
1 
 

 عنوان طرح 

 "دستگاه اتوماتیک ضد عفونی و معطر کننده و تحویل دهنده انواع مهر نماز از جنس خاک یا سنگ"

 خالصه طرح

مساجد و مکان های مذهبی بسیار زیادی جهت عبادت مسلمانان وجود دارد و مهر های نماز بین نمازگزاران به صورت 

تجمع ویروسهای مختلف و قارچ ها و بخصوص ویروس کرونا باشد و لذا مشترک استفاده می شود که می تواند محلی برای 

ضرورت دارد مهر های نمازگزاران با روشی ساده و ارزان و مطمئن ضد عفونی شوند و سپس معطر بشوند . در حال حاضر 

هستند و هدف اقداماتی در خصوص کنترل بهداشت در مساجد انجام گرفته که موجب صرف نیروی انسانی ، زمان و هزینه 

این اختراع ساخت دستگاهی برای ضد عفونی کردن مهر ها به صورت کامال اتومات و همچنین قرار نگرفتن مجدد آنها در 

 معرض هوای آلوده و رساندن مهر به صورت مستقیم به دست نمازگزاران است.

 کاربرد محصول 

 استفاده در تمامی مساجد و مکان های مذهبی و اماکن متبرکه -1

 ی اقامتی ، پارک هاو...ابل استفاده در تمامی نماز خانه های ادارات ، بیمارستان ها، هتل ها ، محل هقا  -2

 قابل استفاده در تمام مساجد و نماز خانه های بین جاده ها  -3

 ضد عفونی کردن انواع مهر های خاکی و سنگی -4

 معطر کردن مهر های نماز -5

 ل و بعد از  هر نماز جهت جلوگیری از اتالف انرژیدقیقه قب 30روشن و خاموش شدن خودکار دستگاه  -6

 قابلیت ضد عفونی کردن دست نمازگزار -7

 قابلیت امکان پخش اذان و ادعیه قبل و بعد از نماز -8

 مزیت ها و ویژگی های محصول

 جلوگیری از انتشار ویروس ها و قارچ ها  -1

 صرفه جویی در وقت نیرویی که عمل پاک سازی مهر ها را انجام می دهد. -2

 صرفه جویی قابل مالحظه در هزینه های پرسنلی نگهداری و نظافت مساجد و نمازخانه ها  -3

 در مصرف مواد شوینده و الکل جدی صرفه جویی -4

 محافظت از آلوده شدن مجدد مهرهای ضد عفونی شده با هوای آلوده -5

 محافظت از آلوده شدن مهرهای ضد عفونی شده توسط دست شخص آلوده به ویروس -6

 نشدن مهر های آلوده و ضد عفونی شدهجابه جا  -7

 زیبا شدن فضای مساجد و نمازخانه ها  -8

 رغبت بیشتر افراد به خاطر بهداشتی بودن مهرها و فضای مسجد -9
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 کم هزینه بودن -10

 عمر طوالنی -11

 بیمه محصول -12

 دارای خدمات پس از فروش -13

 خاموش شدن اتومات دستگاه جهت جلوگیری از اتالف انرژی -14

 ه از دستگاه امکان پخش اذان و ادعی -15

 امکان ضد عفونی کردن انواع مهر های سنگی و گلی و معطر کردن آنها -16

 ضد عفونی کردن دست نمازگزاران -17

 مقایسه با محصوالت مشابه

 نوع دستگاه                                       

 مشخصات
 دستگاه ضد عفونی کننده با اشعه

دستگاه ضد عفونی کننده شرکت 

 پارسعطا مهر صنعت 

در صورت بروز اشکال فنی در دستگاه 

می تواند برای انسان مضر و خطر ساز 

 باشد

 خیر بله

به مراقبت و نگهداری توسط  مندنیاز

 اپراتور
 ندارد دارد

قابلیت تحویل مهر پس از ضد عفونی به 

 صورت خودکار به نمازگزاران
 دارد ندارد

 دارد ندارد قابلیت معطر کردن مهر ها را دارد

قابلیت خاموش و روشن شدن بعد و قبل 

 از نماز را دارد
 دارد ندارد

 دارد ندارد قابلیت پخش اذان و ادعیه را دارد

 ارزانتر گرانتر قیمت با توجه به خدمات دستگاه
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 برآورد و میزان تقاضای بازار

