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 طرح  خالصه

ح  برگه خالصه مشخصات طر
ح   انواع لفاف آلومینیومی نام طر

 آلومینیوم دستی پایین زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی جاجرم شهرستان محل اجرای طر
 انواع لفاف آلومینیومی نام محصول/محصوالت

 900 تن  ظرفیت تولید

 مواد اولیه موردنیاز 
کاغذ غیرقابل نفوذ در مقابل  6فویل آلومینیومی آلیاژی با ضخامت بیش از  میکرون، 

کس  چربی و اسالک وا
 نفر 20 زایی اشتغال

 مترمربع 8,000 زمین موردنیاز
 مترمربع 1,770 زیربنا

 انرژی و آب موردنیاز
 مترمکعب در سال 1,800 میزان مصرف آب 

 کیلووات  250 توان برق  
 مترمکعب در سال 900,000 گاز 

 میلیون ریال 311,600 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 87,170 سرمایه در 

گشت سرمایه )در   سال 3.11 درصد( %0دوره باز
 میلیون ریال 668,620 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد 58% % 20( در IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد %29 (MIRRشده )نر

 ظرفیت تولیددرصد  26% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکیده
  زان یم  لیتحل  خصوووو به آنجوانب   یتمام  یو بررسووولفاف آلومینیومی  طرح هدف مطالعه بازار محصوووول   نیدر ا

 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا یعرضه و تقاضا
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

 الیهیکاز  داشته باشد،  ینقش محافظت  تواندیتنهایی نمبه ومینیآلوم  ، کاربردهاو    هااز حوزه یدر برخ  کهازآنجایی
کنار آن  یمحافظت کویل و فویل آلومینیوم با .  شوووووودیها اسوووووتفاده مدر  کاربردها انواع ورق،  گسوووووتردگی  با توجه به 

گونی از لفواف   هواهیوال،  هواپوشوووووشنیز ترکیوب این محصووووووالت بوا    آلیواژهوای مختلو و گونوا و مواد مختلو، تعواریو 
ارائووه   بووا آلومینیوم جکووت و لفوواف  . از مهمشوووووودیمآلومینیوم  ترین این تعوواریو، مترادف بودن لفوواف آلومینیوم 

 بندی پایه آلومینیوم است.بسته
کوه در صووووونوا  یحرارت  یهواقیهوا عواجکوت  ومینیآلوم کوارخوانوه  ع یهسوووووتنود    وم ینیومآل   ورق.  دارنود  یهوا نقش محوافظتو 

که از مواد آل   یومینیآلوم  یقیجکت عا شوووووده اسوووووت و  تشوووووکیل  یومینیورق آلوم  الیهیکاتیلن و  مانند پلی یاسوووووت 
کواری در  عوایق  یهوا براجکوت  ومینیآلوم  کواربرد  .شوووووونودیاسوووووتفواده م  یحرارت  یهواقیعوا  یبرا  هیوعنوان مواده اولبوه

 طیمح  یبواالتر از دموا  ایوو    ترنییپوا  یکوه در دمواهوا  ییهواکوارخوانوه  نیو همچن  هوایمیپتروشووووو  تیوهوا، سووووواموتورخوانوه
 .اندشدهتشکیل  زیگیر نرطوبت الیهیکها از  جکت  ومینیآلوم  یتمام  .شوندیدارند، استفاده م  تیفعال

( و  نو یلی)بوا عملیوات آن  کرونیم  7-10  بوه ضوووووخواموت  ومینیآلوم  لیوفو  الیوهیوکعبوارت از    ومینیآلوم  هیولفواف بوا پوا
کاغذ غ  الیهیک گراماژ  ( Greaseproof papers)  ینفوذ در مقابل چرب  رقابلیآسوتری از  که 40با  توسوط  گرم بر مترمربع 

کس به همد ک اندود شووده اسووت. لفاف با ال  ومینیآلوم لیشووده و قسوومت فو  دهیچسووب  گریوا در    ومینیآلوم  هیآن ال
کرهبسوته کت سوانواع شویرینی، ماسوت،  ریپن  ، بندی مواد غذائی )عمدتًا  کثر  و ... با وزن  گاریجات( پا  لوگرمیک 1  حدا
کار م  .رودیبه 
کاربرد آن  هیغذائی با توجه به روش ته  ع یبندی چندالیه محصووووووالت صووووونابسوووووته  یهالفاف گروهو   ریهای زها به 
 :شوندیم  بندیطبقه
که عبارت از چسوووبان  نتیلم  یهالفاف • کس و   ایبه هم توسوووط چسوووب  هیدوالیه لفاف تک ال  دنیشوووده   ایوا

 حرارت
کسوووووتروژن  یهوالفواف •  قوالوب  کیو  قیاز طر  کییچنودالیوه مواد ترموپالسوووووت  ایو  2  بیوکوه عبوارت اسوووووت از ترک  یکوا

(DIE) 
کستروژن    یهالفاف • کسترود شده در ه  لمیف  الیهیککردن   هیدوال  که عبارت است ازروکش ا  نگام مذابا
گروه اول و لمبندی موردنظر در این طرح با توجه به طبقهبسته  لفاف کس است  نتیبندی فوق جزء   .با وا

کدگذاری  بندی آیسوویک،  بر اسوواآ آخرین طبقه این محصوووالت زیر بخش صوونعت بوده و جزئیات مسوویر آن طبق 
 یمحصوووالت فلز ریسوواخت سووا،  زاتیآالت و تجهجز ماشووینبه  یکیفابر یسوواخت محصوووالت فلزآیسوویک، شووامل 
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انواع لفاف  و  گرید  یبندی نشووووده در جاطبقه  یمحصوووووالت فلز  ریسووووا،  گرید  یبندی نشووووده در جاطبقه  یکیفابر
 ی است.ومینیآلوم

 ک ی س یآ یبندطبق طبقه ی ومین یآلومانواع لفاف مشخصات : 1جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 3 - 2899412526 * یومین یانواع لفاف آلوم

بندی مواد غذایی، محصوالت ذیل نیز  جهت بسته ومین یآلوم هی لفاف با پاغیراز موارد فوق در خصو  به
 : اند شدهتعریو یآهن  ری غ فلزات لیفو و ورق  از محصوالتزیرمجموعه 
 بندی آیسیکطبق طبقهبندی مواد غذایی لفاف بر پایه آلومینیوم جهت بسته : مشخصات2جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 3 76072000 2720512556 * و دارو ییمواد غذا یومینیدار آلومروکش لیفو

 پروژه معرفی 1-2
که البته در طرح توسووعه آن جهت بسووته  ومینیآلوم  هیلفاف با پاهدف از اجرای این تولید   بندی مواد غذایی اسووت 

گیرد.هالیفوو   هالفافتولید سایر   تواندیم  ی پوششی و چندالیه مدنظر قرار 
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ی،اجتماع  ی،مالحظات اقتصاد 1-2-1

گسوترش   36,000برداری از فاز اول طرح توسوعه تولید شومش آلومینیوم به میزان  بهره تن در سوال و نیز لزوم ایجاد و 
با  ای اسوووتان بیانگر ضووورورت اجرای این طرح اسوووت.دسوووتی آلومینیوم طبق اسوووناد و برنامه توسوووعهصووونایع پایین

کواربرد این محصوووووول در صووووونوایع غوذایی و لبنی  نیتوأمنقش مؤثری در تکمیول زنجیره    توانودیماجرای آن    توجوه بوه 
 گونه محصوالت داشته باشد.این

اقدام به صوادرات    زیفراتر از آن ن  یو حت نیتأمداخل را    ازین  تواندیم دسوتنییپا ع یدر صونا  ومینیبازار آلومگسوترش 
بنودی مصووووورف و لفواف جهوت بسوووووتوه  هوالیوفواز تولیودات محصووووووالت آلومینیومی در بخش انواع    15حودود%  کنود.
 1% دار از میزان تولیدات محصووووالت غذایی و دارویی در حدودی روکشهالیفوو    و نیز سوووهم انواع لفاف شوووودیم

که با توجه به میزان تولیدات این  توجهی خواهد بود.گونه محصوالت عدد قابلاست 
کاهش واردات و افزایش صووادرات )با توجه به نزدیکی    وجود مواد اولیه و صوونایع باالدسووتی در شووهرسووتان جاجرم، 

از ایران(، تکمیول زنجیره ارزش و    ومینیآلومی پوایوه  هوالفوافترین واردکننودگوان  عنوان یکی مهمبوه افاوانسوووووتوان بوه
کواهش نرخ بیکواری اسوووووتوان ) نیتوأم   %8.1برابر بوا  1399توا پوایوان آذرمواه سوووووال    کول یکوارینرخ بمحصووووووالت غوذایی، 

