
برش انواع سنگ مرمرکارخانهسیتأسیسنجامکان

بجنوردیاقتصادژهیمنطقه و

ن شمالیاسااستان خریگذارهیسرماکز خدمات مر

1400بهار 





مطالب فهرست

ح  1 ............................................................................................ خالصه طر
2 ............................................................................ مطالعه بازار  :1فصل
3 ................................................................. محصوالت ایمحصول  یمعرف1-1
4 ................................................................................... پروژه  یمعرف2-1

4 ............................. پروژه  یاسیو س ی، فرهنگ ی اجتماع ، یمالحظات اقتصاد 1-2-1
5 ................................................................................ پروژه یابیمکان3-1
6 ................................................... و فروش محصوالت طرح  هیمواد اول  متیق4-1
7 ........... ( یو خارج یها )بازار داخلآن  یآت  ینی بشیو پ یفعل  یروند عرضه و تقاضا یبررس 5-1
14 ...................................................... بازار هدف  نیی برنامه فروش شرکت و تع 6-1
14 ................................................... مطالعات بازار  یبندو جمع   یینها لیتحل7-1
15 .......................................................................... ی مطالعات فن  :2فصل
16 .......................................................................... طرح  ی هدف از اجرا1-2
16 ........................................................ د ی تول تی و ظرف  یدینوع محصول تول2-2
17 ...................................................................... ی بندو بسته هی مواد اول3-2
17 .................................................................................... د یروش تول 4-2
17 ..................................................................د ی تول یمشخصات دانش فن5-2
ک6-2 17 ................................................................................. ت یفی کنترل 
18 ................................................................ ست یز طیطرح بر مح راتیتأث7-2
کل هز8-2 18 .................................................... طرح  یگذارهیسرما یهانهی برآورد 

18 ................................................................................... ن یزم1-8-2
18 ............................................................. تمان و ساخ یسازمحوطه2-8-2
19 ................................................................ زات یو تجه آالتنیماش3-8-2
20 .............................................................................. ساتیتأس4-8-2
20 ........................................................................... ه ینقل لیوسا5-8-2
20 ................................................... ی و خدمات یادار لیو وسا زاتیتجه6-8-2
21 ............................................................................ ی انرژ   نهی هز7-8-2
21 ............................................................ ی و نگهدار راتیتعم  نهی هز8-8-2



 

 

 21 .............................................................. یانسان یروین یهانهی هز 9-8-2

 22 ....................................................................... هی مواد اول نهی هز 10-8-2

 22 ....................................................................... استهالک   نهی هز 11-8-2

 23 .................................................................... ثابت هیبرآورد سرما 12-8-2

 23 .................................................. یبردار قبل از بهره یهانهی هز 1-12-8-2

 23 .......................................................... ی اهیسرما یهانهی هز 2-12-8-2

گردش هیسرما 13-8-2  24 ..................................................................... در 

 24 ....................................................... پروژه یاجرا یبنده زمانبرنام 14-8-2

 25 ........................................................................ یمطالعات مال :3فصل

 26 ......................................................................... یمفروضات اقتصاد 1-3

 27 .................................................................... ی گذارهیسرما یهانهی هز 2-3

 27 ............................................................................. د ی تول یهانهی هز 3-3

 27 .................................... ی زی رمنظور برنامهبه شدهین ی بشیپ ینقد یهاانیجر 4-3

 28 .......................................................... شده ین ی بشیپ ینقد یهاانیجر 5-3

 29 .................................................... ه یو دوره بازگشت سرما ینرخ بازده داخل  6-3

 29 .......................................................... شده ین یب شیپ انیصورت سود و ز 7-3

 30 ......................................................................... سر نقطه سربه لیتحل 8-3

 30 ....................................................................... شده ین یب شیترازنامه پ 9-3

 31 .............................................................................. ی مال  یهانسبت 10-3

 31 .......................................................... ی نرخ بازده داخل تیحساس  لیتحل 11-3

 32 .................................................................................. ی ریگ جهینت 12-3

 



ح   1 خالصه طر

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 طرح  خالصه
ح  برگه خالصه مشخصات طر

ح   برش انواع سنگ مرمر نام طر
 دستی معدن(عملیات برش سنگ مرمر )پایین زمینه فعالیت 

ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر
ح   منطقه ویژه اقتصادی بجنورد  شهرستان محل اجرای طر

 اسلب و تایل صورتبهفراوری سنگ مرمر  نام محصول/محصوالت
 90,000 تن  ظرفیت تولید

 کوپ مرمر مواد اولیه موردنیاز 
 نفر 15 زایی اشتغال

 مترمربع 4,518 زمین موردنیاز
 مترمربع 3,010 زیربنا

 انرژی و آب موردنیاز
 مترمکعب در سال 6,000 میزان مصرف آب 

 کیلووات  240 توان برق  
 مترمکعب در سال 70,000 گاز 

 میلیون ریال 450,517 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 35,753 سرمایه در 

گشت سرمایه )در %  سال 5.21 (0دوره باز
 میلیون ریال 250,914 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد 33% (20( )در %IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد %23 (MIRRشده )نر

 درصد ظرفیت تولید 34% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر
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 چکیده
کلیهه مطهالعهات بهازار مربو  بهه طرح برش انواع سهههههنهگ مرمر   تحلیهل عرضهههههه و تقهاضهههههای   خصهههههو بههدر این بخش 

 .دهیممیقرار    موردبررسیداخلی و خارجی را 
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

که   یواژه مرمر شهههامل مواد که درجه    اندشهههدهتشهههکیل  هاییکانیش از  یداین و پیاز نحوه تکو  نظرصهههرفهسهههتند 
  ی سههههنگ آهک  یتهایو مرمر  یسههههتالیکر یها تین مرمری. صههههنعت سههههنگ بکندنمیتجاوز   5  یال 4از    هاآنموهس 
که در عمل با ظاهر   یکیت متامورفیمرمر  شهناسهیزمین  ازلحاظ  یسهتالیکر  یتهای. مرمرشهودمیز قائل یتما هسهتند 
کر یول  شهههههوندمیخود مشهههههخ     یسهههههتالیکر بدون چشهههههم مسهههههل    ینگ آهکسههههه یت هایمرمر  یسهههههتالیسهههههاختار 
کلسه  ییایمیب شهیترک  ازلحاظ  موردنظر  یسهت. ماده معدنین  مشهاهدهقابل   CaCO3  ییایمیم با فرمول شهیکربنات 
گفته    یعموم در اصهههههطال که    باشهههههدمی   ی ، نام علمیمعدن تبلور مادهکن با توجه به نوع  ی. لشهههههودمیبه آن آهک 
گون گرفته اسههههت. بافت و رنگ زیآرا کوپ یت  کوچک ا  مناسههههب، امکان اسههههتفادهی  دهبا،  در  ن سههههنگ  یاز قطعات 
کوپ مرمر باع  شهده تا یباال  نسهبتا    و قیمت  و خارجی  یان داخلیمشهتر وجود  مختلف،   صهنایع  بتوان آن را  سهنگ 
و    یبسهته به نوع شهبکه بلور ین ماده معدنیاسهتخرا  و اسهتحصهال نمود. رنگ ا  باارزش  یک ماده معدنی  عنوانبه
کرمایقهوه،  ی، سههههبز، نارنجیرید، شههههیسههههف  هایرنگبه    در شههههبکهود موج هاییون کسههههتر  و حتی  ،  ده ید  یخا
 .شودمی

گون کوچک آرا گلدان، لینظ  یسهههاخت مصهههنوعات سهههنگ  یت برایاز قطعات  .  شهههودمیوان و... اسهههتفاده  یر قندان، 
که آن برا  سازیموزاییک  یشده و برای  بند  دانهسنگ نیاهای  نخاله  نیهمچن د پودر سنگ استفاده  یتول  یو خا
محصهههههوالت    انواع  هیته  یبرا نداشهههههته و از همه اجزا آن دورریزپرت و   عنوانهیچبه  ین ماده معدنی. لذا اشهههههودمی

  ی رونیب  یارکنما  یاسهههت. از سهههنگ مرمر برا  سهههازیسهههاختماناربرد سهههنگ مرمر در  کشهههد. عمده    خواهد  اسهههتفاده
گسهترش  شهودمیاسهتفاده    ...وارها و یانواع د  یارک، نماهاسهاختمان  یداخل ی، نماهاسهاختمان . در حال حاضهر با 
در    باشههههدمیش  یدر حال افزا  روزروزبهمصههههرف سههههنگ مرمر   یعمران هایپروژهش  یدر شهههههرها و افزا  وسههههازسههههاخت

