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  باند و گاز پزشکی                                                             سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

  خالصه طرح
  

 باند و گاز پزشکی  نام محصول

  تن در سال10  ظرفیت پیشنهادي طرح

 عمل هاي جراحی و کمک هاي اولیه  موارد کاربرد

 نخ پنبه اي  مواد اولیه مصرفی عمده

 ندارد  )1390سال (کمبود محصول 

 43  )نفر (اشتغال زایی

 m2(  2500(زمین مورد نیاز 

  m2(  200(اداري 
  m2(  250(دي تولی
  زیربنا  m2(  100 ( تاسیسات سوله

  m2(  260(انبار 

   تن در سال نخ پنبه اي11  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

 m3(  5140 (آب
  میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی  kw(  460 (برق
  m3(  32000 (گاز

  -  )یورو(ارزي 
  سرمایه گذاري ثابت طرح  11082  )میلیون ریال(ریالی 
  11082  )میلیون ریال(وع مجم

  شهرك هاي اطراف استان تهران  محل پیشنهادي اجراي طرح
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

  معرفی محصول-1اد

  نام و کد محصول-1-1

می شوند بـه سـه دسـته اصـلی اسـتریل، غیـر       محصوالتی که تحت عنوان باند و گاز پزشکی به بازار عرضه      

  .استریل و روغنی تقسیم بندي می شود که  ویژگیها و موارد کاربرد هریک در ادامه ارائه شده است

جـنس ایـن   . اسـت  8 و تراکم پود آن      12بوده و تراکم تار     ) افتهت(داراي بافت ساده     پزشکی   باند و گاز  انواع   

 مورد اسـتفاده در تهیـه بانـد و گـاز     الیاف نخ بکار رفته در بافت پارچه . درصد پنبه می باشد 100محصوالت  

 از الیاف مصنوعی در آن حتی به مقـدار     نباید  از جنس پنبه طبیعی و خالص باشد و به هیچ وجه           می بایست 

  .اده شودکم نیز استف

  : دالیل عدم استفاده از الیاف مصنوعی در ساخت این محصوالت عبارت است از 

 . حساسیتهاي جلدي و غیر جلدي در بیمار ایجاد می کنند"الیاف مصنوعی عموما §

امکان جذب و نگهداري محلولها و نیز کـارایی مطلـوب را دارا   , دلیل شکل خاص ساختمانی شان   به   §

 .می باشندن

    که عدم دقـت در فـراوري صـحیح مـشکالتی را ایجـاد       پنبه طبیعی خام سه مشخصه ویژه دارد      الیاف  ضمنا  

  : این موارد در ذیل ارائه شده است.می کند و سبب افت کارایی محصول می شود

 سیتریک و اولئیک می باشد کـه  ، پکتیک، مالئیک،الیاف پنبه طبیعی حاوي چربی هاي استئاریک      §

 .جذب آب و محلولها و خون می شودمانع  ،رچه هاي بکار رفتهدر صورت باقی ماندن در پا

 .این الیاف در حالت خام داراي رنگ زرد هستند و می بایست رنگزدایی شوند §

  . در پنبه خام وجود داردناخالصی هاي معدنی ناشی از جذب مواد توسط ساقه پنبه از زمین §

کردن آنها نیز می بایـست توسـط      اوري  حصوالت فر ، به دلیل موارد کاربرد خاص این م        مذکور عالوه بر موارد  

و مهمترین و حیاتی ترین مرحله تولید انـواع گازهـاي جراحـی اسـتریل      .انجام گیردضوابط خاص و با دقت     

از % 60که توجه ویژه اي را می طلبـد چـرا کـه حـدود          ,  عملیات تکمیل پارچه تنزیب می باشد      غیر استریل 
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در این مرحله باید تامین شـود           سسه  مو مهمترین مولفه هاي مورد تاکید    

 تشکیالت و سرمایه گذاري مناسب و قابل توجهی باید بهره منـد           ،از آنجائیکه براي تامین آنها از تاسیسات       و

بود متاسفانه گروهی سود جو از روشهاي غیر استاندارد و غیر بهداشتی و غیـر اصـولی اسـتفاده کـرده و بـا                       

استفاده از مواد شیمیایی غیر مجاز و درشرایط ابتدائی مبادرت به سفید کردن پارچه می کنند و بدون آنکـه       

فقط به سود خـویش فکـر مـی کننـد و جامعـه را قربـانی          , به فاکتورهاي مورد اشاره استاندارد توجه نمایند      

  :یر بصورت ویژه نظر داشت باید به سه فاکتور ز"منافع خود می نمایند در صورتی که در تکمیل حتما
  

 استفاده از مواد شیمیایی مجاز در شرایط مناسب §

 شستشوي کامل پارچه در شرایط مناسب §

 تنظیم تار وپود پارچه در زمان خشک کردن §

 

مرحله بسته بندي پارچه تنزیـب   . مراحل بسته بندي این محصوالت نیز از اهمیت ویژه اي برخوردار است              

نگهداري و آماده براي مرحلـه بعـدي        ) میکروب کش    (UVنطینه مجهز به المپ     خشک شده در اتاقهاي قر    

 در اتاقهاي قرنطینه دیگر نگهـداري و آمـاده بـراي قـرار       "یعنی برش پارچه در ابعاد مورد نیاز شده و مجددا         

 در مرحله بسته بندي کـه توسـط ماشـین آالت اتوماتیـک و             . گرفتن روي دستگاههاي بسته بندي می شود      

تـا  . اتوماتیک انجام شده و در داخل بسته هاي نایلونی مرغوب یا جعبه هاي مقـوایی قـرار مـی گیرنـد              نیمه  

 ، براي اتاقهاي عمـل توسـط دسـتگاه اتـوکالو     استریل بهداشتی تولید شده و به نام گازهاي    "اینجا گاز کامال  

  . استریل شده و مورد استفاده قرار می گیرد

زائد در مرحله تکمیل و شستـشو        صرف پس از عاري شدن از هرگونه مواد       گازهاي پانسمان استریل یکبار م     

 اسـتریل  ،در سازمان انـرژي اتمـی  ) اشعه گاما( به روش پرتونگاري  با روش اتیلن اکساید در محل تولید و یا      

 بیـست و  ،استریل بودن.  مطب ها و اورژانس عرضه میگردد،شده و توسط داروخانه ها براي مصرف در منازل   

  .ین فاکتور استاندارد براي این گونه گازها می باشدهفتم
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

  

 

  انواع باند و گاز پزشکی-1شکل

تار یا حداقل نمره نخ مصرفی در . در حالت خیس و خشک فاقد بو باشدانواع باند و گاز پزشکی می بایست    

  .می باشد  انگلیسی19نمره   نخ مورد استفاده در تولید باند و گازپود

عرض باندها بسته به نوع .  و مورد استفاده قرار می گیرندشده برش داده دو مترطول باندها عمدتا در   

           برش در عملیات تکمیلی مشخصم سانتی متر باشد که در هنگا20 و 15، 10، 5سفارش می تواند 

بندي شود، طوریکه  پارچه باند باید با پهناي یکسان در راستاي تار بریده شده و بصورت رول بسته .می گردد

  .راحتی باز شده و نخهاي آزاد مانع از باز شدن رول نگردنده ب
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