مناسوب لفاف آلومینیوم بیانگر اثربخشوی اجرای    نسوبتاً افزوده  د نیروی متخصو  بومی و نیز ارزشبوده اسوت(، وجو
 ی مختلو خواهد بودهاحوزهاین طرح در  

 پروژه  یابیمکان  1-3
  با مختصات   47و  46ه شمار  اتدر قطع   جاجرم  یواقع در شهرک صنعت مترمربع   8,000به متراژ    ینیپروژه در زم نیا
 .است  شدهارائه ریمحل پروژه در شکل ز GIS( اجرا خواهد شد و نقشه 4094145 ، 446848)
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 جاجرمموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به زون فلزی شهرک صنعتی  : 1نقشه 

 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اساآ  بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات
 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  3جدول 

 توضیحات فاصله تا محل پروژه )کیلومتر(  زیرساخت موردنیاز ردیف
 موجود است  0 آب  1
 موجود است  0 برق 2
 موجود است  0 گاز  3
 موجود است  0 تلفن  4
  1کمتر از  راه اصلی  5
  0 راه فرعی  6
  157 بجنوردفرودگاه  7
  333 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,452 بندرعباآ  9
  118 آهن جوینایستگاه راه 10
  35 آهن جاجرمایستگاه راه 11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
 )میلیون ریال(  ومینیلفاف آلوم دی تول  ازیموردن هیمواد اول: 4جدول 

کل   هزینه هر تن  )تن( مصرف ساالنه محل تأمین مواد اولیهنام  ردیف  هزینه 
کشور کرونی م 6از  شیبا ضخامت ب یاژیآل یومینیآلوم لیفو 1  270,540 835 324 داخل 
 176,500 353 500 کشورو خارج داخل  ینفوذ در مقابل چرب رقابلیکاغذ غ 2
کس 3 کشور اسالک وا  20,350 275 74 داخل 
 32,717     کشورو خارج داخل  % 7مذکور  ریغ هیمواد اول ریسا 4

کل  500,107 جمع 
 انه یفروش سال زانیو م  یاسم تیظرف : 5جدول 

کل قیمت فروش )میلیون ریال( واحد ظرفیت اسمی  نام محصول   )میلیون ریال( فروش 
 774,000 860 تن 900 آلومینیومیلفاف انواع  

 بازار داخلی و خارجی( ها )آن بینی آتی بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و پیش  1-5
گمرک 1-5-1  و شرایط واردات و صادرات یشماره تعرفه 

گمرکی در بخش آلومینیوم )  ( آمده و شامل موارد ذیل است:76تعاریو 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«یرییتا   یهالیگرد شووده )ازجمله سمسووتط  یایبدون زوا ایاز مربع( با   ری)غ

که ضوووخامت باشوووندیم  یو متواز  یمسووواو  م، یصوووورت خطوس مسوووتقبه گریقوآ محدب و دو ضووولع د   ی کنواخت ی( 
 اند از:داشته و عبارت

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

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

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

  مقدار   اینکه بر  مشروس باشد  آلومینیوم  درصد  99  دارای  حداقل  وزنازلحاظ   که است فلزیغیر ممزوج:    آلومینیوم، 
 نباشد:  بیشتر  زیر  جدول  درشده  تعیین  حد  از  وزنبرحسب   دیگر  عنصر  هر
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 عناصر آلومینیوم غیر ممزوج  :6جدول 
 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، منیزیم،  مس، کروم، ،: مثالً 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 مشروس است قبولقابلدرصد  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 مشروس  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 ذ گمرک  یشوامل سوود بازرگان  یتعرفه   آمده متعلق به محصووالت طرح   یو حقوق و عوارض 
 است.
که حقوق ورودشوووایان  2اسوووت. طبق ماده    یو سوووود بازرگان هیشوووامل حقوق پاجدول باال مندرج در   یذکر اسوووت 
گمرک  ه، یوحقوق پوا  ، وزیرانعوارض مصووووووب هی وت  ع یتجم  قوانون کواال، انواع حق ثبو  ات، یوموال  ، یحقوق  ت 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 طبق قوان یو سووووود بازرگان  یافتیدر نیا  . به مجموع شووووودیم

 .گرددیم اطالق  یحقوق ورود
کاالهای مرتبط با7جدول  گمرکی   آلومینیوم  لفاف : مشخصات و تعرفه 

کاال ح  کاال )انگلیسی(  شر ح   SUQ حقوق ورودی کد تعرفه شر
شده یا ورق و نوار نازک از آلومینیوم )حتی چاپ 

کاغذ، مقوا، مواد پالستیک یا  ملصق بر روی 
گاه از مواد همانند( به ضخامت روی تکیه
کث متر )بدون احتساب میلی 2/0ر حدا

 گاه(.تکیه

Aluminum foil (whether or not printed or 
backed with paper, paperboard, plastics or 

similar backing materials) of a thickness 
(excluding any backing) not exceeding 0.2 

mm. 

7607   

   Rolled but not further worked: 760711 -- و و صرفًا نوردشده:
کثر  ---  Of a thickness not exceeding 7 micron 76071110 5 Kg  --- میکرون 7به ضخامت حدا

 Other 76071190 15 Kg  --- سایر  ---
   Other 760719 -- و و سایر

 coated with silicon aluminum 76071910 5 Kg--- و و و اندود شده با آلومینیوم سیلیس
 Other 76071990 10 Kg  --- سایر  ---
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کاال ح  کاال )انگلیسی(  شر ح   SUQ حقوق ورودی کد تعرفه شر
 Backed 76072000 26 Kg - گاهو روی تکیه

گمرکی وجود نودارد بوا توجوه بوه دسوووووتوهبوا توجوه بوه این کود تعرفوه  بنودی بواال  کوه برای لفواف آلومینیومی مسوووووتقیموًا 
کد  نزدیک گمرکی   است. 76072000ترین تعرفه 

 واردات 1-5-2
  آدرآ   بووا  تهران  کشووووووواورزی  و  معووادن  صووووونووایع،   بووازرگووانی،   اتوواق  اطالعووات  اسووووووواآ  بر  کشوووووور  بووه  واردات  میزان

http://www/tccim/ir  ث یاز ح 5.2%و    یوزن  ثیاز ح 1.1%  باً یها تقرسوووووال نیا یدر ط اسوووووت.  زیر  جدول مطابق  
کد  ( متعلق به 76)  ومینیارزش واردات از سرفصل آلوم گمرکی    است. 76072000تعرفه 

کد  : میزان واردات8جدول  گمرکی  کشور طی  76072000تعرفه   1399تا  1394 هایسالبه 
کشور  دالر( ونیلی)م ارزش (الیر ونیلیارزش)م وزن)تن( سال  کشورهای عمده تعداد 
 % 11.9، چین %12.5 امارات، %59.2ترکیه  13 6 173,553 1,363 1394
 % 8.1 امارات، %14.8، چین %70.7ترکیه  9 7 220,641 1,841 1395
 %4.6، آلمان  %17 امارات، %76.4چین  5 2 75,255 594 1396
 %19، سنگاپور % 24.6، ترکیه %35.9سوئیس  14 10 421,540 2,204 1397

 %20.3، سویس %27.1، چین %34.5 امارات 10 7 277,966 1,424 ماهه(  9) 1399
کل  % 14 امارات، %19.8، چین %38.2ترکیه  20 32 1,168,956 7,426 جمع 

 .دهدمی نشان  خطی  رگرسیون  اساآ بر 1404 سال تا  فوق  جدول مطابق را  واردات  میزانبینی  پیش  زیر  نمودار
 بینی میزان تقریبی واردات پیش :1نمودار  
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 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400شده واردات از سال بینیمقدار پیش
 1404تا  1400شده واردات از سال بینی: مقدار پیش9جدول 

 بینی میزان واردات پیش سال
1398 1,820 
1399 1,947 
1400 2,075 
1401 2,202 
1402 2,330 
1403 2,458 
1404 2,585 

، لذا میزان تقاضای استصعودی    1404تا   1400میزان واردات از    دهندیمنمودار و جدول فوق نشان   کهچنان هم
ی جدید اسوووت تا با افزایش تولید  هاکارخانهو این موضووووع فرصوووتی برای   شوووودیمکشوووور در این بازه زمانی بیشوووتر  

کمتر نمایند.  واردات را 
 صادرات 1-5-3

  آدرآ   بووا  تهران  کشوووووواورزی  و  معووادن  صووووونووایع،   بووازرگووانی،   اتوواق  اطالعووات  اسوووووواآ  بر  کشوووووور  از  صووووووادرات  میزان
http://www/tccim/ir  از حیوث    1.0%از حیوث وزنی و    1.0%  بواً یتقر  هواسوووووال. در طی این  اسوووووت  زیر  جودول  مطوابق

