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 مقدمه-1

 دستمال.  کردند نمی احساس را آن ضرورت نیز مردم نبود کاغذی دستمال از نامی کشورها در قبل دهه چند در تنها

 زرو چند هر که بود بانوان کیف و مردان جیب ضروریات از ساده ،شده گلدوزی ،مختلف نگارهای و نقش با ای پارچه های

 مالدست بنام جدیدی پدیده پیدایش با لیکن کردند می تعویض را آن بار یك ماه هرچند و شستند می را آن بار یك

 سرعت اب جدید محصول این و کرد تغییر مصرف الگوی ناگهان بود وزن سبك و بهداشتی  نرم، ،مصرف بار یك که کاغذی

 و بزرگ و کوچك های بندی بسته در و نمود باز جاها دیگر و کار دفاتر ،ادارت ،ها خانه داخل به را خود راه باورنکردنی

 فاصر کاالیی کاغذی دستمال چه اگر. گردید کار بازار روانه و عرضه مصرف نوع هر فراخور به ای حوله و رومیزی و جیبی

 نظافتهای انجام سهولت در آن نقش و بود توجه بی عمومی بهداشت حفظ در آن اهمیت به نباید لیکن است مصرفی

 . است توجه شایان روزمره نیازهای رفع و فردی

 رد العاده فوق اهمیت باعث علوم در پیشرفت با همگام که است موضوعی درمان به آن رجحان و بیماری پیشگیری اصل

 اصلهح بیماریهای مورد در متخصصین و کارشناسان توسط شده ارائه ارقام و آمار است، گردیده بهداشتی لوازم بکارگیری

. دهد یم نشان وضوح به را محصوالت اینگونه بهداشتی انواع کاربرد اهمیت ضرورت بهداشتی غیر لوازم از استفاده اثر بر

 سیر دیگر اجتماعی علل هزاران و نامناسب جدید بیماریهای جمعیت، کثرت اثر بر آلودگیها که زمان این در ویژه به

 .باشیم می بهداشتی محصوالت مصرف فرایند روند شاهد روزه همه نیز علت همین به. است یافته صعودی

 هب پیشگیری موضوع بهداشت ترویج جهت در و شود می تلقی تمدن و پیشرفت نشانه جامعه در بهداشت امر به توجه

 مامت بهای ارزان و طبیعی اولیه مواد انتخاب و انبوه تولید گذشته دهه، دو طی در. گردد می مطرح مسلم اصل یك عنوان

 مردم عموم جهت افزون روز طور به بهداشتی محصوالت از استفاده نتیجه در و داده کاهش چشمگیری نحو به را شده

 خود هب ضروری جنبه بهداشتی محصوالت و مصرف ها آگاهی سطح رفتن باال و زمان گذشت با و است گردیده پذیر امکان

 .است شده گرفته بکار توجهی قابل گذاریهای سرمایه صنایع از رشته این در اکنون هم و گرفته
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 هدف از اجرای طرح

که توسط  باشدی، شهرستان دورود مدر استان لرستان یانواع دستمال کاغذ دیتوسعه کارخانه تولاجرای طرح،  از هدف

 ونیلیم 6 تیبه ظرف یدستمال حوله ا ،یاجرا خواهد شد. در فاز موجود مطابق پروانه بهره بردار التیا انیک ایشرکت آر

تن در سال  636 تیبه ظرف یجعبه ا یتن در سال، دستمال کاغذ 646 تیبه ظرف یال، دستمال بهداشتمترمربع در س

 یهانهیاز هز یبخش نیمحصوالت نموده و جهت تام نیا تیظرف شیشرکت اقدام به افزا نیو در فاز توسعه، ا شوندیم دیتول

  . باشدیدرخواست م ردمحترم، مو ینایبانك س از الیر ونیلیهزار م 01به مبلغ  التیتسه از،یثابت مورد ن هیسرما

 

 مطالعات فنی -2

 ظرفیت -2-1

درصمممدی،   01و با اعمال راندمان عملی  ظرفیت اسممممی طرح مطابق پروانه بهره برداری و جواز تاسمممی  لحاد گردیده

