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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   آلومینیوم فلوراید نام طر

 فوالد دستیپایین زمینه فعالیت 
ح استان محل   خراسان شمالی  اجرای طر

ح   جاجرم شهرستان محل اجرای طر
کریولیت ) 10000) آلومینیوم فلوراید نام محصول/محصوالت  تن محصول جنبی( 32000چ )گ(، تن 3000تن(، 

کریولیت  آلومینیوم فلورایددو محصول اصلی  ظرفیت تولید  13,000 تن و 

 موردنیاز مواد اولیه 
و   هیدروکسید سدیم )سود سوزآور(، کلسیم فلوراید، اسیدسولفوریکهیدروکسید آلومینیوم، 

 بندی بستهتجهیزات 
 نفر 99 زایی اشتغال

 مترمربع 15,000 زمین موردنیاز
 مترمربع 5,230 زیربنا

 انرژی و آب موردنیاز
 مترمکعب در سال 10,000 میزان مصرف آب 

 کیلووات  550 توان برق  
 مترمکعب در سال 2,500,000 گاز 

 میلیون ریال 955,813 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 482,056 سرمایه در 

گشت سرمایه )در %  سال 3.41 (0دوره باز
 میلیون ریال 1,512,794 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد 49% (20( )در %IRRنر
خ بازده   درصد %27 (MIRRشده )تعدیلنر

 درصد ظرفیت تولید 25% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکیده
کریولیدت  آلومینیوم فلورایدددر این طرح هددف مطدالعده بدازار محصدددددول     خصدددددو  بده  آنو بررسدددددی تمدامی جواندب    و 

 .استتحلیل میزان عرضه و تقاضای این محصول در بازار داخلی و خارجی  
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1
کده ا  O2xHAlF3بدا فرمول    یآل   ریغ  بداتیبده ترک(   fluorideAluminium)  دیدفلورا  ومینیآلوم   بدات یترک  نیاشدددددداره دارد 
که    آبیب  3AlFها  آن نیتربوده و معروف  رنگیب   عت یکاربرد دارد و در طب  ومینیآلوم  دیدر صدنعت تول  عمدتا  اسدت 
شددمش   دیتول یمهم برا  یماده افزودن  کی. آلومینیوم فلوراید  شددودمی افتی  تیو روزنبرگ  تیاسددکارسددون صددورتبه
کرکه دارد به  یخواصددد  لیماده به دل نیاسدددت. ا  زیالکترول توسددد   ومینیآلوم به   تیولیعنوان سدددرباره سددداز به همراه 

درجه   1000  ریبه ز  تیذوب الکترول  یکه دما  گرددمیو موجب  شدددددودمیاضدددددافه    ومینیآلوم دیتول  تیبسدددددتر الکترول
کسدددد  یهمان نمک مذاب  ت، ی. الکترولابدی  شیآن افزا  ییرسددددانا  نیهمچن و  افتهیکاهش  گرادینتسددددا که ا   د ی اسددددت 
کمپلکس  نیهمچن .گرددمی  لیددتبددد  یفلز  ومینیبدده آلوم  زیالکترول شددددددده و توسددددد در آن حددل  ومینیآلوم   ی هددااز 

کنش  یکیمکان  یهامطالعه جنبه یآلومینیوم فلوراید برا اسددددتفاده    یشددددناسددددسددددتیدر ز  لیانتقال فسددددفور  یهاوا
،  GTPو   ATP مانند  کیفسدفر  دیاسد  دیدرایآنه  رایها برخوردار هسدتند، زسدلول  یبرا یاسداسد  تیکه از اهم شدودمی

کنش کثر وا کنترل م  زیرشد و تما سم، یمربوط به متابول یهاا   تواند یآلومینیوم فلوراید م نکهی. با توجه به اکنندیرا 
کند،    هاآنمتصدددل شدددود و   کیمریهتروتر G  یهانیپروتئبه   که برا شددددهثابترا فعال   یسدددازفعال مطالعه  یاسدددت 
گون و درک مکان یها  GTPase  یبعدسده  یسداختارها  حیتوضد  ی، برا G  نیپروتئ   ز ی درول یه ییایمیوشدیب  سدمیگونا
GTP  کنندهفعال  یهانیپروتئنقش   ازجمله؛  GTPase است.  دیدر داخل بدن، مف 

به   ناتیفلوئوروالوم  یهاشددهیشدد  دیمهم در صددنعت تول  یجزئ  عنوانبه  ومیرکونیز  دیهمراه با فلورا  آلومینیوم فلوراید
 .رودیم کار

 بندی آیسیک طبق طبقه محصوالتمشخصات : 1جدول 
گمرکی  آیسیک کد  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
  Aluminium fluoride 211512335 28261200 آلومینیوم فلوراید
  Cryolite 24112482 28263000 کریولیت 

 پروژه معرفی 1-2
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ،یاجتماع  ،یالحظات اقتصادم  1-2-1

که  نایو م  شدهیها، شدهادینیمه  ، یمی. پتروشدومینیشدمش آلوم  دیتول ع یبزرگ مانند صدنا ع یتوسدعه صدنا  یکی و ... 
کرترین مصدرفاز مهم کشدور هسدتند و با توجه به ا  آلومینیوم فلورایدو    تیولیکنندگان  کشدوربرنامه  نکهیدر    در  های 
که رشد قابل ع یصنا نیتوسعه ا  یراستا  مناسب را به همراه خواهد  یو معدن  یمواد صنعت  یتوجه تقاضا برااست 
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که در  ینی میبو پیش داشت حال . در  ابدی  شیبرابر افزا 2از   شیمحصول به ب  نیکشور به ا  ازین  ندهیسال آ 30شود 
کر 5000و   آلومینیوم فلورایدتن  24000 حاضر نیاز    شده است.  یابیارز   تیولیتن 
کشور وجود ندارد    آلومینیوم فلورایددر زمینه تولید    ایکارخانهدر حال حاضر هیچ  کهاینبا توجه به  کریولیت در  و 
این   هدایقیمدت  گیرچشدددددمو در شدددددرای  تحریم بده دلیدل افزایش    شدددددودمی  تدأمیناز طریق واردات    نیدازهداو همده  

اسدت، لذا جهت   یافتهکاهشدرصدد   50مانند شدمش آلومینیوم تا   دسدتیپایینمحصدوالت ظرفیت تولیدی صدنایع 
کاهش خارج شدن از این وابستگی   رفع این معضل و کارخانه ضروری است  هاهزینهو همچنین   .احداث این 

 پروژه  یابیمکان  1-3
شددددددمددداره   قدطدعددده  در  جددداجدرم  شددددددهدرک صددددددندعدتدی  پدروژه در  مسددددددداحدددت    52ایدن  مدخدتصدددددددات   مدتدرمدربدع   4000بدددا  و 

  که ایناسدت. )با توجه به   شددهارائهمحل پروژه در شدکل زیر   GIS( اجرا خواهد شدد و نقشده 4094368,446777)
و اختصدددددا     یدابیمکدان  دیگر نیز  مترمربع   11,000لدذا بدایدد    اسدددددتمترمربع    15,000این پروژه    موردنیدازحدداقدل زمین  

 .یابد
 جاجرمموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به زون فلزی شهرک صنعتی  : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اساس  بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات

