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 نام محصول دستمال مرطوب

 ظرفیت پیشنهادي طرح تن 12000

 عمده مواد اولیه مصرفی خارجی -داخلی  الیاف و ویسکوز

کفش  –سطوح  –داخل اتومبیل  –دست و صورت (انواع دستمال پاك کننده 

 ...)حوله یکبار مصرف و  –
 کاربردهاي متداول محصول

 مدت زمان ساخت ماه  21

 محل پیشنهادي اجراي طرح شهرك صنعتی افق ابهر

 ارزش ماشین آالت )ریال.م( خارجی= داخلی  179637.15

 ارزش تقریبی تاسیسات زیربنایی )ریال.م( 5323

 میزان نیاز سالیانه کشور تن 30043

 میزان نیاز سالیانه استان تن 1202

 میزان مصرف ساالنه کشور تن 27312

 ساله 5میزان کمبود یا نیاز تا پایان برنامه  تن 2731

 دیماند برق کیلو وات 840

 میزان تولید داخلی  تن 26980

 تعداد پرسنل در دوران بهره براداري نفر 63

 اشتغال زایی غیر مستقیم نفر 500
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 دوره بازگشت سرمایه سال 2.8

 در نقطه سربسر درصد فروش درصد 38

 میانگین واردات دو سال گذشته کیلوگرم 272724

 )یورو(ارزي -

 )میلیون ریال(ریالی  - سرمایه گذاري ثابت طرح

 )میلیون ریال(مجموع  204276.60

 )یورو( ارزي -

 )میلیون ریال(ریالی  - سرمایه در گردش طرح

 )میلیون ریال(مجموع  159692.75

 زمین مورد نیاز )متر مربع( 7000

 )متر مربع(تولیدي  1200

 )متر مربع(انبار  1100 زیربنا

 )متر مربع(خدماتی  300

 )متر مکعب(آب  7800

 )کیلو وات(برق  18900 مصرف سالیانه آب،برق و گاز

 )متر مکعب(گاز  600

، شهرك هاي صنعتی فعال و متخصصین ایجاد  با توجه به وجود بسترهاي مناسب از قبیل راه هاي ارتباطی: رویکرد اقتصادي
 .کارخانه تولید انواع دستمال مرطوب داراي صرفه اقتصادي می باشد
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 مقدمه

 3-2دستمال هاي پاك کننده ، امروزه جزو پرفروش ترین محصوالت بهداشتی بوده و طی 
افزایش سال اخیر کاربردهاي جدید انواع دستمال هاي پاك کننده از نوع یکبار مصرف ، 

این دستمال ها بصورت خشک و یا مرطوب تولید شده و . چشمگیري پیدا کرده است
 .مصارف گوناگونی را به خود اختصاص داده است

بازار مصرف انواع دستمال هاي پاك کننده به سرعت در حال گسترش بوده بطوریکه ساالنه 
در  2007و در سال درصد به حجم تولید این محصوالت اضافه می گردد  30-20در جهان 

دستمال . میلیارد دالر گذشته است 14اروپا و امریکاي شمالی ، فروش این محصول از مرز 
 .هاي پاك کننده امروزه با کاربردهاي گوناگونی تولید می شوند
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 معرفی و شناخت محصول : فصل اول
 
 
 

 تاریخچه 
توسط  1950گرفت و در اوایل دهه  تولید بنیادي منسوجات بی بافت براي اولین بار در آمریکا صورت

محققان نیروي دریایی این کار را براي جمع آوري از میکروفیلتر رادیو . دولت مورد حمایت واقع شد
آغاز شد، پنج سال  1960اکتیو در بخش باالیی اتمسفر آغاز کردند و وسعت این برنامه در اواسط دهه 

 . ف ثابت شدبعد یک مدل با موفقیت براي محصوالت میکرو الیا
 

 سیر تکاملی منسوجات بدون بافت  ●
از آنجا که بشر همواره سعی داشته که جهت بهبود وضعیت خود الهاماتی از مسایل و رخدادهاي طبیعی 
اطراف خود بگیرد، امروزه با توجه به برتري ها و موقعیت هاي صنعتی می توان تعداد زیادي از 

دون بافت و الیه زنبوري را با ساختان الیه هاي مرطوب در رخدادهاي طبیعی مواد را با منسوجات ب
منسوجات بدون بافت و ساختمان هاي لیفی توسعه یافته در بعضی از گیاهان را با الیه هاي تار عنکبوتی 

 . کار شده مقایسه نمود
وزه امر. میلی متر تولید می گردد 120ـ  60با طول  12دنیر تا  5/1این محصول از الیاف پلی استر 

عالوه بر الیاف پلی استر که مصرف عمومی تري دارد از الیاف پلی پرو پیلن نیر در کاربرهاي خاص در 
تولید این محصول استفاده می نمایند، علت استفاده بیشتر از الیاف پلی استر به دلیل تولید داخلی بودن 

 . آن است که در کارخانه پلی اکریل اصفهان تولید می گردد
هاي تولید شده براساس وزن هر متر مربع تعیین می گردد بر این اساس بنا به تقاضا بازار  ضخامت الیه

 . گرم بر متر مربع تولید می گردد 280کرم بر متر مربع تا  40الیی ها از وزن 
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معرفی محصول -1  
 )ت معطر ، تمیز کننده آلودگی ، نرم کننده پوس(دستمال مرطوب پاك کننده دست و صورت  -) الف 

 :مشخصات

ابعاد هر .دستمال ساشه پاك کننده دست و صورت داراي یک عدد دستمال در هر بسته می باشد 
استفاده از این .سانتی متر می باشد 18×14سانتی متر بوده و ابعاد هر دستمال آن  8×6بسته 

ه دلیل این دستمال ب. دستمال ها در هنگام خستگی ، باعث ایجاد احساس نشاط و شادابی می شود
 ..اندازه کوچک ، قابل حمل و نگهداري در جیب و کیف می باشد

 
 :خصوصات

این دستمال ها با لطافت و رایحه خاص خود و دارابودن لوسیون مخصوص مناسب براي پوست ، 
 .باعث پاك شدن چربی ها و آلودگیها و نیز باعث نرمی و لطافت پوست می گردند

 
 
 
 
 

 )داشبورد( کننده و براق کننده داخل اتومبیل  دستمال مرطوب معطر پاك -) ب 

این . این محصول بصورت دستمال مرطوب بوده وآغشته به مواد پاك کننده و سیلیکون می باشد
در داخل اتومبیل  ABSدستمال براي پاك کردن داشبورد اتومبیل ، کنسول و قطعات چرمی و 

به ماندگاري باال روي داشبورد ، بی از خصوصیات این محصول می توان . بسیار مناسب می باشد
ضرر بودن براي داشبورد و دست ، ضد گرد و غبار بودن ، خوشبو نمودن فضاي داخل اتومبیل ، 
قابلیت نگهداري در داخل داشبورد ، استفاده آسان در مقایسه با اسپري هاي موجود در بازار ، اشاره 

 وبت داخل بسته باقی مانده و از بین نمی رودبسته بندي بگونه اي بوده که با گذشت زمان رط. کرد
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 :خصوصیات
 پاك کننده گرد و غبار ، دوده و رسوبات ناشی از هواي آلوده      -
 جلوگیري از نشست گرد و غبار روي سطوح      -
 ماندگاري طوالنی روي سطوح      -
  کم حجم با قابلیت نگهداري آسان      -
 شیشه اتومبیل در مقایسه با اسپري هاي رایج در بازارپاشیده نشدن ذرات روي       -
 بدون ترکیبات پارافین دار و عاري از هرگونه مواد مضر براي داشبورد و پوست دست      -
 استفاده آسان و سریع      -
 و پالستیکی ABSپاك کننده کلیه سطوح       -
 

 :مشخصات محصول
 سوج نبافتهسانتی متر از جنس من  18×19دستمال       -
 دستمال در هر بسته 12تعداد       -
 و عطري) سیب ، هلو ، پرتقال( داراي رایحه میوه اي      -
 بسته در هر جعبه 24تعداد       -
سانتی ) ارتفاع(16در ) عرض(17در ) طول(30و به ابعاد Display Standجعبه به صورت       -

 متر

 
 )کردن سطوحبراي پاك (دستمال خشک همه کاره  -) ج 

 
 :خصوصیات 

الیاف . می باشد) 130cc(این دستمال ها بصورت خشک و با قابلیت جذب بسیار باالي مایعات 
هر دستمال این قابلیت را دارد که به . پنبه موجود در دستمال باعث لطافت و نرمی آن شده است

و پاك کردن   گیرياین محصول براي گرد . دفعات شسته شده و مجددا مورد استفاده قرار گیرد
ضمن اینکه می تواند آغشته به انواع مواد . شیشه بسیار مناسب بوده و از خود پرز بجا نمی گذارد

 .بکار گرفته شود. …شوینده شده و براي پاك کردن لوازم منزل ، اتومبیل ، شیشه و
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 قابلیت جذب باالي مایعات      -
 دهمناسب براي استفاده با مواد مختلف شوین      -
 قابلیت پاك کنندگی فوق العاده      -
 مناسب براي پاك کردن کلیه سطوح خصوصا سطوح شیشه اي و صیقلی      -
 قابلیت جذب باالي گرد و غبار      -
 مناسب براي آبگیري و خشک کردن انواع میوه و سبزیجات و ظروف آشپزخانه      -
 

 : مشخصات

سانتی متر می  40×40ه و هر دستمال داراي ابعاد دستمال پاك کننده سطوح بصورت خشک بود
 .عدد دستمال بوده و در نایلون شفاف با لیبل رنگی بسته بندي شده است 10هر بسته داراي . باشد

 دستمال خشک در هر بسته 10تعداد       -
 سانتیمتر از جنس منسوج نبافته 40در  40دستمال       -
 بسته در هر کارتن 40تعداد       -
 ارتفاع 33عرض در  42طول در  42: ابعاد کارتن      -

 
 
 
 )واکس کفش(دستمال مرطوب براق کننده کفش  -) د 

 
 :مشخصات

 دستمال از جنس منسوج نبافته      -
 پد داخل هر جعبه 5تعداد       -
 داراي رایحه میوه      -
 جعبه در هر کارتن 72تعداد       -
  )ارتفاع(22در ) عرض(22  در) طول(29یستاده و با ابعاد کارتن داراي استند مقوایی ا      -
 )سانتی متر(
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 :خصوصیات

 بی رنگ با خاصیت براق کنندگی فوق العاده      -
 کم حجم و قابل حمل در جیب و کیف      -
 آنتی استاتیک و ضد گرد و غبار      -
 بسیار مناسب براي افراد پر مشغله و شیک پوش      -
 استفاده سریع و آسان      -
 ماندگاري طوالنی مدت اثر واکس      -
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 حوله یکبار مصرف  -) ه 

 
 : خصوصیات

 ضد حساسیت، لطیف با پوست و مو      -
 برابر وزن حوله 10قابلیت جذب آب بسیار باال در حدود       -
 روبیجلوگیري از انتقال ویروس ها، آلودگی ها و بیماري هاي پوستی و میک      -
 سبک، کم حجم و بدون پرز دهی      -
 افزایش سطح بهداشتی و کیفی در اماکن مورد استفاده      -
حذف استفاده از حوله هاي متداول و صرفه جویی در وقت، هزینه و انرژي ناشی از استفاده،       -

 شست و شو و خشک نمودن مجدد حوله هاي معمولی
 دروفیلپنبه هی% 100تهیه شده از       -
 قابل استفاده در هتل ها، آرایشگاه ها و یا در هنگام مسافرت      -
 

 :مشخصات

آب را در خود نگاه می  cc 280پنبه بوده و هر حوله تا حدود % 100حوله یکبار مصرف از جنس 
هر . سانتی متر بوده که از نمونه هاي مشابه خارجی بزرگتر می باشد 90×40سایز هر حوله . دارد

 .در بسته بندي سلفون بصورت تکی بسته بندي شده است حوله 
 سانتیمتر از جنس منسوج نبافته 90در  40دستمال       -
 بسته در هر جعبه 18تعداد       -
 جعبه در هر کارتن 16تعداد       -
 )سانتی متر(  ارتفاع 49عرض در  45طول در  45ابعاد کارتن       -
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 پد الك پاك کن  -) و 

 
 :صیاتخصو

 خاصیت پاك کنندگی باال      -
 Eحاوي کرم مرطوب کننده و ویتامین       -
 عدم ایجاد سفیدك روي پوست پس از استفاده      -
 استفاده آسان و سریع      -
 کم حجم و قابل حمل و نقل در جیب و کیف      -
 

 :مشخصات

 سانتی متر از جنس منسوج نبافته 12در  6دستمال       -
 پد داخل هر جعبه 5تعداد       -
 جعبه در هر کارتن 72تعداد       -
سانتی (ارتفاع  22عرض در  22طول در  29داراي استند مقوایی ایستاده و با ابعاد کارتن       -

 )متر
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 پد الکلی ضد عفونی کننده  -) ز 

 
 :خصوصیات

براي ضد عفونی کردن پوست و کوچک ، بهداشتی ، قابل حمل ، ماندگاري طوالنی ، بسیار مناسب 
 لوازمی همچون موبایل و غیره، تزریقات و کمکهاي اولیه

 خاصیت ضد عفونی کنندگی باال      -
 …مناسب براي ضد عفونی کردن زخم هاریا، محل تزریق، گزیدگی حشرات و       -
 استفاده آسان، سریع و بهداشتی در مقایسه با روشهاي سنتی      -
 ري طوالنی در بسته بندي ویژهماندگا      -
 کم حجم و قابل حمل در جیب و کیف      -
 