کد   به( متعلق 76صادرات از سرفصل آلومینیوم )  ارزش گمرکی   .است 76072000تعرفه 
کد   :میزان صادرات10جدول  گمرکی   1397تا  1394 هایسالطی   76072000تعرفه 

کشور  دالر( ونیلی)م ارزش (الیر ونیلی)م ارزش )تن( وزن سال  کشورهای عمده تعداد 
 % 20.4، عراق %79.6افاانستان  2 0.15 4,510 35 1394
 % 32.8، افاانستان %67.2عراق  2 0.30 9,600 45 1395
کره جنوبی %42.6، عراق % 43.0ترکیه  4 0.18 5,944 46 1396  ،14.3 % 
 % 3.2، افاانستان %7.1، ترکیه %89.3عراق  4 0.47 30,914 138 1397

 %41.6، افاانستان %58.4عراق  2 0.45 82,141 154 ماهه(  9) 1399
کل  % 7.1، ترکیه %26.5، افغانستان %64.7عراق  5 1.54 133,108 417 جمع 

 .دهدمی نشان  خطی  رگرسیون  اساآ بر 1404 سال تا  فوق جدول مطابق  را  صادرات  میزانبینی  پیش  زیر  نمودار

http://www.tccim.ir/
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 1404صادرات تا سال  زان یم ین یبشی پ: 2نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400بینی صادرات از سال مقدار پیش

 1404تا  1400های بینی صادرات طی سال: مقدار پیش11جدول 
 بینی میزان صادراتپیش سال
1398 144 
1399 175 
1400 206 
1401 237 
1402 268 
1403 299 
1404 330 

یی  هاکارخانهلذا    استصعودی    1404تا    1400صادرات محصول از    دهدیمکه نمودار و جدول فوق نشان  ناچن  هم
 گذاری نمایند.روی بازار خارجی یا همان صادرات سرمایه  توانندیم  رسندیمبرداری  که در این بازه زمانی به بهره

 میزان تولید 1-5-4
 تجارت و معدن  صونعت،  وزارت  اطالعات مطابق  برداریبهره  هایپروانهبر اسواآ ظرفیت اسومی ایجادشوده    میزان

 .ستا  صورتبه 1399 تا 1394 سال  از
 آلومینیومی   لفاف ظرفیت تولیدیمیزان  :12جدول 

 ی ایجادشده در همان سال واحد صنعت دتعدا ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 850 1 
1395 1,850 1 
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330
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 ی ایجادشده در همان سال واحد صنعت دتعدا ظرفیت اسمی )تن( سال
1396 3,180 3 
1397 4,030 1 
1398 11,930 2 
1399 17,430 2 

 8 17,430 1399در پایان سال  کل جمع
با توجه به اطالعات اخذشوووووده از وزارت صووووونعت، معدن و   1399فعال در سوووووال   یاطالعات واحدها  ریجدول زدر  

 .شودیتجارت ارائه م
 ی ومین یمحصوالت لفاف آلوم کی به تفک یفعال صنعت  یواحدها تیظرف: 13جدول 

 یواحد صنعت دتعدا )تن( تیظرف نام محصول 
 3 10,650 یومین یآلومانواع لفاف 

 5 4,730 و دارو ییمواد غذا یومینیدار آلومروکش لیفو
 7 15,380 کل جمع

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال   :14جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 250 1396 آذرشهر مان یآلوم پ 1
 1,000 1396 زیتبر بردار شیب  2
گران پد 3 کدشت  ده یابداع   7,700 1398 پا
 2,000 1399 گرمسار کاال  ایمیک 4
کبسته عیصنا 5 گستر ارا ک  بندی نصر   80 1396 ارا
کاوه  لیدژ است 6  850 1397 هیزرند ماهان 
 3,500 1399 ساوه  پارآ  ومینیآلوم 7

کوه اطالعوات ظرفیوت تولیود واقعی فقط در سوووووال   بوا توجوه بوه اطالعوات اخوذشوووووده از وزارت دارد )وجود    1399ازآنجوا
های دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای  در جدول فوق( و در سووووال 1399صوووونعت، معدن و تجارت در اسووووفندماه  

که پروانه   کاهش ظرفیت اسوومی واحدهایی  را نسووبت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهرفع این مشووکل درصوود 
که نتیجه آن   میکنیمهای دیگر را نیز در این درصود ضورب  به دسوت آورده سو س سوال  )جدول فوق( 1399در سوال 

ظرفیوت    کوه، لوذا بوا توجوه بوه ایناسووووووت  1398توا    1394هوای  مشوووووخ  شوووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی در سووووووال
که پروانه برای   تن 15,380و ظرفیت واقعی این سوووال  تن17,430  برابر 1399 صوووادرشوووده در سوووال  هاآنواحدهایی 

برای به دسوووت آوردن ظرفیت واقعی   توانیمکه    دیآیمدسوووت  0.882387، از تقسووویم این دو عدد ضوووریب  اسوووت
لذا با اعمال این ضووریب    برداری اسووتفاده نمود.ی بهرههاپروانههرسووال از ضوورب این ضووریب در ظرفیت بر اسوواآ  

 .شودیمجدول زیر حاصل  
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 1398تا  1394 هایسال: ظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  15جدول 
 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 750 
1395 1,632 
1396 2,806 
1397 3,556 
1398 10,527 
1399 15,380 

نشوووووان    یخط  ونیبر اسووووواآ رگرسووووو 1404را مطابق جدول فوق تا سوووووال   دیتول  یبیتقر  زانیبینی مپیش  رینمودار ز
 .دهدیم

 بینی میزان تقریبی تولید : پیش3نمودار  

 
 1404تا  1400شده تولید داخلی از سال بینی: مقدار پیش16جدول 

 بینی میزان تولید پیش سال
1400 15,833.66 
1401 18,707.52 
1402 21,581.38 
1403 24,455.23 
1404 27,329.09 

750 1,632 2,806 3,556

10,527

15,380 15,834
18,708
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27,329
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ح 1-5-5  های در دست اجراطر
 تمامهای نیمهپیشرفت طرح میزان :17جدول 

ح نیمه  )درصد( شرفتیپ نیانگیم )تن( تیظرف پیشرفتدرصد  حزمان سپری نیانگیم تمامتعداد طر  )روز(  شده از آغاز طر
0%-25% 13,700 0.00% 4 292 

25%-50%   0  
50%-75% 5,155 66.23% 3 456 

75%-100% 160 85.07% 2 898 
 479 9 %43.51 19,015 کل جمع

 ی ومین یلفاف آلوم  یکیز یف شرفتیدرصد پ 50 یباال تماممهی فهرست طرح ن:  18جدول 
 (ظرفیت اسمی)تن پیشرفت )درصد( سال اخذ جواز تأسیس نام واحد  شهرستان  استان ردیف
 100 79% 98 جان یآذربا ومینی آوند آلوم عیصنا آذرشهر یشرق جانیآذربا 1
 150 69% 98 پالست فام دهیارک اشتهارد البرز 2
 5,000 63% 99 البرز  دی ام لیلوله و پروف   3
گستر راد ن یقزو ن یقزو 4  60 91% 96 کارنو نی عماد 
 5 65% 98 آپادانا  نیآروند صنعت زر بندرگز  گلستان 5

کل  5,315 جمع 
 تقاضامیزان  بینی  پیش 1-5-6

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

 1397تا  1394های : میزان تقاضای داخلی طی سال19جدول 
 میزان تقاضا )تن( سال
1394 2,078 
1395 3,428 
1396 3,354 
1397 5,622 

بر اسوواآ روش رگرسوویون خطی را   1404بینی میزان تقاضووای داخلی را مطابق جدول فوق تا سووال  نمودار زیر پیش
 .دهدیمنشان 
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 1404تا سال  یداخل یتقاضا زانی م: 4نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400از سال   بینی تقاضای داخلیمقدار پیش

 1404تا  400های بینی تقاضای داخلی طی سال: مقدار پیش20جدول 
 بینی میزان تقاضاپیش سال
1398 6,260 
1399 7,316 
1400 8,372 
1401 9,427 
1402 10,483 
1403 11,539 
1404 12,595 

که نمودار و جدول فوق نشان   .میزان تقاضای داخلی لفاف آلومینیوم افزایشی است  دهدیمهمچنان 
که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول موردنظر نشووان  صووورت  به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمهمچنان 

کشوور اضوافه    تن3,000حدود   1402به سوال  1399که از سوال طوریبه  باشوندیمصوعودی  . حال شوودیمبه تقاضوای 
کنیم   گر فرض  تن   160درصووووود بوه تولیود برسووووونود )در این طرح حودود    75ی بوا درصووووود پیشووووورفوت بواالی هواکوارخوانوها

