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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   گیاهی نوشدمانواع   بندیبسته نام طر

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

ح   شهرک صنعتی مانه و سملقان شهرستان محل اجرای طر
 یاوهیمگیاهی و  نوشدم انواع  نام محصول/محصوالت

 500 تن  ظرفیت تولید
 برند و نخ کتیات ی، پالستیکی،اپارچه گیاهی، پوشش  نوشدم از یمواد اولیه موردن 

 نفر 14 یی زااشتغال
 مترمربع 3,360 ازیزمین موردن

 مترمربع 880 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 20,000 میزان مصرف آب 

 لووات یک 240 توان برق  
 مترمکعب در سال 1,000,000 گاز 

 میلیون ریال 59,502 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 38,829 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 3.73 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 79,909 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 43% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %27 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 36% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 239,100 نر
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 چکیده
عرضوووه و    زانیم  لیتحل  خصوووو به  آنجوانب    یتمام یو بررسووو نوشدمطرح هدف مطالعه بازار محصوووول  نیدر ا

 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا  یتقاضا
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

گرفت نوشدم  بندیی بسوتههیدر این طرح توج های محصوول در بازار به نام نی. اگیاهی موردبررسوی قرار خواهد 
ک گیاهیگیاهی یا   یاسووهیدیگری مانند چای  از دیرزمان  طبیعی  گیاهان  کرده  دم .شووودیمخریدوفروش  نیز    چای 

. برخی از  اندها همواره موردتوجه بودهآن بخشبوده اسوووت و به علت خوا  دارویی و شوووفا  ایرانیانمورد مصووورف 
گل هانوشدماین  گل محمدی در بازار با اقبال خوبی همچون بابونه، چای سووبز، چای سوویاه، آویشوون،  گاوزبان و 

کمتر در  ترع یوسوووطیف   توانیمبسووویار باال بوده و  هاوشندم، هرچند تنوع این اندبودههمراه   ی را با حجم بسووویار 
کم گیاهانی  بازار به فروش رسواند. محصووالت  فروش موضووع بررسوی این طرح نیسوتند. در اسوتان خراسوان شومالی 

گل  .شودیم  ارائهاطالعات این محصول در جدول زیر  .شودیموفور یافت  گاوزبان بههمچون آویشن، بابونه، 
 گیاهی  نوشدم مشخصات انواع: 1جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 Preserving of herbal infusions 745412399 Service 1 یاوهیو م یاهیگ نوشدمبندی انواع  بسته

 پروژه معرفی 1-2
کووارخووانووه تولیوود  این طرح برای راه گیوواهی صوووووورت  هووانوشدمانوودازی  کووارآفرین پا از  ردیپووذیمی  . در این طرح 

کارخانه اقدام به اخذ مجوزهای قانونی و سوووو ا های مربوط انجام و پا از طرح بررسووووی بازار و نیازسوووونجی ریزی 
کرده، پا از آماده نیتأم ، تأسویسوات و خرید و نصوب تجهیزات اقدام  هاسواختمانسوازی سووله و  سورمایه موردنیاز 

گیاهی خواهدهانوشدمبه تولید    کرد.  ی 
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ،یاجتماع  ،یمالحظات اقتصاد 1-2-1

کوهسووتانی بودن ضوورورت اجرای این طرح از چند جنبه قابل بررسووی اسووت. جنبه اول وفور منابع اولیه با توجه به 
گیاهان مناسووب   کارخانه طرح اسووت. تولید  کاشووت توسووط  صووورت خودرو و یا بهگیاهی به نوشدممنطقه  صووورت 

گیاهان به کشواورزان در   .  شووندیمصوورت فله منتقل  جوار بهی همهااسوتانسوط  مناسوبی قرار دارد اما ابلب این 
ی بیکاری در اسووووتان خراسووووان شوووومالی نامطلوب  هاشوووواخ جنبه دوم مربوط به نیروی انسووووانی اسووووت. هرچند  
کارگر فراوان   کارخانه تولید  فرصووت بسوویار ارزشوومندی برای راه  تواندیمنیسووت اما وجود نیروی متخصوو  و  اندازی 

کار اسووتان در این زمان ضوورورت  نوشدم گیاهی باشوود. اسووتفاده از این فرصووت برای جلوگیری از مهاجرت نیروی 
بسویار زیادی دارد. جنبه سووم مربوط به صوادرات اسوت. اسوتان خراسوان شومالی ازنظر جیرافیایی با افیانسوتان و  

کوتا کوتاهی دارد. این فاصوله  کسوتان فاصوله  کاهش هزینه حمل  ریتأثه  پا و از سوویی   شوودیمونقل  بسویار فراوانی بر 
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کسووووتان، ترکمنسووووتان، ارمنسووووتان و ترکیه نیز با  کافی  هانوشدمدیگر افیانسووووتان، پا گیاهی آشوووونایی  و    رادارندی 
 ها قرارداد.راحتی این محصول ارزشمند را در اختیار آنبه  توانیم

ابلب افراد قبل از   معموالا ی بسووووویار روات داشوووووته و هایماریبی برای رفع  هاشنودمدر جامعه ایرانی اسوووووتفاده از  
گیواهی اسوووووتفواده  نوشآنکوه بوه سوووووراو پزشوووووش و داروهوای شووووویمیوایی برونود، از دم . اسوووووتفواده از این کننودیمهوای 

گرایش بیشووتر افراد به  معموالا  هانوشدم گرم بسوویار افزایش  هایدنینوشوودر فصوول سوورما و سوورد سووال با توجه به  ی 
 .کندیمپیدا  

کشووور: در لیسووت اولویت سوورمایه کشووور در صوونایع بذایی  ی سوورمایههاتیاولوگذاری  خانواده محصووول  9گذاری 
که این محصوول در هی مطرح  ندارد. اما از سوویی دیگر اجرای این کدام از آن خانواده محصووالت قرار  شوده اسوت 

