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 فهرست محصوالت شرکت بهین صنعت سبز صدرا
1573شماره ثبت   

 

 اختراعات و نوآوری های شرکت

 

 )در شرف دانش بنیان(

 

 در شرف اخذ بیمه نامه تضمین کیفیت محصوالت

 

 تحت حمایت پارک علم و فناوری

 )مرکز رشد گناباد(

 مدیریت تجاری سازی                                                                                                                 

شرکت بین المللی آتی کاوان                                                                                                                
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 اطالعات شرکت بهین صنعت سبز صدرا: 

  192429601914دارای مجوز تاسیس به شماره 

 خراسان رضوی وابسته به پارک علم و فناوری استان 

 جدید های ویژگی با کاربردی محصول 10تولید  در نوآوری و اختراعات دارای 

 

 دامپروران و کشاورزانبخشهای خدماتی و صنعتی از جمله  مهم نیازهای و ها دغدغه به توجه با شرکت این

 و تکنولوژی با نوآوری یا و اختراع بصورت را محصول توانسته گذاری سرمایه و آزمایش و تحقیق سال 5 طی

 به ورود آماده و کرده طی موفقیت با را آزمایشی مراحل آنها از بعضی که برساند نتیجه به جدید فرموالسیون

 .دارد مطالعه دست در را دیگر جدید بسیار محصول چندین و باشد می بازار
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 نوآورانهمحصوالت 

 وضعیت پروژه شرح عنوان ردیف

1 
شیمیایی تشخیص کیت اختراع 

 فحلی دام )فحلی یاب(
 تشخیص دقیق زمان فحلی در دام با فناوری جدید برای اولین بار

مرحله نهایی 

 تحقیقاتی

2 
کیت شیمیایی تشخیص اختراع 

 آبستنی دام 

با فناوری جدید برای  23تا  17تشخیص دقیق آبستنی دام در روزهای 

 اولین بار

 مرحله

 نهایی تحقیقاتی

3 
سوپر جاذب حشرات و آفات اختراع 

 با تکنولوژی نوردهی در شب

که منجر به جذب بیشتر  نوردهی در شب  استفاده از تکنولوژی جدید

 ( BIGS)حصولمحشرات و آفات و کاهش قیمت تمام شده 

 آماده تولید 

 و 

 ورود

4 
نوار نوآوری در تکنولوژی تولید 

 چسب ترمیم گلخانه

که گران  نیاز به خرید نایلون جدیدترمیم پارگی سطحی گلخانه و عدم 

است و قابل استفاده برای جلوگیری از تخریب در اثر ضربه به گلخانه 

 های شیشه ای 

مرحله آزمایشی 

 و

نمونه تولبد 

 شده

5 
قرقره نوآوری در تکنولوژی تولید 

 بوته گلخانه 

برای اولین بار پایین کشنده مکانیکی بوته های گلخانه، بدون آسیب 

و عدم نیاز به باال رفتن  به بوته و عدم نیاز به نیروی متخصصرسانی 

 افزایش راندمان بوتهکارگران برای پایین کشیدن بوته ها و 

طراحی و تولید 

موفق نمونه 

 اولیه

6 
نوار عایق داخلی و ارزان امکان تولید 

 خود چسب دار

نواری با غشای ضد آب چسبی که جهت درزبندی و آب بندی انواع 

 می باشدسطوح 

مرحله آزمایشی 

 و

نمونه تولبد 

 شده

 کنترل بیولوژیک حیوانات موزی از قبیل : موش ، مارمولک ، مار تله چسبی موشنوآوری در تولید  7
 مرحله

 تحقیقاتی

8 
مایع و ، برچسب تولید داخلی 

 برای اولین بار اسپری شب تاب

 ع چاپ، طراحی،یمحصول با فناوری جدید جهت استفاده در صنا

 ها، ایمنی جاده ها با قابلیت نوردهی در شب فرودگاه

مرحله آزمایشی 

 و

نمونه تولبد 

 شده

 اسپری زعفران نوآوری در تولید  9
ساخت اسپری زعفران جهت مصارف رستورانها و آشپزخانه ها و بسیار 

