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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح  ک نام طر  یومینیآلوم لیوانواع ورق و 

 (ومینیآلومی دستنییپا) یساخت فلزات اساس زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   منطقه ویژه اقتصادی بجنورد  شهرستان محل اجرای طر
ک نام محصول/محصوالت  یومینیآلوم لیوانواع ورق و 

 5,000 تن  ظرفیت تولید
 آلومینیومی   اسلب انواع موردنیاز مواد اولیه 
 نفر 40 زایی اشتغال

 مترمربع 3,656 زمین موردنیاز
 مترمربع 2,350 زیربنا

 انرژی و آب موردنیاز
 مترمکعب در سال 12,500 میزان مصرف آب 

 کیلووات  265 توان برق  
 مترمکعب در سال 853,000 گاز 

 میلیون ریال 607,079 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 538,579 سرمایه در 

گشت سرمایه )در %  سال 3.74 (0دوره باز
778,886 ( NPVخالص ارزش فعلی )  میلیون ریال 

خ بازده داخلی )  درصد %44 (20( )در %IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد 27.07% (MIRRشده )نر

 درصد ظرفیت تولید %28 سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر
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 چکیده
کویل آلومینیومطرح هدف مطالعه بازار محصوووووول   نیدر ا   ل یتحل  خصوووووو به آنجوانب    یتمام  یو بررسووووو  ورق و 
 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا یعرضه و تقاضا  زانیم
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

که حرکت میتحت  ، هاکه آلومینیوم از بین غلتکهنگامی تر تر و طوالنیکند نازکفشووار عبور داده شووود، در جهتی 
ورت ورق را به دو صو نیا  پایه و اسوا  تولید صوفحات، ورق و فویل آلومینیومی اسوت.  ، شوود. این فرآیند سوادهمی

 .رسدیدر بازار به فروش م تیرول و ش
گواه  دیودر تول  هیوعنوان مواده اولبوه  ومینیورق آلوم  امروزه کواربرد دارد.  عنوان  تنهوایی بوهخود بوه  زین  یقطعوات متتل  

کاربردهایی   بوده و  ها، پرکاربردترین نوع آلومینیوم صونعتی. این ورقردیگیمورداسوتفاده قرار م ییمحصوول نها در 
بنودی )اجسوووووام و انتهوای قوطی( و  ونقول )ورق بودنوه اتومبیول(، بسوووووتوهازجملوه هوافاوووووا )پوسوووووتوه هواپیموا(، حمول

 یهامتتل  و ضوووتامت  یهاها را در ابعاد و اندازهورق نیا  شوووود.وسووواز )نمای سووواختمان( اسوووتفاده میسووواخت
گسوووووترده ا  .کننودیکرده و از آن در موارد متتل  اسوووووتفواده م  دیوتول  یمتنوع  یایواز مزا  تیومحصوووووول حکوا نیکواربرد 
 آن دارد. یباال

 2020بر اسا  بتش در سال   ومینی از محصوالت آلوم ییاستفاده نها  :1نمودار  

 
 https://www.statista.comمأخذ:  

  ب یترک  صوووودیاز سوووو شیتوجه اسووووت. ببه دسووووت آورد قابل  ومینیدر آلوم توانیکه م  یکیو مکان  یکیزیبازه خوا  ف
 نیب  طالمللی و در روابصوووووورت بینبوه  یگرید  اریوبسووووو  یاژهوایوشووووووده اسووووووت و آل شووووونواختوه  یطور عمومبوه  یاژیوآل 
 تیقابل  ، وزنیسوبک  با، یز  ظاهربه  توانیم  ومینییافته اسوت. از خوا  ورق آلومگسوترش  دارانیو خر  دکنندگانیتول
کرد  یو مقاومت خوردگ  یکیخوا  مکان  ، یکیزیباال، خوا  ف  دیتول  .اشاره 

%2۵؛ ساخت وساز

%23؛ حمل ونقل

%12؛ برق و الکترونیک

ماشین آالت و 
%11؛ تجهیزات

%۹؛ فویل

%۸؛ بسته بندی
%۶؛ سایر ؛ کاالی مصرفی بادوام

۶%
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کدگذاری  بندی آیسوویک،  بر اسووا  آخرین طبقه این محصوووالت زیر بتش صوونعت بوده و جز یات مسوویر آن طبا 
فلزات   لیورق و فو  انواعی،  آهن  ریو فلزات غ  یمتیق یفلزات اسواسو  سواختی، سواخت فلزات اسواسوآیسویک، شوامل 

 است:ی زیر آمده هاجدول  فویل درمشتصات محصوالت    است.  نواع ورق و فویل آلومینیومیای و آهن  ریغ
 ک یس ی آ یبندطبا طبقه نواع ورق و فویل آلومینیومیامشتصات : 1جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 Aluminum sheets and foils 2720412348 7606|7607 3 آلومینیومی فویل و ورق انواع

 ک یس یآ  یبندطبقه طبا یومین یآلوم لیفو و ورق انواع رمجموعهی ز ورق انواع مشتصات: 2جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 آلیاژی ورق آلومینیومی غیر 

 میلی متر  3تا 0.2با ضتامت بین 
Pure aluminum sheets (thickness 

between 0.2-3 mm) 2720512349 76061110|76061190 3 

 ورق آلومینیومی غیر آلیاژی 
 میلی متر  6تا 3با ضتامت بین 

Pure aluminum sheets (thickness 
between 3-6 mm) 2720512350 76061110|76061190 3 

ورق آلومینیومی غیر آلیاژی با  
 میلی متر  6ضتامت بیش از  

Pure aluminum sheets 
(6mm<=thickness) 2720512351 76061110|76061190 3 

 ورق آلومینیومی آلیاژی 
 میلی متر  3تا 0.2با ضتامت بین 

Aluminum alloy sheets 
(0.2mm<=thickness<3mm) 2720512352 76061210|76061290 3 

 ورق آلومینیومی آلیاژی 
 میلی متر  6تا 3با ضتامت بین 

Aluminum alloy sheets 
(3mm<=thickness<6mm) 2720512353 76061210|76061290 3 

 ورق آلومینیومی آلیاژی 
 میلی متر  6با ضتامت بیش از 

Aluminum alloy sheets 
(6mm<=thickness) 2720512354 76061210|76061290 3 

کسید بور  کامپوزیت ا - ورق نانو 
 2720512539 * 3 * ( AL-B2O3) آلومینیوم

ی  آهن   ریفلزات غ  لیمحصوووووالت از ورق و فوغیراز موارد فوق در خصووووو  ورق، محصوووووالت زیل نیز زیرمجموعه  به
کدگذاری  طبقه  :اندشدهبندی و 

 بندی آیسیکطبا طبقه، ها ورقسایر  مشتصات :3جدول 
 محیطیزیست  رده گمرکی  تعرفه آیسیک  کد محصول انگلیسی نام محصول  نام

 3 * 2720512573 * کرافت یبا پوشش پل ومینیورق آلوم
 Cladded aluminium sheets 2720512574 * 3 (نگیروکش شده )کلد  یومینیورق آلوم

 پروژه معرفی 1-2
کویل آلومینیوم آلیاژی و غیر آلیاژی باضووووتامت بیش از   که در  میلی 0.2هدف از اجرای این تولید ورق و  متر اسووووت 

کاربرد و مصرف داردهاحوزه که در بتش معرفی محصول آمده،   .ی متتل  
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 پروژه  سیاسی و  فرهنگی ،اجتماعی  اقتصادی،  مالحظات 1-2-1
کسوید و هیدروکسوید آلومینیوم در شوهرسوتان جاجرم با ظرفیت   کارخانه تولیدکننده ا وجود معادن بوکیسوت و تنها 

تن در   36,000برداری از فاز اول طرح توسوووعه تولید شووومش آلومینیوم به میزان  تن و نیز اجرا و بهره 280,000اسووومی  
گسووووترش صوووونایع پایین ای اسووووتان بیانگر  م طبا اسووووناد و برنامه توسووووعهدسووووتی آلومینیوسووووال و نیز لزوم ایجاد و 

 ضرورت اجرای این طرح است.
کارشوناسوان معدنی دنیا، از آلومینیوم به که پس از فوالد، بیشوترین  نام می 21عنوان فوالد قرن  بسویاری از  برند؛ چرا
شوتر اسوت؛ این در حالی  تنهایی از مجموع فلزات غیر آهنی بیتولید و مصورف را در جهان دارد و میزان مصورف آن به

که صووونعت آلومینیوم در جهان، به  6طور غیرمسوووتقیر برای  میلیون نفر و به 1.5طور مسوووتقیر برای حدود  اسوووت 
کرده است.  میلیون نفر شغل ایجاد 

تن در سووال اسووت   468,000شووده آلومینیوم اولیه برابر با در ایران نیز در حال حاضوور مجموع ظرفیت اسوومی نصووب
تن، ظرفیوت    40,000تن، آلومینوای جواجرم    143,000تن، هرمزآل    110,000تن، المهودی    175,000ایرالکو  کوه  نحویبوه

به مقدار   98  ماههیازدهتن تولیدشووووده و در   397,500به مقدار    1,399ماهه سووووال    11وجود در  اسوووومی دارند. بااین
که با رشوووود  تن ثبت 257,500 گشووووته اسووووت. آلومینا به 54.4شووووده  عنوان ماده اولیه تولید شوووومش درصوووود همراه 

که این عدد نسوبت به مدت مشوابه سوال قبل   211,400به مقدار   99  ماههیازدهآلومینیوم، طی مدت  تن تولیدشوده 
که میزان تولید آلومینا در مدت مشووابه سووال قبل   1.2که رشوود منفی   تن بوده   214,000درصوودی داشووته اسووت. چرا

 ت.اس
تن در   468,000بایسوت ظرفیت اسومی تولید آلومینیوم از  طبا برنامه راهبردی وزارت صونعت، معدن و تجارت می

تن   300,000اندازی فاز نتسووت آلومینیوم جنوب با ظرفیت  برسوود، با راه 1404تن در سووال   1,200,000به   1,396سووال 
اندازی  رسوود؛ ضوومن اینکه با راهتن می  768,000کشووور به  کیلو آمپر، میزان تولید آلومینیوم   430در سووال با فناوری 

میلیون تن در   1.3تن ظرفیت، تولید آلومینیوم در ایران به بیش از   600,000فاز دوم آلومینیوم جنوب نیز با ظرفیت  
گر ایران طبا برنامه پیش رود، می که ا گذر از عمان به رتبه  سال خواهد رسید و   .جهانی دست یابد  17تواند با 

کردن تولید تا سووال   11.4میلیارد یورویی ) 8.5گذاری  سوورمایه ، بتشووی از  2025میلیارد دالری( با هدف چهار برابر 
کشور در آینده است.  برنامه رشد صنعت آلومینیوم 

گذشووته حدود   10سوورانه مصوورف آلومینیوم ایران در   سووال فاصووله آن از  بهکیلوگرم در نوسووان بوده و سووال 4.5سووال 
کیلوگرم  9جهانی در حال افزایش اسوت. در حال حاضور میانگین سورانه مصورف آلومینیوم در جهان حدود    میانگین

که به ترتیب   کاناداسووت   27و   23اسووت. همینین، باالترین سوورانه مصوورف آلومینیوم در جهان مربوم به امریکا و 
کیلوگرم   11سووال آینده از میزان سوورانه فعلی به  21جهانی آلومینیوم در   شووود مصوورفبینی میکیلوگرم اسووت. پیش

 افزایش یابد.
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 2020تا  2005های سرانه مصرف آلومینیوم در جهان طی سال: 2نمودار  

 
 تن در سال را در دست مطالعه و اجرا دارد. ونیلیم 10خود تا    تیطرح توسعه ظرف یسعود  عربستان •
  ش یرا داشووووته و طرح توسووووعه جهت افزا  یتن، رتبه شووووشوووور جهان  ونیلیم 1.8  دیتولبا   یمتحده عرب  امارات •

