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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح  کپسته  نام طر  کنی پا

 کشاورزیی صنایع تبدیلی دستنییپا زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی جاجرم شهرستان محل اجرای طر
کپسته  نام محصول/محصوالت  تن(  750) ترپوستتن( و  500) شدهپا

 500 تن  ظرفیت تولید
 بندیبستهپسته تر و تجهیزات الزم  از یمواد اولیه موردن 

 نفر 13 یی زااشتغال
 مترمربع 2,600 ازیزمین موردن

 مترمربع 1,590 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 10,000 میزان مصرف آب 

 لووات یک 100 توان برق  
 مترمکعب در سال 500,000 گاز 

 میلیون ریال 138,499 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 171,773 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 3.51 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 247,277 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 49% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %28 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 29% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکیده
کپسووووته  هدف مطالعه بازار محصووووول   بخش نیدر ا   زان یم  لیتحل  خصووووو به آنجوانب    یتمام  یو بررسوووو  کنیپا

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

کمشخصات : 1جدول   ک یس ی آ یبندطبق طبقه کنیپسته پا
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 De-skinning pistachios 0140412305 Service 3 کنی پسته پاک

 پروژه معرفی 1-2
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ،یاجتماع  ،یمالحظات اقتصاد 1-2-1

کویری اسووتان    شوودنواقع شووهرسووتان جاجرم در خراسووان شوومالی با  نقاط مسووتعد و پرظرفیت    ازجملهدر منطقه 
 .شودهای آن در اواخر تابستان و اوایل پاییز پسته برداشت میکاشت و پرورش پسته بوده و از باغ

، به باوات   توجهیقابلهای جغرافیایی خراسووان شوومالی، برای تولید محصوووالت باوی، تنوع  از ویژگی  مندیبهره
کیفیتی رو تولید می هایباغهایی از اسوووتان،  اسوووتان داده اسوووت در بخش گ پسوووته، محصوووول با  که البته ، ا  رکنند 

 .شودمیشوند، درآمد بیشتری نصیب باوداران    ترفعالصنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش هم  
کشوت باوات پسوته اسوتان ر    2,615هکتار بارور با تولید   1,884هکتار ویر بارور و   2,950هکتار شوامل  4,834سوط  

 است. بوده 1399در سال تن 
اسوووفراین و جاجرم به   هایشوووهرسوووتانکیلوگرم در هکتار اسوووت و  1388میانگین عملکرد باوات پسوووته در اسوووتان  

کشتترتیب بیشترین سطوح    .انددادهو تولید پسته را به خود اختصا     زیر 
اه ادامه دارد.  هکتار باغ شووهرسووتان جاجرم از اواسووط شووهریورماه آواز و تا اوایل مهرم 450برداشووت پسووته از هزار و 

که سوازگار با شورایط  کله قوسی اسوت  کبری و  ارقام پسوته شوهرسوتان جاجرم شوامل اوحدی، احمدآقایی، فندقی، ا
 .آب و هوایی استان است

 پروژه  یابیمکان  1-3
مرتبط به دسوووترسوووی طرح به بازار    یهالیمرتبط به دسوووترسوووی طرح به مواد اولیه، تحل  یهالیبخش تحل نیدر ا

یابی پروژه مرتبط به دسووترسووی طرح به منابع نیروی انسووانی و سووایر عوامل تأثیرگذار بر مکان  یهالیمصوورف، تحل
آهن و ...  و فاصووله از فرودگاه، راه GIS قیاز طر  نیزم تیو شووکل موقع  نیزم UTMنقاط    نی. همچنشووودیآورده م

 آورده شود.
( اجرا خواهد شوووود و  4094350,446229با مختصووووات ) 81ک صوووونعتی جاجرم در قطعه شووووماره شووووهر این پروژه در
 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر   GISنقشه  
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 جاجرم موقعیت 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 :  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 راه فرعی  6
  155 فرودگاه بجنورد 7
  340 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,473 بندرعباس  9
  106 آهن جوینایستگاه راه 10
  35 آهن جاجرمایستگاه راه 11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
مواد اولیه طرح به لحاظ وارداتی یا داخلی بودن و بررسوووووی الزامات تهیه مواد اولیه و همچنین   نیتعیین نحوه تأم

 .گیریدتعیین قیمت واقعی محصوالت طرح توجیهی مورد ارزیابی قرار می
 )میلیون ریال(  قیمت مواد اولیه:  3جدول 

