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 التکس نهیدستکش معا دیاحداث واحد تول موضوع 

 عدد  000033333 ظرفیت

 آباد شهرک صنعتی نظر آباداستان البرز شهرستان نظر اجرا محل
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 میلیون ریال 504050 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 40000 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 5054 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 53200 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال53  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 میلیون ریال 554402
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 00% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال2.0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

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

 نفر 03 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 معرفی پروژه-1

عدد در زمینی به 000033333هدف از اجرای طرح، احداث واحد تولیدی دستکش التکس به ظرفیت اسمی سالیانه 

باشد، الزم به ذکر است این آباد میآباد شهرک صنعتی نظرواقع در استان البرز شهرستان نظر متر مربع 0303 مساحت

 ساعته در روز فعالیت خواهد داشت . 4روز کاری در سال و یک شیفت  033واحد در 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 آبادآباد شهرک صنعتی نظراستان البرز شهرستان نظر



 

 )مشخصات فنی محصول( محصول یا محصوالت معرفی-3

سازند، در در حالیکه طی عمل، احساس راحتی را برای تیم جراحی فراهم می (surgical glovesی )های جراحدستکش

دستکش جراحی التکس دار یک بار مصرف برای اولین  .آیندبرابر بیمار و تماس مستقیم با وی، نوعی مزیت به حساب می

، سالتک ها از پلیمرهای مختلفی نظیراین دستکش توسط آنسیل تولید و مورد استفاده قرار گرفت. 5۶00بار در سال 

 .شوندالستیک نیتریل و یا نیپرین نیز ساخته می

 

 :داردستکش جراحی التکس

اند که حس عالی لمس کردن را فراهم ساخته و از حساسیت ساخته شده الستیک طبیعی دار ازهای جراحی التکسدستکش

شود. این بدین معناست که با ایجاد چنین کشسانی التکس به ایجاد کشسانی بیشتر شناخته می .شدباباالیی برخوردار می

باشند، های جراحی که امروزه در دسترس میاگر چه دستکش .تواند باعث آسان پوشیده شدن دستکش توسط فرد شودمی

التکس دار برای انجام عمل توسط جراحان  های جراحیشوند ولی دستکشاز مواد دیگری نظیر پلی سوپرین نیز ساخته می

 .کندتری را ایجاد میشوند، چرا که امروزه این مدل توسط تکنولوژی بهبود یافته و حساسیت پوستی کمترجیح داده می

 

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

 جدول کدآیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش کدسریال  عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 جفت  205۶5000 - دستکش های الستیکی طبی  5

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 عدد Examination gloves 0055050000 دستکش معاینه 2

 عدد Surgical gloves 0055050003 دستکش جراحی 0
 مأخذ: پورتال بهین یاب

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C


 

 کدهای تعرفه محصوالت طرح حاضر

شماره 

 تعرفه
 نوع کاال

حقوق گمرکی و سود 

 بازرگانی

مالیات ارزش 

 افزوده

واحد 

 سنجش

 کیلوگرم ۶ 23 دستکش جراحی 03505533

 کیلوگرم ۶ 23 دستکش معاینه 03505۶23
 50۶0مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

پیش بینی وضعیت آتی بازار دستکش های جراحی و  شود.آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میدر این قسمت وضعیت 

این در . برآورد شده است میلیون عدد 818 سال آینده بطور میانگین 0در  معاینه اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی

میلیون عدد می باشد و تحلیل موازنه عرضه و  114سال آینده به طور میانگین معادل  0آتی طی  عرضه حالی است که

تن کمبود را نشان می دهد در حال حاضر عمده نیاز داخل از طریق  414تقاضای آتی دستکش های جراحی و معاینه 

لذا واردات تامین می گردد و اجرای طرح حاضر میزان واردات محصول را کاسته و از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند. 

تکش های جراحی و معاینه باید با اولویت تامین نیاز داخلی صورت گیرد و در گام های بعدی به صادرات این تولید دس

 محصوالت اندیشید.

 

 ای دستکش های معاینه و جراحی                 واحد: عددتقاض و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1338 1338 1334 1331 1334 سال                                شرح

 53۶،435،5۶5 550،220،225 535،333،453 55۶،052،343 533،000،0۶0 پیش بینی تقاضای داخلی

 5،033،333 5،033،333 5،033،333 5،033،333 5،033،333 پیش بینی تقاضای خارجی

 502،203،333 533،533،333 ۶5،043،333 ۶5،243،333 ۶5،243،333 هبینی شدکل امکانات عرضه پیش

 -181،141،838 -422،824،228 -418،121،811 -431،832،181 -414،484،134 کمبود عرضه

 

 

  



 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی 

 ظرفیت سالیانه  واحد سنجش شرح محصول  ردیف

 000033333 عدد دستکش معاینه التکس 5

 

 ظرفیت عملی

 ظرفیت سالیانه  واحد سنجش شرح محصول  ردیف

 503333333 عدد دستکش معاینه التکس 5

 

 شاخص های عملیاتی-4

 واحد مقدار شرح

 روز 033 تعداد روز کاری

 نوبت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 4 زمان هر شیفت

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-8

 

 مواد اولیه  -8

 مواد اولیه

 التکس

 اکسیدانتو..()شتاب دهنده، آنتی  مواد افزودنی

 آب و پروتئین

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 1333 1338 1338 1334 شرح / سال

 %533 %533 %۶3 %43 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 503333333 503333333 500333333 524333333 دستکش معاینه )عدد(



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 00% (IRR) سرمایه گذاریداخلی کل  نرخ بازگشت

 00% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال2.0 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 554402 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

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

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

 25۶00 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 00405 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %24 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

 %43 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