 تن را در دست اجرا دارد.  ونیلیم 10و سپس به  4به    تیظرف
کنون بو هر  دیوافزایخود م  دیوتول  تیوسووووورعوت بوه توسوووووعوه ظرفقطر، بوه •   د یوتول  ومینیهزار تن آلوم  600از    شیا

 .کندیم
 در سال است.  دیهزار تن تول  360عمان    دیتول  زانیمبوده و هزار تن در سال   890 نیبحر  دیتول  زانیم •
کوه البتوه ب  ومینیآلوم  دیودر تول  یهزار تن  61  تیوبوا ظرف  زین  هیوترک • عمول    افوتیوبواز  ایاز طر  شوووووتریفعوال اسووووووت 

 .دینمایم
  ی کشوورها  جهان در  ومینیآلوم  دیدرصود از تول  40گاز، در حدود   تیمز  لیبه دل  ندهیسوال آ 10تا   گرددیم  بینیپیش
 .ردیفار  صورت پذخلیج  هیحاش
کیفیوت    هیومواد اول  نیمنظور توأمکوک و آنود بوه  ومیپترول  نوا، یآلوم  دیوبلنودمودت خر  یقراردادهوا  یاماووووووا ارزان و بوا
کشوورها یاریدولت و مشوابه بسو یاز سوو  یانرژ   ارانهی  یادامه اعطا  ، المللیبین  یاصول  دکنندگانیوسویله تولبه  یاز 

کوواهش هزبووه  دیوومووداوم عواموول تول  یجهووان، ارتقووا   ،یانسووووووان  یرویو ن  هیوومواد اول  ، یبرق مصووووورف  یهووانووهیمنظور 
 یهاموسووسووه  یهمکار  ، یوسوویله بهبود فناوربه یفعل  دیسووازی خطوم تولمدرن و بهینه  یهایکارگیری فناوربه
گوذار  نیگوذاری در اسووووورموایوه  وام بوا بهره منواسووووووب و  یاعطوا  یبرا  یموال از سوووووهوام    یبتشووووو  یبتش از صووووونعوت، وا

مصووووورف   شیمنظور افزاریزی بوهالمللی صووووونعوت، برنواموهبین  یهوانوگیبوه هلود  هیواول  ومینیآلوم  دیوتول  یهواکوارخوانوه
کشووور با توجه به سوورانه مصوورف پا  ومینیآلوم صوونعت    نگیهلد  لیو تشووک  یبا متوسووط جهان  سووهیآن در مقا نییدر 
کشور است.  ومینیآلوم  نهیبه  دیوری و تولبهره  شیافزا  یازجمله راهکارها  رانیدر ا  ومینیآلوم  در 

کاهش واردات و افزایش صووادرات )با توجه به نزدیکی   وجود مواد اولیه و صوونایع باالدسووتی در شووهرسووتان جاجرم، 
کویل آلومیعنوان یکی مهربه افغانستان به گسترده تولید  ترین واردکنندگان ورق و  کاربرد  نیوم از ایران(، اهمیت و 
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جملووه فویوول و ایجوواد صووووونووایع پووایین ورق من  ومینیآلومی متتل ، توسوووووعووه زنجیره  هووابتشورق در صووووونووایع و  
کاهش نرخ بیکاری اسوتان ) بوده اسوت(، وجود  %8.1برابر با  1399تا پایان آزرماه سوال   کل یکارینرخ بآلومینیوم، 

کویل آلومینیوم بیانگر اثربتشووی اجرای این طرح  نسووبتا  افزوده  نیز ارزشنیروی متتصووب بومی و  مناسووب ورق و 
 ی متتل  خواهد بود.هاحوزهدر  

 پروژه  یابیمکان  1-3
بووا    26بجنورد در قطعووه شوووووموواره    یاقتصوووووواد  یژهمترمربع واقع در منطقووه و  3,656بووه متراژ    ینیپروژه در زم  ینا

 .است  شدهارا ه  یرمحل پروژه در شکل ز GIS( اجرا خواهد شد و نقشه  4146949,521568متتصات )
 بجنوردهرک صنعتی ش موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به: 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبا  موردنیاز  هایزیرساخت اسا   بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات

 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح : 4جدول 
 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 آب  1
 است  موجود 0 برق 2
 است  موجود 0 گاز  3
 است  موجود 0 تلفن  4
  1از  کمتر اصلی  راه 5
  0 راه فرعی  6
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 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
  8 بجنوردفرودگاه  7
  417 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,493 بندرعبا   9
  170 آهن جوینایستگاه راه 10
  192 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
 بررسی قیمت و میزان مواد اولیه 1-4-1

که به  ومینیاسووولب آلومشووومش و یا   مذکور طرح   هیمواد اول موجود در    یو از واحدها  یطور صووود در صووود داخلبوده 
 است. نیکشور قابل تأم

 بندی آیسیک مشتصات مواد اولیه تولید فویل طبا طبقه :5جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی ماده اولیه نام ماده اولیه  واحد سنجش تعرفه 

 تن Aluminium slabs 1000 series 2720512598 76012000|76011000 1000انواع اسلب آلومینیومی سری 
 تن Aluminium slabs 3000 series 2720512596 76012000|76011000 3000انواع اسلب آلومینیومی سری 

کاال یفلز  ومینیآلوم که در بور   .  د ینمایم نییتع   آن را مبادالت بور   متیق  روازاینکشور حاور دارد.   ییاست 
کوواال  داشوووووتن  قرار  بووه دلیوول  زین  یجهووان  یفلز در بووازارهووا  نیا  مووتیق   ن ییمبووادالت بور  تع   ایاز طر  ، ییدر بور  
کوه  نجوایدر ا  دیو. بواگرددیم در جهوان بوده و لوذا تبوادالت   یآهن  ریغ  پرمصووووورفاز فلزات    یکی  ومینیآلوم  زکر شوووووود 

معتبر   یهابور در    منتشووورشووودهاطالعات    بر اسوووا   نجایدر ا  روازاین.  ردیگیمانجام  ییباال  آن در سوووط   یجهان
 است:  شدهاستتراج  ریز  صورتبه  هامتیق  یجهان
 (April 2021 16) -دالر آمریکا)پرداخت سه ماه(  2324.5)نقدی( و  2038.5 لندن هر تن  LMEر بور  د  متیق

ک  متی ق: 6جدول   ( 22/01/1400عرضه:  خیتار) مواد اولیه در بور  لوگرمیفروش هر 
 قیمت )کیلوگرم( کاال )مواد اولیه(

 p-99.81000 535,323شمش 
 572,153 7-6063 لتیب

 P-99.71000 529,323شمش 
ک  ومینیآلومبوا توجوه بوه قیموت فروش انواع ورق و فویول آلومینیوم سوووووه شووووورکوت   کوار،  ارا   وم ینیآلومو    پوار  آلوموان 

کویول آلومینیوم  1,400  نیفرورد  29در تواریخ    پوار  کیلوگرم ورق و  گرفتوه  الیور  7,799,000، قیموت هر  شوووووده  در نظر 
 است.

ک  متی ق  :7جدول  کو لوگرمیفروش هر   (29/01/1400 روزرسانیبه) لیورق و 
 قیمت )ریال(  حالت کارخانه
ک   800,000 رول ارا
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 قیمت )ریال(  حالت کارخانه
 800,000 تیش

 779,900 تیش پار   ومینیآلوم
کار  پار   779,500 تیش آلومان 

کو مواد اولیه موردنیاز تولید  :8جدول   )میلیون ریال( لیورق و 
کل  هزینه هر تن  مصرف ساالنه )تن( محل تأمین نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
کشور انواع اسلب آلومینیومی  1  3,058,000 556 5,500 داخل 
 107,030   کشورو خارج داخل  درصد 3.5مذکور  ریغ هیمواد اول ریسا 2

کل  31۶۵030 جمع 
 شوووده لحاظ  درصووود 30  ...  و  ترخیب  و  بیمه و  شووویتمنت  هزینه و اسوووتشوووده  گرفته نظر  درریال    24,000 دالر  قیمت
 است

 ظرفیت تولید و میزان فروش 1-4-2
 ظرفیت اسمی و میزان فروش سالیانه  :9جدول 

کل قیمت فروش )میلیون ریال( واحد ظرفیت اسمی  نام محصول   )میلیون ریال( فروش 
 3,587,500 717.5 تن 5,000 آلومینیومیکویل انواع ورق و 

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-۵
گمرک 1-۵-1  و شرایط واردات و صادرات یشماره تعرفه 

گمرکی در بتش آلومینیوم )  ( آمده و شامل موارد زیل است:76تعاری  و تعرفه 
از محصووووالت   ریهسوووتند مسوووط  )غ  یمحصووووالت: (Platesꓹ sheetsꓹ strip and foilصوووفحه، ورق، نوار و ورقه نازک )

کار نشده مشمول شماره  به   ل یتوپر مستط یغیر تومار با سط  مقطع عرض  ای(  Coilصورت تومار )(، به76  01صورت 
ها به شووکل  که دو ضوولع متقابل آن  افته«یرییتغ   یهالیگرد شووده )ازجمله سمسووتط  یایبدون زوا ایاز مربع( با   ری)غ

که ضوووتامت باشوووندیم  یو متواز  یمسووواو  ر، یصوووورت خطوم مسوووتقبه گریقو  محدب و دو ضووولع د   ی کنواخت ی( 
 اند از:داشته و عبارت

 آن نباشد،  یپهنا  دهریکاز    شتریها بکه ضتامت آن  لیمستط ایبه شکل مربع  •
مصووونوعات   ای  اءیاشووو  اتیخصووووصووو  یبه هراندازه، مشوووروم بر اینکه دارا  ل، یمسوووتط ایاز مربع   ریغ یبه شوووکل •

 ها نباشند.شماره ریمشمول سا
، شوووو( نقشFoilبتصووووو  شووووامل صووووفحه، ورق، نوار و ورقه نازک )  76  07و  76  06 شووووماره راه،  راه  اردار، یدار )مثال 
کنگشوامل آن  نی( و همینیلوز  ، یادکمه  ، یاشوک  ، یشوطرنج که سوورا  شوده،   ای  ، خوردهشوده، صویقل  یارههایی 

مصوووونوعات   ای  اءیاشوووو  اتیصووووعمل به محصوووووالت مزبور خصووووو نیا  نکهیمشووووروم بر ا  شووووود، یاند، ماندود شووووده
 را ندهد. گرید  یهاشماره



 10 مطالعه بازار فصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

  مقدار   اینکه بر  مشروم باشد  آلومینیوم  درصد  99  دارای  حداقل  وزنازلحاظ   که است فلزیغیر ممزوج:    آلومینیوم، 
 نباشد:  بیشتر  زیر  جدول  درشده  تعیین  حد  از  وزنبرحسب   دیگر  عنصر  هر

 عناصر آلومینیوم غیر ممزوج   :10جدول 
 حد درصد برحسب وزن عنصر

 (Fe  +SIاضافه سیلیسیوم )آهن به
 (، هرکدام 1) گریعناصر د

1 
(2)1/0 

 (ZnꓹNiꓹ Mnꓹ Mgꓹ CuꓹCr) روی نیکل، منگنز، منیزیر،  مس، کروم، ،: مثال  از اندعبارت دیگر عناصر( 1)
کثر و  درصد 0.1 از بیش مس مقدار( 2)  درصد 05/0 از کدامهیچ منگنز  و  کروم مقدار اینکه بر مشروم است قبولقابل درصد 0.2 حدا

