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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   انواع فنر  نام طر

 ی فوالددستنییپا زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی اسفراین شهرستان محل اجرای طر
 فنر مارپیچ )لول(  نام محصول/محصوالت

 1٬230 تن  ظرفیت تولید
 7176مفتول  از یمواد اولیه موردن 

 نفر 20 یی زااشتغال
 مترمربع 3,359 ازیزمین موردن

 مترمربع 1,580 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 8,000 میزان مصرف آب 

 لووات یک 240 توان برق  
 مترمکعب در سال 200,000 گاز 

 میلیون ریال 279,833 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 67,427 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 4.36 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 329,713 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 44% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %26 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 27% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240٬000 نر
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 چکیده
 یعرضوه و تقاضوا  زانیم  لیتحل  خصوو به  آنجوانب    یتمام  یو بررسوفنر  طرح هدف مطالعه بازار محصوول  نیدر ا

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

کود آیسووووویو     جزبوه. انواع فنرهوا  اسوووووتموارپیچ    یفنرهواطرح هودف تولیود  در این    2899412399فنر سووووواعوت دارای 
که فرایند تولید    اسوت متفاوت اسوت، لذا خط تولید   کامالا   هاآنو شوامل فنرهای متنوعی مانند تخت، بشوقابی، ... 

کارخانه روی تولید     توان یمپیچشووی را ه    یفنرهاکمی تغییرات  که البته با   شووودیممارپیچ طراحی    یفنرهااین 
کرد  .تولید 

   یس یآ ی بندطبق طبقهفنر مشخصات : 1جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 

 Tension or compression spring 2899512404 73202090 4 فنر مارپیچ )لول( 
 پروژه معرفی 1-2
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ی،اجتماع  ی،مالحظات اقتصاد 1-2-1

همواره ارتباط    ، یاقتصواد  یدیکل یهاشواخ  نیب  ، یو تجرب یمطالعات متعدد نظر  یهاافتهیو  جیبر اسوا  نتا
  افته،ینسووبتاا برخوردار و توسووعه یهااسووا ، در مناطق و اسووتان نیوجود دارد. بر ا  یو چندوجه  یمعنادار، منطق

ک  ندیدر فرا  نیآفرنقش یعامالن و نهادها  یکنش جمع   زانیمانند م  یمهم  یهامجموعه شوواخ    ت ی فیتوسووعه، 
  ی دیکل یاسوتان از عامالن و نهادها ایسوه  منطقه    ، گذاریسورمایه  تیوکار و امنکسوب  طیسوهولت مح  ، یحکمران

گذار و سویاسوت   ی سورانه، شواخ  عموم  دیتول  زانیم  ، یاهیسورما  یهاییگذار، سوه  از اعتبارات تمل  دارامقررات 
سوووه  اشوووتغال ناق (، درآمد    ، یکارینرخ ب  ، یکار )نرخ مشوووارکت اقتصووواد یرویهای بازار نو تورم، مؤلفه  هامتیق

های  و شووواخ   یبه زندگ  دیبه منابع(، امو نسوووبت مصوووارف  ی)منابع و مصوووارف بانک یبانک  یهاخانوار، شووواخ 
  وردار برخ ینسوووبتاا مسووواعد تی( از وضوووع ادینزاع، سووورقت، اعت  ، ییهای قضوووا)مشوووارکت، اعتماد، پرونده  یاجتماع

  ت یومورداشوووووواره وضوووووع   یهواکمتر برخوردار، مجموعوه شوووووواخ   یهواعکس در منواطق و اسوووووتوانو بوه  بواشووووونودیم
 .باشندیرا دارا م ینامساعد

کلآمارها و داده  لیو تحل یبررسو سورانه، تورم، سوه  اشوتغال ناق ، درآمد خانوار،    دیمانند تول  یاقتصواد  یدیهای 
  ث یومتعودد، از ح  لیوبوه دال  یدهود خراسوووووان شوووووموالنشوووووان می  ، یبوه زنودگ  دیوو ام  ینسوووووبوت مصوووووارف بوه منوابع بوانک

کشووووور جااسووووتان نیهای مورداشوووواره، در بمجموعه شوووواخ  های  ها و ظرفیتمتناسووووب با توانمندی گاهیهای 
 .خود ندارد  یو فرهنگ  یاقتصاد
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  ب یبه تصووو  11/12/1399که در جلسووه مورخ ) 1410در افق    یاسووتان خراسووان شوومال  شیسووند آما 3ماده به   با توجه
و ذوب    یسوواخت آهن و فوالد اسوواسوو  یلیو تکم  یلیتبد ع یصوونا  (، دیرسوو بیبه تصووو نیسوورزم شیشووورای عالی آما

 شده است.های سند عنواناز اهداف و برنامه  نیدر شهرستان اسفرافلزات  
در    آهندسووت در حوزه فوالد و های مختلف زنجیره تأمین اع  از باالدسووت و پایینوجود صوونایع متنوع و در حوزه

کاربردهای متنوع  استان و قرار داشتن محصوالت مذکور در فهرست اولویت های وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
 ازپیش بیانگر ضرورت اجرای این طرح خواهد بود.آن بیش

 پروژه  یابیمکان  1-3
( اجرا خواهد شووود و  4109100٬532616با مختصوووات ) 122این پروژه در شوووهرک صووونعتی اسوووفراین در قطعه شوووماره  

