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 بافت  یمنسوجات ب دیاحداث واحد تول موضوع 

 تن 7326 ظرفیت
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 میلیون ریال 672362 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 666767 سرمایه گذاری ثابت 

 میلیون ریال 76722 قبل از بهره برداریهزینه های  

 میلیون ریال 26274 گردش  در سرمایه 
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 سال 76 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 266666
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 23% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 2.6 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
76% 

 نفر 26 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

به منظور  ( به روش واترجت،NON-WOVEN ،اسپانلس )منسوجات بی بافت راه اندازی خط تولید هدف از اجرای طرح،

گرم در مترمربع با طرح ساده و  766الی  26تن، با گرماژ تولیدی از  2666به ظرفیت تولید ساالنهها تولید انواع اسپانلس

 266در  ساعته و 6شیفت کاری  7باشد. این واحد در گرم در مترمربع طرح دار مشبک می 66الی  26تولیدی از  ژگرما

 روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت.

 بصورت ساعتی 3.6 مسافت طی با و تهران از کیلومتری 366 فاصله با و استان زنجان رد واقع مجموعه قرارگیری موقعیت

 باشد. می ابهر شهرستان توابع از هیدج شهر حاشیه در و زمینی

 

 :اهداف 

  جدید و متنوع کاالهای محصوالت و ارائه با ایشان های خواسته تامین و مشتریان نیازهای درك .7

 به یهدف دستیاب با شرکت سرمایه ترین با ارزش و تفکر منبع عنوان به کارکنان توانایی و مهارت دانش، ارتقای .3

 .ایشان زندگی و کار در کیفی اهداف

 حداکثر از استفاده و هاهزینه سازی طریق بهینه از مشتریان به بهتر خدمات ارائه و بازار در رقابت بردن باال .2

 .کیفیت با تولید محصوالت در موجود هایظرفیت

تشرک به پیوستن هدف با و کشور رشد اقتصادی راستای در شرکت محصوالت صادرات سهم افزایش و توسعه .2

 .جهانی بزرگ های

  کار نوین های روش ارائه در کارکنان مشارکت توسعه و جلب .6

 اشتغال زایی در منطقه .7

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهر هیدج -شهرستان ابهر -استان زنجان

 



 محصوالت)مشخصات فنی محصول(معرفی محصول یا -3

 اسپانلس)منسوجات بی بافت(

شود بدین شکل که الیاف در هم آمیخته شده و بر روی است که بدون بافت تولید می پارچهای از منسوجات بی بافت گونه

از منسوجات جهان بی بافت است و روز به روز به تعداد آنها اضافه  ٪26شود. در حال حاضر عملیات اتصال انجام میآنها 

  .شودمی

درتوی الیاف و یا رشته های درگیر شده که به صورت  منسوجات بی بافت به صورت گسترده ای به شکل شبکه های تو

متصل شده اند تولید و صرف می شود. این صفحات صاف و متخلخل مکانیکی، حرارتی و یا شیمیایی به هم چسبیده و 

بوده و مستقیماً از الیاف جداگانه یا به صورت پالستیک مذاب و یا الیه های نازك پالستیک تشکیل شده است. این الیاف 

 .به هم بافته و بسته نشده و الیاف به کاموا تبدیل نمی شود

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کدهای آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش آیسیککد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 تن 1729312364 منسوجات بی بافت 7

 تن 1729412366 منسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشک به روش کاردینگ 3

 تن 1729412368 استفاده از هوامنسوج بی بافت، تشکیل الیه در محیط خشک با  2

 تن 1729412367 منسوج بی بافت، تشکیل الیه به روش مذاب ملت بلون 2

 منسوج بی بافت، تشکیل الیه به روش مذاب اسپان باند 6

 
 تن 1729412387

 تن 1729412369 منسوج بی بافت، تشکیل الیه با استفاده از آب 7

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 تن 76347776 منسوجات بی بافت  6

 تن 76347777 انواع الیی بی بافت  6

 تن 76347773 الیی مویی  4

 تن 76347772 الیی سوزنی  76

 تن 76347772 الیی چسب  77

 www.behinyab.ir -یاب)درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت(مأخذ: پورتال بهین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87


 طرح جدول کدهای تعرفه محصوالت

 واحد سنجش کد تعرفه کاال شرح ردیف

 Kg 6762تمامی کدهای زیر مجموعه  منسوجات بی بافت 7

 www.tpo.ir-7246مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 .شودمورد بررسی تحلیل میاز طریق مقایسه آمارهای تقاضای آتی و عرضه آتی آینده صنعت در این قسمت وضعیت 