کشوور حدود    اسوت(،  کارخانه موردنظر 2,800کمبود تقاضوای  که ظرفیت  گفتن اسوت  تن  900تن خواهد بود. شوایان 
که بدون د  توانیماست لذا    نمود.  سیتأسکارخانه را    توانیمغدغه فروش محصول،  ادعا نمود 

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
کشوووووور، نیواز به احدا  دارد. بنوابراین   تن 900تولیود لفواف آلومینیوم با ظرفیوت    5-1با توجه به تحلیول بخش  از نگواه 

 .فروش خواهد بودکشوری قابلی  ازهاینراحتی با جهت بازاریابی مشکلی وجود ندارد و این ظرفیت به
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 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
تا  1400 هایسوووالشوووده در میزان تولید لفاف آلومینیومی، میزان تولید این محصوووول از  با توجه به مطالعات انجام

که موجب اطمینان خاطر سوووورمایهبینیافزایشووووی پیش 1404 گذاران جدید اسووووت. همچنین میزان  شووووده اسووووت 
کم   ابدییمتن افزایش  3,000حدود   1402تا  1399از سوال   تقاضوای آن یی با پیشورفت هاکارخانهکردن ظرفیت  که با

کشووور تا   160درصوود به باال )در این طرح  75کاری  گفتن اسووت  اسووتتن  2,800حدود   1402تن اسووت(، نیاز  . شووایان 
کارخانه   کارخانه وجود اسووووتتن  900که ظرفیت این  کشووووور جای هیچ نگرانی برای احدا  این  ، لذا از دیدگاه نیاز 

ریزی  محصووووول نیز برنامه نتوجه به افزایشووووی بودن میزان صووووادرات برای صووووادرات ایبا   توانیمندارد. همچنین  
.مناسب نمود



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-1
  مختلفی   یهابیشووووده دارای ترکبندیبندی برای محصوووووالت غذائی بسووووته به نوع مواد بسووووتهبسووووته  یهالفاف
  نفوذناپذیری   ائی، یمیمانند سازگاری ش  ییایمیش  بیها و ترکدیگر نوع لفاف بستگی به ویژگیعبارت. بهباشندیم
ف مقوواومووت مکووانانبووار، حموول  طی، یمح  طیموواننوود شووووورا  کییزیو  دارد.    لفوواف  و عمر  وزن محصوووووول  کی، یونقوول، 
شووده  زهیپاسووتور شووده وشووده، مواد غذائی خشووک  زهیلیمثال مواد غذائی منجمد شووده، مواد غذائی اسووترعنوانبه

که مواد غذائی دیبندی مواد غذائی بامختلفی دارند. در بسووته  یهالفاف کره( در مقابل   توجه داشووت  )بخصووو  
کسو کسو  که مقاوم در برابر لذا باید لفافی اسوتفاده شوود  باشوندیو نور حسواآ م  ژنیا  هاهیال  بیو نور باشود. ترک  ژنیا
که اواًل مواد مصووورفی در سووواختار    باشووود طوری  دیمواد غذائی با  ییایمیو شووو  کییزیو خوا  ف  بیبا توجه به ترک  زین
بندی مواد جاز برای مصوورف بسووتهنوع م  از  کند و  جادیا  ائییمیگونه فعال و انفعاالتی شووبا ماده غذائی هیچ  هاهیال

 .دیننما  ریتأث  نگهداری غذائی باشد و دومًا در طعم اصلی و محتوی در طول زمان
کره طبق اسووتاندارد  ومینیه آلومیلفاف با پا های  تحت ویژگی  3115 شووماره ملی  برای مواد غذائی و بخصووو  برای 
کیبرای بسته  ومینیآلوم هیشده با الآماده  یهالفاف  باشد.  ریز یهاهیال  دارای  دیبا  ، بندی مواد خورا

کره و مواد معطر و جلوگ  رییبرای جلوگ  کرونیم  10توا    7  بوه ضوووووخواموت  ومینیآلوم  لیوفو • نور    از  رییاز نفوذ روغن 
 .خورشید

گراماژ   (پروف  سیگر)  ینفوذ در مقابل چرب  رقابلیغ  کاغذ  .گرم بر مترمربع  40با 
 بندی بسته   و اولیه مواد 2-2

را برای    ومینیآلوم  لیگرم بر سووانتی مترمکعب بوده و سووط  آن مات اسووت. فو 2.7  ومینیآلوم لیوزن مخصووو  فو
کردن و    نرممنظور  حرارتی به  اتیعمل)ن   یلیط آنیتا شودن تحت شورا  تیو قابل  نمودن  پذیرانعطاف کردن، همگن 

کردن تنش( قرار  کرونیم 20تا  7  مواد غذائی  بندیبرای بسووته  لیفو  صووورتبه  ومینی. ضووخامت آلومدهندیم  آزاد 
  . رند یگین بهره م  کرویم  10تا    7به ضخامت   ومیینیآلوم لیبندی نمودن مواد غذائی از فواست. اما اغلب در بسته

 را نام برد. ریموارد ز  توانیم  بندیکاررفته در بستهبه  ومینیآلوم لیهای فوویژگیاز  
 از نفوذ  ومیینیبنودی آلومبسوووووتوه  هیومواد اول  لیودل  نیغیرقوابول نفوذ بوه نور و هوا بوده و بوه هم  ومینیآلوم  لیوفو  -

کسووو  رطوبت،  کاهش مواد معطر جلوگ  میگروارگانسووویم  ژن، ینور، ا که   نیآن ا اییاز مزا  کیی -  .دینمایم  رییو  اسوووت 
ک انودود شووووووده انتقوال آلوم  ومینیآلوم  لیو. در فوسووووووتیسووووومی ن گرم برای هر  میلی  1فقط    غوذائی  بوه مواد  ومینیال

 نیکه ا شووودیغذائی وارد بدن انسووان م  رهیج توسووط  ومینیگرم آلوممیلی 40تا  10طورکلی روزانه  اسووت. به لوگرمیک
گرما محافظت م  ومینیآلوم لیفو -  .گرددیدفع م  زیمقدار ن  .کندیاز ورود و خروج 

گرم به  350 ایمترمربع به ازای هر مترمربع محصوول   کی  زانیبه م کرونیم 10تا  7به ضوخامت ف فویل میزان مصور
کیلو  است. محصول  گرمازای هر 
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گراماژ  می  زیکه به آن پارشوومنت مصوونوعی ن  (پروف  سیگر)  ینفوذ در مقابل چرب  رقابلیغ  کاغذ گرم  40گویند. دارای 
و مقواوموت در مقوابول    دییونظر سوووووف  کواغوذ از  نیبوه چربی و روغن )کواغوذ روغنی( اسووووووت. ا  مقواوم  بر مترمربع بوده و
 درجه باالتری قرار دارد.  در  رطوبت و چربی

 :اجزاء متشکله محصول
گراماژ (پروف سیگر)  ینفوذ در مقابل چرب  رقابلیغ  کاغذمیزان مصوووورف   مترمربع   کی  زانیگرم بر مترمربع به م 40  با

کیلو 520 ایبه ازای هر مترمربع محصول    است.  محصول  گرم به ازای هر 
کس   کیلو محصول 80 ایگرم به ازای هر مترمربع محصول   6میزان مصرف اسالک وا  است.  گرم به ازای هر 

ک،   است. کیلو محصول  گرم به ازای هر 50 ایگرم به ازای هر مترمربع محصول   4میزان مصرف ال
 شده است.در مقادیر فوق درصد ضایعات لحاظ نشده و سهم مواد اولیه در محصول نهایی محاسبه

 ال یر ونی ل ی)م ومینیلفاف آلوم دی تول  ازیموردن هی مواد اول: 21جدول 
کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( محل تأمین نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
کشور کرونی م 6از  شیبا ضخامت ب یاژیآل یومینیآلوم لیفو 1  270,540 835 324 داخل 
 176,500 353 500 کشورو خارج داخل  ینفوذ در مقابل چرب رقابلیکاغذ غ 2
کس 3 کشور اسالک وا  20,350 275 74 داخل 
 32,717     کشورو خارج داخل  % 7مذکور  ریغ هیمواد اول ریسا 4

کل  500,107 جمع 
  ای عرضه شده درصورت برش دادهبه  دیها پس از توللبه آن دنید  بیاز آس رییبندی جهت جلوگبسته یهالفاف

کرافت    یهاشوووده بر روی لوله  چییصوووورت رول پمختلو به کاغذ    سوووفارش  ایمقوائی در قطرهای مختلو توسوووط 
 .گرددیپیچی ممشتری لفاف

 تولید  روش 2-3
که متناسوب   یاتیمسوتلزم عبور از مراحل عمل یتا حالت نهائ  هیاز مواد اول  ومینیآلوم  هیلفافه با پا  دیتول  ندیفرآ اسوت 

 یهابا چسوووب  نتیمانند لم  یمختلف  یها. روشباشوووندیم  یمختلف  یدیتول  یهاروش  یفّناورانه دارا  طیبا شووورا
کس در    نتیاز لم کنیبدون حالل و با حالل وجود دارد ول  .شودیاستفاده م  یبندبسته  یهالفاف  دیتولوا

کس لم کس برا نیا  نتیعلت انتخاب وا که وا و از    رودیدر برابر رطوبت بکار م  شوووووتریب  یرینفوذناپذ  جادیا  یاسوووووت 
کس  یریکووه قوودرت جلوگ  یآنجووائ کوواغووذ وا کوواغووذ    شوووووتریمراتووب بخورده بووه روش مرطوب بووهاز نفوذ بخووارآب در  از 
کس   ن یبنابرا شوودیاسوتفاده م  ینمودن مواد غذائ  یبندبسوته  ینوع برا نیو از ازده شوده به روش خشوک اسوت  وا
که اروش اسووووتفاده نیطرح از ا نیدر ا هر   لیو در ذ  ردیگیصووووورت م یمرحله اسوووواسوووو 8روش در   نیشووووده اسووووت. 