نامطلوب و نامناسوووب نخواهد داشوووت. حجم محصووووالت مشوووابه این   ریتأث  هاتیاولوکدام از آن  طرح بر روی هی 
کشووووور واردات   که به  شووووده ما، واردات  ی انجامهایبررسووووبسوووویار پایین و ناچیز اسووووت و با توجه به   شووووودیمطرح 

که حجم صووفر و ناچی  باا یتقربیررسوومی نیز   کرد  ز اسووت. اما در بحص صووادرات این محصووول باید این نکمه را مطرح 
کشورهای همسایه توسط   ی بزرگ مناسب است.هاشرکتصادرات این محصول به 

 پروژه  یابیمکان  1-3
( اجرا خواهد  4160322,489261با مختصووات ) 75این پروژه در شووهرک صوونعتی مانه و سووملقان در قطعه شووماره  

 است.  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر   GISشد و نقشه 
 مانه و سملقان موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 
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 :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
  51 بجنوردفرودگاه  7
  384 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,536 بندرعباس  9
  210 آهن جوینایستگاه راه 10
  122 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
 )میلیون ریال(  قیمت مواد اولیه:  3جدول 

کل  هزینه هر تن ساالنه )تن(مصرف  نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
گیاهیدم 1  209,000 380 550 استان خراسان شمالی و مشهد نوش 
 9,000 450 20 استان خراسان شمالی  برند و نخ کتیات ی، پالستیکی،اپارچه پوشش  2
 500 500 1 استان خراسان شمالی  برچسب محصول 3
 300 300 1 کارخانه پالستیش مشهد بالف 4

کل  218,800 جمع 
ی  هواشووووورکوتو    هواسووووووپرموارکوتی،  ارهیزنجی  هوافروشوووووگواه،  هواینودگینموامحصووووووالت این طرح از طریق فروش بوه  

 .ردیگیمصورت   کنندهعرضه
 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 4جدول 

کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 262,500 525 500 گیاهی  نوشدم انواع  1

کل  262,500 جمع 
 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5

گیواهی از طریق بسوووووتوههوانوشدممیزان عرضوووووه داخلی یوا تولیود   برداری  هوای بهرهبنودی بر اسووووواس مجوز پروانوهی 
 .استصورت جدول زیر  به 1399تا  1394مطابق اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 
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گانواع دم  یبندبستهمیزان عرضه داخلی  :5جدول   ی اه ینوش 
 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 3,483 
1395 6,697 
1396 11,323 
1397 14,310 
1398 17,439 
1399 24,258 