 اشد.نب بیشتر
  اولویت   دیگر  عناصر   از  یک  هر  بر  وزنبرحسب    آلومینیومها  آن  در  که  فلزی  مواد  ازاند  عبارت:  آلومینیوم  آلیاژهای
 اینکه:  بر مشروم  باشد،  داشته
  شوده تعیین  حد  از  بیشوتر  سویلیسویوم،  و آهن  مجموع  یا  وزن  برحسوب دیگر  عناصور  از  یکی  حداقل وزنی  مقدار •

 باشد،   فوق  جدول  در
 .باشد  درصد 1  از  بیشتر وزن  برحسب  دیگر  عناصر این  کل  مقدار •
گمرک  یهانرخ  لیجدول ز گمرک  یشوامل سوود بازرگان  یتعرفه   آمده متعلا به محصووالت طرح   یو حقوق و عوارض 
 است.
که حقوق ورودشوووایان  2اسوووت. طبا ماده    یو سوووود بازرگان  هیشوووامل حقوق پاجدول زیر   مندرج در   یزکر اسوووت 
گمرک  ه، یوحقوق پوا  ، وزیرانعوارض مصووووووب هی وت  ع یتجم  قوانون کواال، انواع   ات، یوموال  ، یحقوق  حا ثبوت سوووووفوارش 

کواالهوا  یافتیودر  وجوه  ریعوارض و سوووووا گمرک  %4اسوووووت و معوادل    دهیوگرد  ع یتجم  یواردات  یاز    ن ییکواالهوا تع   یارزش 
 شووووودیم  نییوزیران تع مربوطه توسووووط هی ت  نیکه طبا قوان یو سووووود بازرگان  یافتیدر نیا  . به مجموع شووووودیم

 .گرددیم اطالق  یحقوق ورود
کویل آلومینیوم 11جدول  کاالهای مرتبط با ورق و  گمرکی   : مشتصات و تعرفه 

کاال ح  کاال )انگلیسی(  شر ح   SUQ حقوق ورودی کد تعرفه شر
  صفحه، ورق و نوار آلومینیوم، باضتامت بیش از

 متر. میلی 2/0
Aluminum plates, sheets and strip, of a 

thickness exceeding 0.2mm. 7606   

   Of aluminum, not alloyed: 760611 -- و و از آلومینیوم، غیر ممزوج: 
کامپوزیتی  Composite sheet 76061110 26 Kg --- و و و ورق 

 Coated 76061120 10 Kg --- شده و و و
 Other 76061190 15 Kg --- و و و سایر

   Of aluminum alloys 760612 -- آلومینیوم:  یاژهایو و از آل
کامپوزیتی  composite sheet 76061210 26 Kg --- و و و ورق 
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کاال ح  کاال )انگلیسی(  شر ح   SUQ حقوق ورودی کد تعرفه شر
کثر ضتامت  کویل آلومینیومی با حدا   35/0و و و 

کثر میلی  متر میلی 1800متر و عرض حدا
--- Aluminum coil thickness exceeding 

0.35 m and exceeding width 1800 m 
76061220 5 Kg 

با پوشش رنگی پلی وینیلیدین فلوراید   هیالکیو و و 
(PVDF در یک )طرف 

fluoride (PVDF) on one side --- A layer 
with colored coating poly vimyldene 

76061230 5 Kg 

 coated with silicon aluminum 76061240 5 Kg--- و و و اندود شده با آلومینیوم سیلیس
 other 76061290 15 Kg --- و و و سایر
   Of aluminum, not alloyed 760691 -- غیر ممزوج:  و و از آلومینیوم،

   Aluminum circular plates (polk) 76069110 --- و و و قر  آلومینیومی )پولک(
   Other 76069190 --- و و و سایر

   Of aluminum alloys: 760692 -- آلیاژهای آلومینیوم: و و از 
 Aluminum circular plates (blanks) 76069210 10 Kg --- و و و قر  آلومینیومی )پولک(

 coated with silicon aluminum 76069230 5 Kg--- و و و اندود شده با آلومینیوم سیلیس
کثر ضتامت  کویل آلومینیومی با حدا . /35و و و 

کثر میلی  متر میلی 1800متر و عرض حدا
--- Aluminum coil thickness exceeding 

0.35 mm and exceeding width 1800 m 76069240 5 Kg 

 Other 76069290 15 Kg --- و و و سایر
 واردات 1-۵-2

  آدر    بووا  تهران  کشووووووواورزی  و  معووادن  صووووونووایع،   بووازرگووانی،   اتوواق  اطالعووات  اسوووووووا   بر  کشوووووور  بووه  واردات  میزان
http://www/tccim/ir  از حیو     32از حیو  وزنی و    22تقریبوا     هواسوووووالدر طی این    اسوووووت.  زیر  جودول  مطوابا

کویل آلومینیوم است.76واردات از سرفصل آلومینیوم )  ارزش  ( متعلا به ورق و 
کو زانیم : 12جدول   (سال کی )به تفک  ومین یآلوم لیواردات ورق و 

کشور  دالر( ونیلیارزش )م (الیر ونیلیارزش )م وزن )تن( سال  کشورهای عمده تعداد 
 % 4.4، امارات %8.7، ژاپن %55.2چین  15 88 2,589,806 36,233 1394
 % 2.6، آلمان  %2.9، امارات %90.0چین  20 63 1,980,163 23,013 1395
 % 1.8، آلمان % 11.1، ژاپن % 85.0چین  8 99 3,387,428 32,064 1396
 % 3.4، آلمان  %19.1، ژاپن %72.3چین  15 89 3,695,768 26,271 1397
 % 1.7کنگ ، هنگ%24.5، چین %71.0امارات  12 67 2,809,998 23,338 ماه(  9) 1399

کل  % ۸.3، ژاپن %14.2، امارات %۶۵.۸چین  31 40۶ 14,4۶3,1۶4 140,۹1۹ جمع 
کو یوزن زانیم : 13جدول  گمرک ومین یآلوم لی)تن( واردات ورق و   ی برحسب تعرفه 

کل ماه( ۹)  13۹۹ 13۹7 13۹۶ 13۹۵ 13۹4 تعرفه  کشورهای عمده جمع 
 % 12.6، ترکیه %34.1، آلمان %45.9چین  1,188 40 160 287 163 540 76061110
 % 12.3، ایتالیا %41.5، امارات % 42.4چین  1,016 5 10 127 476 397 76061120
 %22.2، آلمان %77.8چین  239    85 154 76061130

http://www.tccim.ir/
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کل ماه( ۹)  13۹۹ 13۹7 13۹۶ 13۹۵ 13۹4 تعرفه  کشورهای عمده جمع 
 % 2.0، امارات %3.1، ترکیه %22.8چین  14,164 420 712 810 1,183 11,038 76061190
 % 17.8، امارات %19.7، آلمان %42.9چین  1,461 45 89 125 428 775 76061210
 %0.5، آلمان %20.5، امارات %76.4چین  1,692 1,018 27 290 357  76061220
 % 1.8، ترکیه %29.3، چین %68.9امارات  466  100 135 231  76061230
 % 5.1کنگ ، هنگ%26.4، امارات %68.5چین  1,349 858 189 302   76061240
 % 6.2، ترکیه %11.0، امارات %78.8چین  3,249 962 701 551 468 567 76061290
 % 100.0چین  19     19 76061900
 % 9.0کنگ ، هنگ%24.8، اسلوونی %54.7چین  1,787 320 309 550 301 308 76069110
 % 8.2، ترکیه %12.4، امارات %71.7چین  901 94 169 212 214 213 76069190
کره جنوبی %15.8، اسلوونی %61.9چین  1,431 365 163 183 224 496 76069210  ،8.3 % 
 %2.0، تایوان %14.1، امارات %81.9چین  529     529 76069220
 % 2.1کنگ ، هنگ%4.6، امارات %91.2چین  13,435 1,276 2,135 4,555 3,842 1,627 76069230
 % 11.4، ژاپن %20.9، امارات %66.6چین  75,307 17,681 21,304 23,626 12,696  76069240
 % 4.1، ترکیه  %10.1، آلمان %81.8چین  3,115 255 203 310 2,345 1 76069290
 % 4.1، امارات %21.2، ژاپن %71.8چین  14,879     14,879 76069291
 % 1.8، آلمان %6.2، امارات %89.1چین  4,691     4,691 76069299

کل  % ۸.3، ژاپن %14.2، امارات %۶۵.۸چین  140,۹1۹ 23,33۸ 2۶,271 32,0۶4 23,013 3۶,233 جمع 
 .دهدمی نشان  خطی  رگرسیون  اسا  بر 1404 سال تا  فوق  جدول مطابا را  واردات  میزانبینی  پیش  زیر  نمودار

 بینی میزان تقریبی وارداتپیش :3نمودار  

 
 است.  شدهارا هدر جدول زیر  1404تا  1400شده واردات از سال بینیمقدار پیش
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 1404تا  1400شده واردات از سال بینی: مقدار پیش14جدول 
 بینی میزان واردات پیش سال
1398 24,187 
1399 22,103 
1400 20,020 
1401 17,936 
1402 15,853 
1403 13,769 
1404 11,686 

که نمودار و جدول فوق نشان  کاهشی است.  دهدیمهمینان  کویل آلومینیوم   میزان واردات ورق و 
 صادرات 1-۵-3

  آدر    بووا  تهران  کشوووووواورزی  و  معووادن  صووووونووایع،   بووازرگووانی،   اتوواق  اطالعووات  اسووووووا   بر  کشوووووور  از  صووووووادرات  میزان
http:www/tccim/ir  از حیو  ارزش  %4از حیو  وزنی و    %5  بوا  یتقر  هواسوووووال. در طی این  اسوووووت  زیر  جودول  مطوابا 

کویل آلومینیوم است76صادرات از سرفصل آلومینیوم )  .( متعلا به ورق و 
کو زانیم: 15جدول   (سال کی )به تفک  ومین یآلوم  لیصادرات ورق و 

کشور دالر( ونیلیارزش )م (الیر ونیلیارزش )م وزن )تن( سال  کشورهای عمده   تعداد 
 % 2.3، ازبکستان % 38.5، عراق %57.4هند  13 9 280,675 4,185 1394
 % 13.7، عراق %34.5، تایوان %47.0هند  12 27 856,251 15,943 1395
 %3.4، عمان %12.9، آزربایجان %79.1عراق  12 7 220,889 2,054 1396
 %2.9، افغانستان %6، آزربایجان  %84.6عراق  19 14 946,033 6,969 1397
 %8، آزربایجان %15، افغانستان %72عراق  13 9 1,864,807 4,509 ماهه(  9) 1399

کل  %1۶.3، تایوان %2۹.4، هند %43.3عراق  31 ۶۶ 4,1۶۸,۶۵۶ 33,۶۵۹ جمع 
کویل آلومینیوم : میزان وزنی )تن( صادرات16جدول  گمرکی  ورق و   برحسب تعرفه 

کل ماه( ۹)  13۹۹ 13۹7 13۹۶ 13۹۵ 13۹4 تعرفه  کشورهای عمده جمع 
 %0.3، تاجیکستان %2.8، افغانستان %95.7عراق  6,851 2,212 1,846 928 1,104 761 76061110
 %100.0عمان  6  6    76061120
کره جنوبی %33.1، تایوان % 59.5هند  16,637 216 172 38 13,647 2,564 76061190  ،3.0 % 
 % 21.6، افغانستان %27.0، آزربایجان %35.9عراق  3,289 1,507 996 496 246 43 76061210
 %0.9، ترکمنستان %0.9، بلژیک %96.8عراق  3,626 394 1,090 576 872 693 76061290
 %3.6، ترکمنستان %96.4عراق  11  0   11 76069190
 % 0.4، عراق %36.3، ازبکستان %63.2ازبکستان  113 1   41 71 76069210
 %2.9، افغانستان %13.0، عراق %84.0ازبکستان  48 48     76069240

http://www.tccim.ir/
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کل ماه( ۹)  13۹۹ 13۹7 13۹۶ 13۹۵ 13۹4 تعرفه  کشورهای عمده جمع 
 %0.2، آزربایجان  %1.8، ازبکستان %97.5عراق  3,040 132 2,858 15 33 1 76069290
 % 4.5، افغانستان %11.7، ارمنستان %83.8عراق  39     39 76069299

