
 

 

  

هن
 م

ی
فن

ت 
رک

ش
ن

ما
تا
ت آ

نع
ص

ا 
می

کی
ی 

س
د

 

w
w
w
.a
ta
m
an

co
.ir

 

ده
ین

و
ش

د 
وا

 م
ید

ول
 ت

ک
چ

و
 ک

ی
ها

ه
گا

ار
 ک

ی
از

ند
 ا
اه

 ر
ی

ه
جی

و
 ت

ح
طر
 

راه اندازی کارگاههای کوچک تولید مواد شوینده به منظور راه اندازی کارگاه های تولیدی 

شبکه ای با استفاده از خرده سرمایه های موجود در جامعه به منظور ایجاد اشتغال صورت 

گرفته و محصوالت این کارگاهها تحت نام یک برند واحد و در یک شبکه بازاریابی و 

 ذیرد. فروش واحد صورت می پ

 تامانآشرکت فنی مهندسی کیمیا صنعت 
بعد  –بزرگراه شهید همت غرب  –آدرس شرکت: تهران 

نبش  –بلوار شاهین شمالی  –از بزرگراه شهید ستاری 
 1/43پالک  –خیابان شهید یگانه 

و  09368311781و  02144444502تلفن: 
09125393674 

 02144413413فکس: 
 



 ابه نام خد

 طرح توجیهی راه اندازی کارگاههای کوچک تولید مواد شوینده

 حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز:

 :دستگاهها و ماشین آالت 

ف
ردی

 

نام ماشین آالت 

 و تجهیزات
 مشخصات فنی

ظرفیت و 

 قدرت

شرکت / کشور 

 سازنده
 تومان(میلیون قیمت ) تعداد

 

1 
 دوجدارهمیکسر 

از جداره داخلی 

جنس استیل 

316L ؛ جداره

بیرونی از جنس 

 ؛304Lاستیل 

کلیه جوشکاری 

جوش  ها از نوع

 آرگون

 لیتر 2000

قدرت موتور 

 اسب بخار 4
 

شرکت فنی 

مهندسی کیمیا 

 آتامانصنعت 

1 65 

2 
سیلندر و  پرکن

 پیستونی

تمام نازله 2

 اتوماتیک

600 

 ظرف/ساعت

شرکت فنی 

مهندسی کیمیا 

 صنعت آتامان

1 35 

 درب بند 3
درب بند مگنتی 

 و کالج دار

800 

 ظرف/ساعت

 یفن شرکت

 ایمیک یمهندس

 آتامان صنعت

1 34 

 درب بند تریگر 4

جهت بستن 

انواع درب های 

 پمپی و تریگر

800 

 ظرف/ساعت

 یفن شرکت

 ایمیک یمهندس

 آتامان صنعت

1 36 

 صنعتی تصفیه آب 5
3000 

 لیتر/روز 

 یفن شرکت

 ایمیک یمهندس

 آتامان صنعت

1 16 
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7 
تجهیزات 

 آزمایشگاهی

شیشه آالت و 

 متر  pHظروف و
 15 - چینی -

 220 جمع کل
 

 :ساختمان و بنا 

متر برای این صنعت تولیدی متاسب می باشد. که اجاره آن به طور میانگین حدود  200یک واحد بهداشتی با مساحتی حدود 

 میلیون ریال به صورت رهن می باشد. 500

 :سایر تجهیزات و هزینه های پیش بینی نشده 

 میلیون ریال 300حدود 

  ثابت:مجموع کل سرمایه 

 ثابت=کل سرمایه 300 تومانمیلیون 

 حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز:

 :تومانمیلیون  50 مواد اولیه 

 :تومانمیلیون  20 ظروف 

 :توانمیلیون  10 لیبل 

 :تومانمیلیون  15 دستمزد 

 ماهانه مجموع کل سرمایه در گردش: 

 شروع درگردش=کل سرمایه 95 تومانمیلیون 

 نیروی انسانی مورد نیاز:

 :نفر 2 متخصص 

 :نفر 3 کارگر ساده 



 :  میزان درآمدزایی

  لیتر 150،000میزان تولید ماهانه محصول: حداکثر 

 ریال 38000: ) بدون ظرف و لیبل و ...( مایع ظرفشویی یک لیتر قیمت تمام شده 

 ریال 45000: ) بدون ظرف و لیبل و ...( دستشویییک لیتر مایع  قیمت تمام شده 

  ریال 55000: محصول )بدون در نظر گرفتن ظرف و لیبل و ....(  قیمت فروشمیانگین 

 ریال 2،025،000،000ماهانه:  ناخالص میزان سود 

  ریال 1،875،000،000خالص )بعد از کسر دستمزدها و هزینه های جاری( : نا میزان سود 

 