کل  هزینه هر تن  ساالنه )تن(مصرف  نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 500,000 400 1,250 ها میوه وبسایت مای آجیلمیدان -باوداران محلی -داخل پسته تر 1
 173.6 8 21.7 عددی(  1000ی ها)بسته ییلویک 50گونی -avidشرکت -داخل گونی  2
کیلوییپالست  نیوز یدی گروه تول-داخل  سلفون 3  = 4.13 460 1,899.8 
 31.86 590 0.054 داخل سایت ایران یارن  نخ 4
 17,400 200 87 آوین پک سازیکارتن-ی  عدد 1000پک  کارتن 5

کل  519,505.26 جمع 
گرفته  در 23,400قیمت دالر   .اندشدهاستعالم   1399اسفندماه    هامتیقشده است و نظر 

 .گرددمی  ارائهاطالعات محصول تولیدی در جدول زیر  
 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 4جدول 

کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
کپسته  1  600,000 1,200 500 شدهپا
 15,000 20 750 ترپوست  2

کل  615,000 جمع 
 بازار داخلی و خارجی( ) هاآنآتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5

برداری مطابق اطالعات ی بهرههاپروانهکنی بر اسووواس مجوز  میزان عرضوووه داخلی یا تولید محصووووالت پسوووته پاک
 .استصورت جدول زیر  به 1399تا  1394از سال    وزارت صنعت، معدن و تجارت

کمیزان عرضه داخلی  :5جدول   کنی پسته پا
 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 9,150 
1395 10,550 
1396 10,550 
1397 10,550 
1398 10,550 
1399 10,550 

از وزارت صووووونعت، معدن و    اخذشووووودهبا توجه به اطالعات  1399فعال در سوووووال   یاطالعات واحدها  ریدر جدول ز
 .شودیم  ارائهتجارت  
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 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 500 1391  زرند حسین باقری نژاد 1
کرم میرهادی توران پشتی بیبی 2  1,150 1395  خاتم  ا
کرمان  3  5,000 1393  کرمان گسترش صادرات جاویدان 
 50 1394  سروستان علی یار احمدی  4
 250 1395  سروستان بندی پسته فدک سروستانتولید و بسته 5
 600 1393  رفسنجان محمد سینا معین 6
 1,500 1393  کرمان بازرگانی پسته هادی 7
 1,500 1394  کرمان رضا ناظری 8

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

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

ظرفیوت    کوه، لوذا بوا توجوه بوه ایناسووووووت  1398توا    1394هوای  مشوووووخ  شوووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی در سووووووال
که پروانه برای   ،  است تن  10,550و ظرفیت واقعی این سال  تن 10,550برابر   99صادرشده در سال  هاآنواحدهایی 

که ظرفیت تقریبی واقعی هرسوووووال با   توانیملذا    دیآیمبه دسوووووت  1سووووویم این دو عدد ضوووووریب  از تق گرفت  نتیجه 
 .استبرداری یکسان بوده و مطابق جدول زیر  ی بهرههاپروانهظرفیت بر اساس 

 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 
 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 9,150 
1395 10,550 
1396 10,550 
1397 10,550 
1398 10,550 
1399 10,550 

نشوووووان    یخط  ونیبر اسووووواس رگرسووووو 1404را مطابق جدول فوق تا سوووووال   دیتول  یبیتقر  زانیم  بینیپیش  رینمودار ز
 .دهدیم
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 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  

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

 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 11,017 
1401 11,217 
1402 11,417 
1403 11,617 
1404 11,817 

که نمودار و جدول فوق نشان  ک  دهدیمهمچنان   کنی صعودی است.میزان تولید یا ظرفیت پسته پا
ک که پسووته پا که  ازآنجا گمرکی برای آن وجود ندارد. بنابراین تحلیل این قسوومت  کد  کاری خدماتی اسووت لذا  کنی 

 .شودیم، حذف  استشامل واردات، صادرات و تقاضا 
کشوووووور به   که مجوز اخذ  کارخانه جدید، اطالعات واحدها  یتأسوووووحال برای بررسوووووی دقیق نیاز  اما   اندنمودهیی 

کوه از وزارت صووووونعوت، معودن و  میکنیم، را تحلیول  انوددهیونرسوووووبرداری  هنوز بوه بهره . در جودول زیر این اطالعوات 
 .شودیم  ارائه تجارت اخذشده است بر اساس میزان پیشرفت

گرفته  :9جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 
 ظرفیت تن پیشرفتدرصد 
0%-25% 0 

25%-50% 0 
50%-75% 0 

9,150
10,550 10,550 10,550 10,550 10,550 11,017 11,217 11,417 11,617 11,817

0
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8,000
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 ظرفیت تن پیشرفتدرصد 
75%-100% 0 

کارخانه و طبق جدول میزان ظرفیت   اسوتدرصود صوفر   75های با پیشورفت باالی با توجه به جدول فوق ظرفیت 
ک  تن 1,000حودود   1402توا    1399از سوووووال   کوارخوانوه  کنیبوایود بوه ظرفیوت پسوووووتوه پوا کوه ظرفیوت  هوا افزوده شوووووود. ازآنجوا