کل  %1۶.3، تایوان %2۹.4، هند %43.3عراق  33,۶۵۹ 4,۵0۹ ۶,۹۶۹ 2,0۵4 1۵,۹43 4,1۸۵ جمع 
 دهدمی نشان  خطی  رگرسیون  اسا  بر 1404 سال تا  فوق جدول مطابا  را  صادرات  میزانبینی  پیش  زیر  نمودار

 1404بینی میزان صادرات تا سال : پیش4نمودار  

 
 1404تا  1400های بینی صادرات طی سال: مقدار پیش17جدول 

 بینی میزان صادراتپیش سال
1398 5,904 
1399 5,350 
1400 4,796 
1401 4,242 
1402 3,689 
1403 3,135 
1404 2,581 

که نمودار و جدول فوق نشان  کاهشی است  دهدیمهمینان  کویل آلومینیوم   میزان صادرات ورق و 
 میزان تولید 1-۵-4

برداری مطابا اطالعات وزارت صونعت، معدن و تجارت های بهرهمیزان ظرفیت اسومی ایجادشوده بر اسوا  پروانه
 است: رجدول زی  صورتبه 1399تا  1394از سال 
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کو یدی تول  تیظرف  زانیم : 18جدول   وم ین یآلوم لی ورق و 
 ایجادشده در همان سال  یصنعت واحد دتعدا تن() یاسم تیظرف سال
1394 168,453 44 
1395 171,198 4 
1396 172,698 2 
1397 188,763 13 
1398 193,663 3 
1399 227,363 10 

 73 227,3۶3 13۹۹در پایان سال  کل جمع
 شود.ارا ه می 1399اطالعات واحدهای فعال در سال   های بعدیجدولدر  

کو کیبه تفک  یفعال صنعت  ی واحدها تیظرف : 19جدول   یومین یآلوم لیمحصوالت ورق و 
 یصنعت واحدتعداد  )تن( تیظرف محصول  نام
 37 121,056 وم ینیآلوم ورق

 2 1,040 مترمیلی 6 از شیب ضتامت  با یاژیآل یومینیآلوم ورق
 6 6,200 متر میلی 3تا  0.2 نیب ضتامت  با یاژیآل یومینیآلوم ورق
 5 39,150 مترمیلی 6تا  3 نیب ضتامت  با یاژیآل یومینیآلوم ورق

 1 4,140 (نگی)کلد شده روکش  یومینیآلوم ورق
 1 500 متر میلی 6 از شیب ضتامت با یاژیآل ریغ  یومینیآلوم ورق
 14 9,650 متر میلی 3تا  0.2 نیب ضتامت با یاژیآل ریغ  یومینیآلوم ورق
 11 14,520 متر میلی  6تا  3 نیب ضتامت با یاژیآل ریغ  یومینیآلوم ورق

 3 14,272 ی تیکامپوز یومینیآلوم هایورق
 70 210,۵2۸ کل جمع
کو یفهرست واحدها :  20جدول   یومین یآلوم لیفعال ورق و 

 تن() یاسمظرفیت  اخذ پروانه  سال نام واحد  شهرستان  استان ردیف
 220 97 ی جورابی ومینینورد آلوم آزرشهر یشرق جانیآزربا 1
 100 97  ومینیزوب و نورد آلوم دیتول آباد بستان  2
 350 94 ام یآزر تجارت خ زیتبر  3
 120 76 آزر نیاز   4
 150 80 زاده یاصغر بتشعل   5
 600 97 جهان بلور    6
 200 77 محمدمهدی محصب   7
 530 77 ر ی قد ینماز   8
 3,000 74 زیتبر ومینیورق آلوم   9
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 تن() یاسمظرفیت  اخذ پروانه  سال نام واحد  شهرستان  استان ردیف
 950 97 انیآر شیژرفا باخ شبستر   10
 234 79 ی بیوغ ی رماهیقادر ت ریم ه یاروم یغرب جانیآزربا 11
 500 74 شرکت - نیآلوم ایارش مهی شهر و م شاهین اصفهان 12
 250 73 شرکت - نیاصفهان آلوم یتعاون   13
 400 86 محمد  - انیربان آباد نج   14
 700 77 شرکت  -گلکار سپاهان    15
 842 80 ابتکار پویا  ومینیآلوم کرج  البرز 16
کدشت  تهران  17  500 71 ی ابوالقاسر قنبر پا
 1,750 89 زراندوزاحمد    18
کبر ثابتعلی   19  476 89 قدما
 70 83 محمدرضا چراغ    20
 350 99 قادر  یلی جان علی و عزیز علی عق یر  21
 830 99 کار سازه تهران ومینیآلوم   22
 700 93 الد یهزاره سوم م ومینیآلوم   23
کان یتق   24  300 85 دال
 420 84  یدگمه داغال یاله دیحم   25
ک رو   26  150 77 مؤمن زاده  گستر یرونا
 400 83 تهران  نورد ظافر   27
 1,125 95 یو شعبان قزاق رضایعل   28
کاران معدن  ومینیفرزاد آلوم   29  538 88 کوشش 
 80 85 یرزا یمتتار م   30
 3,372 91 نماسازان امروز   31
 2,000 98 نینو دیمروار روزکوه یف  32
 1,000 74 یاصغرمحمدعل مشهد ی رضو خراسان 33
 540 99 شابوریشرق ن ومینیآلوم   کین یدیتول شابورین  34
کار  زهرابو ین ن یقزو 35  10,000 87 پار  آلومان 
 250 96 ی احمد جبار  قر قر 36
 480 90 یمحمد صالح نیرحسیام   37
 450 95 ی محمدصالح یمجتب   38
 5,500 99 ی جبار یمهد   39
 200 89 یرزق یمهد   40
 120 97 نیالد نیکرامت ع ینظامعل   41
 1,100 86 شرکت  -نورد قر    42
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 تن() یاسمظرفیت  اخذ پروانه  سال نام واحد  شهرستان  استان ردیف
 8,000 85 هزار ومینیآلوم عیصنا کرمان کرمان 43
 1,000 84 دکرمانشاهیگری ونوردنوریتته کرمانشاه  کرمانشاه  44
 3,000 99 ایآس  رینینورد آلوم بروجرد لرستان  45
ک  یمرکز 46  400 98 منش یمانیچاوش سل ومینیآلوم ارا
 1,250 99 صداقت ومینیابتکار آلوم   47
 360 80 خان  ریابوالفال وکاظر قد   48
ک    49  625 97 پار  نورد ارا
 2,000 99 شفا  ومینیتکتاز آلوم   50
 750 97 یقاسم دیسع   51
 500 96 نیظروف نگ مایس   52
 900 97 یاصغر طاهر  یعل   53
 400 97 ین یملک حس یعل   54
 1,200 97 یعراق انییرزایم  درضایو حم یعل   55
 2,500 98 ی مرکز چیفوالد پ   56
کارخانه   57  57,300 87 وم ینینورد آلوم ید یتول یها گروه 
ک    58 کاران اتحاد ارا  1,500 97 نورد 
ک ومینینوردظروف آلوم   59  520 76 ارا
 4,450 99 پار   ومینیآلوم ساوه   60
 400 86 ی وسفی رضایعل شازند   61
 7,500 99 المللی فروزان سربلند قربین ینتیلوازم ز سلفیگان ی اقتصاد ژهیو  منطقه 62
 4,140 99 بندر سمراد هرمزگان  ومینیآلوم بندرعبا   هرمزگان 63
 1,500 87 نورد نیمیس ومینیآلوم یدیتول بهار همدان  64
 336 88 نورد همدان نیثم   65
 450 91 یزمان یمهد   66
 30,000 93 رزن صاف رزن  67
 30,000 90 رزن صاف یدیتول عیصنا   68
 1,000 87 پار  مهتاب  ومینیآلوم نیزر همدان   69
 6,700 90 سیساتیا نیزر تیکامپوز بدیم زدی 70

 210,۵2۸ کل جمع
کوه از وزارت   اخوذشووووودهبوا توجوه بوه اطالعوات  دارد )وجود    1399اطالعوات ظرفیوت تولیود واقعی فقط در سوووووال    ازآنجوا

های دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای  در جدول فوق( و در سووووال 1399  اسووووفندماهصوووونعت، معدن و تجارت در  
که پروانه   کاهش ظرفیت اسوومی واحدهایی  به ظرفیت واحدهای فعال را نسووبت   اندگرفتهرفع این مشووکل درصوود 
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که نتیجه آن   ریکنیمهای دیگر را نیز در این درصود ضورب  به دسوت آورده سوپس سوال  )جدول فوق( 1399در سوال 
ظرفیوت    کوهاین، لوذا بوا توجوه بوه  هسوووووت  1398توا    1394هوای  مشوووووتب شووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی در سوووووال

که پروانه برای    210,528و ظرفیت واقعی این سووال   تن 227,363  برابر 1399در سووال   صووادرشووده  هاآنواحدهایی 
برای به دسوووت آوردن ظرفیت    توانیمکه    دیآیم به دسوووت  0.925955، از تقسووویر این دو عدد ضوووریب  هسوووت تن

 استفاده نمود.  رداریببهرهی  هاپروانهاز ضرب این ضریب در ظرفیت بر اسا    هرسالواقعی  
 1398تا  1394 هایسالتولیدی واقعی واحدهای فعال در   برآورد ظرفیت:  21جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 155,980 
1395 158,522 
1396 159,911 
1397 174,786 
1398 179,323 
1399 210,528 

نشوووووان    یخط  ونیبر اسوووووا  رگرسووووو 1404را مطابا جدول فوق تا سوووووال   دیتول  یبیتقر  زانیم  بینیپیش  رینمودار ز
 .دهدیم

 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :5نمودار  

 
 است.  شدهارا ه ریدر جدول ز 1404تا  1400از سال   یداخل  دیتول  شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400تولید داخلی از سال  شدهبینیپیشمقدار   :22جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 208,177 

155,980 158,522 159,911
174,786 179,323

210,528 208,177 218,177
228,178238,178
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 میزان تولید  بینیپیش سال
1401 218,177 
1402 228,178 
1403 238,178 
1404 248,179 

کشوووور از سوووال دهندیمنمودار و جدول فوق نشوووان   کهچنان هر صوووعودی اسوووت، لذا   1404تا  1400، میزان تولید 
 جدید وجود دارد.  یهاکارخانهظرفیت برای احداث  

ح 1-۵-۵  های در دست اجراطر
 ورق  تماممهین یها طرح  شرفتی پ: 23جدول 

ح تعداد )درصد( شرفتیپ نیانگیم )تن( تیظرف )درصد( شرفتیپ ح  آغاز ازشده سپری زمان نیانگیم تمامنیمه  طر  )روز(  طر
%0 -%2۵ 104,900 0.00% 23 629 

%2۵-%۵0 3,530 39.98% 3 1,071 
%۵0-%7۵ 7,850 60.33% 4 1,037 
%7۵-%100 20,000 91.08% 2 1,546 

 742 32 %12.۸7 13۶,2۸0 کل جمع
 ورق  یک یزیف  شرفتیدرصد پ 50 یباال تماممهی فهرست طرح ن : 24جدول 

 ظرفیت اسمی)تن پیشرفت )درصد( سال اخذ جواز تأسیس نام واحد  شهرستان  استان ردیف
 600 %54 94 یبر فتح رونیب زیعز لیاردب لیاردب 1
 18,000 %81 90 ن یقزو ومینیصنعت نورد آلوم زهرابو ین ن یقزو 2
3 