  
  شماي کلی باند غیر استریل-2شکل

توانند بصورت تکی یا چندتایی با رعایت  رولها می. هر رول باید توسط کاغذ یا سلوفان پوشانده شود    

 :بندي گردند ضوابط زیر بسته

o در بسته بندي تکی، ابتدا و انتهاي هر رول باید بطور کامل پرس شود.  

o  در داخـل ) مطابق با تعداد اظهار شده بـر روي بـسته  (تایی، باید تعداد معینی رول   بندي چند  در بسته      

  .نحوي قرار گیرد تا آن را گرد و غبار و آلودگی حفظ نمایده اتیلن ب اي از جنس پلی کیسه

 تحـت  ،باندهاي تولید شده چنانچه پس از عملیات سفیدگري با پارافین و مواد پرکننده دیگر آغـشته شـوند          

  . تایی بسته بندي می شوند36  و یا24 معموال در بسته هاي  ونوان گاز روغنی شناخته می شودع

  .گازهاي استریل معموال در بسته هاي دو عددي بسته بندي شده و به بازار عرضه می شوند 

  

  شماي کلی گاز استریل پزشکی-3شکل

  .  می باشد24232010یسیک انواع باند و گاز پزشکی آکد 
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

گاز، بانـد، وسـایل زخـم بنـدي          تحت عنوان    3005اصلی    تعرفه از طریق محصوالت  واردات و صادرات این       

کال و بسته بندي هاي خرده فروشی براي مقاصـد   عرضه شده به اش    یاآغشته یا پوشانده شده با مواد دارویی        

 بـه  90/3005که از بین آنها تعرفه گمرکی      این تعرفه خود شامل چند زیر تعرفه است       .  انجام می گیرد   طبی

 خود به چند زیـر تعرفـه   1384 این شماره تعرفه  از سال .انواع باندها وگازهاي پزشکی اختصاص یافته است      

  : استبه شرح زیر تقسیم بندي شده

  باندهاي ساده، استریل، انواع گاز : 10/90/3005 -

  باندهاي متشکل از فایبرگالس و پلی استر : 20/90/3005 -

  سایر : 90/90/3005  -

  

   شرایط واردات-3-1
  

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی              ) 2(    حقوق پایه طبق ماده     

ی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـاال، انـواع عـوارض و سـایر وجـوه                    جمهوري اسالم 

به مجموع این دریـافتی     . ارزش گمرکی کاالها تعیین میشود    % 4دریافتی از کاالهاي وارداتی میباشد و معادل        

  . میشودو سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودي اطالق

  .به شرح زیر می باشد انواع باند و گاز پزشکیحقوق ورودي براي 
  

  45 وروديحقوق  : 10/90/3005-

  15 وروديحقوق  : 20/90/3005-

  4 وروديحقوق  : 90/90/3005-
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

   بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

  استانداردهاي بین المللی-1-4-1

  [3].در زیر ارائه شده است انواع باند و گاز برخی از استانداردهاي بین المللی موجود براي

v ویژگی هاي گازهاي استریل جراحی                                                             ASTM F1862  

v  روشهاي بسته بندي گازهاي استریل  ASTM F 2171                                                        

v ن گاز و باند استریل مورد استفاده در جراحیروش هاي آزمو                      ASTM F920-85   

v ویژگیهاي گازهاي استریل BS17079                                                                                 
  

تانداردهاي ملیاس-2-4-1  

  [5]. در زیر ارائه شده است باند و گاز انواع برايملی تدوین شدهاسامی استانداردهاي 
 

v                   ویژگیها و روش هاي آزمون باند پزشکی با بافت ساده           ISIRI-583               

این . شایان ذکر است که این استاندارد در مورد باندهاي زخم بندي از جنس صد درصد پنبه کاربرد دارد  

خم بندي که تمامی عملیات تکمیلی و سفیدگري، برش و بسته بندي بر روي آن استاندارد در مورد باند ز

  .انجام شده و آمادة عرضه به بازار است، قابل اجرا می باشد
  

v                                                                 تعیین جنس باند و گاز    ISIRI-3727 

v باند تعیین میزان تراکم نخ تار در بافت ISIRI-683                                                  

v  اندازه گیري مقاومت پارگی باندISIRI-1147                                                         
 

ز بـا   گروه تولیدکنندگان باند و گاز استاندارد به دلیل تمـاس مـستقیم گـا             بر اساس اطالعات گرفته شده از          

 از رعایـت اسـتانداردهاي تـدوین شـده     . مورد براي تولید باند و گاز استاندارد ضـروري اسـت           26زخم، رعایت   

شـد و تولیـد، توزیـع و تمرکـز     » استاندارد اجباري« قانون استاندارد مشمول    9 بر اساس ماده     82ابتداي سال   

د استاندارد فرد یا موسسه تولیدکننده و       کاالهاي غیراستاندارد ممنوع اعالم شد که در صورت عدم رعایت موار          

  . گیرد کننده متخلف و تحت پیگرد قانونی قرار می مصرف
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

   قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -5       

قیمت جهانی-1-5-1  

در . و نیز خصوصیات خاص از جمله استریل بودن متفاوت می باشـد قیمت باند و گاز پزشکی بر اساس ابعاد       

  . به انضمام برخی از مشخصات آن ارائه شده استآمریکا در  چند نمونه باند و گاز پزشکی قیمت1جدول

 [5]قیمت انواع باند و گاز-1جدول 
  مشخصات  واحد  )دالر(کل قیمت   نوع باند

  
  هر عدد  122

Non-sterile, 4 1/2" x 4,1 yds 

100/case  

  
392  100/case  

CarraGinate Alginate 

Dressing 2 x 2  

  

  Gauze Bandage - 6" x 10 yds  هرعدد  56

  

  هرعدد  34
Kerlix Liteª Gauze Bandages 

- 2" x 3,5 yds, 3-ply, Sterile  

 

  

   قیمت داخلی-2-5-1

یـزات پزشـکی،   بررسی هاي میدانی انجـام شـده و اطالعـات گرفتـه شـده از فروشـندگان تجه             بر اساس 

  . انواع باند و گاز به شرح زیر می باشد روزبهداشتی درمانی سطح کشور، متوسط قیمتز داروخانه و مراک

  

v                 ریال850   قیمت هر حلقه باند  

v         ریال4900قیمت هر جعبه گاز روغنی  

v         ریال1150قیمت هر پاکت گاز استریل   
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   موارد کاربرد-6-1

       سـطح کـشور بـه طـور گـسترده مـورد اسـتفاده قـرار             واع باند و گاز پزشکی در مراکز بهداشتی و درمانی           ان   

این محصوالت به دو دسته استریل و غیر استریل تقسیم می شـوند کـه هـر کـدام مـوارد کـاربرد                    . می گیرند 

  .خاص خود را دارند

 .دارنـد  کـاربرد  سطحی و گرم نگه داشتن عضله که جهت بستن زخم هاي روغنی عمدتاوگاز  استریل غیرگاز 

  . به صورت گسترده در جراحی ها مورد استفاده قرار می گیرند نیزگازهاي استریل

ـ  . همچنین گاز استریل براي پوشاندن محل سوختگی مورد استفاده قرار می گیرد  اي پانـسمان  رعالوه بـر آن ب

  .ده می شوداولیه زخمها و بریدگی هاي عمیق از گاز استریل استفا

  .براي ثابت نگهداشتن اولیه محل در رفتگی و بعضا شکستگی از باند غیر استریل استفاده می شود  