کشووووری مشوووکلی وجود ندارد و اسوووتتن  500موردنظر این طرح  احداث شوووود. همچنین در    تواندیم، لذا از نگاه 
کارخانه با  کشووواورزی یک  که ظرفیت  طوریتن وجود دارد به  400اسوووتان خراسوووان شووومالی طبق اطالعات جهاد و 

کارخانه در استان نیز توجیه   است تن 3,000ل استان در حال حاضر  ک  .دارد   یتأسلذا این 
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6

ک  5-1با توجه به تحلیل بخش  کشووور و هم ازنظر اسووتان، نیاز   500کنی با ظرفیت  پسووته پا تن این طرح هم از نگاه 
راحتی با محصووالت اسوتانی تکمیل  کلی وجود ندارد و این ظرفیت بهبه احداث دارد. بنابراین جهت بازاریابی مشو

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

کبا توجه به مطالعات انجام تا  1400ی هاسوالاز    هاآنکنی، میزان نیاز به احداث  شوده در میزان تقاضوای پسوته پا
که موجب اطمینان خاطر سورمایهبینیافزایشوی پیش 1404 که میزان این طوریگذاران جدید اسوت. بهشوده اسوت 

کردن ظرفیت    ابدییمافزایش   تن 1,000حدود   1402تا  1399تقاضوا از سوال  کم  کاری هاکارخانهکه با یی با پیشورفت 
کشور    75 که ظرفیت  است  تن  1,000همان  1402تا  درصد به باال )در این طرح صفر است(، نیاز  گفتن است  . شایان 

ک کارخانه وجود ندارد.  استتن   500کنی  این پسته پا کشور جای هیچ نگرانی برای احداث این  ، لذا از دیدگاه نیاز 
کاز دیدگاه اسووتانی نیز با توجه به این عدد )طبق اطالعات  1اسووتان خراسووان شوومالی    هایکنیکه تعداد پسووته پا

کل  جه کشووواورزی اسوووتان( با ظرفیت  کشووواورزی اسوووتان حدود   اسوووتتن  400اد و   تن  7,500و طبق اطالعات جهاد 
ک تن  3,000که    شوودیمپسوته تر در اسوتان تولید   کمبود    2600کنی نیاز دارد، لذا در حال حاضور  ظرفیت پسوته پا تن 

کارخانه  کارخانه که ظرفیت این  . کل ظرفیت خود را در استان تکمیل نماید  دتوانیملذا  استتن    500داریم. ازآنجا



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کارخانه پسته پاک کلیه مطالعات فنی مرتبط با   .ردیگیمکنی موردبررسی قرار  در این بخش 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
کسونجی احداث واحد تولید  هدف از انجام این بررسوی، مطالعه و امکان کنی در اسوتان خراسوان شومالی  پسوته پا

که  اسوت.    شوهرک صونعتی جاجرم کارخانهاحداث  ازآنجا که    این  کشوور  کز  دارای  در مناطق مختلف  کشوت پسوته  مرا
که خراسووان شوومالی و منطقه جاجرجهت اسووتان  ازاین  ، لذاپذیر اسووتامکان  هسووتند تولید  دارای مزیت نسووبی  م 
گرفتهاسووووتپسووووته   کارخانه با ظرفیت  ، در نظر  کاری با  300تن با  500شووووده اسووووت. این  کار در هرروز   8روز  سوووواعت 
 .شودیمطراحی  

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2
 محصول تولیدی و ظرفیت تولید   نوع  :10جدول 

 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
ک 1  500 کنی پسته پا

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
 بندیبستهاولیه و  مواد :11 جدول

 مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف
 1,250 ها میوه وبسایت مای آجیلمیدان -باوداران محلی -داخل پسته تر 1
 21.7 عددی(  1000ی ها)بسته ییلویک 50گونی -avidشرکت -داخل گونی  2
کیلوییپالست  نیوز یدی گروه تول-داخل  سلفون 3  = 4.13 
 0.054 داخل سایت ایران یارن  نخ 4
 87 آوین پک سازیکارتن-ی  عدد 1000پک  کارتن 5

 تولید  روش 2-4
ک و آماده بسوتهروش  دو  پسوته معموال  به   که پسوته سوریع الفسواد بوده و    .شوودیم  بندیسونتی و مکانیزه پا ازآنجا

گردیده اسووت. شووودیخیلی زود دسار آفت م بندی  صووورت مکانیزه بسووتهلذا بیشووتر به  امروزه روش سوونتی مطرود 
کار به شودیم  .استصورت زیر و روش 

