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 شناسنامه طرح 

 کاشی ضد اسید و ضد سایش احداث واحد تولید  عنوان طرح

 ،  آذربایجان غربیاستان   محل اجرا

  مجری طرح

 طرح   ظرفیت
 مترمربع کاشی و سرامیک ضد سایش  4,000,000
 مترمربع کاشی و سرامیک ضد اسید  3,920,000

 کائولن، فلدسپات، خاک رس  مواد اولیه مصرفی عمده 

 نفر مستقیم  119 زایی اشتغال 

 مترمربع  150.000 زمین 
 میلیون ریال  8,309,507 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  7,832,723 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  27,640 مخارج پیش از تولید 

 میلیون ریال  869,287 سرمایه در گردش طرح 

 میلیون ریال   7,390,781 آورده متقاضی 
 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 تنفس( ماه  12ساله با   5)
 ( آالت خط تولیدخرید ماشین میلیون ریال ) 1.000.000سال اول 

 میلیون ریال  190,029 بهره پرداختی تسهیالت بانکی

 میلیون ریال  0 میزان تسهیالت بابت سرمایه در گردش 

 %18 نرخ بهره بانکی 

 درصد   71/99 %18نرخ تنزیل   (IRRنرخ بازده داخلی طرح )
حقوق صاحبان سرمایه  نرخ بازده داخلی 

(IRRE)  20نرخ تنزیل % 
 درصد   53/26

( با نرخ  NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  2,851,861

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %20( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  2,144,979

 ماه  12 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره 
 سال  76/4 بازگشت سرمایه عادی دوره 

 %   56 نقطه سر به سری )سال مبنا( 
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نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح در مطالعات امکان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاعنوان مبن

  گذاری رویه سرمایه   جهت استانداردسازی  که    باشدمی   کاشی ضد اسید و ضد سایشطرح توجیهی احداث واحد تولید  مطالعات  

   است. گیرد، تدوین شدهاین طرح مدنظر قرار  توسعهکه بایستی در 

در ادامه   ،مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده  ت والدر این مطالعات ابتدا محص 

های  هایت ظرفیت ندر    و  مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده

برآورد شده تا    3.3افزار کامفار با استفاده از نرم  اجرای طرحمورد نیاز برای  ثابت و در گردش  میزان سرمایه گذاری   ، اقتصادی

درجهت انجام سرمایه گذاری  و  گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب    سرمایهنتایج تحلیلی  با استفاده از آن  

 .  اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند

را داشته باشند تا بتوانند  نعت  در صمورد نیاز    کاشی  انواع  توسعهم جهت  بایستی انعطاف الز  ینماید واحد تولید خاطر نشان می 

 . فروش محصوالت خود را افزایش دهند  بازار با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب 
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 مشخصات متقاضی طرح  :  اول بخش
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 مشخصات ثبتی شرکت -1-1

 نام و نوع شرکت:   •

 شماره ثبت:   •

 شناسه ملی:   •

 تاریخ ثبت:   •

 ها و موسسات غیر تجاری تبریز محل ثبت: اداره ثبت شرکت •

 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  •

   ، یهاروم، شهرستان غربیمرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان  •

 کد پستی:   •

 موضوع فعالیت شرکت:   •

،  سرامیکخرید و فروش انواع کاشی و سرامیک، مواد اولیه آن اعم از رنگ و لعاب  بانگوک کاشی، ساخت و تولید کاشی و   •

تولید انواع لعاب، کاشی و سرامیک ساختمانی و دیواری، کاشی های پرسالنی لعاب دار و معمولی کفی گرانیتی، کاشی  

های نانو و آنتی باکتریال، انواع کاشی و سرامیک کف، بدنه گرانتی و پخت سوم با سایزها الوان و نقش های مختلف،  

کاشی و سرامیک، طراحی و ساخت دستگاه آالت و ماشین های    طراحی و ساخت کاشی و سرامیک، پخش و توزیع

ساخت کاشی و سرامیک، صادرات و واردات کاشی و سرامیک و تمامی کاالهای مجاز، صادرات و واردات کلیه کاالهای  

سی    مجاز بازرگانی و صنعتی، اخذ کارت بازرگانی، لوازم ترخیص کاال از بنادر و گمرکات کشور، گشایش اعتبارات و ال 

نزد بانک ها، اخذ نمایندگی شرکت های مجاز داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی، حضور در نمایشگاه های داخلی و  

لتی و خصوصی داخلی و خارجی پس  سسات مالی و اعتباری دووبین المللی، اخذ تسهیالت مالی و ارزی از بانک ها و م

یه اشخاص حقیقی و حقوقی و عقد قرارداد های الزم در داخل  از اخذ مجوزهای الزم، شرکت در مناقصات و مزایدات کل

 و خارج از کشور. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 

 ریالی   50.000سهم با نام  100ریال منقسم به تعداد   5.000.000سرمایه شرکت مبلغ : سرمایه ثبتی شرکت   •

 

 ه شرکت : هیئت مدیر1جدول 

 سمت شماره ملی  خانوادگی نام و نام  ردیف 
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1    

2    

3    

 

 : بازرسان شرکت 2جدول 

 کد ملی/شناسه ملی  سمت خانوادگی/نام شخصت حقوقی نام نام و  ردیف 

1    

2    
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 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم: 
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 همقدم -2-1

در این بخش به مطالعه و بررسی محصوالت تولیدی، استانداردها، کد آیسیک و تعرفه گمرکی و عرضه و تقاضای محصول  

 پرداخته شده است.  

 

 صنعت کاشی و سرامیک -2-2

ر  های مورد نیاز صنعت کاشی به شماصنعت با ذخایر متنابهی از کانی   تمدن کهن درهنر و   ایران سرزمینی دارای تاریخ و   کشور

ای دیرین دارد. این صنعت باتوجه به برخورداری از منابع ذخایرطبیعی نیروی انسانی ،  آید. صنعت کاشی در ایران سابقهمی

 .  تکنولوژی دارای مزیت نسبی افتصادی ارزشمندی است  انرژی و

این سال تولید    در  ست وگرفته ابه صورت دستی در کارگاه های کوچک صورت می   1339تولید کاشی درایران تا قبل از سال  

به دنبال آن کارخانجات سعدی نیلو، یزد ، اصفهان ، حافظ جزء    کاشی ماشینی با احداث کارخانه کاشی ایرانا آغاز گردید و

 اندازی شدند.  راه  اولین واحدهای تولید کاشی احداث و

مهم و استراتژیک محسوب می شود که سهمی مهم در اقتصاد ایران    در ایران، یکی از صنایع  کاشی و سرامیک صنعتامروزه  