 :مشخصات

 .این محصول داراي پد آغشته به الکل و یکبار مصرف می باشد
 سانتی متر از جنس منسوج نبافته 6×6دستمال       -
 تعداد یک دستمال مرطوب در هر ساشه      -
 پد در هر جعبه 150تعداد       -
ارتفاع  6.5عرض در  10.5طول در  18.5و به ابعاد  Display Standجعبه به صورت       -
 )سانتی متر(
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 زیرانداز کودك  -) ح 

 
 :خصوصیات

سی سی مایع را  100نرمی و لطافت ، خاصیت جذب مایعات بصورتیکه هر زیرانداز می تواند حدود 
رین مقدار رطوبت به الیه زیرین جلوگیري ترکیبات این زیرانداز از نفوذ کوچکت. در خود نگاه دارد

این زیرانداز براي عوض کردن پوشک بچه ، روکش صندلی و تختخواب ، صندلی اتومبیل . می کند
 .مناسب می باشد …و 
 دوالیه با خاصیت جذب مایعات از رو و عدم نفوذ به الیه زیر      -
 لطیف و ضد حساسیت      -
 اشتینرم، سبک، کم حجم و بهد      -
 قدرت جذب باالي مایعات      -
 پنبه هیدروفیل% 100تهیه شده از       -
 مناسب جهت استفاده در منزل، داخل اتومبیل و در هنگام مسافرت      -
 

 :مشخصات

 سانتی متر از جنس منسوج نبافته 40در  48دستمال       -
 بسته در هر جعبه 10تعداد       -
 ر کارتنجعبه در ه 20تعداد       -
 ارتفاع 27عرض در  30طول در  32ابعاد کارتن       -
 یک طرف ضد آب و طرف دیگر جاذب باالي آب      -
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 محصول آیسیک کد و نام -1-1

. متداولترین طبقه بندي و دسته بندي در فعالیت هاي اقتصادي همان تقسیم بندي آیسیک است 
طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین المللی : تقسیم بندي آیسیک طبق تعریف عبارت است از 

این دسته بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کدهایی . فعالیت هاي اقتصادي 
کدهاي آیسیک مرتبط با صنعت تولید دستمال . دو ، چهار و هشت رقمی اختصاص داده می شود 

 .ارائه شده است ) 1(مرطوب در جدول 
 

یسیککد آ ردیف  نام کاال 
 دستمال نمدار 24241423 1
 انواع دستمال 17211123 2

 
 
 گمرکی تعرفه شماره -2-1

در داد و ستدهاي بین المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و همچنین 
طبقه بندي و تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه بندي استفاده می شود که عبارت است از 

نامگذاري بر اساس بروکسل و طبقه بندي مرکز استاندارد و تجارت بین المللی بر همین اساس در 
مبادالت بازرگانی خارجی ایران طبقه بندي بروکسل جهت طبقه بندي کاالها استفاده می شود که در 

 . ارائه شده است ) 2(خصوص تولید دستمال مرطوب در جدول 
 

 .باشد می ذیل جدول مطابقدستمال مرطوب تولید  صنعت به مربوط گمرکی هاي تعرفه
 

SUQ نوع کاال ورودي حقوق 
 شماره

تعرفه گمرکی   
 ردیف

kg ۶۵ 
 سایرپارچه,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .هاي همانندبرا ي تمیزکردن
۶١ ٣٠٧١٠٠٠ 
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 واردات شرایط -3-1

اصالح  قانون )2( ماده طبق پایه حقوق .است گانیبازر سود و پایه حقوق شامل کاال هر ورودي حقوق
حقوق  شامل ایران اسالمی جمهوري نگیهفر و اجتماعی اقتصادي توسعه سوم برنامه قانون از موادي

 باشد یم وارداتی کاالهاي از دریافتی جوهو سایر و عوارض انواع کاال، سفارش ثبت حق مالیات گمرکی
قوانین  طبق که بازرگانی سود و دریافتی این مجموع به شود می تعیین کاال گمرکی ارزش %4 و معادل
اطالعات  روي بر بررسی با .شود می اطالق ورودي حقوق شود، یم تعیین وزیران هیأت توسط مربوطه
 محصوالت ورودي حقوق ایران اسالمی جمهوري گمرك صادرات و واردات مقررات کتاب در موجود

 .است شده ئهارا )2( جدول در که شد طرح تعیین
 

 )المللی بین یا ملی( استاندارد ارائه و بررسی  -4-1
 .است شده ارائه ) 3( جدول در مرطوب دستمال صنعت به مربوط استانداردهاي

 
استانداردهاي مرتبط با تولید دستمال مرطوب) : 3(جدول   

 ردیف شماره استاندارد عنوان استاندارد مرجع

ویژگی ها و روش هاي آزمون -دستمال مرطوب موسسه استاندارد  ۵٨۴٠ 1 

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

بر اساس اطالعات کسب شده از واحدهاي فعال در زمینه تولید دستمال مرطوب ، در حال حاضر این 
 4.5به طور متوسط حدود  ) انواع دستمال مرطوب معطر و غیر معطر در بسته بندیهاي مختلف(محصول 

 عرضه می گردد کیلوگرمبراي هر  دالر
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 کاربرد و مصرف موارد توضیح -1 -6

در تولید دستمال مرطوب با توجه به کاربرد ان از الیاف پنبه ، پلی استر  ، ویسکوز و یا مخلوط این الیاف 
. یند اسپان لیس مشکل می باشدالزم به ذکر است که استفاده از الیاف پنبه در فرا. استفاده می شود

بدلیل داشتن واکس پنبه حتی بعد از عملیات شستشو این الیاف و شسته شدن واکس یا فشار آب خارج 
 انواع واحد این در تولیدي محصول. شده از نازل ، عملیات تصفیه آب زمان بر و سخت تر می باشد

انواع  نمودن گردگیري و تمیز نوانع به که باشد می مختلف سایزهاي و رنگها دستمال مرطوب در
که توضیحات الزم در مورد کاربرد هر کدام از محصوالت در  قسمت  .گیرد می قرار استفاده موردسطوح 

 .معرفی محصول آمده است
 

 محصول مصرف بر آن اثرات تحلیل و تجزیه و جایگزینی کاالهاي بررسی  -7-1

روش  جایگزین که شود می استفاده لیس اسپان ایندفر از مرطوب ، دستمال تولید جهت حاضر حال در
 باشد می پروسه طول در الیاف به رسیدن آسیب زنی سوزن روش معایب از یکی .است شده زنی سوزن
 آسیب لذا شوند، می درگیر یکدیگر با الیاف آب جنبشی انرژي از استفاده با لیس اسپان فرایند که در

 .یابد می افزایش نیز تولید میزان کهاین بر عالوه یابد می الیاف کاهش به
 الیاف با باشدکه می دستمالهایی معمولی، الیاف با مرطوب دستمال جایگزین محصول مهمترین

 در الیاف بین در الیاف، این مقطع سطح ساختار همچنین و ظرافت بدلیل .گردد می میکرون تولید
 می آب جذب درتق افزایش به منجر موئینگی خاصیت که شود می ایجاد موئینگی لوله هاي دستمال

 .گردد
 
  امروز دنیاي در کاال استراتژیکی اهمیت -8-1

 حتی و پودي و تار بافندگی روش تنها منسوجات، دیگر و پوشاك به بشر نیاز و جمعیت افزایش با
 بررسی مورد بافت بی منسوجات تولید بنابراین  .باشد نمی رشد به رو جمعیت این حلقوي پاسخگوي

 مورد و غیره مصرف یکبار منسوجات از وسیعی گستره در بافتها بی امروزه .شد واقع و موفق گرفت ارقر
 با کنندگان مصرف نیازهاي برآوردن و مصرف در راحتی علت به منسوجات این .می گیرند قرار استفاده
 مقدار و تکنولوژي ظرن از تولید فرآیند .است گردیده تقاضا رشد به رو روند باعث ایجاد تر، پایین قیمت
 محصوالت کننده تولید از منطقی حمایت صورت در و نداشته توجهی نقایص قابل ما مملکت در تولید

 جدید بازارهاي فتح به و گذاشته کنار را خود رقباي صحنه هاي بین المللی در تواند می داخلی
 .بپردازد
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 محصول کننده مصرف و کننده تولید عمده کشورهاي -9-1

  افغانستان -گرجستان -آذربایجان: از عبارتند مرطوبدستمال  کننده مصرف عمده ايکشوره

 )کیلوگرم( میزان مصرف نوع محصول نام کشور ردیف
  آذربایجان 1

 ,گردگیر,قابشور, دستمال کف شوروقاب
 .سایرپارچه هاي همانندبرا ي تمیزکردن

٢۵١,١٧٢ 
 ٨۴,٩٣٣ گرجستان 2
 ۶١,٧۴٠ افغانستان 3

 

 هند  -آلمان  -امارات متحده عربی  -ترکیه   -چین: از عبارتند دستمال مرطوب کننده تولید عمده ورهايکش

 )کیلوگرم( میزان تولید نوع محصول نام کشور ردیف
 چین 1

 ,گردگیر,قابشور, دستمال کف شوروقاب
 .سایرپارچه هاي همانندبرا ي تمیزکردن

٣,٣٨۶,٣٢٧ 
 ١٩۶,۶۶۴ ترکیه 2
 ۵٣٩,۵۴١ متحده عربیامارات  3
 ١٩۵,٢۶۴ آلمان 4
 ٧٣,٠۴۴ هند 5

 
 1389 سال در ایران به دستمال مرطوب کننده صادر کشورهاي

 

یف
رد

 

 )کیلوگرم(وزن  دالري  ارزش نوع محصول نام کشور

 چین 1

 ,گردگیر,قابشور, دستمال قاب و کف شور
 .سایرپارچه هاي همانندبرا ي تمیزکردن

۶٠۶٣۵۵ ٢۶٨٧۵۶ 
 ١۵۴٩٧ ۵٨٩٠۶ لمانآ 2
 ۶ ۵٨۶ اتریش 3
 ۴١٠٣۵ ۶٣٨۶٠ امارات متحده عربی 4
 ٧۶٣ ١۶٧٩ ایتالیا 5
 ۵٠٠ ٣۴٣٧ ایرلند 6
 ١٩٢ ۵۵٢ تایوان 7
 ١۴٨٩۴ ٢٩٧٣٨ ترکیه 8
 ٢١ ۶٠ جمهوري کره 9
 ٢٧٠٠ ۶٣٨٢ فرانسه 10
 ٨٠ ٢١٣ مالزي 11
 ١٢٨٨ ٢۴۴٢ منطقه آزاد کیش 12
 ۵٠٨٣ ٢٠۴٢٢ هند 13
 ٣۵٠٨١۵ ٧٩۴۶٣٣ جمع کل 
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 :شرکت هاي داخلی عمده تولید کننده
 

 برخی تولید کنندگان عمده دستمال مرطوب در ایران
 

 مخل کارخانه نوع تولیدات نام کارخانه ردیف
 آذرشهر دستمال نمدار شرکت رز اراي آسیا 1
 تبریز دستمال نمدار آذرفرسیما 2
 خوي ال نمداردستم يسپیدارسبزخو ۱۲۶ عاونیت 3
 مشهد دستمال نمدار پارس طب ویهان 4
 نیشابور دستمال نمدار خیام آذین گل 5
 ابهر دستمال نمدار پارس پرند دیبا 6
 رشت دستمال نمدار شیمی فومن تولیدي 7
 قم دستمال نمدار پاییزان کاغذ سلولزي صنایع 8
 کرج دستمال نمدار سبز نهسیال 9
 کرج ال نمداردستم گستردیبا لطیف 10

 
 
 

 صادرات شرایط  -10-1
صادرات  معافیت قانون طبق بر. باشد می معاف ارزي پیمان و تعهد هرگونه از مرطوب دستمال صادرات

 از خدمات و کاال صادرات  27/12/1379تاریخ  در تصویب شده عوارض، پرداخت از خدمات و کاال
 اجرایی، دستگاههاي نهادها، سازمانها، ها، خانهوزارت از یک هیچ و است معاف عوارض پرداخت هرگونه

 مجاز دارند، را عوارض اخذ و وضع حق مقرارت و قوانین طبق بر که محلی و شوراهاي شهرداریهاي
 .نمایند اخذ عوارض شود می صادر که و خدماتی کاالها از نیستند
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 فصل دوم
 

ر عات بازا  طا
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 تقاضا و عرضه وضعیت -2
عرضه و تقاضاي این محصول می بایست به بررسی ظرفیت هاي کارخانجات در در بررسی وضعیت 

 .سالهاي گذشته بپردازیم که در ذیل آمده است 
 
 محل و کنون تا سوم برنامه آغاز از تولیدات روند و برداري بهره ظرفیت بررسی -1-2

 لی،عم ظرفیت اسمی، ظرفیت موجود، واحدهاي تکنولوژي سطح و آنها تعداد و واحدها
 آالت ماشین سازنده هاي شرکت و کشورها نام ها، ظرفیت از کامل برداري بهره عدم علل

 محصول تولید در استفاده وردم
 

آمار و اطالعات به دست آمده از مرکز آمار وزارت صنایع و معادن در خصوص ظرفیت واحدهاي موجود و 
 .فعال تولیدکننده دستمال مرطوب به جدول زیر ارائه شده است 

 
 تعداد کارخانه هاي فعال در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید دستمال مرطوب در ایران

 سال اخذ مجوز )تن(ظرفیت نام واحد استان ردیف
05/04/1389 80 آذرفرسیما آذربایجان شرقی 1  

16/01/1390 400 شرکت رز اراي آسیا آذربایجان شرقی 2  
22/12/1386 7000 يرسبزخوسپیدا 126 عاونیت آذربایجان غربی 3  