 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر   GISنقشه  
 اسفراین موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به زون فلزی 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
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 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 تلفن  4
  1از  کمتر اصلی  راه 5
  0 راه فرعی  6
  62 فرودگاه بجنورد 7
  420 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,435 بندرعبا   9
  124 آهن جوینایستگاه راه 10
  154 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
گرفته   فرضپیش  صووووورتبهبرای سوووواخت فنر   1.7176در این بررسووووی جنس فوالد   صووووورتبهکه   شووووودیمدر نظر 

کوارخوانوه شووووووده و   کیلوگرمی هر جفوت فنر مفروض و    6.4  . بوا توجوه بوه وزنردیگیمقرار    مورداسوووووتفوادهمفتول وارد 
کوه خوشوووووبختوانوه در    اسووووووت  موردنیوازتن از این فوالد    1230هزار جفتی در سووووووال حودود    193میزان تولیود حودود  

 .شودیمیزد تولید    آلیاژیفوالد   ازجملهداخلی    یهاکارخانه
کارخانه  مفتولمیزان مصرف : 3جدول   توسط 

کل )میلیون ریال( هزینه هر تن )میلیون ریال( مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  یهنام مواد اول ردیف  هزینه 
 369,000 300 تن  1٬230 یزد  آلیاژیفوالد  7176مفتول  1
 18,450 درصد اقالم فوق 5 متفرقه  2

کل  387,450 جمع 
که برای سووایز متوسووط تا بزرظ در نظر  (coil springلول )قادر به تولید فنر    شوودهگرفتهدر نظر  آالتماشووین هسووتند 

 405فنر لول تعلیق سووومند و پپو پار  و پپو    فرضپیش  عنوانبهاسوووت روش تولید رول سووورد هسوووت.   شووودهگرفته
کارخانه فرض شوووده اسوووت میزان تولید    عنوانبه جفت فنر در روز   650فنر یا   عدد  1٬300  باا یتقرمحصوووول اصووولی این 

کارخانه قادر به تولید  روز   300که با فرض   اسووت هزار جفت فنر تعلیق در سووال خواهد بود. اطالعات  193کاری این 
 .گرددمی  ارائهمحصول تولیدی در جدول زیر  

 میزان فروش ساالنه محصول : 4جدول 
کل )میلیون  قیمت هر تن )میلیون ریال( تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  ریال(درآمد 

 540400 2.8 جفت 193٬000 فنر مارپیچ  1
 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
مطابق اطالعات وزارت   برداریبهره  یهاپروانهبر اسووا  مجوز  فنر مارپیچ و پیچشووی   دیتول ای  یعرضووه داخل  زانیم

 .است ریجدول ز  صورتبه 1399تا  1394از سال  صنعت، معدن و تجارت
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 انواع فنر میزان عرضه داخلی  :5جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 15,183 
1395 18,271 
1396 18,721 
1397 18,871 
1398 25,781 
1399 27,581 

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   سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 )تن(

 2,500 1389  ساوه  خاور یفنر ساز 1
 450 1398  ک ارا ایشاخ  فنر آر 2
 372 1395  دشت کپا جهان پخش فنر  یصنعت یدیتول 3
 2,226 1395  دشت کپا جهان پخش فنر  یصنعت یدیتول 4
 650 1399    یآب  یخدائ مرادعلی 5
 1,200 1398  ق  نی فنر لول تهران آر 6
 260 1398  ق  نی فنر لول تهران آر 7
گستر قزو 8  240 1395  البرز ن یفنر 
گر  9  900 1399  ک ارا صدر فوالد زا
 200 1396  ق  ا فنر قائ  یپا 10
 4,500 1392  ق  زمان فنر ق  11
 1,000 1398  بروجرد چ یهاردپ یدیتول 12
 6,400 1391  همدان  ساز  یانرژ 13
 250 1399  ک ارا کهزاوه ارا یدیتول یصنعت 14
 150 1397  زیتبر بود کسمن دودبر  7097 یتعاون 15
کتورسازی یآهنگر 16  4,000 1398  زیتبر ران یا ترا

کوه از وزارت   اخوذشووووودهبوا توجوه بوه اطالعوات  دارد )وجود    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  

که پروانه   کاهش ظرفیت اسوومی واحدهایی  را نسووبت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهرفع این مشووکل درصوود 
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که نتیجه آن    یکنیمهای دیگر را نیز در این درصود ضورب  به دسوت آورده سو س سوال  )جدول فوق( 1399در سوال 
ظرفیوت    کوهاین، لوذا بوا توجوه بوه  اسووووووت  1398توا    1394هوای  شوووووخ  شوووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی در سووووووالم

که پروانه برای    تن 25٬298و ظرفیت واقعی این سوال تن  27٬581  برابر 1399در سوال   صوادرشوده  هاآنواحدهایی 
ه دسوووت آوردن ظرفیت  برای ب  توانیمکه    دیآیم  به دسوووت  0.917225626، از تقسوووی  این دو عدد ضوووریب  اسوووت

لذا با اعمال این   اسوووتفاده نمود.  برداریبهره  یهاپروانهواقعی هر سوووال از ضووورب این ضوووریب در ظرفیت بر اسوووا  
 .شودیمضریب جدول زیر حاصل  
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 

