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کلینیک تخصصی پوست  ،مو و زیبایی

واردات و بازرگانی چیپس چوب

تولید صنعتی فرش
دستباف

تولید
قارچ

کلینیک تخصصی پوست ،مو و زیبایی
لیزر نقش بسیار مهمی در درمان ضایعات پوستی،
جراحی ،جوانسازی و پیشگیری از بیماری ها پیدا کرده
است...
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بازرگانی و واردات چیپس چوب

خرده چوبها ممکن است توسط دستگاههای مثل 06

آسیاب چکشی که با ضربه زدن و کوبیدن خرد می کند
تولید شوند  .فرم هندسی مشخص نخواهند داشت یا
توسط دستگاه تراشه گیر فرم و ابعاد کام ً
ال مشخص .
واژهای تخته چیپس  ،تخته تراشه  ،تخته فیبر و تخته
ویفر به نوع خرده چوبها بستگی دارد ...

تولید قارچ
مصرف قارچ به دوران باستان بازمیگردد .قارچهای
خوراکی در مراکز باستانشناختی با قدمت نزدیک به
 ۱۳٬۰۰۰در شیلی یافت شدهاند .اما اولین شواهد قابل
اعتماد درباره مصرف قارچ به چند صد سال پیش از
میالد در چین بازمیگردد... .
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فهرست
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08
تولید فرش دستباف به روش صنعتی

تکنیک طراحی فرش نیز همچون خود فرش تحوالت
گوناگونی را پشت سرگذاشته است ابتداییترین نوع آن را
میتوان در بافت ذهنی یک قالی باف دانست...
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تعریف سرمایه گذاری
سرمایه گذاری (  ) Investmentعبارت
است از هر گونه فدا كردن ارزشی در حال
حاضر ( كه معموالً مشخص است ) به امید
به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان
آینده كه معموالً اندازه یا كیفیت آن نامعلوم
است  .به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر
ارزش مشخصی را فدا می كند تا در قبال
آن در آینده ارزش خاصی كه مورد نظرش
است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت
خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای
مشخصی از آن در آینده .
سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی
می كنند :
 )۱بر اساس موضوع سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه
گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می
شود  .سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری
است كه فرد با فدا كردن ارزشی در زمان حاضر ،
نوعی دارایی واقعی بدست می آورد .در واقع موضوع
سرمایه گذاری  ،دارایی واقعی است .خرید ملك یا
آپارتمان  ،نمونه ای از این سرمایه گذاری است  .در
سرمایه گذاری مالی  ،فرد در ازای فدا كردن ارزش
حاضر  ،نوعی دارایی مالی كه نتیجه آن معموالً
جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد  .سرمایه
گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق
مشاركت  ،كه فرد در ازای پرداخت پول  ،محق به
دریافت جریانی از وجوه نقد به شكل سود می شود
 ،سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
 )۲بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری :
بر حسب زمان  ،سرمایه گذاری را می توان به كوتاه
مدت یا حداكثر تا یكسال و بلند مدت یا بیش از یك
سال تقسیم كرد.
 )۳بر حسب خطر یا ریسك سرمایه گذاری :
از آنجا كه منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده
بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین
وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاریها با درجاتی از
احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا
ریسك مواجهند .بر اساس اینكه میزان یا احتمال
تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسك ) چقدر باشد ،
سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یكدیگر متمایز
ساخت :
سرمایه گذاری با ریسك متناسب ،
سرمایه گذاری با ریسك نسبی بیشتر ( سفته بازی
)،
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسكی ( قمار ) .
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خالصه سرمایه
گذاری  ،نوعی سرمایه گذاری است كه ریسك آن
متناسب با بازده ای است كه از آن انتظار می رود.
سرمایه گذاری با ریسك نسبتاً بیشتر یا سفته بازی
 ،نوعی سرمایه گذاری است كه در آن سرمایه گذار
برای كسب بازده  ،رسیك بیشتری تقبل می كند و
باالخره سرمایه گذاری بسیار ریسكی یا قمار  ،نوعی
سرمایه گذاری است كه در آن فرد برای بدست
آوردن بازده ای ولو بسیار كم  ،ریسك بسیار زیادی
متحمل می شود .

دیدگاه
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تعریف سرمایه گذاری و انواع سرمایه
گذاران

انواع سرمایه گذاران
سرمایه گذارانی كه در بازارهای معامله اوراق بهادار
وجود دارند متنوع و به شرح زیرند :
 )۱اشخاص حقیقی :
گروهی هستند كه بیشتر به امید انتفاع از سرمایه
گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می كنند.
در برخی موارد  ،وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد
 ،ممكن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن
كنترل شركت از طریق خرید درصد باالیی از سهام
آن شركت نیز دنبال شود.
 )۲اشخاص حقوقی :
این اشخاص كه معموالً به دلیل وسعت عمل و حجم
منابع مالی  ،تأثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند ،
متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیرند :
 )۱-۲بانكها :
مؤسساتی هستند كه معموالً به دو دلیل وارد بازار
می شوند  .اول كه بیشتر رایج است  ،كسب بازده از
وجوهی است كه به شكل سپرده نزد آنان قرار دارد
و دوم  ،كه معموالً تابع شرایط خاصی است عبارت
است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای
اوراق بهادار  .در این نقش بانكها از طریق عرضه یا
تقاضای اوراق بهادار هنگامی كه برای آنها عدم تعادل
وجود دارد  ،نقش متعادل كردن بازار را ایفا می كنند.
 )۲-۲شركت های بیمه :
شركت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند
 :جریان ورودی كه معموالً شامل حق بیمه های
وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص
می گردد و جریان خروجی كه عمدتاً شامل
خسارتهای پرداختی  ،پس انداز عمر افراد و نظایر آن
است  .برای اینكه بین این دو جریان تعادلی مطلوب
برقرار شود  ،شركت های بیمه معموالً سعی می كنند
بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری كنند.
یكی از بازارهای جذاب برای این قبیل شركت ها ،
بازار اوراق بهادار می باشد .شركت های بیمه معموالً
به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی  ،تأثیر بسزایی
در این بازار دارند.
 )۳-۲صندوق های بازنشستگی :
این مؤسسات نیز مانند شركت های بیمه با دو دسته
جریان وجوه مواجهند ؛ یك دسته وصولی های
مربوط به كسور بازنشستگی افراد كه غالباً در مقایسه
با جریان خروجی وجوه  ،رقم كمی است و دسته
دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی كه
معموالً رقم قابل توجهی می باشد ( جریان خروجی
)  .صندوقهای بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این
دو جریان ورودی و خروجی  ،وجوه در دسترس خود
را برای كسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشكال
مختلف سرمایه گذاری می كنند كه سرمایه گذاری
در انواع اوراق بهادار یكی از رایج ترین آنها می باشند
 .این مؤسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی ،
تأثیر بسزایی در بازار دارند.
 )۴-۲شركتهای سرمایه گذاری :
شركت های سرمایه گذاری مؤسساتی هستند كه از
طریق فروش سهم و برخی موارد  ،اوراق قرضه ،
منابع مالی پس انداز كنندگان و افراد را جمع آوری
كرده  ،و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شركت
ها سرمایه گذاری می كنند .ادامه دارد...