سال آینده بطور میانگین  6در  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار منسوجات بی بافت اینگونه تحلیل میپیش

 322723میانگین معادل  سال آینده به طور 6آتی طی  این در حالی است که عرضه. تن در سال برآورد شده است 343626

الزم بذکر است  .دهدتن در سال کمبود را نشان می 64362 تن در سال می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی ،

میزان کمبود عرضه یا نیاز بازار برآورده شده در واقع با در نظر گرفتن روند افزایشی عرضه و روند ثابت تقاضا بدست آمده 

اگر عرضه در سال های آتی افزایش یابد و میزان ظرفیت واحدهای در دست احداث به ظرفیت  است بدین معنی که

واحدهای فعال اضافه گردد در سوی دیگر میزان تقاضای داخلی و تقاضای خارجی )صادرات( در حداقل وضعیت خود ثابت 

واهد بود. که اجرای طرح حاضر عالوه بر هزار تن خ 64سال آتی حدود  6بماند میزان حداقل نیاز بازار به طور متوسط در 

 تامین نیاز داخلی کشور از خروج ارز جلوگیری کرده و منجر به کاهش واردات خواهد شد. 

 

 ای منسوجات بی بافت      واحد: تن در سالتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ جدول تحلیل موازنه

 1333 1338 1331 1331 1331 شرح                                سال

 7،266 7،266 7،266 7،266 7،266 بینی شدهمیزان صادرات پیش

 266،723 274،426 366،323 364،766 322،422 برآورد تقاضای داخلی

 362،664 367،222 336،226 373،744 363،726 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -82،118 -11،111 -11،213 -48،333 -33،218 کمبود عرضه

 های تحقیقمأخذ: یافته 
 

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 تن -سالیانه سال / شرح

 7326 اسپانلس)منسوجات بی بافت(

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 266 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 7 شیفت کاری در روز

 ساعت 6 ساعت کاری در شیفت

ساعت کاری در نظر گرفته  6که هر شیفت کاری با کسر یک ساعت جهت استراحت و تغذیه پرسنل،الزم به ذکر است *

 شده است.
 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 :پارچه نبافته عبارتند از spunlace مراحل مشخصه برای تولید

 دستگاه کاردینگ میشوند.وارد  گاه بواسطه مجرای ناودانی ریزش)تی سی اف(تدس .الیاف ها از قسمت تغذیه )فیدر(-

کاردینگ یک فرآیند شیمیایی است که فیبرها را از هم جدا میکند، سپس آنها را تمیز کرده و در مرحله ی بعد الیاف های 

 .های بعدی مورد استفاده قرار بگیرد به وجود امده را به صورت به هم پیوسته و یا تکه ای تبدیل می کند تا در پردازش

 .بور دادن الیاف از بین دستگاه های در حال حرکت کاردینگ انجام می شوداین فرآیند با ع

الیاف مرتب شده پس از این مرحله وارد  (،3)کاردینک  میشوند گالیاف پس از مرتب و تمیز شدن وارد مرحله دوم کاردین

وی به ر ه تنظیم شده است(در این مرحله اب با فشار و قدرت زیاد )فشار مورد نظر اب در دستگا .مرحله واتر جت میشوند

 .ب الیه های الیاف به هم میچسبند و در هم قرار میگیرندآدر اثر فشار  الیاف ها پاشیده میشود.

 د.گیر شده و اتصال انجام گیراعث میشود که الیاف با یکدیگر درفشار جت های آب روی الیه ب

یاف جدا گردد و الیاف حاصله کامال خشک باشند که به بایست کامال از الب باقیمانده در الیاف میآ پس از اتصال الیاف،

 الیاف وارد دستگاه خشک کن شده و کامال خشک میگردد. منظور دستیابی به این هدف،

 



 مواد اولیه  -8

 شرح

 الیاف ویسکوز

 الیاف پلی استر

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول  شرح 

 %766 %766 %766 %766 %766 استفاده از ظرفیت عملی درصد

 7326 7326 7326 7326 7326 نت-)اسپانلس( پارچه های بدون بافت

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 23% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 27% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 2.6 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 266666 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %76 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %66 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 736367 ریال(میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون 

 763236 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %77 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %36 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %26 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %26 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


