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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   عسل بندیبسته نام طر

کشاورزی  زمینه فعالیت   صنایع تبدیلی 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی اسفراین شهرستان محل اجرای طر
 یگرم 1,000گرمی و  500گرمی،  200عسل  نام محصول/محصوالت

 500 تن  ظرفیت تولید
 عسل فله  از یمواد اولیه موردن 

 نفر 24 یی زااشتغال
 مترمربع 4,000 ازیزمین موردن

 مترمربع 980 ربنایز

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

 لووات یک 120 توان برق  
 مترمکعب در سال 200,000 گاز 

 میلیون ریال 70,215 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 40,693 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 2.95 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 164,876 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 61% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %30 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 32% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر
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 چکیده
  زان یم  لیتحل  خصووو به آنجوانب    یتمام  یو بررسوو  عسوول  بندیبسووتهطرح هدف مطالعه بازار محصووول  نیدر ا

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

که توسوووط   دیمف یاعسووول ماده  شوووده اسوووت.بندیمحصوووول تولیدی این طرح، عسووول بسوووته و ارزشووومند اسوووت 
گل کاروز اسووووت.   باتی. ترکشووووودیم  دیها تولزنبورعسوووول از شووووهد  گلوکز و سووووا عسوووول شووووامل قند نوع قند فروککوز، 

کسووووو  نورتواز، یا  الز، یمثول آم  گریمواد د  یبرخ  یعسووووول حواو  نیهمچن  عطرکوه در همووووو   وذا    اسوووووت  دازیوکواتواالز و پرا
انواع مواد   ی، حواوهواآن  هیوتولیودکننوده و نوع ت وذ  ی. عسووووول بسوووووتوه بوه نوع زنبورهواگوذارنودیم  یتوجهی بر جواقوابول
 کیبر بدن ما دارد و  یعسووول، اثرات مطلوب  .اسوووت  ها یو آنز  یآل   دهایاسووو  نه، یآم  یدهایو اسووو  هانیپروتئ  ، یمعدن

که دارا  یکیولوژیمحصوول ب گل  یآن بسوتگ  قیدق  بی. ترکاسوت  دهیچیو پ  ی ن  باتیترک  یفعال اسوت  دارد    ییهابه 
  د یو مف یسووووالمت انسووووان ضوووورور یمحصووووول وجود دارد برا نیکه در ا  یزی. هر قکنندیم  هیکه زنبورها از آن ت ذ

که به  نیانگب  رماده د 300از    شیاست. ب  .گذاردیم  ریبدن تأث  کیطور مطلوب بر روند متابولوجود دارد 
 ک یس یآ ی بندطبق طبقه بندی عسلبسته مشخصات: 1جدول 

گمرکی  آیسیک کد  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 Honey packaging 7495412370 Service 1 بندی عسلبسته

 پروژه معرفی 1-2
کارخانه بسووتهاین طرح برای راه کارآفرین پس از بررسووی بازار و  ردیپذیمبندی عسوول صووورت اندازی  . در این طرح 

کارخانه اقدام به اخذ مجوزهای قانونی و سووو س  های مربوط انجام و پس از طرح نیازسووونجی سووورمایه  نیتأمریزی 
کرده، پس از آماده بندی  ، تأسویسوات و خرید و نصوب تجهیزات اقدام به بسوتههاسواختمانسوازی سووله و  موردنیاز 

کرد.  عسل خواهد 
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ،یاجتماع  ،یحظات اقتصادمال 1-2-1

 نیبر ا  اسووتان وجود دارد. نیا  یهادر زنبورسووتان  یکلن  224,000،  1399در سووال   شوودهانجام  یسوورشوومار بر اسووا 
که    تیهای آن فعالفراورده ریعسوول و سووا  دیاسووتان در حوزه تول نیبردار در ابهره 2,325اسووا  تعداد     1,093دارند 

کارگر در ابه  زینفر ن کار هسوتند.زنبورسوتان نیعنوان  کلن  یبه ازا 1400در سوال ها مشو ول به  عسول   لوگرمیک 12  یهر 
که م  دیتول کشور حدود   نیعسل در ا  دیتول  نیانگیم،  است  لوگرمیک 10.2آن  یکشور  نیانگیشد   2استان نسبت به 
کلناز سال  یباوجوداین در برخ  ، است  شتریب لوگرمیک  شده است.برداشت  زیعسل ن  لوگرمیک 14  یها از هر 

کشور جا  دیدر تول  یخراسان شمال  .هشت  را دارد گاهیعسل در سطح 
گ دهیپوش  یو وجود مراتع  ن  ییمناسب آب و هوا  طیشرا استان   نیمر وب عسل در ا  دیباعث تول  ییدارو  اهانیاز 

گسووتره    یوجود اقل شووده اسووت.   زنبورعسوول پرورش   یرا برا  طیشوورا  یخراسووان شوومال  یهککار  2,000,000متفاوت در 
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کرده اسوت به طور عسول    دیتول  یمناطق برا نیآالداغ، سوالوک و شواه جهان از بهتر هایکوه  هایرشوته  که یفراه  
 .شوندیمدر استان محسوب 

امسوال   نیزنبورداران اسوفرامیزان تولید  اسوت،    یعسول در خراسوان شومال  دیقطب تول  عنوانبه  نیاسوفرا  شوهرسوتان
کردن  یکلن 114,000تن عسول از   1,700   پانصود و    دو هزاراز   شیعسول در اسوتان ب  داتیتول  یاقتصواد ارزشد.  برداشوت 

 است.  الیر  اردیلیم
 پروژه  یابیمکان  1-3

( اجرا خواهد شووود و  4083418,571434صوووات )با مخت 108و   107 این پروژه در ناحیه صووونعتی بام در قطعه شوووماره
 است.    شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر   GISنقشه  

 اسفراینموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اسا   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
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 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
  0 راه فرعی  6
  115 فرودگاه بجنورد 7
  540 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,433 بندرعبا   9
  109 آهن جوینایستگاه راه 10
  160 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
کارخانه : 3جدول   )میلیون ریال(  میزان مصرف ورق توسط 

کل  هزینه هر تن  مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  اولیهنام مواد  ردیف  هزینه 
 35,000 350 100 استان خراسان شمالی  عسل با شان  1
 180,000 450 400 استان خراسان شمالی  عسل فله  2
 10,000 200 50 تهران یا مشهد  بندیشیشه بسته 3
 350 350 1 استان خراسان شمالی  بندی برقسب بسته 4
 200 200 1 مشهد پالستیک جعبه کارتن و  5