 تقریبی )تن( ظرفیت اسمی  سال
1394 13,926 
1395 16,759 
1396 17,171 
1397 17,309 
1398 23,647 
1399 25,298 

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  
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 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 26,785 
1401 29,003 
1402 31,222 
1403 33,441 
1404 35,660 

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

بووا آدر    کشووووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  اتوواق  اسوووووووا  اطالعووات  بر  کشوووووور  بووه  میزان واردات 
http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابق جدول زیر اسووت. )اطالعات سووال  

 است(  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  ایهسال  بینیپیشاولیه برای    یهاداده
کشور طی  :9جدول   1397تا  1394 هایسالمیزان واردات به 

گمرکی  سال  مبدأکشورهای  میزان واردات )تن( تعرفه 
 ، اس انیا، دانمارک سوئیسچین، سوئد، آلمان، امارات، ایتالیا، ترکیه، فنالند، تایوان،  207 73202090 1394
کره، آلمان، امارات،  14 73202090 1395  چین، ترکیه، 
1396 73202090 0 - 
1397 73202090 0 - 

 .دهدیمبر اسا  رگرسیون خطی نشان  1404میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 میزان تقریبی واردات بینیپیش :2نمودار  
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 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400واردات از سال   شدهبینیپیشمقدار  
 1404تا  1400واردات از سال  شدهبینیپیشمقدار   :10جدول 

 میزان واردات  بینیپیش سال
 حدود صفر  1398
 حدود صفر  1399
 حدود صفر  1400
 حدود صفر  1401
 حدود صفر  1402
 حدود صفر  1403
 حدود صفر  1404

 .استمیزان صادرات این محصول صفر  
که برابر میزان تولید   داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان صوادرات اسوت در جدول زیر میزان تقاضوای داخلی 

 آمده است
 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :11جدول 

 میزان تقاضا )تن( سال
1394 14,133 
1395 16,773 
1396 17,171 
1397 17,309 

 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :3نمودار  
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 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400از سال   تقاضای داخلی  بینیپیشمقدار  
 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :12جدول 

 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 18,828 
1399 19,821 
1400 20,813 
1401 21,806 
1402 22,798 
1403 23,791 
1404 24,784 

که نمودار و جدول فوق نشان   .میزان تقاضای داخلی فنر افزایشی است  دهدیمهمچنان 
که مجوز اخذ   بر اسا  میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 

 .شودیم  ارائهمعدن و تجارت  
گرفته  :13جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 

 ظرفیت تن درصد پیشرفت
0%-25% 50,921 

25%-50% 1,000 
50%-75% 19,920 
75%-100% 1,000 

که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول     صووورت به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمنشووان   موردنظرهمچنان 
کشوور اضوافه   تن 3٬000حدود   1402به سوال   1399از سوال   کهطوریبه  باشوندیمصوعودی  گر شوودیمبه نیاز  . حال ا

کنی    کمبود    اسوت(،  تن 1٬000درصود به تولید برسوند )در این طرح  75با درصود پیشورفت باالی    یهاکارخانهفرض 
کشوووور   کارخانه   تن 2٬000تقاضوووای  که ظرفیت  گفتن اسوووت  فنر مارپیچ    جفت 193٬000 موردنظرخواهد بود. شوووایان 

که معادل حدود   که بدون دغدغه فروش محصول،   توانیماست لذا    تن 1٬300است  کارخانه را   وانتیمادعا نمود 
 .نمود سیتأس

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
که    سووووازیذخیرهبرای    یالهیوسووووفنر   کاالهای مصوووورفی    هادسووووتگاهآن را در تمام  معموالا انرژی مکانیکی اسووووت  از 

کشوووشوووی،    یفنرها  یافت.  توانیمگرفته تا تجهیزات صووونعتی سووونگین   مختلفی از قبیل فنرهای فشووواری، فنرهای 
کوه   گر  کواربردهوای زیوادی در اطراف موا دارنود.  هرکودامفنرهوای پیچشوووووی و غیره وجود دارنود  بوه اطراف خود نگواهی    ا

  کاررفته بهروزانه، ی  یا چند فنر    مورداسوتفادهکه در بسویاری از محصووالت و تجهیزات    دیشوویمبیندازید، متوجه  
 .است



 11 مطالعه بازار فصل اول: 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

، ارتباطات  یاهسوته، تجهیزات صونعتی، تولید انرژی  آالتماشوین، سواخت خودرو،  آهنراههوافضوا،    یهانامهبردر   
کشاورزی، صنایع نظامی، صنعت    .شودیمو صنعت معدن استفاده    وسازساختاز راه دور، صنعت 

کاربرد زیادی دارند.   ی هاسوووت یسوووکرد  نوع فنرها نقش اسووواسوووی در عمل نیا  در صووونعت خودرو، فنرهای فشووواری، 
فشواری همچنین در    یفنرها .شوودیمراحت راننده اسوتفاده    یهایصوندلاین فنرها برای ایجاد    از  اتومبیل دارند.