در حالت تر،    وریمحتک  یزان تخلخل، مقاومت فشهاریهمچون جذب آب و م  ییاسهتفاده از سهنگ مرمر پارامترها
. سهنگ مرمر بهترین و  باشهدمیت  یاهم  یته، رنگ و ... دارای، دانسهکدر حالت خشه  محوریتک  یمقاومت فشهار

که در    ترینگران طبیعی متنوع در معادن ایران موجود  هایطرح و   هارنگسهنگ سهاختمانی و تزئینی در دنیاسهت 
 است.
کهاما   باشههدمی  2696412305برش سههنگ مرمر   ISICکد  کارخانه در این طرح توانایی تولید    ازآنجا خط تولید این 
 .اندشدهگرفتهاین محصوالت در نظر    هردویاسلب و تایل را دارد بنابراین    صورتبهبرش  
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 بندی آیسیکطبق طبقهسنگ مرمر مشخصات : 1جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 

 Cutting marble stones into slabs 2696512306 25151110 3 اسلب  صورتبهسنگ مرمر 
 Cutting marble stones into tiles 2696512307 68022100 3 تایل  صورتبهسنگ مرمر 

 پروژه معرفی 1-2
گرچه پس از ایا با توجه به نبود  یا قرار دارد، ولیدر دن  ینیید سهنگ تزیگاه چهارم تولین و هند در جایا، چیتالیران ا

کشههورها برسههاند.  یان نتوانسههته سهههم سههرانه صههادرات اکماکتکنولوژی روز دنیا    هایسههنگن بخش را به حد این 
بر روی قلهه   موردنیهازحهاصهههههل دو عمهل اصهههههلی شهههههامهل برش قلهه در سهههههایزههای    شهههههدهفراوریمرمر برش خورده و  

ک  هایسههههنگ   ها سههههنگ. مراحل تولید این باشههههدمی  هاآنکردن   قطعهقطعهردن و اسههههتخراجی معادن و صههههیقلی 
کهارخهانهه،   حمهل بهه زیر   ههایریهلکوپههای معهدنی، حمهل توسهههههط جرثقیهل و   انبهار سهههههازیشهههههامهل حمهل از معهدن بهه 

کردن توسهههط دسهههتگاه سهههاب، برش طولی یا برقله، برش توسهههط دسهههتگاه برقلهدسهههتگاه  ی، برش برکله، صهههیقلی 
. در این پروژه ضهههههرورت اجرای خط تولید فرآوری مرمر در  باشهههههدمیانبار محصهههههول و فروش آن   درنهایتعرضهههههی و 

  واداری   تأسهیسهاتیو ملزومات دسهتگاهی، تجهیزاتی،    گذاریسهرمایهاسهتان خراسهان شهمالی و همچنین برآوردهای  
 است.  قرارگرفته  موردبررسی

 پروژه  سیاسی و  فرهنگی ،اجتماعی  اقتصادی،  مالحظات  1-2-1
  رونهد یهکبها   یر، تقریه در چنهد سهههههال اخکهگفهت   توانمیبوده و    توجههقهابهل  یمرمر در خراسهههههان شهههههمهال  ذخهایر سهههههنهگ

ش روند  یافزا یداشهته اسهت. علت اصهل وجود  ید و اسهتخرا  سهنگ مرمر در خراسهان شهمالیزان تولیدر م یصهعود
کاریدر انواع  یمعدنن ماده یمختلف ا  یاربردهاکش بازار مصهرف و  یافزا  ید در خراسهان شهمالیتول   . باشهدمی  هانما
گسهترش    در در حال   روزروزبهمصهرف سهنگ مرمر    یعمران هایپروژهش  یدر شههرها و افزا  وسهازسهاختحال حاضهر با 
این اسههههتان در    متأسههههفانهتزئینی در خراسههههان شههههمالی،    هایسههههنگ  توجهقابلذخایر   باوجود.  باشههههدمیش  یافزا

خام   صههورتبهو اغلب این نوع مواد معدنی  باشههدمیبسههیار ضههعیف    هاسههنگ گونهاینخصههو  تکنولوژی فراوری  
خراسهههان   شهههناسهههیزمین –. با توجه به موقعیت جغرافیایی  شهههوندمیارسهههال   هااسهههتانفراوری به سهههایر    منظوربه

کیفیتو    توجهقابلشهمالی، پتانسهیل معدنی    یمعدن مت مناسهب مادهیبازار مصهرف مناسهب، ق مناسهب، وجود  با
 .کندمی  پذیرتوجیه، ضرورت اجرای طرح فوق را  زداییمحرومیتو   زائیاشتغالدر بازار و همچنین  
کشهههور ایران  المللیبینبر اسهههام آمارهای   کشهههور   10تعدد، تنوع و غنای ذخایر سهههنگ سهههاختمانی در ردیف    ازنظر، 
تنوع سهههههنههگ  مهها پس از    ازلحههاظو    آیههدمیینی و نمههای جهههان بههه شهههههمههار  تزئ  هههایذخههایر سهههههنههگعمههده دارای  
گذشهته با  جهان و هند، دارای رتبه سهوم چین کشهورهای کشهور ایران طی چند سهال  هسهتیم. مطابق همان آمارها 

چهارمین   عنوانبهدرصههههد تولید جهانی را  8میلیون تن سههههنگ تزیینی چیزی حدود   15تا  10تولید سههههاالنه حدود  
کل معادن سهههنگ  15%  تقریبا  ایران    .اسهههت  خودکردهتزئینی و نما در جهان، از آن   هایسهههنگعمده    تولیدکننده از 
کارخانه    6بیش از   باوجود، ولی  رادار اسههتجهان  سههنگ در جهان را   از صههادرات 1%  و فراوری، فقط  بریسههنگهزار 



 5 مطالعه بازار فصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

کشهورهای ایتا لیا، آلمان، انگلسهتان، فرانسهه، بلژیک، لهسهتان، ژاپن به خود اختصها  داده اسهت. سهنگ ایران به 
کانادا و اسهههترالیا و  گردد ولی حجم صهههادرات سهههنگ ایران رقم پایینی اسهههت پس مشهههخ   صهههادر می …و آمریکا، 

که   ترین مانع اسهت. حال به این مسهائل بانکی،  متقاضهی سهنگ ایران هسهتند، ولی مسهائل بانکی بزر   هاآناسهت 
 شود.یره هم اضافه میترم از تحریم و غ

کشهههورمان سهههاالنه از توان صهههادرات یک میلیارد دالر سهههنگ تزئینی برخوردار اسهههت اما    طوربهبرآوردها نشهههان داده 
به   ازنظرموقعیت جغرافیایی ایران   .اسهههت  شهههدهانجاممیلیون دالر صهههادرات از این بخش  350متوسهههط نزدیک به  

کشهههورهای حاشهههیه    آوردن بازارهای خارجی نیز بسهههیار مناسهههب اسهههت دسهههت ، به مناسهههبت اینکه  فارمخلیجزیرا 
کشههههورهای اروپایی و خاور دور   شههههناسههههیزمین  هایرهنمون ،  محیطی زیسههههت  مسههههائل  به دلیلمحدودی دارند و 

گسهترش معدنکاری و صهنایع سهنگین   کمتری برای  گرانی    به دلیلخره و باال  رادارندصهنعت سهنگ    ازجملهامکانات 
کهار، مزیهت   تولیهد و    توانهدمیمهاننهد ایران برای توسهههههعهه این صهههههنعهت را، نهدارنهد. لهذا ایران    اینسهههههبیانرژی و نیروی 

 .تزئینی و نما را برای صادرات داشته باشد  هایسنگ  دستیپایینهمچنین بازار بهتری برای رونق صنایع 
 پروژه  یابیمکان  1-3

محل پروژه در شهکل  GIS( اجرا خواهد شهد و نقشهه 4146400,521749با مختصهات ) 62 این پروژه در قطعه شهماره
 است.  شدهارائهزیر  

 بجنوردموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اسام  بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات
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 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  2جدول 
 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 فرعی راه  6
  8 فرودگاه بجنورد 7
  417 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,493 بندرعبام  9
  170 آهن جوینایستگاه راه 10
  192 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
کوپ صهههههادراتی درجه   دالر  600نمونه اسهههههتاندارد و معیار( حدود    عنوانبهبجنورد )  چهار خروارمرمر   1قیمت هر تن 

