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 طرح  خالصه

ح  برگه خالصه مشخصات طر
ح  کنسرو میوه، سبزیجات و حبوبات  نام طر  انواع 

کشاورزیپایین زمینه فعالیت   دستی صنایع تبدیلی 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   بجنورد  شهرک صنعتی بیدک شهرستان محل اجرای طر
کنسرو انواع سبزیجات )  500کنسرو انواع میوه ) نام محصول/محصوالت کنسرو انواع حبوبات ) 200تن(،   تن( 300تن( و 

 1,000 تن  ظرفیت تولید
 بندی بستهانواع میوه، انواع سبزیجات، انواع حبوبات، شکر و تجهیزات  مواد اولیه موردنیاز 

 نفر 39 زایی اشتغال
 مترمربع 3,900 زمین موردنیاز

 مترمربع 1,380 زیربنا

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

 کیلووات  100 توان برق  
 مترمکعب در سال 400,000 گاز 

 میلیون ریال 143,523 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 37,252 سرمایه در 

گشت سرمایه )در   سال 4.35 درصد( %0دوره باز
 میلیون ریال 101,946 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد 34% % 20( در IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد %24 (MIRRشده )نر

 درصد ظرفیت تولید 48% سر سربهنقطه 
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 234,000 نر
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 چکیده
  خصوص به  آنو بررسی تمامی جوانب  کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات  در این طرح هدف مطالعه بازار محصول  

 .استتحلیل میزان عرضه و تقاضای این محصول در بازار داخلی و خارجی  
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

 بندی آیسیکطبق طبقهکنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات  مشخصات انواع: 1جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 

کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات   Canned fruit,vegetables and pulses 1513312391 2008 3 انواع 
 بندی آیسیکطبق طبقهکنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات انواع ت زیر مجموعه  : مشخصا2جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 

کنسرو میوه   Canned fruit 1513412392 2008 3 انواع 
 Canned vegetables (prepared: preserved in brine or cooked 1513412396 20089900 3 کنسرو سبزیجات
 Canned pulses (prepared: preserved in brine or cooked) 1513412393 20089900 3 کنسرو حبوبات

 پروژه معرفی 1-2
کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات صورت میاین طرح برای راه کارخانه انواع  کاراندازی  آفرین  پذیرد. در این طرح 

کیارخیانیه اقیدام بیه اخیذ مجوزهیای قیانونی و  هیای مربو  انجیام و پس از طرح پس از بررسیییییی بیازار و نییازسییییینجی ریزی 
کرده، پس از آماده ها، تأسییسیات و خرید و نصیب تجهیزات  سیازی سیوله و سیاختمانسیسس تأمین سیرمایه موردنیاز 

کنسرو میوه و سبزیجاتاقدام به تولید و بسته کرد.  بندی انواع   و حبوبات خواهد 
 مالحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پروژه 1-2-1
ها، سبزیجات  بررسی است. جنبه اول وفور ماده اولیه یعنی انواع میوهضرورت اجرای این طرح از چند جنبه قابل 

تولیدات میوه در  جوار )خراسیییان رضیییوی و جنوبی( اسیییت. حجم باالی های همو حبوبات در محل طرح و اسیییتان
کشیاورزی اسیتان خراسیان و فروش آن ع  صیورت فله و قیمت بسییار پایین ها بهباغات، سیبزیجات و حبوبات در مزار

که در این شییرایط زمانی ضییرورت بسییته های سییبزیجات و حبوبات را بندی میوهخریداران فله چالش بزرگی اسییت 
کرده اسییییت. جنبه دوم مربو  به نیروی ا های بیکاری در اسییییتان  نسییییانی اسییییت. هرچند شییییاخ بسیییییار بیشییییتر 

کارگر فراوان می تواند فرصت بسیار ارزشمندی برای  خراسان شمالی نامطلوب نیست اما وجود نیروی متخص  و 
که نیازی به نیروی متخصیی  اندازی خط تولید و بسییتهراه کنسییرو میوه و سییبزیجات و حبوبات باشیید  بندی انواع 

کار اسییییتان در این زمان ضییییرورت بسیییییار  زیادی ندارد. اسییییتفاده   از این فرصییییت برای جلوگیری از مهاجرت نیروی 
 .زیادی دارد

کنسیییرو میوه و سیییبزیجات و حبوبات در اسیییتان خراسیییان شیییمالی تأثیر بسییییار مطلوبی بر راه کارخانه انواع  اندازی 
کار و درآمد اقشیار متوسیط و ضیعین این رسیته شی لی در اسیتان خواهد داشیت . فراوری میوه، سیبزیجات و  وضیعیت 

https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/2008
https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/200899
https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/200899
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افزوده میوه و همچنین ازنظر ارزش غیذایی برای سیییییالمتی بسیییییییار  حبوبیات بیاعیف افزایش میانیدگیاری و ایجیاد ارزش
 ارزشمند است.

 پروژه  یابیمکان  1-3
بییه متراژ   زمینی  پروژه در  بیییدک در قطعییه شیییییمییاره    3900این  بییا مختصیییییییات    44مترمربع در شیییییهرک صییییینعتی 

 .شده استمحل پروژه در شکل زیر ارائه GIS( اجرا خواهد شد و نقشه 4147328,521800)
 بیدکموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 

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

 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  3جدول 
 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
  8 بجنوردفرودگاه  7
  417 بندر امیرآباد بهشهر 8
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 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
  1,493 بندرعباس  9
  170 آهن جوینایستگاه راه 10
  192 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
پایین های تأمین بسییییار  ترین مواد اولیه در اسیییتان، هزینهخرید مواد اولیه: با توجه به درد دسیییترس بودن اصیییلی

ع سییبزیجات و حبوبات در   خواهد بود. این هزینه پایین ناشییی از دو مسییاله اسییت، اول نزدیکی باغات میوه یا مزار
کیاهش هزینیه کیارخیانیه و  کیه خود موجیب هیای حمیلاسیییییتیان بیه  ونقیل و دیگری وفور میوه آمیاده فراوری در اسیییییتیان 

 .کاهش قیمت آن خواهد شد
 )میلیون ریال(  یمت مواد اولیهق : 4جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 60,000 120 500 خراسان شمالی  انواع میوه  1
 4,500 18 250 خراسان شمالی  انواع سبزیجات  2
 93,000 300 310 خراسان شمالی  انواع حبوبات  3
 7,000 70 100 خراسان شمالی  شکر 4
 25,000 500 50 مشهد یا تهران  بندیقوطی بسته 5
 400 200 2 خراسان شمالی  بندی برچسب بسته 6
 5,000 500 10 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  7

کل  194,900 جمع 
بندی پکینگ جار و مشیهد پالسیت اسیتعالم شیده بار بجنورد، صینعت معدن و تجارت، بسیتهها از میدان ترهقیمت
 .است

 )میلیون ریال(   میزان فروش ساالنه محصول: 5جدول 
کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 132,500 265 500 کنسرو انواع میوه  1
 4,800 24 200 کنسرو انواع سبزیجات  2
 141,000 470 300 کنسرو انواع حبوبات  3

کل  2۷۸,300 جمع 
 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5

کنسیییییرو میوه، سیییییبزیجیات و حبوبیات بر اسیییییاس مجوز پروانیه برداری  هیای بهرهمیزان عرضیییییه داخلی ییا تولیید انواع 
 .استصورت جدول زیر  به 1399تا  1394مطابق اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 
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 کنسرو میوه، سبزیجات و حبوبات   انواع. میزان عرضه داخلی 6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 76,645 
1395 187,183 
1396 206,955 
1397 251,966 
1398 290,278 
1399 409,564 

از وزارت صییییینعت، معدن و    اخذشیییییدهبا توجه به اطالعات  1399در جدول زیر اطالعات واحدهای فعال در سیییییال 
 .شودمی  ارائهتجارت  

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال :  7جدول 
 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  استان نام واحد 

کشاورزی ایران اتحادیه مرکزی تعاونی های   4,000 1398 خمینی شهر اصفهان روستائی و 
 500 1394 مرودشت  فارس آران سالمت 
 600 1398 آذرشهر آذربایجان شرقی آسیا شور