عملکرد و سیاست گذاری های مالی مگاشید
با توجه به شرایط حال حاضر در سیستم اقتصادی کشور
و چشم انداز ثبات در فرایندها و سیاست گذاریهای
داخلی و خارجی  ،ریسک سرمایه گذاری رو به کاهش
میرود به نحوی که کارشناسان رشد اقتصادی مناسبی را
برای ماههای آتی پیشنهاد میکنند.
بسیاری از فعاالن اقتصادی برای جهشی مثبت خود را
مهیا میسازند تا در عرصه های مختلف داخلی و خارجی
بتوانند برای رقبا عرض اندام نمایند .
اتفاقات و رخدادهای صورت گرفته به سبب تحریمهای
اقتصادی در ایران را میتوان از دو منظر تفسیر نمود .
در یک دید ایجاد رکود به سبب کنترل تورم از سوی
دولت و کاهش تقاضا و پیرو آن اختالل در سیستم تولید
برای صنعت گران و بازرگانان موجب بروز زخمهای
عمیق در بدنه و کالبد اقتصاد کشور شده است .
اما از دیدگاه دوم کند شدن حرکت چرخ اقتصادی کشور
موجب پیدایش تفکرات و ایده های نو و خالقانه و
همچنین جستن راههای کوتاه و ایمن برای جبران عقب
ماندگی های ناشی از زمان رکود و تحریم میگردد.
از اینرو مگاشید پیرو خط مشی کلی خود در باالبردن
کیفیت شرایط سرمایه گذاری و استفاده از تمامی توان
و امکانات  ،برای رسیدن به استانداردها و فرایندهای
انجام گرفته در کشورهای صنعتی و بومی سازی آنها
بر اساس موقعیت اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی ایران
و گنجاندن تفکرات و سالیق سرمایه گذاری در ایران ،
کوشیده است تا این دو تفکر را به هم نزدیک کرده و
بتواند ارتباطی امن و منطقی میان سرمایه گذار و سرمایه
پذیر ایجاد نماید.
امید است در آینده ای نه چندان دور و به یاری تمامی
عالقمندان و دلسوختگان این مرز و بوم بتوانیم گامی
بلند در راستای سربلندی ایران در تمامی زمینه های
علمی و صنعتی برداریم و جایگاه ایران را در تمامی
عرصه ها به آنچه لیاقتش را دارد برسانیم.
به امید روزهای درخشان
مگاشید

گردشگری
پروژه ای با درآمد ماهیانه و بازده سریع
قابلیت ارتقاء
سالمت
همکاری با جامعه پزشکان
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سرمایه گذاری مطمئن و پر سود

پروژه کلینیک تخصصی پوست
مو و زیبایی محل پروژه در تهران

آشنايي با انواع لیزرهای پوستی
لیزرها انواع مختلفی داشته که در برطرف کردن موهای زائد ،ضایعات پوستی و عروقی ،درمان آکنه ،جوان سازی  ،جراحی نقش مهمی دارند.

مکانیسم اثر لیزر ،بر بمباران و نابود

ساختن رنگدانه یا مالنین موجود در
ریشه مو استوار می باشد .در این

روش با استفاده از لیزر ،فولیکول
موهای زاید کامال تخریب می شود

و امکان رشد موهای زاید در آن
ناحیه خاص از بین می رود.

کاربرد لیزرها در پوست و زیبایی در دهه اخیر رشد بسیار چشم گیری داشته است و لیزرهای
متنوعی در این زمینه شکل گرفته است.
در نتیجه لیزر نقش بسیار مهمی در درمان ضایعات پوستی ،جراحی ،جوانسازی و پیشگیری از
بیماری ها پیدا کرده است.
کلم ه  laserمخفف �light amplions by stimulated emission of radiaati
 omاست که به معنی تقویت نور توسط نشر تابش تحریک شده است .نور لیزر در حقیقت نور
همگرایی تک رنگ است که به خاطر این همگرایی توان بسیار باالیی ایجاد می کند طول موج
لیزر بستگی به مدیوم فعال لیزر دارد به عنوان مثال لیزر  ،CO2طول موج  10600نانومتر ایجاد
می کند.
این متخصصث تصریح کرد :موارد مختلف در بدن طول موج خاصی را جذب می کنند و از این
خاصیت برای درمان ضایعات پوستی استفاده می شود به عنوان مثال حداکثر جذب هموگلوبین
در طول موج لیزر  IPLبا طول موج  585تا  600نانومتر قرار می گیرد و بنابراین این لیزر را
مناسب برای درمان ضایعات عروقی نظیر همانژیوم می کند.
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استفاده از لیرز و تجهیزات پیشرفته