 :است  شدهیبررس  کیمرحله به تفک
کواغوذ بوه واحودهوا  وم، ینیآلوم  لیومربوس بوه فو  یهوامرحلوه ابتودا رول  نیا  در:  هوابوازکن  رول رول بوازکن دسوووووتگواه   یو 

کن دسوووووتگواه هدا  تاً یمختلو و نهوا  یهاراهنموا بسوووووت قسوووووموت  یهاشوووووده و توسوووووط رولمنتقول   ت یوبه رول جمع 
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  ی هابه قسوومت  یرضووو بدون انحراف ع  شوودهمیصووورت تنظبه  ومینیآلوم  لیو فو  یکاغذ ورود  نکهیا  ی. براابدییم
فوق با   سوووتمیکه سووو شوووودیاسوووتفاده م Web giude ای  هیکنترل حاشووو سوووتمیشوووود از سووو  تیمختلو دسوووتگاه هدا
کواغوذ    شوووووودهمیتنظ  یاسوووووتفواده از چشوووووم کواغوذ در صوووووورت انحراف  گوا  لیوفو  ایوبوه لبوه    د یوبوا اسوووووتفواده از رول وب 

  م یجهت رول موجب تنظ  رییبا تا   یکیدرولیه سوووتمیو سووو  یاپنبهچوب ، یسووولولز شوووهیشووو  افیشوووده از السووواخته
کاغذ   کشووووش   یریجلوگ یبرا  نی. همچنشووووودیم  لیفو ایانحراف  کاغذ   ایاز  کشوووو لیفو ایتنش  در    یدگیکه موجب 

اسووتفاده    کیصووورت اتوماتکنترل تنش به سووتمیاز سوو شووودیم  نتیلم  یدر واحدها یبروز مشووکالت   جهیها، درنتآن
کاغذ    شووووودیم کشووووش  کم شوووودن قطر رول( با اسووووتفاده از سوووو  یاشوووو)ن لیفو ایکه در صووووورت    ،ی کیپنومات  سووووتمیاز 

کال   یهاسوتمیالکتروموتورها، سو سوفت شودن رول  ایمربوس به رول بازکن موجب شول شودن   یهاکنترل سورعت و 
 .شودیم

کس بووه م  نیا  در:  نوو یکوت  واحوود کس در  شوووووودیم  نوو یکوت  لیووهر مترمربع بووه فو  یگرم برا  6  زانیمرحلووه وا . وا
کوتوا  یهاینیسوو (.  دیبنام دکتربل  یفلز  یهااهی. )با اسووتفاده از تشووودیم  ن یمتر  لیشووده و به فوذوب  ن یحد 
کوت  زانیم کنترل  کوت  دیدکتربل  اهیو فشار ت  هیزاو  میبا تنظ  ن یو   است.  میقابل تنظ  ن یو جلو و عقب بردن رول 

کوه طبق آن دو نوع مواده از دو حلقوه نورد  یکردن روشووووو  نوهیلم  :نوتیلم  واحود کس بوه    یاسوووووت  گوانوه توسوووووط وا جودا
کوت  ن یکوت لیمرحله فو نی. در اگردندیمتصل م  گریکدی کس از قسمت  گر  طرفکیاز  ن یشده با وا کاغذ    س یو 

هوا و  رول  سوووووطتو  نوتی. در واحود لمشوووووودیم  تیوهودا  نوتیبوه واحود لم  گریاز طرف د  2پروف از قسوووووموت رول بوازکن  
کاغذ را به هم  ومینیآلوم  لیفو  یفشار یلندرهایس کنترل فشار و چسبندگ چسبندیشده و به هم مفشار دادهو    ی . 

کشووودیم  میها با عقب و جلو بردن تنظو رول  لندرهایفشووار سوو  میبا تنظ کنترل  مرحله   نیدر ا  یفی. ازجمله عوامل 
کواغوذ و فو   ق یافتوادن دق  همیرو  نوت، یهنگوام لم هیووالد  نیحبواب ب  جودو  وم، ینیآلوم  لیوکنترل عودم چروک شووووودن 

 است.  کنواختیصورت  به هیدوال  دنیو چسب  نتیهنگام لم هیدوال
ک زن  واحد پاره   ل، یاسوت. در هنگام فرم دادن فو  زیر  اریمنافذ بسو یحاو  یع یطور طبنازک به  ومینیآلوم  لیفوی:  ال

از وجود منافذ و بخصوووووو    یریجلوگ  یاسوووووت. جهت برا  ریپذامکان ع یطور سووووورشووووودن آن در قسووووومت منافذ به
ک زن  شووودیاسووتفاده م  یمختلف  یهااز روش لیفو  یخوردگ ک  نیا  رها اسووت. دروش نیاز ا  یکی  یکه ال مرحله ال

ک )با اسوتفاده از ت  ن یمتر  سوتمیتوسوط سو کوت(  دیبنام دکتربل یفلز  یهااهیال ک واحد    ب یبه ترک  ن یاز مخزن ال
کوت  نتیلم  ومینیآلوم لی)کاغذ و فو  نتیاز واحد لم  شوودهتیهدا ک با تنظ  زانی. مشووودیم  ن یشووده(  و   هیزاو  میال

ک  دیدکتربل  اهیفشار ت  است.  میقابل تنظ  ن یوتو جلو و عقب بردن رول 
ک ز ن نیا  در:  کنخشووک ک در واحد ال کن  خشووک شوودن آن از تونل خشووک  یبرا  یمرحله به خاطر اسووتفاده از ال

که  راهنما به قسومت خشوک  یهاشوده توسوط رول  نتیکه محصوول لم  بیترت نیبد شوودیاسوتفاده م کن دسوتگاه 
ما توسوط  د  زانی. مشوودیخشوک م  جادشودهیگرم ا  یو در آنجا توسوط هوا  شودهتیدسوتگاه قرار دارد هدا یدر باال
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با توجه    توانی. دما را مشووووودیداده م شینما  تالیجید  یشووووگرهایترموکوپل دار سوووونجش و در نما  یهادماسوووون 
کنترل نمود. یو مواد ورود  نتیسرعت لمبه  بنا به تجربه 
کن  رول کن   یهاکن توسووووط رولشووووده پس از قسوووومت خشووووک  نتیلم  یهاهیال  :جمع  راهنما به واحد رول جمع 
کن وظ  نکهی. با توجه به اشوووودیم  تیهدا کن   نیرول بازکن را دارد. بنابرا 2کردن  جمع   فهیرول جمع  از رول جمع 

کن دارا  بیترت  نیبد شوووودیبدون توقو اسوووتفاده م شوووفت بوده و پس از پر شووودن شوووفت  2  یکه واحد رول جمع 
 .شودیم  تیهدا  کیصورت اتوماتبه شفت دوم به  یاول

کن دسووتگاه لم  دشوودهیتول  یهالفاف:  برش .  شووودیبرش داده م  یبنا به درخواسووت مشووتر  نتیپس از رول جمع 
کشوووووش، پارگ نی. در اشووووووندیجمع م  نچیا 3به قطر   یمقوائ  یهالوله  یمرحله برا نیها در الفاف کنترل   یمرحله 

کند کنترل   دیشوووووده در صوووووورت انحراف دربرش بااسوووووتفاده بودن مواد برش داده  رقابلیبرش، غ  یهااهیت  یبراثر 
 گردند.
الزم طبق   یها. و آزمونشووندیانتخاب م  یتصوادف  یریگشوده با توجه به نمونهبرش داده  یهالفافی:  بندبسوته

