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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   خشکبار بندیبسته نام طر

کشاورزیدستنییپا فعالیت زمینه   ی صنایع تبدیلی 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی اسفراین شهرستان محل اجرای طر
 انواع خشکبار  نام محصول/محصوالت

 2,000 تن  ظرفیت تولید
 بندیبستهها و تجهیزات انواع خشکبار، نمک و سایر افزودنی از یمواد اولیه موردن 

 نفر 17 یی زااشتغال
 مترمربع 3,360 ازیزمین موردن

 مترمربع 1,010 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 9,500 میزان مصرف آب 

 لووات یک 65 توان برق  
 سالمترمکعب در  700,000 گاز 

 میلیون ریال 155,540 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 387,937 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 4.03 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 350,213 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 46% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %28 (MIRR) شدهلی نر

 ظرفیت تولیددرصد  21% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 239,100 نر
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 چکیده
 لی  تحل خص  و به آنجوان  ب  یتم  ام یو بررس  خش  کبار   بندیبس  تهط  رح ه  دف مطالع  ه ب  ازار محص  ول  نی  در ا
 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا یعرضه و تقاضا  زانیم
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

 ک یس یآ  یبندطبق طبقه  خشکبار  بندیبستهانواع مشخصات : 1جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول محصول نام   محیطیرده زیست  تعرفه 
 Dried fruit packaging 7495412325 Service 1 بندی خشکباربسته

کشمش و ... با توج ه ب ه نی از ب ازار در بس ته های ص د بندیمحصوالت این طرح شامل پسته، بادام، انجیر، توت، 
کیلویی و یک  گرمی، نیم   شودکیلویی انجام میگرمی، دویست 

 پروژه معرفی 1-2
کارخانهاین طرح برای راه کارآفرین پ   از بررس ی ب ازار  بندی خشکبار صورت میبسته  اندازی  پذیرد. در این طرح 

کارخانه اقدام به اخذ مجوزهای قانونی و سپ  تأمین س رمایه های مربوط انجام و پ  از طرح و نیازسنجی ریزی 
کرده، پ  از آم بندی ها، تأسیسات و خرید و نصب تجهی زات اق دام ب ه بس تهسازی سوله و ساختمانادهموردنیاز 
کرد  .خشکبار خواهد 

 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ی،اجتماع  ی،مالحظات اقتصاد 1-2-1
کیفی ت و مرووبی ت مطل وب در بس یاری از   پس ته ب ا   اس تان مانن دخش کبار در    محص والتبا توجه به حجم تولید و 

کشت  تن    2,615حجم تولید   که بیانگر رتبه   4,134در سال )سطح زیر  کش ت  13هکتار(  در میزان تولید و سطح زیر 
کشت    177,221و نیز انگور با حجم تولید   که بیانگر رتب ه    ۱۶٬۴۲۱تن در سال و )سطح زیر  در می زان تولی د   8هکتار( 

کشت 7و رتبه   کشور است  سطح زیر   چالشی وجود ندارد.  گونهچیه، از حیث تأمین مواد اولیه  در 
ع  الی  نس  بتا  در ط  ول س  ال بی  انگر ب  ازار   مس  افر از اس  تان 20,000,000از   شیعب  ور ب   لیو پتانس   ییایوج  ود ج  اده آس  

 فروش محصوالت است.
 پروژه  یابیمکان  1-3

ب   ا مختص   ات  54 مترمرب   ع در ش   هرک ص   نعتی اس   فراین در قطع   ه ش   ماره 3,360ای   ن پ   روژه در زمین   ی ب   ه مت   راژ  
 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر  GIS( اجرا خواهد شد و نقشه 4109605,532575)
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 اسفراینشهرک صنعتی وذایی موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به زون  : 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
  62 فرودگاه بجنورد 7
  420 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,435 بندرعباس  9
  124 آهن جوینایستگاه راه 10
  154 آهن جاجرمایستگاه راه 11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
های ت أمین بس یار پ ایین ترین م واد اولی ه در اس تان، هزین هتوجه به درد دس ترس ب ودن اص لیخرید مواد اولیه: با  

کارخان ه و  خواهد بود. این هزینه پایین ناشی از دو مسئله است، اول نزدیکی تولیدکنندگان خشکبار در استان ب ه 
کاهش قیهای حملکاهش هزینه که خود موجب   مت آن خواهد شد.ونقل و دیگری وفور خشکبار در استان 

 )میلیون ریال(  بندی خشکباربستهمواد اولیه موردنیاز تولید  :3جدول 
کل  هزینه هر تن )تن( مصرف ساالنه محل تأمین نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 2,310,000 1,100 2,100 خراسان شمالی  انواع خشکبار  1
 500 50 10 خراسان شمالی  هاافزودنینمک و سایر  2
 3,000 1,000 3 مشهد یا تهران  بندیبسته 3
 500 500 1 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

کل  2,314,000 جمع 
ای در اس  تان ب  ا ف  روش محص  والت: ف  روش محص  والت ای  ن ط  رح در اس  تان ب  ا توج  ه ب  ه نب  ودن ه  یچ تولیدکنن  ده

گی  رد. ب  ا توج  ه ب  ه رق  ابتی نب  ودن های دیگ  ر ص  ورت میتولیدکنن  دگان اس  تانحاش  یه س  ود بس  یار ب  اال از س  وی 
توان حاشیه سود بس یار ب االیی از ف روش محص والت ط رح در اس تان ب ه دس ت محصوالت این طرح در استان می

 آورد.
 ظرفیت اسمی و میزان فروش سالیانه  :4جدول 

کل قیمت فروش )میلیون ریال( واحد ظرفیت اسمی  نام محصول   )میلیون ریال( فروش 
 2,460,000 1,230 تن 2,000 انواع خشکبار 

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
اطالع ات وزارت ب رداری مط ابق های بهرهب ر اس اس مج وز پروان ه  بندی خش کبارمیزان عرضه داخلی یا تولید بسته
 صورت جدول زیر هستبه 1399تا  1394صنعت، معدن و تجارت از سال 

 خشکبار بندیبستهظرفیت  . میزان 5جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 175,006 
1395 257,356 
1396 386,586 
1397 619,417 
1398 746,357 
1399 844,176 
ب  ا توج  ه ب  ه اطالع  ات اخذش  ده از وزارت ص  نعت، مع  دن و  1399فع  ال در س  ال  یاطالع  ات واح  دها ری  در ج  دول ز
 .شودیتجارت ارائه م
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 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد  یفرد
 1,200 1391  مهاباد مهاباد بندی خشکبار بسته 34شرکت تعاونی  1
 1,000 1390  میاندوآب زرینه میاندوآب کنیپاکخشکبار و سبزه  37تعاونی  2
 40 1377  اصفهان شرکت -سیمین فر  3
 400 1379  نظرآباد  شت و صنعت ایران ترگل ک 4
 1,500 1378  ساوجبالغ سید علی مقدس زاده 5
 1,500 1390  کریمرباط  نگین سیاره سبز  6
 100 1379  ساوجبالغ وذایی نفیسا 7
گل 8 ک سپید   100 1391  اشتهارد خشک پا
کدشت  وذائی تینا نوش آسیا 9  200 1390  پا
 500 1383  نظرآباد  کارلینا 10
کام خراسان 11  50 1385  مشهد ترش 
 100 1379  فیروزه  به طعم خاورانمحموداخالصی 12
 20 1387  رامهرمز کنی رامهرمز خشکسبزی  77تعاونی شماره  13
 600 1384  شیراز صنایع وذایی جنوب فارس  14
 2,500 1389  سروستان پارس محشر جنوب 15
 200 1390  کرمان پارسیان دی سمبل 16
 500 1385  سوادکوه شمالی  تلکا بشل س خ  17
گل سبالن  18  250 1387  اردبیل گل هرقتعاونی ناز 
کشمش دانهبستهشستشو و  19 ک نگین بندی  کستان های رز تا  400 1387  تا
 20 1390  قزوین  همراه طبخ بانو 20
 1 1390  ساوجبالغ کالر نوش 21
گوزلو  22  3,000 1390  کرج  امیرمحمد قرا
 50 1389  اصفهان شرکت -های پروتئینی ایران فرآورده 23
 10 1389  اهواز بندی پیمان فرد جنوب بسته 24
 40 1389  اهواز بندی پیمان فرد جنوب بسته 25
کرمان 26 گران پسته   130 1386  کرمان کیمیا 
کیمیا 27  130 1389  البرز زرین روون 
کیمیا 28  130 1389  البرز زرین روون 
گسترسپادشرق 29  100 1399  مشهد سرما
 50 1393  قم حمیدرضا فخری زاده و هادی بابایی 30
 2,000 1394  بابلسر تجارت ایرانیان آشناصنایع وذایی  31



 7 مطالعه بازار فصل اول: 

 

