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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   سرگل زعفران بندیبسته نام طر

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

ح   شهرک صنعتی فاروج  شهرستان محل اجرای طر
 مثقالی  1گرمی و   2گرمی،  1زعفران سرگل  نام محصول/محصوالت

 3٬000 کیلوگرم   ظرفیت تولید
 بندیبستهزعفران فله و تجهیزات  از یمواد اولیه موردن 

 نفر 16 یی زااشتغال
 مترمربع 2,000 ازیموردنزمین 
 مترمربع 480 ربنایز

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

 لووات یک 100 توان برق 
 مترمکعب در سال 200,000 گاز 

 میلیون ریال 56٬405 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 68,664 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 3.47 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 112٬059 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 50% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %29 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 31% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240٬000 نر



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکیده
  ل یتحل  خصوو به  آنجوانب    یتمام یو بررسوزعفران سورگل   بندیبسوتهطرح هدف مطالعه بازار محصوول  نیدر ا
 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا یعرضه و تقاضا  زانیم
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

گل   گرمی و  2گرمی،   1ی هاوزندر    شووودهبندیبسوووتهمحصووووالت این طرح زعفران سووور 
سووور همچون ممتاز، سووور قل  و   یمتفاوت  یبندزعفران سووورگل درجهیک مثقالی اسوووت.  

کشوووووور بووه    ریشووووووه کووامالق قرمز    یبووه معنووا  AII- Red  زعفران سووووورگوولدارد؛ در خووارج از 
همووان    ایووزعفران خووالا اسووووووت بخش خووامووه    کیووکووه    ، ل. در زعفران سووووورگوونوودیگویم

کالق    یدیسووووف   ن ی به هم  ماند؛یم  یآن برجا  قرمزرنگو فقط بخش    شوووودهحذفزعفران 
  زان یزعفران سووووورگول، بسوووووتوه بوه م  موتیو ق  بنودیدرجوه.  نودیگویم  قرمزتموامعلوت بوه آن  

کالله کالله ایشوت بودن و وجود در ای  زیها، رضوخامت    ت یمرغوب  ایاسوت. تشوخ  اوتشوکسوته متف  یهاعدم وجود 
کار دشووار ک  یسورگل  کالله و وجود   زعفران با دو شواخصوه  تیفیاسوت.  که    شوهیر  دیسوف  یهاعدم وجود تکه ایطول 

گرفته  .شوندیم  یبنددرجه 3تا  1شده و از    یسنج  اریع  "اندبا بار مخلوط شده و رنگ قرمز به خود 
 کی س یآ یبندطبق طبقهزعفران سرگل  بندیبستهمشخصات : 1جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
گل زعفران بندیبسته  Saffron packaging 7495312329 09102090|09102030|09102010 1 سرگل و 

 مشخصات محصول :2جدول 
 وزن  بندینوع بسته  وزن  نام محصول  ردیف
 گرم 1 کارتنی گرم 1 گرمی 1زعفران سرگل  1
 گرم 2 کارتنی گرم 2 گرمی 2زعفران سرگل  2
 گرم 3 تلقی  گرم 3 مثقالی 1زعفران سرگل  3

 پروژه معرفی 1-2
کارخانه بسته گرم است.    1000گرم،    500گرم،   200ای  بندی زعفران در ظروف شیشههدف از اجرای این طرح ایجاد 

کارخانه  ظرفیت تولید انواع بسوته  300های این طرح بر اسوا  بینیتن در سوال اسوت. پیش 3بندی در این طرح 
کاری در سال برآورد شده است  .روز 

 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ی،اجتماع  ی،مالحظات اقتصاد 1-2-1
کشت و تولید ازنظر راسان شمالیاستان خ   از حیث دارد اما   کشور هایاستانزعفران رتبه سوم را در بین   سطح زیر 

 .رتبه اول را دارد وریبهره
کشور   6.2میانگین عملکرد تولید زعفران در این استان   که این رق  در   .کیلوگرم است 4کیلوگرم در هکتار است 
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کشت و تولید می 8زعفران در  کشت  شهرستان استان خراسان شمالی   2٬453شود. شهرستان فاروج با سطح زیر 
تن زعفران در جایگاه اول، شوووهرسوووتان شووویروان در رتبه دوم و اسوووفراین در رتبه   14هکتاری و تولید سووواالنه حدود  

ک  .سوم تولید در استان خراسان شمالی قرار دارند   ی و برداشت و فرآور  داشت  اشت، در هر هکتار زعفران در مراحل 
 .کندمی  جادیا  یو فصل  غیرمستقی شغل  200 تا 180و حدود    یشغل مستق کی

  ی دانش فن  یمنواسووووووب، ارتقوا  یک ، عملکرد و درآمود اقتصوووووواد  یآب  ازیون  ، یسووووووازگوار  ، یمیمنواسووووووب اقل  طیراشووووو
 در استان است.  یمحصول صادرات نیآن از عوامل مه  توسعه ا  یکاران و سهولت نگهدارزعفران

 نیوجود دارد اما ا  در اسوتان  گل تر ای  هیتن ماده اول 140.7  ازمندینو   تن 4.4  تیزعفران با ظرف  بندیبسوتهواحد   6
 است.  یشتریب  یصنعت  واحدهای  نیو همچن  یورابه انواع فر  ازیدارد ن ییباال  افزودهارزش  نکهیا  یمحصول برا

گسوترده محصوول زعفران در اسوتان خراسوان شومالی، انتظار   کشوت  ع    رودمیبا توجه به  با فرآوری برای توسوعه مزار
  زعفران،  خریدوفروش، سواماندهی بازارهای  گذارانسورمایهزعفران برای    هایقابلیتاسوتاندارد و فنی، معرفی بهتر  

، رونق  اسووووتانداردسووووازی  منظوربهمحصووووول   یبندبسووووتهبخش خصوووووصووووی در صوووونایع فرآوری و   گذاریسوووورمایه
 .ایجاد شود  ازپیشبیشاقتصادی و تکمیل زنجیره تولید این محصول در استان خراسان شمالی  

 پروژه  یابیمکان  1-3
بووه متراژ   فوواروج در قطعووه شوووووموواره  مترمربع   2٬000این پروژه در زمینی  بووا مختصوووووووات    103  در شوووووهرک صووووونعتی 

 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر  GIS( اجرا خواهد شد و نقشه 4125438٬602017)
 فاروج موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به زون فلزی شهرک صنعتی  : 1نقشه 
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 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اسا   بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات
 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  3جدول 

 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
  91 بجنوردفرودگاه  7
  508 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1٬576 بندرعبا   9
  253 آهن جوینایستگاه راه 10
  283 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
ی  ها نهیهز،  جواره ی  هااسوتان مواد اولیه در اسوتان و  نیتریاصولخرید مواد اولیه: با توجه به درد دسوتر  بودن 

زعفران به   تولیدکنندگاناسوووت، اول نزدیکی   مسووو لهبسووویار پایین خواهد بود. این هزینه پایین ناشوووی از دو  نیتأم
کاشووت زعفران در   ع  ی خراسووان شوومالی، رضوووی و جنوبی  هااسووتانشووهر فاروج و از سووویی دیگر حج  باالی مزار

کاهش قیمت زعفران   که موجب   .شودیماین طرح   شدهخریداریاست 
 )میلیون ریال(  قیمت مواد اولیه: 4جدول 