 بدون استفاده از هرگونه افزودنی بصرفه و استفاده آسان

مرحله آزمایشی 

 و

نمونه تولبد 

 شده

10 
نوآوری در فرآیند و تکنولوژی تولید 

 مکمل پروتئین دام و انسان

پروتئین و منبع پروتئین قابل هضم در جیره دام و جایگزین گیاهی 

 کلسیم در انسان و جایگزین منابع پروتئین وارداتی

 دیطراح و تول

موفق نمونه 

 یهاول
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 :آفات و حشرات جاذب سوپر

 نوردهی:تله چسبی با تکنولوژی 

 رنگی ی ها تله از ،استفاده تلفیقی مبارزه چوب چهار در آفات جمعیت کاهش در موثر مکانیکی عوامل از یکی

 تله نوآورانه تکنولوژی از استفاده با بار اولین برای و باشد می نانومتر 650 تا 300 بین موج طول با چسبنده

 .است گردیده آفات بیشتر بسیار جذب موجب و دارند نوردهی هنگام شب درکه  چسبی
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 .شود می ارائه ساده و نوری نوع دو در چسبی تله این

 راکنترل پروازی آفات ممکن زمان کمترین در توانسته شب در نوری کنندگی جلب تکنولوژی با چسبی تله

 کارتهای صورت به قدرتمند تله این.شود باغات و گلخانه فضای در افات جمعیت افزایش از جلوگیری باعث و

 عرضه و تولید مختلف ابعاد در گلدانها برای پروانه اشکال و چسبدار رولهای همچنین و چسبدارو آبی  زرد

 .میشود

                           1                                  2                                         3 

 

 و ویژگیهای محصول: مزیت ها

 بار اولین برای شب در نوردهی .1

 سالم محصول تولید نهایت در و شیمیایی کشاورزی سموم از استفاده کاهش .2

 .مزرعه یا گلخانه محیط در آنها جمعیت تعداد و آفات شناسایی .3

 حشرات و آفات نابودی .4

 ریزی تخم آماده بالغ حشرات نابودی با آفات جمعیت افزایش از پیشگیری .5

 جدید آلودگی ایجاد عدم و زیست محیط با سازگاری .6

 UV اشعه و گرما برابر در مقاوم .7

 آسان داری نگه امکان .8

 العاده فوق جذب قدرت و کیفیت .9

 انسان به رسانی آسیب عدم گواهی .10
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 باال عمر طول .11

 جاذب مواد و نوری طیف ترکیب لحاظ به مختلف آفات و حشرات انواع جذب توانایی .12

 آفات بیولوژیک کنترل .13

 محصول عملکرد کیفیت بیمه .14

 : دامنه کاربرد

نوردهی در شب بهترین طیف جلب کنندگی برای جدید با تکنولوژی  نانومتر( 650تا  300)زردطیف نوری 

 آفاتی نظیر: 

 مگس میوه مدیترانه ای   .1

 مگس گیالس و آلبالو   .2

 مگس زیتون  .3

                                      انواع شته  .4

 زنجرک ها .5

 پسیل پسته  .6

 مگس قارچی  .7

 

                                نمونه آزمایشی که مگس میوه و سفیدبالک و سایر حشرات را جذب کرده                                           

 (روز 2میزان جذب حشرات پس از )                                                                 
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 تریپسبرای آفت  آبیرنگ   -8

 

  

 

 قارچ و پرورش ،)مگس کنترل جهت(صنعتی دامداری و گاوداریها در میتوان همچنین کارتها این از -9

 .کرد استفاده دارند وجود زیاد تعداد با حشرات که هرجایی
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 محل استفاده و روش نصب

 گلخانه ها.1

  کارت زرد و کارت آبی نوع محصول: رول 

 نزدیک به تاج گیاه یا محلی که بیشترین جمعیت فعال آفت حضور دارد.محل نصب 

سانتی متر و به میزان نیاز از محل مشخص شده  25رول کارت برای اولین بار با قابلیت جداکنندگی در هر 

 استفاد به صورت رول و تک کارت(جدا میشود )قابل 
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  : آبی -و رول زردزرد  رولنوع محصول 

  بین ردیف های کشتمحل نصب 

  درگلخانه ها قبل از کشت یا بالفاصله بعد از کشت در باالی ردیف هامحل نصب 

 