 260 1392 تنکابن  مازندران  افشره پارس افروز
 150 1397 مشهد خراسان رضوی  ایران چاشنی 

 70 1394 کرج   البرز بازرگانی صدری تواضع
 750 1396 مشهد خراسان رضوی  بهدیس صنعت پردیسان 

 150 1399 مشهد خراسان رضوی  بهرنگ رب خراسان 
 60 1392 کازرون  فارس بهشهد شهر سبز

 3,200 1399 چناران   خراسان رضوی  بهین چاشنی سوردار
 1,000 1395 خرم بید فارس پارس آوش مشهد مرغاب 

 930 1398 بیجار کردستان پارس پروتاین دریا
کازرون  200 1393 کازرون  فارس پخش امین شهر سبز 

 150 1398 مشهد خراسان رضوی  پدرام مشهد
 300 1399 ساوجبالغ  البرز پروتاین ایران
 630 1398 مبارکه   اصفهان پگاه اصفهان

 700 1399 شهریار تهران  پیچک
 500 1399 ارومیه   آذربایجان غربی تاتائو 

ک قزوین کستان  قزوین  تا  36,000 1395 تا
 200 1393 رودبار گیالن تعاونی بسته بندی حبوبات و خشکبار عدالت لوشان 
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 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  استان نام واحد 
کرمان  تعاونی تولیدی توزیعی ویس جیرفت  850 1392 جیرفت جنوب 
 2,400 1399 رودان  هرمزگان تعاونی تولیدی یک چین هرمزگان

 1,550 1399 مشهد خراسان رضوی  تماته 
کازرونتولید و  کشت و صنعت سیصد و هشتاد و یک   2,500 1398 کازرون  فارس توزیع و 

 2,000 1394 بهار همدان  تولیدی آذین سیر
کریم   تهران  تولیدی آماده پز   300 1397 ربا  

 900 1398 شفت گیالن تولیدی بازرگانی لقمه ساز شمال
گلچین خزر  4,270 1392 بابل  مازندران  تولیدی صنایع غذایی 
 1,000 1396 قم  قم تولیدی صنایع غذایی مهرروز

 100 1392 اردکان  یزد تولیدی فرآورده های غذائی اردکان
کشاورزی و دامسروری ران  500 1398 آزادشهر گلستان تولیدی 
 300 1392 بابل  مازندران  تولیدی و توزیعی مواد غذائی آناهیتا

 300 1394 نظرآباد  البرز حبیب اله نوروزی برانقار 
 800 1397 اقلید فارس حسن رضائی نسب
ع رفیع  200 1397 ساوجبالغ  البرز حسن زار

 150 1394 بستان آباد  آذربایجان شرقی حسین علی مقدمیان
ک بسیم شمال   10,000 1399 رشت  گیالن خورا

 300 1396 ارومیه   آذربایجان غربی داراب نوش 
 650 1397 باوی خوزستان  رایا تجارت داریس

 2,750 1394 قم  قم زرناب پارس 
 5,000 1399 مشهد خراسان رضوی  سامان بازار رضوی

 3,000 1397 اصفهان  اصفهان ستوده شفق اصفهان 
 250 1398 طارم زنجان  سید سجاد موسوی 
کدشت   تهران  سیدمجتبی روحانی  400 1394 پا
 250 1397 اصفهان  اصفهان سیمین سسهر سساهان

گلگشت شیرین کشت و صنعت   20 1399 نظرآباد  البرز شرکت 
کریم   تهران  شرکت مهندسی تولید مواد غذایی هوفرد   2,200 1398 ربا  

گلستان  5,000 1397 گرگان   گلستان صنایع تبدیلی 
گل  175 1398 کرج   البرز صنایع غذایی آفرین به 

 1,500 1395 گچساران   کهگیلویه و بویر احمد  گچساران صنایع غذایی بید زرد 
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 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  استان نام واحد 
کادوس  100 1396 بندر انزلی   گیالن صنایع غذایی پارس 
 1,403 1397 نظرآباد  البرز صنایع غذایی تک نام رویان 
 650 1393 مبارکه   اصفهان صنایع غذایی چیکا سساهان 

 1,400 1397 سوادکوه شمالی  مازندران  صنایع غذایی دشت شمشاد هراز
 200 1394 شفت گیالن صنایع غذایی رز

 5,000 1396 ساری   مازندران  صنایع غذایی زرین عصاره شمال
 900 1398 اصفهان  اصفهان صنایع غذایی زکی تجارت اسسادانا

 4,000 1395 همدان   همدان  صنایع غذایی سحر همدان 
گلسونه خوزستان   2,000 1392 شوشتر خوزستان  صنایع غذایی 
گیالن  1,150 1398 رشت  گیالن صنایع غذایی نوش آفرین 
 3,500 1394 همدان   همدان  صنایع غذایی نیوشه همدان 

 3,360 1398 بهشهر مازندران  صنایع غذایی و بسته بندی شنگر
 192 1393 کرج   البرز صنایع غذائی آرامش

 900 1394 نظرآباد  البرز صنعتی برتر 
 2,000 1397 مالرد  تهران  طلیعه شهریار

 800 1392 اصفهان  اصفهان علی محمدی سامانی
 150 1397 کنارک سیستان و بلوچستان فانوس چابهار 

 250 1396 مشهد خراسان رضوی  فرآورده های غذایی تارا
ک  220 1398 ساوجبالغ  البرز فراورده های غذایی خوش خورا
 1,500 1395 قزوین   قزوین  فرآورده های غذایی زرینه طعم 

 2,000 1399 سیاهکل  گیالن فرآورده های غذایی صنعتی سیبون
 10,000 1394 مشهد خراسان رضوی  فرآورده های غذایی مشهد بهروز 

کوهک  150 1396 مالرد  تهران  فرآیندگستر 
کنسرو قائمشهر (  2,600 1399 قائمشهر مازندران  فروشگاههای زنجیره ای اتکا )کارخانه 

 1,500 1395 بوئین زهرا قزوین  قارچ سفید تک خال
 2,000 1396 قم  قم کشت و صنعت احمر 

گل بهار خراسان   500 1399 چناران   خراسان رضوی  کشت و صنعت بهاران 
کستان  قزوین  کشت و صنعت دنیز  500 1398 تا

 20,800 1399 کرمانشاه   کرمانشاه  کشت و صنعت روژین تاک
 1,200 1397 اشتهارد البرز قارچ پارس شهریار کشت و صنعت 
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 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  استان نام واحد 
گلستان کنسرو  کارین   4,600 1397 آق قال  گلستان کشت و صنعت 
 1,500 1392 مشهد خراسان رضوی  کشت وصنعت شاهسوند سیمین

گلنوش   2,000 1397 کرج   البرز کنسرو 
 450 1393 چرداول ایالم کیمیا زرین غرب

کشت و صنعت سرخاب   756 1399 چناران   خراسان رضوی  خراسان گروه 
 6,500 1395 اصفهان  اصفهان گل افشان اصفهان

 6,000 1399 زبرخان  خراسان رضوی  گل بوته دشت نیشابور
کارون  150 1396 نجن آباد  اصفهان گلشهر ما

گیالن  600 1395 رودبار گیالن گلنساء شمال 
گلستان  2,000 1395 علی آباد گلستان مارال فروز 

 6,600 1394 تهران   تهران  مجتمع صنایع غذایی مائده
 3,400 1395 قم  قم مجتمع غذایی شبنم شکوهیه 

کشت و صنعت سادات خراسان   300 1399 مشهد خراسان رضوی  مجتمع 
 800 1396 رودسر گیالن محسن محمدیان روشن

 700 1395 شیراز فارس محصوالت غذایی آذوقه شیراز 
گل فاممحصوالت   1,500 1393 نظرآباد  البرز غذایی پارس 

 70 1399 بندرگز  گلستان مرجان قجر حیدر آبادی 
کریم   تهران  مواد غذائی نیکوطعام مهر   500 1399 ربا  

 200 1398 تهران   تهران  مهبان
 6,000 1399 البرز قزوین  مهرام
 430 1398 کرج   البرز مهنام