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  ردیف
گلستان 1  5 1394  رامیان شهد درمان 
 22 1399  نطنز امین صدرا نطنز  2
کویر 3 کوشای   40 1399  یزد تعاونی زیست فناور 
 20 1392  خرم آباد  بهبود بذای خرم 4
کوه چالی  5  200 1397  آوج  قازیان 
 160 1397  فردیا کشت و صنعت تکدانه سبز سبحان 6
 80 1398  مالرد  توسعه تجارت قطره حیات 7
 10 1398  قم کیمیای سرخ نشاط آفرین ایرانیان 8
 50 1397  اشتهارد شرکت تعاونی قناعت البرز  9
 85 1398  بندر انزلی  سرگل سبز خزر منطقه آزاد انزلی 10
 100 1397  مشهد تجارت توسفرجاد  11
 3 1397  نظرآباد  قاسم تش دهقان 12
گستران خزر پارسه منطقه آزاد انزلیتولیدی و بسته 13  10 1398  بندر انزلی  بندی مهرسا 
گیاه سیمین 14  30 1399  خرم آباد  زرین 
 5 1399  بابل هادی احدی نژاد درزی 15
کسیر پرگاس 16  100 1399  تفت کیمیا ا
گیاه ملیا  17  75 1399  بوئین زهرا زرین 
 30 1394  بینالود  کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز 18
 20 1394  کرمان کرمان دوا 19
 20 1393  قم دارو درمان سلفچگان  20
 25 1398  بینالود  کشاورزی و تحقیقاتی بین الملل نوین 21
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 300 1396  شیراز خالل بادام مهیا 22
 10 1396  فردوس صنایع بذایی نگین اخترکویر 23
 400 1394  بیرجند آفتاب باقران  یهاشانه 24
 10 1396  نظرآباد  گیاهان سبز طالقان  25
 100 1399  قم صنایع بذائی شکوه شهد نیش  26
گستر مازند 27  200 1399  بابل همیار 
 100 1396  بابلسر تردک 28
کریم  بیاض ارمیان  29  50 1398  رباط 
 150 1394  کرمان سینا رشن  30
 65 1399  تهران  شیر پاستوریزه پگاه تهران  31
 40 1398  ارومیه  تعاونی تولیدی شکالت سازی صدرا ارومیه  32
کاشان  33 گالب آدونیا قمصر   100 1399  کاشان درین 
 100 1399  کرج  چای شهرزاد  34
گستر 35  200 1397  اشتهارد دبش سبز 
 1 1397  شوش  خوشه زرین امید 36
 10 1399  اهواز احمد بهبهانی نژاد 37
 25 1392  قائنات  تروندزعفران قاین 38
 30 1398  شیراز سبز بهار فارس  39
 50 1399  جهرم زرین نخل جهرم 40
گلستان 41 کریم  قنددرسا  50 1398  رباط 
کاویانی فر 42  10 1399  بهار ناصر 
 32 1399  ری محمودبهار پردیا  43
گل 44  50 1398  کرج  صنایع بذایی آفرین به 
کدشت  همدل بهاران جهان  45  300 1399  پا
 50 1398  زنجان  رسول نوری فرد  46
 50 1399  فیروزآباد گل قطره 47
 25 1398  شیراز اهورا دارو 48
کدشت  صنایع بذایی برگ بال 49  6 1399  پا
 1 1398  مشهد هرب کشت و صنعت تقدیا  50
کهنی  51  50 1395  اردبیل جلیل پور 
 30 1399  گناباد  ماهان طوس شرق 52
 1,200 1399  ایرانشهر  تولیدی پفش سیصد و بیست و پنج ایرانشهر 53
 63 1396  آستانه اشرفیه  نگین نادر شمال  54
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 50 1399  ساوجبالو سبالن معطر  55
کدشت  رابسین 56  20 1395  پا
گیل آستان 57  10 1392  آستانه اشرفیه  زرین 
 300 1397  ساری  مجتمع صنایع بذایی دشت ناز مائده 58
گلستان  59  5 1394  آق قال  فراپخش 
 1,200 1398  ری بندی عسل دخت شهد صنایع بذایی و بسته 60
 22 1396  ری احمد ایرانیان شایان  61
کویر  62  80 1396  کاشان سبز نوش 
 50 1394  خلخال آر خلخالگلز  63
 150 1394  سیرجان  جواد صفی نژاد 64
کیش 65  68 1392  اشتهارد پتسا 
 15 1399  بینالود  مزد یسنا سام نوش دارو 66
 2 1398  دزفول بهینه سازان سوشیانت  67
گلستان  68  2 1399  کردکوی آرتانوش 
 20 1398  بوشهر تولیدی و صنعتی آدیش واد 69
 50 1395   پادمیرا مهرپاسارگاد 70
کالنتری پور 71  300 1395  کرمان احمد 
 50 1398  بوشهر آجیل و خشکبار مجلسی  72
گیاه ناجیان 73  100 1394  بستان آباد  ناجی 
 1,440 1396  کرمان وند آپادانا  74
کوه  75  20 1396  سامان  کشاورزی آوین سبز 
 5 1397  مشهد یوتاب طب پارس 76
 50 1399  نظرآباد  س یدنار جنوب  77
 50 1399  اشتهارد بنو بهاران  78
 500 1399  اشتهارد مهرچین زرین برگ 79
گندم آرتا  یهاتعاونی جوانه 80  30 1397  ابهر سبز 
 10 1398  شهرکرد نیش پسند ایلیا 81
 20 1397  کرج  رادکیش 82
 300 1399  مشهد توسعه اسفدان شرق 83
کاشان یهافرآورده 84 گل   2 1399  کاشان گیاهی به 
 50 1396  زنجان  بهروز مرصعی  85
 100 1398  اشتهارد ی مانیتولیدی بازرگانی چا 86
 300 1395  ری بهشت قندیل 87
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 5 1398  مشهد دنیای طعم و رنگ درخشان مهر توس  88
گیاهان زینتی فرصت  89  5 1397  قزوین  تعاونی تولیدی و توزیعی 
گیاهان دارویی سهاجیسا 90  480 1394  عباس آباد  کشت و صنعت فرآوری 
کبر ایزدپناه 91 کدشت  ا  300 1396  پا
 7 1396  کرمان حسن امیری 92
گلدشت  93  10 1396  قم گوهر سبز آسمان 
 100 1399  شیراز خدماتی تاسیساتی جهان سبز مهر 94
 1 1397  سامان  شایستهصنایع بذایی اس انه ساالر  95
گستران 96  10 1398  اشتهارد شبکه بادران 
گرس 97  50 1396  ایالم نرگا نگین زا
 5 1399  برخوار  سید ابراهیم محقق طباطبائی  98
 36 1396  بهارستان  سعید سقطچی  99
کدشت  ارم طالئی ایرانیان 100  180 1397  پا
 50 1395  قم لوتوس ایرانیان ماد 101
 1 1398  کرج  آجیل و خشکبار تواضع اصل 102
 100 1398  کرج  پدیده نگین حیدر آتا  103
 20 1398  الهیجان فرهاد اقتداری 104
کام آذر  105  10 1399  آذرشهر آیلین 
 200 1399  کرمانشاه  راد بنیان دارو 106
 500 1399  بیرجند آبتین تجار هور 107
 200 1398  شیراز ایرانیان جهان سبز طبیعت  108
 1,000 1399  ری وم  109
کرات نور پارسیان  110  50 1396  نوشهر تولیدی 
گستر ساعیتولیدی وبسته 111  3 1396  گرمسار بندی نگین 
 50 1398  الهیجان تیمن 112
 5 1395  مالیر محمود حیدری  113
کبری نبی 114 کدشت  حسین ا  90 1398  پا
 6 1398  نکا  پارت فردای آریا رهاورد  115
 108 1398  ری فیدار آرمان سالمت توسعه 116

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

که پروانه   کاهش ظرفیت اسوومی واحدهایی  را نسووبت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهرفع این مشووکل درصوود 
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که نتیجه آن   میکنیمهای دیگر را نیز در این درصود ضورب  رده سو ا 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  13899و ظرفیت واقعی این سوووال   تن 24258  برابر 1399صوووادرشوووده در سوووال    هاآنواحدهایی 
برای به دسوت آوردن ظرفیت واقعی   توانیمکه    دیآیمبه دسوت   572966/0سویم این دو عدد ضوریب  ، از تقاسوت

لذا با اعمال این ضووریب    برداری اسووتفاده نمود.ی بهرههاپروانههرسووال از ضوورب این ضووریب در ظرفیت بر اسوواس  
 .شودیمجدول زیر حاصل  

 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 
 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 1,996 
1395 3,837 
1396 6,488 
1397 8,199 
1398 9,992 
1399 13,899 

نشوووووان    یخط  ونیبر اسووووواس 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  
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 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 15,371 
1401 17,648 
1402 19,925 
1403 22,202 
1404 24,478 

کشووووور از سووووال  دهندیمنمودار و جدول فوق نشووووان   چنانکه  هم صووووعودی اسووووت، لذا   1404تا   1400، میزان تولید 
 جدید وجود دارد.  یهاکارخانهظرفیت برای احداث  

که بسته گمرکی ندارد لذا تحلیل واردات و صادرات قابل انجام   نوشدمبندی انواع  ازآنجا  .ستینگیاهی تعرفه 
که مجوز اخذ    .شودیم  ارائه  میزان پیشرفت بر اساساند  نمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 