 مقدار مصرف در گلخانه ها

 :کارتینوع 

 متر 200عدد در هر  2 ردیابیبرای 

 متر 20عدد در هر  2 شکار انبوهبرای 

 رولی:نوع  

 در طول گلخانه نصب شود شکار انبوهبرای 
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 باغات.2

 رول زرد نوع محصول : 

 به صورت نوار در دور تنه درخت ها و یا به صورت عرضی بین درخت ها نصب می شودمحل نصب 

 کارت زرد نوع محصول : 

 تاج درخت و به سمت حاشیه ها در ارتفاع یک و نیم تا دو متری از سطح باغ درونمحل نصب 

 

 مقدار مصرف در باغات

 عدد در هکتار3   ردیابیبرای 

  عدد 5تا  1بین  به ازای هر درخت شکار انبوهبرای 

 : استفاده در ابتدای فصل و قبل از شروع تخم ریزیتوضیح
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 :گلدان های خانگی.3

و تنها محصولی است  طرف آن جاذب حشره بودهتولید محصول برای اولین بار به شکل پروانه ای که هر دو 

 که در شب نوردهی داشته و موجی زیبایی در گلدان و جذب حشرات بیشتر میشود.
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 ابعاد:

 بر اساس تقاضای بازار(   مختلف )تولید با ضخامت های                                 

 پروانه:                                                       

    عددی 20 :بسته بندی                                                               

    سانتی متر       15سانتی متر    عرض  10طول  ابعاد:                                                           

 

 

 رول:                                                         

  یعدد 4کارتن  بسته بندی:                                                            

               V                                          : سانتی متر 30-15-10متر     عرض  100طول  ابعاد 

 

 رول کارت:         

 عددی 4کارتن  بسته بندی:             

 سانتی متر 10متر     عرض  10طول   ابعاد:            

 

 کارت رنگی :                                                

 عددی 50 بسته بندی:                                                 

 سانتی متر 25سانتی متر     عرض  10طول ابعاد:                          طول   ابعاد:          
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 فهرست خالصه اطالعات طرح های شرکت
 )اختراعات و نوآوری ها(

 

 *کیت شیمیایی تشخیص فحلی دام )فحل یاب(*        

 *کیت شیمیایی تشخیص دقیق آبستنی در دام*         

 *نوار عایق خود چسب دار*       

 (*DEGO*نوار چسب ترمیم نایلون گلخانه)       

 *مکمل پروتئینی دامی و انسان*       

 *قرقره بوته گلخانه*       

 *تله چسبی موش*       

 *اسپری زعفران شرکت بهین صنعت*       

 *برچسب و مایع شفاف و اسپری شب تاب*           
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 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 )فحل یاب(* کیت شیمیایی تشخیص فحلی دام*

 تشخیص دقیق زمان فحلی در دام با فناوری جدید برای اولین بارمصارف و کاربرد: 

 ها: ت و ویژگیاثرا

  امکان نگهداری آسان -برای اولین بار         %98اختراع و تولید کیت تشخیص با دقت 

  مقاوم در برابر اشعهUV                                        عدم نیاز به دانش خاص در زمان استفاده  -و گرما 

                                 سازگار با محیط زیست -         بیمه تضمین کیفیت محصول 

  امکان صادرات و ارزآوری -                                 عدم نیاز به نیروی متخصص فحل یاب 

 (CM 6×12الیه مورب )ابعاد:  5کیت مستطیلی شکل اشکال محصول: 

 بازار )مشتریان(:

 میلیون قطعه در سال 30. تقاضای بازار داخل: کلیه دامداران صنعتی، نیمه صنعتی، سنتی در داخل و خارج از کشور

 رقبا:

 جدول مقایسه تکنولوژی های فحل یاب

مقایسه روشها 

 و تکنولوژی
 مالحظات داخلی/خارجی سابقه استقبال بازار قیمت کیفیت  دقت

 داخلی خیلی کم باال باال 98% آزمایش خون
به لحاظ دشواری انجام کار مورد 

 استفاده نیست

Estro tect %85 خارجی زیاد ولی وجود ندارد باال متوسط 
دقت کم -موجودنیست-گران-وارداتی