در کلینیک پوست و مو
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نوسازي پوست است؛ چون پس از تخريب اليههاي سطحي پوست،
ليزر در درمان بيماريهاي پوستي و زيبايي چه کاربردي دارد ؟
اين اليه ها بازسازي ميشود .اين عمل بيشتر در صورت انجام
درمان و كاهش موهاي زائد بدن ،ضايعات و خالهاي عروقي ،انواع ميگيرد و باعث ميشود پوست صورت شفافتر ،جوانتر و شادابتر شود.
ضايعات رنگي و رنگدانهاي پوست كه شامل خالهاي رنگي پوست
و خالكوبيها ميشود ،كاهش چين و چروك ،فرورفتگيها و جاي آشنايي با انواع لیزرهای پوستی
زخمهاي ناشي از بعضي بيماريهاي پوستي مانند آكنه ،درمان بعضي لیزرها انواع مختلفی داشته که در برطرف کردن موهای زائد،
از انواع بيماريهاي پوستي از قبيل زگيل ،جاي زخمهاي برجسته و ضایعات پوستی و عروقی ،درمان آکنه ،جوان سازی  ،جراحی نقش
خارشدار ،تركهاي پوستي ناشي از بارداري و چاقي (استريا) و ترميم مهمی دارند.
زخم .گاهي نيز از ليزر مانند تيغ جراحي براي برش بافت ،استفاده دکتر عباس انتظاری ،متخصص پیشگیری از بیماری ها و عضو
ميكنند .با اين روش خونريزي كمتري ايجاد ميشود.
هیئت عملی وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و عضو
ليزر چگونه موي زائد را از بين ميبرد ؟
انجمن علمی لیزر پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار بهداشت و
با توجه به رنگ و نوع پوست و رنگ و ضخامت موهاي زائد و محل درمان باشگاه خبرنگاران گفت :کاربرد لیزرها در پوست و زیبایی در
آن ،ميتوان از  3نوع ليزر ND: YAGاندييگ ،Diode ،ديود دهه اخیر رشد بسیار چشم گیری داشته است و لیزرهای متنوعی
 Alexandriteو يک نوع نور تشديد شده به نام  IPLبراي اين در این زمینه شکل گرفته است.
كار استفاده کرد .هدف اين ليزرها مالنين (رنگدانه مو) است و روي وی گفت :در نتیجه لیزر نقش بسیار مهمی در درمان ضایعات
موهاي تيره بيشترين تاثير را دارند .آنها بدون آنکه به سطح پوست پوستی ،جراحی ،جوانسازی و پیشگیری از بیماری ها پیدا کرده
آسيبي وارد شود ،وارد پوست و جذب فوليکولهاي مو ميشوند و است.
همزمان صدها فوليکول مو را تخريب ميکنند.فاصله جلسه هاي  IPLچیست؟
درماني بين 3تا  8هفته و تعداد جلسه ها بين  6تا  8بار متغير آی پی ال  intense pulse lightیعین سیستم های نور شدید
است .اين زمان به محل درمان و ضخامت پوست و مو بستگي دارد .پالسی؛ در اصل لیزر نیست بلکه فلش المپ های زنون هستند که
قبل از شروع درمان بيمار بايد از کندن موها به هر روشي به جز نور چند طول موجی و  non coherentایجاد می کنند که
تراشيدن با تيغ به مدت  3هفته خودداري کند .هزينه انجام ليزر قادر است اثرات گوناگون بر روی ساختارهای مختلف پوست داشته
براي مصارف مختلف با توجه به نوع کار ،نوع دستگاه و مرکزي كه باشد و می توان با گزینش فیلترهای مناسب اثر دلخواه برای اهداف
ليزر در آن انجام ميشود ،متغير است .براي رفع موي زائد هم قيمت مشخص را بدست آورد.
بهطور متوسط و برحسب وسعت ناحيه تعيين ميشود
دستگاه  IPLروش محبوبی جهت برداشتن موهای زاید و جوان
کاربرد ليزرهاي تخريبي چيست ؟
سازی پوست و روشن نمودن لک های صورت وهم چنین آثار
ليزرهاي  erbiumو  co2از انواع ليزر تخريبي هستند که ميتوانند سطحی جوش های صورت (آکنه) می باشد .دستگاه  IPLلیزر
بافتهاي اضافه و ناخواسته را در پوست فرد از بين ببرند .اين ليزرها نیست اما کارایی و عملکرد مشابه دارد .ارزان تر است و سریع تر
به وسيله آب موجود در بافت جذب ميشوند و چون حدود  70عمل می کند.
درصد پوست را آب تشکيل ميدهد ،اين نوع ليزرها ميتوانند پوست دستگاه  IPLبا پالس نوری شدید جهت حذف موهای صورت ،پاها،
را تا هرعمقي (با توجه به مقدار انرژي داده شده) تخريب كنند.از پشت و پوبیس بصورت آرام و بی خطر استفاده می شود .پالس های
اين نوع ليزرها در جوانسازي پوست از طريق از بين بردن اليه هاي نروی با تمرکز روی فولیکول موها موجب ایجاد گرما و تخریب آن
سطحي پوست و ترميم مجدد آن ،از بين بردن کلوييد يا همان ها بدون سوختگی و یا آسیب به پوست می شوند .دستگاه حذف
گوشت اضافه ايجاد شده به علت جراحي ها يا جوشها و سوختگي موی  IPLسریع و کامال بدون درد است.
ها ،از بين بردن خالهاي سطحي ،از بين بردن جوشگاههاي پس از عوارض جانبی کم است ولی می تواند شامل قرمزی و تورم در محل
بهبود بيماري آکنه و از بين بردن هرگونه ضايعه برجسته پوستي درمان باشد که به سرعت برطرف می شوند..
(مانند زگيلها) استفاده ميشود .البته كاربرد اصلي اين نوع ليزر
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سرمایه ثابت:
دو میلیارد تومان
سرمایه در گردش:
سیصد میلیون تومان
کل سرمایه گذاری:
دو میلیاردوسیصد میلیون تومان
بازگشت سرمایه  3 :سال
بازدهی سرمایه  34:درصد
دارای چندین شعب فعال در
مناظق مختلف تهران

