باشد کـه تبعـا در مقایـسه بـا فنـدکهاي یکبـار مـصرف کـه در          چوب و کاغذ کشور و از بین بردن جنگلها می 

  .گیرند شود، در اولویت قرار نمی ساختشان از مواد پالستیک استفاده می

، میزان مصرف آن در سالهاي اخیر وجه به مزایاي فندك در مقایسه با کبریتدر حال حاضر با ت

   .کاهش چشمگیري داشته است

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

با توجه به ضرورت عرفی استفاده از چنین وسیله اي و جاي داشتن آن در فرهنگ مصرفی افراد و 

  .به کبریت پی برداهمیت نیاز توان به  میزندگی روزانه مردم،

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

 و امکانـات و سـطح تکنولـوژي بـراي          براي تولید کبریت نیاز به تکنولوژي خاصی نمی باشد        از آنجائیکه   

باشـد و کـشورهاي   تهیه این محصول در بسیاري از کشورها موجود است، بنابراین نیاز به خرید تکنولوژي نمی    

 و ترکیه و کشورهاي حوزه خلـیج فـارس از جملـه تولیدکننـده و         ، پاکستان ز جمله کشورهاي چین   متعددي ا 

  .باشندمصرف کننده این محصول می

 شرایط صادرات -1-10

 تـا قـوانین صـادرات و واردات آن    بـوده همانطور که اشاره شد، این محصول داراي کـد تعرفـه مجزایـی       

  .می باشد درصد  46با سود بازرگانی  درصد 4حقوق پایه آن در حال حاضر . مشخص باشد

   بررسی عرضه و تقاضا-2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید -2-1

   بررسی امکانات تولید داخلی -2-1-1

، میـزان تولیـد داخـل محـصول،      انواع کبریت در این قسمت به ترتیب به بررسی واحدهاي تولید کننده           

  . شود و در نهایت به برآورد تولید آتی محصول پرداخته میبررسی امکانات تولید فعلی و آتی محصول 
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

   لیست تولید کنندگان داخلی-2-1-1-1

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

   .جدول ذیل ارائه گردیده است در کبریتتولیدکننده واحدهاي 

  1386 - در کشورکبریت برحسب منطقهنده کنواحدهاي تولید: 2-1جدول 
 منطقه ظرفیت اسمی واحد

   رضوي خراسان 1880 میلیون قوطی
   تهران 1686 میلیون قوطی
   شرقی آذربایجان 367 میلیون قوطی
  اردبیل 30 میلیون قوطی
  زنجان 63 میلیون قوطی

  فارس 45 میلیون قوطی

 جمع کل 4071 --
  

  . ارائه گردیده است1386 در سال کبریتهاي تولیدکننده  لیست شرکت3-1در جدول 

  1386 در سال کبریت لیست شرکتهاي تولیدکننده -3-1جدول 
 نام واحد ظرفیت اسمی واحد محل استقرار
   ممتازآذربایجانکبریت 108 میلیون قوطی  هشترود
   ممتاز   ستاره کبریت 75 میلیون قوطی  تبریز
   تبریز  بهمن29   کبریت  ملی 129 میلیون قوطی  تبریز
    تبریز  کبریت ملی 55 میلیون قوطی  تبریز
  شهر  مشگین   سازي کبریت 30 میلیون قوطی   شهر مشکین
    ایران کبریت 1685 میلیون قوطی   تهران
   مشهد   فروزان کبریت 1880 میلیون قوطی  مشهد
   چوب زنجان 36 میلیون قوطی   زنجان
   آذرریتکب 27 میلیون قوطی  ابهر
   چوب سپیدان 45 میلیون قوطی   اردکان سپیدان

 جمع کل 4071 -- --
  

ظرفیت  % 40 در کبریتبر اساس بررسیهاي به عمل آورده شده، واحدهاي موجود تولید کننده 

  .اسمی خود فعالیت دارند
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  .می باشد  در سالمیلیون قوطی 1626 در کشور در حال حاضر کبریتتولید واقعی : بنابراین 