کل  هزینه هر تن واحد مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 390,000 130٬000 تن 3 خراسان شمالی  زعفران فله  1
 4,800 800 تن 6 مشهد یا تهران  بندیبسته 2
 1,500 30 کیلوگرم  50 خراسان شمالی  بندی بستهبرچسب  3
 500 500 تن 1 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

کل  396,800 جمع 
 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 5جدول 

کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( محصول نام  ردیف  درآمد 
 75,000 150,000 0.5 گرمی 1زعفران سرگل  1
 150,000 150,000 1 گرمی 2زعفران سرگل  2
 225,000 150,000 1.5 مثقالی 1زعفران سرگل  3

کل  450,000 جمع 
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 خارجی( بازار داخلی و  ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
گول زعفرانبسوووووتوه  دیوتول  ایو  یعرضوووووه داخل  زانیم مطوابق   برداریبهره  یهواپروانوهبر اسوووووا  مجوز    بنودی سووووورگول و 

 .است  ریجدول ز  صورتبه 1399تا  1394از سال  اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت
گل  بسته میزان عرضه داخلی :6جدول   زعفران بندی سرگل و 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 72.265 
1395 112.275 
1396 156.683 
1397 173.009 
1398 261.678 
1399 278.321 

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

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال   :7جدول 
 ( کیلوگرمظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 650 1383 نظرآباد  کارلینا 1
 5,000 1389 سروستان پار  محشر جنوب 2
گوزلو  3  20,000 1390 کرج  آقای امیرمحمد قرا
 50,000 1389 اهواز پیمان فرد جنوب  بندیبسته 4
 100 1393 البرز تاجیکمسعود  5
 150 1394 بابلسر صنایع غذایی وشنا تجارت ایرانیان  6
 2,000 1395 بیرجند رضا قهرمانی نژاد 7
 1,000 1393 مشهد جهان تجارت بیتا 8
 50 1392 آباد خرم بهبود غذای خرم 9
 125 1393 بجستان  امید قوامی 10
 200 1394 نظرآباد  ایستا صنعت الکا  11
 1,000 1398 زنجان  سوکام آریا سان  12
 100 1397 چابهار  نگاه بلوچستان  13
 100 1396 مشهد علی حقیقت پور  14
 1,000 1397 فردیس کشت و صنعت تکدانه سبز سبحان 15
 300 1395 شهرضا پانولی  16
 96 1397 اشتهارد شرکت تعاونی قناعت البرز  17
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 ( کیلوگرمظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 20 1398 بندر انزلی  سرگل سبز خزر منطقه آزاد انزلی 18
 5,000 1398 بیرجند علیرضا خامه زر  19
 10 1397 گنبدکاوو  صنایع غذایی حنان قابو   20
کاوه  21  700 1399 شهرقائ  بهزاد 
 40 1398 شهرکرد ایستا فراز چگاد همتا 22
 200 1399 کرمان ادویه سبز ملکه  23
 6,000 1395 بینالود  زعفران بهرامن 24
 1,000 1395 بینالود  زرین ستاره مسما 25
 14,000 1394 بینالود  کشاورزی تولیدی زعفران سحرخیز 26
 1,000 1398 شیراز صنایع غذایی همه آشنا 27
 150 1399 بندرعبا   پیوند مزرعه دشت 28
 50 1395 چناران  مهرخوبان مشهد 29
کارون 30  10,000 1398 پردیس  بهروزان بهروز ما
 8,000 1398 بینالود  نوین المللبینکشاورزی و تحقیقاتی  31
 500 1396 فردو  صنایع غذایی نگین اخترکویر 32
 300 1396 نظرآباد  گیاهان سبز طالقان  33
 1,000 1397 بینالود  کشاورزی تو  زعفران برادران  34
 10 1399 قزوین  ستارگان امیر منصور 35
 3,000 1394 بینالود  پسراننسبی زعفران عبا  زاده و  36
کارونی فجر فندرسک 37  100 1394 رامیان تولیدی ما
 100 1396 بابلسر تردک 38
 180 1396 کنارفریدون دهکده سبز ساحلی  39
 50 1393 قوچان  حمید چمنی  40
 144 1398 کری رباط  بیاض ارمغان  41
کرج 42  1,000 1397 کرج  تولیدی قند 
 15,000 1394 تهران  گلستان 43
کرال آذربایجان  بندیبستهتولیدی و  44  300 1392 آذرشهر مواد غذائی 
گره بان 45  100 1395 هرسین  کشت و صنعت 
 240 1397 شوش  خوشه زرین امید 46
 1,000 1397 سمنان  پار  ادویه 47
 7,900 1392 قائنات  تروندزعفران قاین 48
 150 1398 شیراز سبز بهار فار   49
گل آفرین قهستان فران وعکشاورزی ز 50  2,000 1394 بیرجند زرشک 
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 ( کیلوگرمظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 150 1399 جهرم زرین نخل جهرم 51
کام مرند 52  1,000 1396 مرند ترشی 
 50 1397 سرا صومعه عطر نان حجی   53
 2,000 1398 بینالود  شاهسوند زرین 54
 100 1396 زرندیه ماه چین دانه  55
 240 1394 کرج  اسماعیل صیتی  56
 800 1396 زنجان  حبیب اله فصاحتی 57
کدشت  دلفین بندیبستهگسترش  58  720 1394 پا
 5,000 1396 آبیک شادبه و صنعتکشت  59
 100 1393 زنجان  عسل صبای زنجان  60
 500 1397 کرمانشاه  آیندی  محمدمهدیمحمد سعید آیندی و  61
گل یاسین 62 گوزل   5 1393 خدابنده تعاونی 
کهربای نوین پاسارگاد  63  1,000 1396 مشهد فوژان 
 3 1399 خوی  ماه دانه 64
کدشت  صنایع غذایی برگ بال 65  360 1399 پا
 150 1398 شیراز شادامین شیراز 66
کآذر میشو خشکپ 67  20 1399 شبستر  ا
 1,700 1398 مشهد کشت و صنعت تقدیس هرب  68
 3,600 1399 مشهد مسعود عدلی 69
گل پارسیان 70 کشاورزی پدیده   1,000 1393 مشهد تولیدی 
 2,500 1399 مشهد کشت و صنعت برین زعفران یاقوت سرخ 71
 1,000 1399 ساوجبالغ سبالن معطر  72
گیل آستان 73  2,000 1392 اشرفیه آستانه زرین 
 180 1397 ساری  مجتمع صنایع غذایی دشت ناز مائده 74
گلستان  75  500 1394 قال آق فراپخش 
 100 1398 ق  امیر لطیفی زاده  76
کویر  77  1,000 1396 کاشان سبز نوش 
 1,000 1397 تهران  پدیده سبز مهرگیا 78
 200 1398 دزفول بهینه سازان سوشیانت  79
 20 1398 برخوار  آبادی دولتعلیرضا فتاحی  80
کدشت  داریان تجارت برکت 81  10 1398 پا
 3,000 1396 نظرآباد  بوستان البرزسپیدار  82
کاسیان لرستان  83  50 1393 آباد خرم دانا 
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 ( کیلوگرمظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
 200 1394 نظرآباد  لبن دهکده خرم 84
 360 1396 کرمان وند آپادانا  85
کدشت  صنعت غذایی اندیشه نو قریشی 86  300 1393 پا
 500 1397 نظرآباد  صنایع غذایی مزرعه خورشید مینا 87
 1,000 1392 آبادعلی صنایع رزنازگلستانتعاونی  88
 50 1397 تبریز شایلین طالئی سحر 89
 1,000 1398 مشهد پالیز شرق تو   90
 10 1398 شهرکرد نیک پسند ایلیا 91
 50 1397 کرج  رادکیش 92
 300 1395 یزد حامی شکالت یزد 93
 50 1395 ق  سید مهدی مجتهد سیستانی 94
 2,000 1398 مشهد شرقتوسعه اسفدان  95
کدشت  محمد و احمد نیک منش 96  300 1394 پا
 50 1399 رشت یاقوت سبز داماش 97
 450 1398 ملک باغ  حفیظ اهلل خلیلی 98
کبر ایزدپناه 99 کدشت  ا  300 1396 پا
گستر دالوند  100  1,000 1398 گناباد  خدمات 
کشت سبز شیراز 101 کشاورزی   5,000 1396 شیراز تولیدی و خدمات 
 1,000 1398 تهران  تولیدی غذا صدف 102
گلدشت  103  100 1396 ق  گوهر سبز آسمان 
 300 1397 سامان  صنایع غذایی اسپانه ساالر شایسته 104
گروه رایا 105  2,000 1396 تهران  شرکت مستر 
 50 1399 قرچک چهارفصل ادیب  106
 100 1395 مالرد  ابراهی  عبدالهی  107
 50 1398 تهران  نیکان لطیف دریان 108
 50 1399 برخوار  سید ابراهی  محقق طباطبائی  109
 50 1396 بابل توسعه بازرگانی و صنایع غذایی هانی 110
 275 1396 بهارستان  سعید سقطچی  111
 100 1398 ق  آلتون پخش آرشا  112
 500 1398 و میمه شهرشاهین آویژه سپاهان عالی قاپو 113
کاظمی 114  5,000 1398 کرج  حبیب اله 
 200 1398 کرج  پدیده نگین حیدر آتا  115
گرگان  116 گستر   100 1398 بندر ترکمن بستر راه پی 
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 ( کیلوگرمظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد   یفرد
کسیر  117  1,000 1399 ق  سالمت همتایبیا
کوروش 118  12,000 1398 مشهد طالی ناب 
 50 1397 استهبان عابدی  محمدحسین 119
کدشت  مژده سادات بیژن فر 120  100 1399 پا
 300 1398 سروستان نمک زردانه سروستان 121
 175 1398 الهیجان تیمن 122
 200 1396 نظرآباد  زرین البرز ایرانیان 123
 100 1393 آباد نجف جهان نقش آیدا نمای  124
 5,000 1398 بینالود  کشاورزی و صادراتی زعفران ادمان  125
 10,000 1398 مشهد پارسیان پانیذ شهد بینالود  126
 2,000 1398 ری بهشت قندیل 127
 6,000 1399 بینالود  جاهد بازرگان پیشرو  128
 2,000 1395 ری محمد روحی حجتی 129
کدشت  ویستا برنا فروردین 130  571 1396 پا
کدشت  نیلوفر تابان روز 131  1,000 1397 پا
گردی و حسین  132  100 1398 بیرجند آبادی حاجیسید حسن دستی 
 100 1399 قال آق نماد فرآیند صبح 133
 300 1399 ساوه  محمد ایزدیان زارعی 134