دارد. بعد از صنعت سیمان، صنعت کاشی و سرامیک، یکی از بزرگترین صنایع فعال کشور مرتبط با صنعت ساخت و ساز  

  90٫000بیش از    طبق برآوردهای انجام شده  .ساختمان از نظر توسعه، گردش مالی و تعداد افراد شاغل در آن به شمار می رود

شغل غیر مستقیم )اعم از مواد اولیه، خدمات تکنولوژی و مهندسی، شبکه توزیع، برندها و   280٫000شغل مستقیم و بیش از 

 .( وابسته به این صنعت است…بازرگانی ها و 

شرکت رسیده    137شرکت به بیش از    13سال، از    25مروزه، تعداد شرکت های تولیدی کاشی و سرامیک کشور در طی حدود  ا

سرمایه گذاری    .میلیون متر مربع افزایش یافته است  750است که ظرفیت قابل تولید و نصب شده این شرکت دها نیز به  

درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شده    95میلیارد یورو ارزیابی می شود که    5/3انجام شده در این صنعت مبلغی بالغ بر  

 .است
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 محصوالت طرح  -3-2

 سرامیک ضد اسید کاشی و  -1-3-2

کاشی و سرامیک ضد اسید یکی از دسته بندی های کف پوش هاست که مخصوص استفاده در در کارخانجات، محیط های  

صنعتی و آزمایشگاه ها ساخته می شود. در این محیط ها به خاطر استفاده زیاد و همیشگی از مواد اسیدی و آثار مخرب آن  

یوارپوش مخصوص بسیار ضروری است. کاشی های ضد اسید به دلیل ویژگی های منحصر بفرد و  استفاده از کفپوش و د

از ویژگی های کاشی ضد اسید می توان به مواردی مانند    .مرتبط با این محیط ها، در این گونه محیط ها نصب می شوند

ل پایین یخ زدگی، ضد سایش و مقاومت باال  مقاومت باال در برابر مواد شیمیایی و اسیدی، جذب کم آب و به دنبال آن احتما

در برابر حرکت افراد و تجهیزات و ماشین آالت سنگین و ... اشاره کرد. این نوع از سرامیک ها و کاشی ها برای مراکز صنعتی،  

از  کارخانجات مختلف مانند کارخانه تولید مواد لبنی و غذایی، شرکت های حاوی حوض های حاوی مواد اسیدی و مواردی  

 .این قبیل استفاده می شود

 

 

 : کاشی ضد اسید 1شکل 

 

در هنگام نصب این نوع از کاشی و سرامیک نیز باید به مواردی دقت نمود تا از ویژگی های منحصربفرد این محصول به  

دقت شود وجود فاصله بین دو کاشی یا  درستی استفاده شود. از نکات مهمی که در هنگام نصب کاشی ضد اسید باید به آن  

میلیمتر در نظر گرفته می شود. همچنین باید به ای نکته توجه داشته    5تا    3بند است که با توجه به سایز کاشی به اندازه  

باشید که برای نصب و بندکشی این محصول باید از نوع خاصی از مالت استفاده شود. این مالت ها دارای خاصیت ضد  

تند و در برابر مواد اسیدی مقاومت خوبی دارد. در صورت عدم استفاده از مالت ضد اسید در نصب و بند کشی،  اسیدی هس

 .مدتی پس از استفاده، مواد اسیدی مالت بین کاشی ها را خورده و با نفوذ به زیر کاشی باعث کنده شدن آن می شود
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 :  مزایای کاشی های ضد اسید صنعتی

 اسیدها  برابر  در مقاوم •

 باال  مکانیکی  مقاومت دارای •

 سایش  برابر در  باال  مقاومت دارای •

 ر پایین و مقاومت باال در برابر یخ زدگی بسیا آب جذب  •

       

 کاشی و سرامیک ضد سایش  -2-3-2

خوردگی  در صنایع مختلفی چون فوالد و معادن، خصوصاً در صنایعی که با فرآوری مواد اولیه سروکار دارند موضوع سایش و 

های عمده و هزینه بر بوده و تعمیر یا جایگرینی تجهیزات آسیب دیده، مستلزم توقف خط تولید و هزینه   تجهیزات از چالش

های باالی تعمیرات است. لذا از گذشته تاکنون استفاده از پوششهای محافظ و در جنس های مختلف به عنوان یک راه حل  

. استفاده از فلزات سخت شده مخصوصاً فوالدهای ضد سایش در بسیاری از موارد  اصولی مد نظر طراحان قرار گرفته است

هایی که در معرض رطوبت، تماس با   باعث کم شدن هزینه و طوالنی تر شدن فواصل توقف خط می گردد ولی در محیط

فلزات سخت بطور جدی مورد   مواد شیمیایی خورنده، عبور مواد با سختی زیاد و همچنین دماهای کاری باال باشد، استفاده از

( باشند با  AL2O3هایی که دارای درصد باالی آلومینا ) گیرد اما سرامیکهای ضد سایش، خصوصاً سرامیکچالش قرار می 

توجه به خواص مکانیکی منحصر بفرد خود می توانند در شرایط فوق جایگزین مناسبی برای فلزات سخت باشند و ویژگیهای  

این نوع از سرامیکهای صنعتی امروزه به صورت گسترده در صنایع مختلف از جمله فوالد، آهن،  ذیل باعث می گردد که  

 معادن، سیمان، پودر سازی و ... مورد استفاده قرار گیرند: 

 سختی سطح بسیار باال  •

 آمفوتر بودن )خنثی بودن( و عدم واکنش با مواد مختلف شیمیایی اعم از محیط های بازی و اسیدی  •

 تر نسبت به فلزات که باعث اعمال بار کمتر به تجهیزات می گردد دانسیته کم •

 قابلیت نصب آسان و با روشهای متنوع )چسباندن، جوش دادن، پیچ و مهره کردن(  •

 عدم تغییر فاز و حفظ خواص مکانیکی در دماهای باال  •

 آسان و کم هزینه بودن تعمیرات و نگهداری  •

 قیمت مناسب •
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 سرامیک ضد سایش : 2شکل 

 

 سرامیک ها  خواص -2-4

مواد سرامیکی خواص ویژه ای از خود نشان می دهند به طوری که این امر موجب می گردد که جایگزین دیگری با مواد  

یک خواص  دیگر نداشته باشد وبنابراین نقش ویژه ای در تهیه انواع بیشماری از ادوات و تجهیزات بازی می کند. برای ایجاد  

خوب و مناسب ودر نتیجه بکارگیری صحیح مواد سرامیکی دانستن اطالعات درمورد رابطه بین خواص و ریزساختار مواد  

امروز   پیشرفته  های  سرامیک  دارد.  تهیه  روش  و  تولید  فرآیند  به  زیادی  بستگی  مواد  ریزساختار  است.  سرامیکی ضروری 

ی بر تولید مواد سرامیکی است که به شکل کامل تولید شده و بعد از تولید نیاز به  کاربردهای بسیار فراوانی دارند و امروزه سع 

 ماشین کاری و در نتیجه تحمیل هزینه اضافی به سیستم حذف گردد. 