 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  2جدول 
 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 آب  1
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 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 برق 2
 است  موجود 0 گاز  3
 است  موجود 0 تلفن  4
  1از  کمتر اصلی  راه 5
  0 راه فرعی  6
  155 فرودگاه بجنورد 7
  340 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,473 بندرعباس  9
  106 آهن جوینایستگاه راه 10
  35 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
 .شودمی  ارائهاطالعات مواد اولیه در جدول زیر 

 کارخانه  میزان مواد اولیه موردنیاز: 3جدول 
کل )میلیون ریال( هزینه هر تن )میلیون ریال( مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
کشور هیدروکسید آلومینیوم 1  900,000 75 12,000 داخل 
کشور اسیدسولفوریک  2  275,000 11 25,000 داخل 
کشور کلسیم فلوراید 3  1,560,000 60 26,000 داخل 
کشور هیدروکسید سدیم )سود سوزآور( 4  70,000 20 3,500 داخل 
کشور بندیبسته 5  22,500 0.5 تعداد  45,000 داخل 

کل  2,827,500 جمع 
 .گرددمی  ارائهاطالعات محصول تولیدی در جدول زیر  

 میزان فروش ساالنه محصول : 4جدول 
کل )میلیون ریال( قیمت هر تن )میلیون ریال( تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 2,720,000 272 10,000 آلومینیوم فلوراید 1
 600,000 200 3,000 کریولیت  2
 80,000 2.5 32,000 گچ )محصول جانبی(  3

کل  3,400,000 جمع 
 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5

کریولیت    آلومینیوم فلورایدمیزان عرضدده داخلی یا تولید   برداری مطابق اطالعات های بهرهمجوز پروانه بر اسدداسو 
. لذا واحد فعالی در این زمینه در حال حاضددددر  اسددددتصددددفر   1399تا  1394وزارت صددددنعت، معدن و تجارت از سددددال 

 وجود ندارد.
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بددا آدرس   کشددددددداورزی تهران  بددازرگددانی، صدددددنددایع، معددادن و  اتدداق  اسددددددداس اطالعددات  بر  کشدددددور  بدده  میزان واردات 
http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابق جدول زیر اسددت. )اطالعات سددال  

 است(  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  هایسال  بینیپیشاولیه برای    هایداده
کشور طی میزان واردا :5جدول   1397تا  1394 هایسالت به 

گمرکی  سال  واردکنندهکشورهای  میزان واردات )تن( تعرفه 
 چین، اردن، و امارات  4,059 28261200 1394
 چین، اردن، ایتالیا و انگلستان 3,656 28261200 1395
 چین، اردن، ایتالیا و انگلستان 4,345 28261200 1396
 ، و انگلستانامارات چین، اردن، 3,475 28261200 1397

 دهدمیبر اساس رگرسیون خطی نشان  1404میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 آلومینیوم فلوراید  میزان تقریبی واردات بینیپیش :1نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400واردات از سال   شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400واردات از سال  شدهبینیپیشمقدار   :6جدول 
 آلومینیوم فلوراید  میزان واردات بینیپیش سال
1398 3,618 
1399 3,511.7 
1400 3,405.3 
1401 3,299.1 
1402 3,192.7 
1403 3,086.5 

4,059
3,656

4,345

3,475 3,618 3,512 3,405 3,299 3,193 3,087 2,980

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

http://www.tccim.ir/
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 آلومینیوم فلوراید  میزان واردات بینیپیش سال
1404 2,980.2 

که نمودار و جدول فوق نشدددان   کاهشدددی با شدددیب مالیم اسدددت.   آلومینیوم فلورایدمیزان واردات    دهدمیهمچنان 
کاهش به دلیل وجود  که این  گفتن اسدت  بوده اسدت   آلومینیوم فلورایدقیمت    گیرچشدمو افزایش    هاتحریمشدایان 

کاهش ظرفیت تولید صدنایع   کهطوریبه تولید شدمش آلومینیوم( این محصدول تا   خصدو به)  دسدتیپایینباعث 
درصددد شددده اسددت. بنابراین نمودار فوق در شددرای  غیر تحریم یا ایجاد شددرای  تولید داخلی محصددول افزایشددی   50

کشور به این محصول باالی   کهطوریبهخواهد بود   .است نت 24,000برآورد نیاز صنایع داخل 
 1404تا  1400شده واردات از سال بینی: مقدار پیش7جدول 

گمرکی  سال کریولیت )تن(  تعرفه   واردکنندهکشورهای  میزان واردات 
 ، ترکیه، اسلوونی و فرانسه امارات چین، موزامبیک، 5,144 28263000 1394
 ایتالیا، عمان، هند و ترکیه چین، امارت،  4,403 28263000 1395
 و ترکیه  چین، ترکیه، امارات، هند، سوئد، 2,659 28263000 1396
 ، ترکیه و هندسوئیسچین، ایتالیا،  3,897 28263000 1397

 .دهدمیبر اساس رگرسیون خطی نشان  1404میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 کریولیت  میزان تقریبی واردات بینیپیش: 2نمودار  

 
 1404تا  1400شده واردات از سال بینی: مقدار پیش8جدول 

 کریولیتمیزان واردات  بینیپیش سال
1398 2,654.5 
1399 2,106 
1400 1,557.5 
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 کریولیتمیزان واردات  بینیپیش سال
1401 1,009 
1402 460.5 
 حدود صفر  1403
 حدود صفر  1404

که نمودار و جدول فوق نشان   که این   دهدمیهمچنان  گفتن است  کاهشی است. شایان  کریولیت  میزان واردات 
کریولیت بوده اسددددت    گیرچشددددمو افزایش    هاتحریمکاهش به دلیل وجود  کاهش ظرفیت    کهطوریبهقیمت  باعث 

نابراین نمودار فوق در شدرای  غیر تحریم یا ایجاد  درصدد شدده اسدت. ب  50این محصدول تا   دسدتیپایینتولید صدنایع  
کشدددور به این محصدددول   کهطوریبهشدددرای  تولید داخلی محصدددول افزایشدددی خواهد بود   برآورد نیاز صدددنایع داخل 

 .استبرآورد   تن 5,000باالی 
بددا آدرس  کشدددددداورزی تهران  بددازرگددانی، صدددددنددایع، معددادن و  کشدددددور بر اسدددددداس اطالعددات اتدداق    میزان صددددددادرات از 

ir/tccim/http:www  مطابق جدول زیر است. 
 1397تا  1394 هایسالصادرات طی    بینیپیش میزان :9جدول 

گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت )تن(  آلومینیوم فلورایدمیزان صادرات  تعرفه 
1394 28261200 0 - 
1395 28261200 0 - 
1396 28261200 0 - 
 عراق 10 28261200 1397

 .دهدمیبر اساس رگرسیون خطی نشان  1404میزان صادرات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 1404میزان صادرات تا سال  بینیپیش :3نمودار  
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 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400صادرات از سال   بینیپیشمقدار  
 1404تا  1400 هایسالصادرات طی    بینیپیشمقدار   :10جدول 

 میزان صادرات بینیپیش سال
1398 10 
1399 13 
1400 16 
1401 19 
1402 22 
1403 25 
1404 28 

