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 5 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 خالصه عملکرد طرح 

 شرکت گوهر آسایش  متقاضی

ح 
طر

ت 
صا

خ
ش

م
 

 احدا واحد تولید لوازم خانگی  موضوع طرح 

 خدمات/محصوالت طرح 
  بخاری، کولر آبی، فر برقی، کره گیر، اجاق گاز

 ، تنور گازی رومیزی، اجاق گاز کابین دار 

 87منطقه ویژه اقتصادی سهالن، قطعه  محل اجرای طرح/ شماره قطعه زمین 

 ظرفیت

 ( گازسوز  )   5000بخاری  آبی  کولر    5000دستگاه(، 
دستگاه(، اجاق    10000دستگاه(، اجاق گاز کابین دار )

( رومیزی  )  10000گاز  گیر  کره    10000دستگاه(، 
( گازی  تنور  برقی    10000دستگاه(،  فر  دستگاه(، 

فریزر  دستگاه(  10000) یخچال  اون  10,000،   ،)
 ( 10,000توستر ) 

ی 
ذار

 گ
یه

ما
سر

 

 میلیون ریال   164,336 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال 105,885 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال  270,221 جمع هزینه های طرح 

منابع 

تامین 

 مالی

 0 تسهیالت مالی

 0 آورده متقاضی

 0 نرخ سود تسهیالت 
 0 دوره بازپرداخت

بنا 
یر

ز
 

 مترمربع  5239 زمین 

 مترمربع  1800 سالن تولید 

 مترمربع  600 انبار مواد اولیه 

 مترمربع  1000 انبار محصول 

 مترمربع  200 ساختمان اداری 

 مترمربع 24 نگهبانی 

و 
ی 

مال
ج 

تای
ن

ی 
اد

ص
اقت

 

 میلیون ریال  1,065,168 (NPVخالص ارزش فعلی )

 %   89 (  IRRنرخ بازده داخلی طرح )
 سال  66/2 ( Pbpدوره بازگشت سرمایه )

 میلیون ریال  417,162   سود خالص
 %   18 نسبت فروش در نقطه سر به سر در سال مرجع 

 نفر  29 میزان اشتغال زایی
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 6 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 مقدمه

نتایج    و   مالی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهو  فنی    از دیدگاه   ، طرح افزایش سرمایه در گردش  سنجی در مطالعات امکان  

گزارش حاضر مطالعات  .  باشد.شرکت می   افزایش سرمایهجهت    ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاحاصل از آن به عنوان مبن

افزایش  رویه  جهت استانداردسازیکه باشد می  اقتصادی سهالناحداث واحد تولید لوازم خانگی در منطقه ویژه سنجی امکان 

گردش   سرمایه  قرار    در  مدنظر  تدوین شدهبایستی  این    است.  گیرد،  معرفی شده سپس  طرح    تابتدا محصوال  گزارشدر 

ردش  گذاری ثابت بعمل آمده. سپس بر اساس برنامه فروش شرکتت، سرمایه در گبرآورد سرمایه های الزم در خصوص  بررسی 

مالی طرح اعم از نرخ بازگشت سرمایه و ارزش    های شاخصدر خصوص    مالی  هایتحلیل در ادامه    مورد نیاز طرح برآورد و

گذار محترم بتواند    سرمایهنتایج تحلیلی  تا با استفاده از آن  صورت گرفته است    3.3افزار کامفار  خالص فعلی با استفاده از نرم 

 .  درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایندو کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب 

  مورد نیاز   انواع محصوالت لوازم خانگی برقی و گازیتولید  بایستی انعطاف الزم جهت    ینماید واحد تولید خاطر نشان می 

فروش محصوالت    بازار را داشته باشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب    جامعه

 . خود را افزایش دهند
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 7 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سابقه متقاضی : اول بخش
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 8 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ثبتی شرکت مشخصات -1-1

 ( مسئولیت محدود)  گوهر آسایش نام و نوع شرکت: 

 ، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز 9443،   4/1377/ 22 ثبت:   و محل  شمارهتاریخ، 

 10200153621شناسه ملی:  

 1.000.000سرمایه اولیه و سرمایه فعلی شرکت: 

 675جاده قدیم پتروشیمی، نرسیده به درب اصلی پتروشیمی، پالک  ، مرکزی: تبریز، کجا آبادمحل دفتر 

 04134311199تلفن:  

 

 و سهامداران سرمایه  -1-1-1

 اسامی سهامداران: 1جدول 

 تعداد سهام  نام سهامداران  ردیف 
مبلغ اسمی هر  

 سهم )ریال( 
مبلغ کل  

 )میلیون ریال( 
درصد هر یک  
 نسبت به کل 

    سهم الشرکه 500،000 جواد سخنور کجا آباد  1

    سهم الشرکه 500،000 قربان سخنور کجا آباد  2

 

 اعضای هیئت مدیره شرکت  -1-1-2

 : اعضای هیئت مدیره2جدول 

 تاریخ انتصاب و مدت حضور  سمت خانوادگی نام و نام  ردیف 

  مدیر عامل  سخنور کجا آباد جواد  1

  رئیس هیئت مدیره  قربان سخنور کجا آباد  2
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 9 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ی قانونیمجوزها -1-1-3

 : مجوزها 3جدول 

 سازمان صادرکننده  عنوان مجوز  ردیف 
شماره و تاریخ  

 مجوز 
 مشخصات مجوز 

 تولید انواع لوازم خانگی  18/8/1378 سازمان صنعت، معدن و تجارت  پروانه بهره برداری  1