24/10/1388 40 پارس طب ویهان خراسان رضوي 4  

29/09/1386 50 خیام آذین گل خراسان رضوي 5  

21/07/1387 1500 پارس پرند دیبا زنجان 6  

01/05/1387 4500 شیمی فومن تولیدي تهران 7  

18/02/1380 700 پاییزان کاغذ سلولزي صنایع قم 8  
26/04/1385 10470 سبز سیلنه البرز 9  
08/10/1381 2640 گستردیبا لطیف البرز 10  

 27380 جمع
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 )تن اساس بر ظرفیت( عملی ظرفیت اساس بر دستمال مرطوب داخلی تولید میزان

 

 محصول
 میزان تولید داخلی

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 

 26980 26900 26860 20860 13810 3340 3340 دستمال مرطوب

 
 

 
 

.نمودار فوق روند تولید دستمال مرطوب در سالهاي گذشته را نشان می دهد
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 ، نظر تعداد از( اجرا دست در توسعه هاي طرح و جدید هاي طرح وضعیت بررسی -2-2

 هاي سرمایه گذاري و آنها ژي تکنولو سطح و فیزیکی پیشرفت میزان اجرا، محل ظرفیت،
 )نیاز مورد مابقی و ریالی و ارزي از اعم شده انجام

 
 1389سال  تا دستمال مرطوب تولید زمینه در درصد 50تا  25 پیشرفت با طرحهاي ظرفیت و تعداد

 
 تعداد واخد سنجش )تن(ظرفیت استان ردیف

 1 تن 400 آذربایجان شرقی 1

 1 تن 8000 چهارمحال بختیاري 2

 2 تن 1300 مرکزي 3

 4 تن 9700 جمع

 
 
 

 1389سال  دستمال مرطوب تا تولید زمینه در درصد 75تا  50 پیشرفت با ايطرحه ظرفیت و تعداد

 تعداد واخد سنجش )تن(ظرفیت استان ردیف
 2 تن 1068 آذربایجان شرقی 1
 1 تن 23500 آذربایجان غربی 2

 3 تن 24568 جمع
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 1389سال  ادستمال مرطوب ت تولید زمینه در درصد 100تا  75 پیشرفت با طرحهاي ظرفیت و تعداد
 

 تعداد واخد سنجش )تن(ظرفیت استان ردیف

 2 تن 480 آذربایجان شرقی 1

 1 تن 7000 آذربایجان غربی 2

 2 تن 13110 البرز 3

 2 تن 90 خراسان رضوي 4

 1 تن 60 خوزستان 5

 1 تن 1500 زنجان 6

 1 تن 5000 قزوین 7

 1 تن 700 قم 8

 1 تن 4500 گیالن 9

 12 تن 32440 جمع
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 و صنایع از سازمان تأسیس جواز اخذ به موفق زمینه این در نیز واحد چندین که است ذکر به الزم
 :است شده اشاره آنها به ذیل در که اند شده معادن

 
 دستمال مرطوب تولید زمینه در تأسیس جواز داراي طرحهاي ظرفیت و تعداد

 

 

 تعداد واخد سنجش )تن( ظرفیت استان ردیف
 9 تن 2678 شرقیآذربایجان  1
 9 تن 24045 آذربایجان غربی 2
 1 تن 500 اردبیل 3
 16 تن 26134 البرز 4
 2 تن 550 تهران 5
 1 تن 8000 چهارمحال بختیاري 6
 3 تن 90 خراسان رضوي 7
 2 تن 160 خوزستان 8
 7 تن 317140 زنجان 9
 7 تن 8510 سمنان 10
 6 تن 10350 قزوین 11
 4 تن 2560 قم 12
 1 تن 1000 گلستان 13
 9 تن 5185 گیالن 14
 2 تن 4250 لرستان 15
 4 تن 2956 مازندران 16
 4 تن 1410 مرکزي 17
 1 تن 20 یزد 18

 88 تن 425538 جمع
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 )از کجا چقدر ( 89 سال پایان تا سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسی -3-2

 بر است، نشده گرفته نظر در مرطوب دستمال براي اي هجداگان گمرکی تعرفه کد اینکه به توجه با
 قاب کفشور، واردات کل میزان گمرك جمهوري اسالمی ایران سایت از آمده بدست اساس آمار

 شده ذیل ارایه در )6307100( کردن تمیز براي همانند هاي پارچه سایر و گردگیر دستمال، قابشور،
  .است

 
 :باشد می مطابق ذیل دستمال مرطوب واردات ، صادرات توسعه انسازم از شده اخذ اطالعات اساس بر

 

 
 1389 ماهه ده الی 1383 سال از دستمال مرطوب واردات آمار

 

 دستمال مرطوب واردات میزان سال
 )دالر(ارزش )kg(میزان

1383 22503 36953 
1384 28062 54822 
1385 62142 118193 
1386 75472 177578 
1387 110748 265057 
1388 194632 499401 

 794633 350815 1389ده ماهه 
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 :كشور نیاز مورد دستمال مرطوب كننده تأمین عمده كشورھاي
 چین-*
 ترکیه  -*
 امارات متحده عربی -* 
 آلمان -* 
  هند  -* 
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 1383 سال در ایران دستمال مرطوب کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان
 

 نوع محصول نام کشور ردیف
 وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش

 دالري 

 چین 1
 سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١۴٨۴۴ ٣٩٩٧ .ي تمیزکردنبرا

امارات متحده  2
 عربی

سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال  
.براي تمیزکردن  ١٨۴٧۶ ١٩٠٩٨ 

 ترکیه 3
سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, مالکف شوروقابدست  

.براي تمیزکردن  ٣٠١١ ٣٠ 

 ٣۶٩۵٣ ٢٢۵٠٣ جمع کل
 
 
 

 1384 سال در ایران دستمال مرطوب کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان
 

 نوع محصول نام کشور ردیف
 وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش

 دالري 
 چین 1

براي  چه هاي همانندسایرپار,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال
 ١٩٧١٢ ١۵۶٧۵ .تمیزکردن

 آلمان 2
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١۵٣٨٠ ٢٠٣٧ .تمیزکردن

 اتریش 3
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ۶١۴ ۵ .تمیزکردن

امارات متحده  4
 عربی

براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,رقابشو, کف شوروقابدستمال
 ٨٧٨٧ ٧۴٣١ .تمیزکردن

 ترکیه 5
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ۶۴٠٩ ١۵٢۴ .تمیزکردن

 مالزي 6
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ٩٨۶ ٢۶٠ .تمیزکردن

منطقه آزاد  7
 کیش

براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, ستمالکف شوروقابد
 ٢٩٣۴ ١١٣٠ .تمیزکردن

 ۵۴٨٢٢ ٢٨٠۶٢ جمع کل



 

٣٠ 
 

 

 شرکت فنی و مهندسی پیشبرد         :مشاور               شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                  
                                                                                      گزارش امکانسنجی تولید انواع دستمال مرطوب                                                                        

 
 1385 سال در ایران دستمال مرطوب کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان

 

 نوع محصول نام کشور ردیف
 وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش

 دالري 

 چین 1
براي  ارچه هاي همانندسایرپ,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ۶١٠٨٨ ۴٢٣۵۶ .تمیزکردن

 اتریش 2
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١۵٩٧ ١٧ .تمیزکردن

امارات متحده  3
 عربی

براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال
 ٣١٣۵۴ ١٢٩٠٧ .تمیزکردن

 ترکیه 4
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١١٠٠٢ ۶٣۵٩ .تمیزکردن

 جمهوري کره  5
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ۶٨٠٩ ٧۴ .تمیزکردن

 فرانسه 6
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١١٨٠ ١٢ .تمیزکردن

منطقه آزاد  7
 ارچابه

براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال
 ۴٢٩۵ ٢٣٧ .تمیزکردن

منطقه آزاد  8
 کیش

براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال
 ٨۶٩ ١٨٠ .تمیزکردن

 ١١٨١٩٣ ۶٢١۴٢ جمع کل
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 1386 سال در یرانا دستمال مرطوب کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان

 

 نوع محصول نام کشور ردیف
 وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش

 دالري 

 چین 1
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ٩۶٣٧٩ ۴٢٢٩٣ .تمیزکردن

 آلمان 2
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ٢٢٣٠ ۴١۶ .تمیزکردن

 ه عربیامارات متحد 3
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ٢١٠١٩ ١١٨١٧ .تمیزکردن

 ترکیه 4
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ۴٠٣۴١ ٢٠٢۶٣ .تمیزکردن

جمهوري عربی  5
 سوریه

براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال
 ٢١١ ٩٣ .میزکردنت

 سوئد 6
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ٧٧٢ ٧۵ .تمیزکردن

 سوئیس 7
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١۵۵٧٨ ٨٣ .تمیزکردن

 منطقه آزاد چابهار 8
براي  ندسایرپارچه هاي همان,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١٢١ ١٣٣ .تمیزکردن

 منطقه آزاد کیش 9
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ٩٢٧ ٣٠٠ .تمیزکردن

 ١٧٧۵٧٨ ٧۵۴٧٢ جمع کل
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 1387 سال در ایران دستمال مرطوب کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان
 

 
 

 نوع محصول نام کشور ردیف
 وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش

 دالري 

 چین 1
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١٣٧٣۴٧ ۵٧٨٠٩ .تمیزکردن

 آلمان 2
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ٢۵٠۴٢ ۴۵٧۵ .تمیزکردن

 امارات متحده عربی 3
براي  مانندسایرپارچه هاي ه,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١۶۴٣۶ ۵۴٧۴ .تمیزکردن

 ایتالیا 4
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ١٧٧٢ ٨٠۶ .تمیزکردن

 ترکیه 5
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 ٨۴۴۵٩ ۴٢٠٨۵ .تمیزکردن

 ٢۶۵٠۵٨ ١١٠٧۴٩ جمع کل
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 1388 سال در ایران دستمال مرطوب کننده تأمین عمده ايکشوره و واردات میزان

 

 نوع محصول نام کشور ردیف
 وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش

 دالري 
 چین 1

براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال
 .تمیزکردن

٩٧٧٨۶ ٢٣٠١٠٧ 

 آلمان 2
ي برا سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٧٧٣٩ ۴١٩۵۵ 

 امارات متحده عربی 3
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٩٢۵٢٧ ٩۵٣٧ 

 ایتالیا 4
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
١٣۵۵ ٢٧۴٠ 

 تایوان 5
براي  یرپارچه هاي همانندسا,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٢٢٩ ٩ 

 ترکیه 6
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
١ ٧١١٨٨۴١۵٠٠ 

 جمهوري کره  7
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
١٩۶٢٧٢٨ ١۶ 

 سوئیس 8
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,رقابشو, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
۵٧ ٢۴٠٧ 

 فرانسه 9
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٢٠٧ ١٨ 

 کویت 10
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
١۵ ٣٠ 

 مالزي 11
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٨٠۵ ۴١٨٣ 

 منطقه آزاد کیش 12
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
١ ٨٩٨۵٧١ 

 هند 13
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٣۵۴١ ٧۴۶۴٨ 

 ۴٩٩۴٠١ ١٩۴۶٣٢ جمع کل
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 1389 سال در ایران دستمال مرطوب کننده تأمین عمده کشورهاي و واردات میزان

 

 نوع محصول نام کشور ردیف
 وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش

 دالري 
 چین 1

براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال
 .تمیزکردن

٢۶٨٧۵۶ ۶٠۶٣۵۵ 

 آلمان 2
براي  سایرپارچه هاي همانند,رگردگی,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
١۵۴٩٧ ۵٨٩٠۶ 

 اتریش 3
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
۶ ۵٨۶ 

 امارات متحده عربی 4
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
۴١٠٣۵ ۶٣٨۶٠ 

 ایتالیا 5
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, ستمالکف شوروقابد

 .تمیزکردن
٧۶١ ٣۶٧٩ 

 ایرلند 6
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
۵٣ ٠٠۴٣٧ 

 تایوان 7
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
١٩٢ ۵۵٢ 

 ترکیه 8
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, ابدستمالکف شوروق

 .تمیزکردن
١۴٨٩۴ ٢٩٧٣٨ 

 جمهوري کره  9
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٢١ ۶٠ 

 فرانسه 10
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٢٧٠٠ ۶٣٨٢ 

 لزيما 11
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٢١٣ ٨٠ 

 منطقه آزاد کیش 12
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
٢ ١٢٨٨۴۴٢ 

 هند 13
براي  سایرپارچه هاي همانند,گردگیر,قابشور, کف شوروقابدستمال

 .تمیزکردن
۵٢٠ ٠٨٣۴٢٢ 

 ٧٩۴۶٣٣ ٣۵٠٨١۵ جمع کل
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 برنامه آغاز از مصرف روند بررسی -4-2

 استفاده باشد، می معمول برآورد روش یک که ظاهري مصرف شاخص از مصرف روند بررسی جهت

 :گردد می

C= Y+ M – X - K 
 :آن در که

:C ظاهري مصرف 

:Y داخلی تولید 

:M واردات 

:X صادرات 

:K کاال موجودي 

 
 .باشد می محصول این صادرات اطالعات به نیاز داخلی مصرف دبرآور جهت

 
 ایران دستمال مرطوب صادرات آمار

 

 دستمال مرطوب اتصادر میزان سال
 )دالر(ارزش )kg(میزان

1383 ۲۸۵۳۱ ۱۰۳۹۲۵ 

1384 ۶۹۹۱ ۴۴۸۷۰ 

1385 ۱۵۸۲۴ ۶۱۰۳۶ 

1386 ۳۸۶۹۹ ۱۶۶۱۱۹ 

1387 ۳۴۲۰۲ ۱۶۶۰۴۲ 

1388 ۲۹۷۰۴ ۱۶۵۹۶۶ 

 ۱۱۴۵۰۷ ۱۹۲۲۰ 1389ماهه ده 



 