که نمودار و جدول فوق نشددان   گفتن    آلومینیوم فلورایدمیزان صددادرات    دهدمیهمچنان  افزایشددی اسددت. شددایان 
گر  کشدددور به این محصدددول در صدددنایع داخلی اسدددت. لذا ا که این افزایش بسدددیار ناچیز اسدددت و علت آن نیاز  اسدددت 

  تواند میکشدددددورهای خاورمیانه    صدددددادرات این محصدددددول به دلیل نیاز حداقل قطعا  داخل برآورده شدددددوند    نیازهای
 .ی داشته باشدگیرچشمافزایش  

که علت آن نیاز میرم صدنایع داخلی   1397تا  1394از سدال    کریولیتصدادرات محصدوالت  صدفر یا ناچیز بوده اسدت 
کشور بوده است.  هاآنکشور ما به این محصوالت و عدم تولید    در داخل 

و صدادرات   واردات این محصدوالت اسدت، زیرا تولید داخل این محصدوالتبرابر میزان    تقریبا  میزان تقاضدای داخلی  
 .استآن صفر  

در   تن 800.000فاز اول شددددرکت سددددالکو و رسددددیدن ظرفیت اسددددمی تولید شددددمش آلومینیوم به   اندازیراهبا توجه به 
که   گرفتن این نکته  آلومینیوم   گرمکیلو 30تولید هر تن شدددمش آلومینیوم، حدود    برایسدددال، و همچنین با در نظر 

 تن  4.800  تن آلومینیوم فلورایدد و  24.000اسددددددت، لدذا در حدال حداضدددددر بده    موردنیدازکریولیدت    کیلوگرم  6فلورایدد و  
کارخانه این   موردنیازکریولیت در بخش تولید شددددمش آلومینیوم فق  برای شددددرکت سددددالکو  کل ظرفیت  اسددددت لذا 

 .شودمیجذب    راحتیبهطرح 
که در صددددورت    5/1، ایران باید به ظرفیت  1404افق    اندازچشددددمبر اسدددداس    اندازی راهمیلیون تن آلومینیوم برسددددد 
آلومینیوم در سدددال به  میلیون تن شدددمش  5/1سدددالکو این هدف محقق خواهد شدددد. لذا برای تولید   3  و 2فازهای  
کریولیدت نیداز اسدددددت. لدذا بدا تولیدد   9.000و   آلومینیوم فلورایدد  تن 45.000 کشدددددور،    آلومینیوم فلورایددتن  کریولیدت در  و 

تولیدی شدددددمش   واحدهایبا محصدددددوالت وارداتی، برای    رقابتقابلکیفیت   با  این مواد،  تأمینعالوه بر سدددددهولت  
کاهش قیمت   موجب افزایش ظرفیت    درنتیجهاین محصددوالت را نیز در پی خواهد داشددت و  شدددهتمامآلومینیوم، 
که خود این امر نیز افزایش مصدرف این محصدوالت را به همراه خواهد    دسدتیپایینتولید واحدهای صدنعتی   شدده 

 داشت.
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 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
کشددددور    5-1با توجه به تحلیل بخش  کارخانه در داخل  کل ظرفیت این  اسددددت، لذا بازار مهم در    موردنیازبیشددددتر از 

کشور    .نمود.  ریزیبرنامهبرای صادرات هم   توانمی  که پس از برآورده شدن نیاز داخل  استابتدا داخل 
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7

کریولیت  آلومینیوم فلورایدمحصددددوالت   کهاینبا توجه به  در صددددنایع تولید شددددمش آلومینیوم، شددددیشدددده و لعاب،   و 
در داخل    ایکارخانهو هیچ    شدددددوندمی  کاربردهبهیکی از مواد اولیه مهم   عنوانبهو ...    هاکشحشدددددرهداروسدددددازی،  

کشدددور از ط   ها تحریم. از طرفی  شدددودمیریق واردات برآورده  جهت تولید این محصدددوالت وجود ندارد، لذا تمام نیاز 
کاهش ظرفیت تولید    شدددهتمامباعث شددده اسددت تا قیمت     های کارخانهاین محصددوالت افزایش یابد و این باعث 

کشدددور و     شدددده تمامآوردن قیمت    ترپایینداخلی شدددده اسدددت. بنابراین در صدددورت تولید این محصدددوالت در داخل 
الزم برای تولید این محصددددوالت داخلی هسددددتند( نسددددبت به محصددددوالت مشددددابه وارداتی  )تمامی مواد اولیه    هاآن

. با گردندمینیز    دسدددددتیپایینداخلی تولید خود را افزایش داده و موجب افزایش تولید صدددددنایع   کنندگانمصدددددرف
کشددور در حال حاضددر به آلومینیوم فلوراید باالی   کریولیت باالی  تن 24,000توجه به نیاز  کل    ، لذااسددت تن  5,000و 

کدارخدانده بدا ظرفیدت   کشدددددور    تن  3,000و    آلومینیوم فلورایدد  تن  10,000محصدددددوالت تولیددی این  کریولیدت در داخدل 
.شرای  صادرات برای این دو محصول نیز بسیار مناسب است  کهاینهستند. ضمن    فروشقابل  راحتیبه



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده:
کلیه مطالعات فنی مربوط به   کریولیت   تأسددددیسدر این بخش  قرار    موردبررسددددیکارخانه تولید آلومینیوم فلوراید و 

 .گیردمی
ح  2-1  هدف از اجرای طر

کشدددددور جهدت تولیدد   کریولیدت همچنین تولیدد    آلومینیوم فلورایددهددف از اجرای طرح اسدددددتفداده از مندابع داخلی  و 
 تن  10,000. ظرفیت اسددددمی طرح برای تولید  اسددددتاین محصددددوالت    دسددددتیپایینمتنوع از محصددددوالت  ایگسددددتره

محصدددول جانبی در این   عنوانبهگچ   تن  32,000. همچنین  اسدددتکریولیت در سدددال  تن 3,000و    آلومینیوم فلوراید
کارخانه با  اسددت  . محل اجرای این طرح در شددهرک صددنعتی شددهرسددتان جاجرمشددودمیطرح تولید   روز    300. این 

 .است  شدهطراحیساعته   8شیفت   3  صورتبهکاری 
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

 محصول تولیدی و ظرفیت تولید : 11جدول  
 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 10,000 آلومینیوم فلوراید 1
 3,000 کریولیت  2
 32,000 جانبی( گچ )محصول  3

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
کارخانه  میزان مصرف :12جدول   مواد اولیه توس  

 مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه ردیف
کشور هیدروکسید آلومینیوم 1  12,000 داخل 
کشور اسیدسولفوریک  2  25,000 داخل 
کشور کلسیم فلوراید 3  26,000 داخل 
کشور هیدروکسید سدیم )سود سوزآور( 4  3,500 داخل 
کشور بندیبسته 5  تعداد  45,000 داخل 

 تولید  روش 2-4
کنش   کنش اسدددددید هیدروفلوئوریک و آلومینیوم هیدروکسدددددید برای تولید آلومینیوم فلوراید و از وا در این طرح از وا

کریولیت   شدددده اسدددت. به این منظور، در    گیریبهرهمحلول سددددیم آلومینات با اسدددید هیدروفلوئوریک برای تولید 
کتور اولیه وارد  واحد تولید اسدید هیدروفلوئوریک، ابتدا فلوریت و سدولفوریک اسدی کتور    شدودمید به رآ که در این رآ