 قر قر
 250 %61 97 ی احمد جبار 

 1,000 %60 96 لو  هیمحمد هد 4
 6,000 %63 98 ایآس  رینینورد آلوم بروجرد لرستان  5
ک  یمرکز 6  2,000 %96 98 ی احمد زند یعل ارا

کل  27,۸۵0 جمع 
 تقاضا  زانیم ی  نیبشیپ 1-۵-۶

که برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان صوادرات اسوت در جدول زیر  میزان تقاضوای داخلی 
 آمده است

 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :25جدول 
 میزان تقاضا )تن( سال
1394 188,028 
1395 165,592 
1396 189,921 
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 میزان تقاضا )تن( سال
1397 194,088 

 .دهدیمرا نشان  1404میزان تقاضای داخلی را مطابا جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :6نمودار  

 
 است.  شدهارا هدر جدول زیر   1404تا  1400از سال   تقاضای داخلی  بینیپیشمقدار  

 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :26جدول 
 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 195,035 
1399 199,285 
1400 203,536 
1401 207,787 
1402 212,038 
1403 216,289 
1404 220,540 

که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول     صووورت به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمنشووان   موردنظرهمینان 
کشوور اضوافه   تن 12,000حدود   1402به سوال  1399از سوال   کهطوریبه  باشوندیمصوعودی  گر شوودیمبه نیاز  . حال ا
کنیر   لذا    اسووت(،  تن 20,000درصوود به تولید برسووند )در این طرح  75ی با درصوود پیشوورفت باالی هاکارخانهفرض 

کشووووور وجود دارد، اما   تولیداضووووافه تن  8,000  کهایننتواهیر داشووووت ضوووومن   1402در سووووال   کمبود تقاضووووایی در 
که با تولید داخل واردات را   توانیممناسوووب   ریزیبرنامهواردات داریر لذا با  تن 16,000حدود   1402در سوووال   ازآنجا

188,028
165,592

189,921 194,088 195,035 199,285
203,536207,787 212,038 216,289

220,540

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404



 21 مطالعه بازار فصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

کارخانه    8000به صوووفر رسووواند بنابراین   که ظرفیت  گفتن اسوووت  تن تولید جدید برای این هدف الزم اسوووت. شوووایان 
 .کارخانه را احداث نمود  توانیماست لذا بدون دغدغه   تن 5,000  موردنظر

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-۶
کشووووور مازاد تقاضوووواکه هرتوجه به این با کنون در  کویل یا کشووووور ا  یبازار هدف اصوووولوجود دارد   ورق و    ران یبازار 

کویلچون نرخ سرانه مصرف    نیهمین خواهد بود. کشورها  یومینیآلوم ورق و  و نیز افزایش   باالستیی  اروپا  یدر 
کشوووورهای همسوووایه به کشوووورهاویژه عراق، افغانسوووتان و ترکمنسوووتانمصووورف محصووووالت در  همسوووایه و    ی، بازار 

 .هدف دوم طرح باشد  بازار  تواندیم  زین  ییاروپا
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7

کویول آلومینیومی، میزان تولیود از    شووووودهانجوامبوا توجوه بوه مطوالعوات     1404توا   1400ی  هواسوووووالدر میزان تولیود ورق و 
که موجب اطمینان خاطر   شودهبینیپیشافزایشوی   میزان تقاضوای   کهطوریبهجدید اسوت.   گذارانسورمایهاسوت 
کشوور اضوافه   تن 12,000حدود   1402به سوال  1399، از سوال  دهدیمنشوان  موردنظرمحصوول   . حال شوودیمبه نیاز 

کنیر   گر فرض  لذا    است(،   تن  20,000درصد به تولید برسند )در این طرح  75ی با درصد پیشرفت باالی  هاکارخانها
کشووووور وجود دارد، اما   تولیداضووووافه تن  8,000  کهایننتواهیر داشووووت ضوووومن   1402در سووووال   کمبود تقاضووووایی در 

که با تولید داخل واردات را   توانیممناسوووب   ریزیبرنامهواردات داریر لذا با  تن 16,000حدود   1402در سوووال   ازآنجا
کارخانه   تن 8,000به صووفر رسوواند بنابراین   که ظرفیت  گفتن اسووت  تولید جدید برای این هدف الزم اسووت. شووایان 

کارخانه را احداث نمود.  توانیماست لذا بدون دغدغه   تن 5,000  موردنظر



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 یت تولیدنوع محصول تولیدی و ظرف 2-1
 باشند:می  زیل شرح   به  آلومینیوم شمش  روی بر  مکانیکی  عملیات  از  حاصل  هایفرآورده  اولیه  تعاری   طبا
 شود.می نامیده  پلیتمتر  میلی  6  از  بیشترباضتامت   هافرآورده  پلیت: •
  شووووونواختوه   نوام  این  بوامتر  میلی  0.2  توا  6  بینبواضوووووتواموت    هوافرآورده  کویول(: و  تسوووووموه  ورق،   )شوووووامول  شووووویوت: •

 شود.می
 .شودمی  شناخته فویل  عنوان بامتر  میلی 2  از  کمترباضتامت    هافرآورده  فویل: •
  باالی دوام ووزنی  سوووبک  دلیل  به  که  هسوووتند  آلیاژها  نیترمتنوع   از  آلومینیوم  آلیاژهای:  آلومینیوم  آلیاژهای سوووری
 ، 1000  یهایسووور شوووامل  کهاند  شووودهتقسووویر کلی  سوووری  8  به  آلومینیومی  آلیاژهای  دارند.فراوانی    کاربردهایها  آن
 هستند. 8000 و 7000 ، 6000  ، 5000 ، 4000  ، 3000 ، 2000
  آلیواژهوای   از  سوووووری  این  هسوووووتنود.  آلومینیوم  درصوووووود  99  حوداقول  دارای  :1000  آلومینیومی  آلیواژهوای  سوووووری •

 پوذیرش  بواال،   گرموایی  و  الکتریکی  جریوان  رسووووووانوای  بواال،   بسووووویوار  خوردگی  بوه  مقواوموت  دارای  آلومینیومی
 نرم  آلیاژها  از سوری این  همینین  .اندپذیریجوش  قابلیت  و  پاییننسوبتا    مکانیکی  خوا   ، کاریماشوین
  و  الکتریکی  اتصووووواالت  غوذایی،   مواد  برای  فویلی  یهوابنودیبسوووووتوه  سووووواخوت  مواننود  کوارهوایی  در  و  هسوووووتنود

 .شوندیم  استفاده جوشکاری  یهاریس
 آلیاژی  عناصووور با  همراه  مس و  آلومینیوم  اصووولی  عنصووور دو  ازشوووده  تشوووکیل :2000  آلومینیومی  آلیاژهای سوووری •

پذیری  جوش باال،   سوووتتی باال،   اسوووتحکام  به  توانیم  آلیاژها  از سوووری این  خصووووصووویات  از  هسوووتند.  دیگر
شوده  گفته  خصووصویات توانیم  کرد.  اشواره پایینگری  ریتته  قابلیت  و باال  شوکسوتگی به مقاومت  خوب، 
  آلومینیومی   آلیاژهای 2000 سری  از  داد.  بهبود نقره و  منیزیوم  مانند آلیاژی  عناصر  کردن  اضافهوسیله  به  را
  سواخت   و  سونگین  خودروهای  بدنه  سواخت  فاواپیما،  و  هواپیما  بدنه  سواخت  هوافاوا،   صونایع   در  توانیم

 کرد.  استفاده متتل  قطعات  در  هاچیپ یا وها پرچ 
  اسووتحکام   دارای  کهاند  شوودهتشووکیل  منگنز و  آلومینیوم  اصوولی  عنصوور دو  از  :3000  آلومینیومی  آلیاژهای سووری •

  دارای   آلومینیومی  آلیاژهای  از سووووری این  هسووووتند.  آلومینیومی 1000  آلیاژهای سووووری  به نسووووبت  بیشووووتری
  خوب،  بسویار  خوردگی  به مقاومت باال، پذیری  شوکل  باال،  کشوشوی  اسوتحکام  توانیم  که  هسوتند  خواصوی
 سوووواخت  در  توانیم  آلیاژها  از سووووری این  از  برد. نام  را خوبپذیری  جوش  قابلیت و باال  پالسووووتیک  منطقه
 سواخت و  شویمیایی صونایع  وسوایل سواخت  نقلیه،  وسوایل  رادیاتورهای سواخت  غذایی،  مواد  یهایقوط
 برد. نامها  سق 

  دارای   که  هسووتند  سوویلیکون  و  آلومینیوم  اصوولی  عنصوور  دو  ازشووده  تشووکیل :4000  آلومینیومی  آلیاژهای سووری •
  از  کرد.گری اسوووووتفوواده  ریتتووه  در  بتوان  آلیوواژهووا  این  از  اسووووووت  شووووووده  موجووب  کووه  انوودینییپووا  زوب  نقطووه

  کردن   اضافه  )باها  آن بودن ناپذیر  حرارتی  عملیات  توانیم  آلومینیومی  آلیاژهای  از سری این  خصوصیات
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  برابر   در  مقاومت و متوسووووط  اسووووتحکام  کرد(،   اضووووافه  حدی تا  را  خاصوووویت این  توانیم  آن به Mg  عنصوووور
 کرد.  استفاده  لحیر و جوشکاری  سیرعنوان  به  توانیم  آلیاژها  از سری این  از  برد. نام  را  خوردگی

  و  آلومینیوم  اصووووولی  عنصووووور  دو  دارای  5000  آلومینیومی  آلیواژهوای  سوووووری  :5000  آلومینیومی  آلیواژهوای  سوووووری •
  تغییر   فرایندهای انجاموسویله  به  را  آلومینیومی  آلیاژهای  از سوری این  سوتتی  توانیم  که  هسوتند  منیزیوم
  اسووتحکام  به  توانیم  آلومینیومی  آلیاژهای  از سووری اینهای  ویژگی  از  داد.  افزایش  سوورد  پالسووتیک  شووکل
 دمواهوایتوا    پوایین  بسووووویوار  دمواهوای  برابر  در  مقواوموت  خوب، پوذیری  جوش  بواال،   خوردگی  بوه  مقواوموت  بواال، 

 آلیواژهوای  از  سوووووری  این  از  کرد.  اشوووووواره  پوایین  چگوالی  و  بودن  نرم  بواال،   مقواوموت  مطلا،   صوووووفر  بوه  نزدیوک
 قطعوات  سووووواخوت  الکتریکی،   اتصووووواالت  غوذایی،   مواد  و  سووووووخوت  متوازن  سووووواخوت  در  توانیم  آلومینیومی
 کرد.  استفاده  ... و  هایکشت و  هاایقا  بدنه  ساخت موشک، 

  آلومینیوم،  اصووووولی  آلیواژی  عنواصووووور  از  6000  آلومینیومی  آلیواژهوای  سوووووری  :6000  آلومینیومی  آلیواژهوای  سوووووری •
  متوسووط،  اسووتحکام به  توانیم  آلیاژها  از  سووری اینهای  ویژگی  از  .اندشوودهتشووکیل  سوویلیکون  و  منیزیوم
  اشووواره  باالپذیری  شوووکل و  خوبپذیری  جوش  دریایی،   یهاطیمح  در باال  خوردگی به مقاومت باال،   نرمی
 صوونایع   ، سووازیکشووتی  صوونایع   خودروسووازی،  صوونایع   در  توانیم  آلومینیومی  آلیاژهای  از سووری این  از  کرد.