کاوش ستایش  800 1397 اسالمشهر  تهران  یاران 
گستر  750 1398 هرسین   کرمانشاه  یکهزارونهصدوچهل محصوالت غذائی صدف 

کیه اطالعیات ظرفییت تولیید واقعی فقط در سیییییال   وجود دارد )بیا توجیه بیه اطالعیات اخیذشیییییده از وزارت   1399ازآنجیا
های دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای  در جدول فوق( و در سییییال 1399صیییینعت، معدن و تجارت در اسییییفندماه  

گرفته که پروانه  کاهش ظرفیت اسییمی واحدهایی  را نسییبت به ظرفیت واحدهای فعال اند  رفع این مشییکل درصیید 
که نتیجه آن های دیگر را نیز در این درصید ضیرب می)جدول فوق( به دسیت آورده سیسس سیال 1399در سیال  کنیم 

کیه ظرفییت  ، لیذا بیا توجیه بیه ایناسییییییت  1398تیا    1394هیای  مشیییییخ  شییییییدن ظرفییت تولییدی تقریبی در سییییییال
که پروانه برای آن  217,496و ظرفیت واقعی این سال  تن409,564برابر   1399 ها صادرشده در سالواحدهایی 
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که میمی به دسیییت 0.531043، از تقسییییم این دو عدد ضیییریب  اسیییت تن  توان برای به دسیییت آوردن ظرفیت  آید 
برداری اسیییتفاده نمود. لذا با اعمال این های بهرهواقعی هرسیییال از ضیییرب این ضیییریب در ظرفیت بر اسیییاس پروانه

 .شودحاصل می  ضریب جدول زیر
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 8جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 40,702 
1395 99,402 
1396 109,902 
1397 133,805 
1398 154,150 
1399 217,496 

بر اسیییییاس رگرسییییییون خطی نشیییییان   1404میزان تقریبی تولید را مطابق جدول فوق تا سیییییال   بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدمی

 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :9جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 456,330 
1401 503,920 
1402 551,520 
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99,402 109,902
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217,496 233,121
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325,017

355,649
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 میزان تولید  بینیپیش سال
1403 599,110 
1404 646,700 

کشییییور از سییییال  دهندمینمودار و جدول فوق نشییییان   چنانکه  هم صییییعودی اسییییت، لذا   1404تا   1400، میزان تولید 
 جدید وجود دارد.  هایکارخانهظرفیت برای احداث  

بییا آدرس   کشیییییییاورزی تهران  بییازرگییانی، صییییینییایع، معییادن و  اتییاق  اسیییییییاس اطالعییات  بر  کشیییییور  بییه  میزان واردات 
http://www/tccim/ir  عنوان  وجود ندارد لذا اطالعات به 1399و   1398یر اسیت. )اطالعات سیال  مطابق جدول ز

گرفته 1397تا  1394های آتی از سال بینی سالهای اولیه برای پیشداده  شده است.در نظر 
کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات: میزان واردات  10جدول   )به تفکیک سال(  انواع 

کشور  ارزش )میلیون دالر( ارزش )میلیون ریال( )تن(وزن  سال  کشورهای عمده تعداد 
 %1 %، امارات24%، تایلند 75اف انستان  5 0.25 6,989 343 1394
   %17%، اف انستان 83تایلند  3 0.28 8,689 465 1395
 %3%، ایتالیا 11%، اسسانیا 84امارات  4 0.25 8,629 412 1396
 %،100تایلند  1 0.10 4,125 180 1397

 %100تایلند  1 0.06 2,426 47 ماه(  9) 1399
کل  % 22%، افغانستان 24%، امارات 4۸تایلند  9 0.93 30,۸5۸ 1,44۷ جمع 

 دهد.بر اساس رگرسیون خطی نشان می 1404بینی میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال نمودار زیر پیش
 1404بینی میزان واردات تا سال : پیش2نمودار  

 
که نمودار فوق نشان می   است.  کاهشیدهند میزان واردات  همچنان 
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 1404تا  1400از سال   شده وارداتبینی: مقدار پیش11جدول 
 بینی میزان واردات پیش سال
1398 215 
1399 160 
1400 106 
1401 52 
 حدود صفر  1402
 حدود صفر  1403
 حدود صفر  1404

بییا آدرس   کشییییییاورزی تهران  بییازرگییانی، صییییینییایع، معییادن و  کشیییییور بر اسییییییاس اطالعییات اتییاق  میزان صییییییادرات از 
http:www/tccim/ir  .مطابق جدول زیر است 
کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات  صادرات: میزان 12جدول   )به تفکیک سال(  انواع 

 کشورهای عمده کشور   ارزش )میلیون دالر( ارزش )میلیون ریال( وزن )تن( سال
1394 0 0 0 0 - 
کستان 31%، عراق 46اف انستان  33 13.06 409,445 7,184 1395  %7%، پا
کستان 20%، عراق 48اف انستان  43 8.42 282,302 5,544 1396  % 11%، پا
کستان 39اف انستان  30 14.75 816,143 8,312 1397  %20%، عراق 23%، پا

کستان 62اف انستان  21 9.89 1,489,595 6,647 ماهه(  9) 1399  % 14%، عراق 19%، پا
کل کستان 22%، عراق 4۸افغانستان  49 46.12 2,99۷,4۸4 2۷,6۸۸ جمع   %16%، پا

 دهد.بر اساس رگرسیون خطی نشان می 1404بینی میزان صادرات را مطابق جدول فوق تا سال نمودار زیر پیش
 1404بینی میز ان صادرات تا سال : پیش3نمودار  

 

0

7,184
5,544

8,312
11,084

13,414
15,743

18,073
20,402

22,732
25,062

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

http://www.tccim.ir/


 13 مطالعه بازار فصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

که برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات   منهای میزان صییییادرات اسییییت برای سییییه  میزان تقاضییییای داخلی 
 محصول در جدول زیر آمده است.
 1397تا  1394 هایسال: میزان تقاضای داخلی طی 13جدول 

کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات میزان تقاضای سال  )تن(  انواع 
1394 41,045 
1395 92,683 
1396 104,770 
1397 125,673 

کنسیرو میوه و سیبزیجات و حبوبات  بینی میزان تقاضیای داخلی را برای  نمودار زیر پیش مطابق جدول فوق تا انواع 
 دهد.بر اساس رگرسیون خطی نشان می 1404سال 

 1404: میزان تقاضای داخلی تا سال 4نمودار  

کنسیرو میوه و سیبزیجات و حبوبات  بینی تقاضیای داخلی برای مقدار پیش  در جدول زیر   1404تا  1400از سیال  انواع 
 شده است.ارائه

 1404تا  400 هایسالبینی تقاضای داخلی طی : مقدار پیش14جدول 
کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات میزان تقاضایبینی پیش سال  )تن( انواع 
1398 157,536 
1399 184,133 
1400 210,730 
1401 237,327 
1402 263,924 
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کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات میزان تقاضایبینی پیش سال  )تن( انواع 
1403 290,521 
1404 317,118 

که نمودار و جدول فوق نشییان می کنسییرو میوه و سییبزیجات و حبوبات  دهد میزان تقاضییای داخلی  همچنان  انواع 
 افزایشی است.