2 
پروانه کاربرد عالمت  

 استاندارد اجابری 
 سازمان ملی استاندارد 

6005615815 
3/5 /97 

استاندارد ملی شماره  
 14628و  10325
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 10 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 
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 11 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 های مالی، تحصیلی و کاری متقاضی حقوقی و اعضای هیئت مدیره: بررسی توانمندی  -1-1-4

ساله در شرکت تولیدی محصوالت لوازم خانگی گوهر    14تولید لوازم خانگی دارای سابقه مدیریت  مدیر عامل و مجری طرح  

آسایشرا دارا بوده و این شرکت در حال حاضر به عنوان به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تولید لوازم خانگی برقی  

همسایه، کسب دانش فنی تولید انواع لوازم خانگی طی    باشد. آشنایی با بازارهای مصرفی کشورهایدر شمال غرب کشور می 

تنور گازی در اداره ثبت اسناد و امالک کشور نشان دهنده توان باالی مجری    مدت فعالیت شرکت و همچنین ثبت اختراع 

 طرح در رهبری و مدیریت مجموعه می باشد.  
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 12 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطالعات بازاربخش دوم: 
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 13 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 همقدم -2-1

  صنعت    خانگی در دنیا پس از صنعت خودروسازی بیشترین اشتغالزایی را دارد و بر این اساس، کشورهایی که بهلوازم صنعت  

  امروزی،   جهان   در   رقابتی   مصرفی  مهم   صنایع  از   یکی   شوند. اند برای آن اهمیت بسیاری قائل می تولید لوازم خانگی دست یافته

  کنند؛ می   یاد   صنعتی  توسعه  دهنده شتاب   عنوان  به  آن   از  اقتصادی  پردازهای ایده   از  گروهی  که  ایگونه  به  است؛  خانگی  لوازم

ها در هر طبقه اجتماعی،  ناپذیر، تمامی خانواده  ی باعث شده به صورت گسترده و اجتناب  خانگ   لوازم  صنعت  در   تولید  تنوع

توان گفت؛ محصوالت تولیدی  به همین منظور می  ها و غیره از محصوالت این واحد ها استفاده کنند و  ها، کارخانه  سازمان 

واحد های تولید کننده لوازم خانگی در اولویت نخست، بازار مصرف را به خود اختصاص داده و برای سایر صنایع باالدستی  

رای  ایجاد فضای کسب و کار مطلوب ب  فزوده باالیی را ایجاد کرده اند. مانند فوالد سازی، پتروشیمی، مس و غیره ارزش ا

گذاری و توسعه واحدهای صنعتی در کنار بررسی  وجود آوردن شرایط مناسب سرمایه تکامل واحدهای تولیدی لوازم خانگی، به

سازی تولید، صادرات هدفمند، گسترش واحدهای تحقیق و توسعه با هدف ایجاد تنوع در  قوانین و مقررات تولید با هدف روان

د ارتقای  نوآوری، خالقیت،  با جذب  محصوالت،  رقابتی  تولید محصوالت  برای  فراهم کردن شرایط الزم  و  مدیریتی  انش 

 .های راهبردی توسعه واحدهای تولیدی لوازم خانگی باشددر برنامه تواند از رمزهای موفقیت المللی، می فناوری پیشرفته بین 

   .ه ویژه اقتصادی سهالن پرداخته می شود در منطق  و مونتاژ انواع لوازم خانگیتولید  به مطالعه و بررسی در این طرح لذا  

 

 طرح  محصوالت -2-2

اعم از بخاری گازسوز، کولر آبی، اجاق گاز کابین دار و رومیزی، کره    لوازم خانگی   تولیدی در این طرح شامل انواع   محصوالت 

 . در زیر تصاویری از محصوالت طرح ارائه شده است.  باشد.گیر، تنور گازی و فر برقی می 

 

 

 : فر برقی 1شکل  

 

 : فر برقی 2شکل  
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 14 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 

 :تنور گازی 3شکل  
 

 : تنورگازی 4شکل  

 

 : اجاق گاز کابین دار 5شکل  
 

 : اجاق گاز کابین دار 6شکل  

 

 : اجاق گاز رومیزی 7شکل  

 

 : اجاق گاز رومیزی 8شکل  

 

 : کره گیر سطلی9شکل  

 

 : کره گیر تایوانی 10شکل  
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 یخچال فریزر  : 11شکل  

 

 : اون توستر 12شکل  

 

 محصوالت طرح  آیسیک کد-2-2-1

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه  ت معدن و تجارکرد. وزارت صنایع و 

یاب( و مطابق پروانه بهره  بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 باشد.  می  4ل برداری صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کد آیسیک محصوالت طرح مطابق جدو

 
 محصوالت اصلی واحد تولیدی   آیسیک: کد 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 باشد. باشد و کد آیسیک یکسان می می  فر برقی، فر گازی، اون توسترانواع فر و تنور شامل:  *

 

 واحد ( ISICکد آیسیک ) نام فارسی  ردیف 

 دستگاه  2930512348 توکار )رومیزی( اجاق گاز  1

 دستگاه  2930512347 اجاق گاز کابین دار  2

 دستگاه  2930512387 زی خانگی بخاری گا 3

 دستگاه  8229305123 کولر آبی  4

 دستگاه  2925512367 کره گیر  5

 دستگاه  2925512422 * انواع فر و تنور 6

 دستگاه  2930512314 یخچال فریزر  7
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 تخصصی مشخصات، ویژگی ها و تعاریف علی،  -2-2-2

 (مبلهدار )کابین گاز اجاق  -2-2-2-1

گاز گاز یا اجاق  برایوسیله دیگدان  از آشپزی ای  که  طبیعی مانند   اشتعالی  قابل گاز است    به  بوتان یا  پروپان ، گاز 