گیری شووده و سووس  جهت کن پوسووتوسوویله دسووتگاه پسووته پوسووتآوری بهدر مرحله اول پسووته تازه پ  از جمع 
گیر برده گر گیری به دسووووتگاه پوک  گیری شووووده و در مرحله بعد جهت پوک  فتن آشووووغال آن وارد دسووووتگاه اشووووغال 
گیری واردشوووده و درنهایت پ  از شوووسوووتشوووو وشوووودیم کن شوووده و ا ماده  رد دسوووتگاه خشوووکا، و سوووس  از پوکه 

 .شودیبندی مبسته
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 پسته  بندیبستهنمودار  : 1 شکل

 
 مشخصات دانش فنی تولید  2-5

کهواروش  ازلحواظ دانش فنی متعوددی بوه سووووواخوت   یهواشووووورکوتو    میهسوووووتدر حود خودکفوایی    کنیی پسوووووتوه پوا
کماشین  .باشندیمکنی مشغول آالت پسته پا

کیفیت  2-6  کنترل 
کنترل بووه بووایوود از ابتوودای ورود مواد اولیووه،  کیفیووت  کنترل  گردد. ازجملووه بررسوووووی  یهووامنظور انجووام   الزم انجووام 
کیفی محصووووویژگی کنترل  کیفی در حین تولید و  کنترل  مواد اولیه مورد   .اسوووتل  های مواد اولیه موردنیاز تولید، 

کیفیت محصوول نهایی دارد بنابراین قبل از هر سیز شوناخت نسوبی    ریمصورف در این واحد صونعتی، تأث مسوتقیم در 
کیفی هر یوک از مواد اولیوه ضوووووروری بوه نظر م کنترل مواد اولیوه در حین تولیود و  بوه  .رسووووودیبرگ خریودهوای  منظور 

 ییهاشیآزما،  ردیگیبه دو صوورت انجام م  هاشیآزمامختلفی باید انجام شوود. این   یهاشیآزمامحصوول نهایی، 
کنترل م  هواآنکوه در   هوای  کوه مواد و محصوووووول ازنظر ویژگی  هواییآزموایشو    گردنودیمواد و محصوووووول ازنظر ظواهری 
کیفیوت در حین فراینود  هوایآزمون  .گردنودیشووووویمیوایی، بررسوووووی م  و  فیزیوک   8914مطوابق بوا اسوووووتوانودارد    کنترل 

کشور موردبررسی قرار    .ردیگیماستاندارد ملی 
ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر

کلیه استاندارهای الزم استمحیطی مطابق با رده سه  رده زیست گردد. لذا   .این رده باید رعایت 

گیری پوست 

گیری آشغال 

گیری پوک 

شستشو با آب

کن خشک 

بسته بندی
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ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
 زمین  2-8-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 12جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 1,300 0.5 2,600 شهرک صنعتی جاجرم خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-8-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  یهانهیهز

 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 13جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   234 0.3 مترمکعب 780 برداری و تسطی  خا
کشی و درب  2,268 9 متر 252 حصار 

 910 7 مترمربع 130 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 208 8 مترمربع 26 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  3,620 جمع 
 ریال(میلیون )   سازیمیزان و هزینه ساختمان: 14جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 17,500 25 700 سوله سالن تولید 
 9,000 30 300 سوله انبار مواد اولیه
 7,500 25 300 سوله انبار محصول 
 1,500 25 60 آجر و تیرسه و پوشش ساختمان اداری 

 6,750 45 150 - نگهبانیرفاهی و 
کل:  40,600 جمع 

 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3
 )میلیون ریال(  آالت و تجهیزاتماشینهزینه : 15جدول 

 کل هزینه  قیمت واحد  تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 240 240 1 رفسنجان  شتازانیپ -مترسانتی 25با عرض  متر 5طول  خوشه باالبر دستگاه نوار  1
کامل تن 4 کنسرخ پسته پوست 2  280 280 1 رفسنجان شتازانیپ -با موتور 
گیر پسته تر  3  175 175 1 رفسنجان شتازانی پ -مد ل بادی  پوکه 
 270 270 1 رفسنجان  شتازانیپ -125*50مدل تمام استیل  طبقه سهگوگیر  4
کامل  5  400 400 1 رفسنجان شتازانی پ -تمام استیل پسته شور 
 220 220 1 رفسنجان  شتازانیپ- خطینیم حوض  6
گیریک طرفه 7  690 690 1 رفسنجان شتازانیپ -کوره سر خود تمام استیلی با متر 6 نم 
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 کل هزینه  قیمت واحد  تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 220 220 1 رفسنجان شتازانیپ -مترسانتی 80متری عرض  3 باالبر 8
 230 230 1 رفسنجان  شتازانیپ -متری 3 نوار تست )باز بین(  9
کابلخط  12 تابلو برق 10  300 300 1 پارس صنایع-کشی و 
 100 100 1 صنایع پارس  و نصبشاسی سازی  11
 200 200 1 رفسنجان  شتازانیپ -متری 20 نوار اشغال بر  12
 860 860 1 ویترین نت-در ساعت کیلوگرم 250-وکیوم دار  بندی دستگاه بسته 13