 

 موارد مصرف و کاربرد -5-2

 : سایش و ضد اسید کاربرد کاشی های ضد 

 ( قرار دارند. HF استثناء اسید فلوئوریدریکهایی که در معرض اسیدها )به مناسب جهت کاربرد در محیط  •

هایی که در معرض بارهای سنگین دینامیکی قرار دارند. مانند کف انبارهای صنعتی که  مناسب جهت کاربرد در محیط  •

 نمایند. های حامل بار بر روی آن تردد می لیفتراک 
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 افراد قرار دارند )مانند اماکن عمومی( هایی که در معرض ترافیک سنگین عبور و مرور مناسب جهت کاربرد در محیط  •

های صنعتی و  هایی که در معرض مواد دارای بوی آزاردهنده قرار دارند )مانند آشپزخانه مناسب جهت کاربرد در محیط  •

نفوذ مواد بدبو به بدنه   صنعتی،  اسید  ضد  کاشی  بدنه  پایین  بسیار  آب  جذب  واسطه  به های بهداشتی عمومی(سرویس 

 گردد. ه و مانع ایجاد بوی نامطبوع در محیط در اثر مرور زمان می بسیار سخت بود

  ( و آجدار Plainهای ضد اسید تولیدی دردونوع ساده ) کاشی   مصرف،   محل   به  باتوجه   کاربران   ایمنی   تأمین   منظور   به •

(Anti-Slip تولید می ) نظـر    هایی که خاصیت لغـزندگی محصول مـوردگردد که نوع آجدار آن جهت مصرف در محیط

 ها قرار دارند و ...( کاربرد بیشتری دارد. های صنعتی که در معرض چربی است )مانند حـاشیه استخـرهـا، آشپزخانه 

 شیمیایی  مواد و اسید  های  حوضچه  در   کاربرد جهت مناسب •

 صنعتی  های   سالن دیواره و  کف پوشش  جهت مناسب •

یع روغن کشی، صنایع فرآوری گوشت،  صنا   لبنی،   های   فرآورده  تولید   های   کارخانه   غذایی،   صنایع   در   کاربرد  جهت   مناسب •

 های نوشابه سازی، صنایع بسته بندی مواد غذایی و.... کنسرو سازی، کارخانه

 مناسب جهت پوشش کف و دیواره سالن های صنعتی  •

 

 آیسیک  کد -6-2

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتی برای دستهبنداز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

یاب( و مطابق پروانه بهره  و کشاورزی سازمان صمت )بهینبر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی 

 باشد.  می  زیرکد آیسیک محصوالت طرح مطابق جدول  صنعت، معدن و تجارت ،  وزارتبرداری صادر شده از سوی 

 واحد تولیدی   اصلی  محصوالت آیسیک: کد 3دول ج

 

 واحد ( ISICکد آیسیک ) نام فارسی  ردیف 

 مترمربع 2693512313 کاشی ضد سایش )تایل(  1

 مترمربع 2693512312 کاشی ضد اسید )تایل(  2
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 گمرکی تعرفهو  شماره -7-2

استعالم   اساس  شده  بر  کشاورزی  اخذ  و  معدنی  صنعتی،  محصوالت  اطالعات  سامانه  تجارت، از  و  معدن    وزارت صنعت، 

 باشد.  می   زیرمحصوالت طرح مطابق جدول یاب(، کد تعرفه کمرگی )بهین

 کد تعرفه گمرکی محصوالت طرح: 4جدول 

 واحد کد تعرفه  نام فارسی  ردیف 

 مترمربع 69089090 کاشی ضد سایش )تایل(  1

 کاشی ضد اسید )تایل(  2
69089090 
69079090 

 مترمربع

 

 محصول  استانداردهای -2-8

 در محصوالت نهایی که به دست مصرف کنندگان می رسد، کیفیت هر محصول بستگی به عوامل زیر دارد 

 کیفیت مواد اولیه - 1

 کیفیت خط تولید - 2

 تجربه پرسنل تولیدی - 3

عامل اول یعنی کیفیت مواد اولیه بیشترین تاثیر را روی کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین قبل از استفاده از مواد  

دارا بودن استانداردهای مجاز از   ای در مورد این مواد انجام پذیرد و در صورتهای اولیه می بایست تستاولیه در خط تولید،  

 د. آنها در خط تولید استفاده شو

( برای  8استانداردهای زیر )جدول  نعتی ایران  صشده موسسه استاندارد تحقیقات    نبا مراجعه به فهرست استانداردهای تدوی

 .باشدرعایت استاندارد فوق برای کلیه تولیدکنندگان الزامی می محصوالت این طرح تدوین شده است. 

  کاشی و سرامیکولید مرتبط با ت استانداردهای : 5جدول 

شماره   عنوان  ردیف 
 استاندارد 

سال  
 تصویب 

روش های آزمون    -4قسمت    -روان مالت ها و چسب ها - کاشی های سرامیکی   1
 روان مالت ها 

10760-4 1394 

 1388 2-12494 روش آزمون   - تعیین مقاومت در برابر سایش -2قسمت  - گروت های کاشی 2

 1388 3-12494 روش آزمون  - تعیین مقاومت فشاری و خمشی  - 3قست  - گروت های کاشی 3
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شماره   عنوان  ردیف 
 استاندارد 

سال  
 تصویب 

دیوارکاشی  4 و  کف  کاشی 1قسمت    - کاری  اجرای  و  طراحی  کاشی  :  کاری، 
 کار آیین   - گروهی و سنگ طبیعی بر دیوارهای داخلی در شرایط معمولموزائیکی 

12495-1 1399 

دیوارکاشی  5 و  کف  کاشی 2قسمت  -کاری  اجرای  و  طراحی  کاشی  کاری،  : 
 کار آیین  - گروهی و سنگ طبیعی بر دیوارهای خارجی در شرایط معمولموزائیکی 

12495-2 1400 

آیین کار طراحی و نصب کاشی ها و موزاییک    - 3قست    -کاشی کاری دیوار و کف   6
 های سرامیکی کف 