   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  به شرح جدول زیر میکبریتاجراي 

   در کشورکبریتواحدهاي در دست احداث تولید : 4-1جدول 
 نام واحد ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد

  اصفهان 200 میلیون قوطی 1
  قزوین 500 میلیون قوطی 1
  گیالن 140 میلیون قوطی 1
   شرقی آذربایجان 123 میلیون قوطی 1
  اردبیل 45 میلیون قوطی 1
 بوشهر 249 میلیون قوطی 2
  زنجان 24 میلیون قوطی 1
  سمنان 30 میلیون قوطی 1
  و بلوچستان سیستان 15 میلیون قوطی 1
   شرقی آذربایجان 50 یلیون قوطیم 1
 یزد 10 میلیون قوطی 1
 جمع کل 1386 میلیون قوطی 12

  
  .  به ظرفیت فعلی افزوده خواهد شدمیلیون قوطی 1386هاي آتی  شود که طی سال مشاهده می

   میزان تولید در پنج سال گذشته-2-1-1-3

  .ائه گردیده است طی سالهاي گذشته ارواقعی کبریت میزان تولید 5-1در جدول 

  طی سالهاي گذشتهواقعی کبریت  میزان تولید  -5-1جدول 
 سال تولید واقعی واحد

 1381 2189 میلیون قوطی
 1382 2351 میلیون قوطی
  1383 1603 میلیون قوطی
  1384 1654 میلیون قوطی
  1385 1679 میلیون قوطی
  1386 1626 میلیون قوطی
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 میلیـون قـوطی بـوده    1626 حـدود  1386 واقعی کبریـت در سـال   بر طبق جدول فوق، میزان تولید 

  .است

  . ارائه گردیده است1386 تا 1381در نمودار ذیل روند تولید کبریت طی دوره 

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

1381 1382 1383 1384 1385 1386
  

 هزار بسته  2189بر طبق جدول باال میزان تولید کبریت طی سالهاي گذشته روند کاهش داشته و از                

 رسیده است که ایـن بـدلیل قاچـاق بـی رویـه ایـن       1386هزار بسته در سال      1626 به حدود    1381در سال   

 و همچنین جایگزینی سایر محصوالت نظیر فندك به جاي ایـن   از کشورهاي همسایه به داخل کشور   محصول

  .محصول بوده است

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

اي نیز در سالهاي آتی به بهره برداري خواهند  طرحهاي در دست اجرا و توسعه،عالعالوه بر واحدهاي ف

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

  .جدول زیر امده است

ی با پیشرفت بیش از  واحد صنعت12بر 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
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      
   درصد پیشرفت40 مشخصات طرحهاي باالي -6-1جدول

 )میلیون قوطی(ظرفیت  درصد پیشرفت تعداد واحد
 1008 59 تا 40 5
 303 79 تا 60 4
  75 99 تا 80  3

  
 80 تـا  60، بـین  1387 درصـد تـا پایـان سـال     80ریخ بهره برداري از طرح هاي با پیشرفت بـیش از    تا

درصـد اسـتفاده از   .  فـرض شـده اسـت   1389 درصد در سـال  60 تا40 و واحدهاي بین   1388درصد در سال    

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

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

  .شده است

  )میلیون قوطی( میزان تولید طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی -7-1جدول 
  

  
  .باشد در طی سالهاي آتی بشرح جدول زیر میکبریتبر اساس نتایج جداول باال روند تولید انواع 

  1390-1386 طی سالهاي کبریت  امکانات عرضه انواع -8-1 جدول
 1390 1389 1388 1387  1386 سال/ رح ش
 2911 2780 1936 1686 1626  )میلیون قوطی (کبریتبرآورد تولید 

  

گردد که این  برآورد میقوطی کبریت میلیون 1626 حدود 1386بنابراین تولید واقعی واحدها در سال 