بازار هدف    شووودهگرفتهدر نظر  آالتماشوووینبا توجه به   .رندیگیمقرار    مورداسوووتفادهسووویسوووت  تعلیق وسوووایل نقلیه  
گرفته    .شودیمخودرو در نظر 

 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
افزایشوووووی    1404توا    1400  یهواسووووووالفنر، میزان تولیود از    انواعدر میزان تولیود    شوووووودهانجوامبوا توجوه بوه مطوالعوات  

که موجب اطمینان خاطر    شدهبینیپیش تا  1399میزان آن از سال   کهطوریبهجدید است.    گذارانسرمایهاست 
کردن ظرفیت    ابدییمافزایش   تن 6٬000حدود   1402 ک   کاری    ییهاکارخانهکه با  درصود به باال )در   75با پیشورفت 

کشووور به تولید تا تن 1٬000این طرح  که ظرفیت این اسووت تن 5٬000حدود   1402 اسووت(، نیاز  گفتن اسووت  . شووایان 
کارخانه وجود ندارد.  اسووووت تن 1٬300کارخانه حدود   کشووووور جای هیچ نگرانی برای احداث این  ، لذا از دیدگاه نیاز 
گفتن که با توجه به صووفر بودن صووادرات این محصووول    شووایان  کنار ی    یابرنامهبا داشووتن    توانیماسووت  قوی در 

کرد .تی  بازاریابی به صادرات محصول نیز فکر 



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده:
کلیه مطالعات فنی مربوط به طرح انواع فنرهای مارپیچ را مورد بررسی و تحلیل قرار     یدهیمدر این فصل 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
که انرژی مکانیکی را در خود ذخیره   که در طول کندیمفنر ی  وسویله االسوتی  اسوت  . شواید توجه نکرده باشوید 

کار    سوروکارروز چقدر با وسوایلی   که با فنر  گرفته تا ترمز ماشوین همگی از فنر اسوتفاده  کنندیمدارید  . از دسوتگیره در 
کار    کنندیم کارایی    شوووووندیم. فنرهای امروزی بیشووووتر از نوعی فوالد سوووواخته  کنندینمو بدون فنر  که مقاومت و 

 شوند. شردهف  توانندیممختلف    هایدر جهتباشد. فنرها    الزم را داشته
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

که برای سوایز متوسوط تا بزرظ در نظر  (Coil Springلول )قادر به تولید فنر    شودهگرفتهدر نظر  آالتماشوین هسوتند 
 405فنر لول تعلیق سووومند و پپو پار  و پپو    فرضپیش  عنوانبهاسوووت روش تولید رول سووورد هسوووت.   شووودهگرفته

کارخانه فرض شوووده اسوووت میزان تولید    عنوانبه جفت فنر در روز   650عدد فنر یا  1300  باا یتقرمحصوووول اصووولی این 
کارخانه قادر به تولید   300که با فرض   است کاری این   .هزار جفت فنر تعلیق در سال خواهد بود  195روز 

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
خاصیت  ,سخت پذیری متوسط,دارای استحکام خیلی خوب  1.1248فوالد فنر    :  DIN CK75با استاندارد    1.1248

برای سووواخت    توانیماز این فوالد ,اسوووتمقاومت در برابر سوووایش و مقاومت در برابر خوردگی  ,االسوووتیسووویته خوب
کیفیت سوووطحی خیلی خوب اسوووتفاده    یفنرهاو برای  ,فوالدی نورد شوووده سووورد  یهاتسووومهانواع   با اندازه دقیق و 
 نمود.

  خاصیت ,خوب  خیلی  پذیریشکل,عالی  پذیری تنش دارای  1.7176فوالد فنر   : DIN 55Cr3با استاندارد    1.7176
برای سوواخت    توانیم. از این فوالد  اسووتابر خوردگی و مقاومت در برابر سووایش بر  در مقاومت,خوب  االسووتیسوویته

 استفاده نمود.  خودروسازیبرای صنایع   یااستوانه  یفنرهاپیچشی و   یفنرها,تخت یاهیال  یفنرها
مقاومت در برابر  ,عالی  پذیریشوووووکلدارای تنش پذیری و  1.8159فوالد فنر   :  DIN 50CrV4با اسوووووتاندارد   1.8159
تحت   یفنرهادر سوواخت   توانیمکه از آن   اسووتمقاومت در برابر سووایش و خاصوویت االسووتیسوویته خوب ,خوردگی
  ای چندالیه  یفنرهاتحت پیچش و همچنین    یالهیم  یفنرهافنری و    یهانگیر,باال در صوونعت خودرو  بارگذاری

 استفاده نمود.  یااستوانهمارپیچ و ,تخت
گرفته   فرضپیش  صووووورتبهبرای سوووواخت فنر   1.7176در این بررسووووی جنس فوالد   صووووورتبهکه   شووووودیمدر نظر 

کوارخوانوه شووووووده و   کیلوگرمی هر جفوت فنر مفروض و    6.4. بوا توجوه بوه وزن  ردیگیمقرار    مورداسوووووتفوادهمفتول وارد 
  های کارخانهکه خوشووبختانه در    اسووت  موردنیازتن از این فوالد  1230هزار جفتی در سووال حدود   193میزان تولید  

 .شودیمیزد تولید    آلیاژیفوالد   ازجملهداخلی  
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 انواع فنر  2-4
کاربرد زیادی در انواع وسوایل صونعتی، صونعت خودرو و بسوی دارد. با توجه به متفاوت بودن   خانگیلوازمری از  افنر 