بازرگانی و واردات

چیپس چوب
شکل و فرم هندسی ذرات چوب
خرده چوبها ممکن است توسط دستگاههای مثل آسیاب چکشی که با ضربه زدن و
کوبیدن خرد می کند تولید شوند  .فرم هندسی مشخص نخواهند داشت یا توسط
دستگاه تراشه گیر فرم و ابعاد کامالً مشخص  .واژهای تخته چیپس  ،تخته تراشه  ،تخته
فیبر و تخته ویفر به نوع خرده چوبها بستگی دارد .
انواع خرده چوب :
 -1چیپس ()chipsتولید از چیپر یا خردکن از چوب ماسیو  :در کاغذ سازی و تخته فیبر
به کار می روند .
تبدیل تنه ی درخت را به قطعات کوچکتر و نازک چوب در اصطالح چیپس چوب نامیده
می شود.
این نوع خرده چوب ها بوسیله دستگاه های خردکن ( چیپر) تولید میگردد .چیپس ها
عمدتا در صنایع کاغذ سازی و تولید تخته فیبر کاربرد دارند برای استفاده از آنها در
ساخت تخته خرده چوب الزم است قبل از مصرف آنها را آسیاب کرده و به خرده چوب
های ریز تری تبدیل نمود .طول و عرض چیپس حدودا  12/5تا  25میلیمتر بوده و
ضخامت آنها کمتر از این مقدار و معموال در حد چند میلیمتر است.چیپس ها را معموال
از چوب های گرد و همچنین ضایعات تبدیل چوب مانند پشت ال و قطعات حاصل از
اندازه بری گرده بینه و کناره بری الوار تولید میکنند .برای استفاده در تخته خرده باید
قبل از مصرف آسیاب و ریز تر شوند  .طول و عرض آن  12.5تا  25میلیمتر و ضخامت
کمتر است (چند میلیمتر ) mm 4-0چیپس ها از چوب گرد ضایعات پشت ال  ،کناره
بری الوار و اندازه بری گرده بینه  .اخیرا ً چیپس های درشت در الیه های میانی تخته
های ساختمانی بکار می روند .
 -2تراشه ( )Flakeخرده چوب با فرم هندسی معین  .با خردکن یا تراشه گیر  .چوب
را در سطوح شعاعی  .مماسی بینابینی برش می دهند  .چوب گرد یا قطعات ماسیو
استفاده می شوند .
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چیپس چوب چیست ؟

چیپس چوب
تراشه ذرات پهن و نازک با ضخامت یکنواخت  0/2تا  0/4میلی متر ( 50تا  10میلی
متر) طول ( ، ) mm 100-25عرض ( . ) mm 25-20برخی پژوهشگران ابعاد اپتیمم
 ، 25mm=37mm ، L/0 = tتراشه های با ضریب کشیدگی باال منجر به باال بودن
مقاومت پانل ها  ،جهت الیاف تراشه  ،باید موازی با طول آن باشد  ،انحراف باعث
پایین بودن مقاومت تراشه و تخته حاصل برای تولید پانل های با مقاومت باال  ،تراشه
بلندتر توصیه می شود .
 -3تراشه بلند ( )Strandخرده چوب پهن و نازک مثل تراشه (ضخامت:
 2/0تا  ،)4/0با طول نسبتاً بلند و عرض کمتر از تراشه ( 40mmتا .)0
برای تولید تخته های با خواص کاربردی مطلوب و با محدودیت های
فرآوری آنها در مراحل تولید و هزینه باال ی تولید مصرف آنها را محدود
کرده  .در سال های اخیر با تولید  OSBساختمانی مصرف این تراشه
رو به افزایش است .
 -4فیبر  : Fiberفیبر های مصرفی در تخته خرده  :گروهی از الیاف
مجزا یا بهم پیوسته  ،بصورت مخلوط با سایر انواع خرده چوب برای
ساخت تخته همگن یا الیه ای بکار می روند  .در فرایندهای مکانیکی ،
ترمومکانیکی و شیمیایی تولید می شود  .امروزه مصرف فیبر حاصل از
دفیبراتور های تحت فشار در ساخت تخته خرده زیاد می باشد .کاربرد
مواد فیبری برای بهبود کیفیت الیه های سطحی خرده چوب و نیز تولید
پانل های فیبری با دانسیته متوسط جایگاه ویژه یافته در نتیجه MDF
 0.55تا  0.8و ضخامت  15تا  25میلی متر
استفاده از فیبر در سطح  ،ویژگی های ظاهری و مقاومتی را باال به
خصوص وقتی که الزم باشد تخته روکش شود  .تخته های حاصل سطوح
صاف و متراکم  ،لبه های محکم و ویژگی های یکنواخت جذب آب کم و
پایداری ابعاد باال است.
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تحلیل وضعیت
موجود