12495-3 1388 

دیوار کاشی  7 و  کف  کاشی 4قسمت    -کاری  واجرای  طراحی  و  :  سرامیکی  کاری 
 کار آیین  - موزائیکی در شرایط خاص

12495-4 1399 

طراحی و اجرای کف سازی با موزاییک های   - 5قسمت -کاشی کاری کف و دیوار  8
 آئین کار -سنگ طبیعی و بلوک های کامپوزیتی  - مرمری و بلوک های سیمانی  

12495-5 1392 

میکروبی   کاشی 9 خاصیت ضد  با  سرامیکی  کاشی1قسمت  -های  نانو:  غیر    - های 
 های آزمون ها و روشویژگی

14499-1 1398 

 1392 17010 ویژگیها -کاشی سرامیکی تزیینی 10

 1393 25 تعاریف ،طبقه بندی ،ویژگی ها و نشانه گذاری -کاشی های سرامیکی  11

 1376 3996 خراشیدگی بر اساس جدول سختی موهس روش آزمون تعیین سطح کاشی در برابر   12

 1399 4289 گذاری  ها و نشانهبندی، ویژگی تعاریف، طبقه - های سرامیکی گروهی کاشی 13

 1381 6272 ویژگی ها و روش های آزمون -کارتن جهت بسته بندی انواع کاشی 14

 1388 10-9169 روش آزمون   - تعیین انبساط رطوبتی  - 10قسمت   -کاشی های سرامیکی  15

سرامیکی 16 های  یازدهم-کاشی  حرارتی -قسمت  انبساط  برابر  در  مقاومت  - تعیین 
 رطوبتی )اتوکالو(کاشی های لعابدار 

9169-11 1386 

 1386 12-9169 تعیین مقاومت در برابر یخ زدگی -قسمت دوازدهم-کاشی های سرامیکی  17

تعیین میزان سرب و کادمیوم آزاد شده از کاشی    -15قسمت    -کاشی های سرامیکی 18
 روش آزمون   - لعابدار 

9169-15 1388 

 1392 16-9169 تعیین اختالف های جزئی رنگ-16قسمت-کاشی های سرامیکی  19

 1400 2-9169 های آزمون  روش -: تعیین ابعاد و کیفیت سطح 2قسمت - های سرامیکیکاشی  20

:  تعیین جذب آب، تخلخل ظاهری، چگالی نسبی  3قسمت  -های سرامیکیکاشی  21
 های آزمون روش   -ظاهری و چگالی حجمی 

9169-3 1400 

سرامیکیکاشی  22 شکست-4قسمت  -های  استحکام  و  گسیختگی  مدول    - تعیین 
 روش آزمون 

9169-4 1400 

تعیین مقاومت در برابرضربه با  -قسمت پنجم-روش آزمون  -سرامیکی کاشی های   23
 اندازه گیری ضریب ارتجاعی 

9169-5 1386 

مقاومت سایش عمقی کاشی های بدون لعاب    -6قسمت  -کاشی های سرامیکی   24
 روش آزمون -

9169-6 1393 
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شماره   عنوان  ردیف 
 استاندارد 

سال  
 تصویب 

سرامیکی  25 های  کاشی هاشی    - 7قسمت    -کاشی  مقاومت سایش سطحی  تعیین 
 روش آزمون  - دار لعاب 

9169-7 1388 

 1393 8-9169 روش آزمون - تعیین انبساط حرارتی خطی-8قسمت  -کاشی های سرامیکی  26

روش  -تعیین مقاومت در برابر شوک حرارتی    - 9قسمت  -کاشی های سرامیکی   27
 آزمون 

9169-9 1393 

 1389 9649 معیار مصرف انرژی در فرآیند های تولید -کاشی سرامیکی 28

 A1 1391-9649 ( 1معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید )اصالحیه شماره -کاشی سرامیکی 29

 A2 1395-9649 2اصالحیه شمار -معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید -کاشی سرامیکی 30

 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی  -2-9

 .است شده پرداخته آنها شرح به ادامه در  که هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت تعیین را در ای عمده نقش و باشد می تولید  متغیر  های  هزینه مهمترین از یکی که مصرفی اولیه مواد قیمت •

 .دارد محصول شده

 محصول، کانون های مصرف و اولیه مواد تامین منابع به  دسترسی لحاظ  از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه •

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها هزینه

 فروش قیمت بر میزان ضایعات و تولیدی محصول کیفیت ، گذاری سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژی نوع •

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه •

 سرشکن طریق  تولید از  ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول  فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت •

 .میگردد محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن

 محصوالت طرح مطابق جدول ذیل می باشد.  ت فروش بر اساس موارد فوق متوسط قیم 

 : حداقل و حداکثر قیمت محصوالت طرح 6جدول 

 

 )میلیون ریال(  حداکثر قیمت  )میلیون ریال(   حداقل قیمت واحد نام محصول  ردیف 

 2,800,000 600,000 مترمربع سرامیک ضد سایش  1

 1,800,000 500,000 مترمربع کاشی ضد اسید  2
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 های اقتصادی و بازرگانی  حمایتوضعیت -2-10

از آنجا که واحدهای   .هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهای دولت قرار نگیرد، دچار مشکالتی در فرآیند تولید خواهد شد

خواهد بود و نقدینگی واحد در  جدید در سالهای ابتدایی راه اندازی در ظرفیت کامل، تولید ندارند، لذا حاشیه سود آنها پایین  

وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای بقا در میدان رقابت نیاز به حمایتهای مالی است. از طرف دیگر برای واحدهایی که دارای  

قدمت چندین ساله می باشند و در بازارهای جهانی تا حدودی نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و برای تسهیل  

ها و قوانین ارئه دهد که فضا را برای سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها به راحتی  و آرامش خاطر آنها مشوق 

در بازارهای جهانی به فروش برسد. در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مورد بررسی قرار  

 :گرفته است

 

 تعرفه گمرکی )محصوالت و ماشین آالت( و مقایسه با تعرفه های جهانی مایت ح -2-10-1

در اغلب واحدهای تولیدی بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود. این ماشین آالت پس از تستهای اولیه و  

ونه ماشین آالت  عدم مشکالت فنی از طریق گمرک وارد کشور خواهند شد. حقوق گمرکی که در حال حاضر برای این گ

 .درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد  10وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهای تولیدی که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت حقوق گمرکی می  

برای آنها تصویب شده  هایی  های اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوق باشند. خوشبختانه در سال 

 .است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

 

 ها(، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار حمایت های مالی )واحدهای موجود و طرح  -2-10-2

های صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت کوتاه مدت  های مالی برای طرح یکی از مهمترین حمایت 

 .های صنعتی آمده استباشد. در ادامه شرایط این تسهیالت برای طرحواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می برای خرید م 

درصد    70گذاری ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف  در بخش سرمایه  (1

 .شودگذاری ثابت در محاسبه لحاظ می   سرمایه

درصد    60ازی طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب  سساختمان و محوطه (2

 گردد محاسبه می 
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  75درصد و در غیر این صورت با ضریب    90ماشین آالت خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضریب   (3

 گردد درصد محاسبه می 

درصد باشد، اقالم اشاره شده    70گذاری ثابت کمتر از    سرمایه  آالت خارجی در گذاری ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه  (4

 .گردددرصد محاسبه می   70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1در بند  

درصد    70رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان  برداری می هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح  (5

 .  گردداز شبکه بانکی تأمین 

نقطه نظر   (6 از  به ماهیت طرح  توجه  با  را  ارزی  ریالی و  بازپرداخت در تسهیالت  و  تنفس  زمان دوران مشارکت،  مدت 

 . شودسال در نظر گرفته می  8سودآوری و بازگشت سرمایه حداکثر 

در نظر گرفته  سال    10حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و محروم   (7

 .شودمی

 

 واردات   شرایط -11-2

صنعت کاشی وسرامیک جز صنایعی است که به علت ممنوعیت واردات، کامال بر تولید داخل استوار است و البته که این  

صنعت در مقیاس جهانی نیز حرفی برای گفتن دارد. از سمت دیگر، تقاضا در این بخش به بازار مسکن مربوط است و رکود  

 د. رونق در این بازار تاثیر بسزایی بر این صنعت می گذار و 

 

 صادارت  شرایط -2-12

، برای صادرات محصوالت تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن  صمتاز نقطه نظر مقررات وزارت  

گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم  محسوب می   بهداشتی و غذاییاز آنجایی که این محصوالت، یک کاالی  

 .ه استباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شدبرخورداری تولیدکننده از شرایطی می 

 شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح  معرفی: 7جدول 

 شرح شرایط الزم  ردیف 

برخورداری از مزیت   1
 رقابتی به لحاظ قیمت 

، قیمتهای رقابتی جهانی میباشد که این مورد نیز به  یکی از معیارهای مهم در صادرات
از جمله   .مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گرددشرایط اقتصاد کالن کشور در  

این شرایط میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره  
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 شرح شرایط الزم  ردیف 

پذیری اقتصادی صادرات  کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیه 
 .لیل قرار گیرددر زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد تح 

2 
برخورداری از مزیت  

رقابتی به لحاظ  
 کیفیت

. از این رو برای ورود  یت بسار باالئی برخوردار می باشدکیفیت در ابعاد مختلف آن از اهم 
ذیال چند نمونه از ابعاد   .به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

 .... ، خدمات پس از فروش وستاندارد، عمرکیفیت عملکرد، ا . کیفیت آمده است

3 
برخورداری از توان  
فنی و مهندسی  

 مناسب

، قابلیت تولید با کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد  توان مهندسی در طراحی
نیاز خریدار و ....... از مواردی است که برخورداری تولید کننده از توان فنی و مهندسی  

 . اجتناب ناپذیر می سازدالزم 

 نشان تجاری معتبر  4
یکی از مباحث مطرح در فروش در سطح جهانی ، برخورداری تولید کننده از نشان و  
تجارب قبلی معتبر است و لذا خریداران کمتر با شرکتی که از این خصوصیات برخوردار  

 . نباشد، اقدام به خرید می نمایند

آشنایی کامل با امور   5
 جهانی تجارت 

فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت  
 . جهانی می باشد

 

 تحلیل آمار تولید مصرف و صادرات جهانی کاشی و سرامیک  -2-13

 مناطق تولید کننده و مصرف کننده کاشی و سرامیک در جهان  -2-13-1

ادامه داشت.    2019، شاهد اولین کاهش تولید و مصرف جهانی کاشی سرامیک بودیم، این روند منفی تا سال  2018در سال  

  12673، تولید کاشی در جهان به  2019% رشد در قلمرو مثبت باقی ماند. در سال    1در مقابل، جریان واردات و صادرات تنها با  

رقم خورد. درست مثل    2018میلیون متر مربعی بود که در سال    13157د کمتر از  درص  3.7میلیون متر مربع کاهش یافت، که  

میلیون متر مربع کاهش یافت و    8532میلیون متر مربع به    8.980درصد دیگر کاهش یافت، از    5سال قبل، تولید در آسیا  

ید در چین بود. در قاره اروپا در  % از تولید جهانی را از آن خود نمود. این سقوط حاصل کاهش شدید حجم تول  3.67معادل  

  1.304% از تولید جهانی( کاشی تولید شده است. میزان تولید هم در اتحادیه اروپا )  14.8میلیون متر مربع )  1874مجموع  

 % ( کاهش یافت.   - 7.8میلیون متر مربع،  570% ( و هم در خارج از اتحادیه اروپا )  -  7.8میلیون متر مربع،

میلیون متر مربع ثابت باقی مانده است، این ثبات به دلیل جبران کاهش در آمریکای شمالی    1503قاره آمریکا  میزان تولید در  

میلیون متر مربع( است. رشد در    1.173+% ،  2.2میلیون متر مربع( در اثر افزایش در آمریکای مرکزی و جنوبی    %330 ،  -4.9

+%( تخمین زده شد، ادامه یافت. عالوه بر مصر، که  5.7یون متر مربع )  میل  759حدود    2019آفریقا، جایی که تولید در سال  

میلیون متر مربع رسیده است، رشد    115میلیون متر مربع پیشرو در قاره باقی مانده است و نیجریه که به تولید    300با تولید  
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تیوپی، سودان، غنا و تانزانیا( که عمدتا توسط  تولید در جنوب صحرای آفریقا )سنگال، آنگوال، زامبیا، زیمبابوه، کنیا، اوگاندا، ا

 میلیون متر مربع را رقم زده است.   40تا  10به بعد تولید بین  2015سرمایه گذاری های چینی ادامه دارد و از سال 

میلیون    500%( کاهش یافت که تقریبا  -   4.1میلیون مترمربع )  12375به    12902، مصرف کاشی در جهان از  2019در سال  

% ( کاهش یافت،    - 6.3میلیون متر مربع )  7995ر مربع کاهش یافته است. بیشترین انقباض در آسیا بود، جایی که تقاضا به  مت

