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 خالصه طرح

ت دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلی نام محصول
 جذب باالي آلودگی 

 آراستگی و نظافت موارد کاربرد

  1000000 )متر مربع( ظرفیت پیشنهادي طرح
 500 )تن( میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

 گذاري ثابت طرح سرمایه
 200000 )دالر( ارزي
 3400 )میلیون ریال( ریالی
 5400 )میلیون ریال( مجموع

 در گردش طرح  سرمایه
 --  )دالر( ارزي
 2400 )میلیون ریال( ریالی
 2400 )میلیون ریال( مجموع

 1000 )متر مربع( زمین مورد نیاز 

 زیربنا
 350 )متر مربع( تولیدي
 450 )متر مربع( انبار

 60 )متر مربع( خدماتی

 مصرف سالیانه آب، برق و گاز
 1500 )متر مکعب(آب 
 540000 )کیلو وات( برق
 35000 )متر مکعب( گاز

 هاي پیشنهادي براي احداث واحد فناورانه محل

پارك هاي علمی و فناوري پردیس، 
آذربایجان شرقی، اصفهان، تربیت 
مدرس، ارومیه، تهران، سمنان، 
خراسان، فارس، قزوین، کرمان، 
 کرمانشاه، گیالن و مرکزي
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  معرفی محصول .1

فایبر می باشد که خواص منحصر به  کروییکی از پیشرفت ها در زمینه نساجی، دستیابی به الیاف ما

وعی گفته می شود که به الیاف مصن بریفا کرویم افیال. فردي را به پارچه هاي تولید شده از آن می دهد

. در رشته حفره هاي نانویی وجود دارد. است المنتیدر ف ریناید کی از کمتر  هر رشته افیال نیدر ا

میکرو فایبر براي . هستند... مانند نایلون، کوالر و  دیآم یپل و استر یاز پل یبیترکرایج ترین الیاف 

 افیال بیشکل و ترک انداز،. اده می شودساخت پارچه هاي بافته شده، بافته نشده یا کشباف استف

، دفع آب، آب جذبمیزان ، دوام، یاز جمله نرممورد نظر خاص  يها یژگیوبسته به  یمصنوع

 ایصنعت پوشاك، اثاثه  يمعموال برامیکرو فایبرها . تغییر می کند نگیلتریف تیو قابل کینامیالکترود

 افیرشته از ال کیقطر  .شود یه استفاده مو محصوالت پاك کنند یصنعت يلترهای، فیلوازم داخل

 ریناید. باشد یانسان م يبرابر کوچکتر از مو 100و  شمیابر افیبرابر کوچکتر از ال 20 بایتقر بریکروفایم

 فیمتر تعر 9000صورت جرم در واحد گرم بر  است که به افیال یجرم تهیدانس يریگ واحد اندازه

     . شود یم

  تاریخچه

با در آن زمان . باز می گردد  1950 دهه  به اواخر) دینایر 0.7کمتر از ( زیر اریبس افیال دیقدمت تول

حال، تنها  نیبا ا. سنتز گردید 1فلش چرخان يها کیشده و تکن 1دهیمذاب دم یسیاستفاده از نخ ر

                                                
1 melt-blown spinning 
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 دیتول يبرا شیآزما .]1[در بر داشت محدودي  يهافقط کاربردکه شد  دیتول یطول تصادففایبرها با 

 Miyoshiدکتر   1960دهه در ژاپن در تر ادامه پیدا کرد تا اینکه  وستهیپهاي رشته بهتر با  افیال

Okamoto  همراه دکتر بهToyohiko Hikota   توانستند فایبرهایی با کاربردهاي بیشتر صنعتی

 وفایبرمیکر .افتیگسترش  یصنعت نساجو در  وارد بازار شدندمیکروفایبرها  1970دهه در . بسازند

  . وارد بازارهاي آمریکا و اروپا شد 1990دهه  لیبار در اوا نیاول يبرا

 E. I. du Pont deتوسط شرکت  1989در سال  کایدر امر  بریفا میکرو افیال يتجار دیتول نیاول

Nemours & Company, Inc در ابتدا  .و بعد از آن به سرعت گسترش پیدا کرد انجام شد

استفاده شد زیرا  اندوچرخه سوار کشبافکاران در لباس هاي ورزش شپوش يابرمیکروفایبر  پوشاك

این باعث می . می کردنددور بدن را به خود جذب کرده و از بدن ) عرق(رطوبت الیاف میکروفایبر 

همچنین احساس خیس بودن لباس از عرق ایجاد نمی . شد احساس خنکی به ورزشکار دست می داد

احساس راحتی بیشتري ایجاد  زنانو مردان  ریزبراي لباس  کیاالستخاصیت میکروفایبر به علت . شد

  . میکروفایبر همچنین براي عایق کاري نیز استفاده می شد. می کرد

  دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی مکانیزم کارکرد 

یکی از ویژگی هاي . مره می باشدمیکروفایبرها در تمیز کردن در زندگی روزبیشترین کاربرد امروزه 

مایعات معموال تحت نیروي واندروالس بین ملکولی قرار . فایبرها جذب باالي آب استاین میکرو

                                                                                                                                       
1 flash spinning techniques 



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت 
  جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال

 
 

  تهرانهاي صنعتی  ت شهركشرک
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  7صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

. که مشهور به کشش سطحی استدارند ملکولهاي سطح مایع نیروي جاذبه بیشتري با یکدیگر  . دارند

کشش سطحی . نند آن نمی چسبندملکول هاي آب به علت کشش سطحی باال معموال به اسفنج و ما

اما اگر نیروهاي جاذبه بین اسفنج یا . آب به قدري باالست که تیغ فلزي را میتوان روي آب نگه داشت

این .  پارچه با ملکول هاي آب، قویتر از نیروي کشش سطحی باشد، آب به راحتی جذب می شود

آنها از جاذب باالیی براي  )روغن شکست کشش سطحی مایعات و(در حالت تر با این مکانیزم  الیاف

  . آب هستندجمله 

در مورد جذب آلودگی ها و کثیفی ها نیز مکانیزم این الیاف اینگونه است که در ساختار الیاف شکاف 

هنگام  یکتان افیدر ال. این شکاف ها مکانی براي کثیفی ها میتوانند باشند. هاي نانوئی وجود دارد

 افیدر ال یول شوندیمتصل م افیفقط به سطح ال عاتیو ما هایفیکثسطوح جامد  يحرکت دستمال رو

 یبه دام افتاده و جذب آن م افیکوچک ال يو روغن در داخل شکافها عاتیو ما ها یفیکث بریکروفایم

 ینم دهیقسمتها مال ریها دوباره به سا یآلودگ نیبنابرا. شوند یگردند و تا هنگام شستشو از آن خارج نم

  . است یافها نانوئعرض شک. شوند

 میکرو الیاف کنندگی پاك تفاوتو  دهد یرا نشان م برهایکروفایم تیبهتر از خاص یینما ریز ریواتص

  .را به تصویر کشیده است کتانی الیاف و فایبر
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 روي دستمال حرکت را هنگام کتانی الیاف ویراتص. کتانی الیاف و فایبر میکرو الیاف کنندگی پاك تفاوت