 1390 در سال قوطیلیون  می2911برداري رسیدن واحدهاي در دست اجراء به حدود میزان با توجه به بهره

  .خواهد رسید

  

  سال
  1390  1389  1388  1387  شرح

  907  806  0 0  درصد پیشرفت59 تا 40بین 
  303  273  242  0 شرفت درصد پی79 تا 60بین 
  75  75  68  60  درصد پیشرفت99 تا 80بین 
  1285  1154  310  60  تولید واحدهاي در دست احداثظرفیت
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

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

 تحت تعرفه یواردتهیچگونه با بررسیها و تحقیقات انجام گرفته شده، مشخص گردیده که 

  . انواع کبریت گزارش نشده استمربوط به  36050000

سـازى کـشور را بـا      کبریـت  هـاى  از مرزهاى شرقى کارخانه کبریت واردات غیر قانونى و قاچاقاما 

هاى غیراستاندارد و باکیفیت پایین از پاکستان بـه صـورت قاچـاق و     کبریت ورود. مشکل رو به رو کرده است

که محـل تمرکـز    گیرد و در استانهاى شمالغرب کشور به بهانه ترانزیت از خاك ایران صورت مى گاهى اوقات

 هـاى  این امر باعث شده که کارخانـه  .شود سازى است با قیمت بسیار پایین عرضه مى کبریت ىها کارخانه

کشور و حتـى   تعدادى از خطوط چندگانه تولید خود را تعطیل کرده و صادرات خود به خارج از سازى کبریت

  . توزیع تولیدات خود به استانهاى داخلى را کاهش دهند
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 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  برنامه بررسی روند مصرف از آغاز -2-4

  کبریت بررسی روند مصرف ظاهري انواع -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 : راتصاد  

K : موجودي انبار  

  . طی سالهاي گذشته در جدول زیر لیست شده استکبریتبر اساس رابطه باال مصرف ظاهري انواع 

  )میلیون قوطی (1386 سال -برآورد مصرف ظاهري  -10-1 جدول
 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی شرح/ سال 

1386 1626 0 0 1626 

  
     بـرآورد   میلیـون قـوطی   1626 حـدود  کبریـت مـصرف ظـاهري انـواع     مطابق جدول باال در حال حاضر       

  . گرددمی

  سرانه مصرف بر اساس کبریت بررسی مصرف -2-4-2

.  قوطی کبریت به ازاي هر نفر برآورد می گـردد      22در حال حاضر سرانه مصرف کبریت در کشور حدود          

 1650، حـدود  1386فـري در سـال    میلیـون ن 75بنابراین میزان مصرف کبریت با در نظـر گـرفتن جمعیـت       

  .میلیون قوطی برآورد می گردد

 قـوطی  میلیـون  1760 به حدود  درصدي 1,62با توجه به رشد جمعیت      کبریتمیزان تقاضا براي انواع     

  . خواهد رسید1390در سال 
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  آمار مصرف سیگار بررسی مصرف کبریت بر اساس -2-4-3

 را در ایران محاسبه کرد و آن استفاده از آمار کبریتتوان میزان مصرف یک روش دیگر نیز می

  .مصرف سیگار در ایران است

  جهانسیگار در  روش براساس مصرف سرانه -الف 

ه برآورد شـد در روز   نخ سیگار    4جهان  نخ سیگار    میانگین مصرف    ، برابر برخی از گزارش هاي جهانی     

  .  میلیارد نخ خواهد بود110ف  میلیون نفر مصر75در این صورت با توجه به جمعیت کشور . است

 استفاده می کنند، در نتیجه براي روشن کبریت از سیگاري ها از  درصد60حدود در حال حاضر 

، یک سیگار نخ هربا فرض اینکه براي حدود .  استفاده می شودکبریت از سیگار میلیارد نخ 66کردن حدود 

 نخ 40هر (قوطی میلیون 1650 حدود 1386 در کشور در سال کبریت مصرف شود، آمار مصرف نخ کبریت