ی  
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 300 1394  سرعین  بندی خوش بسته تعاونی بسته 32
ک بناب  33  2,800 1393  بناب  آذر تا
 1,800 1394  مالیر رضا چگینی 34
 1,500 1395  سروستان فارس  گل رزبندی تولیدی صنایع وذایی تعاونی بسته 35
 2,000 1397  اردبیل میرزامحمدی مجید  36
 750 1391  شهرقائم شهرسینا قائم 81-8191 ییوذابندی مواد تعاونی بسته 37
 3,000 1392  مالیر اصغر جعفریعلی 38
 100 1394  سوادکوه شمالی  تقی لطیفی شیردار 39
 36 1399  شهرکرد عزیز اهلل علوی 40
 220 1399  دزفول بهینه سازان سوشیانت  41
گیالن منطقه آزاد انزلی 42 گل   250 1393   تعاونی سه 
 130 1399  سیرجان  اهلل چراوی پورعنایت  43
کشاورزی طالی  44  300 1392  انار  سبزکورخدمات 
 10,000 1394  شیراز تولیدی بازرگانی پارس محزون  45
گیالنصنایع تولیدی و بسته 46  250 1396  بندر انزلی  بندی 
 400 1392  دزفول کشت و صنعت بهارنارنج دز 47
ک ملکان 48  2,000 1391  ملکان اوزوم تا
 200 1392  بوشهر فارسگروه صنعتی ازهار خلیج 49
 350 1392  ساوجبالغ بسته سازان فراز نام 50
 500 1392  ایرانشهر  عذرا اسماعیلی الشتر 51
 600 1397  آذرشهر تیمور محمد جعفری ممقانی 52
 500 1394  نظرآباد  حسین برزو  53
کدشت  تعاونی مهرآور رویش سبز 54  750 1392  پا
 300 1392  بندر انزلی  زر بسته خزر منطقه آزاد انزلی 55
 6,000 1398  بناب  سنای صادرات خاورمیانه 56
 1,100 1393  ساری  بندی خشکبار آرمان پخش مازند تعاونی بسته 57
کویر 58  2,000 1392  رفسنجان بازرگانی معراج سبز 
 4,800 1395  کرمان ساختمانی تأسیساتی پیشتازان جنوب شرق آسیا  59
 1,500 1393  نقده رضا پور قلی  60
 50 1392  آباد خرم بهبود وذای خرم 61
 2,000 1392  ملکان سلیمان لیالن 3821بندی خشکبار و حبوبات بسته 62
 120 1394  کرمان محبوبه آقایی 63
کبیری سامانی 64  150 1393  شهرکرد یاسر 
کویرصنایع بسته 65  100 1393  یزد بندی وذائی نگین دانه سبز 
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 2,500 1396  یزد خواهمهدی نیک  66
 200 1393  سلطانیه  ناب پروران سبز اندیش  67
 200 1394  نظرآباد  شاهد نادری  68
 100 1395  نیشابور ایروانیابوطالب  69
کستان 70 کدبانو تا کستان پدیده   290 1393  تا
 250 1394  بهشهر رضا موحدیعلی 71
گالن بندی مهر آوای یلدا صنایع بسته 72  200 1395  ده 
 240 1394  تویسرکان  مصطفی تیموری 73
 300 1395  قم پسته سبز ایرانیان 74
 1,000 1397  چابهار  نگاه بلوچستان  75
کستان 76 ک تا کستان زرین سبز تا  2,520 1396  تا
 500 1399  اصفهان شرکت درین تجارت سدید  77
کوه چالی  78  1,000 1397  آوج  قازیان 
 50 1396  مشهد علی حقیقت پور  79
 200 1397  فردی  دانه سبز سبحان کشت و صنعت تک 80
 900 1396  آبیک خشکبار میرعماد  81
 20 1395  بروجرد بهزاد نظامی 82
کو  83  5,240 1397  فاز یک پدیده طالی سبز منطقه آزاد ما
 200 1397  کرمانشاه  احسان احمدی  84
 250 1396  سیرجان  طیبه بازمانده قرائی 85
گستر 86  3,100 1397  چابهار  ایمان 
 150 1397  اشتهارد شرکت تعاونی قناعت البرز  87
 250 1398  آوج  تعاونی قناعت البرز شرکت  88
 9,500 1396  چابهار  یکتا موج دریا  89
 500 1398  گرمسار چین توشه سبز بهینه دست 90
کاشت ایرانیان 91  400 1396  آباد خرم نگین 
 569 1398  بندر انزلی  سرگل سبز خزر منطقه آزاد انزلی 92
 500 1397  شیراز زرین چاشنی دنا 93
 200 1397  مشهد فرهاد تجارت توس 94
 15,000 1397  محدوده یک بهین تجارت مبین ارس 95
 200 1398  بیرجند علیرضا خامه زر  96
گرس  97  100 1397  سامان  ستاد بازرگان سپهر زا
 60 1397  ایالم صبری امیدی زاده 98
 150 1398  قزوین  مجید خانی پور لشکریانی  99
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 90,000 1397  چابهار  کرانه لیپار منطقه آزاد چابهارقاصدک  100
 3,000 1398  محدوده یک خشکبار رادین ارس 101
 1,650 1397  یزد صنایع وذایی زبده ایساتی  102
گستران خزر پارِس منطقه آزاد انزلیتولیدی و بسته 103  10 1398  بندر انزلی  بندی مهر سا 
 390 1399  قم پارسا ها طعم ایرانیان تک 104
 20 1397  طوالش  عزیز نوری سوها  105
کاووس صنایع وذایی حنان قابوس  106  250 1397  گنبد 
 1,200 1398  گرگان  آراد جوانه هیرکانیا 107
 500 1399  سیرجان  آبادی حسن طالبی جالل 108
 10 1399  بابل هادی احدی نژاد درزی 109
 500 1399  بهبهان  مهرزاد علی نسب 110
 7,000 1399  مالرد  آروین آژند آسیا 111
 1,100 1399   همای فائق ارس  112
 10 1399  آباد خرم سرزمین مهر و ماه 113
ک نگین 114  5,000 1399  زهرابوئین شیرین مظهر تا
 500 1393  شیر عجب  تک شهد ناب  115
 200 1392  بروجرد بندی شهر نوش خوشنامصنایع بسته 116
ک ابهر  117  4,000 1393  ابهر زرین تا
کویر رفسنجان )سهامی خا ( 118 کوثر   100 1397  رفسنجان صنایع وذایی 
گیالن قوت  119  100 1395  رشت تولیدی صنعتی 
 20 1395  بینالود  زعفران بهر امن 120
گیالن 121  1,050 1391  اشرفیه آستانه تعاونی تولیدی و توزیعی هور 
 100 1395  بینالود  زرین ستاره مسما 122
 675 1394  شهرخمینی تولیدی پک تین 123
 20 1394  بینالود  کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز 124
 200 1398  شیراز صنایع وذایی همه آشنا 125
 1,000 1395  بهار بندی طلوع همدان بسته 126
 1,100 1399  بندرعباس  مزرعه دشتپیوند  127
 5,200 1397  مالیر شرکت شبنم صحرا 128
 150 1397  کاشمر قنبر باقری 129
 200 1398  سامان  شهین محمد علیزاده سامانی 130
 240 1395  چناران  مهرخوبان مشهد 131
 350 1394  شوشتر کنی سبز نام شوشترتعاونی سبزی خشک 132
 2,000 1396  شیراز بادام مهیاخالل  133
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 300 1396  فردوس صنایع وذایی نگین اخترکویر 134
 50 1394  بیرجند های آفتاب باقران شانه 135
 2,000 1394  مراوه حسن دیهمی 136
 2,500 1398  سیرجان  صنایع وذایی فرد سیرجان  137
 850 1396  نظرآباد  گیاهان سبز طالقان  138
 15 1397  بینالود  کشاورزی توس زعفران برادران  139
 500 1398  آبیک علیرضا شعبانی  140
 1,350 1399  قزوین  ستارگان امیر منصور 141
 2,000 1399  ارگ جدید  تولیدی بازرگانی امیرکبیر برنا  142
 500 1396  مالرد  بندی خشکبار آرات تهیه و بسته 143
 200 1394  نظرآباد  دالین مهر 144
کامران  145  300 1396  شیراز بیتا خشکبار 
کستان بهین سبز سپهر  146  210 1392  تا
 500 1393  شفت بندی فرازنگر خاورمیانهصنایع بسته 147
گستر مازند 148  200 1399  بابل همیار 
 2,000 1398  مراوه خشکبار رزان مراوه 149
کارونی فجر فندرسک 150  200 1394  رامیان تولیدی ما
 470 1392  ری نوشیِن خرم 151
 102 1396  بابلسر تردک 152
 2,000 1393  شیراز بدری شیعتی فرد 153
 300 1396  کنارفریدون دهکده سبز ساحلی  154
 20 1393  قوچان  حمید چمنی  155
کری 156  300 1394  یزد ولی شا
 50 1399  کرمان سی ناز پوریا طعم 157
 1,000 1398  کریمرباط  بیاض ارمغان  158
 2,000 1397  شیراز محمدجواد ارشادی 159
کرج 160  300 1397  کرج  تولیدی قند 
 250 1395  سروستان بندی پسته فدک سروستانتولید و بسته 161