کارایی شوودیممتفاوتی از فنر تولید    یهاشوکلموارد اسوتفاده فنرها،   بهتری در وسوایل مختلف داشوته باشود.    که 
  دودسووته به   فنرها. بر اسووا  نوع سوواخت،  شووودیمانجام    هاآنبر اسووا  نوع سوواخت و شووکل   فنرها  بندیتقسووی 

کاربرد و شووکل    شوووندیمکلی مارپیچی و پیچشووی تقسووی    کشووشووی، فنر فشوواری،   هاآنکه با توجه به نوع  به نام فنر 
 .شوندیمشناخته    و غیرهفنر مفتولی  

کردن سوووی  و   اسووومشوووانکه از    طورهماناین نوع فنرها  :  فنر مارپیچی مشوووخ  اسوووت با تغییر شوووکل و مارپیچی 
که    مورداسووووتفادهبا توجه به    فنرها. جنس و ضووووخامت فلز این شوووووندیممفتول سوووواخته   متفاوت اسووووت. ارتفاعی 

که بسوتگی به  تواندیممارپیچی فنر با ه  دارند نیز    یهاحلقه کند  کشوش فنر تغییر   مختلف باشود تا میزان فشوار یا 
کاربرد آن دارد. میزان فشوووار فنر با اسوووتفاده از معیار نرخ فنر مشوووخ    تولید فنر . نرخ فنر به میزان وزن شوووودیمو 

کردن فنر   گفته    اندازهبهالزم برای فشووورده    زات یمکه هر چه این وزن بیشوووتر باشووود قدرت فنر و   شوووودیمی  اینچ 
کواربرد آن بوه  شوووووودیمتحمول فشوووووار آن بیشوووووتر   کشوووووشوووووی   دودسوووووتوه. فنر موارپیچی از نظر نوع  فنر فشووووواری و فنر 

 .شودیم  بندیتقسی 
گفته    یهاحلقهدر فنر فشووواری بین  :فنر فشووواری که به آن ارتفاع فنر  . فنر  شوووودیممارپیچی فنر فاصوووله وجود دارد 

.  شووندیمو برای تحمل فشوار اسوتفاده    کندیمو جمع شودن فنر انرژی را در خود ذخیره    واردکردنفشواری با فشوار  
که   دیگر دارد.  ماشووووین و موارد   فنرکم   ازجملهبسوووویاری   یکاربردهااز پرکاربردترین انواع فنر، فنر فشوووواری اسووووت 

کیفیت ساخت فنر دارد  یهارهیدابستگی جنس سی  فنر، ارتفاع    فنرهامیزان نرخ فشار این   .فنر از ه  و 
کششی کشیدن فنر  :  فنر  کششی با  کردن آزاد    شودیمدر آن ذخیره    انرژیدر فنر  کششی در  شودیمو با رها  . در فنر 

کشوووووید  انددهیچسوووووبفنر به ه    یهاحلقهحالت عادی  که فنر    جداشووووودهاز ه     هاحلقهه شووووودن فنر  و با  تا جایی 
قرار بگیرد.   موردنظرتا در محل    شوودیمکشوشوی در دو طرف فنر دو قالب قرار داده    یفنرهاتحمل داشوته باشود. در  

که در جهت باز شودن فنر اسوت، فنر    شووندیمدو طرف فنر به جای محکمی قالب    انرژیو پس از وارد شودن فشوار 
کنترل    را در  واردشوده کنترل باز و بسوته شودن کندیمخود ذخیره و  کشوشوی برای  . ی  مثال سواده از اسوتفاده فنر 

کبرفدر    و استفادهدرب    .استماشین   کنپا
کند. نیروی  شوودیمدر فنر پیچشوی ی  سوی  یا میله به دور خود پیچیده  :  فنر پیچشوی گشوتاور عمل  تا برای ایجاد 

گشووتاور    واردشووده که با فشووار آوردن به دو طرف فنر،   شووودیمبه فنر پیچشووی باعث انرژی حاصوول از  به این صووورت 
.  شوووووودینمموارپیچی در طول فنر اعموال    یفنرهوابرخالف    واردشوووووده  انرژی  شوووووونودیمفنر از ه  بواز بواز    یهوارهیدا

 .در لوازم خودرو و بسیاری از وسایل منزل استاستفاده از این نوع فنر  
کاربرد دارد. این نوع فنر از ی  فوالد   شووودیمفنر حلزونی با نام فنر سوواعت شووناخته  :  فنر حلزونی چون در سوواعت 

و فنر درست  شودیمحلزونی باند فوالدی به دور خود پیچیده    طراحی فنر  . درشودیمکه شبیه باند است ساخته  
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کوه    فنر تخوت  نوعی  حلزونی  فنر    .شوووووودیم کنترل نیروی چرخشوووووی اسووووووت  کواربرد این فنر برای  بوا   بتواناسووووووت و 
کرد. بهترین اسوووووتفواده این فنرهوا وسوووووایلی    انرژیچرخوانودن در وسوووووایلی مواننود سووووواعوت   کوه قطعوات    تیوآرا ذخیره 

ک  موردنظررا ذخیره و در جهت   انرژیچرخشی در آن قرار دارد و با چند بار چرخاندن    .ندآزاد 
گوارتر  ایدایرهفنرهوای   کوه دو سووووور فنر بوه ه  متصوووووول    پیچسوووووی فوالدی    یفنرهوا،  ایدایرهفنرهوای  :  یوا  هسوووووتنود 