 . کنداستفاده می  سوخت عنوان

اجاق گاز از قطعات مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از این قطعات وظیفه خاصی را به عهده دارند، در ادامه مطالب  

 .شکل ممکن بیان شده استقطعات اصلی اجاق گاز به همراه وظیفه هر کدام از قطعات به ساده ترین 

 جعبه فندک و ترانس های ولتاژ  •

 سیم فندک  •

 ترموکوبل  •

 میکروسوییچ  •

 شیر یا ولوم •

 پایه های اجاق گاز  •

 بوبین •

 ترانس جرقه زن  •

 سر شعله  •

 

 ( رومیزی) توکار گازاجاق  -2-2-2-2

کمتر گردیده است. کوچک شدن  پیشرفت تکنولوژی باعث ظهور نوع جدیدی از وسایل آشپزخانه در ابعاد کوچکتر با ضخامت  

آشپزخانه ها باعث گردید که بسیاری از وسایل فضای اضافه خود را برای کاربردی تر شدن از دست بدهند. یکی از این وسایل  

است که در نوع تو کار بسیار جذاب و زیبا و عالوه بر آن کم جا ظاهر شده است. امروزه دکوراسیون    رومیزی  کاربردی اجاق گاز

برای مچ شدن و    رومیزی ثابت کرده است که وسایل خانگی    داخلی زیادی  قابلیت  دارای نمای مدرن و جذابی هستند و 

  هماهنگی با سایر وسایل آشپزخانه دارند. 

آ به  قرار می گیرد که  در داخل صفحه کابینت  پیداست  نامش  از  اجاق  این مدل گاز همان گونه که  نیز   رومیزیگاز  ن 

 ورت که هماهنگ با ابعاد سینک در وسط صفحه کابینت توسط اره چکشی و اره دیسکی برش می خورد.  گویند؛ به این ص می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86_(%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
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 بخاری گازی خانگی -2-2-2-3

کند. شعله  باشد که با گاز طبیعی یا گاز مایع کار می ای برای گرم کردن داخل ساختمان یا بیرون از آن می بخاری گازی وسیله 

 .شودکند و سپس به وسیله قانون انتقال گرما در هوا، کل هوای اتاق گرم می رم می بخاری هوا را به طور موضعی گ 

 

 کولر آبی  -2-2-2-4

.  کندمی   خنک  را  محیط  تبخیری،  سرمایش  فرآیند  تکنولوژی  کمک  با  که  ستا تهویه مطبوع  هایسیستمکولر آبی یکی از انواع  

  آب  تبخیر  برای آن  از  و جذب  هوا   محسوس گرمای  واقع در . شودمی  تولید  خنک  هوای   آب، تبخیر  از  استفاده با  فرآیند  این  در

 . شودمی  استفاده 

  خیس   را   هاآن   و  ریخته  هاپوشال فرستد. سپس آن آب روی ها می های روی پوشال الکتروپمپ کولر آبی، آب را به سمت ناودان 

  و   تمیز  خنک،  هوای  سپس.  کندمی   تبخیر  را  هاپوشال   آب  و  کرده  عبور  مرطوب   و   خیس  هایپوشال   بین  از   هوا.  داردمی   نگه

 شود. ختمان هدایت می سا  داخل به  آن، طریق  از و  کانال طرف  به  جاری

  ٪90شود. این هوای خنک با  تر می کند و درنتیجه هوا خنک آب برای تبخیرشدن، گرمای هوای ورودی به کولر را جذب می 

شود. با توجه به میزان رطوبت باال، این کولرها در نواحی مرطوب و نزدیک به دریا کارایی ندارند  رطوبت وارد محیط داخلی می 

 اند.و بیشتر مناسب نواحی گرم و خشک

 

 فر برقی -2-2-2-5

دارد. این عنصر به کمک نیروی برق داغ شده و گرمای الزم جهت پخت غذا را   در فرهای برقی یک عنصر گرمایشی وجود

موجود در فر بدون هیچ اشعه    المنت   4تا    3کند. اصوال پخت غذا در فرهای برقی با تابش حرارت و گرما توسط  تولید می 

ها  اند و در بعضی مدل قرار گرفته   ها در پایین دستگاهها این المنت در بعضی مدل .شود غذا کامال پخته شودمضری باعث می 

گیرد و  شود. ترموستات دستگاه میزان حرارت را اندازه می ها استفاده میهم در باالی دستگاه و هم در پایین آن از این المنت 

 .داردها حرارت درون دستگاه را روی میزان مورد نظر نگه می با خاموش و روشن کردن المنت

آورند به این صورت  ها را به گردش در می فرها تعبیه شده که هوای گرم تولید شده توسط المنت هایی در این  همچنین فن 

 .شوندصورت یکنواخت پخته می رسد و بههای مواد غذایی می قسمت گرما به طور یکسان به همه 
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 تنور گازی -2-2-2-6

 است.   …وری مانند مرغ ، ماهی و سیب زمینی و  تنور گازی خانگی وسیله ای برای پخت نان و شیرینی و پیتزا و غذاهای تن 

تنور گازی ها از در کنار هم آمدن ورق فلزی به وجود می آید. بین ورق ها عایق پشم شیشه قراردارد تا بتواند گرما را حفظ   

حتی می  جهت تنظیم شعله و دمای تنورگازی ولوم های تنظیم گاز به صورت جداگانه برای هر شعله وجود دارند. به را.کند

لوازم گاز سوز نصب شده در   پایین تنور را تنظیم نمایید. تمامی شیرآالت و  توانید میزان گرما و حرارت شعله های باال و 

میل نیز برای درب تنور استفاده شده است. و    5  استاندارد   سکوریت  شیشه   همچنین   تنورگازی های ایلکانا استاندارد می باشد.