کیفیتو    داررگه  هاینمونهو   باشهدمی کوپ به رسهندمیدالر نیز به فروش   350پایین تا   با   های ویژگی. البته قیمت 
کوپ و شههیمی   فیزیک سههنگ بسههتگی دارد و قیمت داخلی آن از   -بسههیار زیادی مانند بافت، سههاخت، رنگ، اندازه 

کنونی، متوسهههههط   ریههال  50,000,000تهها بیشهههههتر از    ریههال  10,000,000کمتر از   در تن در تغییر اسههههههت و در طرح توجیهی 
تن قیمت دارند. سههههنگ  دالر در   150دو تنی نیز   یکتا  هایالشهههههاسههههت.    شههههدهگرفتهریال در تن در نظر    20,000,000
و در جدول  رسهدمیبه فروش    ریال  10,000,000 تا 3,000,000  مترمربع اسهلب و تایل مرمر نیز هر    صهورتبه  شهدهفراوری

دو جدول ذیل قیمت مواد اولیه و محصهههههوالت را نشهههههان   اسهههههت.  شهههههدهگرفتهریال در نظر   4,000,000زیر متوسهههههط 
 .دهدمی

کارخانه کوپ مرمرمیزان مصرف : 3جدول   )میلیون ریال(  توسط 
کل  هزینه هر تن ساالنه )تن(مصرف  تأمینمحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 200,000 20 10,000 بجنورد، شیروان و جاجرم کوپ مرمر 1

کل  200,000 جمع 
 میزان فروش ساالنه محصول : 4جدول 

کل )میلیون ریال( قیمت هر تن )میلیون ریال( تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 360,000 4 90,000 اسلب و تایل صورتبه شدهفراوریسنگ  1
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 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
برداری مطهابق اطالعهات وزارت ههای بهرهمجوز پروانهه  بر اسهههههاممیزان عرضهههههه داخلی یها تولیهد برش سهههههنهگ مرمر  

 .باشدصورت جدول زیر میبه 1399تا  1394صنعت، معدن و تجارت از سال 
 سنگ مرمر میزان عرضه داخلی  :5جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 24,925 
1395 35,020 
1396 43,620 
1397 54,390 
1398 72,116 
1399 102,016 
فعهال   واحهدههایاطالعهات    1399  اسهههههفنهدمهاهاز وزارت صهههههنعهت، معهدن و تجهارت در    اخهذشهههههدهبها توجهه بهه اطالعهات  

 .است  شدهارائهبرش سنگ مرمر در جدول زیر    درزمینه
 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( مجوزسال  شهرستان  نام واحد   ردیف
 6,000 1393 یر داور پناه کو باب یجواد و جالل زمان 1
 200 1391 مشهد دارچوب ن رادمرد یغالمحس 2
 1,200 1395 قم زاده  یوال یعل 3
 3,000 1392 مشهد ین طوسیمحمدحس 4
 3,000 1397 و کاس خاصه لر یجواد جعفر 5
 10,000 1399 آباد خرم آسا سنگ 6
 750 1397 سلمام  ی میجواد نع 7
 350 1394 زیمهر زد یس یا تندیآر 8
 400 1392 رونکران و یت نیبرش سنگ ام 9
 5,000 1399 سرخس د هراتیمروار  یو معدن  یصنعت 10
 1,200 1393 محالت وه محالتکدنا  بریسنگع یصنا 11
 2,875 1394 یر یخرم یبیاحمد ط 12
 4,000 1393 رازیش اسدآباد نژاد  یو حسن باقر ین جمالیحس 13
 500 1396 مهی و م  شهرشاهین یجون ین جوانیغالمحس 14
 1,250 1398 یر یسلمان سهام 15
 2,000 1399  و کان سنگاب مایمعدن جو 16
 1,300 1396 بندرعبام  انیه سازان پارسیآرتا ابن 17
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 ظرفیت اسمی )تن( مجوزسال  شهرستان  نام واحد   ردیف
 800 1397 قروه  ید معظمیرش 18
 6,100 1399 محالت ی براتعل یعل 19
 2,000 1398 قروه  رخام سبز یت مصنوعات سنگکشر 20
 1,000 1399 قروه  ی جان دهعمران  21
 2,000 1393 آذرشهر یدستجرد یرزاجانیحسن م 22
 5,000 1398 قم زسنگان یت یمعدن یصنعت 23
 5,000 1396 قم مانتل 24
 300 1397 رونکران و یت ینیل امیاسماع 25
 2,376 1398 مروزین سین زاریسنگ زر 26
 700 1396 ریزنی ریزنیوه کمش 27
 8,875 1395 یر ت سنگ جامکشر 28
 3,700 1398 محالت سنگستان محالت بریسنگع یصنا 29
 1,100 1396 مهی و م  شهرشاهین ی ت پیگران 30
 1,000 1394 محالت ی موریشهرام ت 31
 20 1395 ی سار سنگ پارم شمال 32
 1,410 1397 یر یار لقمانکامکفرشاد  33
 2,400 1398 یر شروین سنگ پیآذ 34
 3,000 1399 دو رود  ی ن لشنیحس 35
 2,800 1399 مشهد ار سنگ آژند یانک 36

کهه از وزارت   اخهذشهههههدهبها توجهه بهه اطالعهات  دارد )وجود    1399اطالعهات ظرفیهت تولیهد واقعی فقط در سهههههال    ازآنجها
های دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای  در جدول فوق( و در سههههال 1399  اسههههفندماهصههههنعت، معدن و تجارت در  

که پروانه   کاهش ظرفیت اسههمی واحدهایی  را نسههبت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهرفع این مشههکل درصههد 
که نتیجه آن   کنیممییز در این درصهد ضهرب  های دیگر را نبه دسهت آورده سه س سهال  )جدول فوق( 1399در سهال 

ظرفیهت    کههاینبهاشهههههد، لهذا بها توجهه بهه  می 1398تها   1394ههای مشهههههخ  شهههههدن ظرفیهت تولیهدی تقریبی در سهههههال
که پروانه برای    تن 92,606و ظرفیت واقعی این سههال تن  102,016  برابر 1399در سههال   صههادرشههده  هاآنواحدهایی 

برای به دسهت آوردن ظرفیت واقعی   توانمیکه    آیدمی به دسهت0.90775  عدد ضهریب، از تقسهیم این دو باشهدمی
لذا با اعمال این ضههریب    اسههتفاده نمود.  برداریبهره  هایپروانهاز ضههرب این ضههریب در ظرفیت بر اسههام    هرسههال

 .شودمیجدول زیر حاصل  
 1398تا  1394 هایسال  ظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در: 7جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 22,626 
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 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1395 31,790 
1396 39,596 
1397 49,373 
1398 65,464 
1399 92,606 
بر اسهههههام رگرسهههههیون خطی نشهههههان   1404میزان تقریبی تولید را مطابق جدول فوق تا سهههههال   بینیپیشنمودار زیر  

 .دهدمی
 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  

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

 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 96,312 
1401 109,475 
1402 122,638 
1403 135,801 
1404 148,964 

که نمودار و جدول فوق نشان   .تایل و اسلب افزایشی است  صورتبهمیزان تولید سنگ مرمر   دهدمیهمچنان 

22,626
31,790 39,596

49,373
65,464

92,606 96,312
109,475
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135,801

148,964
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بهها آدرم   کشهههههههاورزی تهران  بههازرگههانی، صهههههنههایع، معههادن و  اتههاق  اسهههههههام اطالعههات  بر  کشهههههور  بههه  میزان واردات 
http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابق جدول زیر اسههت. )اطالعات سههال  

 است(  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  هایسال  بینیپیشاولیه برای    هایداده
کشور طی  :9جدول   1397تا  1394 هایسالمیزان واردات به 

گمرکی  سال  واردکنندهکشورهای  میزان واردات )تن( تعرفه 

1394 
25151110 0 

 و ایتالیا  اماراتافغانستان، چین، هند، اس انیا، ترکیه،  193.7
68022100 1,937 

1395 
25151110 0 

 و هند چین، ترکیه، ایتالیا، اس انیا، یونان 105.2
68022100 1,052 

1396 
25151110 3,268 

 افغانستان، ترکیه، ایتالیا، یونان، هندوستان، اس انیا و امارات متحده عربی 375.4
68022100 486 

1397 
25151110 49 

 ایتالیا  4.9
68022100 0 

که اعداد فوق به دلیل وجود  گفتن اسهت  گمرکی مذکور    هایسهنگشهایان  نمودار    .اندشهده  دهمیکدیگر در تعرفه 
 .دهدمیبر اسام رگرسیون خطی نشان  1404میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشزیر  