که مجوز اخذ   بر اساس میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 
 .شودمی  ارائهمعدن و تجارت  

گرفته  :15جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 
 (تن)ظرفیت  درصد پیشرفت

0%-25% 604,621 
25%-50% 31,650 
50%-۷5% 107,720 
۷5%-100% 35,277 

که نمودار و جدول میزان تقاضییای محصییول موردنظر نشییان می صییورت  به 1404دهد، تقاضییاها تا سییال همچنان 
کشیور اضیافه شیود. می تن  80,000حدود   1402به سیال  1399که از سیال طوریباشیند بهصیعودی می تواند به تولید 

کارخانه کنیم  گر فرض   تن 35,277د برسیییند )در این طرح درصییید به تولی 75های با درصییید پیشیییرفت باالی حال ا
کشیور حدود   کمبود تقاضیای  کارخانه موردنظر   تن  45,000اسیت(،  که ظرفیت  گفتن اسیت    1,000خواهد بود. شیایان 

که بدون دغدغه فروش محصول، میاست لذا می تن کارخانه را تأسیس نمودتوان ادعا نمود   .توان 
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
کنسیرو میوه، سیبزیجات و حبوبات با ظرفیت    5-1توجه به تحلیل بخش با  کشیور، نیاز  تن  1,000کارخانه  ، ازنظر نیاز 

کشور به فروش خواهد رسید  .به احداث دارد. بنابراین جهت بازاریابی مشکلی وجود ندارد و این ظرفیت با نیاز 
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-۷

کنسیرو میوه، سیبزیجات و حبوبات، میزان تولید از سیالبا توجه به مطالعات انجام   1400های  شیده در میزان تولید 
که موجب اطمینان خاطر سییرمایهبینیافزایشییی پیش 1404تا  که میزان  طوریگذاران جدید اسییت. بهشییده اسییت 

کیارخیانیهافزایش می  تن  140,000حیدود    1402تیا   1399تولیید از سیییییال  کردن ظرفییت  کم  کیه بیا هیایی بیا پیشیییییرفیت ییابید 
کشیییییور به تولید تا تن 35,277درصییییید به باال )در این طرح  75کاری  .  اسیییییت تن 100,000حدود    1402  اسیییییت(، نیاز 

کارخانه   که ظرفیت این  گفتن اسیت  کشیور جای هی  نگرانی برای احداث  اسیت تن  1,000شیایان  ، لذا از دیدگاه نیاز 
کیارخیانیه وجود نیدارد. از دییدگیاه اسیییییتیانی نیز بیا توجیه بیه این کیارخیانیه در شیییییهرسیییییتیان اسیییییفراین بیا این  کیه فقط ییک 

کارخانههای دیگر اسیییتان بههرسیییتانتن وجود دارد و در شییی 450ظرفیت   ای در این راسیییتا  خصیییوص بجنورد هی  
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کارخانه جزو وفور یافت میکه مواد اولیه طرح در داخل اسیییتان بهوجود ندارد، ضیییمن این شیییوند، لذا احداث این 
.های استان استضرورت



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کارخانه فراوری و بسیییتهدر این بخش   کنسیییرو میوه و سیییبزیجات و حبوبات موردبررسیییی  مطالعات فنی  بندی انواع 

 گیرد.قرار می
ح  2-1  هدف از اجرای طر

کنسرو میوه و سبزیجات و حبوبات استهدف این طرح فراوری و بسته  .بندی انواع 
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

کنسرو میوه و سبزیجات  و حبوبات آماده خواهد شد.  در این طرح انواع 
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید : 16جدول 

 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 500 کنسرو انواع میوه  1
 200 کنسرو انواع سبزیجات  2
 300 کنسرو انواع حبوبات  3

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
کمکی و بسیتهدر این مرحله موارد نوع و   ونقل و انبار  بندی، منابع تأمین، نحوه حملمشیخصیات مواد اولیه، مواد 

مواد، میزان مصیییییرف برای واحید تولیید، میزان ضییییییایعیات و وضیییییعییت بیازییافیت آن در خط تولیید، و هزینیه تیأمین 
 گیرند.موردبررسی قرار می

 مواد اولیه و مشخصات فنی : 17جدول 
 واحد بندیمصرف برای بسته محل تأمین نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
 تن 500 خراسان شمالی  انواع میوه  1
 تن 250 خراسان شمالی  انواع سبزیجات  2
 تن 310 خراسان شمالی  انواع حبوبات  3
 تن 100 خراسان شمالی  شکر 4
 تن 50 مشهد یا تهران  بندیقوطی بسته 5
 تن 2 خراسان شمالی  بندی بستهبرچسب  6
 تن 10 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  7

 تولید  روش 2-4
کارخانه در دو سیییوله مجزا طراحی کنسیییرو میوهخط تولید این  جات شیییده اسیییت. خط تولید شیییماره یک مربو  به 

 است و خط تولید شماره دو مربو  به سبزیجات و حبوبات است.
گارد. فرآیند ساشات ای  های واردساده ب  اارااه  وایر  م ساایی  ملیاا  ساشات ایی مایهدر ابتدای بخش آماده

سااده و در ایک ااها   یساا   ها درون ااها  سااشاات اای  خیا سااید. در مرحی  او   مایهط  دو مرحی  اهجام م 
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های ضالک مویر ای هیار باببر   یسا   سایهد. در مرحی  دوم  مایههیاده  با بییئر و ایجاد طغاان آب  ساشات  م 

 .سیدسیهد و بدیک  ر اب فرآیند سشت ی  کلال م پاس  م سده  آبهای  ا  در جداره باببر  عوا های 
اک اهجام گار و قاچهای دمگاری و قاچ اردن ب   ر اب  یسا  دساتهاهساایی  ملیاا  دمدر ادام  فرآیند آماده

سایی  ها را اسالیس ارده و هلچناک بخش مااه  مایه را ا  برای الپی عت   ساباک ونسید. دستهاه قاچم 

اک  جه  اهجام فرآیند پر اردن  ب   ساده پس ای ارو  ای قاچهای اساالیساند. ساابمناساب هاشا   جدا م 

 .سیدبخش  یلاد هدای  م 
ساایی  ای الپی   سااات  ساید. آمادهساایی  باید سارب  یا مویی  میردهاای بردر بخش دیهری ای فرآیند آماده

گارد. سارب  فرمیل  ساده  یسا  ایک دساتهاه ابتدا در مخ ن  سارب  درون دساتهاه فرمیبسااین دوطوص  وایر  م 

 .سیدسده و سپس ب  هاپر دستهاه مویی  ری   پلپاژ م بابی   ذااره
 کانال شستشو

 نوار باالبر
 گیردستگاه دم

 کن صنعتیقاچ
 منوپمپ
 فرموالسیون شربتدستگاه 

سید.  بندی و پاستیری اساین اهجام م در بخش  یلاد الپی   فرآیندهای پر اردن  مویی  ری ی  اگ اسا   درب

های اال  ابتدا  یسا  ساان   رافاب ب  ا  ساده و  یسا  سااشاتن سای انم  ب  سال  پراک هدای   قیط 

وایر  حجل   راک اساتریل ساده و درههای  ب های اال  در ضالک مویر ای مشاار  ا رساادن ب  پسایهد. قیط م 

ساده میجید در  سایهد  ا ساهد فرمیل های الپی  وارد دساتهاه مویی  ری  م قیط   سایهد. پس ای پراک پر م 

های پرساده ای سااب و ساهد  درههای  وارد دساتهاه اگ اساتر  ها ریخت  ساید. قیط هاپر مویی  ری   بر روی سااب

ساده الپی   در ادام   های پیلبسایهد. قیط  یسا  دساتهاه درب بند قیط   پیلم م ایآن بالفاوای   ساده و پس

ها ها   کلال ساایهد  ا ضاالک پاسااتیر ساادن  فرآیند پخ  آنفرآیند  یلاد ای  یهل پاسااتیری ا یر  مویر داده م 

 .سیهد بندی هدای  م های الپی   پس ای ارو  ای  یهل پاستیر ب  بخش بشت گردد. قیط 
 ی ترافیکسین

 قوطی شور بخار
 پرکن حجمی دوار

 محلول ریز
گزاست  ا

 درب بند اتوماتیک قوطی فلزی
 بندیقوطی شور بعد از درب

 تونل پاستوریزاتور
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اردن اساا  ا  ب   ر اب  یساا  ج  پرینتر   سااارینمبندی سااامل ملیاا  پار روی قیط  و بخش بشاات 

ساادن  در اهوار هههداری   سااارینمهای الپی  پس ای سااید. قیط پب اهجام م سااارینما یما اب و دسااتهاه 

 .انتر  ااف   ب  بایار مرض  گردهد  هایآیمایشسیهد  ا پس ای گذراهدن دوران قرهطان  و اهجام  م 
 جت پرینتر اتوماتیک

 پک اتوماتیکشیرینگ
کنسرو حبوبات و سبزیجات)  خط تولید 

ساایی بدون هاای ب  ملیاا  ساید  فرآیند آمادهساده وارد اارااه  انشاروساایی م وایر  پا ایآهجاا  حویبا  ب 