  .ئ الینفک کمک هاي اولیه و اعمال جراحی هستندبه عبارتی می توان گفت انواع باند وگاز از جمله اجزا
  

   کاالي جایگزین-7-1

 داراي بافت ساده ،تا در زخم بندي از آن استفاده می شود      همانطور که ذکر شد، باند و گاز پزشکی که عمد         

تفاده قـرار  سیا به عبارتی تار و پودي است، لذا محصوالت نبافته از جنس پنبه نمی توانند در این زمینه مورد ا     

 از طرف دیگر به دلیل خصوصیات خاص پنبه پارچه بافته شده از الیاف مـصنوعی نمـی توانـد در ایـن             .بگیرند

  .ستفاده شوندزمینه ا

   .به عبارت دیگر می توان گفت محصول جایگزینی براي باند و گاز پزشکی از جنس پنبه وجود ندارد

  

   اهمیت استراتژیک کاال -8-1

با توجـه بـه مـصرف آن در     سیار فنی و تخصصی بوده وب باندهاي زخم بندي     و استریل, تولید گازهاي طبی     

کز درمانی و تماس مستقیم با خون بیمار و ارتباط تنگاتنـگ بـا سـالمتی و    اتاقهاي عمل بیمارستانها و نیز مرا    

  .تندرستی وي از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است
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گاز و باند از کاالهاي اساسی پزشکی بوده و به دلیل تماس با محل جراحـت ارتبـاط مـستقیمی بـا سـالمت            

تولیـد محـصول   ریل عفونت و آلودگی میکروبی اسـت،   عوارض مصرف باند و گاز غیراست     از آنجا که    . بیمار دارد 

  .با رعایت استاندارد ها از اهمیت به سزایی برخوردار است

  

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1 

  .در آسیا ارائه شده است باند و گاز  لیست تولید کنندگان بزرگ2در جدول 

  

  2006آسیا  در سال در   باند و گازتولید کنندگانبرخی از -2دول ج
  نام شرکت تولید کننده  نام کشور

New Way Sanitary Articles Dongying Co., Ltd.  

Shandong Sishui P & W Economic Trading Co., Ltd. 

FIRSTAR HEALTHCARE Co., Ltd.  

Jiangsu Yangzhou Medline International Enterprise Co., Ltd.  

Nantong Jiangchao Fiber Products Co., Ltd.  

Good Vista Medical & Health Products Co., Ltd.  

Nantong Jianan Medical Products Co., Ltd.  

Topmed Surgical Suppliers Co., Ltd.  

  چین

Fujian International Trade Development Company Ltd. 

Sonikraong E.N.T equipment .co., ltd.  

Xinda Medical Material Corporation  تایوان  
Yiwu Hongyu Medical Commodity Co., Ltd.   

  

 و همچنین تنوع اینکه این محصوالت از جمله کاالهاي با مصرف نهایی هستند به دلیل تشایان ذکر اس   

 با توجه به اطالعات موجود .آمار دقیقی از تولید و مصرف باند و گاز پزشکی در جهان در دسترس نیست آن،

مده این محصوالت در آمریکا و مکزیک از جمله تولید کنندگان ع می توان گفت کشورهاي آلمان، چین،

  .جهان هستند
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به در این میان کشورهاي آمریکا، چین و انگلیس از جمله مصرف کنندگان عمده این محصوالت در جهان 

  .شمار می آیند

  

  شرایط صادرات-10-1

 جهت  ولی.بر اساس قوانین و مقررات بازرگانی کشور شرایط خاصی براي صادرات این محصول وجود ندارد  

ازار هاي جهانی می بایست محصول تولیدي از استانداردهاي الزم برخوردار بوده و قابلیت رقابت در ورود به ب

  .بازار را داشته باشد
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  وضعیت عرضه و تقاضا-2

  ظرفیت تولید محل واحدها، احدهاي موجود،بررسی و-1-2

  . ارائه شده است3در جدول  زانواع باند و گااطالعات مربوط به واحدهاي موجود تولید کننده   

  )تن در سال ( - انواع باند و گاز واحدهاي موجود تولید کننده -3جدول 
  مجموع ظرفیت  نام واحد

  30  احسان طب سپاهان
  70  تعاونی  امید درمان اپادانا

  55   رامین  باند و گاز استریل تعاونی
  20  تولیدي و صنعتی عادل نوین سپاهان

  100  از صفا طب باند و گ تولیدي
  425  تعائنی باند و گاز مهر خوزستان

  120   صحراي کویرشرکت
  50   بهبود پارسا سپاهان

  180  شفاطب اصفهان
  30  غفار زاده اصفهانی

  30    کردآبادي شیرینی
  100  تعاونی باندوگاز طبی آریان رازي

  10  تهران مهرپود
  60   توس التیام
  30    باند پزشک

  22    طوس  طب  حکیم  و توزیعی  تولیدي تعاونی
  10   رضا فرحناكحسین
  3  ا باند و گاز نینوشرکت
  20   شرق مرهم توسشرکت

  10   باندشهاب
  10   ریانی محمدپورعلی

  44    ایران  مسک شرکت
  430  تجهیزات پزشکی مرهم رازي

  55  وگازلطیف  باندشرکت
  20   طب صانع
  40   بهگازکرمان پانسمان
  305   گاز سبز شمالشرکت باند و
  10     بافته شرکت

  20  مازندران92  تعاونی شرکت
  40   الریجان  سالم شرکت

  200   کاوه باند وگاز و پنبه
  60   مرهم سازمیبدشرکت

  2609      مجموع
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ـ  . تـن اسـت  2609 در حـدود  همانطور که مشاهده می شود، ظرفیت فعلی تولید بانـد و گـاز در کـشور               ه ب

رسـمی مجـاز کـه داراي موافقـت اصـولی        کارخانـه 32استاندارد براي بانـد و گـاز، از        موجب اجباري شدن    

     استانداردهاي داخلـی شـده انـد و مـابقی یـا فعالیـت خـود را متوقـف           کارخانه موفق به رعایت      27هستند،  

  . کرده اند و یا به صورت غیر قانونی فعال هستند

 و با در نظر گرفتن این نکته که در حال حاضـر  اي مذکوربر اساس اطالعات گرفته شده از برخی از واحده    

 متوسـط بهـره تولیـد در ایـن        تعدادي از واحدهاي داراي مجوز به دلیل عدم رعایت استاندارد تولید ندارند،             

  .درصد است 70 صنعت

  .ارائه شده است 4 در جدول 1385 تا 1379 از سال  باند و گازتولید کنندهرفیت واحدهاي ظ

  

 در سالهاي مختلف باند و گاز  ظرفیت واحدهاي تولید کننده -4جدول 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  سال

  2609  2236  1685  937  837  614  560  )تن در سال(ظرفیت 

  

  

   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2 

ارت صنایع مجوز اخذ به بعد از وز1382 که از سال باند و گازطرح هاي در دست اجراي تولید  لیست   

  . ارائه شده است5 در جدول درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، 20نموده و بیش از 
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 [2] باند و گاز تولیدطرح هاي در دست اجراي-5جدول