گرفته  :9جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 
 ظرفیت تن درصد پیشرفت

0%-25% 40,400 
25%-50% 703 
50%-75% 3,800 
75%-100% 930 
گرفته 460اندازه  درصود ندارد و البته به 75خراسوان شومالی باالی  که درصود پیشورفت همگی صوفر  تن مجوز  شوده 

 .است
که نمودار و جدول میزان تولید محصوووووول موردنظر نشوووووان   صوووووورت  به 1404، تقاضووووواها تا سوووووال  دهدیمهمچنان 

کشووور اضووافه شووود.   تواندیم تن 6,000حدود   1402به سووال   1399که از سووال طوریبه  باشووندیمصووعودی  به تولید 
کنیم   گر فرض    تن اسوت(، 930درصود به تولید برسوند )در این طرح  75ی با درصود پیشورفت باالی هاکارخانهحال ا

کشووور حدود   کارخانه تن 5,000کمبود تقاضووای  که ظرفیت  گفتن اسووت  تن اسووت  500موردنظر   خواهد بود. شووایان 
که بدون دبدبه فروش محصوول،    توانیملذا   که    ایتأسوکارخانه را   توانیمادعا نمود  گفتن اسوت  نمود. شوایان 

که در مرحله   460ی با این عنوان نداریم و اکارخانهدر اسووووتان خراسووووان شوووومالی هی    تن مجوز اخذشووووده اسووووت 
گیاهان دارویی  . ضوومن ایناسووتپیشوورفت صووفر   که از    اسووت تن  2,000بر  بالغ  شووودیمکه در اسووتان تولید  که حجم 

ماده اولیه نیز مشوووکلی وجود  نیتأمرا دارا اسوووت بنابراین برای   نوشدمدرصووود قابلیت تولید   50این مقدار حداقل  
 ندارد.
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 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
کشووور و هم ازنظر اسووتان،   تن 500یت  گیاهی با ظرف نوشدمبندی انواع  بسووته  6-1با توجه به تحلیل بخش  از نگاه 

ی اسووووتانی و تا ازهاینراحتی با نیاز به احداث دارد. بنابراین جهت بازاریابی مشووووکلی وجود ندارد و این ظرفیت به
کشور قابل  .فروش خواهد بودحدودی 

 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
از    هواآنگیواهی، میزان نیواز بوه احوداث   نوشدمبنودی انواع  شوووووده در میزان تولیود بسوووووتوهبوا توجوه بوه مطوالعوات انجوام

که موجب اطمینان خاطر سووورمایهبینیافزایشوووی پیش 1404تا  1400 هایسوووال گذاران جدید اسوووت. شوووده اسوووت 
کردن ظرفیوت    ابودیویمافزایش    تن  6,000حودود    1402توا    1399کوه میزان این تقواضووووووا از سووووووال  طوریبوه کم  کوه بوا

کاری هاکارخانه کشووو 930درصوود به باال )در این طرح   75یی با پیشوورفت   تن  5,000حدود   1402ر تا تن اسووت(، نیاز 
کارخانه  اسووت که ظرفیت این  گفتن اسووت  کشووور جای هی  نگرانی برای  اسووتتن  500. شووایان  ، لذا از دیدگاه نیاز 

کوارخوانوه وجود نودارد. از دیودگواه اسوووووتوانی نیز بوا توجوه بوه این ی در این زمینوه وجود اکوارخوانوهکوه هی   احوداث این 
کشوواورزی کشوواورزی اسووتان حدود    ندارد )طبق اطالعات جهاد و  گیاهان   تن 2,000اسووتان( و طبق اطالعات جهاد 

را دارد، لوذا در حوال حواضووووور  نوشدمدرصووووود آن قوابلیوت تبودیول بوه   50حودود   کوه  شوووووودیمدارویی در اسوووووتوان تولیود  
کارخانه  اسوووتتولید  های اسوووتان قابلباقابلیت تن 1,000حداقل   که ظرفیت این    ند توایملذا   اسوووتتن  500. ازآنجا

.کل ظرفیت خود را در استان تکمیل نماید



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کارخانه تولید   گیاهی موردبررسی قرار  هانوشدمدر این بخش مطالعات فنی   .ردیگیمی 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
کارخانه تولید و بسووته ح هدف از اجرای این طر گیاهی اسووت. پیشهانوشدمبندی  ایجاد   ح ی این طرهابینیی 

کاری در سوال برآورد شوده اسوت. برای تولید تقریبی   300بر اسواس  ، در روز به یش نوشدمتن انواع مختلف  500روز 
کاری   کارخانه نیاز داریم.  ساعته 8شیفت   در این 

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

 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 500 گیاهی نوشدمبندی انواع  بسته 1

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

 واحد نوشدم تن  500 دی تولمصرف برای  نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
 تن 550 استان خراسان شمالی  گیاهی نوشدم 1
 تن 20 استان خراسان شمالی  برند و نخ کتیات ی، پالستیکی،اپارچه پوشش  2
 تن 1 استان خراسان شمالی  محصول برچسب 3
 تن 1 کارخانه پالستیش مشهد بالف 4

 تولید  روش 2-4
 صورت زیر است.گیاهی به نوشدمفرایند تولید انواع مختلف 

گیاهان   مرحله اول: گیاهان خریداری نوشدمانتقال  کارگاه  شده را در مخازن ذخیره  به مخزن دریافت. در ورودی 
 تا آماده استفاده در مراحل بعدی شوند.  رندیگیمقرار  

کا مرحله دوم: گیاهانی  میز تفکیش در این مرحله قرار دارد تا  رکنان این قسووووومت با الش، قیچی و سوووووایر تجهیزات 
کند.به گیاه اصلی را از یکدیگر تفکیش   بیراز 