 الیاف همچنین . میشوند متصل الیاف سطح به فقط مایعات مواد کثیف و. کثیف نشان می دهد جامد سطوح

 دام به الیاف کوچک شکافهاي داخل در روغن و مایعات و ها کثیفی. داده شده اندنشان  نیز  میکروفایبر

 سایر به دوباره ها آلودگی براینبنا .شوند نمی خارج آن از شستشو هنگام تا و گردند می آن جذب و افتاده

  .متر استنانوچند صد عرض شکافها  .شوند نمی مالیده قسمتها
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یک ماده وقتی به ماده . گرددضد الکترواستاتیک بودن میکروفایبرها به پلی استر و نایلون بر می علت 

نوع بار الکتریکی به جنس ماده بر می . دیگري مالیده می شود، معموال داراي بار الکتریکی می گردد

در . چرم، پشم، ابریشم، کاغذ، تایلون در هنگام مالیده شدن داراي بار مثبت میگردندبراي مثال . گردد

  . لی استر و مانند آن داراي بار منفی می شوندحالیکه موادي مانند پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پ

وقتی براي تمیز کردن از میکروفایبر استفاده می شود، . از پلی استر و نایلون سنتز شده اندمیکروفایبرها 

چون پلی استر بار مثبت دارد، بیشتر ذرات داراي  بارهاي منفی را به خود جذب می کند و نایلون نیز 

البته وقتی . این باعث خاصیت ضد الکتریسیته ساکن می شود. ب می کندذرات با بار مثبت را جذ

رسانایی آب تغییراتی در خواص الکترواستاتیکی ایجاد با آب استفاده می شوند، به علت میکروفایبرها 

زیرا پلی . همانطور که اشاره شد میکروفایبرها جاذب چربی ها و گریس و مانند آن هستند. می شود

هر دو داراي خاصیت چربی دوستی هستند و ملکول هاي چربی را به خود جذب می  استر و نایلون

  .  کنند

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو تجاري سازي 

  حفره هاي دستمال

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي تجاري سازي در مقوله 

در این حوزه سازي براي درك منطقی تجاري  . نیازمند درك مشترك از مفهوم فناوري استدستمال 

  .باید ابتدا از سه باور غلط رها شد
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بسیاري از فعاالن حوزه کسب . »نانو وجود داردمیکرو و صنعتی به نام فناوري «: 1باور عمومی غیردقیق 

نانو وجود دارد که از میکرو و ر به نام فناوري و کار بر این باورند که یک صنعت یا بخش نوظهو

محصوال ت «هاي تجاري مشابه تشکیل شده است و همگی  هاي و چالش ران فکر با پیش هاي هم شرکت

این باشند، چرا که  این مفاهیم هم غیردقیق و هم نامفید می. رسانند را به فروش می» نانومیکرو و فناوري 

الکتریسیته موجب ایجاد کاربردهاي بسیار متنوعی . ندگسترده شده ا هاي مختلفی در بخش ها فناوري 

باشند که به  ها شد، اما تمام این کاربردها چنان وسیع می هادي از جمله روشنایی، تلفن، و صنعت نیمه

این امر در مورد . هاي بنیادي مشترك، هیچ وجه اشتراك دیگري باهم ندارند غیر از استفاده از فناوري

با  1داروهاي محافظت کننده اعصاب زندهسا C Sixtyشرکت نوپاي . کند نانو نیز صدق میفناوري 

از  American Bowling Servicesشرکت است و اکسیدانی فولرین  استفاده از خاصیت آنتی

) کند که مسیر مورد نظر را بهتر طی می(هاي بولینگ با ساختار سطحی نانو  ها براي ساخت توپ فولرین

  .رندبندي صنعتی یکسانی تعلق ندا این دو شرکت به هیچ طبقه. برد بهره می

آنچه به طور روشن در فناوري نانو جدید . »اگر نانو هست، پس جدید است«: 2باور عمومی غیردقیق 

 .باشد هاي وابسته به اندازه می باشد، مهندسی هدفمند براي به دست آوردن ویژگی می

کاربردهاي فناوري نانو از .»است، پس قابلیت سودآوري باالیی دارد اگر نانو«: 3باور عمومی غیردقیق 

بسیاري از این محصوالت کاالهایی هستند که بر مبناي . قبل در محصوالت متنوعی وارد شده است

هاي  این حاشیه سود پایین به دلیل ویژگی. رسند قیمت و دسترسی و با حاشیه سود پایین به فروش می
                                                
1 Neuroprotectant drugs 
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با وجودي که خریداران در ابتدا مقدار کمی . باشد که تغییر نخواهد کرد یمشتریان و محصوالت م

کنند، اما این امر زمان زیادي  پرداخت میویژگی هاي متفاوت محصول فناوري نانو هزینه اضافی بابت 

هاي مشابهی دست پیدا کنند، رقابت موجب  زمانی که رقبا بتوانند به پیشرفت. دوام نخواهد داشت

اند، از بین رفته و حاشیه سود به سمت  مند شده ه این سود باالیی که پیشتازان از آن بهرهخواهد شد ک

در دراز مدت، این امر به معناي آن است که حاشیه سود . هاي آن صنعت رانده شود میانگین

محصوالتی که در آنها از فناوري نانو استفاده شده است، به سمت میانگین سود آن محصول در صنعت 

 .شکل زیر باورهاي موجود با واقعیت تجاري را بطور خالصه نشان داده است .وطه میل خواهد کردمرب

  

 

  

  

  

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي رکن تجاري سازي زنجیره ارزش 

  آلودگی در نانو حفره هاي دستمال

   .ضروري استولیه تا محصول نهایی نانو از مواد خام امیکرو و فناوري براي ثمر رسانی زنجیره ارزش 

هر سرمایه گذار  .و میکرومقایسه باورهاي غیردقیق موجود با واقعیت تجاري در مورد فناوري نانو 
 .نانو باید به دقت از باورهاي غیردقیق پرهیز نماید میکرو و در حوزه فناوري
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   :عبارتند از زنجیره ارزشاصلی ي ها بخش

توان این خصوصیات را  دهند که می خصوصیات منحصر به فردي از خود نشان میکه  نانوموادمیکرو و 

شده و باعث  اما وارد محصوالت دیگرباشند؛  به خودي خود مفید نمیاین مواد . به اندازه آنها نسبت داد

باشند   محصوالت میانی میکه مقیاس و میکرو هاي نانو حدواسط. گردند اد خصوصیات مطلوب میایج

و میکرو هستند که نانو با  محصوالت توانمند شدهو سرانجام  کنندمی تولید و میکرو  ساختارهاي نانوو 

 . می باشندانتهاي زنجیره ارزش فناوري نانو  کاالهاي 

هاي نانو  نانومواد در حدواسط. گیرند نجیره ارزش در طول هم قرار میسه مرحله قبلی ز :نانوابزارها

ها در ساخت محصوالت توانمند شده به کار گرفته  گیرند و این حدواسط مورد استفاده قرار می

کنند، در  با این حال محققان و تولیدکنندگانی که در تمام این سه مرحله فعالیت می. شوند می