 100 1394  بینالود  تاتلی آروین توس 162
 500 1394  کرمان سینا رشن  163
گستر سروستان 164 کدشت  ماندگار   164 1394  پا
 800 1393  سوادکوه شمالی  تعاونی هدیه خاتم 165
 900 1396  آذرشهر زرین پوش ممتاز  166
 6,387 1393  تهران  گلستان 167
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 600 1394  تهران  گلستان 168
 2,000 1399  البرز های پروتئینی و لبنی سحرفرآورده 169
 100 1392  کاشان پردازان خشکبار  170
 50 1392  ساوجبالغ ونچه پرور  171
 50 1396  دهلران بندی محصوالت وذایی چشم روشن دهلران بسته 172
 400 1399  میبد شهرناز شیرین میبد 173
 2,650 1399  شیروان بندی مروارید سبز شیروانصنایع بسته 174
 500 1395  نقده بندی سولدوز دانهبسته 175
 2,300 1396  مالیر بهنام سهرابی 176
 800 1397  شوش  خوشه زرین امید 177
 100 1397  سمنان  پارس ادویه 178
 1,160 1399  اهواز احمد بهبهانی نژاد 179
 880 1392  قائنات  تروندزعفران قاین 180
 1,000 1396  مالیر والمرضا نبوی 181
گل پونه  182  300 1392  شوشتر خوزستانصنایع وذایی 
 1,100 1397  آمل آفاقشید شمال 183
 200 1393  اردبیل آرتا دانه اربعه 184
کدشت  صنایع وذایی ساالرسارین روز 185  400 1396  پا
 3,500 1398  شیراز سبز بهار فارس  186
 250 1395  دماوند نگین دماوند 187
کام مرند 188  500 1396  مرند ترشی 
 90 1393  اردبیل قاسم قلی پور 189
 200 1397  سرا صومعه عطر نان حجیم  190
 30 1396  دامغان اصغر مرشد پورعلی 191
کومش  192  1,000 1393  سمنان  واچین 
گلستان 193  50 1398  کریمرباط  قنددرسا
 600 1395  ایرانشهر  بندی محفل جنوب بلوچستانبسته 194
 75 1398  بینالود  شاهسوند زرین 195
 5,800 1397  شهرقائم شهربندی محصوالت وذایی جمع قائم تهیه و توزیع و بسته 196
 200 1396  زرندیه ماه چین دانه  197
کارآفرین 198  200 1396  ساوجبالغ تولیدی سهودصنعت 
 41 1394  کرج  اسماعیل صیتی  199
 1 1396  زنجان  حبیب اله فصاحتی 200
 150 1393  رودبار بندی حبوبات و خشکبار عدالت لوشان تعاونی بسته 201
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گلستان 202  3,800 1399  مینودشت صنعتی بازرگانی نگین 
 300 1395  یزد محمدحسن فتوحی 203
 100 1394  مشهد های وذایی مشهد بهروز فرآورده 204
 500 1399  سرا صومعه سرا صومعهتولیدی و خدماتی و بازرگانی نیلوفر  205
 1,800 1398  تبریز شیرین عسل  206
کارگران ایران اتحادیه مرکزی تعاونی 207 ک  های مصرف   50 1399  ارا
 1,200 1398  ری صنعت وذا اطمینان 208
 500 1396  آبیک کشت و صنعت شادبه 209
 50 1394  بینالود  باقر زادهاحمد تقدیسی  210
ک  211  100 1396  ساوجبالغ مهندسی فرآیند خورا
کدشت  همدل بهاران جهان  212  300 1399  پا
 500 1393  شهریار کشت و صنعت شهریار 213
 2,000 1393  زنجان  عسل صبای زنجان  214
 300 1398  زنجان  رسول نوری فرد  215
کریمی  216  942 1397  ری تفرشیمحمدرضا و مجید 
 100 1392  ارومیه  ابراهیم خلیل مرادی نژاد  217
 200 1394  ساوجبالغ دشت موسسه سردخانه زرین 218
گل یاسین 219 گوزل   20 1393  خدابنده تعاونی 
 20 1395  بینالود  تعاونی تولیدی چوبک توس  220
کو پارس  221  512 1394  خرمدره شو 
 50 1399  ساوجبالغ هزاره سوم وطن صنایع وذایی  222
کارون  223  55 1395  مالرد  صنایع وذایی انسی ما
کهربای نوین پاسارگاد  224  100 1396  مشهد فوژان 
کدشت  دشت فاخته بهاران  225  600 1396  پا
کدشت  صنایع وذایی برگ بال 226  100 1399  پا
 600 1394  ارومیه  ایل سور آذربایجان 227
 250 1392  رشت گیالن پونهتولیدی  228
کآذر میشو خشکپ 229  200 1398  کرج  ا
کآذر میشو خشکپ 230  550 1399  شبستر  ا
 300 1399  مشهد مسعود عدلی 231
 100 1399  تبریز تبریز پرک  232
 50 1399  مشهد محمدصادق پیروی 233
 1,500 1396  نظرآباد  امیر تاجدار  234
 350 1395  اردبیل کهنی جلیل پور  235
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 128 1399  مشهد کشت و صنعت برین زعفران یاقوت سرخ 236
 500 1394  سیرجان  ها تصفیه شکر تهران کارخانه 237
 2,000 1392  رفسنجان سید محمود ابطحی 238
 750 1396  اشرفیه آستانه نگین نادر شمال  239
 100 1396  کوه دشت اطعمه پارسیان طرهان 240
 150 1399  ساوجبالغ سبالن معطر  241
 150 1396  آباد نجف شکوه نگین آسیا 242
گیل آستان 243  300 1392  اشرفیه آستانه زرین 
 50 1399  الرستان محمود قطباء 244
 1,000 1395  دشتستان کشت و صنعت پریشان نخل بوشهر 245
 300 1398  بندرعباس  تغذیه سازان بکر طراوت 246
 600 1394  مالرد  مارال برخورداری اسفند آباد و مونا محمدی  247
 500 1397  ساری  مجتمع صنایع وذایی دشت ناز مائده 248
گلستان 249  1,300 1394  قال آق فرا پخش 
کباتان  250  850 1399  همدان  صنایع وذایی بوعلی سینای ا
 4,500 1399  ری بندی عسل دخت شهد صنایع وذایی و بسته 251
 500 1398  قم امیر لطیفی زاده  252
کویر  253  200 1396  کاشان سبز نوش 
 650 1399  هری  آذر پالست ایتک  254
 500 1397  شیراز صنعت داران افتخاری شیراز  255
کدشت  الیناز برگ طالئی 256  5,000 1392  پا
 100 1396  ابهر حمید بهرامی  257
 500 1398  رشت کاسپیننارین تک  258
 1,100 1397  نهاوند یزدان دارائی  259
 2,000 1397  تهران  پدیده سبز مهرگیا 260
 250 1396  سرا صومعه صنایع وذایی ترددانه رضوان 261
 500 1399  نظرآباد  پیالس سویا  262
 800 1394  سیرجان  جواد صفی نژاد 263
 750 1398  اشکذر  توسعه صنایع وذایی رشد 264
 1,200 1398  بانه عمر سعیدی  265
 300 1396  اهواز مهزیار پدیده ماهان  266
 250 1399  قم فرشته ماه آسمانی 267
کنسرو یزد 268  500 1393  یزد ریحان 
 230 1398  دزفول بهینه سازان سوشیانت  269
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 500 1398  بر خوار  آبادی علیرضا فتاحی دولت 270
 1,500 1399  کرمانشاه  وربگل مهر  271
 500 1395  گرمسار بندی میالدصنعت بسته 272
 30 1398  بوشهر تولیدی و صنعتی آدیش واد 273
کدشت  داریان تجارت برکت 274  12 1398  پا
 100 1396  نظرآباد  سپیدار بوستان البرز 275
کالنتری پور 276  600 1395  کرمان احمد 
کار  277 کدشت  داود مالحظه   1,500 1395  پا
 400 1393  ساوجبالغ مهدی عبداله نژاد اورنگ 278
 30 1399  سامان  بندی و پخش مواد وذایی آویشن چهارمحالبسته 279
کولوندی 280 کا  600 1396  سلسله  محمد 
 40 1397  آبیک محمد سلیمی 281
کدشت  تولیدی و بازرگانی ایران فرید  282  462 1393  پا
کشور بنیاد تعاون و حرفه 283  150 1396  رشت آموزی و صنایع زندانیان 
کشور بنیاد تعاون و حرفه 284  10 1397  کرج  آموزی و صنایع زندانیان 
 1,050 1398  بوشهر آجیل و خشکبار مجلسی  285
 500 1399  ساوجبالغ کدبانو  286
 1,980 1396  کرمان وند آپادانا  287
کدشت  بندی آرومابستهصنایع وذایی و  288  750 1396  پا
کدشت  صنعت وذایی اندیشه نو قریشی 289  1,000 1393  پا
 1,200 1399  نیر مهر آب بهشت  290
 300 1399  مراوه کریم ملکی 291
 200 1394  بویراحمد  صداقت نگین بویر 292
 500 1397  اشتهارد زرین مائده سحر 293
کهن 294  6,000 1399  زرندیه طبیعت سبز پارس 
 10 1399  نظرآباد  سپیدنار جنوب  295
 1,400 1392  آبادعلی تعاونی صنایع رزنازگلستان 296