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

گرفته که پروانه  کاهش ظرفیت اسوومی واحدهایی  اند را نسووبت به ظرفیت واحدهای فعال رفع این مشووکل درصوود 
که نتیجه آن یز در این درصود ضورب میهای دیگر را ن)جدول فوق( به دسوت آورده سوپس سوال 1399در سوال  کنی  

ظرفیوت    کوهاین، لوذا بوا توجوه بوه  اسووووووت  1398توا    1394هوای  مشوووووخا شوووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی در سووووووال
که پروانه برای آن ،  اسوتتن  255تن و ظرفیت واقعی این سوال  278برابر   1399در سوال    صوادرشودهها  واحدهایی 
که میمی  به دسوت  0.916208  از تقسوی  این دو عدد ضوریب توان برای به دسوت آوردن ظرفیت واقعی هر سوال آید 

اسوتفاده نمود. لذا با اعمال این ضوریب جدول زیر   برداریبهرههای  از ضورب این ضوریب در ظرفیت بر اسوا  پروانه
 .شودحاصل می

 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 8جدول 
 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 66 
1395 103 
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 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1396 144 
1397 159 
1398 240 
1399 255 

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   :9جدول 
 )تن(  میزان تولید بینیپیش سال
1400 298.2667 
1401 337.4381 
1402 376.6095 
1403 415.7810 
1404 454.9524 

که نمودار و جدول فوق نشان می  افزایش است.  بندیبسته  صورتبهدهد میزان تولید زعفران  همچنان 
کشوور ایران به عنوان یکی از مهترین تولیدکنندگان زعفران چه از   که  کیفیت به با توجه  لحاظ میزان و چه از لحاظ 

کشوووووور غیر منطقی بوده و بوه همین بوا توجوه بوه اطالعوات  اشوووووموار می رود و میزان واردات بوه    گمرک ایرانردات بوه 
 صفر بوده است. 1399تا  1394 یهاکشور طی سال 
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آدر     صادراتمیزان   با  تهران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  اطالعات  اسا   بر  کشور  به 
http://www/tccim/ir  به )اطالعات  زیر است.  برای پیشعنوان دادهمطابق جدول  اولیه  های بینی سالهای 

گرفته  1397تا    1394آتی از سال   به علت برخی مالحظات وجود نداشته و    1398العات سال  شده است، اطدر نظر 
 ماهه نخست سال موجود بوده است.(  9سال صرفاق  1399

گل زعفرانبسته صادرات : میزان10جدول   )به تفکیک سال( بندی سرگل و 
کشور  ارزش )میلیون دالر( ارزش )میلیون ریال( وزن )تن( سال  کشورهای عمده تعداد 
1394 0 0 0 0 - 
 %21%، هنگ کنگ 26%، اسپانیا 32امارات  52 279.57 8,854,728 199 1395
 %24%، اسپانیا 26%، امارات 27هنگ کنگ  59 325.41 11,302,932 236 1396
 %17%، هنگ کنگ 20%، اسپانیا  28امارات  63 353.14 21,883,322 285 1397

 %18%، امارات 19%، اسپانیا 23هنگ کنگ  65 172.26 36,221,863 289 ماه(  9) 1399
کل  %22%، هنگ کنگ 22%، اسپانیا 26امارات  87 1,130.37 78,262,845 1,008 جمع 

 صادرات شده بینیمقدار پیش: 2نمودار  

 
 گرفته میزان پیشرفت واحدهای مجوز   :11جدول 

 (تن) تیظرف درصد پیشرفت
0%-25% 369 

25%-50% 5.5 
50%-75% 6.8 
75%-100% 14.9 
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انود اموا همگی دارای میزان  زعفران مجوز اخوذ نموده  بنودیبسوووووتوهتن    165در اسوووووتوان خراسوووووان شوووووموالی ظرفیوت  
 پیشرفت صفر هستند.