کل  225,550 جمع 
 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 4جدول 

کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 117,000 585 200 گرمی 200عسل  1

 117,000 585 200 گرمی 500عسل  
 58,500 585 100 گرمی 1000عسل  

کل  292,500 جمع 
 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
مطابق اطالعات وزارت   برداریبهره  یهاپروانهبر اسووووا  مجوز    عسوووول  بندیبسووووته  دیتول ای  یعرضووووه داخل  زانیم

 .است ریجدول ز  صورتبه 1399تا  1394از سال  صنعت، معدن و تجارت
 عسل   بندیبسته. میزان عرضه داخلی 5جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 36,990 
1395 48,118 
1396 57,348 
1397 68,554 
1398 92,953 
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 ظرفیت اسمی )تن( سال
1399 103,629 

از وزارت صووووونعت، معدن و    اخذشووووودهبا توجه به اطالعات  1399فعال در سوووووال   یاطالعات واحدها  ریدر جدول ز
 .شودیم  ارائهتجارت  

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 100 1390  تهران  محصوالت دامی پورا عیو توزتهیه  1
 300 1389  تبریز شرکت صنایع  ذائی تکنوش  2
 500 1385  تبریز تبریزبرگ ریزان  3
 600 1387  بناب  دشت بال بناب  4
 250 1388  ارومیه  اروم آدا 5
 240 1364  کرج  داریان فطرتخوش گل اشک یداله  6
 110 1360  ری محمدتقی مبتدی 7
کاظ  قرخی -جالل   - المرضا  8 کدشت  جواد و   75 1359  پا
کنسرو 9 گل   210 1371  ساوجبالغ تولیدی 
 50 1378  ساوجبالغ سیدعلی مقد  زاده 10
کم وت قد  خراسان  11  150 1386  مشهد حسین اسدی هاشمی 
 100 1390  مشهد  ذایی رضوی یهافرآورده 12
 50 1359  مشهد ن یقنیق 13
 50 1384  مشهد صنایع  ذائی هدیه 14
 400 1383  شیراز محمدتقی حمزوی 15
 120 1386  بهار صنایع  ذایی بهارشور 16
 250 1360  یزد میخوش یزد  17
کیمیا عسل سهامی خا  18  2,000 1390  اردبیل صنایع  ذائی 
کیمیا عسل سهامی خا  19  275 1390  اردبیل صنایع  ذائی 
 200 1362  قزوین  مهدکو 20
 600 1384  قزوین  مرزه صنایع  ذایی پونه  21
 500 1390  سلما   شرکت شهد آور سلما   22
 5,000 1388  قزوین  2 ذایی زرینه طع  واحد  یهافرآورده 23
 50 1391  شیروان صفیه رحمتی  24
 50 1389  بابلسر  المرضا خداوردیان  25
گوارای س یدرود 26  750 1388  رشت زیتون 
 480 1385  تهران  دنیای لبنیات  27
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 720 1390  زنجان  پاستوریزه پگاه زنجان  شیر 28
 500 1387  اردبیل لبنی تارا سبالن یهافراورده 29
 350 1393  خوانسار  مسعود اسدی 30
 200 1392  مرا ه عسل شیرین طال مرا ه 31
 900 1393  خوی  سجاد آقا محمدی 32
 2,000 1398  کرج  سجاد آقا محمدی 33
کارخانجات  ذایی و بهداشتی آی پارا آذر تبریز 34  200 1392  شبستر  محصوالت 
 150 1396  خمین مهدی داالئی 35
کامرانی 36 کبر نساجی   100 1398  خوانسار  ا
کامرانی 37 کبر نساجی   500 1398  خوانسار  ا
 150 1396  کبودرآهنگ  پیام آوران مهرالوند 38
 55 1395  یزد شیررضامجتمع صنایع  ذایی  39
 500 1399  بهار آرش سکندری  40
 100 1396  زنجان  ص ری منتخبی  41
 300 1398  قالدران  احمد پور نجف  42
گرده افشانان خلخال  43  75 1397  خلخال تعاونی 
 100 1397  مشهد فرجاد تجارت تو  44
 100 1396  فیروزآباد حسن  منفری  45
 1 1397  نظرآباد  قاس  تک دهقان 46
 50 1399  خوانسار  محمد عبادی  47
 150 1398  اشتهارد س هر نوش پانیذ  48
ک  ساویس تحفه پار  49  45 1399  ارا
ک افق زینو  50  50 1399  اشتهارد رونا
 300 1399  خوانسار  گروه  ذایی صبح شیرین خوانسار 51
 300 1399  خوانسار  صنایع پرند تاو  52
 2,400 1398  خوی  گستر ناب اورین شهد  53
 900 1398  خوی  کیمیا شیرین بیان سیوان  54
 1,200 1398  نجف آباد  شهدآوران عسل نجف آباد  55
 10 1398  نجف آباد  شهدآوران عسل نجف آباد  56
 1,650 1398  نجف آباد  شهدآوران عسل نجف آباد  57
 500 1395  قزوین   ذایی زرینه طع   یهافرآورده 58
 300 1396  مشهد به صبا  59
 450 1398  تهران  شرکت محصوالت  ذائی بیژن  60
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 50 1393  مشهد کشت و صنعت شادان خراسان  61
 500 1399  تهران  شیر پاستوریزه پگاه تهران  62
 225 1398  تهران  لبنی البرز یهافرآورده 63
 1,800 1399  ری آالرام قاشنی طارممحصوالت  ذایی  64
 250 1394  همدان  صنایع  ذایی نیوشه همدان  65
 50 1395  بروجن تندیس طالیی بلداجی 66
کدشت  صنایع  ذایی ساالرسارین روز 67  300 1396  پا
 20 1397  اهواز مهرداد فرزام 68
کشتزار سبز 69  800 1395  خوانسار  صنایع  ذایی طبیعی 
کشتزار سبز 70  1,000 1395  خوانسار  صنایع  ذایی طبیعی 
 300 1398  شوشتر خوشه طالیی بنفشه زار 71
کام مرند 72  250 1396  مرند ترشی 
 5,950 1394  اردبیل سبالن شهد 73
کری   شرکت مهندسی تولید مواد  ذایی هوفرد  74  500 1398  رباط 
 100 1395  شیراز شاهنگ شهر سبز 75
 2,000 1395  شیراز شاهنگ شهر سبز 76
 100 1394  بهار تولیدی آذین سیر 77
کستان کشت و صنعت دنیز 78  200 1398  تا
گل 79  200 1398  کرج  صنایع  ذایی آفرین به 
 265 1393  زنجان  عسل صبای زنجان  80
 200 1398  شیراز شادامین شیراز 81
کآذر میشو خشک  82  50 1399  شبستر  ا
 2,000 1399  سراب  عسل سراب 83
 100 1395  مشهد کشت وصنعت شیفته آرای شرق  84
گستران خراسان  85  100 1394  مشهد امید 
 250 1399  مشهد س تیکو 86
 50 1398  آذرشهر  ذایی خشک دشت آذر یهافرآورده 87
کشت و صنعت سیدان تو  88  100 1397  بینالود  شرکت 
 10 1394  ق  زرناب پار   89
 1,200 1399  اسالمشهر  مجتمع صنایع  ذایی میهن  90
 20 1393  یزد علی اص ر مرادی پور 91
 200 1399  زنجان  محسن محبی  92
گلستان  93  50 1396  آزادشهر تعاونی شاخه نبات آزادشهر 
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 50 1394  محمودآباد  الهه سبز احتشام 94
 100 1399  نکا  صنایع  ذایی نسی  صباح مازند 95
کری   مواد  ذائی نیکوطعام مهر  96  50 1399  رباط 
کدشت  بندی آروماصنایع  ذایی و بسته 97  270 1396  پا
 50 1399  نیر مهر آب بهشت  98
کورش 99  2,000 1398  نظرآباد  گلبرگ  ذایی 
 1,000 1396  تهران  بازرگانی مواد  ذایی شکلی 100
 90 1398  نظرآباد  بابک زواری  101
 2,200 1394  تهران  مجتمع صنایع  ذایی مائده 102
 51 1399  نظرآباد  س یدنار جنوب  103
گل رز  104  50 1398  آذرشهر تشریفات 
ک سهند  105  200 1392  آذرشهر شهد پا
 10 1393  سامان  ایوب بهرامی بروجنی 106
 130 1398  یزد حمیدرضا دهقان طزرجانی 107
گلستانکشت و  108 کنسرو  کارین   200 1397  آق قال  صنعت 
 380 1399  شبستر  رویال شهد دریان 109
کبر ایزدپناه 110 کدشت  ا  300 1396  پا
گلستان 111  1,000 1395  علی آباد مارال فروز 
 250 1397  سوادکوه شمالی  صنایع  ذایی دشت شمشاد هراز 112
 10 1398  کرج  آجیل و خشکبار تواضع اصل 113
 100 1398  اردبیل رامین بیگناه  114
گلرنگ 115 گیاه   100 1399  سوادکوه شمالی  تولیدی عسل قهل 
گلرنگ 116 گیاه   1,700 1399  سوادکوه شمالی  تولیدی عسل قهل 
گستر سانا  117 کری   آرین   200 1398  رباط 
 100 1398  شیراز بهار شهد قوام طالیی  118
 100 1398  شیراز طالیی بهار شهد قوام  119
 150 1398  زنجان  صنایع  ذایی هومن زنجان  120
کرات نور پارسیان  121  70 1396  نوشهر تولیدی 
 500 1397  مشهد ایران قاشنی  122
گلستان یهاصنایع  ذایی و فرآورده 123  5 1398  مینودشت لبنی مینودوش 
 200 1395  همدان  صنایع  ذایی سحر همدان  124
 300 1398  آذرشهر آسیا شور 125
 10 1398  تهران  کارخانه عبا  آباد( اتکا ) یارهیزنج یهافروشگاه 126
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 200 1396  اصفهان نیکو طع  اس ادان 127
 100 1396  بستان آباد  ناصر طع  128
 240 1398  شبستر  شادی نوش سیس 129
 100 1399  مشهد سامان بازار رضوی 130
ک سهند شهد  131  200 1392  آذرشهر پا
 750 1392  تبریز سیدمجتبی موسوی خامنه 132
کدشت  سیدمجتبی روحانی 133  400 1394  پا
 900 1394  کرج  تولید و تجارت فر سیما نوین  134
گیتی 135  200 1395  ساوجبالغ تولیدی بازرگانی ساپرا لبن 
 45 1395  ری سید حمید ناصری 136
 42 1398  کرج   ذایی نگین شاناصنایع  137
 385 1398  کرج  صنایع  ذایی نگین شانا 138
 300 1397  همدان  کامبیز هنری  139
گل محمدی 140 کری   حمید   1,000 1397  رباط 
ک دنج تشبندان محمودآباد  141 کوال  500 1399  محمودآباد  شرکت 
 200 1399  جهرم فرین مرکبات بهارقین 142
 100 1399  ساوجبالغ فرنود تهران  143
 30 1395  مالرد  شرکت صنایع  ذایی پیشتاز رازک 144