کنند.    یارهیداتا شوکل    شووندیم .  شووندیممعموالا در موتورهای تسومه دار و اتصواالت برقی اسوتفاده    هاآنایجاد 
کشوشوی تولید   ایدایرهفنرهای   فشواری نیروهای شوعاعی بیرونی را  ایدایرهفنرهای  .  شووندیمدر دو نوع فشواری و 
. فرآیند تولید این کنندیمکشووشووی نیروهای شووعاعی به سوومت داخل را ذخیره    ایدایره  یفنرهاو   کنندیماعمال  

که دوسووور   گارتر    یفنرها  شووووندیمبه ه  متصووول    هاآنفنرها شوووبیه فنرهای فشووواری معمولی اسوووت با این تفاوت 
کربن یا سی  از جنس استیل ساخته   کثر فنرها معموالا با فوالد  که. شوندیممانند ا قادر به مقاومت در    هاآن  ازآنجا

کنترل نیرو در حج ، فشار، دما و ویسکوزیته مؤثر هستند  ایدایره  یافنرهبرابر نیروها از همه جهات هستند،    .در 
که  :  واشوورهای فنری که ی  واشوور فلزی اسووت    . دارد  را  فنر  یهاتیقابلو  شووودیمفنر سوواخته    صووورتبهفنر واشووری 

 خود  در را مهره  و پیچ  مانند قطعاتی  بتوانند تا  دارند مرکز  در  سوراخی  معموالا   که  هستند شکل مخروطی  فنرها  این
  تواننود یمهمچنین    هواآنا اسوووووت.  واشووووورهو  این  کواربردهوای  نیترجیرا  از  یکی  مهره  و  پیچ  حقیقوت،   در.  دهنود  جوای

کنار یکدیگر استفاده شوند  .برای قرار دادن چند فنر موازی 
گرچه   که نیاز به   یفنرهاا عملکرد سوووریع   مکانیسووو واشوووری تا حدودی ممکن اسوووت ناپایدار باشوووند، اما هر زمان 

کنید،    هاآناز    دیتوانیمداشووته باشووید،   گر طراحی صووحی  را انتخاب  کنید. ا بیش از ی    توانندیم  فنرهااسووتفاده 
انحراف بزرظ، دارای نیروی ثوابوت بواشووووونود. بوا اسوووووتفواده از این نوع طراحی، تنش پیچ قبول از حضوووووور بوار پویوا یوا در  

که انقباض حرارتی یا انبساط زیاد    .شودیمباشد، حفظ  شرایطی 
 روش تولید فنر مارپیچی

که پروفیل داخل دسووتگاه  دسووتگاه داده   PLCبه و مشووخصووات   ردیگیمقرار    CNCروش تولید با این صووورت اسووت 
 .کندیمرا تولید   موردنظرفنر    خودکار  صورتبهدستگاه   شودیم
 مشخصات دانش فنی تولید  2-5

کنونه خوشبختانه   که تجهیزات   تولیدکنندگان  ا   کنند یماین صنعت را فراه   موردنیازداخلی و خارجی هستند 
فنر زر، انرژی سواز، امیدفر،    یهاشورکت  ازجملهکنند  میکه این محصوول را تولید    هسوتندداخلی ه     یهاشورکتو 

که مشغول تولید فنر بخصو  فنر لول تعلیق خودرو هستند  .سامان، س اهان و .... 
کیفیت  2-6  کنترل 

و    اسوووووتوانوداردهواهمچنین بر اسوووووا     دهودیمبرای فنرهوا اطالعوات جوامعی در اختیوار قرار   DIN 2096  دارداسوووووتوانو
گیرد.  یفنرهازیر باید روی    یهاتست  هایکاربر  مختلف صورت 
 آزمون نیرو و جابجایی فنر •
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 آزمون سختی سنجی •
 ابعادی  یهاآزمون •
 پذیری  مونتاژآزمون   •
 آزمون خمش •
 فنرآزمون خستگی و دوام  •
 آزمون مقاومت در مقابل نشست •
 آزمون چسبندگی رنگ •
گریس مقاومتآزمون   •  در مقابل آب و روغن و 
 آزمون سالت اس ری •
 .آزمون ترک یابی به روش ذرات مغناطیسی •

ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر
زیاد    قدرآند اما این دو  شوووودیمبه دمای باال انرژی بر هسوووت و باعث ایجاد دود  فوالدهاایجاد حرارت و رسووواندن  

که مشوووکل سووواز شوووود همچنین    آرگونگازهای موجود در هواسوووت   شوووودیماسوووتفاده    عموماا که   ییگازهانیسوووت 
کسیددینیتروژن و  که باعث    ا  حادی نخواهند شد.  آالیندگیکربن 

در    کنندینمایجاد   آالیندگیاین مواد   بعداندر صوورت اسوتفاده از مواد اسوتاندارد در عملیات حرارتی و شوسوتشووی 
که باید تمامی الزامات رده   حتماا باید  این صوورتغیر   گفتن اسوت    4سویسوت  تصوفیه فاضوالب لحاد شوود. شوایان 

گردد  .رعایت 
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
 زمین 2-8-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 14 جدول
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 2٬015 0.6 3٬359 اسفراینشهرک صنعتی  خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-8-2
 ریال( میلیون ) سازیمحوطهمیزان و هزینه : 15جدول 

ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 
ک   450 0.3 مترمکعب 1,500 برداری و تسطی  خا

کشی و درب  2,124 9 متر 2(× 48+70=)236 حصار 
 1,176 7 مترمربع 168 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه

 272 8 مترمربع 34 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )
کل  4,022 جمع 
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 سازی میزان و هزینه ساختمان: 16جدول 
ح   م.ر( کل )هزینه  م.ر(واحد )قیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر

 25,000 25 1,000 سوله سالن تولید 
 6,000 30 200 سوله انبار مواد اولیه
 6,000 30 200 سوله انبار محصول 

 6,750 45 150 آجر و تیرچه و پوشش اداری ساختمان 
 1,350 45 30 آجر و تیرچه و پوشش نگهبانی 

کل:  45,100 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3
که مشخصات فنی  یهاشرکتاز    1399.11.15و    1399.11.05بر اسا  قیمت  هامتیق   شده گرفته ذکرشدهسازنده 

گمرکی و ... تومان  24٬000برای خریدهای دالری نرخ دالر .  اسوووت  30  ، لحاد شوووده اسوووت و هزینه شوووی منت بیمه 
 درصد لحاد شده است.

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

 7,600 3,800 - 2 درجه  600کیلو وات،  20لیتر شرکت متالورژ،  650 کوره تم ر 1

2 CNC Spring Coiling Machine 
WNJ TK 7200٬7Axes,42Kw 

Zhejiang Omnipotent 1 400,000 124,800 124,800 

 L85 1 - 2,700 2,700، مدل pokaشرکت  پل است شات  3
 4,000 4,000 -  ،...قالب فرز، دریل،سنگ  متفرقه ابزارآالت 4

کل  139,100 جمع 
 تأسیسات 2-8-4

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

 780 است شدهگرفتهدر نظر  کیلووات 240 موردنیازبرق  رسانیبرق
گردید نچیا 1انشعاب  رسانیآب   15 صنعتی لحاد 

 280 است شدهگرفتهنظر  در 160انشعاب  رسانیسوخت 
گرمایش  25٬000 است  موردنیازتن تبرید  250چیلر حدود  وسایل سرمایش و 

 240 ی تریل 900مح   کم رسور هوای فشرده 
گاز  1٬000 کننده مصرفاز انشعاب تا  هزینه انتقال آب برق و 

کل  27,295 جمع 
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 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-5
کارگاهی:  19جدول   )میلیون ریال(  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد خرید دالری  تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
کول 1  Koopa 1  1,340 1,340شرکت  UV1یونیورسال  سختی سنج را
 DO6 1  230 230 و Koopaشرکت  سختی سنج پرتابل 2
 Koopa 1  260 260شرکت  پولیشر 3

4 
Tester compression tension 
spring load testing machine 

HJ D9 HONGJIN 1 8,000 2,496 2,496 

 800 800  1 165*75*75لیتر، 1000آرنیکاو  پاش نم  تست  5
 513 درصد موارد فوق 10

کل  5,639 جمع 
 نقلیه وسایل 2-8-6

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

 1,400 1,400 1 خانواده پپو خودروی سواری  1
 2,500 2,500 1 زامیاد وانت 2
ک 3  7f 1 8,000 8,000تن تویوتا  3 لیفترا

کل:  11,900 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-7

 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی:  21جدول  
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 

 300 30 10  کام یوتر 1
 HP laserjet M1212 5 85 425 پرینتر 2
 KX-TGC210 12 11 132پاناسونی  بیسی   تلفن  3
کارو  میز اداری 4  S-T140 12 11.2 134.4مدل 
 K2040 12 8.8 105.6 مدل صندلی اداری  5

 200 سایر
کل:  1,297 جمع 

 انرژی  هزینه 2-8-8
 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 22جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 56 7,000 8,000 مترمکعب آب مصرفی 1
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ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 220 1,100 200,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 240 1,200 200,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 110 30,000 3,600 لیتر بنزین 4

 31 درصد موارد فوق 5
کل:  657 جمع 

 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-9
 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  23جدول 

ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 80 2 4,022 سازیمحوطه

 902 2 45,100 ساختمان 
 5,564 4 139,100 آالت و تجهیزاتماشین

 2,730 10 27,295 تأسیسات 
کارگاهیلوازم و تجهیزات    564 10 5,639 آزمایشگاهی و 

 2,380 20 11,900 ونقلوسایل حمل
 130 10 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  12,350 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-10

 )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
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 630 35 1 تدارکات مسئول 5
 1,080 30 2 نگهبانی  6

کل:  5,310 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 تولید  1
کیفیت 2 کنترل   900 50 1 مدیر 
 720 40 1 سرپرست انبار  3
 720 40 1 سرپرست نگهداری و تعمیرات  4
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ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
کیفیت  5 کنترل   720 40 1 کارشنا  
 3٬240 30 6 کارگر ماهر 6
 720 40 1 و مسئول تعمیر نگهداری  سرپرست خط 7
کم  انباردار 8  630 35 1 راننده وسایل نقلیه و 

کل  8,550 جمع 
 نیروی انسانی  یهانهی هز :26جدول 

ح   سالیانه* )میلیون ریال(حقوق  تعداد نفرات  شر
 5,310 7 کارکنان اداری 
 8,550 13 کارکنان تولید 