٣۶ 
 

 

 شرکت فنی و مهندسی پیشبرد         :مشاور               شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                  
                                                                                      گزارش امکانسنجی تولید انواع دستمال مرطوب                                                                        

 :می باشد ذیل مطابق جدول ظاهري مصرف واردات و صادرات داخلی، تولید مقادیر و فرمول به توجه با
 

 1389 ماهه ده الی 1383 سالهاي طی دستمال مرطوب مصرف روند
      واحد به تن

 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی سال
1383 - - - - 

1384 3340 28 7 3361 

1385 13810 62 16 13856 

1386 20860 75 39 20897 

1387 26860 111 34 26937 

1388 26900 195 30 27065 

 27312 19 351 26980 1389ده ماهه 

 
 

نمودار زیر روند مصرف ظاهري محصوالت متنوع دستمال مرطوب را نشان می دهد همانطور که مالخظه 
مصرف این نوع محصوالت داراي رشد قابل توجهی می ) 1389ا سال ت(به بعد  1385 می شود از سال

  .می باشدو افزایش تقاضا  باشد و این به علت روي آوردن مردم به استفاده از این محصوالت 
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 آن مکان توسعه او 89 سال پایان تا سوم برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسی  -5-2
 

 1389 ماهه ده الی 1383 سال از رانای دستمال مرطوب صادرات آمار
 

 دستمال مرطوب صادرات میزان سال
 )دالر(ارزش )کیلوگرم(میزان

1383 ۲۸۵۳۱ ۱۰۳۹۲۵ 

1384 ۶۹۹۱ ۴۴۸۷۰ 

1385 ۱۵۸۲۴ ۶۱۰۳۶ 

1386 ۳۸۶۹۹ ۱۶۶۱۱۹ 

1387 ۳۴۲۰۲ ۱۶۶۰۴۲ 

1388 ۲۹۷۰۴ ۱۶۵۹۶۶ 

 ۱۱۴۵۰۷ ۱۹۲۲۰ 1389ده ماهه 

 

 
 

 به بعد روند 86دستمال مرطوب از سال  صادرات روند آید می بر فوقنمودار  و جدول از که همانگونه
 بازارهاي می باشد 38699به میزان  86در بیشترین حالت خود در سال لی نزولی به خود گرفته است و

 .است بوده گرجستان آذربایجان، عربی، متحده امارات نظیر کشورهاي همسایه نیز محصوالت این دفه
 .کند پیدا بیشتري افزایش نیز روند صادرات داخلی تولیدات افزایش اب است امید
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  پنجم برنامه پایان تا صادرات اولویت با محصول به نیاز بررسی  -6-2
 70با  فیزیکی پیشرفت درصد 99 تا  75 بین واحدهاي 1395 سال پایان تا اینکه گرفتن نظر در با

 و ظرفیت درصد 40 با فیزیکی پیشرفت درصد 75 تا 50 بین پیشرفت با واحدهاي ، ظرفیت درصد
 بهره مورد مرطوب دستمال صنعت در ظرفیت درصد 10 با درصد 50تا  25 بین پیشرفت باواحدهاي 

که  رسیدخواهد 1390 سال در تن 60485 به  مرطوب دستمال اسمی تولید میزان گیرند قرار برداري
عرضه و تقاضا برابر  1395مصرف در پایان سال  در اینصورت با احتساب افزایش ده درصدي سالیانه

خواهد شد در صورت ایجاد کاربردهاي جدید و همچنین برنامه ریزي براي توسعه صادرات محصول 
 .اجراي این طرح پیشنهاد می گردد
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 فصل سوم

 

ی  وژر و ت  ی و 

ح 
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 و کشور در محصول عرضه و تولید هاي روش و تکنولوژي اجمالی بررسی  -3
 کشورها دیگر با آن مقایسه

 از عاري و شده پاك کامال که است استر پلی و ویسکوز پنبه، الیاف عمدتا واحد این در مصرفی الیاف
 می قرار مصرف مورد و بندي بسته فشرده هاي بسته در و باشند می غبار و گرد و ناخالصی هرگونه
 .گیرند
 حالجی خط در ماشین اولین .باشد می الیاف کردن خلوطم و تمیزکردن بازکردن، حالجی مرحله اهداف

 برداشت ماشین این اصلی کار .باشد می عدل بازکننده کند می عمل عدلها فشرده بهم الیاف روي بر که
 الیاف نمودن تمیز جهت الیاف کوچک هاي توده به تبدیل و بازکردن عدل، از الیاف شده مشخص مقدار

 چگونگی و عدل بازکننده ماشین از نمایی .باشد می الیاف کردن خلوطم حدي تا و بعدي ماشینهاي در
 .است شده ارائه )2(شکل در عدل، از الیاف برداشت

  

 
 

 عدل از الیاف برداشت چگونگی و عدل بازکننده ماشین از نمایی ، )2( شکل
 
 

بدست  براي همچنین و شود باز الیاف توده ابتدا در بایستی می حالجی مرحله در الیاف کردن تمیز براي
 الیاف کردن باز لذا .شوند باز امکان حد تا الیاف است الزم نیز الیاف نمودن مخلوط در یکنواختی آوردن
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 مسیر و الیاف بازکننده ماشین از نمایی )3(شکل .باشد می حالجی قسمت در هدف اولین به عنوان
 (Saw-Tooth Opene) اي اره غلتکهاي هبازکنند از ماشین این در .دهد می نشان را ماشیندر  الیاف

 و مرکز از گریز نیروي توسط الیاف سپس و یابد می افزایش آنها هاي دندانه ترکم که است شده استفاده
 .شوند می هدایت کننده مخلوط ماشین به الیاف انتقال براي مجزایی کانال هوا به مکش

 

 
 

 الیاف مسیر و الیاف بازکننده ماشین از ، نمایی) 3(شکل
 

 الیاف توده شدن مخلوط حالجی خط در عدل بازکننده اتوماتیک ماشینهاي از کردن استفاده بدلیل
 یک حالجی خط در اتوماتیک کننده مخلوط ماشین بردن بکار با همچنین .شود می انجام بطور پیوسته
 در تراکم قفس یک ماشین این در .گردد می ارائه کارد ماشین به الیاف از اي پیوسته و مخلوط ممتد

 بطور مخازن نیا از الیاف و کند می پر الیاف از ترتیب به را ماشین مخزنهاي که قرار دارد آن باالي
 از نمایی ،) 4(شکل .شود می منتقل بعدي ماشین به آنجا از و ریزد می تسمه نقاله یک بر همزمان
 .دهد می نشان اتوماتیک را کننده مخلوط ماشین
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 اتوماتیک کننده مخلوط ماشین از نمایی، )4( شکل

 
 بر عالوه .است تک تک الیاف صورت به آنها تبدیل و الیاف هاي توده کردن باز در کارد ماشین ویژگی

 ویژه خصوصیت .گردد می الیاف نمودن مخلوط و مستقیم الیاف، کردن تمیز موجب کاردینگ این
 پوشش .پوشاند می را کالهک و دافر در،سیلن تیکرین، قسمتهاي که است آن پوشش کارد ماشین
 استفاده نواري سوزنی پوشش کالهک در و است اي اره پوشش دافر و سیلندر تیکرین، در کارد سوزنی

 بر دور 650 -350حدود در آن سرعت و باشد می برنده و تیز بسیار تیکرین غلتک اي تیغه نوار .شود می
 در .دارد وجود آنها کردن تمییز براي خوبی فرصت و شده ازب زیاد خیلی الیاف حالت این در .است دقیقه

 و باشد می نوك به نوك سوزنها حالت دافر و سیلندر بین همچنین و کالهک و سیلندر بین کارد ماشین
 بایستی شود انجام عمل این اینکه براي البته گردند می باز الیاف یعنی شودمی  انجام کاردینگ عمل

 کالهک، و سیلندر بین .باشد دیگري از کندتر سطوح از یکی سرعت و ل بودهحداق سوزنها بین فاصله
 سوزنها حالت باشد می سیلندر از کمتر دافر سرعت نیز سیلندر و بین دافر و بوده کندتر کالهک سرعت

 که هنگامی گیرد می صورت الیاف انتقال عمل و باشد می پشت نوك به صورت به تیکرین و سیلندر بین
 یم تیکرین از را الیاف رسد می تیکرین کندتر سطح پشت سوزنها به سیلندر سریع سطح اسوزنه نوك
 هوا مکش توسط الیاف .شود می منتقل سریعتر سطح کندتر به سطح از الیاف همیشه ترتیب بدین .گیرد

 راندوم صورت به الیاف یريگ  قرار حالت این در .می شوند هدایت مشبکی سطح به و شده جدا دافر از
 .بود خواهد یکسان جهات مختلف در محصول خصوصیات تمام بنابراین باشد، می
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که  باشد، می مکانیکی اتصالهاي بافت، بی منسوج تولید در ها الیه اتصال جهت دیرینه روشهاي از یکی
 به که روشی دو مکانیکی صورت به ها الیه اتصال در .شود می الیه استحکام موجب الیاف درگیري

 آب لیس اسپان فرایند در .باشد می لیس اسپان و زنی سوزن روش شود، می استفاده اي دهصورت گستر
 در الیاف شدن قفل و درگیري به منجر الیه به برخورد در که شود می خارج نازل از انرژي باال، با

 :باشد می ذیل مراحل شامل لیس اسپان فرایند. گردد می یکدیگر
 الیه تشکیل -
 الیه در الیاف اتصال و درگیري -
 آب جریان گردش -
 الیه نمودن خشک -

 سیستمهاي الیه، تشکیل مختلف روشهاي از یکی توسط نهایی منسوج خصوصیات به توجه با الیه
 شکل مطابق .دشو می تولید فیالمنت، الیاف براي باند اسپان روش و کوتاه الیاف براي بومرط خشک و

 الیه داخل هواي و گیرد می قرار یکنواخت، و ثابت تراکم ،جهت لهنقا تسمه دو بین در الیه ابتدا رد ) 6(
 ردیف اولین توسط اولیه سازي مرطوب عملیات، ادامۀ در .یابد می اولیه کاهش آن حجم و رد شده خارج
 شود می انجام باشد، می bar 40-30درحدود آنها فشار و گرفته قرار ماشینض عر در که نازلها

 

 
 ردیف) 2( ویکنواخت، ثابت تراکم جهت نقاله تسمۀ ) 1(لیس، اسپان فرایند جهت آلمان فالیسنر کارخانۀ ساخت ماشین نماي ،)6(شکل

 آب مکش )6( سیلندر، )4،5(الیه، در الیاف نمودن درگیر براي نازلها دوم ردیف ) 3(الیه، سازي مرطوب جهت نازلها اول
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 درصد ده به الیه حجم تا شود می باعث و بوده هالی درون از هوا کردن خارج مرحله، این نقش مهمترین
 دي،بع نازلهاي آب زیاد فشار با برخورد در الیه که شود یم موجب کار این .یابد کاهش اولیه مقدار
 .نخورد هم بر آن الیاف نظم و نبیند آسیب

Jet جت هد که افق محفظۀ یک داخل به قوي فشار پیستونی هاي پمپ توسط آب head(  نامیده ( 
 دو یا یک آن روي که ، نازك فلزي صفحۀ یک افقی محفظۀ این زیر در  .گردد می یتهدا شود، یم

 علت به افقی، محفظۀ در موجود منافذهاي از عبور با آب که دارد وجود ، گیرد می قرار نازل ردیف
 هد نماي )7(شکل .شود می نازل وارد ) باشد می نازل قطر از بزرگتر آنها قطر( جریان، شدن یکنواخت

 . دهد می نشان را و نازل جت

 
)a(                                                                                        b( ) 

 
)a) : 7(شکل jet نماي  ( head  - b(  لیس اسپان فرایند در مورداستفاده نازل نوع یک (

 
 انرژي افت از جلوگیري براي حقیقت در .شود می استفاده نازل از سرعت افزایش به فشار تبدیل براي
 براي الزم انرژي مقابل در و نگهداشته کم و محدود المقدور حتی را آن سرعت جریان، یک حد از بیش

 انرژي عنوان به جریان باالي فشار این و گیرند می نظر در باال فشار صورت به را جابجایی و حرکت
 قابل انرژي با آب بنابراین .گیرد می قرار برداري بهره مورد و دیلتب جنبشی انرژي به نازل توسط موجود

 ، الیه به برخورد هنگام در آن جنبشی انرژي .دشو می خارج نازل از الیاف درگیري جهت اي مالحظه
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 عملیات براي نازل ردیف چندین از المعمو .شود می یکدیگر در الیاف شدن قفل و درگیري موجب
 30- 80 اینچ یک در باشد و می میلیمتر 3 -5 حدود در نازلها بین فاصله. شود می استفاده لیس اسپان

 فشار .باشد می سانتیمتر چند حد در الیه از آنها فاصله و 600 نازل در فشار حداکثر .گیرد می قرار نازل
 با وجمنس و شود می یکدیگر به ها الیه داخلی اتصال به منجر که یابد می افزایش بتدریج نازلها درون

 تحت الیاف درگیري میزان بهبود منظور به الیه پشت سطح همچنین .گردد می تولید یکنواختی ساختار
 مخلوط .گیرد می انجام 5 و 4 سلندر روي بر الیاف درگیري اتصال اصلی عملیات .گیرد می قرار عملیات