کوه بوا توجوه بوه اطالعوات اخوذشوووووده از وزارت دارد )وجود    1399اطالعوات ظرفیوت تولیود واقعی فقط در سوووووال    ازآنجوا
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    یکنیمهای دیگر را نیز در این درصود ضورب  رده سو س 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    تن 65,574و ظرفیت واقعی این سال تن  103,629  برابر 1399صادرشده در سال   هاآنواحدهایی 

برای به دسوت آوردن ظرفیت واقعی   توانیمکه    دیآیمبه دسوت  0.632777تقسوی  این دو عدد ضوریب    ، ازاسوت
لذا با اعمال این ضووریب    برداری اسووتفاده نمود.ی بهرههاپروانهظرفیت بر اسووا     هرسووال از ضوورب این ضووریب در

 .شودیمجدول زیر حاصل  
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 23,406 
1395 30,448 
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 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1396 36,289 
1397 43,379 
1398 58,819 
1399 65,574 

نشوووووان    یخط  ونیبر اسوووووا  رگرسووووو 1404را مطابق جدول فوق تا سوووووال   دیتول  یبیتقر  زانیم  بینیپیش  رینمودار ز
 .دهدیم

 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 73,290 
1401 81,949 
1402 90,607 
1403 99,265 
1404 107,920 