 .برای تنظیم ارتفاع و تراز تنور، پایه های پیچی در زیر آن تعبیه شده است

 

 یخچال فریزر  -2-2-2-7

یخچال دستگاهی است که از یک وسیله سردکننده به همراه یک عایق حرارتی و سازوکاری برای انتقال گرما از داخل این  

شود. از یخچال برای خنک نگهداشتن مواد غذایی، داروها و دیگر چیزهای فاسدشدنی استفاده  بیرون تشکیل می محفظه به  

 .شودمی

 

 ( Oven Toaster) اون توستر -2-2-2-8

وه بر  الکنند. برشتار نوعی اجاق برقی است که عکن یا توستر دستگاهی برقی است که با آن نان را گرم یا برشته می   برشته

توسترهای معمول که قابلیت برشته   .کردن نان، برای گرم کردن یا سرخ کردن بعضی مواد غذایی از آن استفاده میشود  برشته

 کنند.  دقیقه نان را برشته می   3تا   1وات دارند و بین  1200تا  600کردن همزمان دو برش نان را دارند قدرتی بین 

 

 محصول کاربرد -2-2-3

 اجاق گاز   -2-2-3-1

اجاق گاز یکی از محصوالت پر اهمیت در کشور ایران می باشد . این کاال عمدتاً جهت منازل و مراکز پخت و پز مستقر در  

بکار می رود . با این توصیف کامالً مشخص می شود که نیاز به این کاال در حد باالیی    …واحدهای صنعتی ، بهداشتی و  

ا رشد جمعیت نیاز جامعه به اجاق گاز بیشتر خواهد شد . در فن امروزه با عنایت به اینکه  می باشد . الزم به ذکر است که ب
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.  ه مناطق رو به فزونی خواهد رفتحتی روستاها از نعمت گاز لوله کشی برخوردار هستند . در نتیجه میزان تقاضا در اینگون

 ل است: همچنین موارد کاربرد انواع اجاق گاز بر حسب تعداد شعله به شرح ذی 

 

 شعله  2گاز  (1

سانتی متر و عمق آن    30این نوع از اجاق گاز بیشتر برای مکان های اداری و آبدارخانه ها کاربرد دارد. عرض گاز دو شعله  

 .سانتی متر کمتر از این ابعاد در صفحه کابینت برش بخورد 4سانتی متر است که جهت نصب آن باید از هر طرف حدود   50

 

 شعله  4گاز اجاق  (2

  50سانتی متر و عمق آن    58شعله    4شعله در مکان های تجاری و آشپزخانه های کوچک است. عرض گاز    4کاربرد گاز  

ز ابعاد مورد نظر در صفحه  سانتی متر کمتر ا4سانتی متر است که همانند گاز دو شعله هنگام نصب باید از هر طرف حدود  

 .کابینت برش بخورد

 

 شعله  5گاز اجاق  (3

 .این نوع پر مصرف ترین مدل گاز در آشپزخانه است که ابعاد و شعله های آن برای آشپزی استاندارد است

 

 بخاری گاز سوز  -2-2-3-2

. از بخاری گاز  پیرامون بـر کسـی پوشـیده نیسـتامروز نیاز به استفاده از وسایل گرمایشی برای مطلوب کردن دمای محیط 

 . برای گرم کردن محیط استفاده می شودسوز نیز 

 

 کره گیر  -2-2-3-3

به دلیل تغییر در سبک زندگی مردم و گرایش یافتن به سمت مواد غذایی ارگانیک نیاز به استفاده از کره گیر های خانگی و  

کره گیر ها در اندازه ها و انواع مختلفی تولید می شوند  . به روز در حال افزایش استتولید کره ارگانیک و سالم در خانه روز  

که برخی از آنها برای استفاده در خانه، برخی از آنها برای استفاده در مغازه و برخی نیز برای استفاده در کارگاه های تولیدی  

 کوچک و بزرگ کاربرد دارند 
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 تنور گازی -2-2-3-4

  است  …وسیله ای برای پخت نان و شیرینی و پیتزا و غذاهای تنوری مانند مرغ ، ماهی و سیب زمینی و    تنور گازی خانگی

 

 فر برقی -2-2-3-5

فرها در کارکرد دو نوع برقی و گازی دارند، اما فر برقی کاربرد بیشتری دارد. در واقع امروزه تولید فرهای توکار گازی محدود  

ن نوع پیدا کرد اما از نظر صرف هزینه قیمت تمام شده آن ارزان تر می شود. فرهای گازی  شدند و به سختی می توان از ای 

موقع پخت به دلیل بسته بودن فضای آن و نبود اکسیژن خاموش می شوند و بهتر است زیر یا پشت فر باز باشد یا در حین  

شوند تا به دمای مورد نظر برسند. اما فرهای  پخت در فر را به صورت نیمه باز گذاشت. این نوع فر باید قبل از پخت گرم  

برقی عملکرد بهتری دارند و گرما را برای پخت کامل تر غذا، داخل مخزن فر بهتر پخش می کند. زمان پخت در این نوع  

کم تر از فرهای گازی است و در حین پخت می توان در آن را بست تا هم انرژی گرمایی آن هدر نرود و هم بوی غذا خارج  

 .شودن

 

 یخچال فریزر -2-2-3-6

 شود. از یخچال فریزر خانگی جهت نگهداری مواد غذایی برای جلوگیری از فساد استفاده می 

 

 اون تستر -2-2-3-7

پیتزا، گوشت، کباب کردن و برشته کردن مرغ، گریل کردن سبزیجات، درست کردن  از   آون توسترها برای درست کردن 