گرم سددددددازی و اختالط صدددددورت     گراد سددددددانتی  درجدده  80. در این مرحلدده دمددای مخلوط بدده حدددود  گیردمیپیش 
کتورهای دوار  پذیردمینیم سددداعت اختالط صدددورت   زمانمدتو به   یافتهافزایش . سدددپس وارد این مخلوط وارد را
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کتور، در دما به باالی .  شوندمی  گیرندمیقرار    که از بیرون تحت حرارت دهی ، اسید  گرادسانتی  درجه  400در این را
کنش   کلسیم سولفات طبق وا گازی و   .گرددمی  زیر تولیدهیدروفلوئوریک 

 H2SO4=2HF↑+CaSO4+کلسیم فلوراید 
کتور، از طریق   ه محلول اسددیدی  تبدیل ب  سددازیخنکجذب آب و   مرحله 5گاز اسددید هیدروفلوئوریک خروجی از را

کریولیت منتقل    آلومینیوم فلورایدکه به واحدهای تولید    گرددمی  درصدد 40با غلظت باالی  تا در فرآیند   شدودمیو 
گچ نیز   .گیردمیقرار    مورداسددتفادهتولید این دو محصددول   .  گردد میمحصددول جانبی تولید    عنوانبهدر این فرآیند 

 است.  شدهدادهریک در شکل زیر نشان فلوچارت فرآیند تولید اسید هیدروفلوئو
که با مواد ضددددد خوردگی پوشددددش    هایتانک، ابتدا اسددددید هیدروفلوئوریک به آلومینیوم فلورایدبرای تولید   سددددنتز 

 70-65تا دمای آن به حدود    گیرندمیمسددددتقیم تحت حرارت دهی قرار    طوربهو  شددددودمی، منتقل  اندشدددددهداده
کنش    گرددمیبده آن هیددروکسدددددیدد آلومینیوم اضدددددافده    آرامیبدهبرسدددددد. سدددددپس    گرادسدددددانتیدرجده   کده در اثر آن، وا

. در  شدودمیتشدکیل    آلومینیوم فلورایدو   شددهانجامشددیدی بین اسدید هیدروفلوئوریک و هیدروکسدید آلومینیوم  
کنش شدددید، یک حالت جوشددیدن در تانک به وجود  کنش، محلوآیدمیاثر وا   آلومینیوم فلوراید ل . پس از اتمام وا

کریسددددتالیزاسددددیون اتفاق   ماندمیدر تانک سددددنتز باقی    گرادسددددانتیدرجه   70در دمای   سدددداعت 3 زمانمدتبه   تا 
تا  شدددددودمی، به واحد فیلتراسدددددیون منتقل  کردهرسدددددوب  آلومینیوم فلورایدبیفتد. سدددددپس محلول حاوی جامدات  

گیرد.-جدایش جامد  .شودمیاز فیلترهای وکیوم بلت استفاده    عموما  در این واحد    مایع انجام 
کیدک حداوی آلومینیوم فلورایدد بده درایرهدای سدددددیکلونی منتقدل   و در دمدای    شدددددودمیپس از فیلتراسدددددیون، فیلتر 

گردد. در درایرهای سددددیکلونی، مواد موجود در آن،    هایآبتا   بیندمیمشددددخصددددی حرارت   گاز    مسددددتقیما  حذف  با 
 .افتدمیاتفاق    و دهیدراسیون  گیرندیمحاصل از احتراق در تماس قرار  

که کنش  ازآنجا کنش دهیدراسددددیون باید  اسددددت  پذیرامکاننیز    آلومینیوم فلورایدهیدرولیز    هایوا   سددددرعت به، لذا وا
 .گرددمیو انبارش ارسال    بندیبستهبه واحد    آلومینیوم فلورایدمحصول   ازآنپسپذیرد و   صورت

کنش اضددافه   کتور وا کریولیت، ابتدا سدددیم هیدروکسددید به میزان مشددخصددی وزن شددده و به را .  گردد میبرای تولید 
تا محلول سددیم آلومینات تولید شدود. پس از    گرددمیسدپس به آن آلومینیوم هیدروکسدید با مقدار معینی اضدافه  

که اثر این  شددودمی  تولید محلول سدددیم آلومینات، اسددید هیدروفلوئوریک به محلول اضددافه )با نسددبت مشددخه( 
کریولیت تولید   کنش داده و  . سدوسدپانسدیون حاصدل از سدنتز، به واحد  گرددمیافزودن، سددیم آلومینات با اسدید وا

کریولیت با حداقل آب   شدهحذفتا عمده آب موجود در محلول    گرددمیفیلتراسیون منتقل   کیک حاوی  و فیلتر 
کیک حاصدل  شدودمیاز فیلتر وکیوم بلت در صدنعت اسدتفاده   عموما  حله نیز  موجود به دسدت آید. در این مر . فیلتر 

کنترل سددرعت شددارژ به   منظوربه. در این مرحله  شددوندمیبه درایرهای جریان هوا منتقل   سددازیخشددک  منظوربه
گداگرددمیاسدددددتفداده    Screw Feederدرایر هدا، از   کیدک بدا  کریولیدت موجود در فیلتر  زهدای حداصدددددل از  . در اثر تمداس 
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بیشددتر به درایرهای سددیکلونی    سددازیخشددک  منظوربهو مواد خشددک    شدددهحذفسددطحی مواد   هایآباحتراق،  
کریولیت  سازیخشک. پس از  شوندمیمنتقل    .گرددمی  سازیذخیرهو   شدهبندیبسته، 

 مشخصات دانش فنی تولید  2-5
کریولیت را    آلومینیوم فلورایددانش فنی تولید محصدددوالت   کشدددور   هادانشدددگاهاز    توانمیو  کز پژوهشدددی داخل  و مرا

 اخذ نمود.
کیفیت  2-6  کنترل 
کیفیت محصدول نهایی تأثیرگذار   ترینمهمیکی از    که در  کیفیت و آنالیزاسدتعواملی    فرآیند مواد اولیه ورودی به    ، 

کوچکی در آنالیز این مواد   کیفیت  ی  گیرچشمباعث تغییر  است. تغییر   .گرددمی والتمحصدر 
کیفیت هیدروکسدید آلومینیوم   آلومینیوم فلوراید تولید  اسدت زیرا در    برخوردار ایویژهاز اهمیت    در بین مواد اولیه، 

کریولیت که مسددددتقیما  تأثیرگذار بوده،   و  ا اسددددید  ب  3Al(OH)  مسددددتقیم  آلومینیوم فلوراید  در تولید،   به این صددددورت 
کنش داده   کیک حاصدددل تحت و   شدددودمیهیدروفلوئوریک وا کریسدددتالیزاسدددیون، محلول فیلتر شدددده و فیلتر  پس از 

 .گرددمیتولید    آببیآلومینیوم فلوراید   درنهایتو   گیردمیقرار   سازیخشکعمل  
کریولیت نیز، هیدروکسدددید آلومینیوم در  و محلول سددددیم آلومینات تولید    شددددهحلسددددیم    هیدروکسدددید  در تولید 

کریولیددت رسدددددوب    گرددمی بدده این محلول،  اسدددددیددد هیدددروفلوئوریددک  افزودن  بددا  از طریق   درنهددایددت.  کندددمیو 
گردد  گرددمیو به درایرها منتقل    جداشده  کریولیتمحصول   فیلتراسیون  .تا آب موجود در آب حذف 