کشوووور از سوووال دهندیمنمودار و جدول فوق نشوووان   کهقنان  ه  صوووعودی اسوووت، لذا   1404تا  1400، میزان تولید 
 جدید وجود دارد.  یهاکارخانهظرفیت برای احداث  

کوه گمرکی نودارد بنوابراین تحلیول واردات و صوووووادرات حوذف    اسوووووتبنودی عسووووول خودمواتی  بسوووووتوه  ازآنجوا لوذا تعرفوه 
 .شودیم
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که مجوز اخذ    .شودیم  ارائه  اسا  میزان پیشرفتبر    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 
گرفته  :9جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 

 ظرفیت تن درصد پیشرفت
0%-25% 80,768 

25%-50% 4,900 
50%-75% 8,780 
75%-100% 2,085 

که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول     صووورت به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمنشووان   موردنظرهمچنان 
کشوور اضوافه شوود.   تواندیمتن  25,000حدود   1402به سوال  1399از سوال   کهطوریبه  باشوندیمصوعودی  به تولید 

کنی    گر فرض  تن   2,000د برسند )در این طرح حدود  درصد به تولی 75ی با درصد پیشرفت باالی هاکارخانهحال ا
کشووور حدود    اسووت(،  کارخانه    23,000کمبود تقاضووای  که ظرفیت  گفتن اسووت   500 موردنظرتن خواهد بود. شووایان 

که بدون د د ه فروش محصول،    توانیمتن است لذا    نمود.  سیتأسکارخانه را    توانیمادعا نمود 
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
کشوووووور، نیواز بوه احوداث دارد. بنوابراین    تن  500بنودی عسووووول بوا ظرفیوت  بسوووووتوه  6-1توجوه بوه تحلیول بخش  بوا   از نگواه 

کشور  ازهاینبا   راحتیبهجهت بازاریابی مشکلی وجود ندارد و این ظرفیت    خواهد بود.  فروشقابلی 
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7

تا  1400ی هاسوالاز    هاآنبندی عسول، میزان نیاز به احداث  شوده در میزان تولید بسوتهبا توجه به مطالعات انجام
که موجب اطمینان خاطر  بینیافزایشوی پیش 1404 میزان این   کهطوریبهجدید اسوت.   گذارانسورمایهشوده اسوت 

کردن ظرفیت    ابدییمافزایش   تن 25,000حدود   1402تا  1399تقاضووووا از سووووال  ک   یی با پیشوووورفت  هاکارخانهکه با 
کشوووور تا  تن  2,000درصووود به باال )در این طرح حدود   75کاری  . شوووایان اسوووت تن 23,000حدود   1402اسوووت(، نیاز 

کوارخوانوه   کوه ظرفیوت این  کشوووووور جوای هیر نگرانی برای احوداث این اسوووووتتن   500گفتن اسوووووت  ، لوذا از دیودگواه نیواز 
وجود دارد و    تن  1,000  کوارخوانوه بوا ظرفیوت حودود  4کوه  نودارد. از دیودگواه اسوووووتوانی نیز بوا توجوه بوه اینکوارخوانوه وجود  

کشووواورزی اسوووتان(، لذا در   شوووودیمعسووول در اسوووتان تولید   تن  2,000که سووواالنه حدود  این )طبق اطالعات جهاد و 
که.  اسوووت  تولیدقابلی اسوووتان  هاتیقابلبا  تن 1,000حال حاضووور حداقل   کارخانه    ازآنجا  اسوووتتن  500ظرفیت این 

کول ظرفیوت خود را در اسوووووتوان تکمیول نموایود. و نیوازی بوه مواد اولیوه خوارج اسوووووتوان نودارد. از دیودگواه    توانودیملوذا  
.افزایش یابد  تواندیم تن 1,000نویسندگان طرح این ظرفیت تا حداقل  



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کارخانه تولید محصول بسته  .ردیگیمبندی عسل موردبررسی قرار  در این بخش مطالعات فنی 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
کارخانه بسوته ح هدف از اجرای این طر اسوت.   گرم 1,000گرم،   500گرم،    200ی  اشوهیشوبندی عسول در ظروف ایجاد 

  مترمربع   4,000ت حدر مسوا 108 و 107اره در ناحیه صونعتی بام اسوفراین اسوت. در قطعه شوم ح ل اجرای این طرحم
 ح ی این طرهابینیتن عسول در سوال اسوت. پیش  500کارخانه   ح بندی در این طراسوت. ظرفیت تولید انواع بسوته

کاری  300بر اسا    تن عسل در روز در یک شیف    1.7 با  یتقردر سال برآورد شده است. برای این ظرفیت تولید،   روز 
کارخانه، عسوول  باید در    سوواعته 8کاری  کارخانه تولید داشووته باشووی . ظرفیت تولید روزانه انواع عسوول در این  این 
  ی گرم  1,000در روز و ظرفیوت تولیود عسووووول    کیلوگرم  500  بوا  یتقرگرمی    500کیلو در روز و عسووووول    800  بوا  یتقرگرمی    200
 .کیلوگرم در روز خواهد بود 400  با  یتقر

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

 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 200 گرمی 200عسل  1
 200 گرمی 500عسل  2
 100 یگرم 1,000عسل  3

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
بندی موردنیاز برای تولید  در سووووتون دوم حج  مواد اولیه و بسووووته  دیکنیمکه در جدول زیر مشوووواهده   طورهمان

شوده اسوت. وضوعیت بازیافت در  بینیتن عسول در سوال آمده اسوت. در سوتون سووم برآورد حج  ضوایعات پیش 500
که به  تنیکسوالیانه    با  یتقرکه    آن اسوتسوتون قهارم آمده اسوت. برآورد ما   ضوایعات از عسول با شوان خارج شوود 

هسوتند. در    فروشقابل  هاآنی  اشوهیشوبندی عسول به دلیل جنس . از سوویی دیگر بسوتهشوودیمب هدایت  فاضوال
کارخانه عسوووول، مواد اولیه توسووووط خود   کارخانه تحویل    کنندهتأمیناین  ونقل بر روی و هزینه حمل شووووودیمبه 
بندی از طریق مالی مواد اولیه و بسووووته نیتأم. در این طرح شووووودیمقیمت مواد اولیه توسووووط فروشوووونده اضووووافه  