که نمودار و جدول میزان   صوعودی   صوورتبه 1404تا سوال    نولید  دهدنشوان می موردنظرمحصوول    تولیدهمچنان 
گر تن می 120حدود   1402به سوووال  1399از سوووال   کهطوریبهباشوووند  می کشوووور اضوووافه شوووود. حال ا تواند به تولید 

کارخانه کنی   تن اسوووت(،   15درصووود به تولید برسوووند )در این طرح حدود   75های با درصووود پیشووورفت باالی  فرض 
کشووور حدود   کارخانه   105کمبود تقاضووای  که ظرفیت  گفتن اسووت  تن اسووت لذا   3 موردنظرتن خواهد بود. شووایان 

که بمی کارخانه را تأسیس نموددون دغدغه فروش محصول، میتوان ادعا نمود   .توان 
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6

کشوووووور، نیواز بوه احودا  دارد.    3سووووورگول زعفران بوا ظرفیوت    بنودیبسوووووتوه  5-1بوا توجوه بوه تحلیول بخش   تن از نگواه 
ک  راحتیبهبنابراین جهت بازاریابی مشکلی وجود ندارد و این ظرفیت    .خواهد بود  فروشقابلشوری با نیازهای 

 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
های ها از سوالسورگل زعفران، میزان نیاز به احدا  آن  بندیبسوتهدر میزان تولید    شودهانجامبا توجه به مطالعات 

که موجب اطمینان خاطر   شووودهبینیپیشافزایشوووی   1404تا  1400   که طوریبهجدید اسوووت.    گذارانسووورمایهاسوووت 
کوارخوانوهتن افزایش می  120حودود    1402توا    1399میزان این تقواضوووووا از سوووووال   کردن ظرفیوت  ک   کوه بوا  هوایی بوا یوابود 

کاری   کشوور تا   15درصود به باال )در این طرح  75پیشورفت  گفتن  اسوتتن   105حدود   1402تن اسوت(، نیاز  . شوایان 
کارخانه   که ظرفیت این  کارخانه  اسوووووتتن  3اسوووووت  کشوووووور جای هیا نگرانی برای احدا  این  ، لذا از دیدگاه نیاز 

کارخانه با ظرفیتوجود ن تن در حال حاضووور فعال هسوووتند اما   4.4  دارد. از دیدگاه اسوووتانی نیز با توجه به این سوووه 
کارگاه دارند تا  تن سووورگل زعفران تواید   20در سوووال حدود  کهاینهایی مدرن باشوووند ضووومن  کارخانه  کهاینحالت 

کشواورزی اسوتان(، لذا حدود  می دارد اما   بندیبسوتهدیگر در اسوتان نیاز به  تن 15شوود )بر اسوا  اطالعات جهاد و 
کوارخوانوه   کوارخوانوه را احودا   ای میاز نگواه اسوووووتوانی نیز بودون هیا دغودغوه  درنتیجوه  اسوووووتتن    3ظرفیوت این  توان 

.تواند افزایش یابدتن می  15تن با تضمین تا حداقل   3نویسندگان طرح ظرفیت   نظرنمود. به  



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کارخانه    گیرد.قرار می  موردبررسیزعفران    بندیبستهدر این بخش مطالعات فنی 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
کارخانه   گرم است.    1000گرم،    500گرم،   200ای  زعفران در ظروف شیشه  بندیبستههدف از اجرای این طرح ایجاد 
اسوووووت.    103در شوووووهرک صووووونعتی فواروج در قطعوه شووووومواره    مترمربع   2000محول اجرای این طرح در زمینی بوه متراژ  

کارخانه    بندیبسوتهظرفیت تولید انواع   300 بر اسوا این طرح   هایبینیپیشتن در سوال اسوت.   3در این طرح 
کاری  .در سال برآورد شده است  روز 

 تولیدنوع محصول تولیدی و ظرفیت  2-2
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید   :12جدول  

 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 0.5 گرمی 1زعفران سرگل  1
 1 گرمی 2زعفران سرگل  2
 1.5 مثقالی 1زعفران سرگل  3

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
 بندی بستهاولیه و  مواد :13جدول  

 واحد تن زعفران  3 بندیبستهمصرف برای  محل تأمین نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
 تن 3 خراسان شمالی  زعفران فله  1
 تن 50 مشهد یا تهران  بندیبسته 2
 کیلوگرم  50 خراسان شمالی  بندی بستهبرچسب  3
 تن 1 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

 تولید  روش 2-4
کارخانه   کارخانه    خودکارنیمه  صوورتبهفرایند تولید در این  زعفران سورگل   صوورتبهو دسوتی اسوت. ماده اولیه این 

کیفیت )شووامل زعفران و مواد اولیه   کلیه اقالم و مواد اولیه مرثر بر  کاالی ورودی  کنترل  ( در  بندیبسووتهفله اسووت. 
کنترل بدو ورود توسووووط  کنتر  واحد  گردند. پس از ورود مواد اولیه اع  از ورود انبوه و یا ل میکیفیت، در محل ورود 

کیفیوت اطالع   کنترل  کیفیوت اقودام بوه    شوووووودهدادهجزء، بوه واحود  کنترل  کنترل مطوابق بوا   گیرینمونوهو واحود  و 
 گردد.ثبت می  آمدهدستبهنماید. و نتایج  استانداردهای مربوطه می

کستروژن -  ا
  فشوار تحتو   ردیگیمگرم داخل دای )قالب( قرار    صوورتبهسورد چه    صوورتبه)شومش خام( چه    در این روش بیلت
 .دهدیمشکل پروفیل نهایی را   (Die) یداشکل   شودیمخیلی باال تزریق  

 فرایند تولید: 1  شکل
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کیفیت انجام  در بدو ورود زعفران آزمون  پذیرد:میهای ذیل جهت ارزیابی 

کیفیت زعفران در سوه مرحله انجام می کنترل  کیفیت:  کنترل  کنترل  بخش  شوود. اولین مرحله مربوط به بازرسوی و 
کیفیت   کنترل  کیفیت هنگام تولید و سووومین مرحله  کنترل  کیفیت محصووول ورودی اسووت. مرحله دوم مربوط به 

اسووووتانداردهای ملی مرتبط با مطابق   محصووووول,بندیبسووووتهاسووووت. پس از تولید و   بندیبسووووتهمربوط به پس از  
کیفیت در    شودهکنترل زعفران    بندیبسوته کنترل  گردد الزم به ذکر مربوطه ثبت می هایفرمو نتایج توسوط بازر  

کلیه مراحل فوق گیرد وصوورت می و معتبر  شودهارزیابی  کنندگانتأمیناسوت در ابتدا خرید زعفران صورفاق از    سوپس 
 گیرد.انجام می

کروسوووین، سوووافرانال و  مون قدرت رنگی )اسوووتخرا  و تشوووخیا رنگآزمون رنگ: آز های افزودنی( و ارزیابی میزان 
گل   کسووتر نامحلول در اسووید میزان مواد خارجی مربوط به محیط و بقایای  کل خا کسووتر  پیکروکروسووین رطوبت خا

 عصاره محلول در آب سرد پیگمان ازت تام فیبر خام
کیف کنترل  کارکنان   آوردهبه عملاز خط تولید بازدید    باریکیت هر دو ساعت  کنترل حین فرآیند: مس ول  و عملکرد 

کنود و در  دهنود و نتوایج حواصووووولوه را در فرم مربوطوه درج میو ارزیوابی قرار می  موردبررسووووویمختلف را    هوایبخشدر  
 گیرد.صورت مشاهده عدم انطباق اقدامات الزم صورت می
کوارکنوان بخش سوووووورتینوگ زعف کوامول سوووووورت میرانبخش سوووووورتینوگ:  کوه شوووووامول هوای ورودی را بوا دقوت  کننود. 