استفاده نانوابزارها یا اي و تولیدي خود، از بخش چهارم زنجیره ارزش  وسعهت، هاي تحقیقاتی فعالیت

باشد که در تصویربرداري، دستکاري، و مدلسازي  افزارهاي اصلی می که شامل تجهیزات و نرم کنند می

هاي پروب پیمایشگر و  همانند میکروسکوپ(گیرند  مواد در مقیاس نانو مورد استفاده قرار می

 .)ي الکترونیها میکروسکوپ

با توجه به نکات ذکر شده روشن است که هر  .شکل زیر توصیف زنجیره ارزش را نشان داده است

از این رو . سرمایه گذاري در حوزه فناوري هاي پیشرفته تفاوتهاي ظریفی با دیگر حوزه ها دارد

  .  فی داشته باشدهرگونه مطالعات امکان سنجی در این حوزه میبایست به نکات فوق الذکر اهتمام کا
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در مورد تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره براي مثال 

هاي دستمال بخش اول زنجیره ارزش و بخش دوم یکی بوده و تولید الیاف میکروفایبر با شکاف هایی 

ت که نساجی الیاف میکروفایبر سپس بخش آخر زنجیره ارزش اس. براي جذب آلودگی ها می باشد

  این مهم است که سرمایه گذار در کجاي زنجیره ارزش. براي کاربردهاي مختلف آن می باشد

 یدبخش تولهر کدام از این دو شرایط و وضعیت سرمایه گذاري در . میخواهد سرمایه گذاري نماید

این امکان . را دارا میباشد شرایط و ویژگیهاي خاص خودشتولید الیاف میکروفایبر و نساجی آنها 

بدیهی است امکان سنجی  .متمرکز شده است نساجی یعنی انتهاي زنجیره ارزش بخش بر سنجی بیشتر 

براي   . یک بخش از این زنجیره به تنهایی نمیتواند اطالعات کافی براي سرمایه گذار را فراهم نماید

 .و ضروري است زنجیره ارزش الزمکل سرمایه گذاري دقیق و کامل بررسی 

اگر سرمایه گذاري در یک بخش . ارزش رکن مهم تجاري سازي فناوري نانو است زنجیره
، به احتمال زیاد موفق سرمایه گذاري کندبدون درنظر گرفتن دیگر بخشهاي زنجیره ارزش 

 . این تفاوت مهم فناوري هاي پیشرفته با فناوري هاي سطح پایین میباشد. خواهد شدن
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  ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

بندي آیسیک طبق  تقسیم. بندي آیسیک است هاي اقتصادي تقسیم بندي فعالیت ترین طبقه متداول

بندي  این دسته. هاي اقتصادي المللی فعالیت بندي استاندارد بین بندي و دسته طبقه: تعریف عبارت است از

ده به هریک کدهایی دو، چهار و هشت رقمی  اختصاص با توجه به نوع صنعت و محصول تولید ش

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي (الیاف میکروفایبر آیسیک براي کد . شود داده می

در سامانه ثبت مجوزهاي صادره صنعتی . هنوز اعالم نشده است) آلودگی در نانو حفره هاي دستمال

  . د و هنوز کدي براي میکرو فایبرها تعریف نشده استفقط فایبر گالس هاي مختلف کد دارن

اطالعات فوق از وبگاه وزارت صنایع و معادن، بخش سامانه ثبت مجوزهاي صادره صنعتی، در اسفند 

 "میکرو"و  "فایبر"، "مایکرو فایبر"، "میکروفایبر"با جستجوي کلمات کلیدي از وبگاه زیر  1389ماه  

   :استخراج گردید

http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx  

  ـ شماره تعرفه گمرکی1ـ2

المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و  در داد و ستدهاي بین

شود که عبارت است از  بندي استفاده می همچنین تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه

المللی بر همین  بندي مرکز استاندارد و تجارت بین اس بروکسل و طبقهبندي و نامگذاري براس طبقه

 .شود بندي کاالها استفاده می بندي بروکسل جهت طبقه اساس در مبادالت بازرگانی خارجی ایران طبقه

http://webims.mim.gov.ir/GuestPage/GSearchISIC.aspx
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تاکنون براي میدهد نشان در وبگاه زیر  1389سال بررسی مقررات صادرات و واردات کشور  

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي میکروفایبرها یا همان 

  . شده استن  در نظر گرفتههنوز  دستمال

آدرس زیر با لغت واژه هاي  1389سال صادرات و واردات کشور   جستجو در وبگاه مقررات

  : یافت نشد انجام گردید و تعرفه اي  "میکرو"و  "فایبر"، "مایکرو فایبر"، "میکروفایبر"

 http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx  

  ـ شرایط واردات1ـ3

جدید ایران  دراست که در دنیا شناخته شده، هنوز  هاگر چه جدید نیست و بیش از دو دهاین محصول 

با اینکه در بازار  .نداردواردات  برايشرایطی لذا  . ستنبوده و چندان توسط گمرك شناخته شده  

این به چالش هاي نظام واردات کشور . ما هنوز تعرفه اي براي آن در نظر گرفته نشده است، اوجو دارد

دستمال واردات شفافی در مورد  اطالعات با توجه به نبود تعرفه، . و قاچاق کاال باز می گردد

آن واردات شاید هم چون این محصول در میان مردم شناخته شده نیست، . وجود ندارد میکروفایبر

همچنین احتمال دارد . بوده و ردي از آن در مراجع اطالعاتی بازرگانی کشور نیستر محدود بسیا

در مجموع با توجه به عدم تولید . بعضی از وارد کنندگان این کاال را با نام هاي متفرقه وارد کرده باشند

   .شرایطی براي واردات تعریف نخواهد شداین ماده در کشور، 

  )المللی ملی یا بین(تاندارد ـ بررسی و ارائه اس1ـ4

http://www.tpo.ir/tlaw/tariff.aspx
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با مراجعه به مستندات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مشخص شد که استاندارد ملی 

و تحقیقات  وبگاه مؤسسه استانداردجستجو در . تدوین نشده استالیاف میکروفایبر مشخصی براي 

انجام   "میکرو"و  "فایبر"، "یکرو فایبرما"، "میکروفایبر"آدرس زیر با لغت واژه هاي به  صنعتی ایران 

  : یافت نشداستانداردي گردید و 

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx 

  ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول1ـ5

محصول یک کتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال دستمال ضد ال

دستمال هاي خارجی نیز بسیار متنوع است زیرا همانطور که قیمت . نداردداخلی مشابه خارجی است و 

اشاره شد این محصول بیش از دو دهه است که در کشورهاي غربی و آسیاي شرقی کامال رایج بود و 

دستمال ضد . رکت تولیدي و بازرگانی پیرامون ده ها محصول میکروفایبر شکل گرفته استصد ها ش

آنها و به بسته به مشخصات الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال 

 .ویژه مدت مصرف و جذب آلودگی آنها و کشور و شرکت سازنده قیمت هاي متفاوتی دارند

جاي تعجب است که در ایران هنوز . این دستمال ها در هر سایت قابل دستیابی استیمت اطالعات ق