در حقیقت میتوان گفت که آون توسترها عملکردی فراتر از توسترهای  می شود.  همبرگر و گرم کردن غذاها و ... استفاده  

توان گفت که  ها هم روی آنها حساب باز کرد. از این جهت می توان برای گرم کردن و درست کردن غذامعمولی دارند و می 

در آون توستر پخت غذا با استفاده از اشعه   .آون توسترها بیشتر به مایکرویوها شباهت و نزدیکی دارند تا توسترهای معمولی

 گیرد.  شود، صورت می مادون قرمز که توسط المنتهای موجود در آن تولید می 
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 عرضه  -3-2

 تولید داخلی  -2-3-1

اـست. این واحدها بر طبق کد آیـسیکی اـست که در  پرداخته ـشده  محـصول طرح  فعال    واحدهای  تولید  به بررـسی میزان  زیردر  

ابتدای طرح برای محـصول ذکر گردیده اـست. مطابق آمارهای وزارت ـصنعت معدن و تجارت، واحدهای تولید کننده این نوع  

 مورد بررسی قرار گرفته است. 8محصوالت به شرح جدول 

 اجاق گاز توکار -1400 سال در  صنعت در فعال یواحدها وضعیت : 5جدول 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 7800 اردبیل  سیدکامل شیخ االسالمی 

 4300 اردبیل  قاسم سیفی رحیم بیگلو 

 9400 اصفهان  اصفهان زالل کوثر 

 600 اصفهان  انتخاب مبین طاها 

 4800 اصفهان  حافظ صنعت پایدار خمینی شهر 

 6800 اصفهان  رویانا صنعت زنده رود 

 6900 اصفهان  اصفهان زالل کوثر 

 10000 اصفهان  سید حمیدرضا میراحمدی 

 4300 اصفهان  گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان 

 7400 اصفهان  سرایش 

 9000 البرز  شایان لعاب سیمین 

 6700 البرز  جلیل تبریزی باهمت 

 1300 البرز  روبی نو تجارت 

 9300 البرز  پیلوت گاز تهران 

 4500 البرز  صنایع لوازم خانگی پرتو الماس البرز 

 6800 البرز  تاکنو گاز 

 9200 البرز  نادر جمالی اقباش 

 1100 البرز  گروه تولیدی لوازم خانگی خانه مجلل ایده عالی 

 7200 البرز  صنعت استیل حامی هوم 

 6900 البرز  داالهو تجارت کاسپین 

 3400 البرز  مرتضی رمضانی 

 4100 آذربایجان شرقی  پردیس صدرای سهند 

 4900 آذربایجان شرقی  اتحاد ایلیا تاوریژ 

 4700 آذربایجان شرقی  حسن ناصری جوانقلعه 

 5800 آذربایجان شرقی  جهان خزر تهران 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 22 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 9200 آذربایجان شرقی  کاوه افروز

 1500 آذربایجان شرقی  احد نقش کجاباد 

 9400 آذربایجان شرقی  بهسوزان اذر 

 3900 آذربایجان شرقی  آذر سیوان پارسیان 

 7300 آذربایجان شرقی  محمدحسین بشیری خطیبی 

 9100 آذربایجان شرقی  تعاونی تولید آبگرمکن گازی زمینی نگین پارس مراغه 

 7700 آذربایجان شرقی  کجاباد و یوسف ریحانی علی ریحانی 

 7700 آذربایجان شرقی  پادینا گستران طربناک 

 6200 آذربایجان شرقی  آرام کاالی سبالن 

 7300 آذربایجان شرقی  آتش مهر آداک

 200 آذربایجان شرقی  حسینعلی امجدی کجاباد 

 9000 آذربایجان شرقی  صنعتی آبشار تبریز 

 7200 تهران  نگین ایرانیان ساختار نوین مدرن 

 5500 تهران  تولیدی وصنعتی تابان گاز افرین 

 9200 تهران  بازرگانی صنعتی پیک پدیدار 

 5800 تهران  صنایع امرسان 

 5800 تهران  یاس استیل نیکوکار 

 5100 تهران  کامیاب گاز جم 

 4000 تهران  رضا معین الساداتی 

 1300 تهران  شرکت صنایع فلزی مهشید فام

 5500 تهران  توسعه بازرگانی اخوان جم 

 400 تهران  بین المللی راه شکن ماشین 

 2700 تهران  تجارت طالئی شایان مهر 

 8600 تهران  آذین گاز 

 300 تهران  وحید خطائیان اصلی 

 8700 تهران  درخشان صنعت آناهیتا 

 5300 تهران  آرمان تجارت ماکان 

 2200 خراسان رضوی  ثمین شعله ور توس 

 700 خراسان رضوی  شرکت آبان گاز پارت 

 5200 خراسان رضوی  تولیدی صنعتی زاوین گاز 

 8500 خراسان رضوی  تولیدی مشهد دوام

 2100 خراسان رضوی  امیران استیل طوس 

 300 خراسان رضوی  زرین شعله خسرویه 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 23 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 5900 خراسان رضوی  سن سون توس 