 ظرفیت عملی طرح مطابق جدول زیر برآورد گردیده است:

 شرح
 ظرفیت

اسمی   

 واحد 

 سنجش

 ظرفیت 

 اسمی )تن(

 راندمان

عملی   

 میزان تولید

ظرفیت عملی  سالیانه در  

 )تن(

 طرح

موجود   

 00 017 011 مترمربع 6،111،111 دستمال حوله ای*

 454 017 646 تن 646 دستمال بهداشتی

 655 017 636 تن 636 دستمال کاغذی جعبه ای

 طرح

توسعه   

 00 017 011 مترمربع 6،111،111 دستمال حوله ای*

 454 017 646 تن 646 دستمال بهداشتی

 655 017 636 تن 636 دستمال کاغذی جعبه ای

 273,2 - 37372 مجموع

 .م تخمین زده شده استگر 00* وزن هر مترمربع دستمال حوله ای 



 

 
 
 
 
 
 

  

  :ایالت کیان آریا شرکتمجری طرح 

  :شرکت راهبر پیشگامان آموتمشاور طرح 

 :دستمال  انواع تولید کارخانه توسعه امکانسنجی طرح خالصه عنوان طرح 

   کاغذی
 

ه | 5 ح ف  ص

 محصول-2-2

  کاغذی دستمال

 و ها دست کردن خشك جمله از موارد تمامی برای و هستند سلولزی محصوالت ترین کاربرد پر از کاغذی های دستمال

 آن بهداشت که آنجایی از و کند راپاک کثیف سطوح روی تواند می و شود می استفاده ظروف کردن خشك همچنین

 .کرد استفاده کاغذی حوله دستمال از نیز موقت های بندی بسته برای توان می باالست

 تصور و دست روی استفاده برای که دارد اشاره مصرف یکبار و رطوبت کنندهجذب نرم، بافت نوعی به کاغذی دستمال

 هب رایجی شکل به کاغذی دستمال. است ایپارچه هایدستمال برای مصرف یکبار جایگزین هادستمال این. است مناسب

 .رسدمی فروش به جیبی و رولی ،جعبه شکلبه معموالً که شودمی اطالق کاغذی بافت نوعی

 :شود می تقسیم مختلفی انواع به گوناگون های درموقعیت آن از استفاده به توجه با ها کاغذی دستمال

 توالت دستمال-1

 موجود بازار در و تولید افراد تناسلی ناحیه کردن پاک برای بیشتری های الیه با و رولی صورت به معموال ها دستمال این

 اغذیک دستمال در مرغوب کیفیت داشتن( ها خانم در مخصوصا) هستند حساسی عضو تناسلی ناحیه که آنجا از. باشد می

 مشخصه جمله از رنگ و طرح بدون و خاص بوی گونه هیچ بدون و سفید رنگ داشتن. است برخوردار ای ویژه اهمیت از

 .باشد می باکیفیت کاغذی دستمال های

 رومیزی دستمال-2

 دستمال از برخی. دارد وجو ها خانه همه در معموال که باشد می( جعبه داخل) رومیزی نوع از کاغذی دستمال از نوعی

 .باشد می موجود بازار در جا همه در راحتتر حمل برای توجیبی دستمال عنوان به کوچك های بندی بسته در  ها کاغذی

 مرطوب دستمال-3

 صورت از آرایشی مواد کردن پاک برای دستمال این. باشد می مرطوب و بوده مایع به آغشته ها کاغذی دستمال از برخی

 داشت توجه باید. شود می استفاده دستمال این از آلوده و نوچ دستهای کردن پاک برای هم مواردی در. شود می استفاده
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 از ستفادها با ها آلودگی نوع این زیرا نکنید استفاده توالت به رفتن از بعد دستها کردن پاک برای را دستمال نوع این که

 . باشد می شوینده مواد فاقد مرطوب دستمال و رود می بین از صابون محلول مانند صورت و دست شوینده مواد

 