گیاهان تفکیش مرحله سووم: گیاه را تا و خشوش  ردیگیمکن قرار  ی خشوشهاینیسوشوده بر روی  در این مرحله  کن 
 .کندیمحد استاندارد خشش 

گیاهان، ضووووایعا مرحله چهارم: گیاهان دارویی جدا  پا از خشووووش شوووودن  کارکنان از  گیاهان توسووووط  ت و سوووواقه 
 .شودیم

کن، خورد شوووده و  هانوشدمبرخی از انواع   مرحله پنجم: که به خورد شووودن نیاز دارند توسوووط دسوووتگاه خورد  یی 
 .شوندیمبندی  آماده بسته
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 بندی شوند.تا آماده بسته  شوندیمبندی ریخته  در دستگاه بسته  هانوشدممرحله ششم: 
کارکنان انجام  :ممرحله هفت   .شودیمجعبه زنی توسط 

 .شوندیمبندی  توسط دستگاه بالف زنی توسط پالستیش بسته  هاجعبهمرحله هشتم:  
 .شودیمبندی چاپ مرحله نهم. با استفاده از جت پرینتر تاریخ و سایر مشخصات بر روی بسته

 .شوندیمو س ا انبار    شوندیمبندی  توسط شیرینگ پش بسته هاکارتنو   هابندیمرحله دهم: بسته
 گیاهی  نوشدم: مراحل تولید  1شکل

 
 مشخصات دانش فنی تولید  2-5

کشور وجود دارد.هاحوزهفنی تولید در تمامی  دانش    ی خط تولید این محصول در 
کیفیت  2-6  کنترل 

کشوور، دمهایژگیو نوشدمبا توجه به انواع مختلف   کیفیتی آن متفاوت اسوت. طبق قوانین بذا و دارو  ها نوشی 
 مورد آزمایش قرار بگیرند  دائماا باید  

ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر
کمی دارد و ضوووووایعوات این طرح بوا توجوه بوه حجم پوایین انرژی، آب و مواهیوت بسوووووتوه بنودی آن، ضوووووایعوات بسووووویوار 

کمی دارد. اداره محیط کارخانه ندارد.ارانهیگسختزیست قوانین  بیرقابل بازیافت یا فروش، بسیار   ی برای این 
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ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
در    موردنیازه  یرد. سووووورمایگیصوووووورت م  یگذارهیاز طرح، سووووورما  یبردارطرح و بهره  یادر دو مرحله اجر  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  2-8-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 12جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 2,016 0.6 3,360 شهرک صنعتی مانه و سملقان خراسان شمالی  زمین 

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

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

ک   939 0.3 مترمکعب 3,130 برداری و تسطی  خا
کشی و درب  1,800 9 متر 200 حصار 

 1,176 7 مترمربع 168 مقدار زمین( درصد  5سازی )آسفالت و محوطه
 268.8 8 مترمربع 33.6 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  4,184 جمع 
 ریال(میلیون )  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 14جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 15,000 25 600 سوله سالن تولید 
 6,000 30 200 سوله و محصول انبار مواد اولیه

 2,250 45 50 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 1,350 45 30 - نگهبانی 

کل:  24,600 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3

 ریال(میلیون )  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین: 15جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات ماشیننام  ردیف
 10 10 1 لیتری ناب زیست 1000 مخزن دریافت  1
کردن 2  150 150 1 متری، فوالد خراسان  3 میز تمیز 
 600 600 1 سینی آراد ماشین  50 کن خشش 3
 550 550 1 تنی، نماد آرک 1 سورتینگ 4
 TS4700 1 900 900 مدل آسیاب  5
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 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات ماشیننام  ردیف
 SSN2005 1 950 950 نوشدمبندی بسته 6
 300 300 1 بندی خراسان عدد در دقیقه، ابزار بسته 50 بالف زن 7
 Vn1335 1 85 85 سنسور دار، جت پرینتر  8
 MM60 1 480 480 کابینی، شیرینگ پش 9

کل  4,025 جمع 
گرفته  تومان 23,910نرخ دالر  در جدول فوق اخذشوووده    شووودهنوشوووتهی هاشووورکتاز    هامتیقشوووده اسوووت و در نظر 
 است.

 تأسیسات 2-8-4
 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه : 16جدول 

ح  عنوان  قیمت شر
کلید و پریز صنعتی،  ترانا برقکشیسیم، 240KWامتیاز برق سه فاز  رسانیبرق  6,000 ، تابلو برق و نصب 
 250 هالیتبد، شیرآالت و کشیلولهو  رسانیآب ، نصب تجهیزات ن یا 5/1سایز  آب ازیامت رسانیآب 

گاز با ظرفیت  رسانیسوخت   350 گاز  کشیلوله در ساعت، مترمکعب 200امتیاز 
گرمایش و ایمنی کولر، اطفای حریق، اعالم حریق  وسایل سرمایش،   1,500 بخاری، 

کل  8,100 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-5

کارگاهی :  17جدول   هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
گرم. ظرفیت  ترازوی دیجیتال  1  7 7 1 گرم  4000دقت دو 
 15 15 1 گرم  3000 ، برقی، ومینیآلوم پلیتهات  2
 145 145 1 لیتری 100اتوکالو  اتوکالو  3
 42 42 1 یتریل 55انکوباتور  کلد انکوباتور  4
 100CM 1 78 78عرض  هودشیمیایی 5
 62 62 1 تریل 45 درجه 102آون  6
 25 25 1 یتریل 18آون توستر  درجه 180آون  7
 65 65 1 شاخه 18 وژیسروف سانترفیوژ 8
 8 8 1 متر سانتی 18 دسیکاتور  9
 50 50 1 یتر یل 50انکوباتور  انکوباتور  10

کل  498 جمع 
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 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-6
 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی:  18جدول  

ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 M58 2 45 90 کام یوتر دسکماپ لئوومدل لئوومدل-جی  آلبا مانیتور  کام یوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 10 5/2 4 رومیزیپاناسونیش  تلفن  3
 240 240  اف دکور-ام دی اف  میز و صندلی  4
 PRIME H310M-C/PS R2.0 LGA 1151 Motherboard 1 90 90 مادربرد ایسوس کام یوتر 5
 80 80   سایر 6