 یک ضخامت به یمشبک پوشش سیلندر سطح روي بر .شود می مکش سیلندرها این درون به هوا و آب
 .باشد می سیلندر پوشش توري نمره تابع منسوج نهایی شکل .یردگ می قرار زنگ ضد فوالد از میلیمتر

 حساسیت به توجه با .باشد می برخوردار باالیی اهمیت از لیس اسپان خط در آب تصفیه و تامین
 .باشد خنثی PHي  دارا و وباکتري امالح گونه هر از عاري باید استفاده مورد آب لیس، اسپان سیستم

 خواهد همراه به زیادي خسارت و شود می نازل در رسوب ایجاد باعث امالح وجود اینصورت غیر در
 این بر عالوه .گردد می بهداشتی کاربرد در محصول استفاده امکان عدم باعث نیز باکتري وجود .داشت
 می باز تولید سیستم به مجددا صفیۀت از بعد آب باشد، لذا می باال نیز سیستم در آب مصرفی حجم
 مرحلۀ اولین وارد باشد می کوتاه و الیاف مواد خارجی الیاف، تکمیلی مواد شامل که آبی ابتدا  .گردد

  .میگردد فیلتراسیون
آب  بعدي مراحل ودر یابد می کاهش آب کف و شود می خارج بزرگ خارجی ذرات فقط مرحله این در

 به آنجا از و شود می ارسال قوي فشار هاي پمپ به آب سپس .شود می يا وکسیه شنی فیلترهاي وارد
 مکش واحد ندچ یا یک خروجی، نقالۀ تسمه زیر در نازلها، ردیف آخرین از بعد .گردد می پمپ هد جت

  .کنند می خارج را منسوج آب درصد 80-70 دارند وحدودقرار  آب
 معموال الیاف .باشد می مصنوعی الیاف به مربوط لیس اسپان منسوجات در الیاف مصرف میزان بیشترین

 .می رود بکار آنها از ترکیبی یا و خالص بصورت الیاف این که باشد، می ویسکوز و استر پلی پروپیلن، پلی
 .است گرفته قرار توجه مورد پنبه بویژه طبیعی الیاف اخیر سالهاي در

امتیازات  مهمترین.باشد می اي ویژه صوصیاتخ داراي لیس اسپان فرایند در شده تولید بافت بی منسوج
 تولید روشهاي سایر به نسبت منسوجات این باالي واستحکام  نرم زیردست افتایش ، قابلیت منسوج این

 .باشد می بی بافت
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روي  رزین الیه یک ابتدا گرفت، انجام لیس اسپان ت عملیا و رسیدند الزم ضخامت به ها الیه که زمانی
 باعث رزین این .شود می اسپري الیه تحتانی قسمتهاي به رزین همان از سپس و دشو می پاشیده آن

 کننده حس به مجهز دستگاهی توسط آمده بدست محصول هاي ورقه .گردید خواهد الیه ثبات بیشتر
 به ها ورقه نهایت در .شود می مرتب نیز آن هاي لبه و بریده موردنظر هاي اندازه فتوالکتریک به

 .گردد می بندي بسته نهایی محصول صورت به بریده و مشخص عرضهاي
 
 

 .است شده ارائه ) 1( نمودار در مرطوب دستمال تولید فرایند
 

  اولیه مواد حالجی                انبار             Webformingو  باندینگ            کارد سازي              خط بندي            اشباع بسته و برش
 مرطوب دستمال تولید فرایند ،) 1(ودارنم
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 :تولید انواع دستگاه هاي تولید دستمال مرطوب و فرآیند
 

 دستگاه تولید دستمال مرطوب چند منظوره تمام اتوماتیک -1

 
 :ویژگی هاي فنی 

  تمام انواع مختلف دستمال مرطوب از قبیل : محصول خروجیwet towel , Baby wipe , Face & Eye removal  

 در اندازه هاي مختلف ...و 
  مجهز به سیستم کنترل کامپیوتريPLC 
  لیتري از جنس استیل ضد زنگ 600داراي دو مخزن 
  قابلیت استفاده از انواع مختلف مواد اولیه براي رول ورودي(Non –Woven Fabrics , Dustless Paper , …)  

 (OPP , CPP , PET)و رول پالستیک بسته بندي 
 محکم و استوار قاب و صفحه اصلی دستگاه جهت جلوگیري از ایجاد هرگونه لرزش و صداي اضافی ساختار 
 

 :اقتصادي  هاي مزیت
یل می گردد که یکی از اصلی ترین دالبخش عمده دستمال مرطوب بازار کشور از طریق واردات تامین 

ط تولید فوق یکی از کامل خ. ید مدرن و بهینه در داخل کشور استآن عدم دسترسی به تکنولوژي تول
ختلف را ترین دستمال مرطوب بوده که قابلیت تولید طیف وسیعی از محصوالت در اندازه ها و انواع م

بررسی کیفی به عمل آمده بر روي محصول خروجی ، امکان رقابت آن با انواع محصوالتی . دارا می باشد
 .ه اثبات رسانده استکه امروزه با برندهاي مختلف وارد ایران می گردند را ب

سرعت کار بسیار باال و عدم نیاز به نیروي کار حین فرآیند تولید از ویژگی هاي بارز این دستگاه است که 
 .موجب باال رفتن استانداردهاي تولید به لحاظ بهداشتی و فنی می گردد
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 :طرز  کار  
 : فرایندي که براي ساخت دستمال مرطوب صورت می گیرد 

 ورودي        باز کردن رول -1
 برش و تقسیم رول ورودي در دو خط          -2
 تا کردن به صورت طولی          -3
 مرطوب ساختن به طور اتوماتیک       -4
 برش دستمال مرطوب شده         -5
 تا کردن به صورت عرضی        -6
 جمع آوري و جدا ساختن دستمال ها به تعداد مورد نظر        -7
 بخش بسته بندي فرستادن دستمال ها به سمت  -8

 
 :در بخش بسته بند نیز فرآیندي بدین شرح انجام می گیرد 

 باز کردن رول پالستیک بسته بندي       -1
 ایجاد دریچه        -2
 چسباندن برچسب کاغذي بر روي دریچه       -3
 بسته بندي دستمال مرطوب و شکل دادن بسته نهایی توسط سیستم پرس حرارتی      -4
 یخارج کردن محصول نهای -5

 
 مشخصات فنی

 WTAL – M مدل 

 V/Hz( ۳۸۰/۵۰AC(ولتاژ و فرکانس 
 Kw( ۱۵(توان موتور

pcs/min or bags/min( ۲۰۰۰(سرعت تولید  ۴۰۰۰ ۲۵ ۸۰ ~  or  ~  
cm( ۶۰(عرض رول ورودي  ۱۴۵ ~  

۱۰۰ (%)میزان رطوبت  ۴۰۰ ~  
cm( ۱۰(طول برش دستمال  ۳۰ ~  
cm( ۱۵(عرض برش دستمال  ۳۰.۵ ~  

cm( ۸.۶(تاي دستمال  عرض ۱۱.۵ ~  
m) (L × W × H( ۱۴(ابعاد  ۳.۵ ۲.۵ ×  ×  
 ۹ (T)وزن 
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 اتوماتیک نیمهدستگاه تولید دستمال مرطوب  -2
 

 
  مجهز به سیستم کنترل کامپیوتريPLC و سنسور فتوالکتریک 
 داراي سیستم شمارشگر و جدا کننده اتوماتیک 
 طوبداراي سیستم تنظیم میزان کشش دستمال مر 
  قابلیت استفاده از انواع مختلف رول پالستیک براي بسته بندي(OPP , CPP , PET) 
 کاربري آسان براي نیروي کار 
 

 :مزیت هاي اقتصادي 

با وجود اینکه این خط تولید به لخاظ سرعت و طیف محصوالت خروجی به خط تولید تمام اتوماتیک 
از تولید کننده داخلی مبنی بر تولید انواع مختلف چند منظوره نمی رسد ، اما به راحتی پاسخگوي نی

قیمت اولیه بسیار پایین این دستگاه نسبت به خط تولید . دستمال مرطوب با کیفیت و مناسب می باشد
 .تمام اتوماتیک چند منظوره ، از مزیت هاي مهم آن محسوب می گردد
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 :طرز  کار 
 : رد فرایندي که براي ساخت دستمال مرطوب صورت می گی

 باز کردن رول ورودي         -1
 تا کردن به صورت طولی          -2
 مرطوب ساختن به طور اتوماتیک       -3
 تا کردن به صورت عرضی        -4
 برش دستمال مرطوب شده         -5
 فرستادن دستمال ها به سمت بخش بسته بندي  -6

 
 :در بخش بسته بند نیز فرآیندي بدین شرح انجام می گیرد 

 رول پالستیک بسته بندي       باز کردن -1
 ایجاد دریچه        -2
 چسباندن برچسب کاغذي بر روي دریچه       -3
 بسته بندي دستمال مرطوب و شکل دادن بسته نهایی توسط سیستم پرس حرارتی      -4
 خارج کردن محصول نهایی -5

 
 مشخصات فنی

 WTSL  - I مدل

 تازن بسته بند

 V/Hz( ۳۸۰/۵۰AC ۳۸۰/۵۰AC(ولتاژ و فرکانس 
 Kw( ۵ ۳.۵(توان موتور

pcs/min or bags/min( ۳۰(سرعت تولید  ۵۰ ~  ۳۰۰ ۵۰۰ ~  
 cm( ۴۰~  ۲۰(عرض رول ورودي 

۱۰۰ - (%)میزان رطوبت  ۴۰۰ ~  

cm) (L × W( - ۲۰(ابعاد دستمال  ۲۰ ×  
cm) (L × W( - ۱۰(ابعاد دستمال تا خورده  ۷ ×  

m) (L × W × H( ۱۵( محصول بسته بندي شده نهایی  ابعاد ۲۸ ۶ ۱۲ ۱ ۳( ~ )×( ~ )×( ~ ) - 
m) (L × W × H( ۴.۲(ابعاد  ۱ ۱.۷× × ۴.۳ ۱.۱ ۱.۶ ×  ×  
 ۱ ۱.۸ (T)وزن 
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 ستگاه تولید دستمال مرطوب تمام اتوماتیکد -3

 
  عدد دستمال مرطوب در هر بسته 3-1بسته بندي : محصول خروجی 
 توماتیکداراي سیستم هاي برش ، تازن ، شمارشگر و بسته بندي ا 
  قابلیت استفاده از انواع مختلف مواد اولیه براي رول ورودي(Non –Woven Fabrics , Air-Laid Paper , …)   و

 (OPP , CPP , PET)رول پالستیک بسته بندي 
 دارای سیستم تنظیم میزان کشش دستمال مرطوب 
   مجهز به سیستم کنترل کامپیوتريPLC و سنسورهاي فتوالکتریک 
 

 :اقتصادي  مزیت هاي
این دستگاه که در واقع یک خط تولید تمام اتوماتیک محسوب می گردد، امکان تولید و بسته بندي 

با در نظر گرفتن . عدد در هر بسته را فراهم می کند 3-1دستمال مرطوب در چند اندازه و به تعداد 
مرطوب ، انتخاب نسبتا  قیمت اولیه بسیار پایین آن نسبت به کلیه دستگاه ها و خطوط تولید دستمال

 .مناسبی براي تولید کننده داخلی محسوب می گردد
 
 :طرز  کار  

 : دستمال مرطوب صورت می گیرد  و بسته بندي فرایندي که براي ساخت
 انتقال دستمال تا خورده      -5                            باز کردن رول ورودي   -1
 بسته بندي دستمال مرطوب  -6                         تا کردن به صورت طولی  -2
 خارج کردن محصول نهایی  -7                          انتقال دستمال تا خورده -3
 تا کردن به صورت عرضی  -4
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 مشخصات فنی
 

 WTAL – S مدل
 V/Hz( ۳۸۰/۵۰AC(ولتاژ و فرکانس 

 Kw( ۷(توان موتور
  pcs/min( ۸۰ ~ ۱۳۰(سرعت تولید 

 cm( ۱۸ ~ ۲۰(عرض رول ورودي 
۱۰۰ (%)میزان رطوبت  ۴۰۰ ~  
cm) (L × W( ۱۵(ابعاد دستمال  ۲۰ ۱۵ ۱۶(  ~ ) × (  ~ ) 

m) (L × W × H( ۱۰(محصول بسته بندي شده نهایی   ابعاد ۱۵ ۶ ۷(  ~ ) × (  × ) 
m) (L × W × H( ۴.۱ ۱.۳(ابعاد  ۱.۹×  ×  
 ۲ (T)وزن 

 
 لی اوت کارخانه

                                        

                                    

     ساختمان اداري      انبار    

۲۰
 m

 

    ۵۰
 m

 

     خدماتی و رفاهی  

            ۵۵ m             

   
    

      ۵۰ m       

                                 

  
  
  

     

 سالن تولید

    

۳۰
 m

       

         

               

 نگبانی
                     

            

۴۰ m 

        

                    

   
 
 



 

۵٣ 
 

 

 شرکت فنی و مهندسی پیشبرد         :مشاور               شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                  
                                                                                      گزارش امکانسنجی تولید انواع دستمال مرطوب                                                                        

 :دیاگرام تولید دستمال مرطوب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محصول تولید فرآیند در مرسوم هاي تکنولوژي تکنولوژي فضع و قوت نقاط تعیین -4

در  رو این از باشد، می خارجی مرطوب دستمال تولید آالت ماشین تولید تکنولوژي اینکه به توجه با
 فاصله چنانچه اما .میسر می گردد دنیا روز کیفیت با محصوالت تولید امکان تولید، خط واردات صورت
 فراهم مناسب کیفیت با محصوالت تولید امکان باشد زیاد تجهیزات این مصرف زمان و بین تولید زمانی
 خط در زمان مرور به که معیوب یدکی قطعات شدن فراهم عدم علت به تولید میزان و حتی شود نمی