گل  کلیه ذرات خارجی و بقایای   .استجداسازی 
کارکنان بخش توزین بخش توزین: پس از سوورت، زعفران به بخش توزین انتقال می  برحسوبیابد در این قسومت 

کالیبره شده موردنظر  بندیبستهمیزان و نوع    کنند.وزن می  زعفران را با ترازوهای دقیق و 
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  های بندیبستهشود. درب بندی  بندی: پس از بخش توزین زعفران به بخش درب بندی منتقل میبخش بسته
کوامول   کوارکنوان مربوطوه بوا دقوت  کتی توسوووووط   هوایبنودیبسوووووتوهو درب بنودی    گرفتوهانجوامقوطی شوووووکول توسوووووط  پوا

 گیرد.دستگاه دوخت صورت می
کارتکل، قوطیقوطی شووو  هایبندیبسوووته در بعضووویوکیوم:   گذاشوووته و ها بر روی  تلق  وسووویلهبههای مشوووخا، 

ها، توسوووط دسوووتگاه جت پرینتر، مشوووخصوووات بسوووته اولیه بسوووته  بندیبسوووتهشووووند. جت پرینتر: بعد از  وکیوم می
کد محصوول، سوریال تولید و نوع محصوول بر روی بسوته  شوامل وزن محصوول،  ها چاپ تاریخ تولید، تاریخ انقضواء، 

 شودمی
گذاری: بسوووته گذاری می  بندیبسوووتهبخش جت پرینتر    بعد ازها  جعبه  گشوووته و جعبه  شووووند. نوع بسوووته و  نهایی 

شووورینگ پک: در انتها بعضوووی از محصووووالت توسوووط  .شوووودداخل بسوووته با توجه به نوع محصوووول انجام میتعداد  
که  می  بندیبستهدستگاه شرینگ پک   .استهایی با تعداد مشخا بسته  صورتبهگردد. 

 تولید  مراحل :14جدول 
 بخش نام دستگاه  عملکرد دستگاه
 اسپکتروفوتومتر گردد.تعیین میغلظت مواد در یک نمونه 

 آزمایشگاه

گاها تهویه و  کابین و محفظه  ضدعفونیبرای مکش ذرات معلق در هوا و   مورداستفاده کردن فضای 
 هود آزمایشگاهی گیرند.قرار می

که با استفاده از حرارت   استها و تجهیزات آزمایشگاهی ترین دستگاهدستگاه اتوکالو یکی از مه 
کار میفشارتحت  بخارآب کردن به   اتوکالو  رود. ، برای استریل 

 سنجرطوبت سنجش میزان رطوبت زعفران 
کسیژن و  که امکان تنظی  دما، رطوبت، میزان ا را برای ایجاد شرایط  CO2انکوباتور از تجهیزاتی است 

 انکوباتور  کند. خا  در اجرای یک فرآیند فراه  می

 نوار نقاله  کارکنان تفکیک و ضایعات زیردستها از برای انتقال و عبور زعفران
 پنل نوری  ا در واحد سورتینگهبرای تشخیا بهتر ضایعات و آلودگی سورتینگ

کارکنان سورتینگ  صندلی برای نشستن 
 ترازو ها درون ترازوها و قرار دادن زعفرانبرای توزین زعفران

 توزین
کارکنان و توزین زعفران  کار و صندلی ها برای نشستن   میز 

دستگاه  هابندیبستهبرای بستن درب  
 بندیبسته

 بندیبسته
 غالف زن پالستیکی اطراف درب برای جلوگیری از نفوذ آلودگی به درون بسته ایجاد غالف 

 لیبل زن ها نصب برچسب بر روی شیشه
 جت پرینتر  هابندیبستهدرج تاریخ بر روی 

 شیرینگ پک های زعفران کارتن بسته بندیبسته
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 مشخصات دانش فنی تولید  2-5
گیر وجود دارد  صورتبهزعفران در ایران    بندیبستهدانش فنی تولید و   .کامالق بومی و فرا

کیفیت  2-6  کنترل 
 و استاندارد روش آزمون هایژگیو :15جدول  

گی  هاویژ
استاندارد روش   بندیدرجه

 4 3 2 1 ممتاز آزمون 

کثر درصد جرمی( کالله )حدا  30 20 10 5 0.5 خامه همراه 
-2استاندارد ملی 
259 

کثر درصد جرمی(   0.1 مواد خارجی )حدا
 منفی 

1 
 منفی 

2 
 منفی 

2 
 منفی 

2 
 منفی 

-2استاندارد ملی 
259 

کثر درصد جرمی( -2استاندارد ملی  12 12 12 10 10 رطوبت و مواد فرار )حدا
259 

کثر درصد جرمی( کل بر اسا  ماده خشک )حدا کستر   1197استاندارد ملی  7 7 7 6 5.5 خا
کستر  کثر درصد  نامحلولخا در اسید بر اسا  ماده خشک )حدا

 1253استاندارد ملی  1 1 1 1 0.5 جرمی(

کثر درصد  بر اسا عصاره محلول در آب سرد  ماده خشک )حدا
 1619استاندارد ملی  65 65 65 65 65 جرمی(

نانومتر(  257 موجطولپیکروکروسین بر اسا  ماده خشک )جذب در 
-2استاندارد ملی  70 70 70 80 85 حداقل

259 
نانومتر(  330 موجطولسافرانال بر اسا  ماده خشک )جذب در 

-2استاندارد ملی  20-50 20-50 20-50 20-50 20-50 حداقل
259 

نانومتر(  440 موجطولکروسین بر اسا  ماده خشک )جذب در 
-2استاندارد ملی  140 150 180 200 220 حداقل

259 

-2استاندارد ملی  منفی  منفی  منفی  منفی  منفی  های افزودنیرنگ
259 

 استانداردهای محصول :16جدول 
گی نام استاندارد   های استاندارد ویژ
 زعفران  بندیبسته استاندارد اجباری برای  استاندارد ایران 

 .است شدهتدوینهای آزمون زعفران  های زعفران و روشاستاندارد در دو بخش ویژگی ISO 3632 یالمللبیناستاندارد 
کالله، ونقلحمل اصول صحیح برداشت،  ISO 21983:2019ی المللبیناستاندارد   و نگهداری زعفران  کردنخشک، جداسازی 

ISO 22000 زعفران بندیبسته 

کیفیت، خدمات و فرایندهای تولید و  ISO 10004 استاندارد زعفران بر اسا  بازخورد  بندیبستهبهبود مستمر 
 مشتری
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گی نام استاندارد   های استاندارد ویژ
 انجام شود. FDAتواند طبق استاندارد زعفران و حتی تولید زعفران نیز می بندیبسته FDAتأییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا 

CE 
که تمامی مراحل تولید، این نشان می و توزیع طبق استانداردها و   بندیبستهگوید 
است و این محصول مطابق با   شدهانجامهای اختصاصی اتحادیه اروپا دستورالعمل 

 است  زیستمحیطشت، ایمنی و حفاظت از استانداردهای اتحادیه اروپا برای بهدا
کشور آلمان   استاندارد ُارگانیک معتبر 

CERES 
کشاورزی ارگانیک    آلمان  CERESاستاندارد 

 های فلزی موجود در زعفران : آالینده17جدول 
کثر  کنندهآلوده نام   ( کیلوگرمدر  گرممیلی) قبولقابل حدا