   . مصرف خواهد بودکبریت )کبریت در یک قوطی

  کبریت معمولیبندي بازار داخلی  جمع-4جدول 
  )میلیون قوطی(مقدار   عنوان  ردیف

  1626  )1386(تولید داخلی   1
   1650  )1386(مصرف داخلی   2
  --  صادرات  3
  --  واردات  4
  2911  )1390(تولید در سالهاي آتی   5
  1760  )1390(مصرف در سالهاي آتی   6
  1151  )1390( در سالهاي آتی مازاد  7

   

   .خواهیم بودمواجه کبریت  قوطی میلیون 1150 حدود مازاد در سالهاي آتی با فوقجدول بر طبق 
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   و امکان توسعه آن85 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-5

بر طبق آمار و اطالعات گمرك جمهوري اسالمی ایران در سالهاي اخیر صادراتی براي انـواع کبریـت               

  . گزارش نشده است36050000تحت تعرفه 

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

وان به صـادرات ایـن   تدر صورت تولید کبریت با کیفیت مطلوب و مطابق با استانداردهاي جهانی، می          

   .برنامه ریزي نمودمحصول به کشورهاي همسایه نظیر کشورهاي حوزه خلیج فارس 

  بررسی اجمالی تکنولوژي-3

  :مراحل ذیل می باشدشامل کبریت فرآیند منتخب تولید 

  :  مرحله عملیات مربوط به چوب –الف 

  تهیه، بریدن و پوست کنی چوب -

 ورق کردن و خالل کردن چوب -

 زنی، پارافین زنی، سایش و الک خاللفسفات  -

 آماده سازي و ذخیره سازي خالل -

 قرار گرفتن خالل در سیلوي ماشین کمپلت -

  : مرحلۀ ساخت خمیر سر چوب کبریت-ب

  تهیه مواد و ساخت خمیر -

  قرار گرفتن خمیر در ماشین کمپلت -

  : مرحله ساخت تویی قوطی کبریت -ج

  تهیه و رول کردن مقوا -

  تویی زنی -

  تن تویی در ماشین کمپلتقرار گرف -

  : مرحله ساخت رویی قوطی کبریت-دال
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  تهیه و رول کردن مقوا -

 برش، چاپ و فسفرزنی -

 رویی زنی -

 قرار گرفتن رویی در ماشین کمپلت -

  )ماشین کمپلت(سازي کبریت  مرحله عملیات آماده -ح

   قرار دادن خالل در سوراخهاي سینی-

  خمیر پارافین زنی و آغشته شدن سر خاللها به -

   خشک کنی، قوطی پرکنی و جفت کنی-

   مرحله بسته بندي-خ

   تهیه کاغذ و چسب-

   پاکت بندي و کارتن بندي-

  :در ادامه به بررسی مراحل ساخت چوب کبریت پرداخته میشود

هـاي مـورد نظـر و مناسـب بریـده        اي مدور به طـول و انـدازه  در مرحله ساخت تراشه، الوار توسط اره   

 انـدازة نهـایی    در پایـان هاي کوچکتر بریـده و تقـسیم شـده و   هاي بدست آمده به اندازه اشهسپس تر . شودمی

  .شودچوب کبریت توسط دستگاه خردکن حاصل می

  خـشک  % 7سازي، اشباع شده و سـپس تـا رسـیدن بـه رطوبـت             چوب کبریتها بوسیله دستگاه اشباع    

در . کنـد هـاي ناسـالم جـدا مـی       م را از تراشه   هاي سال پس از خشک شدن، دستگاه جداسازي، تراشه      . شوندمی

انـد درون دسـتگاه جداسـازي    هاي سالمی را که جدا شـده و پرداخـت شـده     مرحله ساخت کبریت ابتدا تراشه    