  ظرفیت  نام
  )تن(

  پیشرفت
  مکان  )درصد(

 سپید شرکت تعاونی تولیدي
  غربی  آذربایجان  45  10  بافت

  30  100  ا علیرض-احمدي

  50  50  پویان سپهر صفاهان

  45  150  احمد -کریمی

  فهاناص

  زنجان  57  250    پاك آریا نامشرکت

  فارس  20  250  تولید لوازم پزشکی حریرفارس

شرکت تعاونی وسائل پزشکی و 
  گیالن  58  50  ناتوانبخشی ابن سی

  مازندران  50  80   پاك مهر درمان طبشرکت

  940  مجموع

  

تی به بهره آ از طرح هاي در دست اجراي تولید باند و گاز در کشور در سالهاي صد در60با احتساب اینکه   

از موسسه استاندارد اخذ  فعلی بتوانند مجوزهاي الزم را  فعال واحدهاي کلیه و همچنینبرداري برسند

  .تن خواهد رسید 3173نمایند، ظرفیت آتی تولید باند و گاز پزشکی به حدود 

   

  ز آغاز برنامه سوم تاکنونات ابررسی روند وارد-3-2

 ارائه شده 6در جدول 90/3005 از طریق تعرفه 1384 تا 1379 از سال انواع باند و گاز  اتمیزان وارد

  [1].است
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 [1] باند و گازواردات-6جدول 
  تعرفه

  میزان و ارزش واردات  سال
90/3005  

  19  )تن(میزان 
1379  

  312  )هزار دالر(ارزش 

  20  )تن(میزان 
1380  

  605  )هزار دالر(ارزش 

  29  )تن(میزان 
1381  

  309  )هزار دالر(ارزش 

  859  )تن(میزان 
1382  

  1296  )هزار دالر(ارزش 

  18  )تن(میزان 
1383  

  162  )هزار دالر(ارزش 

  130  )تن(میزان 
1384  

  171  )هزار دالر(ارزش 

  

  .هاي چین، آلمان و ترکیه بوده است از کشور1384 تا 1379عمده واردات ایران بین سالهاي 

 که 10/90/3005 از طریق تعرفه 1384 و 1383 ذکر شده در سالهاي وارداتشایان ذکر است که میزان   

    باندهاي گچی، 90/3005زیرا تعرفه . صرفا به باند و گاز ساده و استریل اختصاص دارد، انجام شده است

  . می شودرا نیز شامل... پلی استر، فایبرگالس و 

  

  بررسی روند مصرف-4-2

 تاکنون و با در نظر گرفتن 1379با توجه به ظرفیت واحدهاي تولید کننده باند و گاز در کشور از سال    

 درصد این واحد و نیز با احتساب میزان واردات و صادرات این محصول در سالهاي 70متوسط بهره تولید 
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 1379 باند و گاز از سال  ظاهريبر این اساس روند مصرف . بدست خواهد آمد ظاهريمذکور میزان مصرف

  . ارائه شده است7تا کنون در جدول 

  

 در سالهاي مختلف باند و گاز ظاهري میزان مصرف -7جدول 
  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  سال

  1910  1667  1183  703  595  414  372  )تن در سال (مصرف

  

با توجه به روند رشد .  گرم است5/26رف باند و گاز در کشور حدود در حال حاضر میزان سرانه مص  

 با فرض ثابت ماندن 1390 در سال جمعیت پیش بینی می شود که میزان مصرف انواع باند و گاز در کشور

همچنین با توجه به باالرفتن سطح بهداشت جامعه می توان پتانسیل .  تن گردد1990معادل  سرانه مصرف

  . در نظر گرفت تن2500ند و گاز در کشور را در سالهاي آتی حداکثر حدود مصرف انواع با

  

  ز آغاز برنامه سوم تاکنون اصادراتبررسی روند-2-5

ارائه شده  8 در جدول 90/3500 از طریق تعرفه 1384 تا 1379 از سال انواع باند و گاز   صادراتمیزان    

  [1].است

  

  

  

  

  

  

  

 



   

  16

  
  
  
  
  
  
  

                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

 [1]صادرات باند و گاز-8جدول 
  تعرفه

  صادراتمیزان و ارزش   سال
90/3005  

  39  )تن(میزان 
1379  

  91  )هزار دالر(ارزش 

  36  )تن(میزان 
1380  

  94  )هزار دالر(ارزش 

  20  )تن(میزان 
1381  

  52  )هزار دالر(ارزش 

  13  )تن(میزان 
1382  

  66  )هزار دالر(ارزش 

  15  )تن(میزان 
1383  

  107  )هزار دالر(ارزش 

  28  )تن(میزان 
1384  

  182    )هزار دالر(ارزش 

  

  .عمده صادرات ایران به کشورهاي، مصر، عراق، تایوان و کویت بوده است

 که 10/90/3005 از طریق تعرفه 1384 و 1383  شایان ذکر است که میزان صادرات ذکر شده در سالهاي 

 باندهاي گچی،   90/3005زیرا تعرفه . صرفا به باند و گاز ساده و استریل اختصاص دارد، انجام شده است

   .را نیز شامل می شود... پلی استر، فایبرگالس و 

  

  ز به محصول با اولویت صادراتبررسی نیا-6-2

 ظرفیت فعلی واحدهاي تولید کننده انواع باند و گـاز در کـشور در       همانطور که در بخشهاي قبلی ذکر شد،          

عـالوه بـر ایـن واحـدهاي     .  درصد فعالیت می کنند70ا بهره تولید  تن است که به طور متوسط ب  2609حدود  
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 تن براي تولید باند و گـاز در کـشور وجـود دارد، بـا     940فعال چند طرح در دست اجرا نیز با مجموع ظرفیت     

 درصد از طرح هاي در دست اجرا در چند سال آتی پیش بینی می شـود،       60احتساب به بهره برداري رسیدن      

  . تن در سال برسد3173انواع باند و گاز در کشور در چند سال آتی به حدود ظرفیت تولید 

  از طرفی با توجه به میزان تولید داخلی و احتساب میزان واردات و صادرات، میزان مصرف فعلـی بانـد و گـاز     

 با در نظر گرفتن میزان رشد مصرف پیش بینی می شـود کـه  .  تن در سال می باشد   1910در کشور در حدود     

  . برسد(1390)تن در سالهاي آتی  2500میزان مصرف آتی این محصوالت به حدود 

 تـن  22ال اخیـر در حـدود   میانگین صادرات انواع باند و گـاز در دو سـ   8با توجه به ارقام ارائه شده در جدول   

ـ 45بوده است که با توجه به افزایش جمعیت و میزان رشد مصرف این محصوالت امکان صـادرات حـدود               ن  ت

  .باند و گاز به کشورهاي همسایه در سالهاي آتی متصور خواهد بود

  :به صورت زیر می باشد انواع باند و گاز در نهایت جمع بندي بازار

  تن2609: ظرفیت فعلی •

 تن 3173: پیش بینی ظرفیت آتی •

  تن2500: پتانسیل مصرف آتی •

   تن45: امکان کسب بازار صادراتی •

  . کمبود این محصوالت در کشور وجود نخواهد داشت،قاضا در سالهاي آتی  با توجه به میزان عرضه و ت
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

  بررسی تکنولوژي تولید-3 

 اصطالحاتی به کار رفته است که در ابتـدا بـه اختـصار شـرح          انواع باند و گاز پزشکی     در بررسی فرایند تولید     