بازارهای هدف :تمامی کارخانه جات و کارگاه
های صنایع میان دستی در سراسر ایران
پیش بینی وضعیت بازار :با توجه به قانون منع
بهره برداری چوب از عرصه های طبیعی تا پایان
شش ماهه نخست سال جاری 1396؛ عرضه ی
مواد اولیه با کیفیت باال جهت پاسخگویی به نیاز
فعاالن خرد و کالن حوزه های مرتبط با صنایع
باالدستی چوب در زمان مذکور قطعا دچار
اختالل خواهد شد .فلذا تامین مواد اولیه مناسب
جهت برقراری زنجیره اقتصادی و تولید اجتناب
ناپذیر می¬باشد.
تحلیل بازار:
وضعیت بازار کنونی:
واردات :در پایان سال 1395؛  594100تن جمع
کل واردات انواع چوب شامل خرده چوب ،زغال
چوب ،گرد بینه و چهارتراش ،چوب دونیم شده
ترکه و بریده ،آرد چوب ،پشم چوب ،تراورس ،الوار
و چوب با لیه های کار شده بوده که ارزش دالری
آن برابر با  154717035می¬باشد .روکش های
چوبی و نئوپان نیز به عنوان صنایع میان دستی
از طریق واردات پا به بازار ایران گذاشتند .به
ترتیب روکش چوبی و نئوپان  17037تن و
 3262متر مکعب بوده که ارزش دالری آنها به
ترتیب برابر با  7911676و  3302838میباشد.
میزان  MDFنیز در پایان سال  1395بر اساس
گزارشات منتشر شده توسط مراجع رسمی
برابر با  1330834متر مکعب با ارزش دالری
 399735370بود .البته شایان ذکر است سایر
مصنوعات میان دستی چوبی جمعا برابر با ارزش
دالری 114461155گزارش شده است.
صادرات:
مجموع صادرات چوب آالت خام و مصنوعات
باالدستی و میان دستی چوب در پایان سال
1395به ارزش دالری  41971385گزارش شده
است.
آمار تولید صنایع میان دستی چوب در شش
ماهه ابتدایی سال :1395
بر اساس گزارشات واصله در تاریخ 10/07/1395
تولیدات صنایع میان دستی نئوپان برابر با
 418424.63متر مکعب؛ فیبر  463171.84متر
مکعب؛ کاغذ  60897تن در کشورگزارش شده
است.
میزان مصرف چوب صنایع میان دستی چوب در
شش ماهه ابتدایی سال :1395
همچنین بر اساس مستندات گزارش فوق؛
میزان چوب مصرفی در صنایع میان دستی
نئوپان برابر با 766472.06؛ فیبر 948897.04
و کاغذ  182691متر مکعب که جمعا برابر
با  1898060.1متر مکعب می¬باشد در
کشورگزارش شده است.
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 150میلیون تومان
سرمایه ثابت:
سرمایه در گردش 2.600 :میلیارد تومان
کل سرمایه گذاری 2.750:میلیارد تومان
بازگشت سرمایه  5 :سال
بازدهی سرمایه 24 :درصد
به دلیل مصرف باالی این محصول در کارخانجات تولیدی و  ،سرمایه
گذاری توجیه پذیر است.
 - 5پوشال  Shavingخرده چوب نازک از برش سطحی چوب در راستای الیاف  ،دستگاه های ویژه
با تاج برنده (توپی) دوار ماشین کاری چوب  ،لذا ضخامت پوشال باریک شونده (یک انتها ضخیم و یک
انتها نازک) و در حین خروج به حالت حلقه تخته حاصل از پوشال در مقایسه با تخته تراشه مقاومت
 MOE ،و پایداری ابعاد کمتری دارد .
پوشال از پسمانده کارخانه مبل سازی و چوب بری  .در کانادا و ایاالت متحده پوشال  50%از خرده
چوبها .
پوشال در باقی درجه بندی پس ازذرات درشت  ،آسیاب و ریز درشت استفاده می شوند .
 - 6خالل  Sliver,Plinterخرده چوب به سطح مقطع مربع یا مستطیل  ،طول در راستای الیاف
حداکثر  4برابر ضخامت شبیه طول کبریت شکسته  ،ضخامت کمتر از  6میلیمتر و طول حداکثر
 15میلی متر  .از آسیاب پسمانده های صنایع چوب توسط آسیاب چکشی  .چون تثبیت باال ندارد
بعنوان خرده چوب درشت در وسط تخته  .تخته خالص مناسب نیست ولی اگر با تراشه وفیبر مخلوط
شود بهتر می شود .
- 7رشته چوب  excelsior-wood woolضخامت طول باالی
خرده چوبهای باریک و بلند که فرم رشته ای و ضریب کشیدگی باال  ،برای تولید تخته خرده چوب و
پانل های چوب سیمان  ،تخته رشته چوب از این فراورده ها ایست که از رشته چوب و سیمان پرتلند
در حد وسیع تولید می شود  .چوب ضریب کشیدگی باال در فرایند تخته خرده جهت بهبود کیفیت
تخته آنرا با سایر خرده چوبها مخلوط می کنند  .بعالوه برای بسته بندی کاالی شکننده و پوشال
کولر های آبی
 - 8نرمه  Ceranuleذرات ریز چوب در مقایسه با سایر خرده چوبها ابعاد بسیار کم در حدود
 mmدارند – پسمانده خطوط تولید صنایع چوب ذرات بسیار ریز حاصل از درجه بندی خرده
چوبهای خشک  ،خاک اره  ،گرد سنباده زنی  ،دربرخی کارخانه ها جهت بهبود کیفیت سطح تخته
نرمه به عنوان فیلر خلل و فرج در الیه های سطحی بکار می رود
در یک کالم  :خرده چوبهای تولیدی آسیاب چکشی فرم هندسی مشخص ندارند  .اگر خرده چوب
در جهت الیاف باریک و بلند با ضخامت کم باشد رشته چوب و در صورتی که ضخامت آن زیاد باشد
خالل گفته می شود  .خرده هایی که نسبت ضخامت به عرض آنها ناچیز است و فرم پهن و نازک
دارند تراشه  .اگر بسیار کوچک و ظریف باشند مواد فیبری .
کنترل فرم هندسی ذرات :
 - 1با تست الک  - 2اندازه گیری ضخامت  ،طول و عرض ذرات
برای الک کردن  100گرم و برای اندازه گیری  50گرم کافی است
ذرات درشت با کولیس  ،کوچک با دستگاه دقیق تر  ،میانگین ابعاد محاسبه می شود .
...