 541 1394  قزوین  خشکبار طالئی پاسارگاد  297
 500 1397  ابهر خوشه سبز السا 298
 15,000 1396  ساوه  فلیک  شرق 299
گلستان آجیل و خشکبار دست 300  1,500 1398  کالله  کاللهچین 
 2,700 1397  محمودآباد  شمال آزندینبهراد  301
 2,000 1397  آبیک مهدی بخشنده 302
کدشت  علیرضا داودیان 303  1,320 1396  پا
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 100 1395  تفت ماندانا امینی 304
 700 1398  آبیک توسعه بازار راسن 305
 50 1398  مشهد پالیز شرق توس  306
 6,480 1397  ری فام اندیشهسبز  307
گستر البرز  308  50 1394  قزوین  کدبانو 
 1,500 1398  مهاباد داود ایزدی  309
 300 1394  بینالود  دانه آفرین ارس 310
 10 1393  تبریز عزیز محمدجعفری ممقانی 311
 30 1398  شهرکرد نیک پسند ایلیا 312
کیش 313  35 1397  کرج  راد 
 100 1396  سپیدان مهندسی ایوان پیشرو پارس فنی  314
 7,000 1396  شیراز شرکت نوید خوش پارسیان  315
 7,000 1399  شیراز شرکت نوید خوش پارسیان  316
 600 1399  قم بندی ارمغان طبیعت ایرانیان صنایع بسته 317
 200 1399  قزوین  خشکبار ایرانیان راد 318
 50 1398  شیراز مینو مهر پارس 319
ک مروارید قشالق  320  1,000 1399  آبیک تک پا
 1,000 1398  مشهد توسعه اسفدان شرق 321
کبر روزبهانی 322  30 1396  سامان  ا
 200 1398  اشتهارد ی مانیچاتولیدی بازرگانی   323
 6,000 1395   رادین فر آور منطقه آزاد انزلی 324
 225 1399  نقده اله ویردی بابائی  325
 200 1399  رشت یاقوت سبز داماش 326
 400 1399  اشتهارد کاوشگران نوین فرسار پایا  327
 7,000 1399  تهران  سپهر نوید آفرین 328
 10,000 1396  محدوده یک شرکت بین المللی آیدین تجارت ارس  329
کبر ایزدپناه 330 کدشت  ا  750 1396  پا
 3,159 1394  زرندیه گل ذرت سازان  331
کشت سبز شیراز 332 کشاورزی   1,960 1396  شیراز تولیدی و خدمات 
 20 1398  تهران  تولیدی وذا صدف 333
 200 1398  قم سعید اقبالیون  334
گلدشت  335  50 1396  قم گوهر سبز آسمان 
 2,200 1396  بستک بهرام افراشته 336
 500 1399  شیراز خدماتی تأسیساتی جهان سبز مهر 337
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گروه رایا 338  500 1396  تهران  شرکت مستر 
 600 1396  محدوده یک های آرازگونش دانه  339
گل میمندتولیدی و بسته 340  125 1394  فیروزآباد بندی مواد وذایی و خشکبار فارس 
کوهستان  341  500 1396  آمل زمرد سبز 
گنولیا  342  390 1396  ری اسپاس ما
گستران وروب بوشهربندی هفتبسته 343  400 1395  دشتستان خان 
 1,000 1397  بروجن یاس فاطر اصفهان 344
 3,000 1395  بوشهر توسعه مروارید امید 345
کدشت  توسعه مروارید امید 346  3,000 1397  پا
 300 1396  بابل توسعه بازرگانی و صنایع وذایی هانی 347
 77 1396  بهارستان  سعید سقطچی  348
 500 1398  کرج  آجیل و خشکبار تواضع اصل 349
 50 1398  ساوجبالغ ژوبین تک ستاره البرز 350
کاظمی 351  10,000 1398  کرج  حبیب اله 
گیتی افق آریا  352  3,500 1399  سلفچگان بازرگانی مواد وذایی 
کناره ریکنده 353  600 1398  شهرقائم به دانه اعال خزر 
 100 1399  آباد خرم ایمان صادقی  354
 50 1398  کرج  پدیده نگین حیدر آتا  355
گرگان  356 گستر   297 1398  بندرترکمن بستر راه پی 
 30 1398  زنجان  صنایع وذایی آرین آرتان زنگان  357
 2,000 1397  فاز یک سالم سازان آذر  358
 6,080 1397  فاز یک آرمان پرتوپایدار  359
کوهستان جبالبارز عنبرآباد 360  300 1397  عنبرآباد کشاورزی زارچ 
کوروش 361  3,000 1398  مشهد طالی ناب 
 800 1397  استهبان محمد حسین عابدی  362
گناباد  363 گستر   1,500 1398  گناباد  نعیم 
 600 1398  کرمان عظیمه رضازاده  364
کیمیای  365  15,000 1398  شیراز دردانه بازرگانی جهان 
 2,250 1399  بیرجند آبتین تجار هور 366
کدشت  مژده سادات بیژن فر 367  200 1399  پا
کوهستان  368  270 1399  آوج  صنایع وذایی آفتاب چین 
 100 1393  نقده ذخیره سازان شمال ورب  369
 1,000 1398  بندر انزلی  انزلی های وذایی سرزمین سبز ایرانیان منطقه آزاد فرآورده 370
کرات نور پارسیان  371  50 1396  نوشهر تولیدی 
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 50 1398  الهیجان تیمن 372
 5,000 1397  ساوه  کیش چیپ  373
 200 1393  ایوان  دانه طالیی مانشت 374
کالرستاق  375  240 1393  چالوس  مواد وذایی شیرین 
 3,000 1397  المرد فرا شهد زنگنه 376
 50 1398  کرج  مهنام 377
 2,000 1396  نظرآباد  زرین البرز ایرانیان 378
 60 1399  شاهین شهر و میمه طعم آفرین اصفهان  379
 3,950 1394  بناب  شرکت خشکبار صادراتی طارمی بناب 380
 1,500 1398  بناب  زرین خوشه پردی  بناب  381
 50 1398  تهران  )کارخانه عباس آباد(  اتکا یارهیزنج یهافروشگاه 382
 100 1397  الهیجان سعید سلیمی نژاد 383
کستانفرآورده 384  350 1393  زهرابوئین های وذایی ناردین تا
 700 1398  ابهر ارووان هیدج  385
 1,700 1392  کرمان خدمات صنایع پارس مینا 386
 1,200 1398   صنایع وذایی نیکو نوش زرین 387
 1,050 1399  قزوین  بندی ماه دانه قزوینتعاونی بسته 388
 500 1398  مشهد پانیذ شهد بینالود پارسیان  389
 300 1398  رشت صادرات رویال وارنا 390
گستر آریا  391  390 1393  شهریار صنایع وذایی قندچی 
 600 1394  مالیر داود حسنوند 392
 1,000 1398  ری بهشت قندیل 393
 5,000 1393  فراشبند کشت و صنعت هانی  فارس  394
کی  395  50 1397  اصفهان والمحسن تا
گلستان 396  1,500 1394  آبادعلی مارال فروز 
ک دانه 397  500 1395  اشتهارد شایا صنعت پا
 900 1395  مالیر قادر چگینی 398
 300 1395  ری محمد روحی حجتی 399
 3,000 1398  مالیر شیرزاد خانی 400
 300 1397  شیراز جهان خشکبار آسیا 401
 2,200 1397  استهبان تولیدی قند ارمغان صبای فسا 402
گرس 403  100 1396  بروجرد بهین خشکبار زا
 1,500 1396  آبدانان  گلچین دانه صدف آبدانان  404
کدشت  ویستا برنا فروردین 405  300 1396  پا
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 200 1397  بروجرد حقیقت سعیده  406
کدشت  صنایع وذایی یاقوت یونا  407  200 1397  پا
 1,800 1397  زهرابوئین نیلوفر محمدی جوقینی 408
گودرزی  409  1 1397  بروجرد ایمان 
 1,000 1398  ساری  ندای سارینای سبز خزر 410
کدشت  نیلوفر تابان روز 411  79 1397  پا
کشمش 412  1,750 1397  مالیر کارخانه 
 1,350 1398  قم خدمات جانبازان و شاهدان ایثار قم 413
 895 1398  کریمرباط  محمدرضا صابری جوشقان  414
 300 1398  یزد محسن فرح  415
 100 1398  سبزوار رمضانعلی مسعودی طلب 416
 1 1398  ری خشکبار مرجان سفید تهران 417
گردی و  418  3,600 1398  بیرجند حسین حاجی آبادی سید حسن دستی 
 600 1398  ری فیدار آرمان سالمت توسعه 419
 40 1399  قال آق نماد فرآیند صبح 420
 1,500 1399  استهبان توسعه تجارت مزرعه داتیک 421
 3,000 1399  آمل داوین آمل یهاگلتولیدی ونچه  422
کاناز فارس  423  250 1399  شیراز صنایع وذایی 
 2,500 1392  مراوه تضامنی صادراتی محمد مهدویه و شرکا 424
 1,800 1397  شیراز اطل  نوین انصار 425
 100 1392  اسفراین نان صنعتی سلوک به نان اسفراین 426
 10,000 1399  کرمانشاه  خانه چای پارس  427