   .داشت نخواهد وجود می شود، حاصل تولید
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 فصل چهارم
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 و ریالی تفکیک به ثابت گذاري سرمایه حجم برآورد شامل اقتصادي ظرفیت داقلح تعیین و بررسی -5
 جهانی، اطالعاتی هاي بانک و اینترنت و اجراء، دست در موجود، واحدهاي اطالعات از استفاده با ( ارزي

 ) ... و تجهیزات UNIDO و تکنولوژي فروشنده هاي شرکت

دي احداث یک واحد صنعتی تولید دستمال مرطوب با در این بخش بررسی هاي پارامترهاي مهم اقتصا
حداقل ظرفیت اقتصادي نظیر ، برآورد هزینه هاي ثابت و در گردش مورد نیاز واحد ، نقطه سر به سر ، 

براي این منظور ابتدا برنامه سالیانه تولید واحد مورد نظر ، بر . انجام می گیرد... سرانه سرمایه گذاري و 
الزم . شین آالت خط تولید ، برآورد می شود که در جدول زیر ارائه شده است اساس مشخصات فنی ما

 :به ذکر است
 .روز کاري محاسبه گردیده است 300ساعته براي  8شیفت کاري  3تولید سالیانه براساس تعداد 

 

 ظرفیت واحد شرح ردیف
 سالیانه 

 قیمت فروش
 )ریال( 

 کل ارزش فروش
 )ریال-م(

 566004 44167000 12000 تن مال مرطوبمحصوالت متنوع دست 1
 566004 جمع

 
 طرح ثابت سرمایه به مربوط اطالعات -1-5

 عملیات در جریان و داشته ماندار طبیعتی که شود می اطالق ها دارائی از دسته آن به ثابت سرمایه
 آالت ماشین یه،نقل وسایل زمین، ساختمان، شامل ها دارائی این .شود می استفاده آنها از تولیدي واحد

 دستمال مرطوب تولیدي واحد براي آنها از یک ادامه هر در که باشد می ... و جانبی تأسیسات تولید،
 .شود می محاسبه

 
 زمین هاي هزینه -1-1-5

 مورد بناهاي است اندازه الزم واحد، این نیاز مورد ساختمانهاي و زمین تهیه هاي هزینه محاسبه براي
 .شود برآورد ... و پارکینگ تأسیسات، محوطه، اداري، ساختمانهاي انبارها، تولید، سالن قبیل، از نیاز

 .گردد بناها محاسبه احداث براي نیاز مورد زمین مقدار سپس
 

 )ریال.م(جمع  )ریال(بهاي هرمتر مربع  )متر مربع(متراژ  شرح
 1400 200000 7000 زمین
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 سازي محوطه هاي هزینه -2-1-5

 )ریال.م(جمع  )ریال(بهاي واحد  )تر مربعم(متراژ  شرح

 30 15000 )متر مکعب( 2000 خاکریزي و خاکبرداري و تسطیح

 102 300000 )متر مکعب( 340 متر 2 ارتفاع به دیوارکشی

 100 100000 )متر مربع( 1000 سازي رو پیاده و کشی خیابان

 25 50000 )متر مربع( 500 روشنایی و سبز فضاي

 257 کل جمع

 
 

 ساختمان هاي هزینه -3-1-5

 متراژ  شرح
 )متر مربع(

 بهاي هرمتر مربع 
 )ریال.م(جمع  )ریالهزار (

 2520 2100 1200  تولید سالن

 2200 2000 1100 انبارها

 600 2400 250 رفاهی و ، خدماتی اداري ساختمان

 110 2200 50 نگهبانی

 5430  2600 جمع
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 تولید خط جهیزاتت و آالت ماشین هزینه -4-1-5
هزینه تهیه ماشین آالت خط تولید بر اساس استعالم صورت گرفته از شرکت هاي مهم تولید کننده یا 

همچنین هزینه هاي جانبی تهیه ماشین آالت ، شامل هزینه . نمایندگی هاي معتبر برآورد می گردد
در جدول زیر فهرست . ی شودمحاسبه منیز ... هاي حمل ونقل ، نصب و راه اندازي ، عوارض گمرکی و 

ماشین آالت تولیدي و تعداد مورد نیاز آن در خط تولید ارائه شده است و بر اساس قیمت هاي اخذ شده 
 .، هزینه هاي اصلی و جانبی تهیه ماشین آالت و تجهیزات ، محاسبه گردیده است

 

جمع  محل تامین تعداد شرح ردیف
 )ریال.م(

 )یورو(جمع 

 1100000 16610.0 جیخار 1 خط خالجی 1
 2200000 33220.0 خارجی Webforming  1کارد و   2
 5800000 87580.0 خارجی 1 خط باندینگ و خشک کن 3
 1200000 18120.0 خارجی 1 خط اشباع سازي و خشک کن 4
 سایر لوازم و متعلقات خط تولید 5

 515000 7776.5 خارجی - )درصد کل 5( 

 خارجی ، هزینه حمل و نقل ، خرید 6
 1081500 16330.7 - - )درصد کل 10(نصب و راه اندازي 

 11896500 179637.150 جمع 
 

 

 ریال 15100 معادل یورو هر احتساب با -*
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 تاسیسات هاي هزینه -5-1-5
 

یف
رد

 

 شرح
 قیمت کل

 )ریال. م(

 403 کیلو وات ساعت 840  برق انشعاب 1
 60 متر مکعب 50  گاز انشعاب 2
 300 اینچ از شبکه 2  آب انشعاب هزینه 3
 1100 - تاسیات برق 4
 150 - تاسیسات گاز 5
 300 - تاسیسات آب و فاضالب 6
 2800 -  تهویه سیستم 7
 80 - گرمایش و سرمایش وسائل 8
 80 - سیار کپسولهاي و دهنده هشدار حریق اطفاء سیستم 9

 50  - سیستم تلفن و تجهیزات ارتباطی شبکه 10
 5323 :جمع

 
 

 نقلیه وسائط هاي هزینه -6-1-5
 

 قیمت واحد تعداد شرح ردیف
 )ریال(

 جمع
 )ریال.م(

 1400 350000000 4 لیفتراك 1
 240 120000000 2 وانت  2
 270 90000000 3 خودروي سبک 3

 1910  جمع
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 خدماتی و اداري لوازم هزینه  -7-1-5

 تعداد الزم شرح ردیف
 هزینه واحد

 )ریال(
 نه کلهزی

 )ریال. م(

 30 6000000 5 کامپیوتر 1

 10 1000000 10 میز 2

 12 400000 30 انواع صندلی 3

 30 30000000 1 تجهیزات آبدار خانه 4

 8 8000000 1 دستگاه فکس ،کپی و پرینتر 5

 10 10000000 1 تجهیزات کامل اداري براي دفتر مدیریت  

 100 :جمع

 
 
 

 برداري بهره از قبل هاي هزینه -8-1-5
 

 )ریال.م(جمع  شرح ردیف

 15 هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوزات الزم 1

 50 …هزینه هاي تهیه طرح، مشاوره، هزینه اخذ تسهیالت بانکی  و 2

 87.4 )هزینه حقوق ساالنه%  2(هزینه آموزش پرسنل  3

 339.6 )روز انرژي، مواد و دستمزد 15(هزینه راه اندازي  4

 492.0 جمع
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 ثابت گذاري سرمایه جمع -9-1-5

 

 نسبت )ریال.م(جمع  شرح ردیف

 0.7 1400 زمین 1

 0.1 257 سازي محوطه 2

 2.7 5430 ساختمان 3
 87.9 179637.15 تجهیزات و آالت ماشین 4

 2.6 5323 تأسیسات 5

 0.9 1910 نقلیه وسائط 6

 0.0 100 اداري اثاثه 7

 0.2 492.0 برداري بهره از قبل هزینه 8

 4.8 9727.5 )درصد 10(پیش بینی نشده  9

 100 204276.6 ثابت هاي هزینه جمع
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 طرح نیاز مورد گردش در سرمایه -2-5

 بشرح پروژه از ) اسمی ظرفیت % 60 ( برداري بهره سال اولین پایان براي نیاز مورد گردش در سرمایه

 :گردد می برآورد زیر

 مقدار عنوان ردیف
 مبلغ

 )الری. م( 
 درصد به کل

 35.3 56420.0 ماه ارزش مواد اولیه دومعادل  موجودي انبار مواد اولیه ١

 29.5 47167.0 ماه درآمد ساالنه یک معادل  موجودي انبار محصول ٢

 29.5 47167.0 ماه درآمد ساالنه یکمعادل  )مطالبات(فروش غیرنقدي  ٣

 0.5 728.1 معادل دو ماه حقوق و مزایاي کارکنان ٤

 3.5 5660.0 معادل یک درصد فروش هزینه هاي فروش ٥

 0.7 1180.9 معادل  دو ماه انرژي مصرفی ٦

 0.9 1369.7 معادل  دو ماه نگهداري و تعمیرات ٧

 100.0 159692.7 :جمع

 
 

 طرح نیاز مورد سرمایه کل  -3-5
 

 درصد  جمع شرح
 56.12 204276.60 ثابت ي ها هزینه جمع

 43.88 159692.75 دشگر در سرمایه

 100.00 363969.35 جمع
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 طرح مالی منابع تأمین  -4-5

 شرح
 سهم تسهیالت بانکی سهم مجري طرح مبلغ

 )ریال. م(مبلغ  درصد )ریال. م(مبلغ  درصد )ریال. م(

 142993.6 70 61283.0 30 204276.6 سرمایه ثابت

 111784.9 70 47907.8 30 159692.75 سرمایه در گردش

 363969.3 :جمع
 

109190.8 
 

254778.5 

 
 هزینه تسهیالت مالی

 نرخ بهره سود سالیانه میزان تسهیالت نوع وام ردیف
 12 8722.6 142993.6 تسهیالت بلندمدت 1
 14 16954.0 111784.9 تسهیالت کوتاه مدت 2

 
 بود خواهد ال خواهدری میلیون 272113.3 پروژه حدود ثابت گذاري سرمایه هاي هزینه کلیه فوق بشرح

 پیشنهادي تامین تسهیالت محل از ازاین اقالم صد در 70 حدود پیشنهادي اعتبار تصویب درصورت که

 .خواهدگردید
 

 سالیانه هاي هزینه  -5-5
 .باشند می ذیل موارد مطابق سالیانه هاي هزینه

 

 اولیه مواد هزینه  -1-5-5
 

 قیمت کل مت واحدقی محل تامین سالیانه  میزان مصرف شرح ردیف
 دالر ریال )ریال.م(

 171270 2200 - خارجی تن 7500 ویسکوز الیاف 1
 83250 - 45000000 داخلی تن 1850 رزین 2
 60000 - 500 داخلی عدد 120000000 مقوا 3
 24000 - 200 داخلی عدد 120000000 پالستیک 4

 338520 جمع
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 انسانی نیروي هزینه -2-5-5
 
 

 ح شغلشر ردیف
حقوق پایه ماهانه 

 )هزار ریال(
 تعداد
 الزم

 حقوق ساالنه
 )ریال. م(

 تولیدي

 84 1 7000 مدیر عامل

 72 1 6000 مدیر کارخانه

 60 1 5000 مدیر تولید

 288 6 4000 تکنسین 

 144 3 4000 سرپرست

 960 20 4000 کارگر ماهر و نیمه ماهر

 594 15 3300 کارگر ساده

 2202 47 :جمع

 1101 ):فوق% 50(مزایا و بیمه 

 3303 :جمع کل حقوق و مزایا

غیر 
 تولیدي

 162 3 4500 مدیران واحدها

 192 4 4000 پرسنل حسابداري

 39.6 1 3300 منشی

 316.8 8 3300 پرسنل حراست و خدماتی

 710 16 :جمع

 355 ):فوق% 50(مزایا و بیمه 

 1066 :جمع کل حقوق و مزایا

 4369 63 کلجمع 
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 مصرفی انرژي و سوخت هاي هزینه -3-5-5
 

مصرف  واحد شرح هزینه ردیف
 روزانه

مصرف 
 سالیانه

 هزینه واحد
 )ریال(

 جمع
 )ریال.م(

 44.5 1900 23400 78 متر مکعب آب مصرفی 1
 6804 1200 5670000 18900 کیلو وات برق مصرفی 2
 126 700 180000 600 متر مکعب گاز طبیعی 3
 10.8 4000 ٢٧٠٠ 9 لیتر بنزین 4
 100   -  سایر 5

 7085.3 جمع
 
 

 نگهداري و تعمیر  -4-5-5
 

مبلغ سرمایه  شرح سرمایه گذاري ردیف
 گذاري

 درصد هزینه
 تعمیر و نگهداري

 جمع
 )ریال.م( 

 7185.5 %4 179637.15 آالت و تجهیزات تولید ماشین 1

 532.3 %10 5323 تاسیسات عمومی 2

 382.0 %20 1910 ط نقلیهوسای 3

 108.6 %2 5430 سازي ساختمان و محوطه 4

 10.0 %10 100 اثاثه و لوازم اداري 5

 8218.4 سالیانه نگهداري و تعمیرات هزینه جمع
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 استهالك  -5-5-5
 

مبلغ سرمایه  شرح سرمایه گذاري ردیف
 گذاري

 درصد هزینه
 تعمیر و نگهداري

جمع 
 )ریال.م(

 17963.7 %10 179637.15 ت و تجهیزاتآال ماشین 1

 532.3 %10 5323 تاسیسات عمومی 2

 286.5 %15 1910 وسایط نقلیه 3

 380.1 %7 5430 سازي ساختمان و محوطه 4

 20.0 %20 100 اثاثه و لوازم اداري 5

 98.4 %20 492.0 برداري هاي قبل از بهره هزینه 6

 19281 سالیانه استهالك هزینه جمع
  
 