کیفیت محصول نهایی  احل  زیرا در این مر، است  سازیشکخو    سنتز آلومینیوم فلورایددر تولید مراحل   ترینمهم
کنترل دقیق  مراحل . در اینشدودمیمشدخه  ، افزودنی و ...، محصدول نهایی  pHنسدبت مواد اولیه، دما، زمان،   با 
کنترل دقیق این شرای    ؛شودمیحاصل    موردنظر  .حائز اهمیت است  شدتبهلذا 

کریولیت  در که مرحل  ترینکلیدینیز    بخش تولید  شدددرای  فرآیند در آن مرحله    شددددتبهه، مرحله سدددنتزمی باشدددد 
کنترل دقیق باشددد.    ، pH، زمان،  دما  ، د اولیهنسددبت موا  نیز،   پارامترهای مهم در این مرحله  ازجملهبایسددتی تحت 

کیفیت محصدددول نهایی   شددددتبهکه    باشدددندمی ...  و  فزودنیا . لذا تمامی این پارامترها با توجه  تأثیرگذارندبر روی 
 .شوندمیکنترل    شدتبهکاربر نهایی،    موردنظربه محصول 

ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-7  طر
در    موردنیازه  ی. سدددددرماگیردمیصدددددورت    گذاریسدددددرمایهاز طرح،    یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یدق سدددددرمدایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیدازه  یدمداه ثدابدت و سدددددریدطرح، سدددددرمدا  یدوران اجرا  تدأمینه در 
 . رند یگیقرار م مورداستفاده برداریبهره  دوران  یو ط یداریطرح خر یاجرا  ٔ  مرحلهثابت در   هایدارایی.  شودمی
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 زمین  2-7-1
 )میلیون ریال(  میزان و هزینه خرید زمین: 13جدول 

ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 7,500 0.5 15,000 جاجرم خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-7-2
 )میلیون ریال(  سازیمیزان و هزینه محوطه: 14جدول 

ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 
ک   3,000 0.3 مترمکعب 10,000 برداری و تسطیح خا

کشی و درب  5,850 9 متر 650 حصار 
 5,250 7 مترمربع 750 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه

 1,200 8 مترمربع 150 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )
کل  15,300 جمع 

 )میلیون ریال   سازیمیزان و هزینه ساختمان: 15جدول 
ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر

 87,500 25 3,500 سوله سالن تولید 
 21,000 30 700 سوله انبار مواد اولیه
 21,000 30 700 سوله انبار محصول 
 13,500 45 300 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 1,350 45 30 - نگهبانی 

کل:  144,350 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-7-3

نصدب و    هایهزینهسدازنده به همراه    هایشدرکتاز    اخذشددهو تجهیزات بر اسداس اسدتعالمات    آالتماشدینهزینه  
 .است  شدهگرفتهدر جدول زیر در نظر   اندازیراه

 آالت و تجهیزات هزینه ماشین: 16جدول 
کل  واحد و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف  )میلیون ریال(قیمت 

1 
 هاپر

 انتقال مواد

180,400 

 فیدر
 جرثقیل سقفی 

2 

 بدنه فوالدی

کنش و انبارش   مخازن وا
 انواع شیر 
 هاشاسی

 انواع پمپ 
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کل  واحد و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف  )میلیون ریال(قیمت 
 مشعل 

3 

 بگ فیلتر غبارگیر

 45,500 غبارگیر هایسیستم
 سیکلونی غبارگیر

 کمپرسور
 فن مکنده 
گزوز  ا

4 
 هانازل

 پمپ  50,000 جاذب هایستون
 شاسی

5 
 صفحات فیلتر 

 شاسی 42,500 فیلتراسیون
 خل پمپ 

6 

 مشعل 

 155,600 درایرها
 شاسی

گیربکس   موتور 
 اسکرو/نوار نقاله 

7 
 هانازل

گاز هایدستگاه  هاپمپ  28,500 تصفیه 
 انواع شیر 

کل  502,500 جمع 
 تأسیسات 2-7-4

 تأسیساتهزینه :  17جدول 
ح  عنوان  قیمت )میلیون ریال( شر
 9,000 ، پست و ... کیلوواتی 550حق انشعاب  رسانیبرق
 1,500 اینچ و اجرا 1انشعاب  رسانیآب 
 4,000 و اجرا  مترمکعب 500انشعاب  رسانیسوخت 

گرمایش گرمایشی و ....  هایسیستم وسایل سرمایش و   25,000 سرمایشی و 
کل  39,500 جمع 
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 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-7-5
کارگاهی:  18جدول   )میلیون ریال   هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

ح وسایل ردیف کل مشخصات فنی  شر  جمع 

تجهیزات   1
 آزمایشگاهی

XRF ،آزمایشگاهی، آون، آب  کوره ، کنخشک، مواد شیمیایی، گیریاندازه و لوازم  آالتشیشه
 مقطر ساز، هیتر مگنت، سرند لرزان، ترازو و ... 

8,000 

کارگاهی 2  تجهیزات 
کولیس، تجهیزات برش، دستگاه  دریل عمودی، ماشین تراش دو متری، دستگاه نورد، 

 و سایر ابزارهای جانبی  گیریاندازه، ابزارهای ابزارجعبهجوشکاری، 
2,000 

کل  10,000 جمع 
 نقلیه وسایل 2-7-6

ندان )در مواقع کارکد  وآمددرفدتاال و  کدارخدانده، انتقدال مواد و  کدروزمره    یازهدایدجهدت رفع ن  موردنیدازه  یدنقل  وسددددددایدل
مت هر  ی، قتأمینع، تعداد دسدتگاه، مشدخصدات، نحوه نو ی. ضدمن بررسداسدتارخانه  ک( به داخل و خارج  یضدرور
 .شودمینه آن برآورد  یل هزک،  یک

 هزینه وسایل نقلیه:  19جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  )میلیون ریال(قیمت 
ک 1  20,000 10,000 2 تن چینی  8 لیفترا
کتور بیل جلو 2  4,000 4,000 1 تن چینی  3 ترا
 2,000 2,000 1 ایران  وانت مزدا 3

کل:  26,000 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-7-7
لددوازم آشددپزخانه و رسددتوران،  ،  یادار  اثاثیه  ازجمله  یو خدددمات  یل اداریازات و وسددیتجه  هایهزینهن قسمت  یدر ا

 .گرددمیبرآورد   …و  یزات بهداریل نظافت و آبدارخانه، تجهیوتر، چاپگر، وسایامپکس،  کس، فکرایتلفدن، ز
 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی :  20جدول  

ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 300 30 10 کامپیوتر کامپیوتر 1
 HP laserjet M1212 5 85 425 پرینتر 2
 KX-TGC210 12 11 132پاناسونیک بیسیم  تلفن  3
کارو  میز 4  S-T140 12 11.2 134.4مدل 
 K2040 12 8.8 105.6 مدل صندلی 5

 200 سایر
کل:  1,297 جمع 
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 انرژی  هزینه 2-7-8
 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 21جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 3,025 1,100 2,750,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 3,000 1,200 2,500,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 600 30,000 20,000 لیتر بنزین 4
 193 درصد موارد فوق 5 نشدهبینیپیش 5