 کرد.  استفادهها پل  انواع ساخت و معماری  ، سازیساختمان  بازیافتی، 
  همراه   روی و  آلومینیوم  اصولی  عنصور دو  از 7000  آلومینیومی  آلیاژهای  سوری :7000  آلومینیومی  آلیاژهای سوری •

 به مقاومت و اسوتحکام  دارای  آلومینیومی  آلیاژهای  از  سوری این  .اندشودهتشوکیل  دیگر  آلیاژهای  عناصور با
  و خوردگی  به مقاومتطور  همین و  هسووتند  آلومینیومی  آلیاژهای  از سووری  دیگر به نسووبت  بیشووتر  خسووتگی
  آلومینیومی   آلیاژهای  از سووری این  از  اسووت.  کمتر  آلومینیومی  آلیاژهای دیگر  به نسووبتها  پذیری آنجوش
گسوتردهبه   مقاومت  به  نیازمند  که قطعاتی  درخصوو   به  .شوودیم  اسوتفاده  هوافاوا صونایع   در  یاصوورت 
 .شودیم  استفاده باشد باالیی  خستگی  به

  در  کوه  هسوووووتنود  یواژهواییآل   شووووووامول  8000  آلومینیومی  آلیواژهوای  سوووووری  :8000  آلومینیومی  آلیواژهوای  سوووووری •
  آلویووواژی   عونووواصوووووور  دارای  بویشووووووتور  و  شووووووونووودینومو  گونوجوووانوووده  آلوومویونویووموی  آلویووواژهوووای  قوبولوی  یهوووایسوووووور

Fe,Ni,Li,Sn,Si,Ce  .بلبرینگ   غذایی،   صنایع  اتمی،   یهاروگاهین  در  توانیم  آلیاژها  از  سری  این  از هستند  
  در  آلومینیومی  آلیاژهای  از  سوری اینهای ویژگی  از  تعدادی  کرد.  اسوتفاده  ... و  رسواناها  سواخت  خودروها، 

 :اندآمده  زیر
o Al-Fe-Ni: باال.  الکتریکی رسانایی و  استحکام  دارای 
o Al-Li: پایین.  چگالی  داشتن  عین  در باال  سفتی و  استحکام  دارای 
o Al-Sn: باال.  خوردگی به مقاومت و  استحکام  دارای 
o Al-Fe-Si: باال. رسانایی و  نرمی  ، پذیریشکل  دارای 
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  ،ییمواد غوذا  یبنوددر صووووونعوت بسوووووتوه  ومینیآلوم  هوایورق  دیوتول  زانمی  از  75 بوه    کیوبر اسوووووا  آموار موجود نزد
 یهاایعا)همیون    یصوووونعت  یکاربردها  در 25   یو باق  ییایمیو در مواد شوووو  یو بهداشووووت  آرایشوووویلوازمصوووونعت  
کابل و تجه  ، یحرارت  .ردیگیمقرار    مورداستفاده(  یکیالکترون  زاتیساخت 
که هر 1200و    3105  و 1050  اژیو موجود در بازار دو آل   مورداسوووتفاده  یومینیورق آلوم  یاژهایآل   نیشوووتریب   ک یهسوووتند 

 .دونشیمارا ه    مترمیلی 2000× 1000 زیدر سا  هاورق نیو ا  باشندیمخود را دارا    هایویژگی
کویل آلومینیوم  آژبرخی  :27جدول   آلیاژهای مورداستفاده در تولید ورق و 

 707۵ ۶0۶1 ۵7۵4 ۵0۸3 ۵0۵2 310۵ 2024 10۵0 آلیاژ آلومینیوم 
 Al99.5 AlCu4Mg1 AlMn0.5Mg0.5 AlMg2 AlMg4.5Mn0.7 AlMg3 AlMg1SiCu AlZn5.5CuMg معادل

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-2
کویل آلومینیوم :28جدول   )میلیون ریال(  مواد اولیه موردنیاز تولید ورق و 

کل  هزینه هر تن  مصرف ساالنه )تن( محل تأمین نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
کشور انواع اسلب آلومینیومی  1  3,058,000 556 5,500 داخل 
 107,030   کشورو خارج داخل  درصد 3.5مذکور  ریغ هیمواد اول ریسا 2

کل  31۶۵030 جمع 
 شووده لحاظ  درصوود 30  ، ... و  ترخیب و  بیمه و  شوویتمنت  هزینه و اسووتشووده  گرفته نظر  درریال    24,000 دالر  قیمت
 است

 تولید  روش 2-3
کوووارخوووانوووه  ومیونویوآلوومو  ورق آلوومو  یهوووادر   یطو  ومیونویونوورد 
شووووومش   نوود، یفرا  نیا  یط  .شوووووونوودیم  دیووگرم تول  ینوودیفرآ
حدود   یکه وزن  نیسوووونگ  یهاغلتک انیاز م  دیبا  ومینیآلوم
کننود توا طول آن  20   ابتودا،  .ابودیو  شیهوا افزاتن دارنود، عبور 

گرم شوووده و    اریدر درجه حرارت بسووو  ومینیشووومش آلوم باال، 
کاهش   ، درپیپی  یهاحرکت یسووور  کی یط ضوووتامت آن 
پس از سوورد شوودن، اسووتحکام    ومینیآلوم  ورق  .کندیم  دایپ
 دارد. ییباال
د  از افوزابوووه  گور، یوطورف  فو  شیومونوظوور  ورق   یکویوزیوموقووواوموووت 

اضووووووافوه   دیواز عنواصووووور بوه خط تول  یتولیودشووووووده، درصوووووود
ممکن   زیاز محصوووالت ن  یبرخ  اسووت.  ومینیاز ورق آلوم  یبرخ  دیتول  یمرحله برا  نینورد سوورد، آخر روش  .شوووندیم

  . شوودیگری ممورد، فلزمذاب وارد محفظه ریتته نیا  در  شووند.  دیگری مداوم تولریتته  ندیاسوت با اسوتفاده از فرآ
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گری  بعد از ریتته  و  شودیگری مصورت شمش ریتتهبه  وم، ینیموردنظر به مذاب آلوم  یاژیاز افزودن عناصر آل   پس
گرم مشمش در ابعاد مشتب  .شودیشده، وارد مرحله نورد 

 المللی و ملی استانداردهای بین  2-4
 فهرست استانداردهای ملی  :29جدول 

 ICS_Code سال موضوع  شماره 

 یبرا یفن طیشرا  -1قسمت -ها و صفحه هاها، تسمهورق-ریکارپذ ومینیآلوم یاژهایو آل ومینیآلوم 16588-1
 لیو تحو یبازرس

1390 77/150/10 

16588-2 
خوا   -2قسمت -ها و صفحه هاها، تسمهورق-کارشده  ومینیآلوم یاژهایکارشده و آل ومینیآلوم

 ی کیمکان
1397 77.150.10 

کارشده 16588-3  هایی روادار -هاورق  نوار: 3قسمت  -صفحه وورق  نوار ،ورق -آلومینیر و آلیاژهای آلومینیر 
 77.150.10 1395 ابعاد و شکل

کارشده 16588-4   -هاها و صفحه: ورق4 قسمت – صفحه وورق، نوار ورق  -آلومینیر و آلیاژهای آلومینیر 
 77.150.10 1395 ابعاد و شکل هایرواداری

 77/150/10 1390 ییایمیش بیترک -5قسمت -ها ها و صفحهتسمه -هاورق- ریکارپذ ومینیآلوم یاژهایو آل ومینیآلوم 16588-5
 49/025/20 1391 ورق و نوار-  AL-P2219-T6 ای T62 ومینیآلوم اژیآل 14816

16588-1 
 یبرا یفن طیشرا  -1قسمت -ها و صفحه هاها، تسمهورق-ریکارپذ ومینیآلوم یاژهایو آل ومینیآلوم

 77/150/10 1390 لیو تحو یبازرس

خوا   -2قسمت -ها و صفحه هاها، تسمهورق-کارشده  ومینیآلوم یاژهایکارشده و آل ومینیآلوم 16588-2
 77.150.10 1397 ی کیمکان

 77/150/10 1390 ییایمیش بی ترک -5قسمت -ها ها و صفحهتسمه-هاورق- ریکارپذ ومینیآلوم یاژهایو آل ومینیآلوم 16588-5
کز و  کشوووووورها توسوووووط  آن  یآلیاژها و  آلومینیوم  یبرا یمتعدد  یاسوووووتانداردها  شووووودهالمللی تدوینبین  متعدد  مرا

 :هستند  زکرقابل  زیر  یاستانداردها  است، 
 EN515,EN573-1,2,3,4,1,2,3,4-485 .است شده جایگزین EN استاندارد با که BS1470 استاندارد

  دهی  شوماره مکانیسور یک  از  کارشوده  یآلیاژها  یبرا AA: Association Aluminum و ANSI گذارینام  سویسوتر  در
 معرف  عدد،   اولین که  شوووودیم  اسوووتفادهرقمی  سوووه  دهی شوووماره  سووویسوووتر  از  ریتتگی  یآلیاژها  یبرا  و  چهاررقمی

 .است  آلیاژ  به  شدهاضافه یآلیاژ  عنصر ترینمهر و فلز  بندیگروه
ح تأثیرات 2-۵  زیست محیط  بر طر

ویرایش سووووال   و معدنی  ی، صوووونعتیدیتول  یواحدها  ضوووووابط اسووووتقرار مقررات وت موردنظر طرح طبا  محصوووووال
کشور در رده سه قرار دارد.سازمان محیط 1397  زیست 



 27 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 زیست محیطی محصول طبا ضوابط محیطرده زیست  :30جدول 
 رده گروه محصول نام محصول  ردیف
گرم لیتولید فو 53102  3 (5000ی )کیسازی و الکترونماشین ،یفلز  عیگروه صنا آلومینیوم به روش نورد 
 4 (5000ی )کیسازی و الکترونماشین ،یفلز  عیگروه صنا نورد آلومینیوم 54019
 3 (5000ی )کیسازی و الکترونماشین ،یفلز  عیگروه صنا ی تیکامپوز یتولید ورق آلومینیوم 53119

محدوده   از  مصووب در خارج   یصونعت یهاو پهنه  یصونعت  یها و نواحشوهرک  در  مجاز به اسوتقرارسوه واحدهای رده  
 زیل است:به شرح جدول   هایکاربر ریفواصل از سا  تیمصوب شهرها و محدوده روستاها مشروم به رعا
 زیست محیط حرایر فواصل و  :31جدول 

کز از فاصله ردیف  3 رده )متر(  مختلف مناطق و مرا
1 

 هاسکونتگاه 
 1000 (سکونتگاه محدوده )آخرین استان مرکز

 500 شهر 2
 300 روستا 3
کز سایر 4  مرا

 جمعیتی
کز  250 آموزشی و درمانی مرا

کز 5  صالح یز مراجع از مجوز اخذ با هاندامتگاه و نظامی مرا
 300 ملی  طبیعی اثر -دریاچه -مصب ،خور تاالب، -ملی پارک 6
 - شدهحفاظت منطقه -وحشحیات  پناهگاه 7

 فصلی(  و دا می از )اعر هارودخانه 8
 موضوع یسطح هایآب یفیک ریحر نییتع دستورالعمل مطابا
  10  مورخ ه 29151 /12/ هی ت  02 ت/ 50900 شماره نامهتصویب 

 رانیوز
 قانونی حرایر رعایت ر یدا قنوات و شرب آب یهاچاه 9
 - شیمیایی( و غیرفلزی کانی صنایع برای )صرفا  ر مثم باغات 10

ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-۶  طر
در    موردنیازه  یرد. سووووورمایگیصوووووورت م  یگذارهیاز طرح، سووووورما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یوا سووووورموایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیوازه  یوه ثوابوت و سووووورموایوطرح، سووووورموا  یدوران اجرا  نیتوأمه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلهثابت در    هایدارایی.  شودیم
 زمین  2-۶-1

 )میلیون ریال( میزان و هزینه خرید زمین: 32جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 6,946 1.9 3,656 بجنورد خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-۶-2
  بنودی،جودول  دیوارکشوووووی،   زمین،   تسوووووطی   بوه  نیواز  هزینوه  مواننود  مواردی  سووووووازیمحوطوه  هوایهزینوه  بتش  در