پرورش

قارچ

“

پپرورش قارچ به طور تجاری
تاریخی طوالنی داشتهاست .بیش
از  ۲۰گونه قارچ به روش تجاری
پرورش داده میشوند .کشورهای
چین ،ایاالت متحده آمریکا ،هلند،
فرانسه و لهستان پنج کشور برتر
تولیدکننده قارچ خوراکی در سال
 ۲۰۰۰۰میالدی بودهاند.
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روند و چگونگی تولید قارچ خوراکی

تاریخچه استفاده از قارچ
مصرف قارچ به دوران باستان بازمیگردد .قارچهای خوراکی در مراکز باستانشناختی با قدمت نزدیک به  ۱۳٬۰۰۰در
شیلی یافت شدهاند .اما اولین شواهد قابل اعتماد درباره مصرف قارچ به چند صد سال پیش از میالد در چین بازمیگردد.
چینیها قارچها را به عنوان دارو و همچنین برای غذا باارزش میدانند .رومیان و یونانیان باستان ،به ویژه افراد طبقات
اجتماعی باال از قارچها برای مصارف آشپزی استفاده میکردند .امپراطوران امپراطوری روم چشندگانی برای اطمینان از
خوراکی بودن قارچها استخدام میکردند.
قارچها بهآسانی نگهداری میشوند و در طول تاریخ ،منبع تغذیه اضافی در طول زمستان بودهاند.
فرهنگهای بسیاری در سراسر جهان از قارچهای جادو برای مصارف مذهبی و معنوی خود و همچنین به عنوان دارو در
پزشکی عامیانه استفاده کردهاند و یا همچنان استفاده میکنند.
برخی گونههای قارچها ،تأثیرات مثبتی (از قبیل کاهش اضطراب و ترس ،کاهش فشار خون و آرامشبخشی) بر مغز،
ذهن و روان دارند .گفته میشود که این گونهها توسط مردمان قبایل شمال سیبری و همینطور دزدان دریایی ،پیش از
جنگ استفاده میشدند .این قارچها خودباوری و وضعیت روانی افراد را پیش از آغاز نبرد ،بهبود میبخشیدند .توهمزایی
قارچها نیز در کنار این آثار موجب استفاده از قارچها در مراسم مذهبی و جشنهای مردمان فرهنگهای باستانی
بودهاست.
در گذشته از گونههای ویژهای از قارچها برای افروختن آتش نیز استفاده میشدهاست .درحال حاضرانواع بسیاری ازقارچ
های خوراکی وجوددارندکه درنقاط مختلف دنیا مصارف گوناگونی دارند.
استفاده امروزی در آشپزی و تغذیه
بخشی از قارچهای مورد مصرف انسان به صورت تجاری پرورش داده شده و فروخته میشوند .پرورش تجاری قارچ از نظر
بومشناختی بااهمیت است؛ مانند آنکه نگرانی از کاهش قارچهای بزرگتر ،مانندقارچ قیفی ،در اروپا وجود داشتهاست؛
شاید به دلیل آنکه محبوبیت این گروه از قارچها رشدی فزاینده داشتهاند ،هنوز چالشی برای پرورش آنها وجود دارد.
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تولید
قارچ در
استان
هرمزگان

فروش بذر قارچ خوراکی باکیفیت برای استفاده در
سالن های پرورش شهر بندرعباس بهترین محصول را
درپی خواهد داشت.
در شهر بندرعباس در کنار بسیاری از سالن های
پرورش شرکت بازار قارچ ایران بسیاری از سالن های
تولید قارچ خوراکی به صورت شخصی فعالیت می
کنند .این سالن ها به باکیفیت ترین نمونه بذر قارچ
خوراکی نیاز دارند .بذری که بتوان تضمین وجود
بهترین نمونه قارچ های خوراکی دکمه ای را برای
سالن های پرورش به همراه داشته باشد .شرکت بازار
قارچ ایران برای راحتی بسیاری از تولید کنندگان قارچ
های خوراکی در کشور ایران باکیفیت ترین نمونه بذر
تولید قارچ های دکمه ای را برای مصرف کنندگان ارائه
می نماید .برای داشتن این محصوالت در کشور ایران
و در هریک از شهر های کشور تنها کافی است با این
شرکت بازرگانی در ارتباط باشید.
قیمت تولید خاک قارچ بسته بندی بندرعباس
قیمت تولید خاک قارچ و عرضه آن به روش بسته
بندی در سالن های پرورش منطقه بندرعباس را می
توان از این شرکت بازرگانی درخواست کرد .منطقه
بندرعباس یکی از بزرگترین مناطق گرم کشور ایران
می باشد که به تازگی برخی از سالن های تولید در
این منطقه نسبت به تولید و عرضه قارچ های دکمه ای
اقدام کرده اند .به دلیل مشکالت موجود در بندرعباس
عرضه قارچ های دکمه ای و تولید آن ها با ریسک
های بسیاری همراه می باشد .اما ظرف تولید کنندگان
قارچ های دکمه ای گنجایش ریسک خرید خاک
قارچ نامرغوب را نداشته و این خود می تواند تولید
را برای این محصوالت دچار اشکال سازد .به همین
دلیل شرکت بازار قارچ ایران با قیمت های بسیار
مناسب بهترین نمونه خاک پوششی قارچ دکمه ای را
به صورت بسته بندی شده در سالن های پرورش شهر
بندرعباس ارائه خواهد کرد.
بازار های شهر بندرعباس به دلیل حضور تیم توزیع
شرکت بازار قارچ ایران در اختیار این شرکت بازرگانی
می باشد .در بخش خرید و فروش باکیفیت ترین نمونه
موجود از انواع قارچ های دکمه ای سفید در سراسر
بندرعباس می توان بهترین نرخ خرید و فروش را از
شرکت بازار قارچ ایران دریافت کرد .شرکت بازار
قارچ ایران با اختصاص بیش از  18سالن عظیم خود
برای تولید قارچ های دکمه ای مخصوص بازار شهر
بندرعباس بهترین خدمات را برای عرضه کنندگان این
محصوالت ایجاد کرده است .در این خصوص توزیع
کنندگان مخصوص این شرکت بازرگانی در سراسر
بازار های روز بهترین محصوالت را برای شما ارائه می
 9نمایند.