کل  4,185 جمع 
 تأسیسات 2-8-4

 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه : 16 جدول
ح  عنوان  قیمت شر
 7,500 کیلووات  150 0  اضطراریژنراتور   کابل ورودی، ترانسفورماتور ،کیلووات 100انشعاب  رسانیبرق
گرفته  1مصرفی انشعاب  آب رسانیآب   1,500 منبع ذخیره –ساختمان  کشیلوله -شودیماینچ در نظر 
 300 هاساختمان کشیلوله-است در ساعت  مترمکعب 100سون   گاز مصرفی رسانیسوخت 

گرمایش و ایمنی کولر  2 وسایل سرمایش،   1,600 ی عدد بخار 3و  4500عدد 
 100 و اینترنتدستگاه تلفن   3 ارتباطات 
 24 عدد پودری 12 (یلوگرمیک 6) قیکسسول اطفاء حر 
کس ید-عدد 8 (یلوگرمیک 6) قیکسسول اطفاء حر   592 کربن  دیا

 600 یتن 30 باسکول 
کل  12,216 جمع 

 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-5
کارگاهی:  17جدول   )میلیون ریال(  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
 850 850 یک سری  تجهیزات تعمیرگاه و انبار کارگاهی  ابزارآالت 1
 5,000 5,000 " یاسسکتوفتومتر ،متر phوسایل آزمایشگاهی، آزمایشگاه  تجهیز 2

کل  5,850 :جمع 
 نقلیه وسایل 2-8-6

 )میلیون ریال( هزینه وسایل نقلیه:  18جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 63 31.5 2 یتن 3ظرفیت  GS/BASIC 30S4 2000x525دل: م -سایت ساتین  پالت بر دستی  1
 8,900 8,900 1 تنجک 8.5مدل -دیزل نیآرشرکت  کامیونت 2

کل:  8,963 جمع 
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 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-7
 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی:  19 جدول

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
 M58 2 45 90 کامسیوتر دسکتاپ لئوومدل لئوومدل-جی  آلبا مانیتور  کامسیوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 7.5 2.5 3  تلفن  3
 240 240 یک سری  اف دکور میز و صندلی  4
 PRIME H310M-C/PS R2.0 LGA 1151 Motherboard 1 90 90 مادربرد ایسوس کامسیوتر مهندسی 5
 10 5 2  کمد بایگانی 6
 180 50 1  آشسزخانهوسایل   7
گردان  8  10.5 3.5 3 سرمی SM812vمدل  لسرین صندلی 

کل  678 جمع 
 انرژی  هزینه 2-8-8

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 20جدول 
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 کیلووات  برق مصرفی  2
 600 1,200 500,000 مترمکعب سوخت مصرفی 3
 360 30,000 12,000 لیتر بنزین 4
 330    سایر 5

کل:  1,910 جمع 
 نگهداریهزینه تعمیرات و  2-8-9

 )میلیون ریال(  های تعمیرات و نگهداریهزینه:  21جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه درصد ارزش دارایی  شر  هزینه 
 72.4 2 3,620 سازیمحوطه

 917 2 45,850 ساختمان 
 167.4 4 4,185 آالت و تجهیزاتماشین

 1,221.6 10 12,216 تأسیسات 
کارگاهیلوازم و   585 10 5,850 تجهیزات آزمایشگاهی و 

 1,792.6 20 8,963 ونقلوسایل حمل
 67.8 10 678 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  4,823.8 جمع 
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 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-10
 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  22جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 
 900 50 1 مدیر مالی و اداری 2
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 - - - مسئول تدارکات 5
 1,080 30 2 نگهبانی  6

کل:  4,680 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز  :23جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 مدیر فنی 1
 - - - مدیر تولید  2
کیفیت 3 کنترل و   - - - مدیر 
 720 40 1 سرپرست انبار  4
 - - - ریزی و تولید برنامهکارشناس  5

سرپرست نگهداری و  6
 - - - تعمیرات 

کیفیت  7 کنترل   720 40 1 کارشناس 
 630 35 1 تکنسین مکانیک 8
 630 35 1 تکنسین برق 9
 540 30 1 کارگر انبار مواد اولیه  10
 - - - لو کارگر انبار محص 11
 630 35 1 راننده وسایل نقلیه  12
 - - - اپراتور خط  13