ک  ه ب  ا توج  ه ب  ه اطالع  ات اخذش  ده از وزارت دارد )وج  ود  1399اطالع  ات ظرفی  ت تولی  د واقع  ی فق  ط در س  ال  ازآنجا
دیگ ر اطالع اتی وج ود ن دارد ل ذا ب رای  هایس الدر ج دول ف وق( و در   1399 اس فندماهصنعت، معدن و تجارت در  

که پروانه  کاهش ظرفیت اسمی واحدهایی  ب ه ظرفی ت واح دهای فع ال را نس بت  اندگرفتهرفع این مشکل درصد 
که نتیج ه آن  میکنیمدیگر را نیز در این درصد ضرب  هایسالبه دست آورده سپ    )جدول فوق(  1399در سال  

ظرفی  ت  ک  هاینهس  ت، ل  ذا ب  ا توج  ه ب  ه  1398ت  ا  1394 هایس  المش  خش ش  دن ظرفی  ت تولی  دی تقریب  ی در  
که پروانه برای آن  575,419و ظرفی ت واقع ی ای ن س ال   ت ن  844,176  برابر  1399در سال    صادرشدهها  واحدهایی 

ت وان ب رای ب ه دس ت آوردن ظرفی ت ک ه می  دی آیمب ه دس ت  0.681634تن هست، از تقس یم ای ن دو ع دد ض ریب  
   استفاده نمود.  رداریببهرهی  هاپروانهواقعی هر سال از ضرب این ضریب در ظرفیت بر اساس 

 1398تا  1394 هایسالواحدهای فعال در   تقریبی : ظرفیت تولیدی واقعی7جدول 
 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
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1394 119,290 
1395 175,423 
1396 263,510 
1397 422,216 
1398 508,742 
1399 575,419 

نش  ان  یخط   ونیب  ر اس  اس رگرس   1404را مط  ابق ج  دول ف  وق ت  ا س  ال  دی  تول یب  یتقر زانی  بین  ی مپیش ری  نم  ودار ز
 .دهدیم

 بینی میزان تقریبی تولید : پیش1نمودار  

 
 شده است.ارائه ریدر جدول ز 1404تا  1400از سال   یداخل  دیشده تولبینیمقدار پیش

 1404تا  1400شده تولید داخلی از سال  بینی: مقدار پیش8جدول 
 بینی میزان تولید پیش سال
1400 688,030 
1401 786,300 
1402 884,560 
1403 982,830 
1404 1,081,100 
که    بندی خشکبار افزایشی است.میزان بسته  دهدیمو جدول فوق نشان   نمودارهمچنان 
گمرکی ندارد لذا تحلیل واردات و صادرات حذف میبسته  کهاینبا توجه به   شود.بندی خشکبار تعرفه 

که مجوز اخذ    شود.ارائه می  بر اساس میزان پیشرفتاند  نمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 
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 گرفته میزان پیشرفت واحدهای مجوز   :9جدول 
 )تن( تیظرف درصد پیشرفت

0%-25% 518,656 
25%-50% 30,495 
50%-75% 203,653 
75%-100% 42,750 

ک  ه نم  ودار و ج  دول می  زان تولی  د محص  ول   ص  ورتبه 1404، تقاض  اها ت  ا س  ال ده  دیمنش  ان  م  وردنظرهمچن  ان 
کشور اض افه ش ود. می تن 300,000حدود  1402به سال  1399از سال  کهطوریبه باشندیمصعودی   تواند به تولید 

کنیم   گر فرض   ت ن 42,750درص د ب ه تولی د برس ند )در ای ن ط رح    75ی ب ا درص د پیش رفت ب االی  هاکارخانهحال ا
کش  ور ح  دود  اس  ت(،  کارخان  ه  ت  ن 250,000کمب  ود تقاض  ای  ک  ه ظرفی  ت  گف  تن اس  ت   دنظرم  ورخواه  د ب  ود. ش  ایان 
که بدون دودوه فروش محصول، میاست لذا می تن 1,000 کارخانه را تأسی  نمودتوان ادعا نمود   .توان 

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
کش ور، نی از ب ه اح دا    نی از ازنظ ر ، ت ن 1,000بندی خش کبار ب ا ظرفی ت کارخانه بس ته  5-1با توجه به تحلیل بخش  
کشور به فروش خواهد رسیددارد. بنابراین جهت بازار  .یابی مشکلی وجود ندارد و این ظرفیت با نیاز 

 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
 1404ت  ا  1400 هایس  البندی خش  کبار، می  زان تولی  د از  در می  زان تولی  د بس  ته ش  دهانجامب  ا توج  ه ب  ه مطالع  ات 

که موجب اطمینان خ اطر  بینیافزایشی پیش از    می زان تولی د  ک هطوریبهجدی د اس ت.    گذارانس رمایهشده است 
کردن ظرفی ت   ابدییمافزایش    تن  300,000حدود    1402تا    1399سال   کم  ک اری هاکارخان هکه با   75یی ب ا پیش رفت 

ک  تن  42,750درصد به باال )در این طرح   گف تن  تن 250,000 حدود 1402 شور به تولید تااست(، نیاز  هست. شایان 
کارخانه   که ظرفیت این  کارخان ه   تن  1,000است  کشور جای هیچ نگرانی برای احدا  این  هست، لذا از دیدگاه نیاز 

را  ت  ن 2,200بندی خش  کبار ظرفی  ت ی بس  تههاکارخان  هوج  ود ن  دارد. از دی  دگاه اس  تانی نی  ز در ح  ال حاض  ر تع  داد 
کن ونی    تن  1,000توان حداقل  با توجه وجود خشکبار در استان، می  د، لذادارن بندی ی بس تههاکارخان هبه ظرفیت 

کارخان  ه ج  زو  کش  اورزی اس  تان(. بن  ابراین اح  دا  ای  ن  اس  تان اض  افه نم  ود )ب  ر اس  اس اطالع  ات س  ازمان جه  اد و 
 .ی استان استهاضرورت



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کارخانه بسته  گیرد.خشکبار موردبررسی قرار میبندی  در این بخش مطالعات فنی 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
کشمش، پسته، انجیر، بادام، توت و ...هدف این طرح بسته گردو،   است.  بندی خشکباری همچون 

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2
کش مش، پس ته، انجخشک  یه اوهیم»خشکبار در فرهنگ لغ ت عمی د ب ه   گ ردو،   «ب ادام، و ت وت  ر، ی ش ده، مانن ِد 
کش مش و س ایر خش کبار را خری داری  گردومعنی شده است. ما در این طرح   و پ   از جداس ازی   میکنیم ، بادام، 

 .میکنیمبندی و به بازار عرضه  ضایعات و سایر اجزای نامطلوب، در شرایط مناسب بسته
 محصوالت یاسم  تی ظرف: 9جدول 

 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 2000 انواع خشکبار  1

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
کمکی و بستهمواد اولیهدر این مرحله موارد نوع و مشخصات   ونق ل و انب ار  حمل بندی، منابع تأمین، نحوه، مواد 

ت  أمین  ن  هیوض  عیت بازیاف  ت آن در خ  ط تولی  د، و هزم  واد، می  زان مص  رف ب  رای واح  د تولی  د، می  زان ض  ایعات و 
 .رندیگیموردبررسی قرار م

 واحد بندیمصرف برای بسته محل تأمین نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
 تن 2100 خراسان شمالی  انواع خشکبار  1
 تن 10 خراسان شمالی  هانمک و سایر افزودنی 2
 تن 3 مشهد یا تهران  بندیبسته 3
 تن 1 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

 تولید  روش 2-4
 شود تا به مخزن دستگاه تفت و شورکن ریخته شود.ریخته می zخشکبار اولیه داخل مخزن باالبر   مرحله اول:
ش ود، همزم ان نم ک موردنی از نی ز توس ط ب االبر خشکبار در داخ ل دس تگاه تف ت و ش ورکن ریخت ه می  مرحله دوم:

 شود.شود و خشکبار تفت داده مینمک درون دستگاه تفت و شورکن ریخته می
ش ود ت ا نم ک اض افه محص ول از آن ج دا خشکبار تفت داده شده در دس تگاه س رند نم ک ریخت ه می  مرحله سوم:

 شود.
در آب ترکی ب  م وردنظرش ود ت ا طع م طعم موردنیاز برای محصول در دس تگاه هم زن آب ریخت ه می  هارم:مرحله چ
 شود.