 به لحاظ تکنولوژی

Kamar %85 خارجی سابقه استفاده ندارد باال متوسط 
دقت -موجودنیست-گران-وارداتی

 کمتر

 خارجی استفاده کم باال پایین 70% قلم گچی
مورد استفاده  -به لحاظ دقت کم

 نیست

محصول جدید 

 فحل یاب
 باال %98

بسیار 

 پایین

طبق نظر سنجی 

استقبال بازار بسیار 

 است 

 اختراع جدید شرکت بهین صنعت
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کند حداقل ببر اساس مطالعات دقیق و نظرسنجی از اساتید با تجربه اگر دامداری بتواند به موقع فحل یابی بازار و اقتصاد: 

تن شیر                      35راس تلیسه آبستن یا  5اقتصادی آن به دست می آورند معادل در طول عمر  دامکه دامداران به ازای هر  یسود

میلیون تومان( سود مضاعف است و برای رسیدن به این سود مضاعف دامداران با استفاده از محصول اختراعی  150تا  100)

میلیون(  8یند لذا با توجه به تعداد دام داخلی )حدود سال هزینه می نما 9تا  7میلیون تومان در  4جدید فحل یابی حداکثر تا 

 درصد امکان صادرات برآورد سود برای آن بسیار قابل توجه است. 100و 

 آماده تولید نیمه صنعتی -پایان مراحل آزمایشی -پایان مراحل تولید با فناوری نوین برای اولین باروضعیت فعلی پروژه: 

 2423514398( : ISIC) کیسیا کد

مشارکت و سرمایه گذاری برای  -مشارکت در فروش عمده محصولگذاران و خریداران: ضعیت مشارکت و همکاری با سرمایهو

 تولید و فروش در خارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 *در دامکیت شیمیایی تشخیص دقیق آبستنی *

 تشخیص آبستنی در دام با فناوری جدید برای اولین بارمصارف و کاربرد: 

 ها: اثرات و ویژگی

  امکان نگهداری آسان -برای اولین بار         %98اختراع و تولید کیت تشخیص با دقت 

  مقاوم در برابر اشعهUV                                        عدم نیاز به دانش خاص در زمان استفاده )زبان  -و گرما

 ساده(

                                          سازگار با محیط زیست -بیمه تضمین کیفیت محصول 

 امکان صادرات و ارزآوری 

 (CM 7×11الیه با برش های مورب )ابعاد:  5کیت اشکال محصول: 

 بازار )مشتریان(:

 میلیون قطعه در سال 30کلیه دامداران صنعتی، نیمه صنعتی، سنتی در داخل و خارج از کشور. تقاضای بازار داخل: 

 دستگاه سونوگرافی که در مقایسه بسیار گران و سخت است. رقبا:

 بدهند تشخیص آبستنیمداری بتواند به موقع بر اساس مطالعات دقیق و نظرسنجی از اساتید با تجربه اگر دابازار و اقتصاد: 

تن  19راس گاو شیری یا  2در طول عمر اقتصادی آن به دست می آورند معادل  دامکه دامداران به ازای هر  یحداقل سود

شیر سود مضاعف خواهند برد و برای رسیدن به این سود مضاعف دامداران با استفاده از محصول اختراعی جدید تشخیص 

 100میلیون( و  8سال هزینه می نمایند لذا با توجه به تعداد دام داخلی )حدود  9تا  7میلیون تومان در  3حداکثر تا آبستنی 

 درصد امکان صادرات برآورد سود برای آن بسیار قابل توجه است.

 وضعیت فعلی پروژه: 

 ماده تولید نیمه صنعتیآ -پایان مراحل آزمایشی -پایان مراحل تولید با فناوری نوین برای اولین بار

 2423514398( : ISICیسیک)ا کد

 گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 مشارکت و سرمایه گذاری برای تولید و فروش در خارج -مشارکت در فروش عمده محصول

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 خراسان رضوی وابسته به پارک علم و فناوری 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 *نوار عایق خود چسب دار*

  مصارف و کاربرد: 

 ها           ها و پلبندی تونلآب -تعمیر و آپارات استخرهای ژئومبران    -بندی سقفهای شیروانی    درزگیری و آب -

 حرارتی( هایجز لولهها )بهرفع نشتی انواع لوله -زدگی   پوشش اسکلتها برای جلوگیری از رطوبت و زنگ-