کل:  6,888 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-7-9

 تعمیرات و نگهداری  هایهزینه:  22جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 306 2 15,300 سازیمحوطه

 2,887 2 144,350 ساختمان 
 20,100 4 502,500 آالت و تجهیزاتماشین

 3,950 10 39,500 تأسیسات 
کارگاهی  1,000 10 10,000 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 5,200 20 26,000 ونقلوسایل حمل
 130 10 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  33,573 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-7-10

 اداری( کارکنان) نیروی انسانی هایهزینه:  23جدول 

ح  ردیف متوسط حقوق ماهیانه )میلیون  تعداد  شر
 ریال(

 18جمع حقوق سالیانه )میلیون ریال( بر اساس  
 ماه

 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 مدیر مالی و اداری 2
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 630 35 1 کارمند اداری و مالی 4
 1,890 35 3 تدارکات و فروش  مسئول 5
 1,620 30 3 نگهبانی  6
 3,240 30 6 خدماتی 

کل:  5,940 جمع 
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 )میلیون ریال  تولید( کارکناننیروی انسانی ) هایهزینه  :24جدول 
ح  ردیف  ماه* 18بر اساس  جمع حقوق سالیانه حقوق ماهیانه تعداد  شر
 900 50 1 مدیر فنی 1
کیفیت 2 کنترل و   900 50 1 مدیر 
 2,160 40 3 سرپرست انبار  3
 4,320 40 6 و تولید  ریزیبرنامه سرپرست  4
 2,160 40 3 سرپرست نگهداری و تعمیرات  5
کیفیت  6 کنترل   2,160 40 3 کارشناس 
 3,780 35 6 تکنسین 7
 3,240 30 6 کارگر انبار  8
 1,620 30 3 راننده وسایل نقلیه  9
 1,620 30 3 اپراتور خ   10
 25,920 30 48 کارگر ماهر 11

کل  48,780 جمع 
ماه بیمه   3و    ماه سدنوات 1ماه پاداش، عیدی،   2ماه حقوق و   12)  شدودمیماه محاسدبه   18تبصدره:: حقوق سداالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  هایهزینه :25جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 5,940 16 کارکنان اداری 
 48,780 83 کارکنان تولید 

کل  54,720 جمع 
کار در یک شیفت و با  گرفته   300::  کاری در سال در نظر   .شودمیروز 

 هزینه مواد اولیه 2-7-11
 )میلیون ریال  : هزینه مواد اولیه26جدول 

کل  هزینه هر تن  مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
کشور هیدروکسید آلومینیوم 1  900,000 75 12,000 داخل 
کشور اسیدسولفوریک  2  275,000 11 25,000 داخل 
کشور کلسیم فلوراید 3  1,560,000 60 26,000 داخل 
کشور هیدروکسید سدیم )سود سوزآور( 4  70,000 20 3,500 داخل 
کشور بندیبسته 5  22,500 0.5 تعداد  45,000 داخل 

کل  2,827,500 جمع 
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ک   هزینه 2-7-12  استهال
 )میلیون ریال به روش مستقیم هزینه استهالک:  27جدول 

ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 7,500 زمین 
 964 10 7 15,300 سازیمحوطه

 9,094 10 7 144,350 ساختمان 
 45,225 10 10 502,500 آالت و تجهیزاتماشین
کارگاهیلوازم و تجهیزات    900 10 10 10,000 آزمایشگاهی و 

 3,555 10 10 39,500 تأسیسات 
 4,680 10 20 26,000 ونقلوسایل حمل

 292 10 25 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 12,247 0 10 122,474 برداریقبل بهره هایهزینه

 7,820 10 10 86,892 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیپیش هایهزینه
 84,777 جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-7-13
 برداریبهرهقبل از    هایهزینه 2-7-13-1

  ی انددددات بددددراکفددددراهم آوردن ام  ید از ابتدددددایه باک  یه اموریلک بایستمی  یبردارقبل از بهره  هایهزینهدر بددددرآورد  
خواهد    فروشقابلد محصول یه منتج به تولک) یتجار  یبردارو حصول به بهره  آن  یطدددددرح و دوران اجدددددرا  یاجدددددرا

 د.یآ  به عملنه الزم یمشدخه و سدپس بدرآورد هز  گیردمیشد( انجدام  
 برداری: هزینه قبل از بهره28جدول 

ح   هزینه )میلیون ریال( شر
 1,000 تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکی هایهزینه

کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   1,094 درصد 
 120,380 آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد( های هزینهروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه

کل  122,474 جمع 
 ایسرمایه  هایهزینه 2-7-13-2

 ای سرمایه  هایهزینه: میزان 29جدول 
ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 7,500 زمین 
 15,300 سازیمحوطه

 144,350 ساختمان 
 502,500 آالت و تجهیزاتماشین
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ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
کارگاهی  10,000 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 39,500 تأسیسات 
 26,000 ونقلوسایل حمل

 1,297 وسایل اداری و خدماتیتجهیزات و 
 122,474 برداریقبل بهره هایهزینه

 86,892 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیپیش هایهزینه
کل:  955,813 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-7-14
گردش : 30جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 471,250 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیبستهمواد اولیه و 

 9,120 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 1,686 آب، برق، سوخت و تعمیرات  های هزینهروز  15 گردان تنخواه

کل  482,056 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-7-15

سدددب  کمانندددد    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهنگ، منظم و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یات ساختمانین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهدا
  تأخیرهای ،  یشدیآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسدتخدام و آموزش تأسدیسدات،  یاندازآالت، نصدب و راهنیحمل ماشد

گرددیته  یخاص  بندیزمان  ٔ  برنامدهدره،  یو غ  نشدهبینییشپ  .ه 
 بندی اجرای طرح : زمان31جدول 

 ماه
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مراحل اجرا 

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارائه    شدددهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شددودمیارائه    گذاریسددرمایهدر این فصددل برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سدایر   سدرسدربهتحلیل دوره بازگشدت سدرمایه، تحلیل  ،  شددهبینیپیشمالی    هایصدورتو شدامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400 ماهفروردینسال شروع ساخت 

  برداری بهرهسدددال اول   5در این قسدددمت تنها برای    شددددهارائه  هایگزارش،  وجودباایناسدددت ) 15  برداریبهرهدوره 
 (.شودمیارائه  

کل تولید ساالنه به فروش  تن  500و برابر  نه ثابت ظرفیت تولید ساال  .رسدمیاست و 
 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توس  
و مخارج قبل از تولید )شدامل هزینه ثبت شدرکت و غیره( در ابتدای    سدازیسداختمانسدرمایه الزم برای خرید زمین،  

 شودمی تأمیندر ابتدای سال دوم   گذاریسرمایه  هایهزینه. بقیه  شودمی  تأمینسال اول 
 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 

گردشدر محاسددددبات مربوط به   گردش  کاریمحافظهکردن    ، با لحاظسددددرمایه  دریافتنی و   هایحسدددداب، ضددددریب 
که پرداخت    شددهگرفتهو صدفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسداب اسدت. بر این اسداس، فرش شدده اسدت 
 .شودمینقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

کامفار : 32جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

کل  خ تنزیل   20% گذاریسرمایهنر
خ تنزیل حقوق صاحبان سهام  25% نر

خ مالیات  صفر  ( برداریبهرهسال اول   5) نر
خ مالیات )پس از   25% ( برداریبهره سال از  5نر