  .این دستگاه، دستگاه ساخت کبریت نام دارد. شوندریخته می

ورد نیاز سر چـوب  می هاي جدا شده روي صفحاتی قرار گرفته و به پارافین و دیگر مواد شیمیای     تراشه

هاي چاپ شده براي سـاخت قـوطی خـارجی از    در مرحله ساخت قوطی کبریت، ورق     . شوندکبریت آغشته می  

سـپس  . شوندمقوا برش خورده و تاخورده نیز از انبار کاغذ دریافت می       . خورندچاپخانه دریافت شده و برش می     
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هـا در  سـپس قـوطی کبریـت   . شـوند اخته میها را شکل داده و قوطی خارجی سدستگاه ساخت قوطی، قوطی  

بنـدي شـده و آمـادة        تایی بـسته   120هاي  نتها بصورت کار  بندي شده و سپس بسته     تایی بسته  12هاي  بسته

  .شوندحمل می

  در فرایند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم -4

اشین آالت و تکنولوژي خاصی ندارد و زمینـه تولیـد ایـن         فرآیند مرسوم براي تولید کبریت، نیاز به م       

  .  کشورها وجود داردبسیاري ازمحصول در 

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابـت بـه تفکیـک     -5

  ریالی و ارزي

ر داخل کشور  دمحصولبا توجه به اطالعات ارائه شده در بخش بازار و برآورد پتانسیل مصرف این 

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

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

 1650 و 1626 به ترتیب حدود ي کبریتدر داخل کشور میزان عرضه و تقاضا ،در حال حاضر

در حال حاضر نیازي به احداث  بنابراین .با هم در توازن می باشندتقریبا باشد که  در سال میمیلیون قوطی

  .  در داخل کشور وجود نداردکبریتواحد جهت تولید 

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

محاسبات مربوط لذا  در سال و  میلیون قوطی8حدود کبریت معمولی واحد تولید حداقل ظرفیت اقتصادي 

  .انجام گرفته است  این ظرفیت پیشنهاديبه سرمایه گذاري ثابت و هزینه هاي تولید این واحد بر اساس

  :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

   ماشین االت-4
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   تاسیسات-5

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهی-6

   هزینه هاي قبل از بهره برداري-7

   هزینه هاي پیش بینی نشده-8

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

  .  تاس

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-13-1جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

2500 250000 625 

  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

   آماده سازي محوطه-14-1جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 48 40 1200 تسطیح زمین
 35 94 370 دیوار کشی

 24 100 240 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی 
 7 30 240 فضاي سبز
 6 6000 1 درب ورودي

 16 200 80 پارکینگ
 0,8 200 4 روشنایی محوطه

 137 )میلیون ریال (مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

   بخش صنعتی و غیر صنعتیهاي هزینۀ احداث ساختمان -15-1جدول 

 بخش
  متراژ 

 )متر مربع(
  مبلغ واحد 

 )هزار ریال/متر مربع(
هزینه 
 کل

 375 1500 250 سولۀ خط تولید 
 112 1400 80 سولۀ انبار مواد اولیه 

 112 1400 80  انبار محصول  سولۀ
 216 1800 120 ساختمانهاي اداري

 39 1300 30 نگهبانی

 59 1300 45 تاسیسات
 متر 20اختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل اداري حدود س

 )به عالوه فضاهاي عمومی مانند سالن اجتماعات، نمازخانه و سلف
55 1800 99 

 1012 )میلیون ریال (مجموع
  

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  ) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی   کل هزینه -16-1جدول 
 یریال شرح

 250 دیزل ژنراتور با وسائل جانبی
 100 گرمایش و سرمایش

 10 ارتباطات
 15 اطفاء حریق

 375 مجموع
  

  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-17-1جدول 
نام دستگاه یا 
 تجهیزات

 تعداد
  قیمت واحد

 )میلیون ریال (
 قیمت کل

 110 110 1  سواري
 130 130 1 لیفت تراك

 240 مجموع
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  ) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -18-1جدول 