 میزان تقریبی واردات بینیپیش :2نمودار  

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

 1404تا  1400واردات از سال  شدهبینیپیشمقدار   :10جدول 
 میزان واردات  بینیپیش سال
1398 96 

194

105

375
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7 -23 -52 -82
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 میزان واردات  بینیپیش سال
1399 66 
1400 37 
1401 7 
1402 0 
1403 0 
1404 0 

که نمودار و جدول فوق نشان  کاهشی است  صورتبهمیزان واردات سنگ مرمر    دهدمیهمچنان   .تایل و اسلب 
بهها آدرم   کشههههههاورزی تهران  بههازرگههانی، صهههههنههایع، معههادن و  کشهههههور بر اسههههههام اطالعههات اتههاق  میزان صههههههادرات از 

http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابق جدول زیر اسههت. )اطالعات سههال  
 است(.  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  ایهسال  بینیپیشاولیه برای    هایداده

 1397تا  1394 هایسالصادرات طی    بینیپیش میزان :11جدول 

تعرفه  سال
 گمرکی 

میزان صادرات  
 کشورهای صدور محصوالت )تن(

1394 
25151110  

گرجستان، ترکیه، رومانی، ایتالیا، عربستان، عمان،   7,061 کویت، قزاقستان،  عراق، امارات، استرالیا، 
کستان، آفریقای جنوبی، روسیه، لبنانسوئیسچین، بحرین، قطر، آذربایجان،    7,061 68022100 ، پا

1395 
25151110  

گرجستان، ترکیه، عربستان، عمان، چین،   10,098 کویت، قزاقستان،  عراق، امارات، آذربایجان، 
کستان، آفریقای جنوبی، روسیه، لبنانسوئیسرومانی، بحرین، قطر، آذربایجان،    10,098 68022100 ، پا

1396 
25151110 22,650 

کره، سوئیس، بریتانیا، سنگاپور، فرانسه، روسیه، ژاپن،  30,558 چین، هند، مصر، ایتالیا، جمهوری 
کراین، اسکاتلند، فنالند، استرالیا، ایرلند،  کستان، ا  7,908 68022100 کنگ هنگاتریش، دانمارک، پا

1397 
25151110 6,844 

کستان،  20,859 کره، سوئیس، بریتانیا، روسیه، ژاپن، اتریش، پا چین، هند، مصر، ایتالیا، جمهوری 
کوادور، ویتنام، هلند  کنگهنگاوکراین، استرالیا، ایرلند،  گرجستان، فیلیپین، ا  ، 68022100 14,015 

که اعداد فوق به دلیل وجود   گفتن اسههت  خام صههادر    صههورتبهبیشههتر    هاسههنگ  کهایندیگر و   هایسههنگشههایان 
گمرکی مذکور شوندمی میزان صادرات طبق جدول فوق تا سال  بینیپیشنمودار زیر  .اندشده دهمیک، در تعرفه 
 .دهدمیرگرسیون خطی نشان بر اسام معادله  1404

http://www.tccim.ir/
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 1404میزان صادرات تا سال  بینیپیش :3نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400صادرات از سال   بینیپیشمقدار  

 1404تا  1400 هایسالصادرات طی    بینیپیشمقدار   :12جدول 
 میزان صادرات بینیپیش سال
1398 3,261 
1399 3,879 
1400 4,498 
1401 5,116 
1402 5,735 
1403 6,353 
1404 6,972 

که نمودار و جدول فوق نشهههان   تایل و اسهههلب افزایشهههی    صهههورتبهمیزان صهههادرات سهههنگ مرمر    دهدمیهمچنان 
که برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان صههههادرات اسههههت در    اسههههت. میزان تقاضههههای داخلی 

 .جدول زیر آمده است
 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :13جدول 

 میزان تقاضا )تن( سال
1394 22,114 
1395 30,885 
1396 36,916 
1397 47,292 

706 1,010

3,056
2,086
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بر اسههام روش رگرسههیون خطی را   1404میزان تقاضههای داخلی را مطابق جدول فوق تا سههال    بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدمینشان 

 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :4نمودار  

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

 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :14جدول 
 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 54,693 
1399 62,850 
1400 71,006 
1401 79,163 
1402 87,319 
1403 95,476 
1404 103,632 

که نمودار و جدول فوق نشان   ت.تایل و اسلب افزایشی اس  صورتبهمیزان تقاضا سنگ مرمر   دهدمیهمچنان 
که مجوز اخذ   بر اسام میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 

 .شودمی  ارائهمعدن و تجارت  
 تمامهای نیمهطرح میزان پیشرفت  :15جدول 

22,114
30,885 36,916

47,292
54,693
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 ظرفیت تن درصد پیشرفت
0%-25% 645,100 

25%-50% 5,000 
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 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
هم از نگاه   ، تن 10,000تایل و اسههههلب با ظرفیت    صههههورتبهکارخانه برش سههههنگ مرمر   5-1با توجه به تحلیل بخش 

بنهابراین جههت بهازاریهابی مشهههههکلی وجود نهدارد و این ظرفیهت بها    اسهههههتهان، نیهاز بهه احهدا  دارد  ازنظرکشهههههور و هم  
کشههههوری و صههههادرات به فروش   مناسههههب و داشههههتن یک تیم قوی بازاریاب  ریزیبرنامه با نیاز اسههههتانی و تا حدودی 

 .خواهد رسید
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7

که نمودار و جدول میزان تقاضههههای محصههههول  همچ   صههههورت به 1404، تقاضهههها تا سههههال  دهدمینشههههان   موردنظرنان 
با   تواندمیکه   شهودمیتقاضها اضهافه   تن 15,000حدود   1402به سهال   1399از سهال   کهطوریبه  باشهندمیصهعودی 

کنیم   گر فر   گردد. حال ا کشهور برآورده  درصهد به تولید برسهند   75ت باالی  با درصهد پیشهرف  هایکارخانهتولید در 
کشههور    طبق جدول فوق(،  تن 5,500)حدود   که ظرفیت   تن 9,500کمبود تقاضههای  گفتن اسههت  خواهد بود. شههایان 
روی   توانمی 1402تا  1399صههههادرات از سههههال  تن 20,000اسههههت. لذا با توجه به افزایش   تن  10,000  موردنظرکارخانه  
 خیلی مناسب است.  ایکارخانهبازار استان نیز به دلیل نبود چنین    کهایننمود ضمن    ریزیبرنامهصادرات  

تایل و اسهلب، میزان تولید از    صهورتبه  شهدهدادهدر میزان تولید سهنگ مرمر برش   شهدهانجامبا توجه به مطالعات 
که موجب اطمینان خاطر    شهههدهبینیپیشافزایشهههی   1404تا  1400 هایسهههال جدید اسهههت.   گذارانسهههرمایهاسهههت 
کمکه    یابدمیتن افزایش    55,000حدود    1402تا    1399از سال    این میزان  کهطوریبه   هایی کارخانهکردن ظرفیت    با

کاری  کشههور تا 5500درصههد به باال )در این طرح  75با پیشههرفت  .  باشههدمی تن 55,000حدود   1402 تن اسههت(، نیاز 
کارخانه   که ظرفیت این  گفتن اسههههت  کشههههور جای هیچ نگرانی برای  باشههههدمی تن 10,000شههههایان  ، لذا از دیدگاه نیاز 

کهارخهانهه وجود نهدارد. از دیهدگهاه اسهههههتهانی نیز بها توجهه بهه   سهههههنهگ مرمر برش   ههایکهارخهانههتعهداد    کههایناحهدا  این 
.استان است  هایضرورت، لذا احدا  آن جزو  باشدمیتایل و اسلب در حال حاضر صفر    صورتبه  شدهداده

50%-75% 9,000 
75%-100% 5,500 



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کلیه مطالعات فنی مربو  به طرح برش سهههنگ مرمر به روش تایل و اسهههلب را  و تحلیل    موردبررسهههیدر این فصهههل 

 .دهیممیقرار  
ح  2-1  هدف از اجرای طر

کهد و    توانمیاز اههداف اصهههههلی این پروژه   بهه اسهههههتفهاده بهینهه از منهابع معهدنی اسهههههتهان و فعهال نمودن معهادن را
که جزو   زاییاشتغال،  استفادهبی اشاره  باشدمی بهرهبیو    یافتهتوسعهکمتر   هایاستانو همچنین توسعه استان 