گرفت. گردش صورت خواهد   سرمایه در 
 موردنیاز برای تولید  بندیبستهمواد اولیه و : 11جدول 

 واحد تن عسل 500 دی تولمصرف برای  نیتأممحل  مشخصات فنی نام مواد اولیه و  ردیف
 تن 100 خراسان شمالی  عسل با شان  1
 تن 400 خراسان شمالی  عسل فله  2
 تن 50 مشهد یا تهران  بندیشیشه بسته 3
 تن 1 خراسان شمالی  بندی برقسب بسته 4
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 واحد تن عسل 500 دی تولمصرف برای  نیتأممحل  مشخصات فنی نام مواد اولیه و  ردیف
 تن 1 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  5

 تولید  روش 2-4
 عسل  بندیبستهمراحل : 1 شکل

 
. در  شووودیمبرای ذخیره از شووان های عسوول برداشووت  ، عسوول موردنیاز  اسووتخرا در بخش :  عسوولاسووتخرا   بخش 

کارکنان، شوان های عسول به  شوانیهاسولولاین بخش پس از برداشوته شودن درپوش مومی  صوورت دسوتی توسوط 
ککور   کسوترا ککور خارج و پس از صواف   رندیگیمتایی قرار   8عسول درون ا کسوترا تا پس از حرکت دورانی آن، عسول از ا

کش به مخزن ذخیره عسل منتقل شود.  وسیلهبهشدن    مونو پمپ  لیظ 
گردد.  می  رهیبندی، در مخازن مخصوووو  ذخدر بخش ذخیره، عسووول موردنیاز جهت بسوووته:  بخش ذخیره عسووول

شووود. عسوول  درجه ثابت نگه داشووته می 40تا   30بین    هاآناین مخازن از جنس اسووتیل بوده و دمای عسوول درون  
کردنکش به بخش پس از ذخیره در مخازن، توسط منوپمپ  لیظ  .شودپم اژ می  پر 

و سوو س وارد   قرارگرفتههای خالی توسووط سووینی ترافیک روی نوار نقاله  در بخش پرکن، ابتدا شوویشووه:  بخش پرکن
و    شودهخشوکهای خالی درون دسوتگاه شوسوتشووی شویشوه، شوسوته و شووند. شویشوهدسوتگاه شوسوتشووی شویشوه می

کردنفرآیند  .  شووووندبه سووومت دسوووتگاه پرکن هدایت می ولید،  های خالی از عسووول، بسوووته به ظرفیت تشووویشوووه  پر 
کردن درب بند میها وارد دستگاه دربشده و س س شیشهنازله انجام  8توسط دستگاه پرکن   شوند. عمل پلمپ 

شوده پس های پلمپشوود. شویشوهصوورت اتوماتیک انجام میبند شویشوه بههای عسول توسوط دسوتگاه دربشویشوه
 .شوندمیبندی نهایی هدایت  بندی بوده و به بخش بستهبندی آماده بستهاز درب
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زنی و ثبت تاریخ  زنی روی شوووویشووووه، لیبلبندی نهایی، عملیات  الفدر بخش بسووووته: بندی نهاییبخش بسووووته
کارتن بسوتهها در نهایت شوده و شویشوهانجام   گ های عسول پس از شویرین شووند. شویشوهمی  گ پکشویرینبندی  در 

کنتشدن به مدت مشخ  در انبارهای مخصو  قرنطینه می گردندشوند تا پس از  کیفی، به بازار عرضه   .رل 
 فرایند تولید :  12جدول 

 بخش نام دستگاه  عملکرد دستگاه
استخرا    پولک تراش برقی  شان عسل هایسلولبرداشتن درپوش 

عسل از 
 شان 

ککور با صافی با صافی و ذرات معلق هایگرفتن ناخالصشان با حرکت دورانی و  هایسلولاستخرا  عسل از  کسترا  ا
 مونو پمپ  لیظ کش انتقال عسل به مخزن ذخیره

ذخیره  مخزن ذخیره عسل درجه 35نگهداری عسل در دمای تقریبی 
 مونو پمپ  لیظ کش انتقال عسل از مخزن ذخیره به دستگاه پرکن  عسل

 سینی ترافیک به خط تولید هاشهیشانتقال 

کردن  پر 
 دستگاه شستشو شیشه  هاشهیش کردنخشکشستشو و 

کردن  نازله  12دستگاه پرکن  و توسط شیر برقی زمانه صورت به هاشهیش پر 
 دستگاه درب بند بستن درب شیشه

  الف زن ایجاد  الف پالستیکی اطراف درب برای جلوگیری از نفوذ آلودگی به درون شیشه 
بخش  
 نهایی

 لیبل زن ها شهیشنصب برقسب بر روی 
 جت پرینتر  درج تاریخ بر روی شیشه عسل 

 شیرینگ پک ی عسل در جعبه عسل هاشهیشبندی بسته
کیفیت  2-5  کنترل 

کیفیتی زیر را داشته باشد. کشور محصول باید استانداردهای   مطابق قوانین  ذا و دارو 
کیفیتی :  13جدول   استانداردهای 

گی   قبولقابلحدود  نام ویژ
کننده قندهای  65حداقل  قبل از هیدرولیز )گرم درصد(  احیا

کارز کثر  )گرم در صد( سا  5حدا
کثر  در صد() رطوبت  20حدا

pH  3.5حداقل 
کی واالن  اسیدیته کیلوگرمآزاد )میلی ا کثر  (در   40حدا
 8حداقل  واحد دیاستاز برحسبدیا ستازی  فعالیت

گلوکز نسبت  0.9حداقل  فروککوز به 
کستر کثر  گرم درصد خا  0.6حدا

کثر  میلی زیمنس بر سانتیمتر برحسبالککریکی   هدایت  0.8حدا
کیلوگرم  گرممیلیمتیل فورفورال ) هیدروکسی کثر  (در   40حدا
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گی   قبولقابلحدود  نام ویژ
کثر  پر  شده( از عسل یر )  در عسلجامد  یر محلول  مواد  0.1حدا

کثر  (عسل پر  شده)  در عسلجامد  یر محلول  مواد  0.5حدا
کیلوگرم   گرممیلی پرولین  180حداقل  در 

ح تأثیرات 2-6  زیست محیط  بر طر
کمی دارد و ضوووووایعوات این طرح بوا توجوه بوه حج  پوایین انرژی، آب و مواهیوت بسوووووتوه بنودی آن، ضوووووایعوات بسووووویوار 