این محصول جایگاه مناسب خود را پیدا نکرده است در حالیکه در هر فروشگاه در کشورهاي غربی یا 

  . کشورهاي آسیاي شرقی می توان میکروفایبرها را پیدا کرد

http://www.isiri.org/UserStd/StdSearch.aspx
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به  با نام تجاري ناژه ١پرپود پاکانشرکت  فایبرمیکرو) سانتی متر( 40*  30 دستمالیک عدد قیمت 

که در دو نوع حوله اي مخصوص  براي مصرف کننده است تومان 3500  صورت خرده فروشی 

گروه . )www.najehclean.com( آشپزخانه و تریکو مخصوص شیشه به بازار ارایه شده است

 ی هر عدد خود را به صورت عمده فروش رمت یسانت 60*40 بریفا میکرو ییحوله جادو انیشا يتجار

   .شود یبه صورت عمده عرضه ماین دستمال  يعدد 12 يبسته ها. ارایه می دهد تومان 1334

 نیدستمال پاك کننده لنز دورب  http://ppec.ir به آدرس اینترنتی  يحرفه ا یعکاس زاتیمرکز تجه

  :را در دو مدل با قیمت هاي ذیل ارایه می کند

 تومان 7000به قیمت GIOTTOS CL 3612 متوسط بریفا کرویدستمال م •

 تومان 10000به قیمت  GIOTTOS CL 3613 بزرگ بریفا کرویدستمال م •

به مصرف کننده عرضه می  تومان 8000 متیقبا  PVA Magic Towel  ییدستمال جادوهمچنین 

شرکت همچنین . د آن کرده استدر تولی نانو يفناوراین دستمال تبلیغ زیادي مبنی بر استفاده از . شود

به آدرس اینترنتی  تولید کننده محصوالت بهداشتی و نظافتی مهسانیا شرکت  کلرد آمل

http://mahsunmop.com  را  بریفامیکرو افیساخته شده از ال يشوها نیانواع دستمال ها و زمنیز

خود را در ایران  بریفا کرویم يدستمال حوله انیز  نیدکتر کل یسینگلشرکت اهمچنین . ارایه می کنند

، نیچساخت  يها نمونه ). http://doctor-clean.co.ir/contact.html(عرضه کرده است

                                                
  شهرك صنعتی ایوانکی  ١

http://www.najehclean.com
http://ppec.ir
http://mahsunmop.com
http://doctor-clean.co.ir/contact.html
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در آدرس زیر انواع میکروفایبرها براي فروش . در بازار ایران به وفور یافت می شود... یه، کره و ترک

 http://www.novinforosh.com/market.aspx?p_id=1954          :            عرضه شدند

شرکتهاي خارجی در این حوزه، تنوع زیادي در زمینه قیمت ها وجود دارد و با توجه به تنوع زیاد 

از قدیمی ترین شرکت هاي این   برتکیفامیکروشرکت براي مثال .  مقایسه بین شرکتها سخت است

در  نچیا 16* 16 يدستمال حوله ااست، بریفا کرویساخته شده از م یوعمحصوالت متن يداراحوزه که 

کف،  يدستمال برا ییبسته چهارتا  Jobar  شرکت .می فروشد دالر 15.90را  ییده تا يبسته ها

سایت آمازون  دالر در 5.95: متیقرا به قیمت  نچیا 13* 15اندازه  در  مبلمان، آشپزخانه شه،یش

)Amazon.com ( شرکت . دمی فروش  MU Kitchen 24*16 با سایز  دستمال ییبسته دوتا 

   . می فروشد) Amazon.com(همان سایت  دالر در 9.99 اینچ را  به قیمت 

  ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6

بهداشتی،  و آرایشی صنایعدر حوزه ها و صنایع مختلف مانند صنعت سالمت و پزشکی، الیاف این نوع 

شکل زیر تصویر این الیاف را در مقایسه با الیاف پشم،  .ردهاي مختلف و متنوعی داردکاربمانند آن و 

 شبه هاي پارچه تولید استر پلی فایبر یکروام الیاف عمده مصارف از. ابریشم، کتان و پنبه نشان می دهد

 اطرخ بهمیکروفایبرها  . باشد می ورزشی مصارف جهت طرفه یک هاي پارچه تولید همچنین و ابریشم

اما اجازه ورود آب و خیس شدن . آوردمی  فراهم ورزشکار براي را تعرق مطلوب دفع آن ریز بافت

  .بدن ورزشکار در اثر باران و سایر عوامل محیطی را نمی دهد

http://www.novinforosh.com/market.aspx?p_id=1954
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  .پنبهدر مقایسه با الیاف پشم، ابریشم، کتان و میکروفایبر تصویر الیاف 

. دارند می نگه خوبی به را خود شکل و هستند نرم العاده وقف فایبر میکرو با شده ساخته هاي پارچه

مناسب تبدیل به پارچه بسیار موثري براي تمیز کردن  بافندگی ، توسطباال کیفیت با فایبر میکرو الیاف

 همچنین. جذب کنند آب خود وزن برابر هفت تا ندنتوامی  پارچه ها این .سطوح مختلف می شود

فایبر به دلیل داشتن خواص الکترواستاتیک میکرودستمال هاي . غن دارندتوانایی باالیی در جذب رو

از این خاصیت براي تمیز کردن  لنز دوربین، تلویزیون ال . قدرت جذب پرز و گرد و غبار باالیی دارند

پارچه ها و دستمال هاي حوله اي عالوه بر پاك کردن . سی دي و شیشه هاي عینک استفاده می شود

مزایاي این نوع دستمال ها را می توان . شیشه، در زمین شوي ها هم استفاده می شوند سطوح مختلف و

  :به صورت زیر دسته بندي کرد
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   فقط با آب... و  دوده، سیگر ،غبار، دوده، روغن ،یفیقدرت فوق العاده جذب کث •

   یپوست يها يماریو ب تیحساس جادیبدون ا •

 حاللاز مواد شوینده از  یبعض ؛ستیز طیمح و کمک به حفظ ییایمیبه مواد ش ازین نیکمتر •

بخار  ، بخشی از مواد شیمیایی آنهاهنگام استفادهتهیه شده اند که  ییایمیو مواد ش يقو يها

بو و بخارات آنها  ،تر باشند يها قو مواد و حالل نیهرچه ا .رسدیآنها به مشام م يبوکه شده 

 جادیا ،بسته اتاق طیبخارات در مح نیا بیآس .کند یوارد م یتنفس ستمیبه س يشتریب بیآس

همچنین مواد شوینده معموال براي  .کند یچند برابر م زیرا ن یپوست يها تیو حساس ها يماریب

پاك دستمال هاي مایروفایبر با . محیط زیست مضر هستند و باعث آسیب دیدن آن می شوند

  ماند یها به دور  م بیآس نیاخطر از  زیبدن نپس ضمن اینکه  شود یمصرف نم يکننده ا

   برابر وزن خود 7جذب آب تا  ییتوانا •

   سطوح يخط و خش رو جادیبدون ا •

 .قیمتنظر بودن از  ياقتصاد •

 .زمان نظافتکاهش  •

استفاده از مواد  س،یوید یس ویبا توجه به تست انجام شده در دانشگاه . از بین بردن باکتري ها •