 3 آرسنیک
 10 سرب
 2 جیوه

 40 مجموع فلزات سنگین
مطابقت  5689های میکروبیولوژی زعفران باید با اسووووتاندارد ملی ایران شووووماره  های میکروبیولوژی: ویژگیویژگی

 داشته باشد
 شود.انجام می 3659زعفران باید برابر استاندارد ملی ایران شماره    بردارینمونه:  بردارینمونه

ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر
کمترین توأثیر منفی را بر روی   کوارگواه را دارد. همچنین چون رده    زیسووووووتمحیطاین طرح    محیطی زیسووووووتمحول 

 .ایداست لذا باید استانداردهای الزم این رده را رعایت نم  (ضوابط 11036  )ردیف  یکآن
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  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  مرحله  ثابت در    هایدارایی.  شودیم
 زمین  2-8-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 18جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 1٬300 0.65 2٬000 صنعتی فاروج فاروج، شهرک  خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-8-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  یهانهیهز
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 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 19جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   600 0.3 مترمکعب 2٬000 برداری و تسطیح خا
کشی و درب  1,620 9 متر 180 حصار 

 700 7 مترمربع 100 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 160 8 مترمربع 20 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  3,080 جمع 
 ریال(میلیون )  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 20جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  ساختمان نوع  شر
 10,000 25 400 سوله سالن تولید 

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

کل:  13,600 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3

 ریال(میلیون )  تجهیزاتآالت و هزینه ماشین:  21جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 170 170 دستگاه 1 380ولتاژ  SKM- 103 چیندستدستگاه نوار نقاله  1
 12 12 دستگاه SMD-600 1مدل  DBKنور ثابت آل ای دی  پنل نور 2
کار  3  10 10 عدد 1 متری 3 میز 
گرمی  ترازو 4  95 95 دستگاه EK6100I 1مدل  ANDترازوی دیجیتال 
 680 680 دستگاه 1 لیبل زن فاراپک  لیبل زن 5
 500 500 دستگاه KPT 6000 1غالف زن مدل  غالف زن 6
 65 65 دستگاه vn11315 1جت پرینتر دستی پرتابل سنسور دار  جت پرینتر  7
کابینی  شیرینگ پک 8  330 330 دستگاه MM55 1دستگاه شرینک 

کل  1٬862 جمع 
 تأسیسات 2-8-4

 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه :  22جدول 
ح  عنوان  قیمت شر

 9,000 ترانس برق کشی،، سی 100KWامتیاز برق سه فاز  رسانیبرق
 300 هاکشی، شیرآالت و تبدیلرسانی و لولهاینا، نصب تجهیزات آب  1امتیاز آب سایز  رسانیآب 

گاز با ظرفیت  رسانیسوخت  کنتور  40امتیاز  گاز، لوله G25Aمترمکعب در ساعت، با   350 کشی 
گرمایش کولر، اطفای حریق، اعالم حریق  وسایل سرمایش و   1,500 بخاری، 
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ح  عنوان  قیمت شر
کل  11,150 جمع 

 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-5
کارگاهی:  23جدول   )میلیون ریال(  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

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

کل  498 :جمع 
 نقلیه وسایل 2-8-6

کرایه  جاییجابهدر این طرح برای    ای استفاده خواهد شد.کارکنان از وسایل نقلیه 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-7

 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی:  24جدول  
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 M58 2 45 90 کامپیوتر دسکتاپ ل وومدل ل وومدل-جی با مانیتور آل  کامپیوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 10 2.5 4 رومیزیپاناسونیک  تلفن  3
 240 240  اف دکور-ام دی اف  میز و صندلی اداری 4
 PRIME H310M-C/PS R2.0 LGA 1151 Motherboard 2 85 170 مادربرد ایسو  کامپیوتر 5

کل:  560 جمع 
 انرژی  هزینه 2-8-8

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 25جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 550 1,100 500,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
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ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 240 1,200 200,000 مترمکعب مصرفیگاز  3
 300 30,000 10,000 لیتر بنزین 4

کل  1,380 نشده بینیپیش %5+ جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-9

 )میلیون ریال(  های تعمیرات و نگهداریهزینه: 26جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه درصد ارزش دارایی  شر  هزینه 
 62 2 3,080 سازیمحوطه

 272 2 13,600 ساختمان 
 94 4 2,362 آالت و تجهیزاتماشین

 1,230 10 12,300 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  1,764 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-10

 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  27جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 مدیر مالی و اداری 2
 1,800 50 2 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 نگهبانی  4

کل:  4,500 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز  :28جدول 

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 
 4,320 30 8 کارگر 4

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

کارفرما(  سه  
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 نیروی انسانی  یهانهی هز  :29جدول 
ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر

 4,500 5 کارکنان اداری 
 7,020 11 کارکنان تولید 

کل  11,520 جمع 
کار در   کار 300و با   فتیش کی::  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 

 هزینه مواد اولیه 2-8-11
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 30جدول 

کل  هزینه هر تن واحد مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
 390,000 130,000 تن 3 خراسان شمالی  زعفران فله  1
 4,800 800 تن 6 مشهد یا تهران  بندیبسته 2
 1,500 30 کیلوگرم  50 خراسان شمالی  بندی بستهبرچسب  3
 500 500 تن 1 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

کل  396,800 جمع 
ک   هزینه 2-8-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقی  هزینه استهالک:  31جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 1,200 زمین 
 194 10 7 3,080 سازیمحوطه

 857 10 7 13,600 ساختمان 
 213 10 10 2,362 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهیلوازم و   45 10 10 498 تجهیزات آزمایشگاهی و 
 1,107 10 10 12,300 تأسیسات 
 - 10 20  ونقلوسایل حمل

 126 10 25 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 1,759 0 10 17,586 برداریقبل بهره یهانهیهز

 461 10 10 5,119 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 4,761 کل جمع
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 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-8-13-1

 برداریبهرههزینه قبل از    :32جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 519 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   230 درصد 

 16,837 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  17,586 جمع 

 یاهیسرما  یهانهیهز 2-8-13-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه33جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 1,300 زمین 
 3,080 سازیمحوطه

 13,600 ساختمان 
 2,362 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 11,150 تأسیسات 
 0 ونقلوسایل حمل

 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 17,586 برداریقبل بهره یهانهیهز

 7,569 درصد اقالم باال(  15) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل:  56,405 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-8-14
گردش : 34جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 66,133 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 1,920 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 611 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  68,664 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-15

سوووب  کماننووود    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهنگ، منظ  و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یات ساختمانین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهوا
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  تأخیرهای ،  یشویآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسوتخدام و آموزش تأسویسوات،  یاندازآالت، نصوب و راهنیحمل ماشو
گرددیته  یخاص  بندیزمان  برناموه  وره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 

 بندی اجرای طرح : زمان35جدول 
 ماه

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

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان
                         اجرای تأسیسات

                         آالتماشینخرید و نصب 
                         سازی محوطه

                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

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

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

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

گزارشوجودباایناسوووت ) 15برداری  دوره بهره برداری  سوووال اول بهره 5در این قسووومت تنها برای    شووودهارائههای  ، 
 شود(.ارائه می

کل تولید ساالنه به فروش می  رسد.ظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 شود.گذاران تأمین میکل سرمایه اولیه شرکت توسط سرمایه