  :داده شده است

   رطوبت بازیافتی §
  .باشد ، نسبت به وزن خشک آن میدرصد رطوبت جذب شده توسط کاالي خشک

  
  )تافته ( بافت ساده  §

  .گذرد در بافت ساده هر تار به تناوب از زیر و روي پود و هر پود به تناوب از زیر و روي تار می
  

  Tex نمره تکس §
در سیستم مستقیم و بیان کننده وزن هزار متر نخ بر حسب ) 1وزن مخصوص خطی( نشان دهنده نمره نخ    

  .شدبا گرم می
  

 (Ne)نمره انگلیسی  §

  :گردد   نخ می باشد و از فرمول زیر محاسبه می3 در یک پوند2 یاردها840عبارت است از تعداد 
 

TexeN   590/5  =  
  

 شرح داده 4 در بخش  که    با توجه به معایب و مزایاي روشهاي مرسوم جهت تولید انواع باند و گاز پزشکی

  .نوان فرایند پیشنهادي انتخاب شده استشده است، روش ماکویی به ع

  :فرایند تولید باند و گاز پزشکی شامل چند مرحله است که در ادامه ارائه شده است 

  

  

  
                                            

١- Linear density  
   متر914/0=  یک یارد -2
   گرم6/453=  یک پوند -3
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

  تولید پارچه-1

          انگلیسی به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار 19 و یا 20براي تهیه باند و گاز نخ پنبه اي نمره   

 جهت ماسوره پیچی که این بوبین.  کیلوگرمی می باشند20ه صورت بوبین هاي تقریبا نخ ها ب این. می گیرد

  .براي پود پارچه مورد استفاده قرار می گیرد و تعدادي هم براي چله پیچی استفاده می شود

دستگاه ماسوره پیچ، نخ را روي ماسوره می پیچد و این ماسوره ها براي پود پارچه مورد استفاده قرار          

نخهایی که براي چله پیچی می رود بوسیله دستگاه چله پیچ روي اسنوي ماشین بافندگی قرار . می گیرند

میان از میان لنگه ور عبور می کند این نخها یک در . می گیرند که به عنوان نخ هاي تار استفاده می شوند

  .که مجموعا دو لنگه ور خواهیم داشت

  

 (Bleaching)سفید گري -2
 
 
غبار و رنگ هاي طبیعی روي الیاف پنبه باعث ایجاد رنـگ زرد و خاکـستري روي ایـن الیـاف               و گرد وجود   

بنابراین براي از بـین بـردن      .مین رنگ مشاهده خواهند شد     ه شده است که طبیعتا نخ و پارچه تولیدي نیز به         

 منـسوج تهیـه شـده تحـت     ،وردن رنگ اصلی پنبه یعنی رنـگ سـفید      آرنگهاي اضافی از روي پارچه و بدست        

 ، سـود )H2O2(در این عملیات مواد استفاده شد که شـامل اب اکـسیژنه           .عملیات سفید گري قرار می گیرد     

)NaOH (    ین رفتن مواد و امـالح اضـافی از روي الیـاف     اکسیدشدن و از ب ث باع ،دنو سیلیکات سدیم می باش

مراه سود نیز می تـوان جهـت سـفید گـري پنبـه         ه به ) NaClOهیپو کلریت سدیم    (ب ژاول   آاز   .می گردد 

 روش هـاي مختلفـی مـی توانـد انجـام شـود کـه                نیز از  الت و آعملیات سفید گري در ماشین       .استفاده نمود 

  :عبارتند از
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 ماشین وینچ   •

 ماشین ژیگر •

 بچ -ش پدرو •

 رول-پد •

به هر حـال پارچـه تولیـد شـده از ماشـین هـاي مختلـف         .اختالف چندانی مابین روشهاي فوق وجود ندارد    

     و بصورت رول در اندازه هاي چند صـد متـر تحـت عملیـات سـفیدگري توسـط یکـی از                    سردوزي می شود  

  . است طرح ماشین ژیگر پیشنهاد شدهروش هاي ذکر شده قرار می گیرد که در این
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  Washing) (شستشو •

در این مرحله جهت از بین بردن بقاي امالح موجود روي پارچه و همچنین خـارج کـردن مـواد شـیمیایی                         

      ایـن عملیـات   . استفاده در قسمت سفیدگري که احتماال روي پارچه باقی مانـده اسـت بکارگرفتـه مـی شـود                  

ویـنچ یـا   (ه استفاده از همان ماشـین سـفیدگري   روش ساد .می تواند توسط روش هاي مختلفی صورت بگیرد  

 شود و عملیـات شستـشو        می است که پس از عملیات سفیدگري از اب تازه و مواد کمکی الزم استفاده             ) ژیگر

روش دیگر استفاده از این ماشین شستشو مداوم می باشد که راندمان تولید خیلـی بـاال بـوده                    .می گردد اجرا  

   . باشدولی از نظر اقتصادي قیمتی می

  خشک کردن •

 درجه سـانتی گـراد   95مرحله بعدي خشک کردن پارچه می باشد که بوسیله یک خشک کن با درجه حرارت        

  .این کار صورت می گیرد

  برش دادن •

نها برش می دهنـد کـه بوسـیله    آدر این مرحله پارچه را براي تولید باند و گاز با توجه به اندازه هاي مصرفی       

  .کار صورت می گیردیک ماشین مخصوصی این 

  روغن زدن •

و روغـن وازلـین مـذاب    ) پـرکن (پارچه برش داده شده براي این کار را بوسـیله فیلـر       براي تولید گاز روغنی،       

  .روغن زده می شود

  بسته بندي •

  .م می شودابسته بندي تولید باند و گاز روغنی و گاز استریل بصورت زیر انج

 ه هاي پالستیکیبسته بندي باند با پوشش کاغذي و کیس -

 بسته بندي گاز استریل در پاکتهاي کاغذ روغنی و کارتن  -

  بسته بندي گاز روغنی در جعبه هاي پالستیکی و سپس مقوایی و کارتن -
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

از اسـتریل هـر دو عـدد در یـک پاکـت       . متري می باشد3باند بصورت رول شایان ذکر است که بسته بندي     

  .بسته بندي می شود

 استریل کردن   

       جهت تولید باند و گاز استریل از روشهاي مختلفی اسـتفاده مـی شـود کـه متـداول تـرین آنهـا پرتـودهی                        

  .بخش استرلیزاسیون عموما در خارج از واحد انجام می شود .می باشد

محصوالت تولیدي واحد باند، گاز روغنی و گاز استریل هستند کـه روش تولیـد آنهـا تـا مرحلـه بـرش زنـی           

  .ن است و از آن مرحله به بعد بسته به نوع محصول وارد بخش روغن زنی و یا استرلیزاسیون می شودیکسا

  :الگوي تولید واحد به صورت زیر انتخاب شده است

  محصوالت تولیدي واحد-9جدول

  نوع محصول
  میزان تولید 

  )متر مربع(

  درصد از کل 

  تولید واحد
  ابعاد

(Cm) 

میزان تولید 

  ٭)کیلوگرم(

 3011  200*10  30 49357  باند

 2007  10*10  20 32906  گاز روغنی

 5171  15*20  50 84766  گاز استریل

   گرم است61 حدود  به طور متوسطوزن هر متر مربع پارچه مورد استفاده در تولید باند و گاز٭

  