سااایی  ملل هفگ گاری   ر اب  اولاک مرحی  آمادهایکسااید. ب مصدما   هظار دان اردن و ساایر انم اهجام م 

های اساتال مخوایب باهام  آب  درون وان. فرآیند هفگ گاری ط  پندیک مرحی  پر و اال  اردن اسا حویبا  

 .سیدسایی  اهجام م وان آماده
ساید. ط   یسا  دساتهاه ساک گار  اهجام م   یمانهنوایر  گاری و ساشات ای ب پس ای هفگ گاری  ملل ساک 

های حویبا  و ساو یجا  ب  مرحی  بعدی ه ااک ساده و داه ها در اهتهای مخ ن   گاری  ساکاهجام ملل ساک

هشات  معنای ارو  گایهای  اسا  ا  درونمرحی  آه ین بری یا بالهچ ب  .سایدام آه ین بری هدای  م جه  اهج

ارو  ایک گاایهاا هن با  لوااو جییگاری ای هفگ اردن و هن با  لوااو مادم   .اسااا حویباا  و ساااو یجاا  میجید  

 .سایدالهچر اهجام م های انشارو حائ  اهلا  اسا . بالهچانم حویبا  درون دساتهاه بوجید گای درون قیط 
ها و پخ  اولا  واایر  قرقاب   ی م با املا  بخارآب اساا  ا  میجب حذز آه ینمکاهاشاان دسااتهاه بالهچر  ب 

 .سیدهای حویبا  و سو یجا  م داه 
ساایی ایک ساس  ساایی  باید ساس میردهاای جه   یلاد انشارو آماده ساید. آمادهدر بخش دیهری ای فرآیند آماده

سااید. سااس   فرمیبساااین  یلاد  با  رااب میاد مختید درون مخ ن دسااتهاه فرمیبساااین اهجام م با  یج  ب

سید  ا جه  فرآیند  یلاد  در  دارهده مویی  ری  منتصل م سده در ایک مرحی   یس  منیپلم ب  مخ ن هه آماده

 .بخش بعدی  ذااره گردد
 سازیوان آماده

گیر حبوبات  شن 
 بالنچر

 منوپمپ
 دستگاه فرموالسیون

 بخش تولید)
ها از محل دپو، توسییییط سییییینی ترافیک و سیییییسییییتم شییییوتینگ همراه با اسییییتریل به در ابتدای بخش تولید، قوطی

ازاین مرحله، عمل  پس .شییوندشییده از مرحله قبلی، پر میشییده و سییسس با مواد بالن دسییتگاه پرکن دوار، هدایت
 .شودتیک انجام میسس ریزی توسط دستگاه محلول ریز پنیوما
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گزاسییت میقوطی  شییوند، تا های پرشییده از محصییول و سییس، پس از خروج از محلول ریز بالفاصییله وارد دسییتگاه ا
گرم شیوند.  درجه سیانتی  80ای، در معرض بخارآب تا مرحله 3درون این دسیتگاه، طی عبور از یک نوار انتقال   گراد 

گزاسییییییت، قوطی شیییییونید تیا عمیل پلمیپ درب قوطی انجیام شیییییود. پس از  نید میهیا بالفیاصیییییلیه وارد درب بپس از ا
شییوند تا مواد اضییافه حاصییل از فرآیند تولید از سییطوح خارجی  ها توسییط قوطی شییور شییسییته میبندی، قوطیدرب
 .ها زدوده شودآن

که از مراحل قبل، شییییسییییته شییییدهدر انتهای بخش تولید، قوطی ه و  اند، توسییییط اپراتور بر روی ترولی قرارگرفتهایی 
ها  شده، قوطیازآنکه فرآیند استریلیزاسیون و پخت نهایی درون اتوکالو انجامشوند. پسدرون اتوکالو قرار داده می

 .شوندبندی هدایت میشده و به بخش بستهخشک
 سینی ترافیک

 دستگاه استریل قوطی
 پرکن دوار

 محلول ریز پنیوماتیک
 درب بند اتوماتیک قوطی فلزی

 قوطی شور
 اتوماتیکو تماماتوکال

 کن قوطیخشک
 بندیبخش بسته)

کنسیرو حبوبات و سیبزیجات شیامل عملیات چاط اطالعات تولید و  بخش بسیته که به   شییرینگبندی  کردن اسیت 
 .شودپک اتوماتیک انجام میشیرینگهای جت پرینتر صنعتی و ترتیب توسط دستگاه

 جت پرینتر صنعتی
 پکشیرینگ

 تولید مشخصات دانش فنی  2-5
کنسییییرو میوه و سییییبزیجات و حبوبات در ایران بهدانش فنی تولید و بسییییته گیر  بندی انواع  کامالم بومی و فرا صییییورت 

 .وجود دارد
کیفیت  2-6  کنترل 

کیفیت مواد  کنترل  کیفیت مربو  به این محصول در دو مرحله انجام خواهد شد. در مرحله اول مربو  به  کنترل 
کنت کیفیت مربو  ورودی اسیت، در مرحله بعدی  کنترل  کیفیت مربو  به حین عملیات اسیت و در مرحله آخر  رل 

کیفیت بسته  بندی است.به 
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 استانداردهای محصول  2-۷
کنسیرو هوی  کنسیرو نخود سیبز10496های آزمون با شیماره و روش  هاویژگی-سیازمان ملی اسیتاندارد ایران برای   ، -

کنسیرو لوب118های آزمون با شیماره  یژگی ها و روشو کمسوت و  119های آزمون با شیماره و روش  هاویژگی-یا سیبز،   ،
که برای هر جنبه از   16747شیماره  تولید بامعیار مصیرف انرژی در فرایندهای  -کنسیرو کرده اسیت  اسیتاندارد تعرین 

 کار باید استانداردها مربو  رعایت شود.
ح تأثیرات 2-۸  زیست محیط  بر طر

کمترین تییأثیر منفی را بر روی   کییارگییاه را دارد. هرچنیید رعییایییت الزامییات قییانونی رده محیطاین طرح  زیسییییییت محییل 
 .محیطی سه برای این طرح الزامی استزیست

ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-9  طر
در    موردنیازه  یرد. سیییییرمایگیصیییییورت م  یگذارهیاز طرح، سیییییرما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  ییق سیییییرمیایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنییازه  ییه ثیابیت و سیییییرمیاییطرح، سیییییرمیا  یدوران اجرا  تیأمینه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلهثابت در    هایدارایی.  شودمی

 زمین  2-9-1
 )میلیون ریال(  هزینه خرید زمینمیزان و : 18جدول 

ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 17,550 4.5 3,900 بجنورد، شهرک صنعتی بیدک  خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-9-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  هایهزینه

 )میلیون ریال(  سازیهزینه محوطهمیزان و : 19جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   1,170 0.3 مترمکعب 3,900 برداری و تسطیح خا
کشی و درب  2,790 9 متر 310 حصار 

 1,365 7 مترمربع 195 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 312 8 مترمربع 39 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  5,63۷ جمع 
 )میلیون ریال(  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 20جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 1,250 25 500 سوله سالن تولید 

 1,250 25 500 سوله انبار مواد اولیه
 9,000 30 300 سوله انبار محصول 
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ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 2,250 45 50 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 

 1,350 45 30 - نگهبانی 
کل  3۷,600 جمع 

 تجهیزات و  آالتماشین 2-9-3
که در مشییییخصییییات فنی ذکرشییییده  از شییییرکت 1399.11.15و  1399.11.05ها بر اسییییاس قیمت  قیمت های سییییازنده 
گمرکی و   24000شیده اسیت. برای خریدهای دالری نرخ دالر گرفته تومان لحاظ شیده اسیت و هزینه شییتمنت بیمه 
 درصد لحاظ شده است. 30...  