کل:  560 جمع 
 انرژی  هزینه 2-8-7

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 19جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 140 7,000 20,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 1,320 1,100 1,200,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 1,200 1,200 1,000,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 796   لیتر سایر 4

کل:  3,556 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-8

 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  20جدول 
ح  کل تعمیرات  درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  سالیانه )میلیون ریال(هزینه 
 84 2 4,184 سازیمحوطه

 492 2 24,600 ساختمان 
 161 4 4,025 آالت و تجهیزاتماشین

 810 10 8,100 تأسیسات 
کارگاهی  50 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 0 20 0 ونقلوسایل حمل
 56 10 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  1,652 جمع 
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 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-9
 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  21جدول 

ح  ردیف  ماه 18بر اساس  جمع حقوق سالیانه 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 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز  :22جدول 

ح  ردیف  ماه* 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  حقوق ماهیانه تعداد  شر
 900 50 1 مدیر فنی 1
 900 50 1 مدیر تولید  2
کنترل و  3  900 50 1 کیفیتمدیر 
 720 40 1 سرپرست انبار  5
 2,160 30 4 کارگر 6
 1,440 40 2 اپراتور خط  7

کل  7,020 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیمماه محاسوبه   18تبصوره:: حقوق سواالنه 

کارفرما( کار 300و با   فتیش شیکار در  و   سهم  گرفته م یروز   .شودیدر سال در نظر 
 نیروی انسانی  یهانهی هز  :23جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 3,600 4 کارکنان اداری 
 7,020 10 کارکنان تولید 

کل  10,620 جمع 
 هزینه مواد اولیه 2-8-10

 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 24جدول 
کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
 209,000 380 550 استان خراسان شمالی  گیاهی نوشدم 1
 9,000 450 20 استان خراسان شمالی  برند و نخ کتیات ی، پالستیکی،اپارچه پوشش  2
 500 500 1 استان خراسان شمالی  محصول برچسب 3
 300 300 1 کارخانه پالستیش مشهد بالف 4

کل  218,800 جمع 
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ک   هزینه 2-8-11  استهال
 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک: 25جدول 

ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 0 100 0 2,016 زمین 
 264 10 7 4,184 سازیمحوطه

 1,550 10 7 24,600 ساختمان 
 362 10 10 4,025 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  45 10 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 729 10 10 8,100 تأسیسات 
 0 10 20 0 ونقلوسایل حمل

 126 10 25 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 1,011 0 10 10,110 برداریقبل بهره یهانهیهز

 487 10 10 2,016 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 4,573 جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-8-12
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 

 برداری: هزینه قبل از بهره26جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 190 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   212 درصد 

 9,707 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  10,110 جمع 

 یاهیسرما  یهانهیهز 
 ای های سرمایه: میزان هزینه27جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 2,016 زمین 
 4,184 سازیمحوطه

 24,600 ساختمان 
 4,025 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 8,100 تأسیسات 
 0 ونقلوسایل حمل
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ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 560 اداری و خدماتیتجهیزات و وسایل 

 10,110 برداریقبل بهره یهانهیهز
 2,016 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز

کل:  59,502 جمع 
 گردش  در  سرمایه 2-8-13

گردش : 28جدول   سرمایه در 
ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 

 36,467 بندیهزینه مواد اولیه و بستهماه  2 بندیمواد اولیه و بسته
 1,770 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد

 593 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه
کل  38,829 جمع 

 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-14
سوووب  کماننووود    ییات اجرایاز عمل  یشوسته، 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  یمجوزهوا

  تأخیرهای ،  یشویآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسوتخدام و آموزش تأسویسوات،  یاندازآالت، نصوب و راهنیحمل ماشو
گرددیته  یخاص  بندیزمان  برناموه  وره،  یو ب  نشدهبینیپیش  .ه 

 بندی اجرای طرح زمان:  29جدول 
 ماه

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

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

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

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

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

ی  برداربهرهسوووال اول   5شوووده در این قسووومت تنها برای  ی ارائههاگزارشوجود،  اسوووت )بااین 15ی  برداربهرهدوره 
 (.شودیمارائه  

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

 درصد است. 100ازآن  ی صفر و پابرداربهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 
گردشدر محاسووووبات مربوط به   کردن  سوووورمایه  گرکارمحافظه، با لحاظ  های دریافتنی و  دش حسووووابی، ضووووریب 

گرفته 12های پرداختنی به ترتیب  حسواب که پرداخت  و صوفر در نظر  شوده اسوت. بر این اسواس، فرض شوده اسوت 
 .شودیمصورت نقدی انجام  ی تولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و بههانهیهز

کامفار مفروضات اقتصادی م: 30جدول   حاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

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

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

 صفر  تورم دوره ساخت
 10% برداریتورم دوره بهره 

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 

 ریسش )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    تأسووویاتازه   هایشووورکت

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریسرمایههای مجموع هزینه: 31جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 49,392 0 49,392 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 10,110 0 10,110 کل مخار
گردش خالص  2,668 2,425 2,205 2,004 20,043 0 76,114 0 افزایش در سرمایه در 

 2,668 2,425 2,205 2,004 20,043 59,502 76,114 59,502 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
که مشاهده ی متییر و ثابت آن در جدول زیر ارائههانهیهزی تولید و درصد  هانهیهز  شودیمشده است. همچنان 

که عبارت اسوت از حسواسویت  هانهیهزسوهم هزینه ثابت در   ی تولید اندک اسوت و بر این اسواس، ریسوش عملیاتی 
 .سود به تیییر فروش پایین خواهد بود

 )میلیون ریال(  آنهای متییر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  32جدول 

  ی تولیدهانهیهز
 برداریبهره هایسال ی سال اولهانهیهز درصد
 پنجم چهارم سوم دوم  اول ثابت   متییر  ثابت  متییر 