 هزینه مشخصات
 25 مبلمان مدیریت
 20 میز و صندلی

 22 کامپیوتر
 2 گاوصندوق

 3 دستگاه فاکس

 4 دستگاه زیراکس

 2 لوازم التحریر
 78 جمع

  

   شعابهاحق ان هزینه -5-6

  )میلیون ریال ( کل هزینه حق انشعابها-19-1جدول 
  هزینه کل  شرح  عنوان  ردیف

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

 376  جمع کل

  

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

نهایت کل   مورد نیاز ارزیابی گردیده و در اصلیآالت ماشین  کل تجهیزات ومت قیاین قسمت در

 3500بر این اساس قیمت تجهیزات اصلیهزینه مورد نیاز جهت خریداري آنها مشخص شده است که 

   . برآورد شده استمیلیون ریال
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  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-8

 ) میلیون ریال(يبردار قبل از بهرههاي  هزینه -1-21جدول 
 هزینه شرح

 10 کارآموزي کارکنان
 20 هزینه هاي اخذ وام

 25 هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی
 100 هزینه نظارت بر اجراي طرح

 20 تولید آزمایشی

 10 ) درصد موارد فوق ب5(سایر 

 185 جمع
  

  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-9

هاي پیش بینی نشده  گذاري ثابت به عنوان هزینه ربوط به سرمایههاي م  درصد هزینه5ر این طرح د

 فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت 22-1درجدول .  میلیون ریال در نظر گرفته شده است326 معادل

  .آورده شده است

  ) میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-22-1جدول 
 کل میلیون ریال عنوان

 625 زمین

 137 ه سازيمحوط

 1012 ساختمان سازي

 376 حق انشعاب

 375 تاسیسات زیربنایی

 3500 تجهیزات اصلی 

 78 لوازم اداري

 240 وسائل نقلیه

 185 قبل از بهره برداري

 326 پیش بینی نشده
 6853 مجموع

  در سـال حـدود   میلیـون قـوطی  8 به ظرفیت اسمی  کبریت معمولی سرمایه گذاري ثابت طرح تولید      

  . میلیون ریال برآورد می گردد6853
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 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یـا داخـل کـشور و بررسـی                       -6

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

، کلرات پتاسیم،  الوارشاملهمانطور که در بخش هاي قبلی اشاره شد مادة اولیۀ مورد نیاز این واحد 

   میزان مواد اولیۀ مورد نیاز واحد را نشان 23-1جدول . می باشد گوگردو   موم پارافین، چسب،فسفر قرمز

  .می دهد

  تولید کبریت میزان مصرف مادة اولیه واحد -23-1جدول 

 واحد مواد اولیه  ردیف
  مقدار مصرف
  در سال

 محل تامین مشخصات فنی

 داخل جهت تراشه چوب کبریت 970 مترمکعب الوار 1

 داخل مواد اولیه براي نوك کبریت  24  تن  کلرات پتاسیم 2

 داخل مواد اولیه براي نوك کبریت 14 تن فسفر قرمز 3

 داخل با نقطه ذوب باال 25,8 تن موم پارافین 4

 داخل چسب شیمیایی براي فسفر 9,7 تن چسب 5

 داخل %60با خلوص  8,1 تن گوگرد 6

 وارداتی %60با خلوص  3,6 تن لفید آنتیموانسو 7

 0,5 تن سایر مواد شیمیایی 8
پودر شیشه، دي کرومات 
 پتاسیم، اکسید روي، کربن

 داخل

 2,2 میلیون ورق کاغذ قوطی خارجی 9
 سانتیمتر 58,5*42در اندازه 

 مربع 
 داخل

  داخل   گرم بر مترمربع240  86,4 میلیون ورق کاغذ قوطی داخلی  10

*    310در اندازه   880  رول  اغذ بسته بنديک  11
 میلیمتر مربع 4500

  داخل

  