میلیون    1021به    1009% از مصرف جهانی، در مورد اروپا، میزان مصرف در کشورهای اتحادیه اروپا رشد کرد )از    64.6معادل  

میلیون متر مربع(. میزان مصرف در    506به    563درصد کاهش یافت )از    10اتحادیه اروپا    + % ( اما در ارویا غیر1.2متر مربع،  

میلیون متر    544+ % ( در آمریکای مرکزی و جنوبی و  0.7میلیون متر مربع )   1257قاره آمریکا تقریبا با ثبات بود با حجم  

+ % ( رسید و  7.2میلیون متر مربع )  1.002ت و به  % ( در آمریکای شمالی. تقاضا در آفریقا به شدت افزایش یاف- 3.7مربع )

 .همچنان از ظرفیت تولید قاره فراتر رفت

 

 

  

 مناطق صادرکننده کاشی و سرامیک در جهان   -2-13-2 

میلیون متر مربع    837،    2رشد کرد و به    2018میلیون متر مربع در مقایسه با سال    31، صادرات جهان فقط  2019در سال  

میلیون متر مربع کاهش و رشد تقریبی سایر کشورهای    75. این رشد اندک حاصل انقباض صادرات چین ) + %( رسید 1.1)

میلیون متر مربع    1444میلیون متر مربع( بود. صادرات به مناطق کالن از آسیا به    86عمده صادر کننده، به ویژه هند )افزایش  

میلیون    920ان را به خود اختصاص داد. صادرات از اتحادیه اروپا،  % از صادرات جه   51% ( افزایش یافت و معادل معادل    1.5)

+ % ( برآورد گردید و در مقایسه با سال گذشته ثابت باقی ماند و در عین حال یک سوم از صادرات کل جهان  0.3متر مربع )

  189به    175درصد افزایش از    8را در بر گرفت، صادرات از کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا نیز به وفور انجام شد )
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میلیون متر مربع( بدون تغییر باقی    148میلیون متر مربع(. در قاره آمریکا، میزان حجم صادرات از آمریکای جنوبی و مرکزی )

% ( در آخر،    - 8.2میلیون متر مربع،    45به    49ماند، در حالی که صادرات در منطقه آمریکای شمالی اندکی کاهش یافت )از  

 میلیون متر مربع رسید.  88میلیون متر مربع کاهش یافت و به  3ات از آفریقا صادر

% به    68.3در مورد تمایل به صادرات در قاره های مختلف یا مناطق کالن، اتحادیه اروپا با افزایش سهم صادراتی خود از   

ن المللی دارد. مناطق دیگر در رتبه  % در بخش تولید همچنان منطقه ای است که بیشترین تمرکز را در بازارهای بی  70.6

درصد    28% از حجم تولید خود را صادر کردند )در مقایسه با    33های پایین تری قرار گرفتند: کشورهای خارج از اتحادیه اروپا  

.  % را به صادرات اختصاص دادند   11.6% و آفریقا    17% ، آسیا    12.6% ، آمریکای جنوبی    13.6سال قبل(، آمریکای شمالی  

روند جریانات واردات صادرات طی سال ها ثابت بوده و این تمایل به تولید کاشی در نزدیکی بازارهای صادراتی را نیز تأیید  

% ( از صادرات انجام شده،    61.2% مصرف جهانی بود که بیش از نیمی )  22.9% تولید و    22.4می کند. صادرات جهانی شامل  

% از صادرات آمریکای جنوبی در آمریکای    76.2ایی نیز تولید شد )به عنوان مثال  شامل صادرات در همان منطقه جغرافی

% از صادرات    68.3فروخته شده است و   NAFTA % از صادرات آمریکای شمالی در منطقه  81.8جنوبی باقی مانده است(،  

  در   را   خود   صادرات  از  ٪46بود که    آنیا به سایر کشورهای آسیایی حمل شده است. در این میان تنها استثنا، اتحادیه اروپا

  هر   در   جهان   مصرف  و  تولید   سهم  میزان  شباهت  تحلیل   این  بر  تأییدی   مهر.  رساند  فروش  به  اروپا   اتحادیه   از   خارج  بازارهای 

% از مصرف جهانی، اروپا )اتحادیه اروپا + غیر اتحادیه اروپا( به ترتیب    64.6% از تولید و    67.3  آسیا  دیگر،  عبارت  به.  است  قاره

 .را به خود اختصاص داده است % 8و  % 6% و آفریقا    14.6% و    11.9% ، قاره آمریکا    12.4% و    14.8
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 کشورهای وارد کننده برتر کاشی و سرامیک در جهان -2-13-3

درصد از کل    36.7میلیون متر مربع کاشی وارد کردند که معادل   1040کشور برتر وارد کننده در مجموع   10،  2019در سال  

میلیون متر مربع در مقایسه با سال قبل افزایش داشته    11جریان واردات / صادرات جهانی کاشی را در بر می گیرد و فقط  

  دیگر  کننده  وارد  کشور  10 به واردات  ، ٪  32 با  تایلند  و  کرده وارد  را  خود  مصرف  از  ٪  17است. به استثنای اندونزی، که فقط 

به    واردانش  درصدی،  2٫4، ایاالت متحده با وجود کاهش  2019صرف داخلی را تشکیل می دهد. در سال  م   از  60٪  از  بیش

میلیون متر    273میلیون متر مربع به    289درصدی تقاضای داخلی از    5.5میلیون متر مربع رسید. در راستای کاهش    204

  سهم   از  شده  مصرف  تولیدات  از  ٪  74.7مربع، موقعیت خود را به عنوان بزرگترین کشور وارد کننده کاشی در جهان حفظ کرد،  

،ت  سقوط  جبران  برای  که  شد  برداشت  واردات ایتالیا  کنترل  از جمله شرکت های تحت  داخلی   Del Conca USAولید 

Florida Tile Florim USA Landmark و Stonepeak)   درصدی    4.6کمی بیشتر از سال قبل بود، این میزان با افت

شور بزرگ  ک  4درصد واردات کاشی ایاالت متحده از    70کاهش یافته بود. بیش از    2019میلیون متر مربع در سال    83به  

+ %(،  11میلیون متر مربع :    36.9% ( ، اسپانیا )  - 36.4میلیون متر مربع ؛    40.9تولید کننده کاشی نشأت گرفته است: چین ) 

( مربع    33.5مکزیک  متر  )  5میلیون  ایتالیا  و   )  % مربع    32.9+  متر   . (% +4٫8میلیون 

قریب الوقوع چین از بازار ایاالت متحده آمریکا بهره مند شدند:    ، سایر کشورها به غیر از اسپانیا از خروج 2019در پایان سال  