تفاده قـرار      همانطور که مشاهده می شود ظرفیت تولید پارچه کارخانه که جهت تولید بانـد و گـاز مـورد اسـ           

  .شایان ذکر است که الگوي تولید با توجه به نیاز بازار می تواند متغیر باشد . تن است10می گیرد در حدود 
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                                       باند و گاز پزشکیاي صنعتی ایران                     سازمان صنایع کوچک و شهرکه

  بررسی روشهاي کنترل کیفیت-3

  کنترل کیفیت مواد اولیه -

نخ . ستاز اهمیت ویژه اي برخوردار ا.  یک ال می باشد20کنترل کیفیت مواد اولیه که مهمترین آن نخ  

زیرا کیفیت مواد اولیه استفاده شده به طور . استفاده شده می بایست کامال یکنواخت و از جنس مرغوب باشد

  .مستقیم روي کیفیت محصول نهایی موثر است

  کنترل کیفیت محصول حین تولید-

ل را افزایش  استفاده از کارگران مجرب بافنده و همچنین استفاده از تجهیزات مدرن می تواند کیفیت محصو

  .دهد

  کنترل پارچه تکمیل شده-

همچنین انتقال پارچه به قسمت . کردن پارچه دقت زیادي الزم است در حین سفید گري، شستشو و خشک 

  .هاي برش و بسته بندي نیز می بایست طبق استانداردهاي تعریف شده صورت گیرد

  :کنترل الیه هاي گاز استریل شده-

الزم به .  کنترل گرددبهداشتییزاسیون می بایست از لحاظ خواص و پارامترهاي  گازها پس از مرحله استرل

ذکر است که مراحل کنترل کیفیت مجددادر توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور نیز انجام 

  .می گیرد

  

  نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي مرسوم-4

  .ه شده استروشهاي مختلفی جهت تولید وجود دارد که در ادامه ارائ

  :روش تولید با سیستم ماشین هاي ماکویی-1

           در این روش ابتدا نخ پود چله جداگانـه تهیـه مـی شـوند و سـپس در ماشـین بافنـدگی تبـدیل بـه پارچـه              

از خصوصیات این روش می توان به پایین بودن قیمت ماشین آالت و نیز ساخت کلیه تجهیزات در                . می شوند 
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از جمله معایب این روش نیز می توان به راندمان پایین تولید، تولید آلودگی صـوتی و           . ه کرد داخل کشور اشار  

  .نیز نیاز به سیستم ماسوره پیچی اشاره کرد

  :روش تولید با سیستم ماشین هاي راپیري-2

 نیازي به تهیه پود به صورت ماسـوره نیـست و مـستقیما بـوبین نـخ پـود روي ماشـین          رگ دی در این روش  

ندگی قرار می گیرد، لذا یک مرحله از ماشین آالت خط تولیـد حـذف مـی گـردد و رانـدمان تولیـد در              باف

از . به عبارتی میزان تولید در این روش سه برابـر روش مـاکویی اسـت           . مقایسه با روش ماکویی باالتر است     

ویی است و در حـال  طرفی هزینه سرمایه گذاري اولیه و خرید ماشین آالت در این روش باالتر از روش ماک 

از ایـن روش  . حاضر تولیدکنندگان داخلی قادر به ساخت آن نبوده و مـی بایـست از خـارج تـامین گـردد                   

  .عمدنا در بافت پارچه هاي گرانقیمت استفاده می شود

ي احتیاجی به تهیـه نـخ پـود    نیز همانند روش راپیراین سیستم : روش تولید با سیستم ماشین ایرجنت   -3

  :از جمله مزایاي این روش می توان به موارد زیر اشاره نمود. ره نداردبه صورت ماسو

 یتولید باال تقریبا هفت برابر ماشین هاي ماکوی -

 ایجاد سر و صداي بسیار کم در مقایسه با سایر روشها -

 استهالك کم ماشین آالت -

از طـرف دیگـر   . داز جمله معایب این روش نیز می توان بـه قیمـت بـسیار بـاالي ماشـین آالت اشـاره نمـو               

 ضمن خریـد بـا    استدگان ماشین آالت مورد نیاز این فرایند تنها چند کشور اروپایی هستند که ممکن     نساز

  .مشکالتی رو به رو گردد

 روش اول یعنـی ماشـین هـاي    ،با توجه به جمیع موارد مذکور و با در نظر گـرفتن بافـت سـاده بانـد و گـاز         

  .ش برتر پیشنهاد می گرددماکویی به لحاظ اقتصادي به عنوان رو
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   برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي-5

 و همچنین ظرفیت واحدهاي فعال تولید کننده بانـد و      در این بخش با در نظر گرفتن حداقل هاي اقتصادي           

میـزان سـرمایه گـذاري ثابـت واحـدي بـا        گاز در کشور و ظرفیت تعیین شده براي طرح هاي در دست اجرا،            

  .در کشور ارائه شده است  انواع باند و گاز پزشکی تن در سال جهت تولید10ظرفیت 

می باشند و ) تافته(همانطور که ذکر شد، باند و گاز مورد استفاده در کاربردهاي پزشکی داراي بافت ساده   

ط تولیدکنندگان عملیات تکمیلی زیادي بر روي آنها انجام نمی شود و لذا می توان کلیه ماشین آالت را توس

  . از این رو هزینه سرمایه گذاري واحد به صورت ریالی لحاظ شده است،داخلی تامین نمود

  

v زمین  

متر مربع برآورد می شـود، بـا در   2500در حدود  باند و گاز    میزان زمین مورد نیاز جهت احداث واحد تولید            

         375یــد زمــین در حــدود ره خهــزار ریــال، هزینــ150نظــر گــرفتن قیمــت هــر مترمربــع زمــین در حــدود 

  .میلیون ریال برآورد می شود

  

  هزینه خرید زمین-10جدول 
  )میلیون ریال(کل هزینه خرید زمین   )متر مربع/هزار ریال(هزینه   متراژ زمین

2500 150 375 
  

v تسطیح و محوطه سازي  

  .کیک ارائه شده است به تف11هزینه مورد نیاز جهت محوطه سازي، تسطیح و دیوار کشی در جدول 
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  هزینه تسطیح و محوطه سازي-11جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 50 20 2500 تسطیح زمین
 80 200 400 دیوار کشی

 150 100 1500 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز
 280 مجموع

  

v ساختمان سازي  

نیاز جهت ساخت سوله تولید و انبارهـا و همچنـین هزینـه سـاخت سـاختمانهاي      هزینه مورد  12در جدول    

  .اداري و خدماتی ارائه شده است

  

  ساختمان سازيهزینه -12جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 375 1500 250 سولۀ خط تولید
 240 1500 160 سولۀ انبار مواد اولیه

 150 1500 100 نبار محصول ا سولۀ

 120 1200 100 هاي تاسیسات سوله

 80 800 100 نگهبانی

 360 1800 200 ماتیخد وساختمانهاي اداري

 1325 مجموع
  

v تجهیزات اصلی و جانبی 

همانطور که ذکر شد، با توجه به روش انتخابی جهت تولید پارچـه، تجهیـزات و دسـتگاههاي مـورد نیـاز از                      

  .لذا هزینه مورد نیاز آنها به صورت ریالی خواهد بود.  داخلی قابل تامین هستندتولید کنندگان