 فرآیند -2-3

ها روی دستگاه برش نصب شده این رول گردد.از انبار مواد اولیه به سالن تولید حمل می )تیشو(های کاغذ آماده ابتدا رول

پیچیده شده و مقوایی به دور لوله در خصوص دستمال حوله ای و دستمال توالیت شود. پرفراژ می در ابعاد مورد نظرو 

و درصورتی که دستمال گردد. بندی میبسته تایی 6تایی و یا  6تایی،  4، صورت دوتاییاتیلن بههای پلیسپ  در کیسه

کاغذی جعبه ای مدنظر باشد، پ  از برش در داخل جعبه ها قرار گرفته و بسته بندی میشوند. محصول نهایی به انبار 

 محصول منتقل شده و به فروش میرسد.
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 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1

 ارقام به میلیون ریال

 درصد جمع کل مورد نیاز انجام شده شـــرح

 15567 050 1 050 زمین

 15067 51 1 51 محوطه سازی

 315037 6،306 4،406 3،611 ساختمان

 565547 05،506 01،506 5،111 آالتماشین 

 45317 0،011 1 0،011 تاسیسات و انشعابات

 15367 011 1 011 لوازم اداری

 15117 1 1 1 وسائط نقلیه

 15667 051 051 1 متفرقه و پیش بینی نشده

 0117 2,72,5 157744 127321 جمع سرمایه گذاری ثابت

  565 65 511 بهره برداری هزینه های قبل از

  2,7,32 157829 127821 جمع کل

  137335 03،335 1 سرمایه در گردش

  3979,5 297144 127821 جمع کل هزینه های سرمایه گذاری طرح
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 جدول هزینه های تولید -3-2

 ارقام به میلیون ریال

 درصد از کل هزینه کل شرح

60517 306،066 هزینه مواد اولیه و بسته بندی  

1517 111 انرژی  

140،0 تعمیر نگهداری  3517  

1507 366 قطعات یدکی  

0507 4،643 حقوق و مزایای پرسنل تولید  

1517   هزینه های اجاره  

(57ینی نشده ) پیش ب  0406،1  4567  

110،1 استهالک  1557  

های عملیاتی تولیدجمع هزینه  973742,  9778%  

های غیرعملیاتی تولیدهزینه  41971  272%  

درصد( 1توزیع و فروش )  6،655 1507  

1517 51 بیمه کارخانه  

1507 435 هزینه مالی  

,711541 جمع کل  12272%  
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 درآمد حاصل از فروش محصوالت-3-3

 ارقام به هزار ریال

 شرح

 1423 1422 1421 1422 1399 سال

 درصد ظرفیت

 عملی
617 617 0117 0117 0117 

 طرح 

 موجود

 01،465 01،465 01،465 00،146 6،666 میلیون ریال دستمال حوله ای

 06،361 06،361 06،361 00،441 63،514 میلیون ریال دستمال بهداشتی

ل کاغذی جعبه ایدستما  014،466 014،466 014،466 001،136 66،561 میلیون ریال 

 طرح

 توسعه

 01،465 01،465 01،465 00،146 6،666 میلیون ریال دستمال حوله ای

 06،361 06،361 06،361 00،441 63،514 میلیون ریال دستمال بهداشتی

466014، 001،136 66،561 میلیون ریال دستمال کاغذی جعبه ای  014،466 014،466 

 ,432772 ,432772 ,432772 3897453 34,7181 میلیون ریال جمع

 

 جدول شاخص های اقتصادی -3-4
 

 ارزش شرح شاخص

درصد 34565 (IRR) یگذار سرمایه کل داخلی بازگشت نرخ  

درصد 36500 (IRRE) ینقد آورده داخلی بازگشت نرخ  

سال 6053 یعاد سرمایهدوره بازگشت   

سال 4555 متحرک سرمایهدوره بازگشت   

054601  (NPV) یگذارسرمایه کل خالص ارزش  

درصد 05564 مالی تامین یهاهزینه شامل -(Break even point) مبنا سال در سربسر نقطه  

 


