
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 دیکربن سف دیتول موضوع 

 تن در سال 069 ظرفیت

ی
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 میلیون ریال 392,08 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 9,23,0 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 92793 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 62796, گردش  در سرمایه 
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 سال 09 دوره بهره برداری 

 الیر ونیلیم 070808 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه
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 79% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 6., گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 مالی ) در سال اول (با احتساب هزینه های 
,6% 

 نفر ,2 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

تن سالیانه می باشد  0,99( به ظرفیت اسمی  احداث واحد تولید کربن سفید ) نانو سلیس رسوبیهدف از اجرای طرح 

 ساعته در روز احداث خواهد شد . 3روز کاری در سال و یک شیفت  899که در 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-2

 نانو سیلیس رسوبی ) کربن سفید (

شود. که این نام به علت خواص و کاربردهای شبیه کربن آن هم شناخته می” کربن سفید“نانو سیلیس رسوبی که بانام 

 :آنها شامل باشد. کربن سفید یا نانو سیلیس دارای خواص و ویژگی های خاصی می باشد که برخی ازمی

 مقاوم حرارتی باال و غیر فابل اشتعال بودن -0

 عدم آالیندگی -0

 تخلخل باال -,

 مقاومت ایزوالسیون الکتریکی -8

 افزایش عامل چسبندگی -2

 پرکننده تقویتی -9

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-2-1

 جدول کد آیسیک محصول

 واحد سنجش کد آیسیک عنوان التین شرح ردیف

 تن Nano-SiO2 ,20090,387 نانو اکسید سیلیس 0
 مأخذ: پرتال بهین یاب

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال
مجموع حقوق گمرکی و سود 

 بازرگانی

مالیات ارزش 

 افزوده

 3 2 کیلوگرم 99,,300, دی اکسید سیلیسیم 0

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران



 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بازار )بررسی -3

طالعه و توجه به نتایج م . باشده است بینی عرضه و تقاضای بازار2 شکاف عرضه و تقاضا و نیاز بازار برآوردبا توجه به پیش

برای  مواجه خواهد بود و چنانچه ظرفیت سازی 0807تا سال  نانو سیلیکاجدول زیر2 مشخص است که همواره بازار با نیاز 

 تولید و حمایت از تولید انجام نشود2 همچنان کشور وابسته به بازارهای جهانی و واردات خواهد بود. 

 )واحد: تن(                       برآورد شکاف عرضه و تقاضا و نیاز بازار                  

 1331 1331 1331 1331 1333 سال

 82003 82098 82700 82396 82396 بینی تقاضاپیش

 9 9 9 9 9 بینی کل امکان عرضهپیش

 -3،338 -3،313 -3،131 -3،8,1 -3،8,1 کمبود عرضه

 
پوشش2  صنایع پالستیک2 رنگ ودر  نانوسیلیکابیان شد2 تقاضای  نانوسیلیکاطبق آنچه در بخش اول بازار در مورد کاربرد 

باشد. لذا حمایت از تولیدات داخلی و جایگزینی واردات بسیار بیش از پیش نیز میو لوازم آرایشی و بهداشتی  سیمان و بتن

 اهمیت خواهد یافت. 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

  ظرفیت اسمی:

 واحد مقدار شرح ردیف

 تن در سال 0,99 نانو سیلیس رسوبی )کربن سفید( 0
 

  ظرفیت عملی:

 واحد مقدار شرح ردیف

 تن در سال 069 کربن سفید(نانو سلیس رسوبی )  0

 

 

 



 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 899 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 3 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 روش ی2انرژ پر های گلوله با برخورد یا مکانیکی آلیاژسازی خنثی2 بخار تراکم مثل زیادی های روش ذرات نانو تولید برای

 .باشد می ذرات نانو تولید برای الکتروشیمیایی های روش و پالسما

 دارد. مواد نانو تولیدی روش ها رینسبت به سا یباالتر یو کاربرد صنعت تیمحبوب یژل دارا -وش سلر

نمود. این روش با ذرات مختلف را سنتز  ژل یکی از روش های متعددی است که با استفاده از آن می توان نانو -روش سل

ساخت یک سل همگن از مواد آغازگر شروع می شود و سپس با شک تحریک شیمیایی سل به ژل تبدیل می شود. سپس 

به یکی از روش های معمول2 حالل را از ساختار ژل بیرون کشیده و آن را خشک می کنند. بسته به نوع روش خشک 

اوت خواهد بود. متناسب با کاربردی که ژل برای آن مقصود متف آن های ویژگی همچنین آمده دست  کردن2 محصول به

بردهای متنوعی در پوشش دهی رسنتز می شود2 روش حالل زدایی می تواند متفاوت باشد. انواع این ژل های خشک کا

 سطوح2 عایق کاری ساختمان2 لباس های ویژه2 و ... دارد.

 مواد اولیه  -1

 مواد اولیه شرح 

 بسته بندی (-اسیدهای معدنی مانند اسید سولفوریک و اسید هیدرو کلریک  -لیکامواد اولیه ) سی

 

  



 پیش بینی میزان تولید -8

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح                                           سال 

 %099 %099 %09 %39 %79 درصد استفاده از ظرفیت عملی :

 069 069 362 763 ,67 سیلیکالی رسوبی )کربن سفید(نانو 

   قیمت فروش :
 92999,, 92999,, 92999,, 92999,, 92999,, نانو سیلیکالی رسوبی )کربن سفید()هزار ریال/تن(

   فروش سالیانه:
 002,99, 002,99, 0092939 0632069 0272329 نانو سیلیکالی رسوبی )کربن سفید()میلیون ریال (

 ,,211،2 ,,211،2 ,8,،,13 ,118،31 ,111،81 جمع کل فروش 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 79% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 79% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 6., دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 070808 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %6, های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 20996 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 %7, اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %23 اول سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