   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  اجتناب کامالً ضروري و باشد،پذیر و هم از جهات اقتصادي باصرفه  جهت فنی امکان

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 



   

  24

  

 معمولیکبریت                                سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

گیري جهت تعیین محل  در تصمیم...  و یزیربنایزمینه 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

مواد اولیه براي یک طرح تولیدي از عمده موارد تأثیرگذار در سب منا 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

ر آن، از دیگر ت در عرضه هر چه آسانمؤثر  عوامل محصول و بررسی فروشدسترسی به بازار 

   . آینده طرح داردسوددهیفاکتورهایی است که اثر مستقیم بر 

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

 از الویت برخوردار نمی باشد بنابراین با در نظر گرفتن این کبریت معمولیبا توجه به آنکه صادرات 

  .ز الویت برخورار نیستمساله احداث واحد در بنادر صادراتی ا

  : 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 پستوجود به آب قابل شرب، دسترسی

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

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

  . باشد  دخیل میها هزینهکاهش 

 تولید شهرك هاي صنعتی اطراف شهرهاي بزرگ از یت طرح و نیز ظرففنی هاي مشخصه توجه به با

  .الویت برخوردار می باشند
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شهرکهاي صنعتی اطراف بایست در   استقرار طرح ترجیحاً میمحل ، فوقهاي شاخصبندي   جمعبا

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

  .یدي مورد نیاز واحد را نشان می دهد تعداد پرسنل اداري و تول25-1جدول 

  کبریت پرسنل اداري و تولید واحد -25-1جدول 
 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

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

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

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

  . ستآمده ا 26-1 طرح و هزینه مورد نیاز براي تأمین آنها در جدول بخار برق و ،مصرف سالیانه آب

  )میلیون ریال(  هزینه سالیانه آب، برق و گاز-26-1جدول 
 میزان مصرف سالیانه در واحد عنوان 

 )مترمکعب (3000 آب خام
 )کیلووات (380 برق
 )لیتر (1120 سوخت
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   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

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

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

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

 براي واحدهایی که داراي قـدمت چنـدین سـاله مـی باشـند و در           از طرف دیگر  . 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               

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

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

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

این ماشـین آالت  . ن می شوددر اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامی         

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

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

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

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

  .  مشوقهایی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

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

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

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

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

 تسهیالت بلند مـدت بـانکی اقـالم ذیـل بـا ضـریب       گذاري ثابت جهت دریافت    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 می60کارگاهی با ضریب 

 درصـد و در غیـر       90 در مناطق محروم با ضـریب        ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح       -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            1-1درصد باشد، اقالم اشاره شده در بنـد         

  . 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   12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهیالت ریالی در وام   -3

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

 . باشد  درصد ثابت می3نرخ سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

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

 . شود فته می سال در نظر گر8طرح 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 

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

  : باشد می

 درصـد معافیـت مالیـاتی    80بـرداري   ار سال اول بهرههاي صنعتی، چه 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) هاي صنعتی و مناطق محروم      به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است

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

 1626 حـدود  1386 در سـال  کبریـت معمـولی  با توجه به بررسی هاي انجام شده، تولید واقعـی         -1

 در قـوطی  میلیون  2911برداري رسیدن واحدهاي در دست ساخت به حدود          بوده که با به بهره     میلیون قوطی 

 . خواهد رسید1390سال 

 بـوده کـه ایـن    قـوطی  میلیون   1650 حدود   1386 در سال    کبریت معمولی برآورد میزان مصرف     -2

  . خواهد رسیدقوطی میلیون 1760 به حدود 1390میزان در سال 

  طی سالهاي اخیر گـزارش   36050000هیچگونه واردات و یا صادراتی براي کبریت تحت تعرفه     -3

 . نشده است

مواجـه  در کـشور   کبریت با مازادآمده، در سالهاي آتی     با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل        

  . را نمی دهدکبریت تولید  جدیدپیشنهاد احداث واحدلذا مشاور . خواهیم بود
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