 کاربرد در مناطق سرد -زدگی سطوح فلزی   جلوگیری از زنگ -سازی    بندی صنایع کشتیپوشش و آب -

 های هوا                                              زدگی کانالبندی و جلوگیری از زنگآب -های بهداشتی   بندی حمام و سرویسرفع نشتی و آب -

بندی کف خودرو، صندوق عقب و وانت آب -های بتنی      بندی و رفع ترک سازهآب -زدگی کف کولر     گجلوگیری از زن -

 بار       

 ها: ویژگیاثرات و 

 ارزآوری -کارکرد مناسب در دمای پایین       -بندی کامل در محیط سرد  آب -بدون نیاز به آتش و چسب   -

دوستدار محیط زیست و بدون  -مقاوم در برابر خوردگی و فرسودگی  -خاصیت کششی باال -خاصیت چسبندگی باال -

 آلودگی      

   اشکال محصول:

 m10طول:               cm10 ،cm20رول          عرض: 

انبارها و مخازن و  -تاسیسات آبرسانی، پاالیشگاهی و نیروگاهی -سازیصنایع کشتی -کشاورزی -ساختمانبازار )مشتریان(: 

 )قابلیت صادرات( –سردخانه ها 

 رقبا: 

 

 

 

 

 Bituself ایزوگام شرق تامین یاران رقبا

 وارداتی داخلی واردتی وضعیت



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 

با توجه به کاربرد محصول در ضمینه های مختلف و تقاضای فوق العاده بازار مخاطب و همچنین قیمت بسیار رقابتی  اقتصادی:

درصد ارزانتر از محصوالت وارداتی است لذا گردش مالی بسیار قابل توجهی ایجاد می شود و در نتیجه  50محصول که حداقل 

 حجم مبلغ سود بسیار جذاب خواهد بود.

 آزمایش نمونه تولید شده و اخذ مجوز تولیدی پروژه:  وضعیت فعل

 2520512869( :ISIC)کدایسیک

 

 گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 فروش دانش فنی بعد از اتمام نمونه تمام شده -

 مشارکت در تولید و فروش -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 *(DEGOنوار چسب ترمیم نایلون گلخانه )*

ترمیم پارگی سطحی گلخانه و عدم نیاز به خرید نایلون جدید و در نتیجه کاهش قابل مالحظه هزینه  - مصارف و کاربرد: 

 گلخانه

 ها نایلوناستفاده در زمان نصب برای تقویت حاشیه کناری  -

 های شیشه ای در زمان وقوع حادثه )شکستگی(کنترل و نگهداری گلخانه -

 ارز آوری -کیفیت باال                           -و گرما                     UVمقاوم در برابر اشعه  -ها: ویژگیاثرات و 

 نگهداری آسان -طول عمر باال                        -                مقاوم در برابر پارگی                             -

 cm10 ،cm15 ،cm20متر و عرض های  25به صورت رول به طول   اشکال محصول:

 قابلیت صادرات –میلیون رول در سال.  10 –ای. های نایلونی، پلی کربنات و شیشهکلیه گلخانهبازار )مشتریان(: 

 )جدول مقایسه(                                 عدم رقیب داخلی        رقبا: 

 طول عمر وارداتی کیفیت قیمت نام محصول

Tesa سال 1 آلمان باال باال 

Tork ماه 3 ترکیه پایین باال 

Dego 
 شرکت بهین صنعت 

 سال 2 شرکت بهین صنعت متوسط پایین

بخاطر نوآوری در فرآیند تولید و قیمت تمام شده محصول نسبت به محصوالت مشابه خارجی بسیار کمتر بوده  بازار و اقتصاد:

 و کیفیت آن توسط بیمه تضمین میگردد لذا قیمت پایین و حجم نیاز بازار نشانگر سودآوری قابل مالحظه طرح است.