 صفر  تورم دوره ساخت
 10% برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار سددددرمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسددددب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسددددرمایهنرخ تنزیل 
کدل حقوق صددددداحبدان سدددددهدام: این نرخ برابر نرخ بهره    هدایسدددددپرده +   بلنددمددت  هدایوامبدانکی اسدددددت. نرخ تنزیدل 

 ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
سدددال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصدددادی خراسدددان شدددمالی حداقل    تأسدددیستازه   هایشدددرکت

 معاف هستند.
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 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2
 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه

 ال()میلیون ری  گذاریسرمایه هایهزینهمجموع  : 33جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریهای بهرهسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول
 0 0 0 0 0 0 833,339 گذاریهای ثابت سرمایه کل هزینه

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 122,474 کل مخار
گردش خالص  32,887 29,898 27,180 24,709 247,088 938,318 0 افزایش در سرمایه در 

 32,887 29,898 27,180 24,709 247,088 938,318 955,813 گذاریهای سرمایهکل هزینه
 تولید  هایهزینه 3-3

 .است  شدهارائهمتغیر و ثابت آن در جدول زیر    هایهزینهتولید و درصد    هایهزینه
 )میلیون ریال(  آنمتغیر و ثابت  هایهزینهتولید و درصد  هایهزینه:  34جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد
 (%100) پنجم ( %100) چهارم ( %100) سوم ( %90) دوم ( %80ل )او ثابت   متغیر  ثابت  متغیر 

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید  کارگیریبهدرصد 
 4,139,743 3,763,403 3,421,275 3,110,250 2,827,500 0 2,827,500 %0 %100 مواد خام 

 10,085 9,168 8,334 7,577 6,888 1,378 5,510 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 49,154 44,686 40,623 36,930 33,573 6,715 26,858 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 80,116 72,832 66,211 60,192 54,720 38,304 16,416 %70 %30 دستمزد 
ک    84,486 84,777 84,777 84,777 84,777 84,777 0 100% 0% استهال

 4,363,583 3,974,866 3,621,221 3,299,727 3,007,458 131,174 2,876,285     تولید هایهزینهکل 
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4

که مشداهده   شددهبینیپیشنقدی    هایجریان   یک هیچکسدری وجه نقد در   شدودمیبه شدرح زیر اسدت. همچنان 
 .شودنمیمشاهده   برداریبهرهساخت و  هایسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 35جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت
 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول

 4,977,940 4,525,400 4,114,000 3,740,000 3,400,000 1,437,869 کل جریانات نقدی ورودی 
 0 0 0 0 0 1,437,869 جریانات ورودی وجوه 

 4,977,940 4,525,400 4,114,000 3,740,000 3,400,000 0 جریانات ورودی عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 4,311,985 3,919,986 3,563,624 3,239,658 3,169,769 955,813 کل جریانات نقدی خروجی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت
 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول

 0 0 0 0 0 955,813 های ثابتافزایش دارایی 
 32,887 29,898 27,180 24,709 247,088 0 های جاریدارایی افزایش 

 4,279,097 3,890,088 3,536,444 3,214,949 2,922,681 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

 0 0 0 0 0 0 مالیات )شرکت( 
 0 0 0 0 0 0 مالی  تأمین هایهزینه

 0 0 0 0 0 0 بازپرداخت وام 
 0 0 0 0 0 0 سود سهام 

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 665,955 605,414 550,376 500,342 230,231 482,056 وجوه اضافی )کسری( 

 3,034,374 2,368,419 1,763,005 1,212,629 712,287 482,056 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقدددی   هددایجریددان،  طورکلیبددهاسدددددددت.    شددددددددهارائددهپروژه در جدددول زیر    شددددددددهبینیپیشنقدددی    هددایجریددان
، وجوه نقدی حاصددددل از عملیات برای پشددددتیبانی از  برداریبهرهکه در طول دوره   دهدمینشددددان   شدددددهبینیپیش

کفایت    .کندمیعملیات 
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان: 36جدول 

  شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریدوره بهره  دوره ساخت
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول

 4,977,940 4,525,400 4,114,000 3,740,000 3,400,000 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 4,977,940 4,525,400 4,114,000 3,740,000 3,400,000 0 های نقدی عملیاتیجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 4,311,985 3,919,986 3,563,624 3,239,658 3,169,769 955,813 های نقدی خروجی کل جریان 

 0 0 0 0 0 955,813 های ثابتافزایش دارایی 
گردش   32,887 29,898 27,180 24,709 247,088 0 افزایش سرمایه در 

 4,279,097 3,890,088 3,536,444 3,214,949 2,922,681 0 عملیاتی هایهزینه
 0 0 0 0 0 0 بازاریابی هایهزینه

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 665,955 605,414 550,376 500,342 230,231 ( 955,813) های نقدیخالص جریان 

 1,596,505 930,550 325,136 ( 225,240) ( 725,582) ( 955,813) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 223,027 243,302 265,421 289,550 159,882 ( 796,511) خالص ارزش فعلی

 384,671 161,644 ( 81,658) ( 347,079) ( 636,629) ( 796,511) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدمیرا نشددان   گذاریسددرمایه(، نرخ رشددد سدداالنه یک IRRداخلی )نرخ بازده    های تحلیلو معیاری اسددت 

برای این   شدددهمحاسددبه. نرخ بازده داخلی  گیردمیقرار    مورداسددتفاده  گذاریسددرمایهمالی برای ارزیابی سددودآوری  
مالی آن اسدت )نرخ  تأمین  بیشدتر از نرخ هزینه  گذاریسدرمایهدرصدد اسدت. بر این اسداس، نرخ رشدد پروژه  49پروژه 
. نرخ بازده شدددودمیسدددودآور تلقی    گذاریسدددرمایهاسدددت( و    شددددهگرفتهدرصدددد در نظر   20بلندمدت   هایوامبهره 
نرخ اسددتقراش و نرخ   شدددهتعدیلدرصددد اسددت. در محاسددبات نرخ بازده داخلی   27( MIRR)  شدددهتعدیلداخلی  

گرفته  متفاوت از نرخ بازده داخلی در    گذاریبازسددرمایه  شدددهتعدیل. در محاسددبات نرخ بازده داخلی  شددودمینظر 
اسددددت. نرخ بازده داخلی    شدددددهگرفتهمتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر   گذاریبازسددددرمایهمالی و نرخ   تأمیننرخ  
با نرخی معادل    گذاریسدددرمایهنقدی مثبت    هایجریانکه   شدددودمی( با این فرش محاسدددبه  MIRR)  شددددهتعدیل

نقدی پروژه با   هایجریانسددنتی،    IRRدر محاسددبه    کهدرحالی، شددودمی  گذاریبازسددرمایههزینه سددرمایه شددرکت 
از سدددودآوری   تریبینانهواقع محاسدددبه    MIRR. بر این اسددداس،  شدددودمی  گذاریبازسدددرمایه  IRRنرخی معادل خود  
 .آوردمیفراهم   IRRشرکت در مقایسه با 
که ارزش  3.41  گذاریسددرمایهرمایه عادی این پروژه دوره بازگشددت سدد سددال اسددت. دوره بازگشددت سددرمایه متحرک، 