 طرح یاتیعمل هزینۀ -6-5-5

 هزینه  سالیانه شرح ردیف

 10 هزینه هاي غیر پرسنلی دفتر مرکزي 1

 50 هزینه هاي جاري آزمایشگاه 2

 2830 درصد فروش)  0.5(هزینه هاي فروش  3

 2830 درصد فروش) 0,5( هزینه هاي حمل و نقل  4

 5720 جمع
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 طرح يها يدارا مهیب هزینۀ -7-5-5

 )ریال.م(جمع  نرخ مبلغ سرمایه گذاري سرمایه گذاريشرح  ردیف

 359.27 0.002 179637.15 آالت و تجهیزات ماشین 1

 10.65 0.002 5323 تاسیسات عمومی 2

 3.82 0.002 1910 وسایط نقلیه 3

 10.86 0.002 5430 سازي ساختمان و محوطه 4

 0.20 0.002 100 اثاثه و لوازم اداري 5

 384.8 جمع هزینه

 
 

 )برداري بهره اول سال( طرح مالی هزینۀ -8-5-5

 واحد مقدار شرح ردیف
 )ریال. م( 142993.6 مبلغ تسهیالت بلندمدت 1

 % 12 نرخ سود تسهیالت بلندمدت 2

 سال 5 دورة بازپرداخت 3

 ماهانه 2 فاصلۀ اقساط 4

 )ریال. م( 8722.6 )سال اول(بهرة تسهیالت بلندمدت  5

 )ریال. م( 30343.2 اقساط ساالنه 6

 )ریال. م( 5057.2 مبلغ هر قسط 7

 )ریال. م( 111784.9 مدت مبلغ تسهیالت کوتاه 8

 % 14 مدت نرخ سود تسهیالت کوتاه 9

 )ریال. م( 16954.0 )سال اول(مدت  بهرة تسهیالت کوتاه 10

 )ریال. م( 25676.7 )10و  5هاي  جمع ردیف(جمع هزینۀ مالی سال اول طرح  11
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 تولید سالیانه هاي هزینه -9-5-5

 نسبت )ریال. م(مبلغ  عنوان ردیف
 77.7 338520.0 هزینه مواد اولیه 1

 1.0 4369 هزینه حقوق و دستمزد 2

 1.6 7085.26 هزینۀ انرژي مصرفی 3

 1.9 8218.4 هزینۀ تعمیرات و نگهداري 4

 4.4 19281.0 هزینۀ استهالك 5

 1.3 5660.0 تهزینۀ بازایابی و تبلیغا 6

 4.8 20745.7 بینی نشده سایر و پیش 7

 1.3 5720.0 هزینه عملیاتی 8

 5.9 25676.7 )سال اول طرح(هزینه مالی  9

 0.1 384.8 ها هزینۀ بیمه دارایی 10

 100.0 435660.5 :جمع
 

 
 اقتصادي هاي شاخص -6-5
 

 :کامل ظرفیت در فروش از حاصل درآمد  -
 

 سالیانه تولید )تن /لریا( قیمت محصول نام
 )تن(

 درآمد
 )ریال . م(

 566000 12000 47167000 محصوالت متنوع دستمال مرطوب

 566000 درآمد سالیانه
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 طرح زیان و سود صورت

 )ریال. م(مبلغ  عنوان توضیح

 566004 فروش کل

 :هاي ساالنه هزینه

 338520.0 هزینه مواد اولیه

 4368.6 هزینه حقوق و دستمزد

 7085.3 هزینۀ انرژي مصرفی

 8218.4 هزینۀ تعمیرات و نگداري

 19281.0 هزینۀ استهالك

 5660.0 هزینۀ بازایابی و تبلیغات

 20745.7 بینی نشده سایر و پیش

 5720.0 هزینه عملیاتی

 25676.7 )سال اول طرح(هزینه مالی 

 384.8 ها هزینۀ بیمه دارایی

 435660.5 قیمت تمام شدة محصوالت طرح :هاي ساالنه جمع هزینه

 130343.5 ویژه) زیان(سود  :هاي ساالنه از فروش کل شود هزینه گسر می

 
  136063.5=  ویژهنا) زیان(سود 
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 :بهاي تمام شده واحد محصول -

 فروش قیمت محصول نام
 )تن /ریال.م( 

 سالیانه تولید
 )تن( 

 بهاي تمام شده واحد محصول
 )تن /ریال.م(

 36.305 12000 47.167 انواع دستمال مرطوب
 

 طرح یمال جینتا خالصه -

 مبلغ شرح

 ریال. م 204276.6 سرمایه ثابت طرح

 ریال. م 159692.7 سرمایه در گردش طرح

 ریال. م 363969.3 گذاري کل طرحسرمایه

 ریال. م 566004.0 )فروش کل(درآمدهاي کل طرح 

 ریال. م 435660.5 )هاي ساالنهینهجمع هز(قیمت تمام شده کل طرح 

 ریال. م 130343.5 سود ویژة کل ساالنه طرح

 نفر 63 تعداد اشتغال زایی
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 طرح نقدي وجوه گردش -

 شرح
 دورة اجراي طرح

 )ریال. م( 

 برداري بهره  مبلغ سال اول
 )ریال. م( 

 :منابع

 130343.5 0 سود و زیان ویژه

 19281.0 0 استهالك

 149624.5 0:ع عملیاتیجمع مناب

 0 109190.8 گذاري مجري طرح سرمایه

 0 142993.6 تسهیالت بلندمدت

 0 111784.9 مدت تسهیالت کوتاه

 299249.0 363969.35:جمع منابع

 :مصارف

 0 204276.60 سرمایه ثابت

 0 159692.75 سرمایه در گردش

 30343.2 0 )قسط سال اول(بازپرداخت تسهیالت بلندمدت 

 128739.0 0 )اصل و فرع(مدت  بازپرداخت تسهیالت کوتاه

 0 0 مالیات

 159082.2 363969.35:جمع مصارف

 140166.7 0 منابع) یا کسري(مازاد 
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 متغیر و ثابت هاي هزینه تفکیک -

 در استفاده ظرفیت مورد باالترین در متغیر و ثابت هاي هزینه به آنها وتفکیک تولید هاي هزینه کل
 . است شده خالصه زیر بشرح رحط

 عنوان ردیف
 مبلغ کل

 )ریال. م( 

 هزینۀ متغیر هزینه ثابت

 درصد
 مبلغ

 )ریال. م( 
 درصد

 مبلغ 
 )ریال. م(

 338520.0 100 0.0 0 338520.0 هزینه مواد مصرفی 1

 1310.6 30 3058.0 70 4368.6 هزینه حقوق و دستمزد 2

 4959.7 70 2125.6 30 7085.3 هزینه انرژي مصرفی 3

 0.0 0 19281.0 100 19281.0 هزینه استهالك 4

 6574.7 80 1643.7 20 8218.4 هزینه تعمیرات و نگهداري 5

 0.0 0 5660.0 100 5660.0 هزینۀ بازایابی و تبلیغات 6

 0.0 0 20745.7 100 20745.7 ي پیش بینی نشدهها هزینه 7

 4576.0 80 1144.0 20 5720.0 هزینه هاي عملیاتی 8

هزینه مالی تسهیالت بانکی  9
 سال اول

25676.7 100 25676.7 0 0.0 

 0.0 0 384.8 100 384.8 ها هزینه بیمۀ دارایی 10

 435660.5 :جمع
 

79719.5 
 

355941.0 
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 طرح سر به سر نقطه برآورد -
 214800.2 بلغم میزان فروش در نقطه سر به سر و درصد 38 طرح در سره سرب نقطهدرصد فروش در 

 :گردد می برآورد ریال میلیون
 

38 % = 79719.5 = 
 هاي ثابت هزینه

 )هاي متغیر  ـ  درآمد کل هزینه( 566004 - 355941.0 نقطه سربسر=   

 
 1 -)متغیر هزینه هاي / فروش کل( 1 -)355941/  86876.5 (  فروش در نقطه سربه سر  = هاي ثابت هزینه = 79719.5 =  214800.2

 
 )ROR(نرخ برگشت سرمایۀ طرح 

 

 گذاري طرح کل سرمایه 363969.3 نرخ بازدهی سرمایه = سود ویژة کل طرح = 130343.5 = % 35.8

 
 دورة برگشت سرمایۀ طرح

 

 سود ویژة کل طرح 130343.5 دورة برگشت سرمایه = گذاري طرح کل سرمایه = 363969.3 = 2.8سال       

 
 گذاري و سرانۀ اشتغال طرح سرانۀ سرمایه

 

 کل کارکنان طرح 63 گذاري کل سرانۀ سرمایه = سرمایۀ کل طرح = 363969.3 = 5777.3) نفر/ریال . م(
 

 کل کارکنان طرح 63 سرانۀ اشتغال = سرمایه ثابت طرح = 204276.6 = 3242.5) نفر/ریال . م(
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 طرح نسبت سود به سرمایۀ نقدي
 

 نسبت سود به = سود ساالنۀ طرح = 130343.5 = % 119.4
 آوردة نقدي مجري طرح 109190.8 سرمایۀ نقدي

 
 نسبت سود به هزینۀ کل طرح

 نسبت سود  = سود ساالنۀ طرح = 130343.5 = % 29.9
 هاي ساالنۀ طرح هزینه 435660.5 به هزینه

 
 

  رحهاي مالی ـ اقتصادي ط سایر شاخص 
 

 

 سنجش واحد مقدار فرمول شاخص

 ریال. م 212180.4 )تعمیرات و نگهداري+ انرژي + مواد اولیه (فروش کل منهاي  ارزش افزوده ناخالص

 ریال. م 192899.3 ارزش افزودة ناخالص منهاي استهالك ارزش افزوده خالص

 رصدد 78.2 سرمایه در گردش تقسیم بر سرمایه ثابت نسبت سرمایه در گردش

 درصد 87.9 ثابت  آالت تقسیم بر سرمایه ارزش ماشین آالت نسبت ارزش ماشین

 ریال. م 8984.2 فروش کل تقسیم بر تعداد کل کارکنان فروش سرانه

 ریال. م 5.8 کل حقوق ماهانه تقسیم بر تعداد کل کارکنان متوسط حقوق سرانه

 درصد 31.2 درصد سود ناخالص به هزینه کل

 درصد 24 اخالص به فروشدرصد سود ن
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قیمت  کشور داخل یا خارج از آن تامین محل و ساالنه نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان -6
و  گذشته در نیاز مورد عمده اقالم تامین روند در اساسی تحوالت بررسی و آن ریالی و ارزي

 آینده

 ، ویسکوز الیاف از عبارتند گیرند می قرار استفاده مورد مرطوب دستمال تولید در که اي اولیه مواد
 .باشد می پالستیک و مقوا، رنگ، الیاف رزین،

 حدود در هر دستمال وزن اینکه گرفتن نظر در با باشد، می دستمال تن 12000 کارخانه سالیانه تولید

 الیاف تن 7500حدود  در سالیانه بنابراین .باشد می رزین آن گرم 3 و الیاف آن گرم 12 که گرم، 15

 و ضایعات میشود به تبدیل تولید جریان در آن %  3 حدود در که شود می استفاده کارخانه در ویسکوز
 در کل آن %2 حدود در که شود می استفاده کارخانه تولید خط در رزین تن 1850 بر عالوه همچنین

 .گردد می خارج تولید خط از و شود می ضایعات به تبدیل تولید جریان

 .گیرد می قرار مصرف مورد و پالستیک مقوا عدد 120000000 حدودا نديب بسته و براي 
 

 قیمت کل قیمت واحد محل تامین میزان مصرف شرح ردیف
 دالر ریال )ریال.م(

 171270 22000 - خارجی تن 7500 ویسکوز الیاف 1
 83250 - 45000000 داخلی تن 1850 رزین 2
 60000 - 500 داخلی عدد 120000000 مقوا 3
 24000 - 200 داخلی عدد 120000000 پالستیک 4

 338520 جمع
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  طرح اجراي براي مناسب منطقه پیشنهاد -7

 بازارهاي اولیه، مواد نتأمی محل به نزدیکی نظیر بسیاري، ضروري نکات توجه طرح یک یابی مکان در
 به ادامه در که دارد وجود متخصص انسانی نیروي و دولت هاي حمایت زیربنایی، امکانات مصرف، عمده

 .پرداخت خواهیم فوق هاي گزینه بررسی
 

 اولیه مواد تامین محل

 منابع به دسترسی سهولت محصول یک خصوص در گذاري سرمایه شرایط بررسی در پارامتر اولین

 خارج از )ویسکوز الیاف( اولیه مواد اکثر اینکه به نظر .باشد آن تر ارزان قیمت و اولیه مواد کننده تامین

 دریایی ونقل حمل اینکه به توجه با باشد، می اولولیت در بنادر به دسترسی سهولت و گردد می وارد

 .گیرند می قرار اصلی اولویت در جنوبی و مرکزي استانهاي است، نظر مورد
 
  محصوالت فروش بازارهاي 

 به شده تولید محصوالت هارائ براي مناسب مکان انتخاب طرح، یک براي یابی مکان معیارهاي از یکی
 استانها تمامی در نیاز مورد مرطوب دستمال تولید که طرح، ماهیت به توجه با .باشد می مصرف بازار

 باشد کشور ترانزیت هاي راه اصلی مسیر در کارخانه که گیرند می قرار اولویت در استانهایی باشد، می

 به کارخانه احداث جهت مطلوب مناطق قزوین و ، زنجان جنوبی خراسان اصفهان، مرکزي، استانهاي که

