
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 یسفال آجر دیواحد تول اندازی¬طرح راه موضوع 

 ظرفیت

 تعداد سالیانه واحد سنجش محصول

 00444444 قالب آجر سفالی

 0444444 عدد بلوک سفالی سقف

  00444444 عدد بلوک سفالی تیغه
 عشق آباد یبعد از روستا -جاده بهشت فضل 30 لومتریک -شابورین اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 003،231 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 006،201 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 961 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 00،060 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 04 دوره بهره برداری 

 میلیون ریال 041،006 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

ی
صاد
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 09% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.2 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
00% 

 نفر 34 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

قالب و بلوک سفالی تیغه به ظرفیت  00444444هدف از اجرای طرح راه اندازی واحد تولید آجر سفالی به ظرفیت 

 .عدد می باشد  0444444عدد و بلوک سفالی سقف به ظرفیت  00444444

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 بعد از روستای عشق آباد -جاده بهشت فضل 30کیلومتر  -نیشابور

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 جرآ ایران در. آید می دست  به  ترین مصالح ساختمانی شناخته شده است که از پختن خشت خشکآجر یکی از قدیمی

ج است رواج یافته و به تدری بوده سنگ مشکل به دسترسی که مانند خوزستان هاییدشت ابتدا در آن از استفاده و سازی

 .است گرفتهدر سایر مناطق مورد استفاده قرار 

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

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش کد آیسیک شرح محصول ردیف

 تن 3210003043 آجر فشاری 0

 تن 3210203001 بلوک سقفی سفالی تولید شده به روش اتوماتیک 3

 تن 3210203006 بلوک دیواری سفالی تولید شده به روش اتوماتیک 0
 *مأخذ: بهین یاب

 جدول کد تعرفه محصول

 کد تعرفه شرح کاال
حقوق 

 بازرگانی

واحد 

 سنجش

رد آ کیلوگرم بر متر مکعب از204آجرهای سرامیکی با وزن بیش ا ز 

 خاکهای سیلیسی همانند از فسیل سیلیسی یا
21404404 04 - 

 کیلوگرم 30 21400444 آجر ساختمان
 *مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 



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

صورتی است که میزان واردات  باشد البته این دری کمبود در سال های آینده میعرضه و تقاضای آتی آجر نشان دهنده

 شود تا ظرفیت بازار کشور تعیین گردد.صفر در نظر گرفته 

 ) واحد:تن(بینی تقاضا                              بینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1331 1331 1331 1334 1333 شرح                                سال

 010،093 023،610 000،900 000،030 10،329 تقاضای آتی

 093،600 000،200 030،093 000،000 96،002 عرضه آتی

 -22،113 -23،2,1 -11،113 -1،1,1 -11،111 میزان کمبود عرضه آجر

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی:

 تعداد سالیانه واحد سنجش محصول ردیف

 00444444 قالب آجر سفالی 0

 0444444 عدد بلوک سفالی سقف 3

 00444444 عدد بلوک سفالی تیغه 0

 

 ظرفیت عملی:

 مقدار سالیانه /تن تعداد سالیانه وزن هر عدد محصول ردیف

0 
 34سوراخ  04آجر سفالی 

 سانتیمتری
 12904 00444444 گرم 3004

 30044 0444444 گرم 6044 سانتیمتری 34بلوک سفالی سقف  3

 03444 00444444 گرم 3644 سانتیمتری 00بلوک سفالی تیغه  0

 

 

 

 



 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 044 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 0 شیفت کاری در روز

 ساعت 04 ساعت کاری در شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

مطابق روشهای سنتی انجام میشود . البته در نتیجه پیشرفتهای تکنولوژی  اخت این فراورده رسی هنوز هم به مقدار زیادس

یفیت محصول از ک ،های مدرنی با کارآیی بسیار باال ساخته شده است که عالوه بر افزایش تولیدصد سال اخیر دستگاه در

 باشد:میباشد جریان تهیه آجرسفال پنج مرحله عمده دارد به شرح زیر باالتری برخوردار می

  نهیه وآماده نمودن ماده اولیهـ 

 ـ تهیه گل 

 ـ تهیه خشت 

 ـ خشک کردن خشت 

 ـ پختن آجرسفال 

 



 مواد اولیه  -,

 شرح

 خاک رس 

 ماسه نرم

 آهک

 ترکیبات سولفاتی

 

 پیش بینی میزان تولید -,

 سال                                                            

 شرح
 سوم سال سال دوم سال اول

 %044 %044 %044 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 00444444 00444444 00444444 سانتیمتری 34سوراخه  04آجر سفالی 

 0444444 0444444 0444444 سانتیمتری 00بلوک سفالی سقفی 

 00444444 00444444 00444444 سانتیمتری تیغه 34بلوک سفالی 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 09% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 01% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 0.2 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 041،006 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %00 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 32،410 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 %03 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

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

 