 100 100 100 100 100     کارگیری ظرفیت تولید )%(درصد به
 320,345 291,223 264,748 240,680 218,800 0 218,800 %0 %100 مواد خام 

 5,206 4,733 4,303 3,912 3,556 711 2,845 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 2,419 2,199 1,999 1,817 1,652 330 1,322 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 15,549 14,135 12,850 11,682 10,620 7,434 3,186 %70 %30 دستمزد 
ک   4,447 4,573 4,573 4,573 4,573 4,573 0 %100 %0 استهال

 347,966 316,863 288,473 262,664 239,201 13,049 226,152   ی تولیدهانهیهزکل 
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4

که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    هایجریان یش  کسوری وجه نقد در هی  شوودیمبه شورح زیر اسوت. همچنان 
 .شودینمی مشاهده برداربهرهساخت و  هایسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  33جدول 

  شدهبینیپیشنقدی  هایجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم  دوم   اول  اول 
 384,326 349,388 317,625 288,750 262,500 98,331 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 98,331 جریانات ورودی وجوه 
 384,326 349,388 317,625 288,750 262,500 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 346,187 314,715 286,105 260,095 254,671 59,502 کل جریانات نقدی خروجی 
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  شدهبینیپیشنقدی  هایجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم  دوم   اول  اول 
 0 0 0 0 0 59,502 های ثابتافزایش دارایی 
 2,668 2,425 2,205 2,004 20,043 0 های جاریافزایش دارایی 

 343,519 312,290 283,900 258,091 234,628 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 
 38,140 34,672 31,520 28,655 7,829 38,829 وجوه اضافی )کسری( 

 179,645 141,505 106,833 75,313 46,658 38,829 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

ارائووه  شووووووودهبینیپیشنقوودی    هووایجریووان بووهپروژه در جوودول زیر  اسوووووووت.  نقوودی   هووایجریووانطورکلی،  شوووووووده 
ی، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  برداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشووووان   شوووودهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان:  34جدول 

 شدهبینیپیشنقدی  هایجریان 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت
 سال پنجم  سال چهارم سومسال  سال دوم سال اول سال اول

 384,326 349,388 317,625 288,750 262,500 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 384,326 349,388 317,625 288,750 262,500 0 نقدی عملیاتی هایجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 346,187 314,715 286,105 260,095 254,671 59,502 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 59,502 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   2,668 2,425 2,205 2,004 20,043 0 افزایش سرمایه در 
 343,519 312,290 283,900 258,091 234,628 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 38,140 34,672 31,520 28,655 7,829 ( 59,502) نقدی هایجریان خالص 

 81,314 43,174 8,502 ( 23,018) ( 51,673) ( 59,502) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 12,773 13,934 15,201 16,583 5,437 ( 49,585) خالص ارزش فعلی

 14,342 1,569 ( 12,365) (27,566) ( 44,148) ( 49,585) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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خ  3-6 گشت سرمایه نر  بازده داخلی و دوره باز
که در    دهدیمی را نشووان گذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه یش  IRR)  یداخلنرخ بازده  ی  هالیتحلو معیاری اسووت 

برای این   شوودهمحاسووبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمی مورداسووتفاده قرار  گذارهیسوورمامالی برای ارزیابی سووودآوری  
مالی آن اسوت )نرخ  نیتأمی بیشوتر از نرخ هزینه  گذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسواس، نرخ رشود پروژه  43پروژه 
گرفته 20ی بلندمدت  هاوامبهره  . نرخ بازده شوووودیمی سوووودآور تلقی  گذارهیسووورماشوووده اسوووت( و  درصووود در نظر 

باز  شده نرخ استقراض و نرخ  خ بازده داخلی تعدیلدرصد است. در محاسبات نر 27(  MIRRشده )داخلی تعدیل
گرفته    گذاریسرمایه شده نرخ . در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیلشودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 

گرفتوه  گوذاریبواز سووووورموایوهموالی و نرخ    نیتوأم شوووووده اسوووووت. نرخ بوازده داخلی  متفواوت از نرخ بوازده داخلی در نظر 
ی با نرخی معادل  گذارهیسووورمانقدی مثبت    هایجریانکه    شوووودیم( با این فرض محاسوووبه  MIRRشوووده )تعدیل

نقدی پروژه با   هایجریانسوونتی،    IRRکه در محاسووبه  ، درحالیشووودیم  گذاریباز سوورمایههزینه سوورمایه شوورکت 
از سوووودآوری   ترینهبیناواقع محاسوووبه   MIRR. بر این اسووواس،  شوووودیم  گذاریباز سووورمایه  IRRنرخی معادل خود  
 .آوردیمفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 

سوال اسوت. همچنین دوره بازگشوت سورمایه متحرک،   3.73ی  گذارهیسورمادوره بازگشوت سورمایه عادی این پروژه 
 .سال است 4.89،  کندیمکه ارزش زمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  

 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 35جدول 
 شاخص مالی 

  ریال ونیلیم 79,909 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده     %43 ( IRRداخلی )نر

خ بازده داخل      27%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1403 سال 3.73 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1404 سال 4.89 20%در  متحرکه یدوره باز

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

که این جدول نشووان ی در جدول زیر ارائهبرداربهرهبرای دوره   شوودهبینیپیشسووود و زیان   شووده اسووت. همچنان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .ی سودآور باشدبرداربهرهمورد   هایسالعملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 36جدول 

 شده بینیپیشسود و زیان 
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم   سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول 
 384,326  349,388  317,625  288,750  262,500  درآمد فروش 

 ( 331,110)  (301,009)  ( 273,644)  ( 248,768)  ( 226,152)  ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 16,856)  ( 15,854)  ( 14,829)  ( 13,896)  ( 13,049)  ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده بینیپیشسود و زیان 
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم   سال چهارم  سال سوم  سال دوم  سال اول 
 36,360  32,524  29,152  26,086  23,299  سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 36,360  32,524  29,152  26,086  23,299  سود خالص 