کار خواهند شهد و با توجه به فعال شهدن سهایر واحدهای صهنعتی  طوربهنفر   15نمود. حدود    مسهتقیم مشهغول به 
کارخانه به مدت  مشهههغ   غیرمسهههتقیمده ها نفر دیگر نیز    احتماال  معدنی وابسهههته،   - کار خواهند شهههد.  روز    300ول به 
که هر شهیفت    صهورتبه کار    شهدهگرفته( در نظر  15صهب  تا   7سهاعت )  8تک شهیفت  کارخانه،  کندمیاسهت،  . تولید 

کوپ در سهههال در نظر   10000فرآوری حدود   کوپ   شهههدهگرفتهتن  که محصهههول خروجی هر تن  میانگین   طوربهاسهههت 
 .تایل خواهد بوداسلب و   مترمربع  9حدود  

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2
 و سهایرسهفید  سهبز، زرد، لیمویی    هایرنگبه  معموال  و    شهودمیمرمریت حاصهل    هایسهنگسهنگ مرمر از دگرگونی  

قابلیت صههیقل پذیری   هاسههنگ. این باشههدمیو نوع مرغوب آن از ارزش صههادراتی برخوردار   شههودمیدیده    هارنگ
کنونصیقل پذیرند. از زمان قدیم   ایآیینهباالیی دارند و تا حد جالی   کاربری داشته است.   سازیساختماندر   تا

کار  هاپلهخا  در نمای سهههاختمان، نمای داخلی، دکوراسهههیون،    طوربه کف به  . خصهههوصهههیات  برندمی، سهههتون و 
. محصول فرآوری مرمر باشندمیحاللیت، مقاومت و قدرت  شاخ  در مرمر شامل رنگ، بافت، سختی، تخلخل،  

اسههلب در ابعاد مختلفی در عر  بین یک و نیم تا دو متر و در اندازه طولی بین دو و نیم تا سههه   هایسههنگشههامل 
که وارد بازار    باشههندمیمتر   ابعاد بزر    .کندمیباید بزر  باشههد چون نمای سههنگ را دوچندان    شههودمیو ابعادی 

کف  سهنگ ا کاربرد این سهنگ در  کف تاالرها و همچنین    هایسهاختمانسهلب باع   لوکس و حیات منازل ویالیی، 
نوع فرآوری سهههههنهگ نقش تعیین    .کنفرانس و غیره اسهههههتفهاده نمود  ههایسهههههالنمختلف    ههایبخشو    ههادیوارهدر  
گونیا بودن   دربرشدقت  ، UV در قیمت سهههنگ مرمر دارد. نوع رزین یا اپوکسهههی، اسهههتفاده از تکنولوژی  ایکننده و 

مرمریت در    هایسههنگ  ونقلحملو    بندیبسههتهسههنگ، میزان سههاب و پولیش سههنگ، توری پشههت سههنگ و نوع 
 خواهد داشت.  تأثیر مرمر  هایسنگقیمت  

 : تولید ساالنه سنگ مرمر 16جدول
 ( مترمربعتولید ساالنه ) نام محصول  ردیف
 90.000 اسلب و تایل صورتبه شدهفراوریسنگ  1
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 بندی مواد اولیه و بسته  2-3
کوپ سهههههنهگ مرمر در حهد   کهارخهانهه  تن خواههد بود و در صهههههورت شهههههش بر برش بودن آن، فراینهد    20تها    5مواد اولیهه 

 .گیردمیفرآوری بهتر صورت  
کوپ سنگ مرمر :17جدول  کارخانه   مواد اولیه 

 مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه ردیف
 10.000 بجنورد، شیروان و جاجرم کوپ مرمر 1

 روش تولید  2-4
و سهه س به   شههوندمیمرمر مسههتقیما  از معادن اسههتخرا    های بزر  سههنگطبیعی، بلوک هایسههنگمانند سههایر 

مختلفی تهیه    هایپالککوپ و قواره،  هایسنگاز   بریسنگ  هایکارخانهشوند. در  واحدهای فراوری آورده می
کهارخهانهه  شهههههودمی بهه اشهههههکهال   ههاورقههمختلف، برش    بهاضهههههخهامهت  ههاییورقبرای برش قواره بهه    بریسهههههنهگ. یهک 

کیفیت سهههنگ، سهههاب و صهههیقل و  اهورقههندسهههی دلخواه و ابعاد سهههفارش شهههده )اسهههلب و تایل(، تقویت   ، بهبود 
پالک وارد   صهورتبهسهنگ    هایورقهمختلفی ممکن اسهت داشهته باشهد. بعد از برش   هایقسهمتپرداخت نهایی 
توری »یا داری ترک باشهد باید قبل از ورود به دسهتگاه سهاب    خردشهدهسهنگ    کهدرصهورتی. شهودمیدسهتگاه سهاب 

که چسهب توری معروف اسهت   ایمادهشهبکه توری و   وسهیلهبهیعنی قبل از ورود به دسهتگاه سهنگ را    شهود رزین«
کار باع   چسبانندمی  که سنگ استحکام و یک ارچگی خود را در حین ساب حفظ نماید. شودمی. این 

 لید مشخصات دانش فنی تو 2-5
 ٔ  نحوهاز منابع داخلی یا خارجی و   موردنیازل امکان اخذ دانش فنی  یاز قب یضهههههروری اسهههههت در خصهههههو  موارد

 هایفناوریدیگر دانش فنی و   شههههدهشههههناختهانتقال فناوری، سههههوابق و تجربه دارنده دانش فنی، مقایسههههه انواع 
 گردد.  اظهارنظرمعتبر    یعلم یداخلی از نهادها  یدانش فن  تأیید مربو  به یمرتبط و مجوزها

 .باشدمی  دسترسیقابلو به سهولت   باشدمیداخلی    هایشرکتدانش فنی تولید واحد فراوری مرمر در اختیار  
کیفیت  2-6  کنترل 

کیفیت واحد و رعایت اسهههههتانداردهای الزم بررسهههههی شهههههود.   کنترل  در    یمراحل بازرسههههه  ارائهالزم اسهههههت سهههههیسهههههتم 
ج یهر مرحلهه و نتها  ینترلک  یر پهارامترههاکره بها ذیمحصهههههول، فهاضهههههالب و غ،  مواد اولیهه  ازجملههمختلف    ههایبخش

 ی  آن ضهههههروریبرخوردار بوده و توضههههه  ایعمدهت  یمواد از اهم  یج در فرآوریاز آن و نحوه اعمال نتا  یاسهههههتحصهههههال
 .باشدمی

کیفیت سههههنگ در حین عملیات فرآور شههههات . با توجه به سههههفارگیردمیو بعد از تولید محصههههول صههههورت   یکنترل 
پولیش یا پولیش نبودن سههط  سههنگ، تلورانس در اندازه    بازرسههی شههوند: QCمشههتری، موارد زیر باید توسههط تیم  

گونیا بودن،    .داخل جعبه و پالت  بندیبستهطول و عر ، تلورانس در ضخامت، 
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ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر
که ازجمله  هایی در ابعاد مختها در حاشههههیه شهههههرها دارای آلودگیبریفعالیت سههههنگ توان به می  هاآنلف اسههههت 

کرد  هاآنها، پسهماندها و ضهایعات بریگردوغبار حاصهل از فعالیت این سهنگ که در هنگام برش   .اشهاره  گردوغباری 
که این غبارها حاوی سهههیلیس هسهههتند. این ذرات  آید میو یا تراشهههیدن سهههنگ به وجود می تواند مضهههر باشهههد چرا

یه برسههد و باع  سههرطان سههیلیکوزیس شههود. البته باید توجه داشههت آلودگی هوا های عمقی رتواند به قسههمتمی
که بدون آب فعالیت میبریسهههنگبیشهههتر در   دوغاب حاصهههل از تولید سهههنگ شهههامل   .کنندهایی ملموم اسهههت 

صهورت  ها اسهت. این دوغاب بهبریمخلو  آب و ذرات بسهیار ریز سهنگ )پودر سهنگ( از دیگر پسهماندهای سهنگ
کهه بهه  ایشهههههیره ههای خط تولیهد وجود دارد و سههههه س بهه یهابهد و در همهه قسهههههمهتراحتی جریهان میرقیق اسههههههت 
کارخانه سنگ از دیگر پسماندهای حاصل از فعالیت سنگ  .شودهای ترسیب منتقل میحوضچه ها  بریضایعات 

کهه بخشهههههی از آن قهابلیهت اسهههههتفهاده و بهازیهافهت در  اسهههههت. این ضهههههایعهات در مراحهل مختلف تولیهد ایجهاد می شهههههود 
  ها آب ناشههی از فعالیت سههنگبری .که باید به این امر از سههوی متولیان توجه شههود  رادارندکوبی  های سههنگکارخانه