 شود.ریخته می  همزندر دستگاه   دهندهطعمخشکبار و   مرحله پنجم:



 23 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی  
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 
ی  

ذار
ه گ

مای
سر

ت 
دما

خ
کز 

مر
لی

ما
 ش

ن
سا

خرا
 

ک وره   کنخشکدر دستگاه    مرحله ششم: گ رم  گرم، خشکبار خی  شده در مرحله قبل با اس تفاده از ه وای  با باد 
گرفته می  دهندهطعمدستگاه و سرند آن، رطوبت    شوداز آن 

 بندی چهار توزینبرای انتقال به مخزن دستگاه بسته Zبه باالبر  شدهآمادهخشکبار  انتقال    :ممرحله هفت
ی مش خش هاان دازهبندی چهار توزین در  ، توسط دستگاه بستهشدهآمادهدر این مرحله خشکبار    :هشتممرحله  
 شود.بندی میبسته

 مشخصات دانش فنی تولید  2-5
گیر وجود دارد. کامال  صورت  بندی خشکبار در ایران بهدانش فنی تولید و بسته  بومی و فرا

کیفیت  2-6  کنترل 
کیفیت مربوط به این محصول در دو مرحله انجام خواهد شد. در مر کیفیت مواد کنترل  کنترل  حله اول مربوط به 

کیفی ت مرب وط ب ه  کنت رل  کیفیت مرب وط ب ه طع م خش کبار و در مرحل ه آخ ر  کنترل  ورودی است، در مرحله بعدی 
 بندی است.کیفیت بسته

 صول:حاستانداردهای م
خش کبار  ،  1035ب ا ش ماره    های چوبی خشکبار صادراتی ای رانجعبه  یهایژگیوسازمان ملی استاندارد ایران برای  

ک  ز عم  ده عرض  ه، 1036ب  ا ش  ماره  بردارینمون  هروش  ش  دهخشک یه  اوهیو م ب  ا   خش  کبار الزام  ات بهداش  تی مرا
ک ار ض دعفونی خش کبار و حبوب ات )فرمیکاس یون(،  19193شماره   ک ارتن ب رای بس ته  ، 2339ب ا ش ماره    آیین  بندی 
 ه ایروش-مق دار رطوب ت  گیریان دازه-خش کبار  ، 36ب ا ش ماره  آزمون  هایروشو    هایژگیخشکبار وبندی  بسته
کار باید استانداردها مربوط رعایت شود  672با شماره   آزمون که برای هر جنبه از  کرده است   استاندارد تعریف 

ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر
کمت  رین ت  أثیر منف  ی را ب  ر روی محیط کارگ  اه را دارد. هرچن  د رعای  ت الزام  ات ق  انونی رده  زیس  تای  ن ط  رح  مح  ل 

 محیطی یک برای این طرح الزامی استزیست
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
در    موردنی  ازه یرد. س  رمای  گیص  ورت م یگذارهیاز ط  رح، س  رما یب  ردارط  رح و بهره یدر دو مرحل  ه اج  را طورکلیب  ه

گ  ردش یق س  رمای  از طر ب  رداریبهرهدر دوران   موردنی  ازه یه ثاب  ت و س  رمایط  رح، س  رما یدوران اج  را  نیت  أمه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلهثابت در    هایدارایی.  شودیم
 زمین 2-8-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 10جدول 
ح   کل قیمت  واحد قیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 2,016 0.6 3,360 شهرک صنعتی اسفراین خراسان شمالی  زمین 
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 ساختمان و  سازیمحوطه 2-8-2
 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 11جدول 

ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 
ک   930 0.3 مترمکعب 3,100 برداری و تسطیح خا

کشی و درب  1,800 9 متر 270 حصار 
 1,175 7 مترمربع 168 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه

 269 8 مترمربع 33.6 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )
کل  4,175 جمع 

 سازی هزینه ساختمانمیزان و : 12جدول 
ح   م.ر( کل )هزینه  م.ر(واحد )قیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر

 16,250 25 650 سوله سالن تولید 
 8,400 30 280 سوله انبار مواد اولیه و محصول
 2,250 45 50 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 

 1,350 45 30 آجر و تیرچه و پوشش نگهبانی رفاهی و
کل:  28,250 جمع 

 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3
 ریال(میلیون ) آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  13جدول 

 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
کن  1  935 935 1 متحد  کارانصنعت Skm-204 دستگاه تفت و شور 
 185 185 1 متحد  کارانصنعت Skm-206 باالبر نمک  2
 720 360 2 متحد  کارانصنعت Z Skm-105باالبر  3
 185 185 1 متحد  کارانصنعت Skm-205 سرند جلو 4
 545 545 1 متحد  کارانصنعت Skm-207M طعم بزرگ همزنلوک  5
 230 230 1 متحد کارانصنعت همزن آب  6
گرم کنخشک 7  360 360 1 متحد  کارانصنعت Skm-209 با باد 
 330 330 1 متحد  کارانصنعت Skm-203 چین چشمیدست نوار نقاله  8
 2,040 2,040 1 متحد  کارانصنعت Skm-1202 بندی چهار توزینبسته 9
 100 100 1 متحد  کارانصنعت Skm-1505 حرارتی  زنتاریخ 10
 115 115 1 متحد  کارانصنعت Skm-1507 سیستم پانچ بسته 11
کت زن 12  80 80 1 متحد  کارانصنعت Skm-1503 فرم پا
گاز ازت  13  70 70 1 متحد  کارانصنعت Skm-1504 سیستم تزریق 
 110 110 1 متحد  کارانصنعت Skm-1502 بندینوار نقاله جلو بسته 14

کل  6,005 جمع 
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 تأسیسات 2-8-4
 ریال( میلیون ) تأسیساتهزینه :  14جدول 

ح  عنوان  قیمت شر
کلید و پریز صنعتکشیسیم، 65KWامتیاز برق سه فاز  رسانیبرق  4,500 تران  برق ،، تابلو برق و نصب 
 200 هالیتبد، شیرآالت و کشیلولهو  رسانیآب اینچ، نصب تجهیزات  1سایز  امتیاز آب رسانیآب 
گاز با ظرفیت  رسانیسوخت  کنتور  مترمکعب 150امتیاز   250 گاز کشیلوله ،G150در ساعت، با 

گرمایش کولر، اطفای حریق، اعالم حریق  و ایمنی وسایل سرمایش،   700 بخاری، 
کل  5,650 جمع 

 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-5
کارگاهی: 15جدول   ریال(میلیون )  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد  تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
گرم.  ترازوی دیجیتال  1  7.28 7.28 1 گرم لبکو  4000ظرفیت دقت دو 
 15.2 15.2 1 گرم ارزان آزما 3000 ، برقی، ومینیآلوم هات پلیت 2
 145 145 1 دی شیمی لیتری 100اتوکالو  اتوکالو  3
 42 42 1 ارزان آزما  لیتری 55انکوباتور  کلد انکوباتور  4
 78 78 1 لبکو 100CMعرض  هودشیمیایی 5
 62 62 1 لیتر دی شیمی 45 درجه 102 آون 6
 25.5 25.5 1 لیتری دی شیمی  18آون توستر  درجه 180آون  7
 65 65 1 لبکو شاخه 18سروفیوژ  سانترفیوژ 8
 8 8 1 دی شیمی مترسانتی 18 دسیکاتور  9
 50 50 1 لیتری دی شیمی  50انکوباتور  انکوباتور  10

کل:  498 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-6

 ریال(میلیون ) هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 16جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  تعداد  شر  قیمت 
 M58 1 45 45 کامپیوتر دسکتاپ لئوومدل لئوومدل-جی  آلبا مانیتور  کامپیوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 10 2.5 4 رومیزیپاناسونیک  تلفن  3
 240 240 1 اف دکور-ام دی اف  صندلی میز و  4
 PRIME H310M-C/PS R2.0 LGA 1151 Motherboard 2 85 170 مادربرد ایسوس کامپیوتر 5

کل  515 جمع 
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 انرژی  هزینه 2-8-7
 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 17جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 67 7,000 9,500 مترمکعب مصرفیآب  1
 220 1,100 200,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 840 1,200 700,000 مترمکعب گاز مصرفی 3

کل:  1,127 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-8

 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  18جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه  درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  )میلیون ریال(هزینه 
 84 2 4,175 سازیمحوطه

 565 2 28,250 ساختمان 
 240 4 6,005 آالت و تجهیزاتماشین

 565 10 5,650 تأسیسات 
کارگاهی  50 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 52 10 515 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  1,555 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-9

 ریال(میلیون ) اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  19جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع 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
 540 30 1 نگهبانی  4

کل:  3,600 جمع 
 م هیماه ب 3و  ماه سنوات  1  ، یدیماه پاداش، ع  2ماه حقوق و    12)  شودیمماه محاسبه    18تبصره*: حقوق ساالنه  

کارفرما(  سهم 
 ریال( میلیون ) (تولید)کارکنان  های نیروی انسانی: هزینه20جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 مدیر فنی 1
 900 50 1 مدیر تولید  2
کیفیت 3 کنترل و   900 50 1 مدیر 
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 720 40 1 سرپرست انبار  4
 1,620 30 3 کارگر 5
 4,320 40 6 اپراتور خط  6