 : محصوالت قابل تولید

محصوالت قابل تولید با این خط شامل تمام مایعات شوینده بدون کلر می باشد که از آن جمله می توان به مواردی 

و ن، شامپوی کارواش، شامپوی فرش مایع ظرفشویی، مایع دستشویی، شامپوی سر، شامپوی بدمایع لباسشویی، مانند 

 ... اشاره نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :شین آالتتصاویر و مشخصات دستگاهها و ما

 :دوجداره لیتری 2000میکسر  -1

 

)از آنجاییکه تولید مواد نگیر  304جداره خارجی استیل نگیر،  316استیل جداره داخلی  جنس بدنه:

میکسر باید از  جداره داخلی رد،  جنسشرایط اسیدی و بازی قوی صورت میگیشوینده در 

نگیر باشد تا در مقابل خوردگی اسید و باز مقاوم بوده و به مرور زمان دچار  316استیل 

 پوشیدگی نشود.(

 میلیمتر 3میلیمتر، عدسی ها:  2جداره ها:  ضخامت ورق ها:

 سانتیمتر از خروجی مخزن 40 ارتفاع پایه ها:

 نگیر 316استیل  جنس شفت و پروانه:



 پارس گرجی با گیربکس عمودی داخلی اسب  4موتور  موتور و گیربکس:

 

  : پرکن اتوماتیک -2

 عدد 2 تعداد نازل:

 0.5HPبا الکتروموتور و گیربکس  متر 1: طول کانوایر

 میلی لیتر 1000تا  300از  قابلیت پر کردن:

 بطری در ساعت  800با توجه به شکل و حجم ظرف حداکثر تا  سرعت :

 مجهز به اینورتر جهت کنترل سرعت کانوایر 

 304لیتری از جنس استیل  70مجهز به مخزن 

 دارای تابلو برق و تجهیزات پنوماتیک جهت نگهداری و هدایت ظروف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درب بند اتوماتیک تریگر: -3

 متر  1: طول کانوایر

 بطری در ساعت  800با توجه به شکل و حجم ظرف حداکثر تا  سرعت :

 کنترل ظروفمجهز به سیستم پنوماتیک جهت 

 قابلیت تنظیم ارتفاع

 :عمودی درب بند اتوماتیک -4

 متر  1: طول کانوایر

 بطری در ساعت  800با توجه به شکل و حجم ظرف حداکثر تا  سرعت :



 مجهز به هد مگنتی و کالج دار استیل

 کنترل ظروفمجهز به سیستم پنوماتیک جهت 

 قابلیت تنظیم ارتفاع

 دارای جک خفت گیر

 تجهیزات آزمایشگاهی: -5

 متر رومیزی تایوانی pHشامل 

 تجهیزات شیشه ای

 تجهیزات پالستیکی

 هیتر مگنت دار

 جت پرینتر: -6

 .جنس دستگاه از نوع استنلس استیل مناسب جهت محیطهای مرطوب

 . درجه سانتیگراد 45 -10عملکرد دستگاه در درجه حرارت محیط : 

 .حساس به رنگ و حساس به جنسدارای سنسور نوری 

 . RS232 قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت

 کارکتر در هر سطر 120وطول  mm 17 سطر در ارتفاع 4الی  1تعداد خطوط قابل چاپ 

  ساعت یکبار 24تغییر اتوماتیک تاریخ بدون دخالت اپراتور در هر 

 سیستم تصفیه: -7

 
 لیتر در شبانه روز 3000توان تصفیه: 

 ppm 20به  400ppmاز میزان تصفیه: 

 لیتری پلی اتیلن 1000و عدد مخزن مجهز به د



 

 تعهدات شرکت آتامان:

 ماه 18گارانتی دستگاهها و تجهیزات به مدت  -1

 تامین مواد اولیه به مدت نامحدود -2

 ارائه فرموالسیون تولید محصول به همراه روش تولید به صورت کامالً رایگان -3

 با قراردادهای دو ساالنه محصوالت به مدت نامحدود% 50خرید تضمینی  -4

 آموزش نیروهای انسانی معرفی شده از جانب کارفرما -5

 

 

 شرکت فنی مهندسی کیمیا صنعت آتامان

بلوار شاهین  –بعد از بزرگراه شهید ستاری  –بزرگراه شهید همت غرب  –آدرس شرکت: تهران 

 1/43پالک  –نبش خیابان شهید یگانه  –شمالی 

 09125393674و  09368311781و  02144444502تلفن: 

 02144413413فکس: 