 یشود در حال یها م يباکتر يدرصد 99اهش کردن سطح منجر به ک زیتم يبرا بریفا میکرو

 .برند یم نیسطح را از ب يها ياز باکتر% 33 یمعمول يکه دستمال ها
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دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو همانطور که مالحظه می شود 

دستمال هاي تمیز کننده بیشتر در ایران تاکنون  .حفره هاي دستمال کاربردهاي متنوع و مختلفی دارند

میکروفایبر شناخته شده است و بقیه محصوالت میکروفایبر مانند لباس هاي زیر، حوله هاي میکروفایبر، 

هنوز کمتر ... و  LCD، دستمال هاي ویژه سطوح حساس مانند عینک، طی هاي زمین شور میکروفایبر

 .مورد استفاده قرار می گیرد

  ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول1ـ7

مشابه دستمال ضد الکتریسیته ساکن میکروفایبر آمده ختلفی امروزه با پیشرفت تکنولوژي جایگزین م 

و بیشتر در جنبه تبلیغی خود  براي مثال ابرهاي مختلفی وجود داردکه همین نقش را ایفا می کنند. است

هاي جادویی مشهورند یا دستمال هاي معمولی نیز به هر حال یک کاال جایگزین محسوب می به ابر

اما ویژگی هاي میکروفایبر مزیت هاي مختلفی براي آن ایجاد کرده است که در صورت . . شود

   .شناخت صحیح مردم، کاالهاي جایگزین کمتر مورد استفاده قرار خواهند گرفت

   در دنیاي امروزـ اهمیت استراتژیکی کاال1ـ8

تمیز کردن خانه  بخشی از راحتی زندگی، راحتی در. آنهاستراحتی از شاخص هاي رفاه زندگی مردم 

با توجه احساس خوب مردم در جامعه ضروري است اما ایجاد لذا این محصول براي . و وسایل آن است

   .آید به جایگزین موجود جزء محصوالت استراتژیک به حساب نمی
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  رهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول ـ کشو1ـ9

به عنوان تولیدکننده و یا مصرف کننده نام خاصی در خصوص تولید این محصول نمی توان از کشوري 

بعضی از  .کشور جهان وجود داردها در بیش از ده  ي تولیدي شرکتهاتوزیع جغرافیایی زیرا  .برد

ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي  دستمال ضد الکتریسیتهکشورهاي تولید کننده 

 .می باشند و ژاپن ، هندکره جنوبی ،چینمالزي، تایوان،  ،اروپایی هايکشور ،آمریکاشامل دستمال 

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در فناوري تولید همه این کشورها توان و 

تعداد بسیار زیادي شرکت در اقصی نقاط دنیا مشغول فعالیت . دارند اختیار را درنانو حفره هاي دستمال 

بانک هاي اطالعاتی یا اینترنت آنها با چند جستجوي ساده در اطالعات مشروح در این حوزه هستند که 

نیز بیشتر کشورهاي غربی و  دستمال هاي میکروفایبر کشورهاي مصرف کننده . دسترس خواهد بوددر  

در کشورهایی مانند کشور ما ایران و کشورهاي همسایه این محصول هنوز شناخته . قی هستندآسیاي شر

رواج بسیار گسترده این محصول در کشورهاي غربی و شرقی و عدم شناخت آن در ایران . شده نیست

   . مایه تعجب و شگفتی است

 تهیسیردستمال ضد الکتتولید داراي فناوري و داخلی بین المللی شرکتهاي فعال 

  دستمال  يدر نانو حفره ها یآلودگ يجذب باال تیساکن با قابل

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو تولید کننده  یرانیا يشرکت ها

که هم اکنون در کشور به فروش وي  بریفامیکرو يدستمال ها. حفره هاي دستمال هنوز وجود ندارد
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) عام یسهام( رانیشرکت پلی اکریل افقط  رانیا در. ده و منشاء وارداتی داردرسد همگی خارجی بو

آنها نیز به تازگی به این . موفق به تولید الیاف میکروفایبر پلی استر در مقیاس آزمایشگاهی شده است

را به تولید الیاف میکروفایبر پلی استر مقیاس آزمایشگاهی  1389حوزه عالقمند شدند و در آذر ماه 

شرکت بسیار بزرگی در زمینه تولید الیاف است که این فعالت  رانیپلی اکریل اشرکت . اتمام رساندند

همانطور که اشاره شد مایه تعجب است که این محصول و فناوري داراي قدمتی . را انجام داده است

کدام بیش از دو دهه در کشورهاي توسعه یافته است ولی هنوز در ایران محصول و فناوري هیچ 

حقوقی خود را  بخشی از پتنت ها و دانش فنی ثبت شده در این حوزه دیگر اعتبار. شناخته شده نیستند

کاربردهاي متنوع و . بعد از بیست سال از دست داده اند و دانش فنی آن به راحتی قابل تهیه است

  .شده استاما با این حال هنوز هیچ شرکت ایرانی در این حوزه درگیر ن. مختلفی نیز دارد

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال در محصول  

اما . در دنیا این محصول را ارایه می کنند شرکت 1000بخش سوم زنجیره ارزش است که بیش از 

تولید می  که بخش دوم زنجیره ارزش را شامل می شود توسط شرکتهاي محدودتري بریفامیکروالیاف 

 بریفامیکروکننده محصوالت متنوع بر اساس  دیتول AquaStar ییکایمرآشرکت  براي مثال . شود

می  نیو چ یکارخانه در کره جنوب يدارامی باشد که هم اکنون  Starfiber  با برند 1990از سال 

  :آدرس اینترنتی این شرکت در لینک زیر آمده است. باشد

http://starfibers.com/cloths.php  

http://starfibers.com/cloths.php
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آدرس اینترنتی این . استبریفا کرویساخته شده از م یمحصوالت متنوع يدارا  برتکیفامیکروشرکت 

  :شرکت در لینک زیر آمده است

http://www.microfibertech.com/ 

 دیتول بریفامیکرو يو پارچه ها افیالجمع بندي اطالعات کسب و کاري در دنیا نشان می دهد 

دارند و  وانیهند و تا ن،یچ کا،یمختلف مانند امر يدر کشورها يادیدگان زکنندگان و عرضه کنن

  . ستیخاص ن يآن در انحصار شرکتها دیتول يتکنولوژ

محصوالت  يو تجار يدیشرکت تول ستیاز ب شیب www.traidindia.com تیمثال، در سا يبرا

  . دهند یارائه م بریفامیکروبر  یمبتن

  ـ شرایط صادرات1ـ10

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي به اینکه با توجه 

البته در صورتی که  .دستمال در داخل کشور تولید نمی شود پس عمال صادرات نیز انجام نشده است

 . این دستمال در کشور تولید شود در اختیار گرفتن بازارهاي صادراتی بسیار سخت خواهد بود

ي توسعه یافته که معموال این محصوالت را میشناسند و بازار آنها بالغ یافته است، در دسترس کشورها

کشورهاي در حال توسعه یا کشورهاي همسایه که بازار آنها به نسبت دیگر . شرکتهاي ایرانی نیستند