 درصد است. 100  ازآنپسبرداری صفر و نرخ تقسی  سود نقدی در پنج سال اول بهره
کردن محافظهگردشسوورمایه در  در محاسووبات مربوط به   گردش  ، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسووابکاری، ضووریب 

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

کامفار : 36جدول   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    هوایسوووووپرده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 

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

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 37جدول 

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

 پنج  چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 38٬819 0 38٬819 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش   0 0 0 0 0 17٬586 0 17٬586 از تولید کل مخار
گردش خالص  4٬660 4٬236 3٬851 3٬501 35٬011 0 132٬952 0 افزایش در سرمایه در 

 4٬660 4٬236 3٬851 3٬501 35٬011 56٬405 132٬952 56٬405 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3

های  اسوووووت. در مقایسوووووه با هزینه  شووووودهارائههای متغیر و ثابت آن در جدول زیر  های تولید و درصووووود هزینههزینه
 .تولید اندک است  هایدربمتغیر، سه  هزینه ثابت 
 )میلیون ریال(  آنهای متغیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  38جدول 

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

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 
 580٬955 528٬141 480٬128 436٬480 396٬800 0 396٬800 %0 %100 مواد خام 

 5٬367 4٬879 4٬436 4٬033 3٬666 733 2٬933 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 2٬583 2٬348 2٬134 1٬940 1٬764 353 1٬411 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 16٬866 15٬333 13٬939 12٬672 11٬520 8٬064 3٬456 %70 %30 دستمزد 
ک    4٬635 4٬761 4٬761 4٬761 4٬761 4٬761 0 100% 0% استهال

 610٬406 555٬462 505٬398 459٬886 418٬511 13٬911 404٬600     های تولیدکل هزینه
 580٬955 528٬141 480٬128 436٬480 396٬800 0 396٬800   هزینه هر واحد

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده می  شودهبینیپیشهای نقدی  جریان کسوری وجه نقد در  به شورح زیر اسوت. همچنان    یک هیاشوود 
 .شودبرداری مشاهده نمیهای ساخت و بهرهاز سال

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

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنج  چهارم سوم دوم  اول اول
 658٬845 598٬950 544٬500 495٬000 450٬000 125٬079 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 125٬079 جریانات ورودی وجوه 
 658٬845 598٬950 544٬500 495٬000 450٬000 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 610٬431 554٬938 504٬489 458٬626 448٬761 56٬415 کل جریانات نقدی خروجی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنج  چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 56٬415 های ثابتافزایش دارایی 
 4٬660 4٬236 3٬851 3٬501 35٬011 0 های جاریافزایش دارایی 

 605٬771 550٬701 500٬638 455٬125 413٬750 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 
 48٬414 44٬012 40٬011 36٬374 1٬239 68٬664 وجوه اضافی )کسری( 

 238٬715 190٬301 146٬289 106٬277 69٬903 68٬664 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقوودی  جریووان نقوودی ، جریووانطورکلیبووهاسوووووووت.    شووووووودهارائووهپروژه در جوودول زیر    شووووووودهبینیپیشهووای  هووای 
که در طول دوره بهرهنشووووان می  شوووودهبینیپیش برداری، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  دهد 

کفایت می شووود سووال از شووروع پروژه مثبت می 3های نقدی تجمعی پس از  کند. همچنین خالا جریانعملیات 
یاتی شووورکت بازیافت  برداری از محل درآمدهای عملدهد سووورمایه اولیه بعد از دو سوووال از شوووروع بهرهکه نشوووان می

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

  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول
 658٬845 598٬950 544٬500 495٬000 450٬000 0 های نقدی ورودی کل جریان 

 658٬845 598٬950 544٬500 495٬000 450٬000 0 نقدی عملیاتی هایجریان 
 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 610٬431 554٬938 504٬489 458٬626 448٬761 56٬405 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 56٬405 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   4٬660 4٬236 3٬851 3٬501 35٬011 0 افزایش سرمایه در 
 605٬771 550٬701 500٬638 455٬125 413٬750 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 48٬414 44٬012 40٬011 36٬374 1٬239 (56٬405) نقدی هایجریان خالص 
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  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول
 113٬646 65٬232 21٬220 ( 18٬792) ( 55٬166) (56٬405) های نقدی تجمعی خالص جریان 

 16٬214 17٬688 19٬296 21٬050 861 (47٬004) خالص ارزش فعلی
 28٬103 11٬890 ( 5٬798) ( 25٬094) ( 46٬143) (47٬004) خالص ارزش فعلی تجمعی 

گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در تحلیلگذاری را نشووان می(، نرخ رشوود سوواالنه یک سوورمایهIRRنرخ بازده داخلی ) های  دهد و معیاری اسووت 

برای این   شوودهمحاسووبهگیرد. نرخ بازده داخلی  قرار می  مورداسووتفادهگذاری  مالی برای ارزیابی سووودآوری سوورمایه
تأمین مالی آن اسوت )نرخ   گذاری بیشوتر از نرخ هزینهدرصود اسوت. بر این اسوا ، نرخ رشود پروژه سورمایه 50پروژه 

شوووود. نرخ بازده گذاری سوووودآور تلقی میاسوووت( و سووورمایه  شووودهگرفتهدرصووود در نظر   20های بلندمدت  بهره وام
نرخ اسووتقراض و نرخ   شوودهتعدیلدرصوود اسووت. در محاسووبات نرخ بازده داخلی   29(  MIRR)  شوودهتعدیلداخلی  

گرفته میگذاری متفاوت از نرخ بازده داخلی در  بازسوورمایه  شوودهتعدیلشووود. در محاسووبات نرخ بازده داخلی  نظر 
اسووووت. نرخ بازده داخلی    شوووودهگرفتهگذاری متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر نرخ تأمین مالی و نرخ بازسوووورمایه

که جریان( با این فرض محاسوووبه میMIRR)  شووودهتعدیل گذاری با نرخی معادل  های نقدی مثبت سووورمایهشوووود 
های نقدی پروژه با سوونتی، جریان  IRRدر محاسووبه    کهدرحالیشووود،  گذاری میمایه شوورکت بازسوورمایههزینه سوور

از سوووودآوری   تریبینانهواقع محاسوووبه    MIRRشوووود. بر این اسوووا ،  گذاری میبازسووورمایه  IRRنرخی معادل خود  
 آورد.فراه  می  IRRشرکت در مقایسه با 

سوووال اسوووت. بر این اسوووا ، پس از شوووروع پروژه در   3.47گذاری  دوره بازگشوووت سووورمایه عادی این پروژه سووورمایه
شوووووود. هوای نقودی عملیواتی بوازیوافوت میاز محول جریوان  1403گوذاری اولیوه در سوووووال  ، سووووورموایوه1400ابتودای سوووووال  

که ارزش زمانی پول را نیز در محاسوووووبات سوووووال  4.33کند،  لحاظ می  همچنین دوره بازگشوووووت سووووورمایه متحرک، 
 .است

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

  ریال ونیلی م 112٬059 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %50نر

خ بازده داخل      29%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1403 سال 3.47 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1404 سال 4.33 20%در  متحرکه یدوره باز

    : سال صفربرای شودمیمحاسبه  یخالص ارزش فعل 
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 شدهبینی پیشصورت سود و زیان  3-7
که این جدول نشووان   شوودهارائهبرداری در جدول زیر  برای دوره بهره  شوودهبینیپیشسووود و زیان   اسووت. همچنان 