 9.46 9.31 9.18 9.03 8.88 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن سوووط ،  نقطه سوووربه ی ثابت سووواالنه پروژه از محل حاشووویه فروش هانهیهزسووور، سوووطحی از فروش اسوووت 
که میزان فروش سور، سوود شورکت صوفر اسوت. درصوورتی. در نقطه سوربهشوودیمعملیاتی سواالنه آن پوشوش داده 

سووور باشووود،  ر از نقطه سوووربهکه میزان فروش بیشوووتو درصوووورتی  زیانسووور باشووود، عملیات شووورکت  کمتر از نقطه سوووربه
که جدول زیر نشووان  کل    رودیم، انتظار  دهدیمعملیات سووودآور خواهد بود. همچنان  ی،  برداربهره هایسووالدر 

کثر   کل    36با فروش حدا  .ی ثابت ساالنه بازیابی شوندهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر نقطه سربهتحلیل : 37جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 384,326  349,388  317,625  288,750  262,500  درآمد فروش 
 331,110  301,009  273,644  248,768  226,152  هزینه متغیر

 53,217  48,379  43,981  39,982  36,348  حاشیه سود 
 14  14  14  14  14  حاشیه سود )%( نسبت 

 16,856  15,854  14,829  13,896  13,049  هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 121,736  114,499  107,092  100,359  94,238  سر ارزش فروش در نقطه سربه
 32  33  34  35  36  سر )%(نسبت سربه 

 3.2  3.1  3.0  2.9  2.8  ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

که مشوواهده  برداربهرهدر طی دوره سوواخت و    شوودهبینیپیشترازنامه   به   شووودیمی به شوورح زیر اسووت. همچنان 
 .صفر است هاسالی جاری در تمام  هایبدهی تولید،  هانهیهزدلیل فرض پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 38جدول 

 شده بینیپیش ترازنامه 
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 208,990 168,183 131,085 97,360 66,701 38,829 جاری هایدارایی 

 36,762 41,209 45,782 50,355 54,929 59,502 ثابت )خالص( هایدارایی 
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 شده بینیپیش ترازنامه 
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
کل   245,752 209,392 176,868 147,716 121,630 98,331 ها یی داراجمع 

 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری
 0 0 0 0 0 0 بدهی غیرجاری

 98,331 98,331 98,331 98,331 98,331 98,331 حقوق صاحبان سهام 
 111,061 78,537 49,385 23,299 0 0 سودانباشته ابتدای دوره

 36,360 32,524 29,152 26,086 23,299 0 سود باقی مانده 
 245,752 209,392 176,868 147,716 121,630 98,331 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشوواهده ی در جدول زیر ارائهبرداربهرهی مالی در طی دوره هانسووبت نسووبت  شووودیمشووده اسووت. همچنان 

کل دوره ROEسووود خال  به حقوق صوواحبان سووهام ) طور میانگین باالتر از  ی دارای رشوود بوده و بهبرداربهره( در 
 درصد است. 25

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

کارایی  هانهیهزی به گذارهیسورماکل سورمایه و نسوبت همچنین، نسوبت فروش به که  ی را گذارهیسورمای پرسونلی، 
که نشووان  3.3کل سوورمایه حداقل  . نسووبت فروش بهشوووندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیمموردسوونجش قرار   اسووت 

ی پرسوونلی نشووان هانهیهزی به گذارهیسوورمافروش شوورکت در حدود سووه برابر سوورمایه آن اسووت. نسووبت    دهدیم
 .که سهم دستمزد در عملیات شرکت اندک است  دهدیم

 برداری بهرههای مالی در مدت نسبت: 39جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 37.0% 33.1% 29.6% 26.5% 23.7% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(
 14.8% 15.5% 16.5% 17.7% 19.2% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 9.5% 9.3% 9.2% 9.0% 8.9% نسبت سود به فروش
کل   4.3% 4.1% 3.8% 3.5% 3.3% سرمایهنسبت فروش به 

 5.7% 6.1% 6.5% 7.0% 7.5% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کمور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به تیییر انفرادی در سووه فا
تیییر در  ی حواضووووور، بوا فرض عودمگوذارهیوسووووورموا. نرخ بوازده داخلی پروژه  دهودیمی عملیواتی را نشووووووان  هوانوهیهز

کمورهای یادشوده و همچنانکه در   به تیییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت  43ی قبل مشواهده شود، برابر  هابخشفا



 29 ی مطالعات مال:  سومفصل 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

کسووب یش   هایداراییی عملیاتی بیشووتر از حسوواسوویت آن نسووبت به تیییر  هانهیهز ثابت اسووت. همچنین، برای 
کاهش دارد 4تا   باا یتقروش درصدی، درآمدهای فر 30نرخ بازده داخلی حداقل    .درصد امکان 

کمور   یانفراد  رییبه تی  ینرخ بازده داخل  تیحساس: 40جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %70- %51 %117 
16.00% - %70- %49 %102 
12.00% - %18 - %48 %87 
8.00% - %10 %46 %72 
4.00%- %27 %45 %58 
0.00% %43 %43 %43 
4.00% %59 %42 %29 
8.00% %76 %41 %14 
12.00% %92 %40 %6- 
16.00% %109 %39 %48- 
20.00% %125 %38 %72- 

کمور  یانفراد ریی به تی  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 2نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و   3.73خصوووو  دوره بازگشوووت سووورمایه  با توجه به اطالعات این بخش به سوووال از زمان شوووروع سووواخت 
کارخانه و  سال بعد از بهره 2.56 که    43برابر   IRRبرداری  کارخانه مذکور توجیه اقتصادی دارد. ازآنجا درصد، ایجاد 

کارخانه در   شوودیمیشونهاد  هم بدون مشوکل بود لذا پدر فصول اول بازاریابی محصوول و فروش آن که احداث این 
گیرد  .اولویت قرار 
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