  30میلیون دالر، سهم    CIF  بر اساس) فروش  با   ایتالیا  ارزش،  نظر  از.  کرد  رشد  ٪  383% و هند    52% ، ترکیه    26.4برزیل  

 .میلیارد دالر آمریکا( را از آن خود نمود 2.2درصدی از ارزش کل واردات ) 
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 بررسی میزان تولید،مصرف و صادر کنندگان برتر کاشی و سرامیک در جهان  -2-13-4

درصدی در    11پس از کاهش    2019چین، بزرگترین تولید کننده، مصرف کننده و صادر کننده کاشی و سرامیک، در سال   

عت و بازار چین همچنان دشوار  ، دومین انقباض شدید از نظر تولید و مصرف را تجربه کرد. اگرچه برآورد کمی صن2018سال  

میلیون متر مربع کاهش یافته است    5187به    2019است، اختالف بین ارقام موجود نشان می دهد که تولید چین در سال  

%(    - 8.6میلیون متر مربع )   4.624% از تولید جهانی، در حالی که مصرف داخلی    41، معادل  (2018% کاهش در سال    8.7)

میلیارد    10یا پیش از   CBCSA این مقایسه با ظرفیت گزارش شده توسط انجمن کاشی سرامیک چین  تخمین زده شده است. 

 .شرکت است 1160مترمربع ظرفیت نصب شده توسط حدود 

میلیارد متر مربع رسید، بخشی از    8.2میلیون متر مربع کاهش یافت و به   800معادل   2019، تولید در سال CBCSA   طبق

نشریه گزیده دنیای سرامیک گزارش    43کارخانه دیگر در چین بود. همان طور که در شماره    105طیلی  این امر به دلیل تع

میلیون متر   854، صادرات چین برای ششمین سال متوالی از (36شده است. )»صادرات کاشی چینی در سقوط آزاد«، صفحه 

  39نی کاهش یافته است. صادرات چین به آسیا با  % صادرات جها  27.5% ( ، معادل    -8.8میلیون متر مربع )   779مربع به  

میلیون متر مربع رسید که بیشتر به دلیل انقباض در سه بازار بزرگ خارجی کانی چینی    477.6میلیون متر مربع کاهش به  

ر مربع،  میلیون مت  75.5یعنی فیلیپین، کره جنوبی و اندونزی بود. خسارات وارده ناشی از کاهش صادرات در آمریکای التین )

میلیون متر مربع کمتر( و همچنین در    4میلیون متر مربع،    31.8و در اقیانوسیه )(  2018میلیون متر مربع کمتر از سال    3

  - 3.8میلیون متر مربع،    10.3و در بقیه اروپا ) % (    - 14.6میلیون متر مربع )  10اتحادیه اروپا که واردات از چین اکنون کمتر از  

میلیون متر    120به میزان پایین تری برآورد گردید. در مقابل، روند نزولی صادرات چین به آفریقا کاهش یافت و به میزان  % (  

در جهان، با  ، هند به عنوان دومین تولید کننده بزرگ کاشی سرامیک  2019مربع همانند دو سال گذشته ثابت ماند. در سال  

موقعیت خود را همانند سال  + % (    10.6میلیون متر مربع )  1.266میلیون متر مربع به    1145افزایش تولید از منظر حجم از  

گذشته حفظ کرد. این افزایش بیش از آن که ناشی از افزایش شدید صادرات باشد به دلیل افزایش مصرف داخلی که فقط با  

میلیون متر    274)  2018درصدی ثبت شده در سال    20متر مربع رسید نیز اتفاق افتاد. رشد  میلیون    780درصدی به    4رشد  

میلیون متر مربع( و این امر هند را به سومین کشور    360به قوت خود باقی ماند )  2019% دیگر در سال    31.4مربع( با افزایش  

 . صادر کننده جهان پس از چین و اسپانیا تبدیل کرد

بر متر مربع رسید که    $  3.2، میانگین قیمت فروشی معادل  + % (  32.5میلیون یورو )  1.138صادرات به  از منظر ارزش،  

% سهم از کل    20.3همچنان یکی از پایین ترین ارقام در بین کشورهای عمده صادر کننده است. عربستان سعودی با مالکیت  
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به عنوان بزرگترین بازار صادراتی هند  + % (  29.6متر مربع )میلیون  73میلیون متر مربع به   56صادرات و افزایش فروش از 

، تعرفه واردات کاشی های هند به کشورهای شورای همکاری  2020موقعیت خود را حفظ کرد الزم به ذکر است که از سال  

د رشد شدید  خلیج فارس باالخره الزم االجرا شد، بنابراین کاهش در سال جاری بیش از حد محتمل است. هند همچنین شاه

+ % ( ،  6.4میلیون متر مربع :   19میلیون متر مربع( و به دنبال آن امارات متحده عربی )  19+ % تا  26صادرات به مکزیک )

بود و اندونزی که فعالیت فروش آنها فقط  % (    21.5میلیون متر مربع،    18+ % ( ، نپال )3.7میلیون متر مربع :    18.2عراق )

درصد افزایش را رقم زد.    816میلیون متر مربع رسیده است که تقریبا    17٫7به    2019اما در سال    آغاز شده  2018در سال  

میلیون متر مربع فراتر   9رشد سریع مشابهی در ایاالت متحده آمریکا نیز مشاهده شد، جایی که فقط در یک سال صادرات از 

 .( 2018در سال  + %    383رفت ) 

  ٪  13+ % (، آفریقا  27میلیون متر مربع :  237از صادرات هند را به سوی خود جذب کرده )درصد  66به طور کلی، قاره آسیا 

، اروپا )اتحادیه   ( % + 66میلیون متر مربع :   NAFTA) % 8.2(  29آمریکای شمالی )% (    -   20میلیون متر مربع و    47)

+  29میلیون متر مربع :    13% )  3.6و آمریکای جنوبی  %(    -57میلیون متر مربع :    31٫1% )  8.7اروپا به خارج از اتحادیه اروپا(  

)%. 