  .آید می حساب
 
 طرح زیربنایی مکاناتا

 و آبرسانی شبکه و ارتباطی راههاي سراسري، برق شبکه مانند طرح، زیربنایی نیازهایی تامین براي
 فوق امکانات به آسانتر دسترسی به توجه با .باشد می ضروري طرح این نیاز سطح در غیره، و فاضالب

 .باشد می مناسب صنعتی شهرك داراي استانهاي در کارخانه احداث صنعتی شهرکهاي رد
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 متخصص انسانی نیروي

 مرکزي، هاي استان در متخصص، نیروي تربیت زمینه در معتبر عالی آموزش مراکز وجود به توجه با
 طرح این در باتجزبه متخصص نیروي از گیري بهره امکان قزوین و، زنجان جنوبی خراسان اصفهان،

  .دارد وجود
 

 دولت خاص هاي حمایت
 که رسد نمی نظر به آید، می حساب به عمومی صنعتی هاي طرح جزء حاضر طرح اینکه به توجه با

 شود، اندازي راه محروم مناطق در طرح این اگر حال این با .شود دولت خاص هاي شامل حمایت

 .شود می دولت هاي از حمایت بعضی مشمول

که  کرد گیري نتیجه توان می مرطوب، دستمال تولید طرح در فوق پارامترهاي بررسی هب باتوجه
 نسبت تري مناسب شرایط و امکانات داراي قزوین و جنوبی ، زنجان خراسان اصفهان، مرکزي، استانهاي

 .باشند می تولیدي واحد چنین اندازي راه براي کشور دیگر مناطق به
فوق شهرستان ابهر و شهرك صنعتی افق ابهر جهت احداث کارخانه  در این صورت با توجه به موارد

 .تولید انواع دستمال مرطوب پیشنهاد می گردد
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  اشتغال تعداد و انسانی نیروي تامین وضعیت -8

 :بررسی نیروي انسانی مورد نیاز 
گروه  سه این که شوند می تقسیم گروه 3 به تولیدي واحد هر نیاز مورد انسانی نیروي کلی طور به

 :از عبارتند
 اداري بخش انسانی نیروي )الف
 تولیدي بخش انسانی نیروي )ب
 تولید مستقیم غیر بخش انسانی نیروي )ج

 می شبیه یکدیگر با مختلف طرحهاي در زیادي حد تا تولید مستقیم غیر و اداري بخش انسانی نیروي
 در تولید مستقیم بخش انسانی نیروي ،مختلف طرحهاي در تولید فرآیند بودن متفاوت بدلیل ولی باشند

 .باشند می متفاوت یکدیگر با مختلف طرحهاي
 :است شده پرداخته طرح نیاز مورد انسانی نیروي بررسی به کلی بصورت ذیل در اینرو، از
 

 تعداد کل کارکنان ردیف
 1 عامل مدیر 1

 1 کارخانه مدیر 2

 1 تولید مدیر 3

 6  تکنسین 4

 3 سرپرست 5

 20 ارگر ماهر و نیمه ماهرک 6

 15 کارگر ساده 7

 3 مدیران واحدها 8

 4 پرسنل حسابداري 9

 1 منشی 10

 8 پرسنل حراست و خدماتی 11

 63 جمع کل
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راه  -راه( ارتباطی و مخابراتی امکانات سوخت، برق، ، آب تامین میزان تعیین و بررسی -9
 اجراي براي مناسب منطقه در آنها مینتا امکان چگونگی و )... بندر -فرودگاه – آهن

 طرح

 زیر عوامل گرفتن نظر در با طرح اجراي جهت مناسب محل انتخاب و بررسی جامع، مطالعه یک در

 ضروري کامالً اقتصادي نظر از هم و فنی نظر از هم ، ارتباطی هاي راه و سوخت برق، آب، نظیر بنایی

 .باشد می

 چنانچه باشند، می مخابرات و برق و آب تأسیسات داراي عتیصن شهرکهاي اکثر اینکه به توجه با

 زیر در .گردد نمی ایجاد خاصی مشکل لحاظ این از گردد احداث صنعتی شهرك در مزبور کارخانه

 .است شده آورده ساالنه نیاز مورد انرژي و سوخت میزان
 

مصرف  واحد شرح هزینه ردیف
 روزانه

مصرف 
 سالیانه

 هزینه واحد
 )ریال(

 جمع
 )ریال.م(

 44.5 1900 23400 78 متر مکعب آب مصرفی 1
 6804 1200 5670000 18900 کیلو وات برق مصرفی 2
 126 700 180000 600 متر مکعب گاز طبیعی 3
 10.8 4000 ٢٧٠٠ 9 لیتر بنزین 4
 100   -  سایر 5

 7085.3 جمع
 

  آن تأمین چگونگی و نیاز مورد برق برآورد

 kw 840 نیاز روشنایی  همچنین و تأسیسات و آالت ماشین مصرف به توجه با طرح زنیا مورد برق توان

 کلیه در و غیره و ها ساختمان ، کشور سراسري برق شبکه از راحتی به برق توان این .است شده برآورد

 .است تأمین قابل کشور هاي استان
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 آن تأمین چگونگی و نیاز مورد آب برآورد

 براي و کارکنان آشامیدنی و بهداشتی نیازهاي آیند تولید و همچنین جهتدر فر آب حاضر طرح در 

 متر 23400 سالیانه مصرف حجم کارکنان تعداد به توجه با که بود خواهد نیاز مورد سبز آبیاري فضاي

 طرح اجراي محل صنعتی شهرك کشی لوله شبکه طریق از آب ان میز این که گردد می برآورد مکعب

 . است تأمین قابل
 

  : مصرفی سوخت میزان برآورد

 مورد وحرارت بخار تامین منظور به مصرفی سوخت شامل صنعتی واحدهاي در سوخت مصرف موارد

 گرمایش سیستم مصرفی سوخت .میباشد نقل و حمل سایل و سوخت و ساختمانها گرمایش نیاز فرآیند،

 به که ترتیب این به . میشود حاسبهم خدماتی و اداري آزمایشگاه، و تولید فضاهاي مساحت توجه به با

 گرفته نظر در گاز لیتر 20 مساحت مربع متر یکصد ازاي به معتدل هواي و آب متوسط براي طور

 براي . بود خواهد روز شبانه هر در گاز لیتر 600 گرمایش تاسیسات مصرفی بنابراین سوخت . دمیشو

 .است شده گرفته نظر در وزر شبانه در بنزین لیتر 9 نیز وسایل نقلیه سوخت تامین
 

 : آن تأمین چگونگی و الزم ارتباطی و مخابراتی امکانات برآورد

 آنجاییکه از و باشد می اینترنت براي خط یک و فاکس خط یک ، تلفن خط ده نیازمند حاضر طرح

 راحتی اجرا به محل شهرك از آن تأمین امکان لذا است شده پیشنهاد صنعتی شهرك طرح اجراي محل

 .داشت خواهد جودو
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  بازرگانی و اقتصادي هاي حمایت وضعیت -10
 

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

حمایت تعرفه گمرکی شامل دو بخش تعرفه واردات ماشین آالت و مواد نیاز طرح حقوق گمرکی 
حقوق . ست در جهت رشد صنعت انتخاب و اعمال شودصادرات محصوالت واحد تولیدي است که می بای

درصد است که  10خارجی مورد نیاز طرح همانند اکثر ماشین آالت صنعتی حدود  ورودي ماشین آالت
از طرف دیگر در سال . تعرفه نسبتا پایینی است و به سرمایه گذاران هزینه باالیی را تحمیل نمی کند

را داشته باشند و بتوان آنها را  لیلمایی رقابت در بازارهاي بین النهاي اخیر دولت براي محصوالتی که توا
به خارج از کشور صادر کرد ، مشوق هایی در نظر گرفته است و به این واحدها جوایز صادراتی می دهد 
این مساله باعث شده است که حجم صادرات غیر نفتی کشور در سال هاي اخیر از رشد فزاینده 

راین در صورت تولید با کیفیت و قیمت مناسب مشوق هایی براي صادرات آن از طرف بناب. برخوردار شود
 .دولت در نظر گرفته شده است که باعث رقابتی تر شدن محصول در بازارهاي کشور هدف می شود

 
 شرکت هاي سرمایه گذار  –، بانک ها )واحدهاي موجود و طرح ها(حمایت هاي مالی  -

ولیدي شامل اعطاي تسهیالت بانکی و نحوه باز پرداخت آنها، همچنین حمایت هاي مالی واحدهاي ت
معافیت هاي مالیاتی است که در صورت مناسب بودن آنها تسهیل در اجراي طرح می شوند و شرایط را 

 .در ادامه به برخی از این شرایط پرداخته می شود. سرمایه گذاري افراد کارآفرین مهیا می کندبراي 
درصد  70الت بانکی مهم براي واحدهاي تولیدي، پرداخت وام بانکی بلند مدت تا یکی از تسهی  -

در صورت  این مقدار براي مناطق محروم. سرمایه گذاري ثابت توسط بانک هاي دولتی کشور است
 .درصد هم قابل افزایش می باشد 90استفاده از ماشین آالت خارجی تا 

درصد است که براي برخی از شرکت هاي  10صنعت نرخ سود تسهیالت ریالی بلند مدت در بخش 
تعاونی و واحدهاي احداث شده در مناطق محروم قسمتی از سود تسهیالت، توسط دولت به بانک ها به 

 .عنوان یارانه پرداخت می شود
ژي و  مدت زمالن باز پرداخت تسهیالت بانکی بلند مدت با توجه به ماهیت طرح تولیدي، نوع تکنولو -

سال می باشد که امکان استفاده از دوره تنفس یک الی دو ساله  8ادر شدن محصول تا حداکثر امکان ص
 .باز پرداخت اقساط نیز وجود دارد
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براي استفاده به عنوان ) ماهه 12الی  6(، وام هاي بانکی کوتاه مدت بانک  مهم یکی دیگر از تسهیالت -
درصد آن را تامین  70تولید است که شبکه بانکی تا سرمایه در گردش مورد نیاز براي انجام فرآیندهاي 

اخذ تسهیالت کوتاه مدت تا این میزان، منوط به جلب اعتماد بانک هاي عامل و سابقه مطلوب . می کند
 .در انجام باز پرداخت تسهیالت دریافتی قفلی است

ي تشویق سرمایه عالوه بر تسهیالت بانکی که براي احداث واحدهاي تولیدي جدید وجود دارد برا -
گذاران و هدایت آنها به احداث کارخانجات در مناطق محروم، معافیتهاي مالیاتی در نظر گرفته شده 

 :است که برخی از آنها عبارتند از
 سال براي اجراي طرح در مناطق محروم 10معافیت مالیاتی تا  -1
 سال براي اجراي طرح در شهرکهاي صنعتی 4معافیت مالیاتی تا  -2
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  جدید واحدهاي احداث مورد در نهایی پیشنهاد و بندي جمع ارائه و تحلیل و تجزیه -11

 توانند می صنعت و هنر تلفیق با کارشناسان و است صنایع ارزآورترین جزو نساجی صنایع که این با
 در آن يبرا تسهیالتی هیچ دولت حال این با ولی باشند درآمدزا کشور براي که کنند تولید محصوالتی

 تعرفه مالیات، و عوارض و باالست بسیار نساجی صنعت هاي هزینه دیگر سوي از .است ظر نگرفتهن
 تولیدات ورود الزمه که حالی در .دارد نساجی صنعت که است مشکالتی از بانک بهره زیاد بودن یمه،ب

 می پربازده هاي آوري فن از استفاده و پایین قیمت باال، کیفیت با تولید جهانی به بازارهاي نساجی
 .باشد
محصوالت  روي پیش التمشک مهمتري از یکی این که کند می تعیین بازار را نساجی محصوالت نرخ

 .است نداشته وجود نساجی محصوالت بازار تنظیم و گذاري نرخ براي مرجعی هیچ و است ساجین
می  نشان را محصول این يتقاضا افزایش اخیر سالهاي در مرطوب دستمال مصرف میزان نتایج بررسی

الیاف  گمرکی تعرفه هستند مواجه آن با مرطوب دستمال کنندگان تولید که مشکلی مهمترین .هدد
 .باشد می نقدینگی، عدم بر عالوه کشور از خارج از آن تامین و یسکوزو



 

٨٣ 
 

 

 شرکت فنی و مهندسی پیشبرد         :مشاور               شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                  
                                                                                      گزارش امکانسنجی تولید انواع دستمال مرطوب                                                                        

 
 منابع و ماخذ

 
 .معادن و صنایع وزارت آمار و اطالعات کل اداره 1

 .بازرگانی وزارت رآما و اطالعات مرکز 2

 .بازرگانی نشر و چاپ شرکت انتشارات ،" 1386 سال واردات و صادرات مقررات" کتاب 3

 .ایران آمار مرکز رسانی اطالع پایگاه 4

 .ایران اسالمی جمهوري مجلس هاي پژوهش مرکز رسانی اطالع پایگاه 5

 ایران تجارت توسعه سازمان 6

 ایران تیصنع هاي شهرك و کوچک صنایع سازمان 7
 www.pishronovin.ir -  شرکت پیشرو نوین -8
 www.armanparvar.com  -شرکت آرمان پروار    -9
 



 

٨۴ 
 

 

 شرکت فنی و مهندسی پیشبرد         :مشاور               شرکت شهرك هاي صنعتی استان زنجان                                                  
                                                                                      گزارش امکانسنجی تولید انواع دستمال مرطوب                                                                        

 

 :ت  
ید :  ١ت  و ث کارخا  دا وژه ا ندی  واع د زما وب   ا  مال 
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