 .سال است 4.34،  کندمیزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 37جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  میلیون 1,512,794 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %49نر

خ بازده داخل      27%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1403 سال  3.41 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1404 سال 4.34 20%در  متحرکه یدوره باز

    : سال صفربرای شودمیمحاسبه  یخالص ارزش فعل 
 شدهبینی پیشصورت سود و زیان  3-7

که این جدول نشددان   شدددهارائهدر جدول زیر    برداریبهرهبرای دوره   شدددهبینیپیشسددود و زیان   اسددت. همچنان 
کلیه    رودمی، انتظار  دهدمی  .سودآور باشد  برداریبهرهمورد   هایسالعملیات شرکت در 

 ون ریال()میلی شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 38جدول 

 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 4,977,940 4,525,400 4,114,000 3,740,000 3,400,000 درآمد فروش 

 ( 4,211,169) ( 3,828,335) ( 3,480,305) ( 3,163,913) ( 2,876,285) متغیر هایهزینهمنهای 
 ( 152,414) ( 146,531) ( 140,917) ( 135,813) ( 131,174) ثابت هایهزینهمنهای 
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 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 614,357 550,534 492,779 440,273 392,542 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 614,357 550,534 492,779 440,273 392,542 سود خالص 

 12.34 12.17 11.98 11.77 11.55 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن سدددطح،  سدددرسدددربهنقطه   ثابت سددداالنه پروژه از محل حاشدددیه فروش   هایهزینه، سدددطحی از فروش اسدددت 
میزان فروش   کهدرصدورتی، سدود شدرکت صدفر اسدت.  سدرسدربه. در نقطه  شدودمیعملیاتی سداالنه آن پوشدش داده 

باشددد،   سددرسددربهمیزان فروش بیشددتر از نقطه    کهدرصددورتیو   دهزیانباشددد، عملیات شددرکت   سددرسددربهکمتر از نقطه  
که جدول زیر نشددان  کل    رودمی، انتظار  دهدمیعملیات سددودآور خواهد بود. همچنان  ،  برداری بهره هایسددالدر 

کثر   کل    25با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  هایهزینهدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 39جدول 

 نعنوا
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 4,977,940 4,525,400 4,114,000 3,740,000 3,400,000 درآمد فروش 
 4,211,169 3,828,335 3,480,305 3,163,913 2,876,285 هزینه متغیر

 766,771 697,065 633,695 576,087 523,715 حاشیه سود 
 15 15 15 15 15 نسبت حاشیه سود )%( 

 152,414 146,531 140,917 135,813 131,174 هزینه ثابت
 - - - - - مالی تأمینهزینه 

 989,486 951,289 914,843 881,710 851,590 سر سربهارزش فروش در نقطه 
 20 21 22 24 25 سر )%(نسبت سربه 

 5.0 4.8 4.5 4.2 4.0 ثابت  هایهزینهنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

به   شددودمیمشدداهده   که  همچنانبه شددرح زیر اسددت.    برداریبهرهدر طی دوره سدداخت و    شدددهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فرش پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 40جدول 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 3,396,136 2,697,293 2,061,982 1,484,426 959,375 482,056 های جاریدارایی  

 532,218 616,703 701,481 786,258 871,036 955,813 های ثابت )خالص(دارایی  
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 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
کل دارایی   3,928,354 3,313,997 2,763,463 2,270,684 1,830,411 1,437,869 ها جمع 
 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری

 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری
 1,437,869 1,437,869 1,437,869 1,437,869 1,437,869 1,437,869 صاحبان سهام حقوق 

 1,876,128 1,325,594 832,815 392,542 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 614,357 550,534 492,779 440,273 392,542 0 ماندهسود باقی 

 3,928,354 3,313,997 2,763,463 2,270,684 1,830,411 1,437,869 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 
 مالی   هاینسبت  3-10

که مشدداهده   شدددهارائهدر جدول زیر    برداریبهرهمالی در طی دوره   هاینسددبت نسددبت  شددودمیاسددت. همچنان 
کل دوره ROEسدود خاله به حقوق صداحبان سدهام ) درصدد اسدت.   27دارای رشدد بوده و حداقل    برداریبهره( در 

که   ایبازدهزیرا بیشدددتر از نرخ   شدددودمیمطلوب تلقی    گذارانسدددرمایهاین نرخ بازده برای   از طریق   توانندمیاسدددت 
کنند.  گذاریسپرده  بانکی دریافت 

به دلیل صفر بودن بدهی جاری، نسبت جاری )دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری( محاسبه نشده است. به هر  
 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودمیوجود بدهی جاری انتظار  روی، به دلیل عدم  

کل سدرمایه و نسدبت   کارایی    هایهزینهبه    گذاریسدرمایههمچنین، نسدبت فروش به  که  را   گذاریسدرمایهپرسدنلی، 
 .شوندمی، مطلوب ارزیابی  دهدمیمورد سنجش قرار  

 برداری در مدت بهرههای مالی نسبت: 41جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 43% 38% 34% 31% 27% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(
 16% 17% 18% 19% 21% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 12% 12% 12% 12% 12% نسبت سود به فروش
کل سرمایه  3.8% 3.5% 3.3% 3.0% 2.8% نسبت فروش به 

 16.4% 17.6% 19.0% 20.4% 22.0% پرسنلی  هایهزینهبه  گذاریسرمایه نسبت 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کتور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حسدداسددیت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سدده فا
حداضدددددر، بدا فرش عددم تغییر در    گدذاریسدددددرمدایده. نرخ بدازده داخلی پروژه  دهددمیعملیداتی را نشددددددان    هدایهزینده

کتورهای یاد شدده و همچنانکه در   به تغییر    IRRدرصدد اسدت. حسداسدیت  49  قبل مشداهده شدد، برابر  هایبخشفا
کمتر از حسدداسددیت آن به تغییر    هایدارایی کسددب یک نرخ بازده   هایهزینهثابت  عملیاتی اسددت. همچنین، برای 
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 5تا   تقریبا  درصددددد امکان افزایش و درآمدهای فروش  6تا   تقریبا  عملیاتی    هایهزینهدرصدددددی،   30داخلی حداقل  
کاهش دارد  .درصد امکان 

کتور 42جدول   : حساسیت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سه فا
 عملیاتی هایهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %68- %58 %107 
16.00% - %27- %56 %95 
12.00% - %6 %54 %83 
8.00% - %21 %52 %72 
4.00%- %35 %50 %60 
0.00% %49 %49 %49 
4.00% %62 %47 %37 
8.00% %75 %46 %25 
12.00% %89 %44 %13 
16.00% %103 %43 %4- 
20.00% %116 %42 %43- 

کتور : تحلیل 4نمودار    حساسیت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سه فا

 
 گیری نتیجه  3-12

کارخانه و   سدال 3.41دوره بازگشدت سدرمایه    خصدو بهبا توجه به اطالعات این بخش   2.08از زمان شدروع سداخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصدددادی دارد.   49برابر    IRRو   آن  برداریبهرهسدددال بعد از   کهدرصدددد، ایجاد  در فصدددل    ازآنجا

کارخانه در اولویت   شدددودمیپیشدددنهاد بدون مشدددکل بود لذا    همآناول بازاریابی محصدددول و فروش   که احداث این 
گیرد.  قرار 
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