 هامکان های مذهبی و زیارتی و امام زاده  -1

 مساجد داخل شهر ها -2

 های بین شهری و جاده هامساجد و نماز خانه  -3

 نماز خانه های داخل ادارات ، بیمارستان ها ، شهرداری ها ، فرودگاه ها ، راه آهن ها ، مدارس و .... -4

 در هر مسجد حداقل دو دستگاه مورد نیاز است -5

   000/100برآورد کل مساجد در ایران:           

  000/20    برآورد اماکن مذهبی و امام زاده ها در ایران :       

 ارزیابی  اقتصادی

 امکان ساخت دستگاه با ظرفیت های مختلف وجود دارد و دارای قیمت های مختلفی می باشد . -1

عد مهر و دارای قابلیت ضد عفونی کردن دست ،  50قیمت تمام شده دستگاه کامال اتوماتیک با ظرفیت متوسط  -2

 دارای قیمت تمام شده ای در حدود سه میلیون تومان برآورد شده است . 

 گاهقیمت فروش = )قیمت تمام شده + هزینه خدمات نصب + هزینه گارانتی + مالیات + سود مورد انتظار( هر دست -3

  در حدود چهار میلیون و پانصد هزار تومان می باشد.

 برآورد شده است. 6/1400ه بدون احتساب نرخ تورم در مورخ ها قیمتتوضیح : 

توضیح: برآورد دقیق تعداد سایر نمازخانه های بین راهی ، ادارت ، بیمارستان ها ، هتل ها و سایر مکان ها میسر نبوده است 

 مالحظه ای به تقاضای بازار افزوده خواهد شد .ولی قطعا تعداد قابل 

دستگاه  000/300با توجه به اینکه در هر محل حداقل دو دستگاه مورد نیاز است حداقل تقاضای بازار در حدود  -4

 برآورد می شود.
 

 هزار دستگاه ضد عفونی کننده 300هزار تومان سود    *     800=        رد تومان سودلیامی 240

 ی و پیشرفت طرحوضعیت فعل

 صنعتی آماده است.نمونه نمونه آزمایشی اولیه ساخته شده و همچنین تمامی نقشه های فنی دستگاه جهت تولید 

 امتیازات مرتبط با طرح

 پارک علم وفناوریدر شرف ورود به  -1

 قیمت ارزان  های واماستفاده از امکان  -2

 صدا و سیماتبلیغات رایگان توسط امکان  -3

  معافیت های مالیاتیاز استفاده  -4
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 آثار اجتماعی

 و ... کمک به کاهش زنجیره بیماری کرونا و بیماری های پوستی واگیردار -1

 زیبا شدن فضای مساجد و نمازخانه ها   -2

 حفظ سالمت نمازگزاران بخصوص در مساجد بین جاده ها  -3

 نفر  50نفر و غیر مستقیم  15بطور مستقیم  ایجاد اشتغال -4

 جامعه مسلماناناعتبار اجتماعی  -5

 امکان صادرات به کشور های مسلمان -6

 مجوزات و مستندات و اقدامات 

 ب( جواز تاسیس                            104350الف( گواهینامه ثبت اختراع به شماره 

 روش های پیشنهادی تعامل و مشارکت با سرمایه گذاران و خریداران

به قیمت کارشناسی رسمی  (روش ساختفرموالسیون و +فهرست مواد اولیه  +نقشه های فنی  )فروش دانش فنی  -1

 و یا توافقی

به قیمت  + جانمایی+ راه اندازی + آموزش + بهره برداری(ساخت  +طراحی ) فروش دانش فنی خط تولید -2

 کارشناسی رسمی و یا توافقی

 مشارکت در مالکیت ) به قیمت کارشناسی رسمی و یا توافقی( -3

 تولیدمشارکت در  -4

 ارائه نمایندگی انحصاری فروش محصول به سرمایه گذار به شرط خرید حداقلی در سال -5

مسئولیت تامین سرمایه گذاری ثابت برای تولید محصول توسط شرکت در قبال حداقل تامین سرمایه  -6

 در گردش ممکن برای تولید محصول و فروش آن توسط سرمایه گذار

 امکان بررسی سایر پیشنهادات -7
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 09151185460 – 09380262074 شماره های تماس:                شرکت عطا مهر صنعت پارسمالک طرح :     


