
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 زکنندهیخود تم الیباکتر یآنت یکاش موضوع 

 تن 08888 ظرفیت

 شهر بافران نییاصفهان، شهرستان نا اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 049130 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال156،599 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 96،408 از بهره برداری هزینه های قبل 

 میلیون ریال 68،161 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 98  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 الیر ونیلیم 022،229

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 % 59 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 2.0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
38.13% 

 نفر 18 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 معرفی پروژه-1

ا رسهم بسزایی  ،کاشی این نوعجری طرح در نظر دارد با ارائه باشد ملید کاشی آنتی باکتریال میهدف از اجرای طرح تو

 .کسب نمایددر بازار 

 

  



 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرستان نایین شهر بافراناصفهان، 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 متر است و یکشود که طول و عرض آن مختلف بوده و ضخامت آن چند میلیبه قطعه سنگی مصنوعی گفته میکاشی 

در  است که سرامیکیو  سفالینباشد. کاشی محصوالت ای بوده و کاملاًّ صاف و صیقلی میروی آن دارای سطحی شیشه

های عمومی و غیره. کاشی برای ها و آب ریزگاهها، آشپزخانهها، توالتای دارد مانند حمامساختمان کاربرد و اهمیت ویژه

رود. واژه کاشی از نام شهر کاشان بهداشت و عایق رطوبت به کار می تزئینات داخل و خارج ساختمان و همچنین برای

سازی مشهور بوده است. محصول مورد بررسی نیز نسل ن مرکز صنعت سفالاقتباس شده که از اوایل دوران اسلمی به عنوا

باکتریال و خود های نانوتکنولوژی است و دارای خواص ویژه آنتی باشد که حاصل پیشرفت فناوریجدید از کاشی می

 باشد.تمیزکنندگی می

 

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

 محصوالت طرح ISICکدهای 

 ردیف
 نام محصول

 ISICکد 
واحد 

 انگلیسی فارسی سنجش

 دهکنن زیو خود تم الیباکتر یآنت یکاش 9
Anti-bacterial and self-

cleaning tile 
 مترمربع 2514692499

 یابماخذ: پورتال بهین

 کد تعرفه

فرش  یلوح برا چهارگوش و و یکاش ریساو با عنوان  51811818های صورت گرفته این محصول با شماره تعرفه با بررسی

های شود. با بررسیبه کشور وارد می گرید یجا در رمذکوریغ کیسرام لعاب از و یبدون ورن رواید ایکردن اجاق  روکش ای

 باکتریال تعلق دارد.درصد از واردات تحت این کد تعرفه به کاشی آنتی 68صورت گرفته حدود 

  

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9


 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

ت عات بدساساس اطل برو )داخلی و خارجی( در گذشته بررسی  و تقاضا)تولیدات و واردات(  عرضهجهت تعیین نیاز بازار 

 23526در کشور به کاشی آنتی باکتریال جمع امکانات عرضه  و نیاز آتی برآورد گردیده است. آمده نیاز آتی پیش بینی

هزارمترمربع  95145شود، جمع تقاضای این محصول از د. از طرف دیگر برآورد مییخواهد رس 9411در سال  مربعمترهزار

به میزان کاشی آنتی باکتریال  کمبود عرضهافزایش یابد و شاهد  9411در سال مترمربع هزار 21426به  9414در سال 

 .خواهیم داشت 9411 در افقهزارمترمربع  3188

 )واحد: هزارمترمربع(  1373-79های بینی امکانات عرضه و تقاضا داخلی کاشی آنتی باکتریال طی سالموازنه پیش

 1379 1371 1371 1374 1373 سال

 23526 94588 8 8 8 امکانات عرضه داخلیجمع 

 8 8 8 8 8 بینی وارداتپیش

 24121 13100 0 0 0 جمع امکانات عرضه

 25052 24039 29914 90091 95145 بینی تقاضای داخلیپیش

 2354 9458 8 8 8 بینی تقاضای خارجیپیش

 27321 21201 21193 18819 11931 جمع تقاضا

 -4900 -11101 -21193 -18819 -11931 کمبود عرضه

 منبع: محاسبات طرح

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 واحد سنجش ظرفیت نام محصول ردیف

 تن 08888 کاشی آنتی باکتریال 1

سالیانه کیلوگرم در نظر گرفته شده است  28که برابر با  58*48وزن یک متر مربع کاشی آنتی باکتریال با توجه به اینکه 

 متر مربع ظرفیت اسمی خط تولید می باشد. 3888888

 ظرفیت عملی

 متر مربع /ظرفیت سالیانه  وزن هر متر مربع )کیلوگرم( ظرفیت)تن( نام محصول ردیف

 4288888 28 53888 کاشی آنتی باکتریال 1

 



 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 488 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 9 کاری در روزشیفت 

 ساعت 0 ساعت کاری در شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-9

 

 

  



 مواد اولیه  -8

 محل تامین واحد شرح

 داخلی تن کائولن

 داخلی تن فلدسپات

 داخلی تن بالکلی

 داخلی تن بنتونیت

 داخلی تن مواد روانساز

 داخلی تن گلوله آلومینیائی

 داخلی تن فریت

 داخلی تن فلدسـپات)لعاب( 

 داخلی تن سیلیس)لعاب(

 داخلی تن کائولن

 داخلی تن تری پلی فسفات سدیم

 داخلی تن کربوکسی متیل سلولز

 داخلی تن نانو ذرات نقره

 داخلی تن فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم

 داخلی قطعه کارتن بسـته بندی

 داخلی تن نایلون شـیرینگ

 

 پیش بینی میزان تولید -7

 سال

 شرح
 سومسال  دومسال  سال اول

 %988 %988 %38 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 4288888 4288888 9208888 )متر مربع( کاشی آنتی باکتریال

 

  



 تعیین شاخص های اقتصادی-10

 ارزش شرح شاخص

 59% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 01% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 2.0 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 022،229  (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 948،184 )زیان( در شش ماهه اول تولید )میلیون ریال( میزان سود

 %34 نسبت سود ویژه به درآمد در شش ماهه اول تولید

 %31 شش ماهه اول تولید–نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