 4,770 نفر  7کل جمع 
 نیروی انسانی  یهانهی هز  :24جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 4,680 6 کارکنان اداری 
 4,770 7 کارکنان تولید 

کل  9,450 جمع 
کار در   کار 300و با   فتیش کی*:  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 
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 هزینه مواد اولیه 2-8-11
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 25جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  مواد اولیه ردیف  هزینه 
 500,000 400 1,250 ها میوه وبسایت مای آجیلمیدان -باوداران محلی -داخل پسته تر 1
 173.6 8 21.7 عددی(  1000ی  ها)بسته ییلویک 50گونی -avidشرکت -داخل  گونی  2
کیلوییپالست  نیوز یدی گروه تول-داخل   سلفون 3  = 4.13 460 1,899.8 
 31.86 590 0.054 داخل سایت ایران یارن   نخ 4
 17,400 200 87 آوین پک سازیکارتن-ی  عدد 1000پک  کارتن 5

کل  519,505.26 جمع 
ک   هزینه 2-8-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک: 26جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 1,300 زمین 
 228 10 7 3,620 سازیمحوطه

 2,889 10 7 45,850 ساختمان 
 377 10 10 4,185 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  527 10 10 5,850 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 1,099 10 10 12,216 تأسیسات 
 1,613 10 20 8,963 ونقلوسایل حمل

 153 10 25 678 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 4,325 0 10 43,246 برداریقبل بهره یهانهیهز

 1,133 10 10 12,590.8 اقالم باال( درصد  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 12,343 کل جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-8-13-1

 برداری: هزینه قبل از بهره27جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 165 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز
کارکنان )هزینه  کل حقوق ساالنه(  2آموزش   189 درصد 

 42,953 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  43,307 جمع 
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 یاهیسرما  یهانهیهز 2-8-13-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه28جدول 

ح   )میلیون ریال(مبلغ  شر
 1,300 زمین 
 3,620 سازیمحوطه

 45,850 ساختمان 
 4,185 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  5,850 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 12,216 تأسیسات 
 8,963 ونقلوسایل حمل

 678 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 43,246 برداریقبل بهره یهانهیهز

 12,590.8 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیپیشی هانهیهز
کل:  138,498.8 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-8-14
گردش : 29جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 169,917.5 بندیبستهماه هزینه مواد اولیه و  2 بندیبستهمواد اولیه و 

 1,575 حقوق و دستمزدماه  2 حقوق و دستمزد
 280.5 آب، برق، سوخت و تعمیرات  ی هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  171,773 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-15

 بندی اجرای طرح : زمان30جدول 
 ماه

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

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

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

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

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

  ی برداربهرهسوووال اول   5در این قسووومت تنها برای    شووودهارائه  یهاگزارش،  وجودباایناسوووت ) 15  یبرداربهرهدوره 
 (.شودیمارائه  

کل تولید سوواالنه به  100درصوود و در ادامه   90و   80ظرفیت تولید در سووال اول و دوم به ترتیب   درصوود ثابت اسووت و 
 .رسدیمفروش 

 .دشویم  نیتأم  گذارانهیسرماکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
 درصد است. 100  ازآنپ صفر و   یبرداربهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 

گردشدر محاسووووبات مربوط به   کردن  سوووورمایه  گردش  یکارمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسوووواب، ضووووریب 
که پردا  شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب خت  اسوت. بر این اسواس، فرض شوده اسوت 
 .شودیمنقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   یهانهیهز

کامفار : 31جدول   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 سوووورمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسووووب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسوووورمایهنرخ تنزیل 
کول حقوق صووووواحبوان سوووووهوام: این نرخ برابر نرخ بهره    هوایسوووووسرده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 

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

 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 سرمایهمجموع هزینه: 32جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریبهره یهاسال ساخت یهاسال

 پنجم سهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 95,253 0 95,253 گذاریسرمایه ثابت  یهانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 43,246 0 43,246 کل مخار
گردش خالص  6,018 5,471 9,840 8,503 36,363 0 171,691 0 افزایش در سرمایه در 

 6,018 5,471 9,840 8,503 36,363 138,499 171,691 138,499 گذاریسرمایه یهانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
 .است  شدهارائهمتغیر و ثابت آن در جدول زیر    یهانهیهزتولید و درصد    یهانهیهز

 )میلیون ریال(  آنهای متغیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  33جدول 

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

 100 100 100 90 80       کارگیری ظرفیت تولید )%(درصد به
 760,608 691,462 628,601 514,310 415,604 0 415,604 %0 %100 مواد خام 