تولید قارچ در ایران و میزان صادرات آن :
آیا می دانید که هرساله چند تن قارچ در ایران تولید می شود؟ چه مقدار از قارچ تولیدی
در کشور توسز ایرانیان مصرف می شود و چقدر از تولید آن مازاد بر مصرف کشور است
و به کشورهای متقاضی صادرات می شود؟
خوشبختانه تولید قارچ در ایران به مقدار مناسبی رسیده است که نه تنها کشور را بی نیاز از
واردات این محصول خوشمزه و پرکاربرد در انواع غذاهای ایرانی کرده است بلکه جایگاهی
فراهم نموده تا تولیدکنندگان قارچ بتوانند سهمی از تولیدات خود را برای صادرات در نظر
بگیرند.
به نقل از یکی از اعضاء فعال هیات مدیره انجمن قارچ ایران آقای رنجبر ،بالغ بر 120هزار
تن قارچ در ایران توالید می شود که با توجه به آمارهای گرفته شده با مصرف سرانه یک
کیلو و دویست گرمی قارچ توسط هر نفر در ایران نزدیک بر  100هزار تن قارچ در ایران
به مصرف می رسد و چیزی در حدود  20هزار تن از تولیدات کشور باقی می ماند که باید
برای جلوگیری از هدر رفتن و اتالف آن به صادرات روی آورد.

توجیه مالی
 260میلیون تومان
سرمایه ثابت:
سرمایه در گردش 60 :میلیون تومان
کل سرمایه گذاری 320 :میلیون تومان
بازگشت سرمایه :
بازدهی سرمایه :

 4سال
 25درصد

شرایط مناسب تولید در استان هرمزگان

فرش
سیر تحول طراحی فرش
تکنیک طراحی فرش نیز همچون خود فرش تحوالت گوناگونی را پشت
سرگذاشته است ابتداییترین نوع آن را میتوان در بافت ذهنی یک قالی
باف دانست
انواع نقشه قالی
نقشه قالی به چهار دسته تقسیم میشود .
نقشههای نقطه چین شده،نقشههایی که بخشی از آن نقطه چین شده
و بخشی دیگر از آن بدون نقطه است ،نقشههایی که بدون نقطه چین
میباشند،استفاده از عکس یا نقاشی بدون استفاده از نقطهچین،کامپیوتر و
نقش آن در طراحی فرش
کامپیوتر به عنوان یک صنعت نوین در طراحی فرش و نقش ه میتواند یاری
دهنده صنعت فرش ایران باشد
نقشه خوانی
سه روش برای نقشه خوانی وجود دارد.
 - 1خود بافنده نقشه را در اختیار داشته باشد و با نگاه کردن به آن قالی
را ببافد.
 - 2فرددیگری که معموال خود نیز در حال بافت است نقشه را با صدای بلند
میخواند و یک یا چند بافنده دیگر طبق آن گره میزنند
 - 3استفاد ه از کامپیوتر نقشهخوان ؛ این دستگاه به تازگی وارد صنعت
فرش بافی شده است و هنوز به طور همهگیر مورد استفاده قرار نگرفته و در
برخی از مناطق و سازمانها به کار گرفته شده است
کاغذ شطرنجی و انواع آن
کاغذ شطرنجی یا کاغذ نقشه کاغذی است که نقشه و طرح قالی بر روی
آن کشیده میشود این کاغذ جدول بندی شده و هر مربع بزرگ آن به ده
خانه طولی و ده خانه عرضی تقسیم میشود و هر مربع کوچک عالمت یک
گره است.
چگونگی تهیه نقشه فرش
برنامه اجرایی کار بافت فرش بر طبق طرح مورد نظر را نقشه فرش میگویند.
طرح فرش در ایران
مجموعه وضع ظاهری فرش که عبارت از نقش  ،رنگآمیزی  ،بافت ابعاد و
تناسب این عوامل در متن و حاشیه میباشد طرح فرش را شامل می شود
طرح فرش ایران آمیزهای است از هنر و صنعت و معتقدات و فرهنگ ایرانی
که طی قرون و اعصار شکل گرفته متجلی گشته تکمیل گردیده به اوج
رسیده و به جهانیان به عنوان بارزترین نشانه ذوق و سلیقه و عصاره هنر
مردم این مرز و بوم ارائه شده است.
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تولید سنتی به روش صنعتی درتولید