و منابع  حصول و کاربردهایش آشنا نیستندکشورهاي پیشرفته در دسترس بیشتر ایرانی هاست، با این م

http://www.microfibertech.com/
http://www.traidindia.com
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با توجه به تعدد شرکتهاي تولیدي خارجی چه بسا . زیادي باید هزینه شود تا بازارسازي انجام شود

به هر حال هر چه جوامع سنتی تر باشند، براي تمیز کردن کمتر . بازارسازي در راستاي منافع آنها باشد

این دالیل در جمع   . می کننداستفاده دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی از 

تنها جهت تامین بازار داخلی در چند سال نخست تقریبا این کاال بندي نشان میدهد که در عمل تولید 

   .می باشد

  ـ وضعیت عرضه و تقاضا2

در کشورهاي دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال 

بازار معناداري در این حوزه ها علت نبود . زار شکل گرفته اي نداردمانند ایران باتی و سندر حال توسعه 

است از جمله اینکه مردم عادت کرده اند از لباس هاي کهنه خود یا پارچه هاي  بنا به دالیل مختلف

توزیع،  ساز و کارهاي بازار، شبکه هاي از طرف دیگر . اضافی و مانند آن به جاي دستمال استفاده کنند

همواره پیش روي افراد بانفوذ در بازار، همگی از ساختارهاي سنتی پیروي کرده و از این رو 

آن و تقاضا به مفهوم واقعی  متعددي قرار داردهاي چالش محصوالت جدید و کاربري هاي نوین 

کل گرفته نیز دقیقا شرایط به این صورت است و بازار شمیکروفایبر دستمال در مورد . دریگمی شکل ن

بخش (هنوز هیچ شرکت تولیدي ایرانی چه در تولید الیاف طرف دیگر از . اي هنوز ایجاد نشده است

پس عرضه  .وجود ندارد) بخش سوم زنجیره ارزش( و چه در بافندگی و نساجی) دوم زنجیره ارزش

  . داخلی این محصول وجود ندارد
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تا کنون و محل  سال گذشته طی پنجبرداري و روند تولید  ـ بررسی ظرفیت بهره2ـ1

واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت 

هاي سازنده  ها، نام کشورها و شرکت برداري کامل از ظرفیت عملی، علل عدم بهره

  آالت مورد استفاده در تولید محصول ماشین

نشان می دهد هنوز هیچ شرکت ته تا کنون پنج سال گذش یبرداري و روند تولید ط بررسی ظرفیت بهره

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال ایرانی به تولید 

اکثر شرکتهاي ایرانی محصول نهایی را به صورت عمده در قطع بزرگ وارد کرده و . اقدام نکرده است

  . فقط برش و بسته بندي را انجام میدهند

اکثر کشورهاي توسعه یافته مانند ژاپن براي محصول بخش دوم زنجیره ارزش یعنی تولید میکروالیاف 

دستمال ضد آالت مورد استفاده در تولید  هاي سازنده ماشین شرکتي اروپایی مانند آلمان کشورهاو 

کشور . ار دارندالکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال را در اختی

بعضی از شرکتهاي ایرانی تولید کننده الیاف نیز . چین نیز ماشین آالت صنعتی این حوزه را می سازد

  . اکثر ماشین آالت مورد نظر باي تولید این نوع الیاف خاص را نیز در اختیار دارند

بوده که هر دو به وفور در  پلی استر و نایلونشامل دستمال هاي میکروفایبر معموال مواد اولیه مورد نیاز 

مورد استفاده در بخش سوم زنجیره ارزش و ماشین آالت . استبه راحتی قابل تهیه کشور بوده و 

شرکتهاي نساجی فعلی با تغییرات بسیار . بافندگی و نساجی الیاف میکروفایبر نیز در ایران موجود است
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به نظر می رسد علت اصلی عدم تولید در . دجزیی می توانند وارد تولید کننده الیاف میکروفایبر شون

کشور نتیجه عدم شناخت محصول در میان مردم، نبود مشتري و ناآگاهی مدیران صنعتی از این 

  . محصول و ویژگی هاي آن  بوده است

از نظر تعداد، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2

ت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرف

  ) هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز گذاري سرمایه

که در سال هاي آمار و اطالعاتی مربوط به طرح هاي مراجعه به مرکز اطالعات و آمار وزارت صنایع، 

شرکت پلی اکریل فقط  رانیا درهمانطور که اشاره شد  .در این حوزه بوده است وجود ندارد گذشته

موفق به ، 1389که شرکت بسیار بزرگی در زمینه تولید الیاف است، در آذر ماه ) عام یسهام( رانیا

   .تولید الیاف میکروفایبر پلی استر در مقیاس آزمایشگاهی شده است

   )چقدر از کجا(سال گذشته  5در طی ـ بررسی روند واردات محصول 2ـ3

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي اشاره شده است بلی هاي قهمانطور که در قسمت 

آلودگی در نانو حفره هاي دستمال محصول چندان شناخته شده اي در ایران و بالتبع نظام اداري آن 

با توجه به نبود تعرفه، اطالعات  شفافی در  .از این رو تعرفه اي براي آن مشخص نشده است. نیست

شاید . وجود ندارددستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی دات مورد میزان وار

هم چون این محصول در میان مردم شناخته شده نیست، واردات آن بسیار محدود بوده و ردي از آن در 
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 همچنین احتمال دارد بعضی از وارد کنندگان این کاال را با نام. مراجع اطالعاتی بازرگانی کشور نیست

همه چالش ها به نظام اداري ثبت اطالعات و آمار بازرگانی و . هاي متفرقه دیگر وارد کرده باشند

در هر . نیز مزید بر علت استقاچاق کاال به کشور  چالش حجم بااليتجارت ایران باز میگردد و البته 

کتهاي شر. باشد نمی در دسترس این محصول میزان واردات در عمل اطالعات دقیقی از صورت 

  . این امکان سنجی نگذاشتندفروشنده نیز اطالعات ارزشمندي را در اختیار مجریان 

  سال گذشته 5در طی ـ بررسی روند مصرف 2ـ4

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت به علت عدم شناخت مردم از کارایی همانطور که اشاره شد 

با توجه به عدم تولید . یران شکل نگرفته استدر اآنها هنوز بازار بزرگی براي جذب باالي آلودگی 

اما نکته بسیار مهم این است که در . در اختیار شرکتهاي خارجی استشکل گرفته نیز بازارهاي داخلی، 

وشن است کامال ردستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی صحبت با فروشندگان 

ل آشنا شدن با این محصول است و روند رو به رشد محسوسی با سرعت مناسبی در حاجامعه ایرانی که 

   . یعنی روند مصرف گذشته کامال صعودي بوده است. مشهود استدستمال هاي مایکروفایبر در خرید 

چقدر به (و امکان توسعه آن  سال گذشته 5طی ـ بررسی روند صادرات محصول 2ـ5

  )کجا صادر شده است

دستمال ضد الکتریسیته ساکن هنوز شرکت تولید کننده اي در ایران ت اشاره شده اس "همانطور که قبال