ک یهها در رودخههانهههتبههدیههل بههه پودری می کههه در اثر پخش شههههههدن آن در بههافههت خهها ههها موجههب آلوده شههههههدن شهههههود 
ک را به سههمت قلیایی شههدن میمحیط گیاهان دارد  تأثیرها  برد و این آلودگیزیسههت شههده و خا  .سههوئی روی رشههد 

کارخانه دارای رده  که  گفتن است  گردد.  ، لذا باید تمامیباشدمی 3  محیطیزیستشایان   الزامات این رده رعایت 
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
در    موردنیازه  یرد. سههههرمایگیصههههورت م  یگذارهیاز طرح، سههههرما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا یلک  طوربه

گردش  یهق سهههههرمهایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیهازه  یهه ثهابهت و سهههههرمهایهطرح، سهههههرمها  یدوران اجرا  تهأمینه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلهثابت در    هایدارایی.  شودمی

 زمین 2-8-1
 )میلیون ریال(  میزان و هزینه خرید زمین: 18جدول 

ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 8,584.2 1.9 4,518 منطقه ویژه اقتصادی بجنورد  خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-8-2
 )میلیون ریال(  سازیمیزان و هزینه محوطه: 19جدول 

ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 
ک   360 0.3 مترمکعب 1,200 برداری و تسطی  خا

کشی و درب  2,754 9 متر 306 حصار 
 1,582 7 مترمربع 226 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه

 360 8 مترمربع 45 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )
کل  5,056 جمع 
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 )میلیون ریال(  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 20جدول 
ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 42,500 25 1,700 سوله سالن تولید 
 21,000 30 700 سوله انبار مواد اولیه
 16,500 30 550 سوله انبار محصول 
 2,160 45 48 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 540 45 12 آجر و تیرچه و پوشش رفاهی و نگهبانی

کل:  82,700 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3

که در مشههههخصههههات فنی ذکرشههههده  از شههههرکت 1399.11.15و  1399.11.05ها بر اسههههام قیمت  قیمت های سههههازنده 
گمرکی و   24000شهده اسهت. برای خرید های دالری نرخ دالر گرفته تومان لحاظ شهده اسهت و هزینه شهیپمنت بیمه 
 درصد لحاظ شده است. 30  ، ...

 )میلیون ریال(  آالت و تجهیزاتماشینهزینه :  21جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف
 51,000 51,000 1 ماهان  1000سوپر  اره 
 48,000 48,000 1 ماهان  2000سوپر  کله  16ساب  
 38,000 38,000 1 ماهان  2000سوپر  کله 10پیش ساب  
 15,000 5,000 3 ماهان  دوکاره جک اسلب –فینگر  
کوره    6,000 6,000 - متری 24 خط رزین با 
 3,400 700 2 80عر   بر کله 
 8,500 8,500 1 تیغ  6 حکمی بر  
 2,100 350 6 ماهان میز برقی  
 4,000 4,000 1 ماهان یووی 
گن حمال    2,500 2,500 1 ماهان وا
 700 700 1 ماهان ی اذوزنقهمیز  
 Kw 110 ،PLC 1 19,000 19,000 مولتی دیسک برقله 
 14,500 14,500 1 تیغ  تک بر قله 
 9,000 9,000 1 فول اتوماتیک ماهان کف بر چهارپایه 
 22,000 22,000 1 ماهان  2000سوپر  کله  16ساب  
کالیبر    18,500 18,500 1 ماهان  PLC 3+6ساب 
 3,400 700 2 عر  برش  1200تا  400 بر کله 
 Kw 5/7 1 4,500 4,500 تیغ  3بر  حکمی 
 1,000 200 5  میز برقی  
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 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف
کامل  24 خط رزین    4,500 - متری 
 5,000 5,000 1 تنی 30 یا دروازه جرثقیل 10

 3,000 3,000 اندازی و ارائه نقشه فوندانسیون اجرت نصب، راه 
کل  283,600 جمع 

 
 تأسیسات 2-8-4

گاز به   1399نیمه دوم سهال   هابرداریبهرهبا توجه به حق   گاز و برق هزینه ثابت شهرکت برق و  اضهافه   آنکه در مورد 
 .شودمی

 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه :  22جدول 
ح  عنوان  هزینه شر
 9,000 تابلوهای برق اصلی ترانس و ، جانبی یهانهیهزکیلووات و  240 انشعاب برق رسانیبرق
 800 کشی کانالو  هاسیسرو، اتصاالت، شیرآالت، کشیلوله، جانبی یهانهیهزاینچ و  1انشعاب آب  رسانیآب 
گاز رسانیسوخت   500 جانبی یهانهیهزدر ساعت، شمارنده و سایر  مترمکعب 100 انشعاب 

گرمایش کارگاهی و  وسایل سرمایش و   700 کولرگازی بخاری 
کل  11,000 جمع 

 نقلیه وسایل 2-8-5
 )میلیون ریال( هزینه وسایل نقلیه:  23جدول 

ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
ک 1 کوماتسو 5  لیفترا  5,000 5,000 1 تن 
 2,000 2,000 1 ایران خودرو  وانت نیسان  2
 1,500 1,500 1 پژو پارم  سواری  3

کل:   8,500 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-6

 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی :  24جدول  
ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 220 110 2  کام یوتر 1
 HP laserjet M1212 1 60 60 پرینتر 2
 KX-TGC210 2 5 10پاناسونیک بیسیم  تلفن  3
کارو  میز اداری 4  S-T140 1 200 200مدل 
 10 5 2  اولیه  هایکمک لوازم  5

کل:  500 جمع 
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 انرژی  هزینه 2-8-7
 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 25جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 42 7,000 6,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 880 1,100 800,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 84 1,200 70,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 420 6 70,000 لیتر گازوئیل(مصرفی )سوخت  4
 150 30,000 5,000 لیتر بنزین 5

کل:  1,576 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-8

 های تعمیرات و نگهداری هزینه: 26جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 101.1 2% 5,056 سازیمحوطه

 1,654 2% 82,700 ساختمان 
 11,344 4% 283,600 آالت و تجهیزاتماشین

 1,100 10% 11,000 تأسیسات 
کارگاهی  - 10% - لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 1,700 20% 8,500 ونقلوسایل حمل
 50 10% 500 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  15,949.1 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-9

 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  27جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 - - - واداریمدیر مالی  2
 900 50 1 کارمند اداری و مالی 3
 540 30 1 مسئول تدارکات 4
 540 30 2 نگهبانی  5

کل:  3,240 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) هایهزینه  :28جدول 

ح  ردیف  ماه* 14جمع حقوق سالیانه بر اساس  حقوق ماهیانه تعداد  شر
 1,080 60 1 مدیر فنی 1
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ح  ردیف  ماه* 14جمع حقوق سالیانه بر اساس  حقوق ماهیانه تعداد  شر
 900 50 1 سرپرست انبار  2
 900 50 1 و تولید  ریزیبرنامهکارشنام  3
 900 50 1 تعمیرات سرپرست نگهداری و  4
کیفیت  5 کنترل   900 50 1 کارشنام 
 540 30 2 کارگر انبار مواد اولیه  6
 540 30 2 کارگر انبار محصول 7
 540 30 1 راننده وسایل نقلیه  8
 540 30 1 اپراتور خط  9

کل  6,840 جمع 
ماه بیمه   3و    ماه سهنوات 1ماه پاداش، عیدی،   2ماه حقوق و   12)  شهودمیماه محاسهبه   18تبصهره:: حقوق سهاالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  هایهزینه  :29جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 3,240 4 کارکنان اداری 
 6,840 11 کارکنان تولید 

کل  10,080 جمع 
کار در یک شیفت و با  گرفته   300::  کاری در سال در نظر   .شودمیروز 

 هزینه مواد اولیه 2-8-10
کوپ مرمر بسهههیار مرتبط با  که قیمت  فیزیک سهههنگ  –بافتی، رنگ، اندازه و شهههیمی    هایویژگیالزم به ذکر اسهههت 

 .ریال در نوسان باشد 50,000,000ریال تا  5,000,000است و ممکن است از  
 ( الیر  ونیلی)م هی مواد اول نهی هز:  30جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( محل تأمین نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
 200,000 20 10,000 خراسان شمالی  کوپ مرمر 1

کل  200,000 جمع 
ک   هزینه 2-8-11  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک:  31جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
  100  8,584.2 زمین 
 319 10 7 5,056 سازیمحوطه