 )میلیون ریال(  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  21جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 MSS13201 1 1,570 1,570 دستگاه شستشو سه وان میوه  1
 350 350 1 جات، سیمرکومتری میوه 3 نوار باالبر  2
 590 590 1 سازی انصار استیلماشین گیردستگاه دم 3
کن صنعتی  4  250 250 1 سازی انصار استیلماشین قاچ 
 80 80 1 فامکو مونو پمپ  5
 750 750 1 سازی انصار استیلماشین سازی شربت مخزن آماده 6
 35 35 1 تنی، سیمرکو 3 ترافیکسینی  7
 520 520 1 سازی انصار استیلماشین قوطی شور بخار 8
 4,500 4,500 1 سازی انصار استیلماشین پرکن حجمی دوار با محلول ریز 9
 4,000 4,000 1 سازی انصار استیلماشین دربندی قوطی 10
گزالیست  11  480 480 1 سازی انصار استیلماشین تونل ا
 650 650 1 سازی انصار استیلماشین قوطی شور بعد از درب بندی  12
 3,500 3,500 1 سازی انصار استیلماشین تونل پاستوریزاتور 13
 1,800 1,800 1 عدد در دقیقه، دامیکرو 50 لیبل زن 14
 Vn1335 1 85 85 سنسور دار، جت پرینتر  15
 750 750 1 سازی انصار استیلماشین پکشیرینگ 16
 MSS13201 1 1,570 1,570 دستگاه شستشو سه وان میوه  17
گیر 18  460 460 1 سازی انصار استیلماشین شن 
 2,530 2,530 1 سازی انصار استیلماشین بالنچر با الواتور  19
 80 80 1 فامکو منوپمپ  21
 700 700 1 سازی انصار استیلماشین دستگاه فرموالسیون 22
 1,250 1,250 1 سازی انصار استیلماشین ترافیکسینی  23
کیفیت 24 کنترل   490 490 1 متری 6 نوار 
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 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 4,500 4,500 1 نازله 18 پرکن اتوماتیک 25
 4,000 4,000 1 سازی انصار استیلماشین درب بندی قوطی 26
 650 650 1 سازی انصار استیلماشین قوطی شور بخار 27
 540 540 1 سازی انصار استیلماشین پرکن حجمی دوار 28
 900 900 1 سازی انصار استیلماشین محلول ریز 29
 750 750 1 سازی انصار استیلماشین دربندی قوطی 30
 Vn1335 1 85 85 سنسور دار، جت پرینتر  31
 1,800 1,800 1 عدد در دقیقه، دامیکرو 50 لیبل زن 32
 750 750 1 استیلسازی انصار ماشین پکشیرینگ 33

کل  40,965 جمع 
 تأسیسات 2-9-4

گاز به   1399نیمه دوم سیال   هابرداریبهرهبا توجه به حق   گاز و برق هزینه ثابت شیرکت برق و  اضیافه   آنکه در مورد 
 .شودمی

  )میلیون ریال( تأسیساتهزینه :  22جدول 
ح  عنوان  قیمت شر

 12,000 کشی، تابلو برق ، چاه ارت، ترانس برق، ژنراتور ، سیم100KWامتیاز برق سه فاز  رسانیبرق
 1,000 کشی، شیرآالت رسانی و لولهاین ، نصب تجهیزات آب  1امتیاز آب سایز  رسانیآب 

گاز با ظرفیت  رسانیسوخت  کنتور  100امتیاز  گاز، لوله G100مترمکعب در ساعت، با   700 کشی 
گرمایش و ایمنی کولر، اطفای حریق، اعالم حریق  وسایل سرمایش،   1,000 بخاری، 

کل  14,۷00 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-9-5

کارگاهی:  23جدول   )میلیون ریال(  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح وسایل ردیف کل واحدقیمت  تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
گرم. ظرفیت  ترازوی دیجیتال  1  7.28 7.28 1 گرم لبکو  4000دقت دو 
 15.2 15.2 1 گرم ارزان آزما 3000آلومینیوم، برقی،  هات پلیت 2
 145 145 1 لیتری دی شیمی 100اتوکالو  اتوکالو  3
 42 42 1 لیتری ارزان آزما  55انکوباتور  کلد انکوباتور  4
 78 78 1 لبکو 100CMعرض  هودشیمیایی 5
 62 62 1 لیتر دی شیمی 45 درجه 102آون  6
 25.5 25.5 1 لیتری دی شیمی  18آون توستر  درجه 180آون  7
 65 65 1 شاخه لبکو 18 فیوژیسانتر 8
 8 8 1 متر دی شیمیسانتی 18 دسیکاتور  9
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ح وسایل ردیف کل واحدقیمت  تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
 50 50 1 لیتری دی شیمی  50انکوباتور  انکوباتور  10

کل  49۸ جمع 
 نقلیه وسایل 2-9-6

 )میلیون ریال( هزینه وسایل نقلیه:  24جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 2,700 2,700 1 1400مدل  وانت سایتا  1

کل  2,۷00 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-9-۷

 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 25جدول  
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 90 45 2 کامسیوتر دسکتاط-با مانیتور آل جی  کامسیوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 10 2.5 4 پاناسونیک رومیزی تلفن  3
 240 240  اف دکور-ام دی اف  صندلی میز و  4
 PRIME H310M-C/PS R2.0 LGA 1151 Motherboard 1 90 90 مادربرد ایسوس کامسیوتر 5
 80 80   سایر 6
کل   560 جمع 

 انرژی  هزینه 2-9-۸
 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 26جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 550 1,100 500,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 480 1,200 400,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 210 30,000 7,000 لیتر بنزین 4

کل  1,310 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-9-9

 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  27جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 113 2 5,637 سازیمحوطه

 752 2 37,600 ساختمان 
 1,639 4 40,965 آالت و تجهیزاتماشین
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ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 1,470 10 14,700 تأسیسات 

کارگاهی  50 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 540 20 2,700 ونقلوسایل حمل

 56 10 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
کل  4,619 جمع 

 انسانی نیروی  هایهزینه 2-9-10
 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  28جدول 

ح  ردیف  ماه 1۸جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 مدیر مالی و اداری 2
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 720 40 1 کارشناس بازرگانی و فروش  4
 540 30 1 نگهبانی  5

کل  4,320 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) هایهزینه  :29جدول 

ح  ردیف  ماه 1۸جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,800 50 2 مدیر فنی 1
 1,800 50 2 مدیر تولید  2
کیفیت 3 کنترل و   1,800 50 2 مدیر 
 720 40 1 سرپرست انبار  5
 8,100 30 15 کارگر 6
 8,640 40 12 اپراتور خط  7

کل  22,۸60 جمع 
ماه بیمه   3و    ماه سینوات 1ماه پاداش، عیدی،   2ماه حقوق و   12)  شیودمیماه محاسیبه   18تبصیره:: حقوق سیاالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  هایهزینه  :30جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 4,320 5 کارکنان اداری 
 22,860 34 کارکنان تولید 

کل  2۷,1۸0 جمع 
کار در یک شیفت و با  گرفته   300::  کاری در سال در نظر   .شودمیروز 
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 هزینه مواد اولیه 2-9-11
 )میلیون ریال(  : هزینه مواد اولیه31جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( محل تأمین نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
 60,000 120 500 خراسان شمالی  انواع میوه  1
 4,500 18 250 خراسان شمالی  انواع سبزیجات  2
 93,000 300 310 خراسان شمالی  انواع حبوبات  3
 7,000 70 100 خراسان شمالی  شکر 4
 25,000 500 50 مشهد یا تهران  بندیقوطی بسته 5
 400 200 2 خراسان شمالی  بندی برچسب بسته 6
 5,000 500 10 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  7

کل  194,900 جمع 
ک   هزینه 2-9-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک:  32جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 17,550 زمین 
 355 10 7 5,637 سازیمحوطه

 2,369 10 7 37,600 ساختمان 
 3,687 10 10 40,965 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  45 10 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 1,323 10 10 14,700 تأسیسات 
 486 10 20 2,700 ونقلوسایل حمل

 126 10 25 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 1,027 0 10 10,265 برداریهای قبل بهرههزینه

 1,174 10 10 13,048 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
 10,591 کل جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-9-13
 برداریبهرههای قبل از  هزینه 
  ی انییییات بییییراکفییییراهم آوردن ام  ید از ابتییییدایه باک  یه اموریلک بایستمی  یبردارقبل از بهره  یهانهیدر بییییرآورد هز