  تعیین   هاسوواختمان نوع   فعالیت،  نوع بر اسووا     توجیهی طرح   هر  در  شووود.می دیده  سووبز فاووای  ایجاد  پارکینگ، 



 28 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

  ،موردنیاز  زیربنای سوووط   مکانی،  موقعیتازلحاظ    هاسووواختمان موقعیت  قبیل  از مواردی  بتش این  در  گردد.می
  های موافقت  طرح،   نیاز  گرفتن  نظر  در با  آن  کل  هزینه و  واحد  هر  هزینه  و  سووواختمان  هر  فنی  هایمشوووتصوووه  و  نوع 

 .گردد  برآوردشده  تعیین  هایظرفیت واخذشده  
 )میلیون ریال(  سازیمیزان و هزینه محوطه: 33جدول 

ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 
ک   1,140 0.3 مترمکعب 3,800 برداری و تسطی  خا

کشی و درب  8,460 9 متر 940 حصار 
 2,800 7 مترمربع 400 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 640 8 مترمربع 80 درصد مقدار زمین(  1روشنایی )ایجاد فاای سبز 

کل  13,040 جمع 
 )میلیون ریال(  سازی میزان و هزینه ساختمان: 34جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 25,000 25 1,000 سوله سالن تولید 

 15,000 30 500 سوله مواد اولیه انبار
 12,500 25 500 مسق   انبار محصول 
 3,200 40 80 مسق   آزمایشگاه

 8,100 45 180 مسق   ها ساختمان اداری و سرویس
 1,350 45 30 آجری  ساختمان نگهبانی
 1,500 25 60 مسق   تأسیسات 

کل  ۶۶,۶۵0 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-۶-3

 آالت و تجهیزات ماشینهزینه : 35جدول 
 کل هزینه )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 50,000 50,000 1 تن 3 نگ یلیکوره آن 1
 57,500 57,500 1 تن 3 و تجهیزات نورد  آالتماشین 2

 200 هزینه نصب
کل  107,700 جمع 

 تأسیسات 2-۶-4
گاز و برق هز 1399دوم سوال   مهین  هابرداریبهرهبا توجه به حا   گاز به    نهیکه در مورد  اضوافه   آنثابت شورکت برق و 

 .شودیم
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 )میلیون ریال( تأسیساتهزینه : 36جدول 
ح  عنوان  قیمت شر

 442 کیلووات 1000 انشعاب برق 
 7,800 از شبکه سراسری تا محل ترانس  کیلووات 265برق  نیتأم برق نیتأم

 7/5  انشعاب آب 
 554.4  رسانیآبو  نیتأم

گرمایش   25,000 تن تبرید موردنیاز است  250چیلر حدود  سیستر سرمایش و 
گرفته 500انشعاب  رسانیسوخت   454 شده است.در نظر 

 3,600  باسکول 
 5,500 کیلووات  250برق اضطراری توسط دیزل ژنراتور  ژنراتور اضطراری 

کل  43,3۵۶ جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-۶-۵
  هماننوووود   اسووووت.  ایمنووووی وسووووایل و  انبارهووووا  ها، کارگاه  ها، تعمیرگاه  تجهیزات  ها، آزمایشگاه  وسایل  شامل اقالم این

بر اسووا    آن  هزینه  برآورد وشووده  بررسووی  یک،   هرموردنیاز    کیفیت  میزان  اسووت الزمگذاری  سوورمایه  اقوووووووالم  سوووووووووایر
 .گیرد مشابه صورت  موارد  از  استفاده و  قیمت  یشنهادهایپ  تعداد،   مشتصات، 

کارگاهی:  37جدول   )میلیون ریال(  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح وسایل ردیف کل واحدقیمت  تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
کن 1 کیفیتتتجهیزات و لوازم آزمایشگاه و   100,000 100,000 1    رل 

کل  100,000 جمع 
 نقلیه وسایل 2-۶-۶

  . اسوووووت  کوارخوانوه  خوارج   و  داخول  بوه  کواال  و  مواد  انتقوال  کوارخوانوه،   روزمره  نیوازهوای  رفع   جهوتموردنیواز    نقلیوه  وسوووووایول
 .شودمی  برآورد آن  هزینه  کل  یک،   هر  قیمت  تأمین،  نحوه مشتصات،   دستگاه،   تعداد  نوع،   بررسی  ضمن

 هزینه وسایل نقلیه :  38جدول 
ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  شر  قیمت 
 17,000 17,000 1 تنی 10کامیون  1
 2,200 2,200 1 تنی 2وانت  2
ک لیفت 3  27,000 13,500 2 ترا

کل  4۶,200 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-۶-7
  رسووتوران،  و  آشووپزخانه  لوووازم  اداری، ازجمله اثاثیه    خوودماتی و  اداری وسووایل و  تجهیزات  هایهزینه  قسمت این  در

کس،   تلفون،   .گرددمی  برآورد … و  بهداری  تجهیزات  آبدارخانه،  و نظافت وسایل  چاپگر،   کامپیوتر،   ، دورنگار  زیرا
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 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی :  39جدول 
ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  شر  قیمت 
کس  1  525 15 35 تلفن و فا
کمد و صندلی اداری  2  2,400 80 30 میز، 
 1,000 1,000 1 وسایل آشپزخانه 3
کارکنانوسایل  4  120 3 40 رفاهی 
 1,500 50 30 رایانه و لوازم جانبی 5

کل  ۵,۵4۵ جمع 
 انرژی  هزینه 2-۶-۸

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 40جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 87 7,000 12,500 مترمکعب آب مصرفی 1
 5,500 1,100 5,000,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 1,024 1,200 853,000 مترمکعب مصرفی گاز 3
 486 30,000 16,200 لیتر بنزین 4

کل  7,0۹7 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-۶-۹

 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  41جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 261 2 13,040 سازیمحوطه

 1,333 2 66,650 ساختمان 
 4,308 4 107,700 آالت و تجهیزاتماشین

 43356 10 43,356 تأسیسات 
کارگاهی  10,000 10 100,000 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 9,240 20 46,200 ونقلوسایل حمل
 555 10 5,545 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  ۶۹,0۵3 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-۶-10

 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  42جدول 
ح  ردیف  ماه 1۸بر اساس   جمع حقوق سالیانه متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 22,680 60 21 ماهر یدیکارکنان تول تعداد  1
کارکنان تول  2  4,800 32 10 رماهریغ یدیتعداد 
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ح  ردیف  ماه 1۸بر اساس   جمع حقوق سالیانه متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
کارکنان غ 3  7,695 57 9 ی دیرتولیتعداد 

کل  3۵,17۵ جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیمماه محاسوبه   18تبصوره*: حقوق سواالنه 

کارفرما(  سهر 
کار در   کار 300و با   فتیش کی*:  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 

ک   هزینه 2-۶-11  استهال
 )میلیون ریال( به روش مستقیر هزینه استهالک:  43جدول 

ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 6,946 زمین 
 822 10 7 13,040 سازیمحوطه

 4,199 10 7 66,650 ساختمان 
 9,693 10 10 107,700 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  9,000 10 10 100,000 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 3,902 10 10 43,356 تأسیسات 
 8,316 10 20 46,200 ونقلوسایل حمل

 1,248 10 25 5,545 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 16,272 0 10 162,721 برداریقبل بهره یهانهیهز

 4,943 10 10 54,921 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل  ۵۸,3۹4 جمع 

 برآورد سرمایه ثابت 2-۶-12
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-۶-12-1

  ی انووووات بووووراکفووووراهر آوردن ام  یابتووووداد از  یه باک  یه اموریلک ستیبایم  یبردارقبل از بهره  یهانهیدر بوووورآورد هز
خواهد    فروشقابلد محصول یه منتج به تولک) یتجار  یبردارو حصول به بهره  آن  یطووووورح و دوران اجووووورا  یاجووووورا

 د.یآ  به عملنه الزم یورد مشوتب و سوپس بورآورد هزیگیشد( انجوام مو
 برداری بهرههزینه قبل از  :44جدول 

ح   هزینه )میلیون ریال( شر
 1,653 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حا ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز

کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   704 درصد 
 160,365 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه

کل  1۶2,721 جمع 
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 یاهیسرما  یهانهیهز 2-۶-12-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه45جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 6,946 زمین 
 13,040 سازیمحوطه

 66,650 ساختمان 
 107,700 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  100,000 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 43,356 تأسیسات 
 46,200 ونقلوسایل حمل

 5,545 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 162,721 برداریقبل بهره یهانهیهز

 54,921 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل  ۶07,07۹ جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-۶-13
گردش : 46جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 520,279 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 5,782 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 12,518 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنتواه

کل  ۵3۸,۵7۹ جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-۶-14

سوووب  کماننووود    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهنگ، منظر و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یات ساختمانین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهوا
  تأخیرهای ،  یشویآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسوتتدام و آموزش تأسویسوات،  یاندازآالت، نصوب و راهنیحمل ماشو
گرددیته  یخاص  بندیزمان  برناموهوره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 

 بندی اجرای طرح زمان: 47جدول 
 ماه

 مراحل اجرا 
1 2 3 4 ۵ ۶ 7 ۸ ۹ 10 11 12 13 14 1۵ 1۶ 17 1۸ 1۹ 20 21 22 23 24 

                         زمین خرید 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
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 ماه
 مراحل اجرا 

1 2 3 4 ۵ ۶ 7 ۸ ۹ 10 11 12 13 14 1۵ 1۶ 17 1۸ 1۹ 20 21 22 23 24 

                         آالتخرید و نصب ماشین
                         سازی محوطه

                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارا ه    شوودهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شووودمیارا ه    گذاریسوورمایهدر این فصوول برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سوایر   سورسوربهتحلیل دوره بازگشوت سورمایه، تحلیل  ،  شودهبینیپیشمالی    هایصوورتو شوامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400 ماهفروردینسال شروع ساخت 

  برداری بهرهسوووال اول   5در این قسووومت تنها برای    شووودهارا ه  هایگزارش،  وجودباایناسوووت ) 15  برداریبهرهدوره 
 (.شودمیارا ه  

کل تولید ساالنه به فروش  تن  500و برابر  ظرفیت تولید ساالنه ثابت   .رسدمیاست و 
 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
و متارج قبل از تولید )شوامل هزینه ثبت شورکت و غیره( در ابتدای    سوازیسواختمانسورمایه الزم برای خرید زمین،  

 شودیم نیتأمدر ابتدای سال دوم   گذاریسرمایه  یهانهیهز. بقیه  شودیم  نیتأمسال اول 
 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسیر سود نقدی در پنج سال اول 

گردشدر محاسووووبات مربوم به   کردن  سوووورمایه  گردش  کاریمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسوووواب، ضووووریب 
که پرداخت    شودهگرفتهصوفر در نظر و  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسوا ، فرض شوده اسوت 
 .شودمینقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

کامفار : 48جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

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

خ مالیات  صفر  ( برداریبهرهسال اول   ۵) نر
خ مالیات )پس از   25  ( برداریبهره سال از  ۵نر

 صفر  تورم دوره ساخت
 10  برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار سوووورمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسووووب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسوووورمایهنرخ تنزیل 
کول حقوق صووووواحبوان سوووووهوام: این نرخ برابر نرخ بهره    هوایسوووووپرده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 

 ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
سوووال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصوووادی خراسوووان شووومالی حداقل    تأسووویستازه   هایشووورکت

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

 ون ریال()میلی گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 49جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریی بهرههاسال

 پنجر چهارم سوم دوم  اول
 0 0 0 0 0 0 441,412 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 162,721 کل مخار
گردش خالص  36,895 33,541 30,492 27,720 277,199 1,052,662 0 افزایش در سرمایه در 