    ماشین بافنـدگی، ماسـوره پیچـی، چلـه پـیچ، ماشـین شستـشو، ماشـین                : ماشین آالت موردنیاز واحد شامل    

مـی باشـد کـه هزینـه مـورد نیـاز       ... تجهیزات کنترل کیفی و  دستگاه برش، دستگاه بسته بندي،  خشک کن، 

  . میلیون ریال برآورد می شود4560هت خریداري آنها در حدودج
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دیـگ   هزینه مورد نیاز جهت خرید تاسیسات جانبی مورد نیاز شامل تاسیسات هواي فشرده، تصفیه پـساب،              

  . میلیون ریال برآورد می شود1125در حدود ... بخار و 

  .یال در نظر گرفته می شودمیلیون ر 900هزینه نصب تجهیزات اصلی و جانبی واحد نیز معادل 

 

v ابزار دقیق، لوله کشی و عایق کاري 

      درصد قیمت تجهیزات اصلی و هزینه مربوط به عایق کاري و لولـه کـشی حـدود          8هزینه ابزار دقیق معادل       

بر این اساس هزینه مورد نیـاز جهـت ابـزار دقیـق و           .  درصد قیمت تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده است         6

  . میلیون ریال برآورد شده است274 و365 کشی و عایق کاري به ترتیب لوله

  

v وسایل نقلیه و لوازم اداري  

اداري مـورد نیـاز واحـد شـامل میـز و صـندلی،کامپیوتر،         لوازم نیزهزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و    

  . میلیون ریال ارزیابی شده است750حدود ... قفسه بندي انبارها و

  

v ي قبل از بهره برداريهزینه ها 

  هزینه هاي قبل از بهره برداري طرح شامل، هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز، آموزش پرسـنل، هزینـه هـاي                      

 . میلیون ریال برآورد می شود600جانبی مالی و هزینه بهره برداري آزمایشی در حدود 

 

v هزینه هاي پیش بینی نشده 

 .به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده لحاظ شده است طرح  ثابت درصد هزینه هاي سرمایه گذاري5  

        13 تـن در سـال در جـدول      10کل هزینه سرمایه گذاري ثابت واحـد تولیـد انـواع بانـد و گـاز  بـا ظرفیـت                      

  .جمع بندي شده است
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 باند و گاز هزینه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید-13جدول

 )میلیون ریال(کل هزینه  عنوان

 375  زمین هزینه خرید

 1605  محوطه سازي، ساختمان سازي

 6585 تجهیزات اصلی و تاسیسات زیربنایی

 365 ابزار دقیق

 274 لوله کشی و عایق کاري

 750 لوازم اداري و وسایل نقلیه

 600  هزینه هاي قبل از بهره برداري

 528 هزینه هاي پیش بینی نشده 

 11082 مجموع

  

  

  مواد اولیه مورد نیاز-6

v نخ  

 در بافت پارچـه کـه   . در نظر گرفته شده است تن10 واحد  سالیانه ظرفیت،با توجه به حداقل هاي اقتصادي     

بافت ساده و تار و پودي است تنها از الیاف صد در صد پنبه استفاده می شـود لـذا در بخـش اول فراینـد کـه              

 میـزان مـصرف   ، درصد ضایعات  10ساب   تن نخ پنبه اي مورد نیاز است که با احت          10تولید پارچه است حدود     

  .تن برآورد می شود که از داخل کشور قابل تامین است 11سالیانه نخ جهت تولید پارچه 

  . ریال می باشد16100طبق برآورد هاي انجام شده قیمت هر کیلوگرم نخ پنبه اي
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v روغن وازلین 

وجه به اطالعات گرفته شده از واحـدهاي فعـال   با ت. تولید گاز روغنی از روغن وازلین استفاده می شود     ي  برا   

با توجـه بـه میـزان     .  گرم روغن وازلین مصرف می گردد      167فعلی براي تولید هر متر مربع گاز روغنی حدود          

میـزان مـصرف سـالیانه روغـن در حـدود        و نیز با احتساب ضایعات احتمـالی،        در واحد    گاز روغنی تولید شده   

  . کیلوگرم می باشد5800

  . ریال می باشد10450ورد هاي انجام شده قیمت هر کیلوگرم روغن وازلین طبق برآ

  

v مواد سفید گري  

  لیتر در روز5آب اکسیژنه  . 1

  لیتر در روز12 (%50)محلول سود . 2

  لیتر در روز5سیلیکات سدیم  . 3

  

در نظـر گرفتـه شـده اسـت، میـزان مـواد       )  روز کـاري 330(با توجه به این که واحد به صـورت سـه شـیفت        

  . به صورت زیر می باشد و قیمت آنها)با احتساب ضایعات احتمالی ( ري ساالنه مورد نیاز واحدسفیدگ

  

 لیتر/  ریال6270:       قیمت  لیتر1650آب اکسیژنه   . 1

 کیلوگرم/  ریال2200:         قیمت لیتر3960محلول سود  . 2

 کیلوگرم/ ریال1320:    قیمت  لیتر1650سیلیکات سدیم  . 3

  

اولیه اصلی موادي نیز براي بسته بندي مورد نیاز است که میزان آن بسته به نوع بـسته بنـدي        عالوه بر مواد      

  :لذا این مواد در ادامه لیست شده است. و چگونگی عرضه به بازار متغیر خواهد بود

 پاکت مارکدار -

 جعبه پالستیکی -
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 جعبه مقوایی -

 کاغذ نواري چسب دار -

 نوار چسب پالستیکی -

  

  اسب براي اجراي طرح پیشنهاد منطقه من-7

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشـهاي متعـددي وجـود دارد کـه پارامترهـاي                        

از مهمترین پارامترهـاي  . کنند بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می         

  :دتوان به موارد ذیل اشاره نمو موجود در این رابطه می

  )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -2

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

  )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

   امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-5

همانطور که ذکر شد، واحد تولید باند و گاز شامل بخش بافندگی پارچه مورد استفاده در تولید بانـد و گـاز،          

استرلیزاسیون در داخل خود واحد انجام شـود  بخش سفید گري و بعضا استرلیزاسیون است که در صورتی که       

 نیروي کار متخصص و مجرب است که از این نظر استان تهران و شـهرك هـاي اطـراف آن از اولویـت                نیاز به 

بخش استرلیزاسیون در سازمان انرژي اتمی انجام گیـرد، نزدیکـی محـل             همچنین در صورتی که      .برخوردارند

  . استاحداث واحد به این مرکز از اولویت برخوردار

امکـان تـامین مـواد از داخـل     ه حجم کم مواد اولیه مصرفی و از طرف دیگر    با توجه ب   عالوه بر موارد مذکور،     

  .کشور، محدودیتی در انتخاب مکان احداث از نظر تامین مواد اولیه وجود ندارد
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عالوه بر موارد فوق با توجه به اینکه عمده مراکز بهداشتی و درمـانی کـشور در اسـتانهاي بـزرگ از جملـه             

 عبارت دیگر این مناطق بازار اصلی مصرف محصول هستند، شهرك هاي صنعتی اطـراف  تهران قرار دارند و به  

  .استان تهران به عنوان مکان احداث واحد پیشنهاد می شود
  

 وضعیت تامین نیروي انسانی -8

 لـذا تعـدادي از کارکنـان بـصورت     . کـار خواهـد کـرد   و سه شیفت مداوم انه بصورت کارخبا توجه به اینکه 