خواهد    فروشقابلد محصول یه منتج به تولک) یتجار  یبردارو حصول به بهره  آن  یطیییییرح و دوران اجیییییرا  یاجیییییرا
 د.یآ  به عملنه الزم ییرد مشیخ  و سیسس بیرآورد هزیگیشد( انجیام می
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 برداری هرهبهزینه قبل از    :33جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 541 های تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهزینه
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   544 درصد 

 9,180 های آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(روز هزینه 15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  10,265 جمع 

 ایسرمایه  هایهزینه 
 ای های سرمایه: میزان هزینه34جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 17,550 زمین 
 5,637 سازیمحوطه

 37,600 ساختمان 
 40,965 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 14,700 تأسیسات 
 2,700 ونقلوسایل حمل

 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 10,265 برداریهای قبل بهرههزینه

 13,048 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
کل  143,523 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-9-14
گردش : 35جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 32,483 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 4,530 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 244 های آب، برق، سوخت و تعمیرات روز هزینه 15 گردان تنخواه

کل  3۷,25۷ جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-9-15

سیییب  کماننییید    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهنگ، منظم و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یساختمانات  ین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهیا

  تأخیرهای ،  یشییآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسیتخدام و آموزش تأسییسیات،  یاندازآالت، نصیب و راهنیحمل ماشی
گرددیته  یخاص  بندیزمان  برنامیهیره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 
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 بندی اجرای طرح : زمان36جدول 
 ماه

 مراحل اجرا 
1 2 3 4 5 6 ۷ ۸ 9 10 11 12 13 14 15 16 1۷ 1۸ 19 20 21 22 23 24 

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارائه    شییدهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شییودمیارائه    گذاریسییرمایهدر این فصییل برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سیایر   سیرسیربه، تحلیل دوره بازگشیت سیرمایه، تحلیل  شیدهبینیپیشمالی    هایصیورتو شیامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

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

گزارشاسیییت )بااین 15برداری  دوره بهره اری  بردسیییال اول بهره 5شیییده در این قسیییمت تنها برای  های ارائهوجود، 
 شود(.ارائه می

کل تولید ساالنه به فروش می  رسد.ظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 شود.گذاران تأمین میکل سرمایه اولیه شرکت توسط سرمایه

 درصد است. 100ازآن  برداری صفر و پسنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول بهره
کردن م گردش، با لحاظ  گردش حسییییابحافظهدر محاسییییبات مربو  به سییییرمایه  های دریافتنی و  کاری، ضییییریب 

گرفته 12های پرداختنی به ترتیب  حسیاب که پرداخت  و صیفر در نظر  شیده اسیت. بر این اسیاس، فرض شیده اسیت 
 .شودصورت نقدی انجام میهای تولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و بههزینه

کامفار : 37جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

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

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

 صفر  تورم دوره ساخت
 10% برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار سییییرمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسییییب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسییییرمایهنرخ تنزیل 
کیل حقوق صیییییاحبیان سیییییهیام: این نرخ برابر نرخ بهره    هیایسیییییسرده +   بلنیدمیدت  هیایوامبیانکی اسیییییت. نرخ تنزییل 

 است.ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( 
سیییال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصیییادی خراسیییان شیییمالی حداقل    تأسییییستازه   هایشیییرکت

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایههزینهمجموع  : 38جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه 
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 133,258 0 133,258 گذاریهای ثابت سرمایه کل هزینه

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 10,265 0 10,265 کل مخار
گردش خالص  2,758 2,507 2,279 2,072 20,719 0 78,679 0 افزایش در سرمایه در 

 2,758 2,507 2,279 2,072 20,719 143,523 78,679 143,523 گذاریهای سرمایهکل هزینه
 تولید  هایهزینه 3-3

کمتر از  شییده اسییت.  های مت یر و ثابت آن در جدول زیر ارائههای تولید و درصیید هزینههزینه درصیید   4هزینه ثابت 
که عبارت اسییت از حسییاسیییت سییود به ت ییرات  بهای تولید را تشییکیل می دهد و بر این اسییاس، ریسییک عملیاتی 
 .فروش پایین خواهد بود
 )میلیون ریال(  آنهای مت یر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  39جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد

 (%100) پنجم ( %100) چهارم ( %100) سوم ( %90) دوم ( %80ل )او ثابت   مت یر  ثابت  مت یر 
 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 

 285,353 259,412 235,829 214,390 194,900 0 194,900 %0 %100 مواد خام 
 9,751 8,864 8,059 7,326 6,660 1,332 5,328 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی

 6,763 6,148 5,589 5,081 4,619 924 3,695 %20 %80 تعمیرات و نگهداری
 39,794 36,177 32,888 29,898 27,180 19,026 8,154 %70 %30 دستمزد 

ک    10,465 10,591 10,591 10,591 10,591 10,591 0 100% 0% استهال
 352,126 321,192 292,956 267,286 243,950 31,873 212,077     های تولیدکل هزینه

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشیاهده میبینیهای نقدی پیشجریان کسیری وجه نقد در هی شیده به شیرح زیر اسیت. همچنان  یک  شیود 
 .شودبرداری مشاهده نمیبهرههای ساخت و از سال

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 40جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 407,386 370,351 336,683 306,075 278,250 181,006 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 181,006 جریانات ورودی وجوه 
 407,386 370,351 336,683 306,075 278,250 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 344,419 313,108 284,643 258,767 254,078 143,523 کل جریانات نقدی خروجی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 143,523 های ثابتافزایش دارایی 
 2,758 2,507 2,279 2,072 20,719 0 های جاریافزایش دارایی 

 341,661 310,601 282,364 256,695 233,359 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 های تأمین مالی هزینه

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

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 62,967 57,243 52,039 47,308 24,172 37,483 وجوه اضافی )کسری( 

 281,213 218,246 161,003 108,964 61,655 37,483 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقییدی پیشجریییان پروژه در جییدول زیر  بینیهییای  بییهارائییهشیییییییده  اسیییییییت.  نقییدی طورکلی، جریییانشیییییییده  هییای 
که در طول دوره بهرهشییییده نشییییان میبینیپیش برداری، وجوه نقدی حاصییییل از عملیات برای پشییییتیبانی از  دهد 

کفایت می  .کندعملیات 
 شده )میلیون ریال(بینینقدی پیش هایجریان:  41جدول 

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

 407,386 370,351 336,683 306,075 278,250 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 407,386 370,351 336,683 306,075 278,250 0 های نقدی عملیاتیجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 344,419 313,108 284,643 258,767 254,078 143,523 های نقدی خروجی جریان کل 

 0 0 0 0 0 143,523 های ثابتافزایش دارایی 
گردش   2,758 2,507 2,279 2,072 20,719 0 افزایش سرمایه در 

 341,661 310,601 282,364 256,695 233,359 0 های عملیاتیهزینه
 0 0 0 0 0 0 بازاریابیهای هزینه

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 62,967 57,243 52,039 47,308 24,172 ( 143,523) های نقدیخالص جریان 

 100,207 37,240 (20,003) ( 72,042) ( 119,351) ( 143,523) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 21,088 23,005 25,096 27,377 16,786 ( 119,603) خالص ارزش فعلی

 (6,250) ( 27,338) ( 50,343) ( 75,439) ( 102,816) ( 119,603) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در تحلیلگذاری را نشییان می(، نرخ رشیید سییاالنه یک سییرمایهIRRنرخ بازده داخلی ) های  دهد و معیاری اسییت 

شییده برای این گیرد. نرخ بازده داخلی محاسییبهگذاری مورداسییتفاده قرار میسییرمایهمالی برای ارزیابی سییودآوری  
گذاری بیشیتر از نرخ هزینه تأمین مالی آن اسیت )نرخ درصید اسیت. بر این اسیاس، نرخ رشید پروژه سیرمایه 34پروژه 

گرفته 20های بلندمدت  بهره وام شیییود. نرخ بازده گذاری سیییودآور تلقی میشیییده اسیییت( و سیییرمایهدرصییید در نظر 
شییده نرخ اسییتقراض و نرخ درصیید اسییت. در محاسییبات نرخ بازده داخلی تعدیل 24(  MIRRشییده )داخلی تعدیل