کمی دارد. اداره     یرقابل کارخانه ندارد.  محیطبازیافت یا فروش، بسویار  گیرانه ای برای این  زیسوت قوانین سوخت 
گردد 1البته باید تمامی استاندارهای رده   .رعایت 

ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-7  طر
در    موردنیازه  یرد. سووووورمایگیصوووووورت م  یگذارهیاز طرح، سووووورما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یوق سووووورموایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیوازه  یوه ثوابوت و سووووورموایوطرح، سووووورموا  یدوران اجرا  نیتوأمه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلهثابت در    هایدارایی.  شودیم
 زمین  2-7-1

 ریال( میلیون ) هزینه خرید زمینمیزان و : 14جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 1,200 0.3 4,000 اسفراینناحیه صنعتی بام  خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-7-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  یهانهیهز

 ریال( میلیون ) سازیهزینه محوطهمیزان و : 15جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   1,200 0.3 مترمکعب 4,000 برداری و تسطیح خا
کشی و درب  2,700 9 متر 300 حصار 

 1,400 7 مترمربع 200 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 320 8 مترمربع 40 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فمای سبز روشنایی )

کل  5,620 جمع 
 سازی میزان و هزینه ساختمان: 16جدول 

ح   م.ر( کل )هزینه  م.ر(واحد )قیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 12,500 25 500 سوله سالن تولید 

 6,000 30 200 سوله انبار مواد اولیه
 5,000 25 200 سوله انبار محصول 

 2,250 45 50 آجر و تیرقه و پوشش اداری ساختمان 
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ح   م.ر( کل )هزینه  م.ر(واحد )قیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 1,350 45 30 آجر و تیرقه و پوشش رفاهی و نگهبانی

کل:  27,100 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-7-3

 ریال(میلیون )  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  17جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف

 5 5 عدد 1 گروه صنعتی براتی ،یتریل 7,000 پولک تراش برقی  1
ککور با صافی 2 کسترا کندوی خوی  ،یتریل 7,000 ا  180 180 عدد 1 آذران 
کش 3  160 80 عدد 2 تنی، فامکو 3 مونو پمپ  لیظ 
 180 180 عدد 1 دوجداره، وزین  ییلویک 300 مخزن ذخیره عسل 4
 35 35 عدد 1 تنی، سیمرکو 3 سینی ترافیک 5
 700 700 عدد 1 بندی خراسان ابزار بسته عدد در دقیقه، 100 دستگاه شستشو شیشه  6
گوهر ماشین  12 دستگاه پرکن  7  3,500 3,500 عدد 1 نازله، 
 1,200 1,200 عدد 1 ، دامیکرو4*3ریلی  دستگاه درب بند 8
 300 300 عدد 1 بندی خراسان ابزار بسته عدد در دقیقه، 50  الف زن 9
 1,800 1,800 عدد 1 عدد در دقیقه، دامیکرو 50 لیبل زن 10
 85 85 عدد Vn1335 1 سنسور دار، جت پرینتر  11
 480 480 عدد MM60 1 کابینی، شیرینگ پک 12

کل  8625 جمع 
 تأسیسات 2-7-4

 ریال( میلیون ) تأسیساتهزینه :  18جدول 
ح  عنوان  قیمت شر

 3,082 ترانس برق ،، تابلو برقیکش  یس، کیلووات 120برق سه فاز  رسانیبرق
 395 یکشلولهو  یرسانآب اینر، نصب تجهیزات  1کنتور سایز  یرسانآب 

کنتور  مترمکعب 40با ظرفیت  یرسانسوخت   393 گاز  یکشلوله  و G25Aدر ساعت با 
گرمایش و ایمنیوسایل  کولر، اطفای حریق، اعالم حریق  سرمایش،   600 بخاری، 

 30 انتقال عسل ی استیل هالوله 
 10 مخصو  عسل شیرآالت

کل  4,510 جمع 
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 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-7-5
کارگاهی:  19جدول   ریال(میلیون )  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
گرم. ظرفیت  ترازوی دیجیتال  1  7 7 1 گرم لبکو  4000دقت دو 
 15 15 1 ارزان آزما گرم 3000 ، برقی، ومینیآلوم هات پلیت 2
 145 145 1 دی شیمی لیتری 100اتوکالو  اتوکالو  3
 42 42 1 ارزان آزما  یتریل 55انکوباتور  کلد انکوباتور  4
 78 78 1 لبکو متریسانت 100عرض  هودشیمیایی 5
 62 62 1 دی شیمی تریل 45 درجه 102آون  6
 25 25 1 ی دی شیمی تریل 18آون توستر  درجه 180آون  7
 65 65 1 لبکو شاخه 18 وژیسروف سانترفیوژ 8
 8 8 1 دی شیمی مترسانتی 18 دسیکاتور  9
 50 50 1 ی دی شیمی تر یل 50انکوباتور  انکوباتور  10

کل:  497 جمع 
 نقلیه وسایل 2-7-6

 هزینه وسایل نقلیه:  20جدول 
ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 

 2,650 2,650 1 ، دیزلی1400سایپا زامیاد، مدل  وانت 1
کل:  2,650 جمع 

 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-7-7
 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی:  21جدول  

ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 90 45 2 کام یوتر دسککاپ  کام یوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 10 5/2 4 رومیزیپاناسونیک  تلفن  3
 240 240  اف دکور-ام دی اف  میز و صندلی  4
 170 85 2 مهندسیکام یوتر  کام یوتر 5

کل:  560 جمع 
 انرژی  هزینه 2-7-8

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 22جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر

 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1



 20 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
 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 550 1,100 500,000 کیلووات  برق مصرفی  2
 240 1,200 200,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 60 30,000 2,000 لیتر بنزین 4
 210    سایر 5

کل:  1,130 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-7-9

 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  23جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 112 2 5,620 سازیمحوطه

 542 2 27,100 ساختمان 
 345 4 8,625 و تجهیزات آالتماشین

 451 10 4,510 تأسیسات 
کارگاهی  50 10 497 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 530 20 2,650 ونقلوسایل حمل
 56 10 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  2,086 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-7-10

 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  24جدول 
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
 1,800 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 1,800 50 1 تدارکات مسئول 5
 540 30 2 نگهبانی  6