 7400 خراسان رضوی  بهشتی مقدم 

 7800 خوزستان  رسام صنعت آرکا آرسس 

 8900 سمنان  سیمرغ تابان ایرانیان 

 6800 سمنان  علی شهباز گرمرود 

 2400 قزوین  صفت اله حسینی 

 700 قزوین  صنایع فلزی مهیار البرز 

 4500 قم تولیدی آسایش گستر نویان 

 2300 کردستان  شرکت کاویار پردازان بلندآوازه غرب 

 2800 گلستان  مصنوعات فلزی رنگارنگ تعاونی و تولیدی 

 1100 گیالن  پارس شعله آذین 

 3200 مازندران  تولیدی صنعتی ساحل مازند گاز 

 5400 مازندران  میالن گاز آمل 

 5000 مازندران  صبا فروز ایرانیان آسیا 

 600 مازندران  حسین میرزازاده 

 400 مازندران  گروه صنعتی ناب استیل 

 8900 مازندران  استیل گروه صنعتی ناب 

 3400 مازندران  تولیدی صنعتی پارسیان تجارت آمل 

 500 مرکزی پالیز ابزار الکترونیک مرکزی 

 6700 مرکزی ارکان نوین توسعه یکتا 

 9900 مرکزی جام جهان بین تفرش 

 

 کابین دار اجاق گاز  -1400 سال در  صنعت در فعال یواحدها وضعیت : 6جدول 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 17000 اصفهان  افتخار صنعت ماهان 

 17600 اصفهان  رضا تیغ ران 

 12800 اصفهان  تولیدی گرمای کویر 

 13800 اصفهان  مسعودمطهر 

 7200 اصفهان  رویانا صنعت زنده رود 

 13200 اصفهان  گروه صنعتی شاتل گاز کاشان 

 9200 اصفهان  آتور 

 16400 اصفهان  تولیدسپاهان آسان 

 13200 البرز  تولیدی صنعتی اندیشه گستر آروند ایرانیان 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 24 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 7800 البرز  شایان لعاب سیمین 

 4400 البرز  جلیل تبریزی باهمت 

 800 البرز  پیلوت گاز تهران 

 10200 البرز  تاکنو گاز 

 18400 البرز  نادر جمالی اقباش 

 3600 البرز  داالهو تجارت کاسپین 

 4600 البرز  مرتضی رمضانی 

 7200 البرز  نماد  اندیشه  بیکران 

 11800 آذربایجان شرقی  دنیز خزر تبریز 

 17400 آذربایجان شرقی  مهیار شوقی تبریز 

 7000 آذربایجان شرقی  محمدحسین علمی کجابادی 

 11600 آذربایجان شرقی  الین آذر افروز 

 7000 آذربایجان شرقی  پردیس صدرای سهند 

 11000 آذربایجان شرقی  اتحاد ایلیا تاوریژ 

 16200 آذربایجان شرقی  ساتراپ فوالد ویرا غرب 

 7400 آذربایجان شرقی  قاینار خزر 

 4800 آذربایجان شرقی  تانش گلین 

 14800 آذربایجان شرقی  آتش افروز غرب 

 18400 آذربایجان شرقی  حسن قدیمی شاهسوار 

 11400 آذربایجان شرقی  جهان خزر تهران 

 19600 آذربایجان شرقی  جواهران تهران 

 1400 آذربایجان شرقی  ماهان سوز آذر 

 18800 آذربایجان شرقی  ماهان سوز آذر 

 200 آذربایجان شرقی  کاوه افروز

 10400 آذربایجان شرقی  فروزشگر سهند 

 15600 آذربایجان شرقی  سپید گاز مهر 

 6800 آذربایجان شرقی  اصغر قربانی علیشاه 

 15200 آذربایجان شرقی  نگین افروز تبریز 

 2600 آذربایجان شرقی  محمود طاقی کجاباد 

 6400 آذربایجان شرقی  تولیدی آتش سوز آذر 

 16800 آذربایجان شرقی  تکسان خزر تبریز 

 7600 آذربایجان شرقی  جهان افروز  گوهر 

 17800 آذربایجان شرقی  هوشیار گاز آذر 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 25 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 10800 آذربایجان شرقی  احد نقش کجاباد 

 18400 آذربایجان شرقی  جهان سوزان کاال 

 3600 آذربایجان شرقی  بهسوزان اذر 

 1600 آذربایجان شرقی  جهان افروز صنم 

 8600 آذربایجان شرقی  مهتابان گاز آذر 

 14400 آذربایجان شرقی  هریس پیمان 

 19000 آذربایجان شرقی  جهان طراوت تهران 

 9600 آذربایجان شرقی  تولیدی تبریز مهیان گاز 

 1600 آذربایجان شرقی  آشنا گاز سهند 

 19800 آذربایجان شرقی  آذر آدنیس تبریز 

 13600 آذربایجان شرقی  مهتاب گاز جم 

 3000 آذربایجان شرقی  سامان تابش گاز 

 10600 آذربایجان شرقی  صدف گاز مهر 

 19800 آذربایجان شرقی  ساناز گاز 

 6600 آذربایجان شرقی  شایان صنعت تبریز 

 18000 آذربایجان شرقی  ساالرگاز 

 17200 آذربایجان شرقی  آذر سیوان پارسیان 

 8800 آذربایجان شرقی  سانا گاز مهریا آذر 

 16200 آذربایجان شرقی  مهر سوزان غرب 

 13200 آذربایجان شرقی  بهروز افخم کجابادی 

 9000 آذربایجان شرقی  ایمن افروز تبریز 

 5200 آذربایجان شرقی  حمید مهردادی کجاباد 

 4400 آذربایجان شرقی  مهیار شوقی تبریز 

 10000 آذربایجان شرقی  محمدحسین بشیری خطیبی 

 17800 آذربایجان شرقی  تعاونی تولید آبگرمکن گازی زمینی نگین پارس مراغه 

 12200 آذربایجان شرقی  علی ریحانی کجاباد و یوسف ریحانی 

 17000 آذربایجان شرقی  کاوه صنعت عدل 

 6400 آذربایجان شرقی  پادینا گستران طربناک 

 10600 آذربایجان شرقی  آذر پاک خزر تهران 

 4000 آذربایجان شرقی  کهکشان سرمای آذر 

 2200 آذربایجان شرقی  علی اکبر اسحقی کجاباد 

 18600 آذربایجان شرقی  یونس فداکاری کجابادی 

 13400 آذربایجان شرقی  یعقوب رضائی کجابادی 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 26 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 19400 آذربایجان شرقی  آدی سان سوز 