کل:  9,360 جمع 
 تولید و اداری()کارکنان  های نیروی انسانی: هزینه21جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 3,600 4 پرسنل اداری 
 9,360 13 پرسنل تولید 

کل  12,960 جمع 
 هزینه مواد اولیه 2-8-10

 ریال(میلیون ) مواد اولیههای : هزینه22جدول 
کل  هزینه هر واحد تن(ساالنه )مصرف  محل تأمین نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 2,310,000 1,100 2,100 خراسان شمالی  انواع خشکبار  1
 500 50 10 خراسان شمالی  هاسایر افزودنینمک و  2
 3,000 1,000 3 مشهد یا تهران  بندیبسته 3
 500 500 1 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

کل  2,314,000 جمع 
ک   هزینه 2-8-11  استهال

 ریال(میلیون ) به روش مستقیم هزینه استهالک:  23جدول 
ح  ک ارزش شر کل  درصد اسقاط درصد استهال  ساالنههزینه 
 - 100 0 2,016 زمین 
 263 10 7 4,175 سازیمحوطه

 1,780 10 7 28,250 ساختمان 
 540 10 10 6,005 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  45 10 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 509 10 10 5,650 تأسیسات 
 - 10 20 - ونقلوسایل حمل

 116 10 25 515 خدماتیتجهیزات و وسایل اداری و 
 9,612 0 10 96,124 برداریقبل بهره یهانهیهز

 1,289 10 10 14,323 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 14,154  کل جمع
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 برآورد سرمایه ثابت 2-8-12
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-8-12-1

 یان   ات ب   راکف   راهم آوردن ام ید از ابت   دای  ه باک   یام  وره ی  لک س  تیبایم یب  ردارقب  ل از بهره یهان  هیدر ب   رآورد هز
خواه د  فروشقاب لد محص ول ی ه من تج ب ه تولک ) یتج ار یب ردارو حصول ب ه بهره آن یط رح و دوران اج را  یاج را

 د.یآ  به عملنه الزم ی رد مش خش و س پ  ب رآورد هزیگیشد( انج ام م 
 برداریبهرههزینه قبل از    :24جدول 

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

کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   259 درصد 
 95,675 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه

 96,124 کل جمع
 یاهیسرما  یهانهیهز 2-8-12-2

 ای های سرمایه: میزان هزینه25جدول 
ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 2,016 زمین 
 4,175 سازیمحوطه

 28,250 ساختمان 
 6,005 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 5,650 تأسیسات 
 - ونقلوسایل حمل

 515 وسایل اداری و خدماتیتجهیزات و 
 96,124 برداریقبل بهره یهانهیهز

 14,323 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل:  155,540 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-8-13
گردش : 26جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 385,667 بندیبستهماه هزینه مواد اولیه و  2 بندیمواد اولیه و بسته

 2,160 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 110 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  387,937 جمع 
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 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-14
س  ب کمانن  د  ی یات 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  یمجوزه ا
 تأخیره ای،  یش یآزما  یب ردارن ان، بهرهکارک، اس تخدام و آم وزش  تأسیسات،  یاندازآالت، نصب و راهنیحمل ماش
گرددیته  یخاص  بندیزمان  برنام ه ره،  یو و  نشدهبینیپیش  .ه 

 بندی اجرای طرح : زمان13جدول 
 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

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پ روژه را ارائ ه  ش دهبینیپیش. ای ن برنام ه، نت ایج م الی شودمیارائه    گذاریسرمایهدر این فصل برنامه مالی پروژه  

و تحلی ل س ایر  س رسربه، تحلی ل دوره بازگش ت س رمایه، تحلی ل شدهبینیپیشمالی  هایصورتو شامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

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

 یب  رداربهرهس ال اول  5در ای  ن قس مت تنه ا ب  رای  ش دهارائه یه ازارشگ، وجودب  اایناس ت ) 15 یب رداربهرهدوره 
 (.شودیمارائه  

ک  ل  100درص  د و در ادام  ه  90درص  د و  80در س  ال اول و دوم ب  ه ترتی  ب  ظرفی  ت تولی  د س  االنه درص  د ثاب  ت اس  ت و 
 .رسدیمتولید ساالنه به فروش  

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

ک ردن گردشدر   هیسرمادر محاسبات مربوط به  گ ردش یکارمحافظ ه، با لحاظ  دری افتنی و  هایحس اب، ض ریب 
ک ه  شدهگرفتهو صفر در نظر    12پرداختنی به ترتیب    هایحساب پرداخ ت   است. بر این اس اس، ف رض ش ده اس ت 
 .شودیمنقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   یهانهیهز

کامفار : 28جدول   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 ب ازار س رمایه  بلندم دت ه ایوام: ح داقل مق دار مناس ب ای ن ن رخ براب ر ن رخ به ره گذاریسرمایهنرخ تنزیل 
ک  ل حق  وق ص  احبان س  هام: ای  ن ن  رخ براب  ر ن  رخ به  ره  هایس  پرده +  بلندم  دت ه  ایوامب  انکی اس  ت. ن  رخ تنزی  ل 

 ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
س  ال از مالی  ات  5در منطق  ه مح  روم و منطق  ه وی  ژه اقتص  ادی خراس  ان ش  مالی ح  داقل  تأس  ی ت  ازه  هایش  رکت

 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: 29جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریبهره هایسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول
 0 0 0 0 0 0 61,432 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 96,124 کل مخار
گردش خالص  25,917 23,561 42,708 36,890 156,009 739,439 0 افزایش در سرمایه در 

 25,917 23,561 42,708 36,890 156,009 739,439 157,556 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 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:  30جدول 

 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 90 80     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 
 3,387,927 3,079,934 2,799,940 2,290,860 1,851,200 0 1,851,200 %0 %100 مواد خام 

 1,650 1,500 1,364 1,141 947 189 757 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 2,277 2,070 1,882 1,574 1,306 261 1,045 %20 %80 نگهداریتعمیرات و 

 18,975 17,250 15,682 13,828 12,182 8,528 3,655 %70 %30 دستمزد 
ک    14,038 14,154 14,154 14,154 14,154 14,154 0 100% 0% استهال

 3,424,867 3,114,907 2,833,021 2,321,556 1,879,789 23,132 1,856,657     های تولیدکل هزینه
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشاهده  شدهینیبشیپنقدی   یهاانیجر  کی چیهکس ری وج ه نق د در   ش ودیمبه شرح زیر است. همچنان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  هایسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  31جدول 

 شدهینیبشیپنقدی  یهاان یجر
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنجم چهارم  سوم   دوم  اول  اول 
 3,601,686 3,274,260 2,976,600 2,435,400 1,968,000 543,477 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 543,477 جریانات ورودی وجوه 
 3,601,686 3,274,260 2,976,600 2,435,400 1,968,000 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 3,436,746 3,124,314 2,861,575 2,344,293 2,021,644 157,556 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 157,556 ثابت یهایی داراافزایش 
 25,917 23,561 42,708 36,890 156,009 0 جاری یهایی داراافزایش 
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 شدهینیبشیپنقدی  یهاان یجر
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنجم چهارم  سوم   دوم  اول  اول 
 3,410,829 3,100,754 2,818,867 2,307,403 1,865,635 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 تأم یهانهیهز

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

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 164,940 149,946 115,025 91,107 (53,644) 385,921 وجوه اضافی )کسری( 

 853,294 688,354 538,408 423,384 332,277 385,921 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5
کل   ی،  ش   دهارائهپ   روژه در ج   دول زی   ر  ش   دهبینیپیشنق   دی  یه   اانیجر نق   دی  یه   اانیجراس   ت. ب   ه ط   ور 
، وج  وه نق  دی حاص  ل از عملی  ات ب  رای پش  تیبانی از  یب  رداربهرهک  ه در ط  ول دوره  ده  دیمنش  ان  ش  دهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان:  32جدول 

 شدهبینیپیشی نقدی هاان یجر
 برداریبهره دوره  دوره ساخت
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول

 3,601,686 3,274,260 2,976,600 2,435,400 1,968,000 0 کل جریانهای نقدی ورودی 
 3,601,686 3,274,260 2,976,600 2,435,400 1,968,000 0 نقدی عملیاتی یهاان یجر

 0 0 0 0 0 0 درآمدهاسایر 
 3,436,746 3,124,314 2,861,575 2,344,293 2,021,644 157,556 کل جریانهای نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 157,556 ثابت یهایی داراافزایش 
گردش   25,917 23,561 42,708 36,890 156,009 0 افزایش سرمایه در 

 3,410,829 3,100,754 2,818,867 2,307,403 1,865,635 0 عملیاتی یهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 بازاریابی یهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 164,940 149,946 115,025 91,107 (53,644) (157,556) نقدی یهاان یجرخالص 

 309,817 144,877 (5,069) ( 120,093) (211,200) (157,556) خالص جریانهای نقدی تجمعی 
 55,238 60,260 55,471 52,724 ( 37,253) ( 131,297) ارزش فعلیخالص 