 5,210 10 7 82,700 ساختمان 
 25,524 10 10 283,600 آالت و تجهیزاتماشین
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ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
کارگاهیلوازم و تجهیزات    - 10 10 - آزمایشگاهی و 

 990 10 10 11,000 تأسیسات 
 1,530 10 20 8,500 ونقلوسایل حمل

 113 10 25 500 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 962 - 10 9,620.6 برداریهای قبل بهرههزینه

 3,686 10 10 40,956 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
 38,334 جمع

 برآورد سرمایه ثابت  2-8-12
 برداریبهرههای قبل از  هزینه 2-8-12-1

 برداری: هزینه قبل از بهره32جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 600 های تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهزینه
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   201.6 درصد 

 8,819 های آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(روز هزینه 15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  9,620.6 جمع 

 ایسرمایه  هایهزینه 2-8-12-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه33جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 8,584.2 زمین 
 5,056 سازیمحوطه

 82,700 ساختمان 
 283,600 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  - لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 11,000 تأسیسات 
 8,500 ونقلوسایل حمل

 500 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 9,620.6 برداریهای قبل بهرههزینه

 40,956 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
کل:  450,517 جمع 
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 گردش  در  سرمایه 2-8-13
گردش : 34جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 33,333 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته
 1,680 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد

 740 های آب، برق، سوخت و تعمیرات روز هزینه 15 گردان تنخواه
کل  35,753 جمع 

 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-14
سهههب  کماننهههد    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهنگ، منظم و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یات ساختمانین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهها
  تأخیرهای ،  یشهیآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسهتخدام و آموزش تأسهیسهات،  یاندازآالت، نصهب و راهنیحمل ماشه
گرددیته  یخاص  بندیزمان  ٔ  برنامهههره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 

 بندی اجرای طرح : زمان35جدول 

 ماه
 مراحل اجرا

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

                         خرید زمین

                         اجرای ساختمان 

                         رای تأسیساتاج

                         آالتخرید و نصب ماشین 

                         سازیمحوطه 

                         اندازی آزمایشیخرید مواد اولیه و راه

 



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارائه    شههدهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شههودمیارائه    گذاریسههرمایهدر این فصههل برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سهایر   سهرسهربه، تحلیل دوره بازگشهت سهرمایه، تحلیل  شهدهبینیپیشمالی    هایصهورتو شهامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400 ماهفروردینسال شروع ساخت 

  برداری بهرهسهههال اول   5در این قسهههمت تنها برای    شهههدهارائه  هایگزارش،  وجودباایناسهههت ) 15  برداریبهرهدوره 
 (.شودمیارائه  

کل تولید ساالنه به فروش   .رسدمیظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
و مخارج قبل از تولید )شهامل هزینه ثبت شهرکت و غیره( در ابتدای    سهازیسهاختمانسهرمایه الزم برای خرید زمین،  

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

گردشدر محاسههههبات مربو  به   گردش  کاریمحافظهکردن    ، با لحاظسههههرمایه  دریافتنی و   هایحسههههاب، ضههههریب 
که پرداخت    شهدهگرفتهو صهفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسهاب اسهت. بر این اسهام، فر  شهده اسهت 
 .شودمینقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

کامفار : 36جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

کل سرمایه خ تنزیل   %20 گذارینر
خ تنزیل حقوق صاحبان سهام  %25 نر

خ مالیات )  صفر  برداری( سال اول بهره  5نر
خ مالیات )پس از   %25 برداری( سال از بهره  5نر

 صفر  تورم دوره ساخت
 %10 برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار سههههرمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسههههب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسههههرمایهنرخ تنزیل 
کهل حقوق صهههههاحبهان سهههههههام: این نرخ برابر نرخ بهره    ههایسههههه رده +   بلنهدمهدت  ههایوامبهانکی اسهههههت. نرخ تنزیهل 

 ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
سهههال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصهههادی خراسهههان شهههمالی حداقل    تأسهههیستازه   هایشهههرکت

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

 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 37جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه 
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 0 0 0 0 0 349,612 91,284 0 440,896 گذاریهای ثابت سرمایه کل هزینه
ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 9,621 0 9,621 کل مخار

گردش خالص  2,663 2,421 2,201 2,001 20,008 0 0 75,981 0 افزایش در سرمایه در 
 2,663 2,421 2,201 2,001 20,008 349,612 100,905 75,981 450,517 گذاریهای سرمایههزینهکل 

 تولید  هایهزینه 3-3
،  برداری بهرهاسههههت. در سههههال اول   شههههدهارائهمتغیر و ثابت آن در جدول زیر    هایهزینهتولید و درصههههد   هایهزینه

 .درصد است 18  تقریبا  سهم هزینه ثابت در بهای تولید  
 )میلیون ریال(  آنهای متغیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  38جدول 

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

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 
 292,820 266,200 242,000 220,000 200,000 0 200,000 %0 %100 مواد خام 

 2,307 2,098 1,907 1,734 1,576 315 1,261 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 23,351 21,228 19,298 17,544 15,949 3,190 12,759 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 14,758 13,416 12,197 11,088 10,080 7,056 3,024 %70 %30 دستمزد 
ک    38,221 38,333 38,333 38,333 38,333 38,333 0 100% 0% استهال

 371,457 341,276 313,735 288,699 265,938 48,894 217,044     های تولیدکل هزینه
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4

که مشهاهده   شهدهبینیپیشنقدی    هایجریان   یک هیچکسهری وجه نقد در   شهودمیبه شهرح زیر اسهت. همچنان 
 .شودنمیمشاهده   برداریبهرهساخت و  هایسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  39جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 527,076 479,160 435,600 396,000 360,000 359,233 127,038 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 359,233 127,038 جریانات ورودی وجوه 
 527,076 479,160 435,600 396,000 360,000 0 0 جریانات ورودی عملیاتی
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 335,900 305,363 277,603 252,366 247,613 349,612 100,905 کل جریانات نقدی خروجی 
 0 0 0 0 0 349,612 100,905 های ثابتافزایش دارایی 

 2,663 2,421 2,201 2,001 20,008 0 0 های جاریدارایی افزایش 
 333,237 302,942 275,402 250,366 227,605 0 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات )شرکت( 
 0 0 0 0 0 0 0 های تأمین مالی هزینه

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

 0 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 191,176 173,797 157,997 143,634 112,387 9,621 26,133 وجوه اضافی )کسری( 

 814,744 623,568 449,771 291,774 148,141 35,754 26,133 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقههدی   هههایجریههانکلی،    طوربهههاسههههههت.    شههههههدهارائهههپروژه در جههدول زیر    شههههههدهبینیپیشنقههدی    هههایجریههان
، وجوه نقدی حاصههههل از عملیات برای پشههههتیبانی از  برداریبهرهکه در طول دوره   دهدمینشههههان   شههههدهبینیپیش

کفایت    .کندمیعملیات 
 شده )میلیون ریال(بینینقدی پیش هایجریان: 40جدول 

  شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 527,076 479,160 435,600 396,000 360,000 0 0 های نقدی ورودی کل جریان 

 527,076 479,160 435,600 396,000 360,000 0 0 های نقدی عملیاتیجریان 
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 335,900 305,363 277,603 252,366 247,613 349,612 100,905 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 349,612 100,905 های ثابتافزایش دارایی 

گردش   2,663 2,421 2,201 2,001 20,008 0 0 افزایش سرمایه در 
 333,237 302,942 275,402 250,366 227,605 0 0 های عملیاتیهزینه
 0 0 0 0 0 0 0 های بازاریابیهزینه

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 191,176 173,797 157,997 143,634 112,387 ( 349,612) (100,905) های نقدیخالص جریان 

 328,473 137,297 (36,500) ( 194,497) ( 338,130) ( 450,517) (100,905) های نقدی تجمعی خالص جریان 
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  شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 53,354 58,204 63,495 69,268 65,039 ( 242,786) ( 84,087) خالص ارزش فعلی

 ( 17,514) ( 70,868) ( 129,072) ( 192,567) ( 261,835) ( 326,873) ( 84,087) خالص ارزش فعلی تجمعی 
گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر

که در    دهدمیرا نشههان   گذاریسههرمایه(، نرخ رشههد سههاالنه یک  IRRداخلی )نرخ بازده    های تحلیلو معیاری اسههت 
برای این   شههدهمحاسههبه. نرخ بازده داخلی  گیردمیقرار    مورداسههتفاده  گذاریسههرمایهمالی برای ارزیابی سههودآوری  