 2,796 2,542 2,311 1,933 1,604 321 1,284 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 7,063 6,420 5,837 4,882 4,052 810 3,242 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 13,836 12,578 11,435 10,083 8,883 6,218 2,665 %70 %30 دستمزد 
ک    12,190 12,343 12,343 12,343 12,343 12,343 0 100% 0% استهال

 796,493 725,345 660,527 543,551 442,486 19,692 422,794     های تولیدکل هزینه
 100 100 100 90 80       هزینه هر واحد

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    یهاانیجر   یک هیچکسوری وجه نقد در   شوودیمبه شورح زیر اسوت. همچنان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  یهاسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  34جدول 

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

 900,422 818,565 744,150 608,850 492,000 310,272 کل جریانات نقدی ورودی 
 0 0 0 0 0 310,272 جریانات ورودی وجوه 

 900,422 818,565 744,150 608,850 492,000 0 جریانات ورودی عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 790,320 718,473 658,024 539,711 466,506 138,499 کل جریانات نقدی خروجی 
 0 0 0 0 0 138,499 های ثابتافزایش دارایی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت
 پنجم سهارم سوم دوم  اول اول

 6,018 5,471 9,840 8,503 36,363 0 های جاریافزایش دارایی 
 784,302 713,002 648,184 531,208 430,144 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

 0 0 0 0 0 0 مالیات )شرکت( 
 0 0 0 0 0 0 مالی  نی تأمی هانهیهز

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

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 110,101 100,092 86,126 69,139 25,494 171,773 )کسری( وجوه اضافی 

 562,725 452,624 352,532 266,406 197,267 171,773 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5
نقوودی    یهوواانیووجر،  طورکلیبووهاسوووووووت.    شووووووودهارائووهپروژه در جوودول زیر    شووووووودهبینیپیشنقوودی    یهوواانیووجر
، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  یبرداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشووووان   شوووودهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان: 35جدول 

  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریبهره دوره  دوره ساخت
 سال پنجم  سال سهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول

 900,422 818,565 744,150 608,850 492,000 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 900,422 818,565 744,150 608,850 492,000 0 نقدی عملیاتی هایجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 790,320 718,473 658,024 539,711 466,506 138,499 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 138,499 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   6,018 5,471 9,840 8,503 36,363 0 افزایش سرمایه در 
 784,302 713,002 648,184 531,208 430,144 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 سود شرکت مالیات بر 
 110,101 100,092 86,126 69,139 25,494 ( 138,499) نقدی هایجریان خالص 

 252,453 142,352 42,260 (43,866) ( 113,005) ( 138,499) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 36,873 40,225 41,535 40,011 17,704 ( 115,416) خالص ارزش فعلی

 60,931 24,059 (16,166) ( 57,701) ( 97,712) ( 115,416) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمرا نشووان   یگذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه یک  IRR)  یداخلنرخ بازده    ی هالیتحلو معیاری اسووت 

برای این   شوودهمحاسووبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمقرار    مورداسووتفاده  یگذارهیسوورمامالی برای ارزیابی سووودآوری  
مالی آن اسوت )نرخ  نیتأمبیشوتر از نرخ هزینه    یگذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسواس، نرخ رشود پروژه  49پروژه 
. نرخ بازده شوووودیمسوووودآور تلقی    یگذارهیسووورمااسوووت( و    شووودهگرفتهدرصووود در نظر   20بلندمدت   یهاوامبهره 
نرخ اسووتقراض و نرخ   شوودهلیتعددرصوود اسووت. در محاسووبات نرخ بازده داخلی   28(  MIRR)  شوودهلیتعدداخلی  
گرفته    یگذارهیبازسوورما  شوودهتعدیل. در محاسووبات نرخ بازده داخلی  شووودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
ت. نرخ بازده داخلی  اسوووو  شوووودهگرفتهمتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر   یگذارهیبازسوووورمامالی و نرخ   نیتأمنرخ  
با نرخی معادل    یگذارهیسووورمانقدی مثبت    یهاانیجرکه    شوووودیم( با این فرض محاسوووبه  MIRR)  شووودهتعدیل

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

که ارزش  3.51  یگذارهیسوورمادوره بازگشووت سوورمایه عادی این پروژه  سووال اسووت. دوره بازگشووت سوورمایه متحرک، 
 .سال است. 4.40،  کندیمزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 36جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونیلیم  247.277 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %49نر

خ بازده داخل      28%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1403 سال  3.51 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1404 سال 4.40 20%در  متحرکه یدوره باز

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

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

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 37جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال سهارم سال سوم سال دوم سال اول
 900,422 818,565 744,150 608,850 492,000 درآمد فروش 