کلیه سالدهد، انتظار میمی  .برداری سودآور باشدهای مورد بهرهرود عملیات شرکت در 
 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 42جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 658٬845  598٬950  544٬500  495٬000  450٬000  درآمد فروش 

 ( 592٬375)  ( 538٬523)  (489٬566)  (445٬060)  (404٬600)  ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 18٬031)  (16٬939)  ( 15٬832)  ( 14٬826)  ( 13٬911)  ی ثابتها نهیهزمنهای 

 48٬439  43٬488  39٬102  35٬114  31٬489  سود خالص قبل از مالیات
 - - - - - مالیات

 48٬439  43٬488  39٬102  35٬114  31٬489  سود خالص 
 7.35 7.26 7.18 7.09 7.00 % از درآمد فروش

 سرسربهتحلیل نقطه  3-8
که در آن سوووطح، هزینهسووورسوووربهنقطه   های ثابت سووواالنه پروژه از محل حاشووویه فروش ، سوووطحی از فروش اسوووت 

میزان فروش   کهدرصوورتی، سوود شورکت صوفر اسوت.  سورسوربهشوود. در نقطه  عملیاتی سواالنه آن پوشوش داده می
باشوود،   سوورسووربه  میزان فروش بیشووتر از نقطه  کهدرصووورتیده و باشوود، عملیات شوورکت زیان  سوورسووربهکمتر از نقطه  

که جدول زیر نشووان می کل سووالدهد، انتظار میعملیات سووودآور خواهد بود. همچنان  برداری،  های بهرهرود در 
کثر   کل هزینه  31با فروش حدا  .های ثابت ساالنه بازیابی شونددرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 

 سر سربهتحلیل نقطه : 43جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 658٬845  598٬950  544٬500  495٬000  450٬000  درآمد فروش 
 592٬375  538٬523  489٬566  445٬060  404٬600  هزینه متغیر

 66٬470  60٬427  54٬934  49٬940  45٬400  حاشیه سود 
 10  10  10  10  10  حاشیه سود )%( نسبت 

 18٬031  16٬939  15٬832  14٬826  13٬911  هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 178٬722  167٬900  156٬926  146٬949  137٬880  سر ارزش فروش در نقطه سربه
 27  28  29  30  31  سر )%(نسبت سربه 

 3.7  3.6  3.5  3.4  3.3  ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  



 32 ی مطالعات مالوم:  سفصل 

 

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
 

 شدهبینی پیشترازنامه  3-9
به   شووودمیمشوواهده   که  همچنانبه شوورح زیر اسووت.    برداریبهرهدر طی دوره سوواخت و    شوودهبینیپیشترازنامه  

 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فرض پرداخت نقدی  
 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 44جدول 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنج  چهارم سوم دوم  اول اول
 289٬974 236٬900 188٬652 144٬789 104٬914 68٬664 جاری هایدارایی  

 32٬734 37٬369 42٬131 46٬892 51٬654 56٬415 ثابت )خالص( هایدارایی  
کل   322٬708 274٬269 230٬782 191٬681 156٬568 125٬079 ها یی داراجمع 

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

 125٬079 125٬079 125٬079 125٬079 125٬079 125٬079 حقوق صاحبان سهام 
 149٬190 105٬703 66٬602 31٬489 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 48٬438 43٬487 39٬101 35٬114 31٬489 0 ماندهسود باقی 
 322,708 274,269 230,782 191,681 156,568 125,079 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشوواهده می  شوودهارائهبرداری در جدول زیر  های مالی در طی دوره بهرهنسووبت شووود نسووبت اسووت. همچنان 

کل دوره بهرهROEسوود خالا به حقوق صواحبان سوهام ) درصود اسوت.   25برداری دارای رشود بوده و حداقل  ( در 
که میشوووود زیرا بیشوووتر از نرخ بازدهگذاران مطلوب تلقی میاین نرخ بازده برای سووورمایه توانند از طریق ای اسوووت 

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

 رود نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.روی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار می
کل سورمایه و نسوبت سورمایه کارایی سورمایههای پرسونلی،  گذاری به هزینههمچنین، نسوبت فروش به  گذاری را که 

کل سوورمایه حداقل  دهد، مطلوب ارزیابی میقرار می  موردسوونجش که نشووان  4.9شوووند. نسووبت فروش به  اسووت 
های پرسووونلی نشوووان گذاری به هزینهبرابر سووورمایه آن اسوووت. نسوووبت سووورمایه 5دهد فروش شووورکت در حدود  می
که سه  دستمزد در عملیات شرکت اندک استمی  .دهد 

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 45جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 39.1% 35.1% 31.6% 28.4% 25.4% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(
 15.1% 15.9% 17.0% 18.4% 20.3% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 7.4% 7.3% 7.2% 7.1% 7.0% به فروشنسبت سود 
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 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
کل سرمایه  6.1% 5.8% 5.5% 5.2% 4.9% نسبت فروش به 

 6.4% 6.7% 7.1% 7.5% 7.9% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کتور درآمد فروش، دارایی های ثابت و  جدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سووه فا
در    تغییرعودمگوذاری حواضووووور، بوا فرض  دهود. نرخ بوازده داخلی پروژه سووووورموایوههوای عملیواتی را نشووووووان میهزینوه

کتورهای   درصوووود اسووووت. مطابق جدول، نرخ  50  قبل مشوووواهده شوووود، برابر  هایبخشچنانکه در   و ه   یادشوووودهفا
به تغییر    IRRدرصد خواهد بود. حساسیت   42های ثابت برابر  درصدی در هزینه دارایی  20بازده داخلی با افزایش  

  مشاهده قابلنیز    IRRهای ثابت است. این مس له در نمودار حساسیت های عملیاتی بیشتر از تغییر داراییهزینه
کسوووووب یوک نرخ بوازده داخلی حوداقول    هوای ثوابوت شووووویوباسوووووت و هزینوه  30کمتری را دارا اسوووووت. همچنین، برای 
کمتر از  درصووودی، هزینه کمتر از   4های عملیاتی  کاهش  4درصووود امکان افزایش و درآمدهای فروش  درصووود امکان 

کتورها می  .بگذارد  IRRتواند تأثیر جدی بر  دارد. بر این اسا ، تغییر در این فا
کتور  یانفراد  رییبه تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس:  46جدول   در سه فا

 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 
20.00% - %67- %59 %181 
16.00% - %67- %57 %153 
12.00% - %53- %55 %127 
8.00% - %3- %53 %100 
4.00%- %24 %52 %75 
0.00% %50 %50 %50 
4.00% %77 %49 %27 
8.00% %105 %48 %2 
12.00% %134 %46 %40- 
16.00% %163 %45 %78- 
20.00% %193 %44 %78- 
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کتور  یانفراد ریی به تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 3نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و    سوال  3.47دوره بازگشوت سورمایه    خصوو بهبا توجه به اطالعات این بخش   1.3از زمان شوروع سواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصوووادی دارد.   50برابر    IRRو    آن  برداریبهرهسوووال بعد از   کهدرصووود، ایجاد  در فصووول    ازآنجا

کارخانه در اولویت   شوووودیمبدون مشوووکل بود لذا پیشووونهاد   ه آناول بازاریابی محصوووول و فروش   که احدا  این 
گیرد.  قرار 
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