 .اتفاق نیفتاده استصادرات این محصول لذا با قابلیت جذب باالي آلودگی را تولید نکرده است و 
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به بازار این حوزه بنظر میرسد همانطور که اشاره شد حتی در صورت تولید این دستمال هاي میکروفایبر 

نیاز زیادي به که در دسترس بیشتر ما هستند، اي در حال توسعه یا کشورهاي همسایه کشورهدر ویژه 

به ویژه شرایط بعضی کشورهاي  همسایه به گونه اي البته این نکته نیز ضروري است  .بازارسازي دارد

آنها ساختار سنتی بیشتري نسبت به مردم ایران دارند و نفوذ این محصول سخت تر در بازار است که 

چالش اصلی همان بازارسازي است تا مشتریان محصول و کاربري هاي آن را به هر حال  .انجام میشود

  . بشناسند و سپس فرایند بازاریابی شروع میشود

  ـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم2ـ6

شرکتهاي فناوري حل مشکالت  ایجاد نقش بیشتر دولت در بازارسازي ونیاز به این محصول در گرو 

د و ل رشد و توسعه روز به روز می باشدر حا بازار فناوري هاي پیشرفته ایراناز آنجا که . می باشد  نانو

ان نیز در حال افزایش است می توان روند رو به رشد بازار مصرف این محصول را یمشترشناخت نسبی 

  . ي متولی آرام و بطئی خواهد بوداما این روند بدون دخالت نهادها .پیش بینی نمود

با توجه به این نکات تخمین صحیحی از نیاز آتی کشور به این محصول نمیتوان داشت اما واضح است 

مگر اینکه دولت به عنوان نهاد متولی و بازار . که با این روند فعلی نمیتوان انتظار خارق العاده اي داشت

در فرآیند بازارسازي به مردم معرفی شده محصول د شده و ساز فناوري هاي جدید به عرصه میدان وار

مدلی که قبال . تا شناخت عمومی نسبت به آنها صورت بگیرد و سپس با حمایتهاي اولیه وارد بازار شوند

  . بهینه سازي مصرف سوخت استفاده کرد و موفق شددولت توانست در حوزه 



  
 معاونت پژوهشی

  مقدماتی سنجی امکان مطالعات
تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت 
  جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال

 
 

  تهرانهاي صنعتی  ت شهركشرک
   

 

  1389 زمستان  صنعتی هاي طرح مقدماتی سنجی امکان مطالعات
  30صفحه   معاونت پژوهشی -دانشگاه صنعتی تربیت مدرس: مجري

 

ه محصول در کشور ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرض3

  و مقایسه آن با دیگر کشورها

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي همانطور که اشاره شد در کشور ایران هنوز تولید 

. الیاف مایکروفایبر پلی استر به دو روش تولید می شونددر کشورهاي دیگر  . آلودگی انجام نمی شود

باالتري می باشند با استفاده از اکسترودر و تروپوت پایین و یا به کارخانه هایی که داراي تکنولوژي 

دیگر روش تولید، هیدرولیز الیاف به وسیله سود . روش الکترواسپینینگ این الیاف را تولید می کنند

سوزآور می باشد که بخشی از قسمت آمورف لیف را که نفوذ مایعات راحت تر صورت می گیرد، 

دلیل بلورینگی مرکز لیف و نفوذ سخت مایعات به مرکز آن آسیبی به هسته لیف هیدرولیز کرده اما به 

  .نخواهد خورد

فناوري تولید دستگاه هاي الکترواسپینیگ در کشور کامال بومی شده و وجود الزم به ذکر است که 

 موجود سه شرکت فعال تولید کننده دستگاه هاي الکتروریسندگی در کشورحداقل هم اکنون . دارد

  :فهرست این شرکتها عبارت است از. ستنده

  نانو فناوران بن یاخته کاوش •

 مهندسی آمیژه فن بین الملل •

  فناوران نانومقیاس •
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در ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ـ4

  فرآیند تولید محصول 

با قابلیت جذب باالي  دستمال ضد الکتریسیته ساکنصنعتی فناوري تولید همانطور که ذکر گردید 

ده دهه دارد و چالش هاي تکنیکی آن کم و بیش  ، قدمتی بیش از آلودگی در نانو حفره هاي دستمال

  .اما در ایران هنوز نه الیاف و نه دانش فنی و فناوري وارد نشده است. حل و فصل شده است

ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم 5

با استفاده از اطالعات (ي ثابت به تفکیک ریالی و ارزي گذار سرمایه

هاي  و اینترنت و بانک UNIDOواحدهاي موجود، در دست اجراء، 

  ... )و  و تجهیزات  هاي فروشنده تکنولوژي  اطالعاتی جهانی، شرکت

دستمال ضد هاي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث یک واحد صنعتی تولید  در این بخش بررسی

همانطور که اشاره . استسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در نانو حفره هاي دستمال الکتری

تولید دستمال هاي  میکروفایبر دو راه لذا براي  این محصول در انتهاي زنجیره ارزش قرار داردشد 

راه دوم . ستراه اول ایجاد دانش فنی تولید الیاف میکروفایبر در کشور و تولید الیاف آن ا. وجود دارد

براي هر کدام از این . وارد کردن الیاف میکروفایبر و انجام نساجی و بافندگی آن در داخل کشور است

براي تولید دانش فنی تولید میکروفایبرها الزم است . متفاوت خواهد بودسناریوها حجم سرمایه گذاري 
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. و از چه طریقی تامین گردد یک فعالیت توسعه اي تعریف شود و بررسی شود منبع دانش فنی چگونه

بهتر و کم هزینه تر آیا دانش فنی در کشور تامین شود نتیجه فعالیت توسعه اي مشخص می کند که 

بنظر می رسد دانش فنی بالقوه در کشور وجود دارد اما بالفعل شدن آن . یا از منبع خارج از کشوراست 

اي توسعه اي در این زمینه با کارفرمایی یک صنعت براي انجام فعالیت ه . نیاز به پیگیري و تمرکز دارد

این هزینه تخمینی بوده و  از ارزیابی نقطه . خواهد شدتومان   000/000/10در حد مشخص حداکثر 

بعد از این هزینه در صورتی که بنا باشد مبتنی بر دانش فنی بومی این فناوري . نظرات متخصصین میباشد

  . تومان هزینه خواهد برد  000/000/40حدود   ایجاد دانش فنی آنتوسعه یابد، 

 تیساکن با قابل تهیسیدستمال ضد الکترتولید و دانش فنی زیرساخت علمی تخمین هزینه هاي توسعه 

  دستمال يدر نانو حفره ها یآلودگ يجذب باال

  )میلیون ریال(هزینه   ضوعمو
  100 فعالیت هاي توسعه اي دانشی اولیه: گام اول

  سعه دانش فنی بومی ساخت میکروفایبرتو: گام دوم
  200  هزینه نیروي انسانی متخصص

  150  و خدمات تخصصی ، تستهاآزمایشها
  50 سایر هزینه ها 

  500  جمع کل
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در صورت ایجاد دانش فنی در کشور، اگر روش الکترواسپینینگ مورد نظر قرار گیرد، تولید این 

