
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 خواب   یکاال دیواحد تولاحداث  موضوع 

 عدد 022222 ظرفیت

 دجیشهر ه -شهرستان ابهر-استان زنجان اجرا محل

ی
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ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 707320 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 234570 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 2405 قبل از بهره برداریهزینه های  

 میلیون ریال 271371 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 22 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 213027
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 72% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال22 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%55 

 نفر 73 میزان  اشتغال زایی  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

تکه، در انواع  20ست  022222،راه اندازی خط تولید کاالی خواب صادراتی به ظرفیت تولید ساالنه هدف از اجرای طرح 

 طرح های متنوع میباشد.. 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهر هیدج -شهرستان ابهر-زنجاناستان 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 روتختی

 .شودخوابند استفاده میو کسانی که روی آن می تشکروتختی پارچه مستطیل شکلی است که برای پوشاندن 

 بالش

پر کرده و در  اسفنجیا  الیاف، پنبه، پرای است به شکل کیسه چهارگوش که آن را با ماده نرمی مثل بالش یا بالشت وسیله

 .گذارندهنگام خواب یا استراحت سر را روی آن می

 متکا

ای شکل و دراز است. این وسیله هم اکنون در شرق و جنوب شرق آسیا برای خواب مورد استفاده استوانه بالشمتکا نوعی 

 گیرد و در ایران نیز کمابیش مورد استفاده است. قرار می

 

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

 جدول کدهای آیسیک محصوالت طرح

 سنجشواحد  آیسیککد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 عدد 1721412302 انواع ملحفه و روبالشی به جز ملحفه بی بافت 2

 عدد 1721412316 انواع بالش و متکا 0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4


 سنجشواحد  آیسیککد عنوان فارسی ردیف

 عدد 1721412303 روتختی آماده 7

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 عدد 23022202 انواع ملحفه  5

 عدد 23022277 روتختی  4

 عدد 23022257 کوسن  1

 عدد 23022255 بالش  3

 عدد 23022254 متکا  3

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

 

 

 جدول کدهای تعرفه محصوالت طرح

 واحد سنجش حقوق گمرکی کد تعرفه کاال شرح ردیف

 انواع روتختی 2
17252222 

17252222 
44 Kg 

 انواع ملحفه 0
کلیه کدهای زیر مجموعه 

 4020و  4022و 4023
70 Kg 

 Kg 52 25252222 انواع بالش و متکا 7

 www.tpo.ir-2724مأخذ: 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 

شود که تحلیل موازنه عرضه و تقاضا، کمبود یا نیاز بازار را بینی وضعیت آتی بازار محصوالت طرح اینگونه تحلیل میپیش

میلیون عدد  2عدد و بالش و متکا میلیون  5هزار عدد، ملحفه  215میانگین نیاز بازار محصول روتختی . نشان می دهد

خواهد بود. که اجرای طرح حاضر عالوه بر تامین نیاز داخلی کشور از خروج ارز جلوگیری کرده و منجر به کاهش واردات 

  خواهد شد.

 

 



 ا واحد: عدد در سالتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ جدول تحلیل موازنه

 1333 1338 1331 1331 1331 سال  شرح                              

 -025،044 -022،271 -235،333 -222،407 -227،433 یروتخت

 -4،323،223 -5،412،334 -7،445،372 -0،417،120 -2،350،005 ملحفه

 -2،504،511 -2،742،025 -2،542،273 -2،023،023 -2،223،230 بالش و متکا

 های تحقیقمأخذ: یافته 

 

 اسمی و عملی طرحتعیین ظرفیت -1

 عدد -سالیانه سال/  شرح 

 022222 اسپانلس)منسوجات بی بافت(

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 722 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 2 شیفت کاری در روز

 ساعت 3 ساعت کاری در شیفت

ساعت کاری در نظر گرفته  3وتغذیه پرسنل،*الزم به ذکر است که هر شیفت کاری با کسر یک ساعت جهت استراحت 