 36,895 33,541 30,492 27,720 277,199 1,052,662 604,133 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
 .است  شدهارا همتغیر و ثابت آن در جدول زیر    یهانهیهزتولید و درصد    یهانهیهز

 )میلیون ریال(  آنهای متغیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  50جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد
 %100 پنجر %100 چهارم %100 سوم % 90 دوم % 80لاو ثابت   متغیر  ثابت  متغیر 

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید  کارگیریبهدرصد 
 4,633,920 4,212,655 3,829,686 3,481,533 3,165,030 0 3,165,030 %0 %100 خام مواد  

 10,391 9,446 8,587 7,807 7,097 1,419 5,678 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 101,100 91,910 83,554 75,958 69,053 13,811 55,242 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 51,500 46,818 42,562 38,693 35,175 24,623 10,553 %70 %30 دستمزد 
ک    57,147 58,394 58,394 58,394 58,394 58,394 0 100  0  استهال

 4,۸۵4,0۵۸ 4,41۹,223 4,022,7۸4 3,۶۶2,3۸۵ 3,334,74۹ ۹۸,247 3,23۶,۵03     های تولیدکل هزینه
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    یهاانیجر   یک هیچکسوری وجه نقد در   شوودیمبه شورح زیر اسوت. همینان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  یهاسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 51جدول 

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

 5,252,459 4,774,963 4,340,875 3,946,250 3,587,500 1,101,851 کل جریانات نقدی ورودی 
 0 0 0 0 0 1,101,851 جریانات ورودی وجوه 

 5,252,459 4,774,963 4,340,875 3,946,250 3,587,500 0 جریانات ورودی عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 4,833,807 4,394,370 3,994,881 3,631,710 3,553,554 604,133 کل جریانات نقدی خروجی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت
 پنجر چهارم سوم دوم  اول اول

 0 0 0 0 0 604,133 های ثابتافزایش دارایی 
 36,895 33,541 30,492 27,720 277,199 0 های جاریدارایی افزایش 

 4,796,911 4,360,829 3,964,390 3,603,991 3,276,355 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  نی تأمی هانهیهز

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

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 418,652 380,593 345,994 314,540 33,946 497,718 وجوه اضافی )کسری( 

 1,991,443 1,572,790 1,192,198 846,204 531,664 497,718 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-۵
نقوودی    یهوواانیووجر،  یطورکلبووهاسوووووووت.    شووووووودهارا ووهپروژه در جوودول زیر    شووووووودهبینیپیشنقوودی    یهوواانیووجر
، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  یبرداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشووووان   شوووودهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان: 52جدول 

  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت
 سال پنجر  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول

 5,252,459 4,774,963 4,340,875 3,946,250 3,587,500 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 5,252,459 4,774,963 4,340,875 3,946,250 3,587,500 0 نقدی عملیاتی هایجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 4,833,807 4,394,370 3,994,881 3,631,710 3,553,554 604,133 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 604,133 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   36,895 33,541 30,492 27,720 277,199 0 افزایش سرمایه در 
 4,796,911 4,360,829 3,964,390 3,603,991 3,276,355 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 418,652 380,593 345,994 314,540 33,946 (604,133) نقدی هایجریان خالص 

 889,592 470,939 90,347 ( 255,647) ( 570,187) (604,133) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 140,206 152,952 166,856 182,025 23,574 ( 503,444) خالص ارزش فعلی

 162,169 21,963 ( 130,989) ( 297,845) ( 479,870) ( 503,444) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-۶ خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمرا نشووان   یگذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه یک  IRR)  یداخلنرخ بازده    ی هالیتحلو معیاری اسووت 

برای این   شوودهمحاسووبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمقرار    مورداسووتفاده  یگذارهیسوورمامالی برای ارزیابی سووودآوری  
مالی آن اسوت )نرخ  نیتأمبیشوتر از نرخ هزینه    یگذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسوا ، نرخ رشود پروژه   44پروژه 
. نرخ بازده شوووودیمسوووودآور تلقی    یگذارهیسووورمااسوووت( و    شووودهگرفتهدرصووود در نظر   20بلندمدت   یهاوامبهره 
نرخ اسووتقراض و نرخ   شوودهلتعدیدرصوود اسووت. در محاسووبات نرخ بازده داخلی   27(  MIRR)  شوودهتعدیلداخلی  
گرفته    یگذارهیبازسوورما  شوودهتعدیل. در محاسووبات نرخ بازده داخلی  شووودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
اسووووت. نرخ بازده داخلی    شوووودهگرفتهمتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر   یگذارهیبازسوووورمامالی و نرخ   نیتأمنرخ  
با نرخی معادل    یگذارهیسووورمانقدی مثبت    یهاانیجرکه    شوووودیمسوووبه  ( با این فرض محاMIRR)  شووودهتعدیل

نقدی پروژه با   یهاانیجرسوونتی،    IRRدر محاسووبه    کهدرحالی،  شووودیم  یگذارهیبازسوورماهزینه سوورمایه شوورکت 
از سوووودآوری   یترنانهیبواقع محاسوووبه    MIRR. بر این اسوووا ،  شوووودیم  یگذارهیبازسووورما  IRRنرخی معادل خود  
 .آوردیمفراهر    IRRشرکت در مقایسه با 

که ارزش   سووال اسووت. دوره بازگشووت سوورمایه متحرک 3.74  یگذارهیسوورمادوره بازگشووت سوورمایه عادی این پروژه 
 .سال است 4.86،  کندیمزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  
 بازگشت سرمایه نرخ بازده داخلی و دوره : 53جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونیلی م 886.778 20 در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) 44%نر

خ بازده داخل      %27.07 شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1403 سال 3.74 0 در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1404 سال 4.86 20 در  متحرکه یدوره باز

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

که این جدول نشووان   شوودهارا هدر جدول زیر    یبرداربهرهبرای دوره   شوودهبینیپیشسووود و زیان   اسووت. همینان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .سودآور باشد  یبرداربهرهمورد   یهاسالعملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش:  54جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجر  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 5,252,459 4,774,963 4,340,875 3,946,250 3,587,500 درآمد فروش 

 ( 4,738,563) ( 4,307,785) ( 3,916,168) ( 3,560,153) ( 3,236,503) ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 115,495) ( 111,438) (106,616) ( 102,232) ( 98,247) ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجر  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 398,401 355,740 318,091 283,865 252,751 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 398,401 355,740 318,091 283,865 252,751 سود خالص 

 7.59 7.45 7.33 7.19 7.05 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-۸

که در آن سوووط ،  سووورسوووربهنقطه   ثابت سووواالنه پروژه از محل حاشووویه فروش   یهانهیهز، سوووطحی از فروش اسوووت 
میزان فروش   کهدرصوورتی، سوود شورکت صوفر اسوت.  سورسوربه. در نقطه  شوودیمعملیاتی سواالنه آن پوشوش داده 

باشوود،   سوورسووربهمیزان فروش بیشووتر از نقطه    کهدرصووورتیو   دهانیزباشوود، عملیات شوورکت   سوورسووربهکمتر از نقطه  
که جدول زیر نشووان عملیات سووودآور خواهد بود. هم کل    رودیم، انتظار  دهدیمینان  ،  ی برداربهره یهاسووالدر 

کثر   کل   28با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 55جدول 

  عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجر  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 5,252,459 4,774,963 4,340,875 3,946,250 3,587,500 درآمد فروش 
 4,738,563 4,307,785 3,916,168 3,560,153 3,236,503 هزینه متغیر

 513,895 467,178 424,707 386,097 350,998 حاشیه سود 
 10 10 10 10 10 نسبت حاشیه سود )%( 

 115,495 111,438 106,616 102,232 98,247 هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 1,180,455 1,138,991 1,089,705 1,044,899 1,004,166 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 22 24 25 26 28 سر )%(نسبت سربه 

 4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-۹

به   شووودمیمشوواهده   که  همینانبه شوورح زیر اسووت.    برداریبهرهدر طی دوره سوواخت و    شوودهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فرض پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 56جدول 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجر چهارم سوم دوم  اول اول
 2,397,289 1,941,742 1,527,608 1,151,123 808,863 497,718 جاری هایدارایی  

 313,410 370,557 428,951 487,345 545,739 604,133 ثابت )خالص( هایدارایی  
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 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجر چهارم سوم دوم  اول اول
کل   2,710,699 2,312,298 1,956,559 1,638,467 1,354,602 1,101,851 ها یی داراجمع 

 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری
 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری

 1,101,851 1,101,851 1,101,851 1,101,851 1,101,851 1,101,851 حقوق صاحبان سهام 
 1,210,447 854,708 536,616 252,751 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 398,401 355,740 318,091 283,865 252,751 0 ماندهسود باقی 
 2,710,699 2,312,298 1,956,559 1,638,467 1,354,602 1,101,851 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشوواهده   شوودهارا هدر جدول زیر    یبرداربهرهمالی در طی دوره   یهانسووبت نسووبت  شووودیماسووت. همینان 

کل دوره ROEسووود خالب به حقوق صوواحبان سووهام ) دارای رشوود بوده و از هزینه سوورمایه پیشووی   یبرداربهره( در 
 .ردیگیم

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

کل سورمایه و نسوبت   کارایی    پرسونلی  یهانهیهزبه    یگذارهیسورماهمینین، نسوبت فروش به  را   یگذارهیسورماکه 
کل سوورمایه حداقل  شوووندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیممورد سوونجش قرار   که نشووان  1.9. نسووبت فروش به  اسووت 

پرسووونلی نشوووان    یهانهیهزبه   یگذارهیسووورماابر سووورمایه آن اسوووت. نسوووبت  فروش شووورکت در حدود دو بر  دهدیم
 .که سهر دستمزد در عملیات شرکت اندک است  دهدیم

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت:  57جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 36  32  29  26  23  صاحبان سهام )درصد(نسبت سود خالص به حقوق 

 15  15  16  17  19  نسبت سود خالص به ثروت خالص
 8  7  7  7  7  نسبت سود به فروش

کل سرمایه  5.2  4.9  4.6  4.3  4.1  نسبت فروش به 
 19.6  20.8  22.1  23.5  25.1  پرسنلی  یهانهیهزبه  گذاریسرمایه نسبت 

خ بازده داخلی تحلیل  3-11  حساسیت نر
کتور درآموود فروش،   ثووابووت و    یهوواییداراجوودول زیر حسوووووواسووووویووت نرخ بووازده داخلی بووه تغییر انفرادی در سووووووه فووا

حواضووووور، بوا فرض عودم تغییر در    یگوذارهیوسووووورموا. نرخ بوازده داخلی پروژه  دهودیمعملیواتی را نشووووووان    یهوانوهیهز
کتورهای   به تغییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت  48قبل مشواهده شود، برابر   یهابتشچنانکه در   و هر  ادشودهیفا

کمتر از حساسیت آن به تغییر    یهاییدارا  .عملیاتی است  یهانهیهزثابت 
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کتور   یانفراد  رییبه تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس:  58جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% -  72-  52  142 
1۶.00% -  72-  50  122 
12.00% -  45-  48  102 
۸.00% -  1  47  82 
4.00%-  24  45  63 
0.00%  44  44  44 
4.00%  65  43  25 
۸.00%  86  42  5 
12.00%  108  41  31- 
1۶.00%  130  40  68- 
20.00%  152  39  68- 

کتور  یانفراد ریی به تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 7نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و   سوووال 3.74دوره بازگشوووت سووورمایه   خصوووو بهبا توجه به اطالعات این بتش  از زمان شوووروع سووواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووادی دارد.  44 برابر    IRRو    آن  برداریبهرهبعد از   سووال 2.57 که، ایجاد  در فصوول    ازآنجا

کارخانه در اولویت   شوووودیمبدون مشوووکل بود لذا پیشووونهاد   هرآناول بازاریابی محصوووول و فروش   که احداث این 
گیرد.  قرار 
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