 55,143 (95) (60,355) ( 115,826) ( 168,550) ( 131,297) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
ک ه در   ده دیمرا نش ان  یگذارهیسرما(، نرخ رشد ساالنه یک IRR) یداخلنرخ بازده    یه الیتحلو معی اری اس ت 

ش ده ب رای ای ن   محاس به. نرخ بازده داخلی  ردیگیممورد استفاده قرار    یگذارهیسرمامالی برای ارزیابی سودآوری  
م الی آن اس ت )ن رخ  نیتأمبیشتر از نرخ هزینه  یگذارهیسرمادرصد است. بر این اساس، نرخ رشد پروژه   46پروژه  
. ن  رخ ب  ازده ش  ودیمس  ودآور تلق  ی  یگذارهیس  رمااس  ت( و  ش  دهگرفتهدرص  د در نظ  ر  20بلندم  دت  یه  اوامبه  ره 

درصد است. در محاسبات نرخ بازده داخل ی تع دیل ش ده ن رخ اس تقراض و ن رخ   28(  MIRRداخلی تعدیل شده )
گرفته    یگذارهیبازسرما دیل ش ده . در محاسبات نرخ ب ازده داخل ی تع شودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
اس ت. ن رخ ب ازده داخل ی   ش دهگرفتهمتف اوت از ن رخ ب ازده داخل ی در نظ ر    یگذارهیبازسرمامالی و نرخ    نیتأمنرخ  

ب ا نرخ ی مع ادل   یگذارهیس رمانق دی مثب ت    یه اانیجرک ه    شودیم( با این فرض محاسبه  MIRRتعدیل شده )
ک ه در محاس به  شودیم  یگذارهیبازسرماهزینه سرمایه شرکت   نق دی پ روژه ب ا  یه اانیجرس نتی،    IRR، در ح الی 
از س  ودآوری  یترنان  هیبواقع محاس  به  MIRR. ب  ر ای  ن اس  اس، ش  ودیم یگذارهیبازس  رما IRRنرخ  ی مع  ادل خ  ود 
 .آوردیمفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 

ک ه ارزش س ال اس ت. دوره ب  4.03  یگذارهیس رمادوره بازگشت سرمایه عادی این پ روژه   ازگش ت س رمایه متح رک، 
 .سال است  5،  کندیمزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 33جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونیلی م 350,213 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %46نر

خ بازده داخل      28%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1404 سال 4.03 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1405 سال 5.00 20%در  متحرکه یدوره باز

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

ک ه ای ن ج دول نش ان   ش دهارائهدر جدول زی ر    یبرداربهرهبرای دوره    شدهبینیپیشسود و زیان   اس ت. همچن ان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .سودآور باشد  یبرداربهرهمورد   هایسالعملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 34جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول 
 3,601,686 3,274,260 2,976,600 2,435,400 1,968,000 درآمد فروش 

 (3,396,761) ( 3,087,965) ( 2,807,241) ( 2,296,833) ( 1,856,027) ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 28,106) (26,943) ( 25,780) ( 24,723) ( 23,762) ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول 
 176,819 159,353 143,579 113,844 88,211 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 176,819 159,353 143,579 113,844 88,211 سود خالص 

 4.91 4.87 4.82 4.67 4.48 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

ک ه در آن س طح،  ثاب ت س االنه پ روژه از مح ل حاش یه ف روش  یهان هیهزنقطه س ر ب ه س ر، س طحی از ف روش اس ت 
ک ه می زان ف روش شودیمعملیاتی ساالنه آن پوشش داده   . در نقطه سر به سر، سود شرکت صفر است. در ص ورتی 

که میزان فروش بیشتر از نقط ه س ر ب ه س ر باش د،   دهانیزکمتر از نقطه سربه سر باشد، عملیات شرکت   و در صورتی 
که جدول زیر نشان عملیات سودآور خواهد بود ک ل  رودیم ، انتظ ار  دهدیم. همچنان  ، یب رداربهره هایس الدر 

کثر   کل    21با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 35جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 3,601,686 3,274,260 2,976,600 2,435,400 1,968,000 درآمد فروش 
 3,396,761 3,087,965 2,807,241 2,296,833 1,856,027 هزینه متغیر

 204,925 186,295 169,359 138,567 111,973 حاشیه سود 
 6 6 6 6 6 نسبت حاشیه سود )%( 

 28,106 26,943 25,780 24,723 23,762 هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 493,975 473,535 453,101 434,525 417,638 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 14 14 15 18 21 سر )%(نسبت سربه 

 7.3 6.9 6.6 5.6 4.7 ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

ک ه مش اهده   یب رداربهرهدر طی دوره س اخت و    شدهبینیپیشترازنامه   ب ه  ش ودیمب ه ش رح زی ر اس ت. همچن ان 
 .صفر است هاسالجاری در تمام    یهایبدهتولید،    یهانهیهزدلیل فرض پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 36جدول 

 شده بینیپیش ترازنامه 
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم  سوم  دوم اول اول
 1,138,380 947,523 774,016 616,283 488,286 385,921 جاری یهایی دارا

 86,902 100,940 115,094 129,248 143,402 157,556 ثابت )خالص( یهایی دارا
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 شده بینیپیش ترازنامه 
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم  سوم  دوم اول اول
کل   1,225,282 1,048,463 889,111 745,531 631,688 543,477 ها یی داراجمع 

 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری
 0 0 0 0 0 0 یجار ریغبدهی 

 543,477 543,477 543,477 543,477 543,477 543,477 حقوق صاحبان سهام 
 504,986 345,634 202,054 88,211 0 0 ابتدای دوره سود انباشته

 176,819 159,353 143,579 113,844 88,211 0 ماندهی باقسود 
 1,225,282 1,048,463 889,111 745,531 631,688 543,477 حقوق صاحبان سهام جمع بدهی و 

 مالی   هاینسبت  3-10
ک ه مش اهده   ش دهارائهدر ج دول زی ر    یب رداربهرهم الی در ط ی دوره    یهانسبت نس بت  ش ودیماس ت. همچن ان 

کل دوره  ROEسود خالش به حقوق صاحبان سهام ) از هزینه سرمایه   جیتدربهدارای رشد بوده و    یبرداربهره( در 
 .ردیگیمپیشی 

ب ه دلی  ل ص فر ب  ودن ب  دهی ج اری، نس  بت ج  اری )دارای ی ج  اری تقس  یم ب ر ب  دهی ج  اری( محاس به نش  ده اس  ت. 
 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودیم، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  یهرروبه

کل کارایی  یهانهیهزبه  یگذارهیسرماسرمایه و نسبت    همچنین، نسبت فروش به  که  را  یگذارهیس رماپرسنلی، 
 .شوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیمقرار    موردسنجش

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 37جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 33% 29% 26% 21% 16% )درصد(نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 14% 15% 16% 15% 14% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 5% 5% 5% 5% 4% نسبت سود به فروش
کل سرمایه  8.1% 7.9% 7.6% 6.9% 6.3% نسبت فروش به 

 23.3% 24.2% 25.1% 25.3% 25.7% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 
خ بازده  3-11  داخلی تحلیل حساسیت نر

کتور درآم   د ف   روش،  ثاب   ت و  یه   اییداراج   دول زی   ر حساس   یت ن   رخ ب   ازده داخل   ی ب   ه تغیی   ر انف   رادی در س   ه ف   ا
در   رییتغ ع   دمحاض   ر، ب   ا ف   رض  یگذارهیس   رما. ن   رخ ب   ازده داخل   ی پ   روژه ده   دیمعملی   اتی را نش   ان  یهان   هیهز

کتورهای   به تغیی ر  IRRدرصد است. حساسیت  46قبل مشاهده شد، برابر  یهابخشچنانکه در   و هم  ادشدهیفا
کمتر از حساسیت آن ب ه تغیی ر    یهاییدارا ب ه تغیی ر  IRR، حساس یت  یطورکلب هعملی اتی اس ت.    یهان هیهزثابت 

 .درآمد فروش باال است
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کتور   یانفراد  رییبه تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس:  38جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00%- %78 - %51 %253 
16.00%- %78 - %50 %209 
12.00%- %78 - %49 %166 
8.00%- %37 %48 %124 
4.00%- %10 %47 %83 
0.00% %46 %46 %46 
4.00% %86 %45 %11 
8.00% %128 %44 %31 - 
12.00% %173 %43 %70 - 
16.00% %218 %42 %70 - 
20.00% %265 %41 %70 - 

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

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخان  ه و  س  ال 4.03دوره بازگش  ت س  رمایه  خص  و بهب  ا توج  ه ب  ه اطالع  ات ای  ن بخ  ش  از زم  ان ش  روع س  اخت 
کارخان ه م ذکور توجی ه اقتص ادی دارد.   46برابر    IRRو    آن  برداریبهرهسال بعد از    2.86 ک هدرص د، ایج اد  در   ازآنجا

کارخان ه در   ش ودیمب دون مش کل ب ود ل ذا پیش نهاد  ه مآنفصل اول بازاری ابی محص ول و ف روش  ک ه اح دا  ای ن 
گیرد.  اولویت قرار 
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