انواع فرش ازنظرجنس وابعاد:
 1قالی :به فرش هایی گفته میشودکه مساحت آنها  6مترمربع و یا ازآن
بیشتر باشندکه معموالً در ابعاد ،5×7 ،4×6 ،5/3×3،5×5/2،4×2،5/3×3
 6×10متر وغیرباشند.
 2کلگی :ابعاد این گونه فرش ها معموالً  2×5/3 ،70/1×3 ،5/1×3متر
می باشد .بافت کلگی بیشتر در قدیم و در میان چادرنشینان و روستاییان
معمول بوده است.
 3کناره :از این نوع فرش ها در قدیم برای پوشاندن فضاهای خالی کناره
فرش تا دیوار استفاده می شده است و لکین امروزه بوسیله آن معموالً
راهروها و راه پله ها را مفروش می نمایند و پهنای آنها عموماً از  70تا
 110سانتی متر و طول آنها  5/2الی  8متر است.
 4قالیچه :قالیچه ها ،فرش های کوچکی هستند که عموماً در ابعاد
 40/1×20/2متر بافته می شوند.
 5پرده ای :اندازه فرش های پرده ای معموالً  5/1×5/2متر میباشد.این نوع
فرش ها در مدخل اتاق یا سالن ها نصب میگردد.
 6ذرع و نیم:این نوع فرش ها عموماً در ابعاد  104×156سانتی متر تهیه
می شوند ،بافت این نوع فرش ها بیشتر در مناطق فارسی باف رایج است
لذا با توجه به اندازه ذرع فارسی که  104سانتیمتر است و اضافه کردن
نیم ذرع به آن ( )52+104 = 156طول این نوع فرش ها  156سانتی
متر میگردد.
 7ذرع و چارک:ابعاد این نوع فرش ها عموماً  80×130سانتی متر
میباشند و بافت آنها نیز بیشتر در مناطق فارسی باف رایج است.
 8پشتی:به فرش هایی گفته می شود که عرض آنها از  50تا  80سانتی
متر و طول آنها از  80تا  120سانتی مترمیباشدومتداولترین اندازه پشتی
 60×90و یا  60×120سانتی متر میباشد.در نواحی گرگان و بجنورد به
نوعی از پشتی ها که پشت آنها گلیم بافی شده است و مانند یک کیسه
دردار تهیه شده اند قارچین میگویند.
 9پادری:این فرش به اندازه پاگرد در ورودی که معموالً  50×70است
بافته میشوند.
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پر کردن خالء بازار فرش با
این سبک تولید و ...
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انواع فرش از نظر جنس پرز:
ـ فرشهای تمام پشم:
جنس پرز این گونه فرشها پشمی بوده و رجشمار آنها معموالً کمتر از  40میباشند .چنانچه جنس چله و پود زیر آنها نیز
همچون که در بین عشایر و کوچنشینها و ترکمنها متداول است از پشم انتخاب شود به آنها فرش تمام پشم میگویند.
فرش کرک:جنس پرز این نوع فرشها از الیاف ظریف و بلند پشمی تهیه شده است و جنس چله آنها پنبه یا ابریشم میباشد و اغلب در
رجشمارهای بین  40تا  50بافته میشوند.
ـ فرش ابریشمی:
پرز اینگونه فرشها تماماً از جنس ابریشم بوده و چنانچه چله آنها نیز ابریشم باشد اصطالحاً به آنها تمام ابریشم میگویند و
اغلب در رجشمار  50به باال بافته میشوند.
ـ فرش کف ابریشم (بوم ابریشم):فقط پرزهای زمینه این نوع فرشها ازجنس ابریشم بوده و بقیه پرزها اغلب از جنس کرک
انتخاب میشوند و چون پرزهای ابریشمی برعکس پرزهای پشمی به راحتی میخوابند و از ارتفاع خود کم میکنند اجزا طرح
ونقوش که از جنس کرک میباشندحالت برجسته گرفته و فرش را به حالت گل برجسته درمیآورند.
ـ فرش گل ابریشم:این نوع فرشها برعکس کف ابریشم میباشند یعنی جنس پرزهای زمینه کرک نقوش واجزا طرح بعضاباابریشم
بافته میشوند.وجودابریشم به کار رفته در گلها و نقوش باعث جلوه بیشتر طرح میشود.
ـ فرش گره ابریشم
بافت این نوع فرشهاکه در نایین،اردستان واصفهان بیشترمتداول میباشدبه این صورت است که جنس پرزهای خطوط اطراف
نقوش و طرحها را که اصطالحاً به آنها گرده میگویندازابریشم انتخاب مینمایند.ضمناً به منظور افزایش جلوه و زیبایی در این
نوع فرشها اکثرا ً گردهها را با ابریشم سفید میبافند.
ـ فرش صوف:
در زمینه این نوع فرشها به جای گره صرفاً ازپودزیر و رو استفاده میشود.گاهی جنس پودرو از فلزات گرانبها مانندطال یا نقره
انتخاب مینمایند.ازاین رو نقوشی که بافته شدهاند حالت برجسته پیدا می کند.

توجیه مالی تولید فرش دستباف

سرمایه ثابت:
سرمایه در گردش:
کل سرمایه گذاری:

هشتصد میلیون تومان
یک میلیارد و دویست میلیون تومان
دو میلیارد تومان

سه سال
بازگشت سرمایه :
 43درصد
بازدهی سرمایه :
با توجه به بازار مناسب فروش  ،سرمایه گذاری در این پروژه
توجیه پذیر خواهد بود.
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زمان تصمیم گیری
رسمایه گذار گرامی
با مطالعه طرحهای مندرج در این بروشور میتوانید
هرچه رسیعرت نسبت به رسمایه گذاری در هر یک از
آنها اقدام منایید .
از آنجاکه این بروشور با تیراژ باال به صورت الکرتونیکی و
چاپی برای رسمایه گذاران در داخل و خارج کشور ارسال
میگردد لذا ممکن است چندین نفر برای رسمایه گذاری
در یک طرح درخواست خود را اعالم منایند بنابراین
اولویت با کسانی است که در زمان از سایرین پیشی
گرفته و در تصمیم گیری زمان را لحاظ منایند .
برای نتیجه گیری مناسب از هر طرح  ،اطالعات تکمیلی
برای رسمایه گذار عالقمند به صورت جداگانه ارسال
میگردد.
الزم به ذکر است متامی طرحهای مندرج در این بروشور
توسط کارشناسان مگاشید تهیه و نتظیم شده اند.

قابل توجه سرمایه گذاران

مشروح هر یک از طرحهای ارائه شده بالغ بر یکصد
صفحه میباشند .چنانچه عالقمند به سرمایه گذاری در
هرکدام از این پروژه ها هستید برای درک بهتر و تصمیم
گیری مطمئن تر با مگاشید تماس گرفته تا طرح کامل
هر پروژه برایتان ارسال و توسط کارشناسان ،توضیحات
تکمیلی ضمیمه گردد.

جمله آموزنده این هفته:

بیشتر مردم هرگز ثروتمند نمیشن ،به این دلیل ساده که
اونها هرگز آموزش ندیدن تا از موقعیتهایی که دقیقا جلوی
چشمشون هست استفاده کنن.

((رابرت کیوساکی))
نویسند و سرمایه گذار

jgتلفن:
02166577983
02166915927
فکس:
02166577946
وب سایت:
www.megashid.com
ایمیل:
megasamco@gmail.com
اینستاگرام:
megashid
تلگرام:
@megashid
Megashid