گرفته میبازسییرمایه شییده شییود. در محاسییبات نرخ بازده داخلی تعدیلگذاری متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
گرفتهگذاری متفاوت از نرنرخ تأمین مالی و نرخ بازسییییرمایه شییییده اسییییت. نرخ بازده داخلی  خ بازده داخلی در نظر 

که جریان( با این فرض محاسیییبه میMIRRشیییده )تعدیل گذاری با نرخی معادل  های نقدی مثبت سیییرمایهشیییود 
های نقدی پروژه با سیینتی، جریان  IRRکه در محاسییبه  شییود، درحالیگذاری میهزینه سییرمایه شییرکت بازسییرمایه

تری از سیییودآوری بینانهمحاسیییبه واقع   MIRRشیییود. بر این اسیییاس،  گذاری میبازسیییرمایه  IRRنرخی معادل خود  
 آورد.فراهم می  IRRشرکت در مقایسه با 

که ارزش  4.35گذاری  دوره بازگشیت سیرمایه عادی این پروژه سیرمایه سیال اسیت. دوره بازگشیت سیرمایه متحرک، 
 .سال است  6.42کند،  زمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ می
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 42جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  میلیون 101.946 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %34نر

خ بازده داخل      24%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1404 سال 4.35 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1406 سال 6.42 20%در  متحرکه یدوره باز

    : سال صفربرای شودمیمحاسبه  یخالص ارزش فعل 
 شدهبینی پیشصورت سود و زیان  3-۷

که این جدول نشییان برداری در جدول زیر ارائهشییده برای دوره بهرهبینیسییود و زیان پیش شییده اسییت. همچنان 
کلیه سالرود عملیات  دهد، انتظار میمی  .برداری سودآور باشدهای مورد بهرهشرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 43جدول 

 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 407,386  370,351  336,683  306,075  278,250  درآمد فروش 

 ( 310,502)  ( 282,275)  ( 256,613)  ( 233,285)  ( 212,077)  های متغیرمنهای هزینه
 ( 41,624)  ( 38,917)  (36,342)  ( 34,001)  ( 31,873)  های ثابتمنهای هزینه
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 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 55,259  49,159  43,727  38,789  34,300  سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 55,259  49,159  43,727  38,789  34,300  خالص سود 

 13.56 13.27 12.99 12.67 12.33 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-۸

که در آن سیییطح، هزینهنقطه سیییربه های ثابت سیییاالنه پروژه از محل حاشییییه فروش سیییر، سیییطحی از فروش اسیییت 
که میزان فروش سیر، سیود شیرکت صیفر اسیت. درصیورتیسیربهشیود. در نقطه  عملیاتی سیاالنه آن پوشیش داده می

سییر باشیید،  که میزان فروش بیشییتر از نقطه سییربهده و درصییورتیسییر باشیید، عملیات شییرکت زیانکمتر از نقطه سییربه
که جدول زیر نشییان می کل سییالدهد، انتظار میعملیات سییودآور خواهد بود. همچنان  برداری،  های بهرهرود در 

کثر  با فروش حد کل هزینه 48ا  .های ثابت ساالنه بازیابی شونددرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 44جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 407,386  370,351  336,683  306,075  278,250  درآمد فروش 
 310,502  282,275  256,613  233,285  212,077  هزینه متغیر

 96,884  88,076  80,069  72,790  66,173  حاشیه سود 
 24  24  24  24  24  نسبت حاشیه سود )%( 

 41,624  38,917  36,342  34,001  31,873  هزینه ثابت
 - - - - - هزینه تأمین مالی

 175,025  163,644  152,816  142,972  134,024  سر سربهارزش فروش در نقطه 
 43  44  45  47  48  سر )%(نسبت سربه 

 2.3  2.3  2.2  2.1  2.1  های ثابت نسبت پوشش هزینه
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

که مشییاهده  شییده در طی دوره سییاخت و بهرهبینیترازنامه پیش شییود به میبرداری به شییرح زیر اسییت. همچنان 
 .ها صفر استهای جاری در تمام سالهای تولید، بدهیدلیل فرض پرداخت نقدی هزینه

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 45جدول 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 311,547 245,822 186,072 131,754 82,374 37,483 های جاریدارایی 

 90,692 101,157 111,749 122,340 132,932 143,523 های ثابت )خالص(دارایی 



 35 ی مطالعات مالم:  سوفصل 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
کل دارایی   402,239 346,979 297,821 254,094 215,306 181,006 ها جمع 
 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری

 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری
 181,006 181,006 181,006 181,006 181,006 181,006 حقوق صاحبان سهام 

 165,973 116,815 73,088 34,300 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 55,259 49,159 43,727 38,789 34,300 0 ماندهسود باقی 

 402,239 346,9۷9 29۷,۸21 254,094 215,306 1۸1,006 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 
 مالی   هاینسبت  3-10

که مشییاهده میبرداری در جدول زیر ارائهطی دوره بهرههای مالی در  نسییبت شییود نسییبت شییده اسییت. همچنان 
کل دوره بهرهROEسییییود خال  به حقوق صییییاحبان سییییهام ) تدریج از نرخ بازده برداری دارای رشیییید بوده و به( در 

 گیرد.مورد انتظار سهامداران پیشی می
بر بدهی جاری( محاسییییبه نشییییده اسییییت.  اری تقسیییییمبه دلیل صییییفر بودن بدهی جاری، نسییییبت جاری )دارایی ج

 رود نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.هرروی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار میبه
کارایی سیرمایهگذاری به هزینهکل سیرمایه و نسیبت سیرمایههمچنین، نسیبت فروش به که  گذاری را های پرسینلی، 

که نشیییان  1.7کل سیییرمایه حداقل  شیییوند. نسیییبت فروش بهرزیابی میدهد، مطلوب اموردسییینجش قرار می اسیییت 
های پرسییینلی نشیییان  گذاری به هزینهدهد فروش شیییرکت در حدود دو برابر سیییرمایه آن اسیییت. نسیییبت سیییرمایهمی
که سهم دستمزد در عملیات شرکت اندک استمی  .دهد 

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت:  46جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 31% 27% 24% 21% 19% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(
 14% 14% 15% 15% 16% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 14% 13% 13% 13% 12% نسبت سود به فروش
کل سرمایه  2.3% 2.2% 2.0% 1.8% 1.7% نسبت فروش به 

 4.4% 4.7% 5.1% 5.6% 6.0% های پرسنلی گذاری به هزینهنسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کتور درآمد فروش، دارایی های ثابت و  جدول و نمودار زیر حسییاسیییت نرخ بازده داخلی به ت ییر انفرادی در سییه فا
ت ییر در  گیذاری حیاضیییییر، بیا فرض عیدمدهید. نرخ بیازده داخلی پروژه سیییییرمیاییههیای عملییاتی را نشییییییان میهزینیه

کتورهای یادشیده و همچنانکه در بخش به ت ییر    IRRدرصید اسیت. حسیاسییت  34های قبل مشیاهده شید، برابر  فا
کمتر از حساسیت آن به ت ییر هزینهدارایی  .های عملیاتی استهای ثابت 
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کتور 47جدول   : حساسیت نرخ بازده داخلی به ت ییر انفرادی در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %39- %41 %66 
16.00% - %5- %39 %60 
12.00% - %8 %38 %53 
۸.00% - %18 %36 %47 
4.00%- %26 %35 %41 
0.00% %34 %34 %34 
4.00% %42 %33 %27 
۸.00% %49 %32 %20 
12.00% %57 %31 %13 
16.00% %65 %30 %4 
20.00% %72 %29 %10- 

کتور : تحلیل 5نمودار    حساسیت نرخ بازده داخلی به ت ییر انفرادی در سه فا

 
 گیری نتیجه  3-12

کارخانه و    4.35خصوص دوره بازگشت سرمایه با توجه به اطالعات این بخش به  3.18سال از زمان شروع ساخت 
کارخانه و سییییال بعد از بهره که در    34برابر    IRRبرداری  کارخانه مذکور توجیه اقتصییییادی دارد. ازآنجا درصیییید، ایجاد 

کارخانه در  یشییینهاد میهم بدون مشیییکل بود لذا پفصیییل اول بازاریابی محصیییول و فروش آن که احداث این  شیییود 
گیرد  .اولویت قرار 
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