ها انجام آن  یروبر   یضوخامت و پارگ  د، یعمر مف  ها، هیال  یشوامل قدرت چسوبندگ  ییپارامترها یبرا  3115اسوتاندارد  
کرافت    دیی. سو س پس از تأشوودیم کاغذ  و سو س به انبار محصوول   گرددیم  یچیپلفاف یسوفارش مشوتر ایتوسوط 

 .شودیم  تیهدا
 المللی و ملیاستانداردهای بین

 یمل یفهرست استانداردها:  22جدول 
 ICS_Code سال موضوع  شماره استاندارد

 77/150/10 1392 ابعاد های یروادار -و نوار نازک  لیفو-آن   یاژهایو آل ومینیآلوم 17695

کاربرد در تماآ با   یاژیآل ومینیآلوم لیو فو  ومینیآلوم لی فو -یبندبسته 3010 جهت 
 77.150.10; 67.250 1397 آزمون  یهاها و روشویژگی  -غذا 

ک  یبندبسته یبرا مینیآلوم هیشده با الآماده یهالفاف 3115  55/040, 67/230 1369 هاویژگی - یمواد خورا
  ی هالفافخصوو     در BS1470و   JISZ ،29630 DIN  1520  اسوتانداردهایاز    توانیم  یجهان  اسوتانداردهایاز  
   آن نام برد. هایویژگیو   ومینیآلوم  لیفو  یدارا

ح تأثیرات 2-4  زیست محیط  بر طر
ویرایش سووووال   و معدنی  ی، صوووونعتیدیتول  یواحدها  ضوووووابط اسووووتقرار مقررات وت موردنظر طرح طبق  محصوووووال
کشور در رده سه قرار دارد.سازمان محیط 1397  زیست 

 ست یزطی محصول طبق ضوابط مح  یط یمحستیرده ز:  23جدول 
 رده گروه محصول نام محصول  ردیف
کره از فولفاف بستهتولید و چاپ   43014  3 ( 4000ی )سلولز عیگروه صنا ی آماده آلومینیوم لیبندی 
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محدوده   از  مصووب در خارج   یصونعت یهاو پهنه  یصونعت  یها و نواحشوهرک  در  مجاز به اسوتقرارسوه واحدهای رده  
 ذیل است:به شرح جدول   هایکاربر ریفواصل از سا  تیمصوب شهرها و محدوده روستاها مشروس به رعا

 ست یز طیمح میفواصل و حرا: 24جدول 
کز و مناطق مختلف )متر( ردیف  3رده  فاصله از مرا
1 

 هاسکونتگاه 
 1,000 (مرکز استان )آخرین محدوده سکونتگاه

 500 شهر 2
 300 روستا 3
کز  سایر 4 مرا

 جمعیتی
کز درمانی و آموزشی  250 مرا

کز نظامی و ندامتگاه 5  صالح یبا اخذ مجوز از مراجع ذ هامرا
 300 ملی  اثر طبیعی -دریاچه -، مصبخور تاالب، -ملی پارک 6
 - شدهحفاظت منطقه -وحشحیات  پناهگاه 7

 ها )اعم از دائمی و فصلی( رودخانه 8
 موضوع یهای سطحآب یفیک میحر نییمطابق دستورالعمل تع

  10ه مورخ   29151 /12هی ت /  02 /ت 50900شماره  نامهتصویب 
 رانیوز

 قانونی حرایم رعایت ر یآب شرب و قنوات دا یهاچاه 9
کانی غیرفلزی و شیمیایی( 10  - باغات مثمر )صرفًا برای صنایع 

ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-5  طر
در    موردنیازه  یرد. سووووورمایگیصوووووورت م  یگذارهیاز طرح، سووووورما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یوق 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  2-5-1

 ریال(میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 25جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 4,000 0.5 8,000 جاجرم خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-5-2
  بنودی،جودول  دیوارکشوووووی،   زمین،   تسوووووطی   بوه  نیواز  هزینوه  مواننود  مواردی  سووووووازیمحوطوه  هوایهزینوه  بخش  در

  تعیین   هاسوواختمان نوع   فعالیت،  نوع بر اسوواآ    توجیهی طرح   هر  در  شووود.می دیده  سووبز فضووای  ایجاد  پارکین ، 
  ،موردنیاز  زیربنای سوووط   مکانی،  موقعیتازلحاظ    هاسووواختمان موقعیت  قبیل  از مواردی  بخش این  در  گردد.می
  های موافقت  طرح،   نیاز  گرفتن  نظر  در با  آن  کل  هزینه و  واحد  هر  هزینه  و  سووواختمان  هر  فنی  هایمشوووخصوووه  و  نوع 

 .گردد  برآوردشده  تعیین  هایظرفیت واخذشده  
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 )میلیون ریال(  سازیمیزان و هزینه محوطه: 26جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد  واحد مقدار 

ک   2,400 0.3 مترمکعب 8,000 برداری و تسطی  خا
کشی و درب  3,240 9 متر 360 حصار 

 2,800 7 مترمربع 400 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 6,400 8 مترمربع 800 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  14,840 جمع 
 ( )میلیون ریال سازی میزان و هزینه ساختمان: 27جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 17,500 25 700 سوله سالن تولید 
 13,500 30 450 سوله انبار مواد اولیه
 7,500 25 300 مسقو  انبار محصول 
 1,200 40 30 مسقو  آزمایشگاه

 9,000 45 200 مسقو  ها ساختمان اداری و سرویس
 1,350 45 30 آجری  ساختمان نگهبانی

 1,500 25 60 مسقو  تأسیسات 
کل  51,550 جمع 

 تجهیزات و  آالتماشین 2-5-3
 ()میلیون ریال  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  28جدول 

 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
کس  1  136,700 50,000 1 متر دقیقه  180 لمینت  ،کوتین دستگاه وا
 2,000 270,000 1 120و  100عرض  دستگاه برش  2
 6,935 هزینه نصب: 3

کل  145,635 جمع 
 تأسیسات 2-5-4

 ()میلیون ریال  تأسیساتهزینه :  29جدول 
ح  عنوان  قیمت شر

 111 لووات یک 250 انشعاب برق 
 1,800 از شبکه سراسری تا محل ترانس  لوواتیک  250برق  نیتأم برق نیتأم

گرمایش   4,200  سیستم سرمایش و 
گازسوخت  گرفته 200انشعاب  رسانی   200 .شده استدر نظر 

 3,600  باسکول 
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ح  عنوان  قیمت شر
 5,500 کیلووات  250برق اضطراری توسط دیزل ژنراتور  ژنراتور اضطراری 
 6 جاجرم یدر شهرک صنعت 1/2 زیانشعاب آب سا نهیهز انشعاب آب 
 450 کشی و منبع لوله  آب تأسیسات 

کل  15,867 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-5-5

  هماننوووود   اسووووت.  ایمنووووی وسووووایل و  انبارهووووا  ها، کارگاه  ها، تعمیرگاه  تجهیزات  ها، آزمایشگاه  وسایل  شامل اقالم این
بر اسوواآ   آن  هزینه  برآورد وشووده  بررسووی  یک،   هرموردنیاز    کیفیت  میزان  اسووت الزمگذاری  سوورمایه  اقوووووووالم  سوووووووووایر

 .گیردصورت مشابه  موارد  از  استفاده و  قیمت  یشنهادهایپ  تعداد،   مشخصات، 
کارگاهی:  30جدول   ()میلیون ریال  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
کیفیت 1 کنترل   3,350 3,350 1    تجهیزات و لوازم آزمایشگاه و 

کل  3,350 جمع 
 نقلیه وسایل 2-5-6

  . 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 مشخصات،   دستگاه،   تعداد  نوع،   بررسی  ضمن

 ()میلیون ریال  هزینه وسایل نقلیه:  31جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد   شر  قیمت 
 2,200 2,200 1 تنی 2وانت  1
 500 125 5 جک پالت  2
کر برقی 3  2,000 2,000 3 استا
ک لیفت 4  13,500 13,500 2 ترا

کل  18,200 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-5-7
  رسووتوران،  و  آشوو زخانه  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،   کام یوتر،   ، دورنگار  زیرا
 ( )میلیون ریال  هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی:  32جدول  

ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  شر  قیمت 
کس  1  255 15 17 تلفن و فا
کمد و صندلی اداری  2  800 80 10 میز، 
 800 800 1 وسایل آش زخانه 3
کارکنان 4  60 3 20 وسایل رفاهی 
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ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  شر  قیمت 
 650 50 13 رایانه و لوازم جانبی 5

کل  2,565 جمع 
 انرژی  هزینه 2-5-8

  میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 33جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 13 7,000 1,800 مترمکعب آب مصرفی 1
 1,375 1,100 1,250,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 1,080 1,200 900,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 270 30,000 900 لیتر بنزین 4