 

میلیون متر مربع(،    909درصدی در حوزه تولید روبرو شد )  4با افزایش    2019برزیل، سومین تولید کننده بزرگ جهان، در سال  

میلیون متر مربع و به صورت ثابت    102دید. صادرات،  + % ( برآورد گر 3.5میلیون متر مربع )  802تقاضای داخلی در این کشور  

باقی ماند، بازارهای آمریکای التین و ایاالت متحده آمریکا به طور تقریبی کل بازار صادراتی برزیل را از آن خود نمودند و در  
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(. در سال  2018ر از  بیشت  % 26.4میلیون متر مربع به بزرگترین بازار صادراتی کاشی برزیل تبدیل شدند )  20یا    2019سال  

میلیون    415، اسپانیا موقعیت خود را به عنوان دومین صادر کننده بزرگ جهان حفظ کرد، اگرچه صادرات از منظر حجم،  2019

( گردش مالی حاصل از صادرات اما به العطف افزایش متوسط قیمت  2018+ % در سال  0.2متر مربع و بدون تغییر رقم خورد )

تولید به   Ascer + % ( افزایش یافت. طبق ارقام منتشر شده توسط 3.4میلیون یورو )  2.822ر مربع،  بر مت  $  6.8فروش به  

% ( کاهش یافت، با این حال اسپانیا جایگاه پنجم خود را در رتبه بندی کشورهای تولید کننده    - 3.8میلیون متر مربع )  510

+ % ( رسید و فروش    5.2میلیون متر مربع )  142و به  بهبود یافت    2019جهان همچنان حفظ کرد. فروش داخلی در سال  

میلیون    6.321% ( و ارزش )  -  0.2میلیون متر مربع،    14.1میلیون متر مربع رساند. فرانسه از لحاظ حجم )  557کلی را به  

میلیون    36.9  % ( به عنوان برترین مقصد صادراتی اسپانیا موقعیت خود را حفظ کرد و پس از آن ایاالت متحده با -  8یورو،  

+ %( و انگلیس  18.6میلیون متر مربع،    24.3+ %( ، مراکش )  17.4میلیون یورو )  304.6%( از لحاظ ارزش  -11متر مربع )

+ %( در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. میزان صادرات به رژیم صهیونیستی ثابت باقی ماند  15.9میلیون متر مربع،    23.9)

%( و حتی با شدت بیشتری در عربستان    - 9.5میلیون متر مربع :    13.2حالی که فروش در ایتالیا )  میلیون متر مربع(، در   17.8)

%( همچنان رو به کاهش گذاشت. بر اساس تفکیک مقاصد صادراتی اسپانیا بر اساس  - 17میلیون متر مربع :    11.7سعودی )

  17.8% )از لحاظ ارزش    20.3اول، خاورمیانه و آسیا با  % ( در وهله    49.5% )از لحاظ ارزش    42، اروپا با  2019حجم، در سال  

  طبقه   مذکور   شرح   به% (    19.7  ارزش   لحاظ  از )  درصد   18  با  آمریکا   قاره   و (  ارزش  لحاظ   از %    11.9)  ٪   18.3% (، آفریقا با  

، حجم تولید به  دومین انشاص از لحاف حجم تولید را تجربه کرد که طی این روند کاهشی  ایتالیا ،2019 سال  در .  شدند  بندی

%   -0.8میلیون متر مربع )   407% (. با این حال، کل فروش با روندی نسبتا ثابت،   -36میلیون متر مربع کاهش یافت )  401

میلیون متر مربع   83.5% ( رسید. فروش داخلی به   -  0.7میلیارد یورو ) 5.34رقم زده شد و درآمد کل آن به  2018( در سال 

بر متر مربع مطابقت داشت. در صورتی که واردات نیز در    9.96میلیون یورو و قیمت متوسط    832زش  + %( رسید، با ار1.3)

معادل   رقمی  شود  گنجانده  ارقام  گردد  102این  می  برآورد  داخلی  مصرف  عنوان  به  مربع  متر   .میلیون 

ای خارجی به شدت آسیب دید. حجم  ایتالیا به عنوان چهارمین صادر کننده بزرگ جهان به دلیل کاهش شدید تقاضا در بازاره

  حاصل %(    -0٫8)  یورو  میلیون  4509  میزان  به  مالی  گردش  و  یافت  کاهش% (    -1٫3میلیون متر مربع )  323.4صادرات به  

آورد گردید که همانند سال گذشته ثابت بود. صنعت کاشی  بر  یورو   1394  مربع  متر   هر   ازای  به  متوسط  قیمت   که  حالی   در   شد،

با فروشی معادل   ایتالیا  را    70میلیون متر مربع، شامل    221سرامیک  توانست موقعیت خود  لحاظ حجم،  از  از صادرات   %
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صادر شد که    میلیون متر مربع کاشی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا   200همچنان در بازارهای اروپا حفظ کند، از این میزان  

 .% افزایش یافت  2در مقایسه با سال گذشته 

% درصد در   -4.8میلیون متر مربع(،    42.3% در آمریکای شمالی )   -7.3فروش اما در سایر مناطق جغرافیایی کاهش یافت :  

دراتی ایتالیا دست  میلیون متر مربع(. رتبه بندی بزرگترین بازارهای صا   12% در آفریقا )  -3.8میلیون متر مربع(،    32آسیا )

  46.9( مجددا بزرگترین بازار صادراتی ایتالیا بود و پس از آن فرانسه )  % 1.1میلیون متر مربع )  54.5نخورده باقی ماند. آلمان با  

% ( اتریش، انگلیس، بلژیک، سوئیس و    -   4.8میلیون متر مربع :    32.9+ % (، ایاالت متحده آمریکا )5.9میلیون مترمربع :  

 .ر رتبه های بعدی مقصد صادراتی این کشور قرار گرفتندهلند د 

 

درصد از صادرات جهانی را در    66٫2دو غول آسیایی، چین و هند و در تولید کننده بزرگ اروپایی، اسپانیا و ایتالیا، در مجموع 

درصد می رسد.    85.2رقم به  کشور صادر کننده عمده دیگر را نیز در نظر بگیریم، این    6سال گذشته از آن خود نمودند. وقتی  

،  %  55% تولید بیشترین سهم صادرات را از آن خود نمودند. سپس امارات متحده عربی    81.4% و    80.5ایتالیا و اسپانیا با  

از صادرات کل جهان را از آن خود نمودند. عمده  %    15% , و چین    28.4، هندوستان  %  40الی    39ایران، ترکیه و لهستان  

یورو تخمین زده شد.   13.9دلیل رهبری بازار توسط ایتالیا اما میزان قیمت به ازای هر مترمربع بود که در ایتالیا رقمی معادل  

 .تخمین زده شدیورو    5یورو و در مایقی کشورها قیمت کاشی به ازای هر متر مربع    6.3یورو، در لهستان    6.8در اسپانیا  

ایران در خاورمیانه، ویتنام و اندونزی همچنان بزرگترین کشورهای تولید کننده و مصرف کننده در شرق دور هستند. هر سه  

%    -17درصد در اندونزی و  %    - 8در ویتنام، %   -14افت قابل توجهی در مصرف داخلی را ثبت کردند ) 2019کشور در سال 