 14000 آذربایجان شرقی  سپهر پویا پرشین 

 3400 آذربایجان شرقی  آرام کاالی سبالن 

 8400 آذربایجان شرقی  آذر فراسوی سهند 

 6200 آذربایجان شرقی  آیدین جواهری 

 16800 آذربایجان شرقی  تبریز لعاب صنایع 

 2000 آذربایجان شرقی  لباس شوئی بهاران خزر 

 400 آذربایجان شرقی  تولیدی صنعتی اطلس جواهر 

 17000 آذربایجان شرقی  سیدغفورآقامالی 

 10400 آذربایجان شرقی  بهاران سوز آذر 

 2000 آذربایجان شرقی  حسینعلی امجدی کجاباد 

 19200 آذربایجان شرقی  پارسان گستر آذر 

 12800 آذربایجان شرقی  سایوان افروز غرب 

 7800 آذربایجان شرقی  بایرام اژدری 

 4800 آذربایجان شرقی  زیبا افروز هما 

 10200 تهران  سام گستر سونیا 

 2600 تهران  اکبر طوقیان 

 5200 تهران  تولیدی بهسوز 

 8800 تهران  تولیدی بازرگانی طلیعه مهر سپاهان 

 7800 تهران  صنایع امرسان 

 15400 تهران  حسین انتظاری سرکاریزی 

 600 تهران  کامیاب گاز جم 

 18000 تهران  رضا معین الساداتی 

 3000 تهران  هامر صنعت پارس 

 6000 تهران  مهران کرمی 

 15600 تهران  شرکت صنایع فلزی مهشید فام

 16800 تهران  توسعه بازرگانی اخوان جم 

 11400 تهران  المللی راه شکن ماشین بین 

 2600 تهران  مجتبی طوقیان 

 17400 تهران  دیاکو صنعت بهی 

 18200 تهران  وحید خطائیان اصلی 

 7000 تهران  همایون بختیاری 

 2800 تهران  اکبر بزرک زاده 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 27 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 13600 تهران  حسین صالحی باویلی 

 5400 تهران  آرمان تجارت ماکان 

 19400 تهران  گاز تولیدی و صنعتی جهان 

 17800 خراسان رضوی  تولید لوازم خانگی اریس نیشابور 

 16600 خراسان رضوی  شرکت آبان گاز پارت 

 19000 خراسان رضوی  مشهدگرم سوزخراسان 

 15200 خراسان رضوی  استیل گاز مشهد 

 200 خراسان رضوی  تولیدی مشهد دوام

 2400 خراسان رضوی  قدس گاز مشهد 

 7800 خراسان رضوی  خسرویه زرین شعله 

 6200 خراسان رضوی  سن سون توس 

 12200 خراسان رضوی  ایران شرق نیشابور 

 19200 خراسان رضوی  بهشتی مقدم 

 2800 سمنان  علی شهباز گرمرود 

 5400 سمنان  شاب سرویس منطقه آزاد چابهار 

 10000 سمنان  فنی و تولیدی آذر 

 17600 بلوچستان سیستان و  سیستان بی نظیر 

 18000 قزوین  صنایع فلزی مهیار البرز 

 8600 قم تولیدی آسایش گستر نویان 

 14400 قم گرمینه جام قم

 10000 کردستان  تولیدی صنعتی برفاب شاهوکردستان 

 7800 گلستان  تعاونی و تولیدی مصنوعات فلزی رنگارنگ 

 16400 گیالن  تعاونی اختر گاز صومعه 

 14400 گیالن  برادران نصیری مسعود 

 17800 مازندران  حسین میرزازاده 

 3000 مازندران  مهدی اسالمی کوالئی 

 16800 مرکزی ارکان نوین توسعه یکتا 

 2800 مرکزی جام جهان بین تفرش 

 

 بخاری گازی  -1400 سال در  صنعت در فعال یواحدها وضعیت : 7جدول 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 10600 اصفهان  پالرپویا 

 10400 اصفهان  حسین زارع پور آدریانی 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 28 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 3600 اصفهان  تولیدی لوازم خانگی مایسا صنعت آسیا 