مالی آن اسهت )نرخ  تأمینبیشهتر از نرخ هزینه    گذاریسهرمایهدرصهد اسهت. بر این اسهام، نرخ رشهد پروژه  33پروژه 
. نرخ بازده شهههودمیسهههودآور تلقی    گذاریسهههرمایهاسهههت( و    شهههدهگرفتهدرصهههد در نظر   20بلندمدت   هایوامبهره 
باز  نرخ استقرا  و نرخ    شدهلتعدیدرصد است. در محاسبات نرخ بازده داخلی   23(  MIRR)  شدهتعدیلداخلی  
گرفته    گذاریسرمایه نرخ  شدهتعدیل. در محاسبات نرخ بازده داخلی  شودمیمتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
اسهههههت. نرخ بهازده داخلی    شهههههدهگرفتههمتفهاوت از نرخ بهازده داخلی در نظر    گهذاریبهاز سهههههرمهایههمهالی و نرخ    تهأمین
با نرخی معادل    گذاریسهههرمایهنقدی مثبت    هایجریانکه    شهههودمیحاسهههبه  ( با این فر  مMIRR)  شهههدهتعدیل

نقدی پروژه با   هایجریانسههنتی،    IRRدر محاسههبه    کهدرحالی،  شههودمی  گذاریباز سههرمایههزینه سههرمایه شههرکت 
از سهههودآوری   بینانه نریواقع محاسهههبه   MIRR. بر این اسهههام،  شهههودمی  گذاریباز سهههرمایه  IRRنرخی معادل خود  
 .آوردمیفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 

سهههال اسهههت. همچنین دوره بازگشهههت سهههرمایه  5.21  تقریبا    گذاریسهههرمایهدوره بازگشهههت سهههرمایه عادی این پروژه 
 .سال است 7.45،  کندمیکه ارزش زمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ    متحرک

 دوره بازگشت سرمایه نرخ بازده داخلی و : 41جدول 
 شاخص مالی 

  ریال میلیون 250,914 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %33نر

خ بازده داخل      23%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1405 سال  5.21 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1407 سال  7.45 20%در  متحرکه یدوره باز

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

که این جدول نشههان   شههدهارائهدر جدول زیر    برداریبهرهبرای دوره   شههدهبینیپیشسههود و زیان   اسههت. همچنان 
کلیه    رودمی، انتظار  دهدمی  .سودآور باشد  برداریبهرهمورد   هایسالعملیات شرکت در 
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 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 42جدول 

 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 527,076 479,160 435,600 396,000 360,000 درآمد فروش 

 ( 317,774) ( 288,886) (262,623) ( 238,748) ( 217,044) های متغیرمنهای هزینه
 ( 53,683) ( 52,390) ( 51,112) (49,950) ( 48,894) های ثابتمنهای هزینه

 155,619 137,884 121,865 107,301 94,062 سود خالص قبل از مالیات
 - - - - - مالیات

 155,619 137,884 121,865 107,301 94,062 سود خالص 
 29.52 28.78 27.98 27.10 26.13 درآمد فروش% از 

 سرسربهتحلیل نقطه  3-8
که در آن سهههط ،  سهههرسهههربهنقطه   ثابت سهههاالنه پروژه از محل حاشهههیه فروش   هایهزینه، سهههطحی از فروش اسهههت 

میزان فروش   کهدرصهورتی، سهود شهرکت صهفر اسهت.  سهرسهربه. در نقطه  شهودمیعملیاتی سهاالنه آن پوشهش داده 
باشههد،   سههرسههربهمیزان فروش بیشههتر از نقطه    کهدرصههورتیو   دهزیانباشههد، عملیات شههرکت   سههرسههربهکمتر از نقطه  

که جدول زیر نشههان  کل    رودمی، انتظار  دهدمیعملیات سههودآور خواهد بود. همچنان  ،  برداری بهره هایسههالدر 
کثر   کل  درصد از ظرفیت تولید ساالنه شر 34با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  هایهزینهکت، 

 سر تحلیل نقطه سربه: 43جدول 

  عنوان 
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 527,076  479,160  435,600  396,000  360,000  درآمد فروش 
 317,774  288,886  262,623  238,748  217,044  هزینه متغیر

 209,302  190,274  172,977  157,252  142,956  حاشیه سود 
 40  40  40  40  40  نسبت حاشیه سود )%( 

 53,683  52,390  51,112  49,950  48,894  هزینه ثابت
 - - - - - هزینه تأمین مالی

 135,188  131,931  128,713  125,788  123,128  سر ارزش فروش در نقطه سربه
 26  28  30  32  34  سر )%(نسبت سربه 

 3.9  3.6  3.4  3.1  2.9  های ثابت نسبت پوشش هزینه
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

به   شههودمیمشههاهده   که  همچنانبه شههرح زیر اسههت.    برداریبهرهدر طی دوره سههاخت و    شههدهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فر  پرداخت نقدی  
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 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 44جدول 

  عنوان 
 برداریهای بهرهسال های ساختسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 844,038 650,199 473,981 313,783 168,149 35,754 26,133 های جاریدارایی  
 258,963 297,184 335,517 373,850 412,184 450,517 100,905 های ثابت )خالص(دارایی  

کل دارایی   1,103,001 947,383 809,498 687,634 580,333 486,271 127,038 ها جمع 
 0 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری

 0 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری
 486,271 486,271 486,271 486,271 486,271 486,271 127,038 حقوق صاحبان سهام 

 461,112 323,227 201,363 94,062 0 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 155,619 137,884 121,865 107,301 94,062 0 0 ماندهسود باقی 

 1,103,001 947,383 809,498 687,634 580,333 486,271 127,038 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 
 مالی   هاینسبت  3-10

که مشههاهده   شههدهارائهدر جدول زیر    برداریبهرهمالی در طی دوره   هاینسههبت نسههبت  شههودمیاسههت. همچنان 
دارای رشههههد اسههههت و از نرخ هزینه    برداریبهره( در پنج سههههال دوره ROEسههههود خال  به حقوق صههههاحبان سهههههام )

 .گیردمیسرمایه پیشی 
بدهی جاری( محاسههههبه نشههههده اسههههت.    برتقسههههیمیل صههههفر بودن بدهی جاری، نسههههبت جاری )دارایی جاری به دل
 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودمی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  هررویبه

 که سهم دستمزد در عملیات شرکت اندک است.  دهدمیپرسنلی نشان   هایهزینهبه   گذاریسرمایهنسبت  
 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 45جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 32.0% 28.4% 25.1% 22.1% 19.3% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(

 14.1% 14.6% 15.1% 15.6% 16.2% خالصنسبت سود خالص به ثروت 
 29.5% 28.8% 28.0% 27.1% 26.1% نسبت سود به فروش

 1.1% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% سرمایه کلبهنسبت فروش 
 32.5% 35.6% 38.9% 42.6% 46.7% های پرسنلی گذاری به هزینهنسبت سرمایه 

خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر
کتور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حسههاسههیت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سههه فا

در    تغییرعهدمحهاضهههههر، بها فر     گهذاریسهههههرمهایهه. نرخ بهازده داخلی پروژه  دههدمیعملیهاتی را نشههههههان    ههایهزینهه
کتورهای   به تغییر    IRRدرصهد اسهت. حسهاسهیت  33قبل مشهاهده شهد، برابر    هایبخشو همچنانکه در    یادشهدهفا
کمتر از حساسیت آن به تغییر    هایدارایی  عملیاتی است.  هایهزینهثابت تا حدی 
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کتور 46جدول   : حساسیت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %16 %39 %42 
16.00% - %20 %38 %40 
%12.00 - %23 %36 %38 
8.00% - %27 %35 %37 
4.00%- %30 %34 %35 
0.00% %33 %33 %33 
4.00% %36 %32 %31 
8.00% %39 %31 %29 
12.00% %42 %30 %27 
16.00% %44 %29 %25 
20.00% %47 %28 %23 

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

 
 گیری نتیجه  3-12

کارخانه و  5.21دوره بازگشت سرمایه    خصو بهبا توجه به اطالعات این بخش   3.46سال از زمان شروع ساخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصههههادی دارد.   33برابر    IRRکارخانه و   برداریبهرهسههههال بعد از   کهدرصههههد، ایجاد  در    ازآنجا

کارخانه در   شهههودمیبدون مشهههکل بود لذا پیشهههنهاد    همآنفصهههل اول بازاریابی محصهههول و فروش  که احدا  این 
گیرد  .اولویت قرار 
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