کل  2,738 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-5-9

 ()میلیون ریال   های تعمیرات و نگهداری هزینه:  34جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه درصد ارزش دارایی  شر  هزینه 
 297 2 14,840 سازیمحوطه

 1,031 2 51,550 ساختمان 
 5,825 4 145,635 آالت و تجهیزاتماشین

 1,587 10 15,867 تأسیسات 
کارگاهی  335 10 3,350 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 3,640 20 18,200 ونقلوسایل حمل
 257 10 2,565 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  12,971 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-5-10

 ( )میلیون ریال اداری کارکنان های نیروی انسانیهزینه: 35جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
کارکنان تولیدی ماهر 1  5,400 60 5 تعداد 
کارکنان تولیدی غیرماهر 2  4,800 32 10 تعداد 
کارکنان غیرتولیدی  3  4,275 57 5 تعداد 

کل  14,475 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیمماه محاسوبه   18تبصوره*: حقوق سواالنه 

کارفرما(  سهم 
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ک   هزینه 11-5-2  استهال
 ()میلیون ریال  به روش مستقیم هزینه استهالک: 36جدول 

ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 4,000 زمین 
 935  10 7 14,840 سازیمحوطه

 3,248  10 7 51,550 ساختمان 
 13,107  10 10 145,635 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  302  10 10 3,350 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 1,428  10 10 15,867 تأسیسات 
 3,276  10 20 18,200 ونقلوسایل حمل

 577  10 25 2,565 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 2,727  0 10 27,266 برداریقبل بهره یهانهیهز

 2,549  10 10 28,327 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 28,148  کل جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-5-12
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-5-12-1

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

 د.یآ  به عملنه الزم یورد مشوخ  و سو س بورآورد هزیگیشد( انجوام مو
 برداری بهره هزینه قبل از  :37جدول 

ح   هزینه )میلیون ریال( شر
 1,111 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز

کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   290 درصد 
 25,866 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه

کل  27,266 جمع 
 یاهیسرما  یهانهیهز 2-5-12-2

 ای های سرمایه: میزان هزینه38جدول 
ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 4,000 زمین 
 14,840 سازیمحوطه

 51,550 ساختمان 
 145,635 آالت و تجهیزاتماشین
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ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
کارگاهی  3,350 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 15,867 تأسیسات 
 18,200 ونقلوسایل حمل

 2,565 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 27,266 برداریقبل بهره یهانهیهز

 28,327 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیپیشی هانهیهز
کل  311,600 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-5-13
گردش : 39جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 82,209 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 2,379 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 2,582 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  87,170 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 14-5-2
سوووب  کماننووود    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهن ، منظم 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، اسوتخدام و آموزش تأسویسوات،  یاندازآالت، نصوب و راهنیحمل ماشو
گرددیته  یخاص  بندیزمان  برناموهوره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 

 بندی اجرای طرح زمان: 40جدول 
 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 
                         آالتماشینخرید و نصب 
                         سازی محوطه

                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارائه    شوودهبینیپیش. این برنامه، نتای  مالی  شووودمیارائه    گذاریسوورمایهدر این فصوول برنامه مالی پروژه 

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

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است.   1400سال شروع ساخت فرودین ماه 

  ی برداربهرهسووال اول   5ارائه شووده در این قسوومت تنها برای    یهاگزارشاسووت )با این وجود،  15  یبرداربهرهدوره 
 (. شودیمارائه  

کل   100درصووود و در ادامه   90درصووود و   80در سوووال اول و دوم به ترتیب   ظرفیت تولید سووواالنه درصووود ثابت اسوووت و 
 .رسدیمتولید ساالنه به فروش  

 . شودیمتامین    گذارانهیسرماکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
 درصد است. 100صفر و پس از آن    یبرداربهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پن  سال اول 

کردن  گردشهیوسووووورموادر محواسوووووبوات مربوس بوه   گردش حسوووووابهوای دریوافتنی و  یکوارمحوافظوه، بوا لحواظ  ، ضوووووریوب 
که پرداخت   12حسووابهای پرداختنی به ترتیب   گرفته شووده اسووت. بر این اسوواآ، فرض شووده اسووت  و صووفر در نظر 

 .شودیمی انجام  تولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و به صورت نقد  یهانهیهز
کامفار : 41جدول   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  دوره ساختتورم 

 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    هوایسووووو رده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 
 ادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.ریسک )احتمال از دست د

سوووال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصوووادی خراسوووان شووومالی حداقل    تأسووویستازه   هایشووورکت
 معاف هستند.

 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2
 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پن  سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 42جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
گذاریهای کل هزینه   0  0  0  0  0   284,334  0   284,334 ثابت سرمایه 

ج پیش از تولید    0  0  0  0  0  27,266  0  27,266 کل مخار
گردش خالص   6,028  5,480  4,982  4,529   45,289  0   171,984  0 افزایش در سرمایه در 

گذاریهای کل هزینه   6,028  5,480  4,982  4,529   45,289  311,600   171,984  311,600 سرمایه 
 تولید  هایهزینه 3-3
 10های تولید شوووامل متایر و ثابت آن در جدول زیر ارائه شوووده اسوووت. هزینه  یهانهیهزتولید و درصووود    یهانهیهز

که به    نشدهینیبشیپدرصد هزینه    .است شدهعملیاتی سرشکن    یهانهیهزاست 
 )میلیون ریال(  آنهای متایر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  43جدول 

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

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 
   805,427   732,207   665,642   544,617  440,094  0  440,094 %0 %100 مواد خام 

  4,410  4,009  3,644  3,048  2,530  506  2,024 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
  20,890   18,991   17,264  14,439   11,985  2,397   9,588 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

   23,312   21,193  19,266  16,989  14,967   10,477  4,490 %70 %30 دستمزد 
ک      27,571   28,148   28,148   28,148   28,148   28,148  0 100% %0 استهال

   881,610   804,547   733,966  607,241   497,725   41,528  456,196     های تولیدکل هزینه
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده    ینیبشیپنقدی    یهاانیجر کسوری وجه نقد در هیچیک   شوودیمشوده به شورح زیر اسوت. همچنان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  یهاسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 44جدول 

 شده ینیبشیپنقدی  یهاان یجر
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم  دوم   اول  اول 
   1,133,213   1,030,194  936,540   766,260  619,200  394,653 کل جریانات نقدی ورودی 

  0  0  0  0  0  394,653 جریانات ورودی وجوه 
   1,133,213   1,030,194  936,540   766,260  619,200  0 جریانات ورودی عملیاتی

  0  0  0  0  0  0 سایر درآمدها
   860,670   782,427   716,582  588,399  509,786  311,600 کل جریانات نقدی خروجی 

  0  0  0  0  0  311,600 افزایش داراییهای ثابت
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 شده ینیبشیپنقدی  یهاان یجر
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم  دوم   اول  اول 
  6,631  6,028  10,764  9,305  40,209  0 داراییهای جاریافزایش 

  854,039  776,399   705,817  579,093  469,576  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 تامین مالی های هزینه

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

  0  0  0  0  0  0 استرداد مالکان 
   272,544   247,767   219,958   177,861   109,414  83,053 وجوه اضافی )کسری( 

   1,110,598   838,054   590,287  370,329  192,467  83,053 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5
کلی،    ینیبشیپنقدی    یهاانیجر   ی ن یبشیپنقدی   یهاانیجرشده پروژه در جدول زیر ارائه شده است. به طور 

، وجوه نقدی حاصووووول از عملیات برای پشوووووتیبانی از عملیات  یبرداربهرهکه در طول دوره    دهدیمشوووووده نشوووووان 
 .کندیمکفایت 

 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان:  45جدول 

  شده ینیبشیپنقدی  یهاان یجر
 برداریبهره دوره  دوره ساخت
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول

   1,133,213   1,030,194  936,540   766,260  619,200  0 کل جریانهای نقدی ورودی 
   1,133,213   1,030,194  936,540   766,260  619,200  0 جریانهای نقدی عملیاتی

  0  0  0  0  0  0 سایر درآمدها
   860,670   782,427   716,582  588,399  509,786  311,600 کل جریانهای نقدی خروجی 

  0  0  0  0  0  311,600 ثابتهای افزایش دارایی 
گردش    6,631  6,028  10,764  9,305  40,209  0 افزایش سرمایه در 

  854,039  776,399   705,817  579,093  469,576  0 عملیاتیهای هزینه
  0  0  0  0  0  0 بازاریابیهای هزینه

  0  0  0  0  0  0 مالیات بر سود شرکت 
   272,544   247,767   219,958   177,861   109,414 ( 311,600) نقدیهای خالص جریان 

   715,945  443,401  195,634 ( 24,324) ( 202,186) ( 311,600) خالص جریانهای نقدی تجمعی 
   91,274  99,572  106,076  102,929   75,982 (259,667) خالص ارزش فعلی