دستگاه هاي الکترواسپینینگ بسته به نوع صنعت متفاوت  قیمت. دستگاه با دانش بومی امکان پذیر است

  :جدول زیر قیمت این دستگاه را نشان میدهد. است

  )میلیون ریال( قیمت  محل مصرف  سازنده  مقیاس  دستگاه  

  270  آزمایشگاه  فناوران نانو مقیاس  آزمایشگاهی  الکترواسپینینگ  1

  4000  صنعت  فناوران نانو مقیاس  صنعتی  الکترواسپینینگ  2

در صورتیکه تولید الیاف میکروفایبر از روش هاي دیگر باشد، باید بررسی کرد که هزینه هاي آنها 

. در هر صورت حتما باید کارفرماي این کار خود در بخش تولید الیاف فعالیت داشته باشد. چقدر است

و در سرمایه گذاري  همانطور که اشاره شد فناوري هاي پیشرفته، فناوري هاي قبلی را بهینه می کنند

در این صورت حجم سرمایه گذاري بسیار . هاي قبلی وارد شده و آن را به سود رسانی بیشتر می رسانند

کمتر شده و صنایع قبلی که سود ده نبوده و هم اکنون رد آستانه انحالل هستند، به سود آوري منطقی 

حجم زیادي از سرمایه گذاري را صرفه براي مثال فعالیت الیاف سازان معمول در این بخش . می رسند

اطالعات ستاد ویژه توسعه فناوري نانو شرکتهاي صنعتی که از فناوري نانو براي  طبق. جویی می کند

بهینه سازي محصوالت خود استفاده کرده اند، بسیار موفق تر از شرکتهایی هستند که متمرکز بر فناوري 

اف ساز فقط نیازمند تجهیزات و بقیه هزینه هاي نسبتا محدود در هر صورت با این مدل الی. نانو شده اند

  .براي تامین مکان کافی براي این فرآیند است
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تغییرات اگر کارخانه هاي بافندگی و ریسندگی در بخش سوم زنجیره ارزش وارد شوند، هزینه محدود 

اطالعات  دامه در ا. جزیی را متحمل باید شوند و در عوض محصولی جدید را ارایه خواهند کرد

  . بر اساس طراحی بخشی در جنب یک کارخانه تولید الیاف ارایه می شود مربوط به سرمایه ثابت طرح

  ـ اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح 5ـ1

فقط هزینه هاي بیشتر شده مدنظر قرار می گیرد لذا هزینه اي الیاف با توجه به وجود کارخانه هاي تولید 

  . لحاظ نمی شوداداري و حق انشعاب و لوازم براي زمین 

  اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح

  میلیون تومان هزینه  موضوع  ردیف

  .در نظر گرفته نمیشود  هاي زمین  هزینه  1

   30حدود   متر 200سازي سالن  هاي ساختمان هزینه  2

   400حدود   آالت و تجهیزات خط تولید هزینه ماشین  3

   30  هاي تأسیسات هزینه  4

  در کارخانه موجود است  هاي خرید حق انشعاب هزینه/ هزینه لوازم اداري و خدماتی  5

  50  برداري هاي قبل از بهره هزینه  6

  510  جمع  
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ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا 6

داخل کشور قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند 

  ین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آیندهتأم

دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی در تولید میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز 

مواد محل تأمین . بسته به بازار ایجاد شده و بازارسازي انجام شده داردساالنه نانو حفره هاي دستمال 

تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در . داخل کشور است ازپلی استر و نایلون اولیه 

البته هدفمند سازي یارانه ها مقداري قیمت مواد اولیه را افزایش . پیش بینی نمی شود گذشته و آینده

با مشکلی روبرو کشور یا حتی در صورت نیاز از خارج از کشور مواد از داخل تامین . داده است

    .خواهد بودن

  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7

تولید الیاف مانند کارخانه هاي تولید الیاف میکروفایبر با توجه به نکات فوق بهترین مکان براي اجراي 

آنها همه امکانات را در کنار هم داشته و فقط کافی است که یک . هستندپلی اکریل یا الیاف تهران 

خاصی را به این امر اختصاص دهند و محصولشان از مزیتهاي ت سري شرایط و ویژگی ها و امکانا

ایجاد یک منطقه جدید و سرمایه گذاري جدید در این حوزه اشاره شد که . باالي رقابتی بهره ببرد

  . نهفته است تولید الیاف در این نکتهمزیت شرکتهاي . بصرفه نیست و سود آور نمی باشد
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نیز کارخانه هاي ریسندگی با تغییرات جزیی می توانند الیاف براي تولید منسوجات از این الیاف  

  . میکروفایبر را به منسوجات تبدیل نمایند

  ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8

مشکلی در مورد تخصیص و  وجود دارددر کشور دانشگاهی میکروفایبر   تخصصداراي نیروي انسانی 

   . نظر فنی نیروها نیاز به آموزش دارند از. متخصص علمی نیستنیروي انسانی 

ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و 9

و چگونگی امکان تأمین آنها ...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  راه ـ راه(ارتباطی 

  در منطقه مناسب براي اجراي طرح

وجود دارد و د پلی اکریل یا الیاف تهران الیاف ساز ماننکارخانه هاي امکانات مورد نظر در تمامی 

  .مشکلی از این منظر نیست

  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10

  هاي جهانی و مقایسه با تعرفه) آالت محصوالت و ماشین(ـ حمایت تعرفه گمرکی 
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آالت  حقوق ورودي ماشینبراي بخش دوم زنجیره ارزش است که حمایت تعرفه گمرکی 

گذاران  آالت صنعتی تعرفه  پایینی است و به سرمایه نیاز طرح همانند اکثر ماشینخارجی مورد 

  . کند هزینه باالیی را تحمیل نمی

هاي  شرکت  ،ها ، بانک)ها واحدهاي موجود و طرح(هاي مالی  ـ حمایت

  گذار سرمایه

. شته باشدسرمایه گذاري دادر صورت توجیه سرمایه گذاران بنظر می رسد این حوزه عالقمند به 

در صورت توجیه متولیان توسعه فناوري در کشور نسبت به ویژگی هاي این فناوري، حمایت آنها 

میتوان از موسسه توسعه در زمینه توسعه فناوري . نیز باعث تامین منابع ارزانتر براي تولید خواهد شد

نام برد که رسالت پژوهشگران صندوق مالی توسعه تکنولوژي ایران و صندوق  یا فناوري نخبگان 

  . استاین نوع فعالیتها آنها حمایت از 

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11

  واحدهاي جدید

حوزه ها براي بهترین تولید دستمال ضد الکتریسیته ساکن با قابلیت جذب باالي آلودگی یکی از  

. توسعه بازارها و بهینه سازي محصوالت خودشان استالیاف سازان و مجموعه نساجی کشور براي 

طالعات کلی نشان از سودآور ا .نساجی در این امر کمک بزرگی به آنهاستدرگیر شدن شرکتهاي 
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حمایتهاي دولت نیز میتواند با توجه به فناوري هاي پیشرفته بودن موضوع بودن این حوزه دارد و 

  . ایجاد نماید رشد و توسعه این شرکتهافضاي بهتري براي 

  ـ منابع و ماخذ 12
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