کل:  6,840 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز :25جدول 

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 
 720 40 1 سرپرست انبار  5
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ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 ریزی و تولید کارشنا  برنامه 6
 3,240 30 6 کارگر 
 630 35 1 راننده وسایل نقلیه  
 2,880 40 4 اپراتور خط  7

کل  11,070 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیمماه محاسوبه   18تبصوره*: حقوق سواالنه 

کارفرما(  سه  
 نیروی انسانی  یهانهی هز :26جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 6,840 8 کارکنان اداری 
 11,070 16 کارکنان تولید 

کل  17,910 جمع 
کار در   کار 300و با   فتیش کی*:  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 

 هزینه مواد اولیه 2-7-11
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 27جدول 

کل  هزینه هر تن  مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
 35,000 350 100 استان خراسان شمالی  عسل با شان  1
 180,000 450 400 استان خراسان شمالی  عسل فله  2
 10,000 200 50 تهران یا مشهد  بندیشیشه بسته 3
 350 350 1 استان خراسان شمالی  بندی بستهبرقسب  4
 200 200 1 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  5

کل  225,550 جمع 
ک   هزینه 2-7-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقی  هزینه استهالک:  28جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
  100 0 1,200 زمین 
 354 10 7 5,620 سازیمحوطه

 1,707 10 7 27,100 ساختمان 
 776 10 10 8,625 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  45 10 10 497 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 406 10 10 4,510 تأسیسات 
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ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 477 10 20 2,650 ونقلوسایل حمل

 126 10 25 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 1,307 0 10 13,070 برداریقبل بهره یهانهیهز

 574 10 10 6,383 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 5,773 کل جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-7-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-7-13-1

 داریبرههزینه قبل از بهر  :29جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 190 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   371 درصد 

 12,509 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  13,070 جمع 

 یاهیسرما  یهانهیهز 2-7-13-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه30جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 1,200 زمین 
 5,620 سازیمحوطه

 27,100 ساختمان 
 8,625 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  497 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 4,510 تأسیسات 
 2,650 ونقلوسایل حمل

 560 اداری و خدماتیتجهیزات و وسایل 
 13,070 برداریقبل بهره یهانهیهز

 6,383 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل:  70,215 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-7-14
گردش : 31جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 37,592 بندیهزینه مواد اولیه و بستهماه  2 بندیمواد اولیه و بسته
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ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 2,985 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد

 116 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه
کل  40,693 جمع 

 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-7-15
 بندی اجرای طرح : زمان32جدول 

 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
را ارائه   پروژه  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 ساالنه به فروش   .رسدیمظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 .شودیم  نیتأم  گذارانهیسرماکل سرمایه اولیه شرکت توسط 

 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   یبرداربهرهنرخ تقسی  سود نقدی در پنج سال اول 
کردن  گردشدر    هیسوورمادر محاسووبات مربوط به   گردش  یکارمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسوواب، ضووریب 

که پرداخت    شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسوا ، فرض شوده اسوت 
 .شودیمنقدی انجام   تصوربهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   یهانهیهز

کامفار : 33جدول   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    هوایسووووو رده +   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    تأسووویستازه   هایشووورکت

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایزینهه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 34جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت یگذارهیسرما یهانهیهز 
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنج  قهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 57,145 0 57,145 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 13,070 0 13,070 کل مخار
گردش خالص  2,843 2,584 2,349 2,136 21,356 0 81,100 0 افزایش در سرمایه در 

 2,843 2,584 2,349 2,136 21,356 70,215 81,100 70,215 گذاریسرمایهی هانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
 .است  شدهارائهمت یر و ثابت آن در جدول زیر    یهانهیهزتولید و درصد    یهانهیهز

 )میلیون ریال(  آنهای مت یر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه: 35جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد

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

 330,228 300,207 272,916 248,105 225,550 0 225,550 %0 %100 مواد خام 
 1,654 1,504 1,367 1,243 1,130 226 904 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی

 3,054 2,776 2,524 2,295 2,086 417 1,669 %20 %80 تعمیرات و نگهداری
 26,222 23,838 21,671 19,701 17,910 12,537 5,373 %70 %30 دستمزد 

ک    5,647 5,773 5,773 5,773 5,773 5,773 0 100% 0% استهال
 366,805 334,098 304,251 277,116 252,449 18,953 233,496     های تولیدکل هزینه

 330,228 300,207 272,916 248,105 225,550 0 225,550   هزینه هر واحد
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    یهاانیجر   یک هیرکسوری وجه نقد در   شوودیمبه شورح زیر اسوت. همچنان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  یهاسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 36جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنج  قهارم سوم دوم  اول اول
 428,249 389,318 353,925 321,750 292,500 110,908 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 110,908 جریانات ورودی وجوه 
 428,249 389,318 353,925 321,750 292,500 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 364,001 330,910 300,827 273,479 268,032 70,215 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 70,215 های ثابتافزایش دارایی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنج  قهارم سوم دوم  اول اول
 2,843 2,584 2,349 2,136 21,356 0 های جاریافزایش دارایی 

 361,158 328,326 298,478 271,344 246,676 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 
 64,248 58,408 53,098 48,271 24,468 40,693 وجوه اضافی )کسری( 

 289,186 224,937 166,529 113,432 65,161 40,693 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:  37جدول 

 شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر
 برداریدوره بهره  دوره ساخت
 سال پنج   سال قهارم سومسال  سال دوم سال اول سال اول

 428,249 389,318 353,925 321,750 292,500 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 428,249 389,318 353,925 321,750 292,500 0 نقدی عملیاتی هایجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 364,001 330,910 300,827 273,479 268,032 70,215 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 70,215 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   2,843 2,584 2,349 2,136 21,356 0 افزایش سرمایه در 
 361,158 328,326 298,478 271,344 246,676 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 64,248 58,408 53,098 48,271 24,468 ( 70,215) نقدی هایجریان خالص 

 178,278 114,029 55,621 2,524 ( 45,747) ( 70,215) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 21,517 23,473 25,607 27,934 16,992 ( 58,513) خالص ارزش فعلی