  216,166   124,892   25,320 ( 80,756) ( 183,685) (259,667) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمرا نشووان   یگذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه یک  IRRداخلی)نرخ بازده    ی هالیتحلو معیاری اسووت 

شوده برای این   محاسوبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیممورد اسوتفاده قرار    یگذارهیسورمامالی برای ارزیابی سوودآوری  
نرخ هزینه تامین مالی آن اسوت )نرخ   بیشوتر از  یگذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسواآ، نرخ رشود پروژه  58پروژه 
گرفته شوووده اسوووت( و  20بلندمدت   یهاوامبهره  . نرخ بازده شوووودیمسوووودآور تلقی    یگذارهیسووورمادرصووود در نظر 

درصوود اسووت. در محاسووبات نرخ بازده داخلی تعدیل شووده نرخ اسووتقراض و نرخ   29(  MIRRداخلی تعدیل شووده )
گرفته   متفاوت از نرخ بازده  یگذارهیبازسورما . در محاسوبات نرخ بازده داخلی تعدیل شوده شوودیمداخلی در نظر 

گرفته شوووده اسوووت. نرخ بازده داخلی    یگذارهیبازسووورمانرخ تامین مالی و نرخ   متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
با نرخی معادل    یگذارهیسووورمانقدی مثبت    یهاانیجرکه   شوووودیم( با این فرض محاسوووبه  MIRRتعدیل شوووده )

که در محاسووبه  شووودیم  یگذارهیبازسوورماهزینه سوورمایه شوورکت  نقدی پروژه با   یهاانیجرسوونتی،    IRR، در حالی 
از سوووودآوری   یترنانهیبواقع محاسوووبه    MIRR. بر این اسووواآ،  شوووودیم  یگذارهیبازسووورما  IRRنرخی معادل خود  
 .  آوردیمفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 

که ارزش  4.2  یگذارهیسوورمات سوورمایه عادی این پروژه دوره بازگشوو سووال اسووت. دوره بازگشووت سوورمایه متحرک، 
 .سال است  5.14،  کندیمزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه :  46جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونیلیم 668.620 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %58نر

خ بازده داخل     29%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما  1403 سال  3.11 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما  1403 سال 3.76 20%در  متحرکه یدوره باز

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

که این جدول نشوان   یبرداربهرهشوده برای دوره   ینیبشیپسوود و زیان   در جدول زیر ارائه شوده اسوت. همچنان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .سودآور باشد  یبرداربهرهمورد   یهاسالعملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیپیشصورت سود و زیان : 47جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 1,133,213 1,030,194 936,540 766,260 619,200 درآمد فروش 

 ( 832,661) (756,964) ( 688,149) ( 563,031) ( 454,975) ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 48,950) ( 47,583) ( 45,816) ( 44,210) ( 42,750) ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 251,603 225,647 202,574 159,019 121,475 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 251,603 225,647 202,574 159,019 121,475 سود خالص 

 22.20 21.90 21.63 20.75 19.62 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن سوووط ،   ثابت سووواالنه پروژه از محل حاشووویه فروش   یهانهیهزنقطه سووور به سووور، سوووطحی از فروش اسوووت 
که میزان فروش شوودیمعملیاتی سواالنه آن پوشوش داده   . در نقطه سور به سور، سوود شورکت صوفر اسوت. در صوورتی 

که میزان فروش بیشوتر از نقطه سور به سور باشود،    دهانیزکمتر از نقطه سوربه سور باشود، عملیات شورکت   و در صوورتی 
که جدول زیر نشووان  کل    رودیم، انتظار  دهدیمعملیات سووودآور خواهد بود. همچنان  ،  ی ربردابهره یهاسووالدر 

کثر   کل    26با فروش حدا  ثابت ساالنه بازیابی شوند.  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 48جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 1,133,213 1,030,194 936,540 766,260 619,200 درآمد فروش 
 832,661 756,964 688,149 563,031 454,975 هزینه متغیر

 300,553 273,230 248,391 203,229 164,225 حاشیه سود 
 27 27 27 27 27 نسبت حاشیه سود )%( 

 48,950 47,583 45,816 44,210 42,750 هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 184,561 179,410 172,748 166,692 161,186 سر سربهارزش فروش در نقطه 
 16 17 18 22 26 سر )%(نسبت سربه 

 6.1 5.7 5.4 4.6 3.8 ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

که مشوواهده   یبرداربهرهشووده در طی دوره سوواخت و   ینیبشیپترازنامه   به  شووودیمبه شوورح زیر اسووت. همچنان 
 .صفر است هاسالجاری در تمام    یهایبدهتولید،    یهانهیهزدلیل فرض پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 49جدول 

 عنوان
 برداریبهره سالهای  سالهای ساخت 

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
  1,183,536  904,361   650,566   419,843   232,677  83,053 داراییهای جاری 

   171,435   199,006   227,155   255,303   283,452  311,600 ثابت )خالص(های دارایی  
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 عنوان
 برداریبهره سالهای  سالهای ساخت 

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
کل دارایی ها     1,354,971   1,103,367   877,721   675,147   516,128  394,653 جمع 

  0  0  0  0  0  0 بدهی جاری
  0  0  0  0  0  0 بدهی غیرجاری

  394,653  394,653  394,653  394,653  394,653  394,653 حقوق صاحبان سهام 
   708,714  483,068  280,494   121,475  0  0 سودانباشته ابتدای دوره

  251,603   225,647   202,574   159,019   121,475  0 سود باقی مانده 
   1,354,971   1,103,367   877,721   675,147   516,128  394,653 حقوق صاحبان سهام جمع بدهی و 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشوواهده   یبرداربهرهمالی در طی دوره   یهانسووبت نسووبت  شووودیمدر جدول زیر ارائه شووده اسووت. همچنان 

کل دوره ROEسوود خال  به حقوق صواحبان سوهام ) درصود اسوت.  31دارای رشود بوده و حداقل    یبرداربهره( در 
که   یابازدهزیرا بیشوووتر از نرخ   شوووودیممطلوب تلقی    گذارانهیسووورمااین نرخ بازده برای   از طریق   توانندیماسوووت 

کنند.  یگذارس رده  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.    رودیمروی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  
کل سورمایه و نسوبت   کار  یهانهیهزبه    یگذارهیسورماهمچنین، نسوبت فروش به  که  را   یگذارهیسورماایی  پرسونلی، 

 .شوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیممورد سنجش قرار  
 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت:  50جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 64% 57% 51% 40% 31% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(

 19% 20% 23% 24% 24% خالص به ثروت خالصنسبت سود  
 22% 22% 22% 21% 20% نسبت سود به فروش

کل سرمایه    2.9%   2.7%   2.5%   2.1%   1.8% نسبت فروش به 
   16.5%   17.8%   19.3%   21.3%   23.5% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 

خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر
کتور درآمد فروش،   ثابت و    یهاییداراجدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به تاییر انفرادی در سووه فا

گوذاری حواضووووور، بوا فرض عودم تاییر در  دهود. نرخ بوازده داخلی پروژه سووووورموایوههوای عملیواتی را نشووووووان میهزینوه
کتورهای یاد شوده و همچنانکه در بخش به تاییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت  58های قبل مشواهده شود، برابر  فا

کمتر از حسوواسوویت آن به تاییر هزینهدارایی کسووب یک نرخ بازده های ثابت  های عملیاتی اسووت. همچنین، برای 
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 12درصوود امکان افزایش و درآمدهای فروش تقریبا تا  16های عملیاتی تقریبا تا درصوودی، هزینه 30داخلی حداقل  
کاهش دارد.در  صد امکان 

کتور  یانفراد  رییبه تا  ینرخ بازده داخل  تیحساس: 51جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %12 %69 %89 
16.00% - %22 %67 %83 
12.00% - %32 %64 %77 
8.00% - %41 %62 %71 
4.00%- %49 %60 %64 
0.00% %58 %58 %58 
4.00% %66 %56 %51 
8.00% %75 %54 %45 
12.00% %83 %53 %38 
16.00% %91 %51 %32 
20.00% %99 %50 %25 

کتور  یانفراد ریی تا نسبت به  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل: 5نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و   3.11دوره بازگشوت سورمایه   خصوو بهبا توجه به اطالعات این بخش   1.94سوال از زمان شوروع سواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووادی دارد.   58برابر    IRRو   آن  برداریبهرهسووال بعد از   کهدرصوود، ایجاد  در فصوول   ازآنجا

کارخانه در اولویت   شوووودیمد بدون مشوووکل بود لذا پیشووونها  همآناول بازاریابی محصوووول و فروش   که احدا  این 
گیرد.  قرار 
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