 وضعیت فعلی پروژه: 

 ز تولیدمرحله آزمایشی نمونه تولید شده و اخذ مجو

 2520512869 ( :ISICایسیک) کد

 گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 فروش دانش فنی -

 مشارکت در تولید و فروش عمده و صادرات  -

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 *انسانمکمل پروتئینی دامی و *

  مصارف و کاربرد: 

 استفاده در مکمل های جیره دام و طیور -منبع پروتئین قابل هضم در جیره دام های سبک و سنگین، طیور              -

 جایگزین منبع کلسیم و پروتئین در مکمل های انسانی -

 ها: ویژگیاثرات و 

 عدم نیاز به نگه دارنده و افزودنی و مواد فراریخته -         رزآوری ا -تامین در داخل کشور         -منبع کامال گیاهی      -

  اشکال محصول:

 پودر -پلیت -گرانول

 بازار )مشتریان(: 

 -های غذایی انسانیتولید کنندگان مکمل -شرکت های تولیدی مکمل های دام و طیور –کلیه کارخانجات خوراک دام و طیور 

 )قابلیت صادرات(

 رقبا:  

                                                                                                    وارداتی هستند و گران ترعمده 

محصول فوق با قیمت بسیار مناسب و کیفیت تضمین شده توسط بیمه مورد استقبال بخش بزرگی از بازار است بازار و اقتصاد: 

 یار چشم گیر می باشد.لذا نتایج اقتصادی آن بس

 وضعیت فعلی پروژه:   

 ساخت نمونه اولیه و در مرحله تحقیقاتی

 در دست اقدام ( :ISIC)کایسی کد

  مشارکت در تولید و فروش عمده  –فروش دانش فنی گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 *قرقره بوته گلخانه*

 هارسانی به بوتهای خیار و گوجه بدون آسیبپایین کشنده مکانیکی بوته های گلخانه مصارف و کاربرد: 

 سازگار با محیط زیست -کاربری آسان                         -عدم نیاز به نیروی متخصص                    -ها: ویژگیاثرات و 

در هنگام  عدم نیاز به باال رفتن نیروی انسانی -ارزآوری       -رسانی به بوته      عدم آسیب -  افزایش راندمان بوته       -    

 در گلخانه ها پایین کشیدن بوته

 cm5قطر:      cm3گوی چند تکه در ابعاد: عمق:   اشکال محصول:

 میلیون قطعه در سال در داخل کشور )قابلیت صادرات( 140بازار )مشتریان(: 

 مساحت گلخانه در ایران

 گوجه )هکتار( خیار )هکتار( نوع کشت

 1150 3420 مساحت زیر کشت

 

 )جدول مقایسه(                                                             رقبا: 

 قیمت کارایی داخلی/خارجی محصولنام 
به  خطرات جانی

 لحاظ باال رفتن کارگر

قابلیت تنظیم 

 ارتفاع
 کاربری

 سخت ندارد دارد متوسط پایین ترکیه قالب

Top Roll متوسط ضعیف دارد باال متوسط اسپانیا 

 آسان با دقت باال ندارد پایین باال شرکت بهین صنعت قرقره بوته گلخانه

 

با توجه به ارزانی و استفاده بسیار گلخانه دارها و تاثیر در کاهش هزینه و سودآوری گلخانه دارها و بهبود کیفیت بازار و اقتصاد: 

 محصول و راندمان تولید محصوالت گلخانه ای سودآوری بسیار قابل توجه برآورد شده است.

 ذ مجوز تولیدطراحی و تولید موفق نمونه اولیه و اخوضعیت فعلی پروژه:  

    2520512438 ( :ISIC)کیسیا کد

 

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 

 گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 فروش دانش فنی -

 مشارکت در تولید و فروش و صادرات -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 *تله چسبی موش*

  مصارف و کاربرد: 

قابل استفاده در دیواره فاضالب ها و جوی  -استفاده در منازل      -کنترل بیولوژیک حیوانات از قبیل: موش، مارمولک، مار   -

 ها      

نصب در انبارهای مواد  قابل استفاده و -استفاده در انبارهای خوراک دام و طیور          -استفاده در انبار های غالت         -

 غذایی             

 ها: ویژگیاثرات و 

 قابل نصب بر روی تمامی سطوح از جمله: سیمان، فلز، سنگ، گچ -قدرت چسبندگی باال     -زیست    سازگار با محیط -

ارزآوری و امکان  –عدم خشک شدن چسب در مجاورت هوا    -بدون ایجاد سروصدا و فرار موش   –غیر سمی   -قابل ارتقا   -

 صادرات       

 نگهداری آسان -     

 شیت -رول   – محصول پلیمری دوطرفه چسبدار  اشکال محصول:

قابلیت ) -انبار غالت -دام و طیورکارخانجات خوراک  -مصارف عمومی -کشتارگاه ها -انباردارها- شهرداری هابازار )مشتریان(: 

 (صادرات

 محصوالت رقیب                                                           رقبا: 

 کارایی داخلی/خارجی نگهداری قیمت کاربری کیفیت نام

 متوسط داخلی آسان باال آسان باال تله کتابی

 پایین داخلی آسان باال سخت متوسط تیوپی

 متوسط چینی آسان باال آسان متوسط  کتابیتله 

 باال شرکت بهین صنعت آسان پایین آسان باال تله چسبی موش

 

تله های مذکور مصرف بسیار داشته و محصول جدید ضمن تضمین کیفیت و قیمت ارزان و قابل رقابت سود قابل اقتصادی: 

     مالحظه ای دارد.

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

                                       

 طراحی و تولید نمونه اولیهوضعیت فعلی پروژه:  

 2421412567 ( :ISIC)کیسیا کد

 گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 فروش دانش فنی  -

 مشارکت در تولید و فروش عمده  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شماره ثبت شرکت بهین صنعت سبز صدرا به 

 *اسپری زعفران شرکت بهین صنعت*

  مصارف و کاربرد: 

 مصارف خانگی داخل و خارج از کشور -مراکز تهیه غذا –آشپزخانه ها  –ها رستوران-

 ها: ویژگیاثرات و 

 ارزآوری و امکان صادرات -استفاده آسان           -بدون مواد نگهدارنده     -بسیار ارزانتر نسبت به مصرف زعفران      -

  اشکال محصول:

 cc450تا  cc110اسپری  

 بازار )مشتریان(:

 میلیون اسپری در سال )قابلیت صادرات محصول( 40 

 سهجدول مقایرقبا:                                                                       

 وارداتی/ داخلی کیفیت قیمت نام محصول

Espani باال   وارداتی 

 داخلی   متوسط مصطفوی

 داخلی   متوسط اسپری زعفران شرکت بهین صنعت

                                 

 %42معادل  10/09/1399برآورد اولیه سود در مورخه بازار و اقتصاد: 

 وضعیت فعلی پروژه:  

 تولید و در مرحله ساخت نمونه اولیهدسترسی به روش 

 در دست اقدام ( :ISIC)سیکیا کد

 گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 مشارکت در تولید و فروش عمده  -

 

 



                                                                                       شرکت بهین صنعت سبز صدرا 

 وابسته به پارک علم و فناوری خراسان رضوی 192429601914شرکت بهین صنعت سبز صدرا به شماره ثبت 

 *اسپری شب تاب برچسب و مایع شفاف و*

  مصارف و کاربرد: 

امکان تعیین مسیر در مکانهای  -تاب   صنایع دستی، گلدان شب-صنعت چاپ   -  Criscoنقاشی با رنگ شب تاب، هنر  -

 مختلف           

 ایجاد طرح برروی وسایل مختلف از قبیل: تسبیح، انگشتر، چوب و...   -

 مان و محیط               کاربرد وسیع در معماری و طراحی ساخت –

 استفاده جهت افزایش ایمنی در محیط، صنعت و... -

 ها: ویژگیاثرات و 

 ارزآوری -ضد خراشیدگی           -کاربرد آسان     -     UVمقاوم در برابر اشعه  -

 برچسب، مایع، اسپری  اشکال محصول:

پوشاک  -هنری -نظامی -بیمارستانی -صنایع ساختمان -راه سازی -صنایع ایمنی و پدافندی -صنایع چاپبازار )مشتریان(: 

 با قابلیت صادراتی شدن محصول()–

                                           کلیه محصوالت موجود وارداتی هستند.رقبا: 

                                             ای بسیار و اثبات کننده سودآوری قابل توجه پروژه است.دامنه گسترده کاربرد محصول نشانگر تقاضبازار و اقتصاد: 

 دسترسی به فناوری نوین تحقق یافته و شروع مرحله آزمایشیوضعیت فعلی پروژه:  

 در دست اقدام ( :ISIC)کیسیا کد

 گذاران و خریداران: وضعیت مشارکت و همکاری با سرمایه

 مشارکت در تولید و فروش عمده  -

 

 