 57,010 35,493 12,020 ( 13,586) ( 41,521) ( 58,513) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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خ  3-6 گشت سرمایه نر  بازده داخلی و دوره باز
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 اسوا ، نرخ رشود پروژه  61پروژه 
. نرخ بازده شوووودیمسوووودآور تلقی    یگذارهیسووورمااسوووت( و    شووودهگرفتهدرصووود در نظر   20بلندمدت   یهاوامبهره 

نرخ اسووتقراض و نرخ   شوودهتعدیلخ بازده داخلی  درصوود اسووت. در محاسووبات نر 30(  MIRR)  شوودهتعدیلداخلی  
گرفته    یگذارهیبازسوورما  شوودهتعدیل. در محاسووبات نرخ بازده داخلی  شووودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 

اسووووت. نرخ بازده داخلی    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    کهیدرحال،  شووودیم  یگذارهیبازسوورماهزینه سوورمایه شوورکت 
از سوووودآوری   یترنانهیبواقع محاسوووبه    MIRRاین اسوووا ،  . بر  شوووودیم  یگذارهیبازسووورما  IRRنرخی معادل خود  

 .آوردیمفراه     IRRشرکت در مقایسه با 
که ارزش  3  با  یتقر  یگذارهیسرمادوره بازگشت سرمایه عادی این پروژه  سال است. دوره بازگشت سرمایه متحرک، 
 .سال است  3.53،  کندیمزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 38جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونیلیم 164.876 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %61نر

خ بازده داخل      30%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1402 سال 2.95 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1403 سال 3.53 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:  39جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنج   سال قهارم سال سوم سال دوم سال اول
 428,249 389,318 353,925 321,750 292,500 درآمد فروش 

 ( 341,861) ( 310,783) ( 282,530) ( 256,845) (233,496) ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 24,944) ( 23,316) ( 21,721) ( 20,271) ( 18,953) ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنج   سال قهارم سال سوم سال دوم سال اول
 61,444 55,219 49,674 44,634 40,051 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 61,444 55,219 49,674 44,634 40,051 سود خالص 

 14.35 14.18 14.04 13.87 13.69 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن سوووطح،  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   32با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 40جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنج   سال قهارم سال سوم سال دوم سال اول
 428,249 389,318 353,925 321,750 292,500 درآمد فروش 
 341,861 310,783 282,530 256,845 233,496 هزینه متغیر

 86,388 78,535 71,395 64,905 59,004 حاشیه سود 
 20 20 20 20 20 حاشیه سود )%( نسبت 

 24,944 23,316 21,721 20,271 18,953 هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 123,653 115,582 107,676 100,489 93,955 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 29 30 30 31 32 سر )%(نسبت سربه 

 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 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(  شدهبینیپیشترازنامه : 41جدول 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنج  قهارم سوم دوم  اول اول
 320,453 253,362 192,370 136,923 86,517 40,693 جاری هایدارایی 

 41,477 47,124 52,897 58,670 64,442 70,215 ثابت )خالص( هایدارایی 
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 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنج  قهارم سوم دوم  اول اول
کل   361,931 300,486 245,267 195,593 150,959 110,908 ها یی داراجمع 

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

 110,908 110,908 110,908 110,908 110,908 110,908 حقوق صاحبان سهام 
 189,578 134,359 84,685 40,051 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 61,444 55,219 49,674 44,634 40,051 0 ماندهسود باقی 
 361,931 300,486 245,267 195,593 150,959 110,908 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

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

کل دوره ROEسوود خال  به حقوق صواحبان سوهام ) درصود اسوت.  36دارای رشود بوده و حداقل    یبرداربهره( در 
که   یابازدهزیرا بیشوووتر از نرخ   شوووودیممطلوب تلقی    گذارانهیسووورمااین نرخ بازده برای   از طریق   توانندیماسوووت 

کنند.  یگذارس رده  بانکی دریافت 
جاری، نسبت جاری )دارایی جاری تقسی  بر بدهی جاری( محاسبه نشده است. به هر  به دلیل صفر بودن بدهی  

 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودیمروی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  
کل سورمایه و نسوبت   کارایی    یهانهیهزبه    یگذارهیسورماهمچنین، نسوبت فروش به  که  را   یگذارهیسورماپرسونلی، 

 .شوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیمد سنجش قرار  مور
 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 42جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 55% 50% 45% 40% 36% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(

 17% 18% 20% 23% 27% نسبت سود خالص به ثروت خالص
 14% 14% 14% 14% 14% نسبت سود به فروش

کل سرمایه  4.2% 3.9% 3.7% 3.4% 3.2% نسبت فروش به 
 3.9% 4.1% 4.4% 4.8% 5.1% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 

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

در    رییت  عودمحواضووووور، بوا فرض    یگوذارهیوسووووورموا. نرخ بوازده داخلی پروژه  دهودیمعملیواتی را نشووووووان    یهوانوهیهز
ککورهای   به ت ییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت  61قبل مشواهده شود، برابر   یهابخشقنانکه در    و ه   ادشودهیفا

کمتر از حسوواسوویت آن به ت ییر    یهاییدارا کسووب یک نرخ بازده   یهانهیهزثابت  عملیاتی اسووت. همچنین، برای 
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 8تا   با  یتقردرصوووود امکان افزایش و درآمدهای فروش  10تا   با  یتقرعملیاتی    یهانهیهزدرصوووودی،   30داخلی حداقل  
کاهش دارد  درصد  .امکان 

ککور  یانفراد  رییبه ت   ینرخ بازده داخل  تیحساس:  43جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %59- %73 %128 
16.00% - %8- %71 %114 
12.00% - %14 %68 %101 
8.00% - %31 %66 %88 
4.00%- %46 %63 %74 
0.00% %61 %61 %61 
4.00% %77 %59 %48 
8.00% %93 %58 %35 
12.00% %108 %56 %22 
16.00% %124 %54 %8 
20.00% %140 %53 %17 - 

ککور  یانفراد ریی به ت   ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 2نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و    2.95با توجه به اطالعات این بخش به خصو  دوره بازگشت سرمایه   1.78سال از زمان شروع ساخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووووادی دارد.   61برابر    IRRکارخانه و   یبرداربهرهسووووال بعد از   کهدرصوووود، ایجاد  در    ازآنجا

کارخانه در   شوووودیمپیشووونهاد  بدون مشوووکل بود لذا    ه آنفصووول اول بازاریابی محصوووول و فروش  که احداث این 
گیرد  .اولویت قرار 
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