 15800 اصفهان  رضا تیغ ران 

 5000 اصفهان  زوهاکبر تیغ ران پ 

 3800 اصفهان  بهین سوزسپاهان 

 16600 اصفهان  لورچ 

 18200 اصفهان  آتور 

 19400 اصفهان  گروه صنعتی ارکان ساختار نوین ایرانیان 

 6800 البرز  تولیدی لوازم خانگی مه پویا 

 7400 آذربایجان شرقی  آیسان گاز سهند 

 7600 آذربایجان شرقی  دنیز خزر تبریز 

 19800 آذربایجان شرقی  مهیار شوقی تبریز 

 8800 آذربایجان شرقی  محمدحسین علمی کجابادی 

 11800 آذربایجان شرقی  افروز الین آذر 

 400 آذربایجان شرقی  احد عقلمند کجابادی 

 13800 آذربایجان شرقی  پردیس صدرای سهند 

 1200 آذربایجان شرقی  قاینار خزر 

 8200 آذربایجان شرقی  تانش گلین 

 19800 آذربایجان شرقی  آتش افروز غرب 

 17000 آذربایجان شرقی  حسن قدیمی شاهسوار 

 12200 آذربایجان شرقی  سان تبریز آذر شای 

 13000 آذربایجان شرقی  جهان خزر تهران 

 10200 آذربایجان شرقی  جواهران تهران 

 5600 آذربایجان شرقی  ماهان سوز آذر 

 3800 آذربایجان شرقی  ماهان سوز آذر 

 9000 آذربایجان شرقی  کاوه افروز

 8200 آذربایجان شرقی  فروزشگر سهند 

 7800 آذربایجان شرقی  سپید گاز مهر 

 4600 آذربایجان شرقی  نگین افروز تبریز 

 2200 آذربایجان شرقی  محمود طاقی کجاباد 

 1400 آذربایجان شرقی  تولیدی آتش سوز آذر 

 2600 آذربایجان شرقی  تکسان خزر تبریز 

 12400 آذربایجان شرقی  جهان افروز  گوهر 

 600 آذربایجان شرقی  هوشیار گاز آذر 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 29 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 2600 آذربایجان شرقی  نقش کجاباد احد 

 10200 آذربایجان شرقی  جهان سوزان کاال 

 4200 آذربایجان شرقی  بهسوزان اذر 

 1800 آذربایجان شرقی  جهان افروز صنم 

 2800 آذربایجان شرقی  مهتابان گاز آذر 

 4000 آذربایجان شرقی  جهان طراوت تهران 

 10200 آذربایجان شرقی  تولیدی تبریز مهیان گاز 

 17800 آذربایجان شرقی  آشنا گاز سهند 

 17600 آذربایجان شرقی  آذر آدنیس تبریز 

 800 آذربایجان شرقی  مهتاب گاز جم 

 800 آذربایجان شرقی  سامان تابش گاز 

 8400 آذربایجان شرقی  نصرت 

 9200 آذربایجان شرقی  آذر سیوان پارسیان 

 5800 آذربایجان شرقی  سانا گاز مهریا آذر 

 600 آذربایجان شرقی  مهر سوزان غرب 

 16200 آذربایجان شرقی  بهروز افخم کجابادی 

 14200 آذربایجان شرقی  ایمن افروز تبریز 

 2000 آذربایجان شرقی  حمید مهردادی کجاباد 

 400 آذربایجان شرقی  مهیار شوقی تبریز 

 2400 آذربایجان شرقی  کاوه صنعت عدل 

 9800 آذربایجان شرقی  پادینا گستران طربناک 

 11000 آذربایجان شرقی  آذر پاک خزر تهران 

 11200 آذربایجان شرقی  کهکشان سرمای آذر 

 19800 آذربایجان شرقی  یونس فداکاری کجابادی 

 200 آذربایجان شرقی  درنا خزر آذر تبریز 

 10600 آذربایجان شرقی  آدی سان سوز 

 7600 آذربایجان شرقی  سپهر پویا پرشین 

 18000 آذربایجان شرقی  آذرطالئی کاظمی نژاد 

 10800 آذربایجان شرقی  آرام کاالی سبالن 

 5000 آذربایجان شرقی  آذر فراسوی سهند 

 4200 آذربایجان شرقی  دونار خزر 

 10400 آذربایجان شرقی  آیسان خزر 

 600 آذربایجان شرقی  آیدین جواهری 



 
 احداث واحد تولید لوازم خانگی سنجی امکانگزارش 

 1400-167شماره: 

 18/08/1400تاریخ: 
 

 30 گوهر آسایش شرکت  کارفرما: 

 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد 

 2800 آذربایجان شرقی  صنایع تبریز لعاب 

 10200 آذربایجان شرقی  لباس شوئی بهاران خزر 

 9400 آذربایجان شرقی  سپهر خزر تبریز 

 4200 آذربایجان شرقی  تولیدی صنعتی اطلس جواهر 

 9800 آذربایجان شرقی  سیدغفورآقامالی 

 6400 آذربایجان شرقی  بهاران سوز آذر 

 14600 آذربایجان شرقی  حسینعلی امجدی کجاباد 

 17400 آذربایجان شرقی  آذر پارسان گستر 

 8800 آذربایجان شرقی  سایوان افروز غرب 

 3400 آذربایجان شرقی  بایرام اژدری 

 6000 آذربایجان شرقی  زیبا افروز هما 

 7000 آذربایجان شرقی  ویرا صنعت محار 

 8400 تهران  توان گاز کیمیا 

 6400 تهران  تولیدی بازرگانی طلیعه مهر سپاهان 

 17000 تهران  جم کامیاب گاز 

 5200 تهران  دیاکو صنعت بهی 

 12800 تهران  ارج

 12600 تهران  تولیدی صنعتی سوالن سبز 

 13000 تهران  تولیدی و صنعتی جهان گاز 

 7200 چهارمحال و بختیاری  بخاری سازی توکل 69تعاونی  

 13000 چهارمحال و بختیاری  برفاب

 16400 خراسان رضوی  شرکت آبان گاز پارت 

 13400 خراسان رضوی  شارق طوس 

 9600 خراسان رضوی  گرمان گاز توس 

 7800 خراسان رضوی  جهان کار 

 1200 خراسان رضوی  اکسون سازان طوس 

 16600 خراسان رضوی  مشهد ظهور 

 14800 خراسان رضوی  مشهدگرم سوزخراسان 

 17400 خراسان رضوی  کاظم باشعور 

 10400 خراسان رضوی  تولیدی مشهد دوام

 19600 خراسان رضوی  قدس گاز مشهد 

 3000 خراسان رضوی  امیران استیل طوس 

 17600 خراسان رضوی  جهان کار مشهد 