 (772,646) ( 702,405) ( 638,550) ( 522,450) ( 422,182) ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 23,847) ( 22,940) ( 21,977) ( 21,101) ( 20,305) ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال سهارم سال سوم سال دوم سال اول
 103,929 93,220 83,623 65,299 49,514 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 103,929 93,220 83,623 65,299 49,514 سود خالص 

 11.54 11.39 11.24 10.73 10.06 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

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

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

کثر   کل   29با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 38جدول 

  عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال سهارم سال سوم سال دوم سال اول
 900,422 818,565 744,150 608,850 492,000 درآمد فروش 
 772,646 702,405 638,550 522,450 422,182 هزینه متغیر

 127,776 116,160 105,600 86,400 69,818 حاشیه سود 
 14 14 14 14 14 نسبت حاشیه سود )%( 

 23,847 22,940 21,977 21,101 20,305 هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 168,048 161,655 154,866 148,695 143,084 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 19 20 21 24 29 سر )%(نسبت سربه 

 5.4 5.1 4.8 4.1 3.4 ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

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

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 39جدول 

  عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم سهارم سوم دوم  اول اول
 628,920 512,801 407,238 311,271 233,629 171,773 جاری هایدارایی 

 76,937 89,127 101,470 113,813 126,156 138,499 ثابت )خالص( هایدارایی 
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  عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم سهارم سوم دوم  اول اول
کل   705,857 601,928 508,708 425,085 359,785 310,272 ها یی داراجمع 

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

 310,272 310,272 310,272 310,272 310,272 310,272 حقوق صاحبان سهام 
 291,656 198,436 114,813 49,514 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 103,929 93,220 83,623 65,299 49,514 0 ماندهسود باقی 
 705,857 601,928 508,708 425,085 359,785 310,272 بدهی و حقوق صاحبان سهام جمع 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشوواهده   شوودهارائهدر جدول زیر    یبرداربهرهمالی در طی دوره   یهانسووبت نسووبت  شووودیماسووت. همچنان 

کل دوره ROEسوووود خال  به حقوق صووواحبان سوووهام ) از نرخ هزینه    جیتدربهدارای رشووود بوده و   یبرداربهره( در 
 .ردیگیمسرمایه پیشی 

به دلیل صوووفر بودن بدهی جاری، نسوووبت جاری )دارایی جاری تقسووویم بر بدهی جاری( محاسوووبه نشوووده اسوووت.  
 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودیم، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  یهرروبه

کارایی    یهانهیهزبه   یگذارهیسورماسورمایه و نسوبت   کلهبهمچنین، نسوبت فروش  که  را   یگذارهیسورماپرسونلی، 
 .شوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیمقرار    موردسنجش

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 40جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 33% 30% 27% 21% 16% به حقوق صاحبان سهام )درصد(نسبت سود خالص 
 15% 15% 16% 15% 14% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 12% 11% 11% 11% 10% نسبت سود به فروش
 4.4% 4.1% 3.9% 3.3% 2.8% سرمایه کلبهنسبت فروش 

 14.8% 15.8% 16.9% 18.2% 19.7% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کتور درآمد فروش،   ثابت و    یهاییداراجدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سووه فا
در    رییتغ عودمحواضووووور، بوا فرض    یگوذارهیوسووووورموا. نرخ بوازده داخلی پروژه  دهودیمعملیواتی را نشووووووان    یهوانوهیهز

کتورهای   به تغییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت    49قبل مشواهده شود، برابر    یهابخشسنانکه در   و هم  ادشودهیفا
کمتر از حسوواسوویت آن به تغییر    یهاییدارا کسووب یک نرخ بازده   یهانهیهزثابت  عملیاتی اسووت. همچنین، برای 

 5تا   با  یقرتدرصوووود امکان افزایش و درآمدهای فروش  6تا   با  یتقرعملیاتی    یهانهیهزدرصوووودی،   30داخلی حداقل  
کاهش دارد  .درصد امکان 
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کتور  یانفراد  رییبه تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس:  41جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %71 - %58 %111 
16.00% - %43- %56 %99 
12.00% - %1 %54 %87 
8.00% - %20 %53 %74 
4.00%- %35 %51 %62 
0.00% %49 %49 %49 
4.00% %64 %48 %37 
8.00% %78 %47 %24 
12.00% %92 %45 %9 
16.00% %106 %44 %16- 
20.00% %120 %43 %63- 

کتور  یانفراد ریی به تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 2نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و  3.51دوره بازگشوت سورمایه    خصوو بهبا توجه به اطالعات این بخش   2.51سوال از زمان شوروع سواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووووادی دارد.   49برابر    IRRکارخانه و    یبرداربهرهسووووال بعد از   کهدرصوووود، ایجاد  در    ازآنجا

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