 شده است.
 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 :ازیاالت مورد ن نیماش ستیل

 (GAMMA1بالش و کوسن)مدل یو بسته بند دیاالت تول نی.ماش2

 :باشدیم ریبه صورت ز یمختلف یبالش شامل قسمت ها دیخط تول

 افی*دستگاه عدل باز کن ال

 افیانتقال ال ی*فن و کانال ها

 افیال رهیذخ یلوی*س

 و دستگاه پرکن زی*م



 (Z2.7منسوجات)مدل ریو پرس بالش،کوسن، لحاف و سا ومی.دستگاه وک0

 و منسوجات بدون بافت به همراه فن جهت مکش افیپارچه، فوم، ال افتی.دستگاه باز7

 .شودیاستفاده م نینو ،با نسبت مع افیمخلوط کردن با ال یرا خرد کرده و برا عاتیدستگاه ،ضا نیا

 (MARIN115.دستگاه رل کننده)مدل5

س دستگاه پر یدستگاه در جلو نیرا دارد.ا بالش،کوسن،لحاف و ... لیرل کردن انواع محصوالت از قب فهیدستگاه وظ نیا

 .شودیم هیبه دستگاه رول کننده تغذ کیقرار گرفته و بعد از پرس به طور اتومات

 (MCM1-400)مدل از نوع چند سوزنه ییال یدوز .دستگاه نقش4

 گردندیم ینقش دوز وستهیبا هم به صورت پ هیاسپاند باند و پارچه رو ییبه همراه ال افیال ییدستگاه ،ال نیدر ا

 (TGM3.2-E)مدل  شده ینقش دوز یی.دستگاه برش ال1

 .زندیه ابعاد مورد نظر برش مرا ب هیو ال باشدیشده م ینقش دوز هیال یو طول یدستگاه جهت برش عرض نیا

 (MCH-2800CNC2)مدل  وستهیدو هد از نوع پ ی.دستگاه نقش دوز3

 کند. یدوز هیرا ال ... متقارن و دهیچیو پ یا رهیدا یرا دارد که انواع طرح ها نیا تیدستگاه قابل

 (EXT-326-T)مدل ی.دستگاه لبه دوز جهت دوخت انواع لحاف و روتخت3

 .گرددیدوخته شده و از ضخامت لبه ها کاسته مدستگاه  نیشده ،توسط ا ینقش دوز هیال میضخ یهالبه 

 (ADLER867L-FULL)مدلیانواع لحاف و روتخت ی.دستگاه دور دوز جهت نواردوز2

به کاال را ل تاینها و شودیدوخته م که در مرحله قبل ضخامت لبه ان کاسته شده است، ییدستگاه، نوار به دور ال نیا توسط

 .زندیدوخت م ییبه نوار مجزا

 (SPREADER DIGITALLY. دستگاه پهن کن )مدل22

متر بوده گه توسط دستگاه طاقه پهن کن ،رل پارچه باز شده  22متر و طول  0به عرض حدود  یزیدستگاه شامل م نیا

 .رندیگیقرار م ازیبر حسب ن زیم یهم به رو یبر رو و

  ی. دستگاه برش دست22

 (IRONING.دستگاه اتو )20



 مواد اولیه  -8

 مواد اولیه مصرفی در کاالی خواب

 الیاف پلی استر-

 پارچه کاور-

 رو لحاف و.....( رو تشک، پارچه روی کاور )رو بالشتی،-

 نخ-

 تکه( 23پک های بسته بندی)ساک های در برگیرنده کاالی خواب -

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال پنجم سال چهارم سومسال  سال دوم سال اول  شرح

 %222 %222 %222 %222 %222 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 022222 022222 022222 022222 022222 تکه 20 خواب یکاال

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 72% (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 72% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 5025 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 213027 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %55 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %50 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 20472 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 25322 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %101 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %103 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

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

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