      کارکنـان بخـش نوبتکـار بـه چهـار گـروه تقـسیم             . ي بصورت روزکار مشغول بکار خواهند بود      نوبتکار و تعداد  

 سـاعته حـضور داشـته و گـروه چهـارم در حـال اسـتراحت        8شوند که در هر روز سه گروه در سه شیفت   می

  . ارائه شده است14جدول تعداد کارکنان بخش نوبتکار و روزکار در . خواهد بود

  واحدنسانی مورد نیاز نیروي ا-14جدول 
 تعداد سمت بخش

 1  مدیر عامل

 1 مسئول اداري و مالی

 2 کارمند اداري و مالی

  1 مسئول تدارکات

 2 منشی

  1 انباردار

 1 راننده

 1  نظافتچی و آبدارچی

  اداري و
  مدیریت

 4  نگهبان

 1  مدیر تولید

 4  سرپرست شیفت

 8  مهندس فرایند

 8   خط تولیدتکنسین

 تولید

 8  سادهکارگر 

  43  مجموع
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 یزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطیتعیین م -9

  :هاي یوتیلیتی مورد استفاده در این فرآیند شامل موارد زیر است سیستم

  برق  -1

  برق مورد نیاز جهت تجهیزات اصلی، تاسیسات و روشنایی سالن ها    

  آب  -2

  ، آب مورد نیاز جهت سفید گري و شستشوورد نیاز فضاي سبزشامل آب آشامیدنی و آب م   

  جهت سرمایش و گرمایش ساختمانها: سوخت-3

  .جمع بندي شده است15میزان یوتیلیتی سالیانه واحد در جدول   

  

  یوتیلیتی مورد نیاز براي واحد -15جدول

  میزان مصرف  شرح  ردیف
 5140  )مترمکعب(آب  1

  3682000  )کیلو وات ساعت (برق  2

  32000  )مترمکعب(سوخت   3

 
 
  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

  

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

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

حقوق گمرکی که در حال حاضـر  . شکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد     تستهاي اولیه و عدم م    

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

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

 خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مـشوقهایی            .گمرکی می باشند  

  .  براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد
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  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

هـاي صـنعتی اعطـاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          هاي مالی براي طـرح    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

ه تـا   گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شد               در بخش سرمایه   -1

  . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی بـا   ساختمان و محوطه  -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

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

  . گردد  درصد محاسبه می75با ضریب صورت 

 درصـد  70گذاري ثابـت کمتـر از         آالت خارجی در سرمایه     گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهت دریافت تسهیالت ریـالی بـا ضـریب    1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند    

 . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آنهـا بـه     اري میبرد هایی که به مرحله بهره   این امکان وجود دارد، طرح     -2

  .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصـد و نـرخ سـود    12هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهیالت ریالی در وام      -3

نرخ مبلغ تسهیالت اعطایی و     % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود          و هزینه  Libor+ 2%تسهیالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

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

 . شود  سال در نظر گرفته می8نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 10ب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه و محـروم    حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حسا        -5

 . شود سال در نظر گرفته می
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 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 طـرح    درصد معافیت مالیاتی شامل    80برداري    هاي صنعتی، چهار سال اول بهره       ك  با اجراي طرح در شهر     -1

  . خواهد شد

  . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سـود ناخـالص تعیـین    25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . شده است
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  تجزیه و تحلیل -11
  

. انـواع بانـد و گـاز مـورد اسـتفاده در کاربردهـاي پزشـکی هـستند                  ین گزارش، محصوالت مورد بررسی در ا      

سیم مـی شـوند کـه هـر     قـ تریل و غیر استریل تهمانطور که ذکر شد که این محصوالت به دو دسته اصلی اس           

انواع باند و گاز استریل در زخم بندي ها و عمل هاي جراحی بـه طـور          . کدام موارد کاربرد خاص خود را دارند      

 در باندهاي غیر استریل نیز جهت ثابت نگه داشتن عـضو آسـیب دیـده         . رده مورد استفاده قرار می گیرند     گست

به عبارتی مـی تـوان گفـت انـواع بانـد وگـاز از        .مورد استفاده قرار می گیرند..  و در رفتگی ها و شکستگی ها   

  .جمله اجزائ الینفک کمک هاي اولیه و اعمال جراحی هستند

گرفته شده از وزارت صنایع ظرفیت فعلی واحـدهاي تولیـد کننـده بانـد و گـاز در کـشور در                 طبق اطالعات     

 کارخانه تولید انواع بانـد  32 با توجه به بررسی هاي انجام شده، در حال حاضر           . تن در سال است    2609حدود  

ند و مابقی واحد هـا   واحد مطابق شرایط استاندارد تولید دار27و گاز در کشور وجود دارد که که در این میان         

  .یا موقتا تولید خود را متوقف کرده اند و یا به صورت غیرقانونی به تولید باند و گاز اشتغال دارند

همچنین با توجه به اطالعات گرفته شده از چند واحد تولید کننده باند و گاز در کشور، متوسـط بهـره تولیـد                 

   . درصد است70در این صنعت در حال حاضر 

س اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع چند طرح در دست اجرا براي تولید انواع بانـد و گـاز در کـشور              بر اسا   

  و همچنین دریافت اسـتانداردهاي   این واحد ها    از  درصد 60د که با احتساب به بهره برداري رسیدن         روجود دا 

ید باند و گـاز در کـشور بـه    ظرفیت آتی تول فعلی که در حال حاضر تولید ندارند،       موجودالزم توسط واحدهاي    

  . خواهد رسیدل تن در سا3173

 تـن در   1910از طرف دیگر بر اساس برآوردهاي انجام شده، میزان مصرف فعلی باند و گاز در کشور حـدود                     

 که با توجه به رشد مصرف و نیز افزایش جمعیت پیش بینی می شود کـه ایـن میـزان در سـالهاي                سال است 

  . تن در سال برسد2500 به حدود (1390)آتی 

رات در سالهاي گذشته، امکان کسب بـازار صـادراتی   دبا توجه به کیفیت محصوالت و نیز تجربه صا همچنین    

  .نسبتا محدودي براي این محصوالت پیش بینی می شود
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  :همانطور که ارقام نشان می دهد در نهایت 

 می باشد و لزومی به تاسیس واحدي بازار انواع باند و گاز پزشکی در سالهاي آتی در کشور اشباع

  .جدید جهت تولید این محصوالت احساس نمی شود
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  :منابع و مراجع مطالعاتی
  

 سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران .1
 نرم افزار سایه، وزارت صنایع و معادن .2
3. CDجستجوي استاندارد هاي جهانی  
 از شرکت باند و گاز کاوه ه اطالعات گرفته شد .4
  
  

٥) www.medical-supplies-equipment-company.com/ 
٦) www.aic.cuhk.edu.hk 
٧) www.blueridgemedical.com 
٨) www.alibaba.com 
٩) www.global-b٢b-network.com 
١٠) www.themedicineprogram.com 
١١) www.medisave.co.uk 
١٢) www.first-aid-product.com 
١٣) en.wikipedia.org/wiki/Gauze 
١٤) www.thomasnet.com/products/medical-gauze 
١٥) www.qualitymedicalsupplies.com 
١٦) www.medicalcollective.com 
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