کل  13,860 جمع 
 هزینه مواد اولیه 2-8-11

 )میلیون ریال    مواد اولیه: هزینه 27جدول 
کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 

 369,000 369,000 369,000 یزد  آلیاژیفوالد  7176مفتول  1
 18,450 درصد اقالم فوق 5

کل  387,450 جمع 
ک   هزینه 2-8-12  استهال

 ()میلیون ریال به روش مستقی  هزینه استهالک:  28جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 2,015 زمین 
 253 10 7 4,022 سازیمحوطه

 2,841 10 7 45,100 ساختمان 
 12,519 10 10 139,100 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  508 10 10 5,639 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 2,457 10 10 27,295 تأسیسات 
 2,142 10 20 11,900 ونقلوسایل حمل

 292 10 25 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 1,803 0 10 18,026 برداریقبل بهره یهانهیهز

 2,290 10 10 25,439 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 25,104 جمع
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 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 

 برداری: هزینه قبل از بهره29جدول 
ح   )میلیون ریال(هزینه  شر

 1,000 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   277 درصد 

 16,749 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  18,026 جمع 

 یاهیسرما  یهانهیهز 
 ای های سرمایه: میزان هزینه30جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 2,015 زمین 
 4,022 سازیمحوطه

 45,100 ساختمان 
 139,100 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  5,639 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 27,295 تأسیسات 

 11,900 ونقلحملوسایل 
 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

 18,026 برداریقبل بهره یهانهیهز
 25,439 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز

کل:  279,833 جمع 
 گردش  در  سرمایه 2-8-14

گردش : 31جدول   سرمایه در 
ح  عنوان کل )میلیون  شر  ریال(هزینه 

 64,575 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته
 2,310 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد

 542 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه
کل  67,427 جمع 
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 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-15
 بندی اجرای طرح زمان:  32جدول 

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

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

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

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

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400 ماهینفروردسال شروع ساخت 

  برداری بهرهسوووال اول   5در این قسووومت تنها برای    شووودهارائه  هایگزارش،  وجودباایناسوووت ) 15  برداریبهرهدوره 
 (.شودمیارائه  

کل تولید ساالنه به فروش   .رسدمیظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
و مخارج قبل از تولید )شوامل هزینه ثبت شورکت و غیره( در ابتدای    سوازیسواختمانسورمایه الزم برای خرید زمین،  

 شودیم نیتأمدر ابتدای سال دوم   گذاریسرمایه  یهانهیهز. بقیه  شودیم  نیتأمسال اول 
 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسی  سود نقدی در پنج سال اول 

گردشدر محاسووووبات مربوط به   کردن  سوووورمایه  گردش  کاریمحافظه، با لحاد  دریافتنی و   هایحسوووواب، ضووووریب 
که پرداخت    شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسوا ، فرض شوده اسوت 
 .شودمینقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

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 

 ریس  )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
سوووال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویپه اقتصوووادی خراسوووان شووومالی حداقل    تأسووویستازه   هایشووورکت

 معاف هستند.
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 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2
 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه

 )میلیون ریال( گذاریسرمایههای مجموع هزینه: 34جدول 

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

 پنج  چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 0 0 0 0 0 214٬692 47٬115 0 261٬807 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 18٬026 0 18٬026 کل مخار
گردش خالص  4٬735 4٬305 3٬913 3٬557 35٬575 0 0 135٬095 0 افزایش در سرمایه در 

 4٬735 4٬305 3٬913 3٬557 35٬575 214٬692 65٬141 135٬095 279٬833 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
 .است  شدهارائهمتغیر و ثابت آن در جدول زیر    یهانهیهزتولید و درصد    یهانهیهز

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

 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 

 567٬266 515٬696 468٬815 426٬195 387٬450 0 387٬450 %0 %100 مواد خام 
 962 874 795 723 657 131 526 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی

 18٬082 16٬438 14٬944 13٬585 12٬350 2٬470 9٬880 %20 %80 تعمیرات و نگهداری
 20٬292 18٬448 16٬771 15٬246 13٬860 9٬702 4٬158 %70 %30 دستمزد 

ک    24٬812 25٬104 25٬104 25٬104 25٬104 25٬104 0 100% 0% استهال
 631٬413 576٬560 526٬427 480٬852 439٬421 37٬407 402٬014     های تولیدکل هزینه

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    یهاانیجر   ی  هیچکسوری 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  چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 791٬200 719٬272 653٬884 594٬440 540٬400 282٬119 65٬141 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 282٬119 65٬141 جریانات ورودی وجوه 
 791٬200 719٬272 653٬884 594٬440 540٬400 0 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 611٬337 555٬760 505٬237 459٬306 449٬892 214٬692 65٬141 کل جریانات نقدی خروجی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنج  چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 0 0 0 0 0 214٬692 65٬141 های ثابتافزایش دارایی 

 4٬735 4٬305 3٬913 3٬557 35٬575 0 0 های جاریدارایی افزایش 
 606٬602 551٬456 501٬324 455٬749 414٬317 0 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

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

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

 0 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 179٬863 163٬512 148٬647 135٬134 90٬508 67٬427 0 وجوه اضافی )کسری( 

 785٬091 605٬228 441٬716 293٬069 157٬935 67٬427 0 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 چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 791٬200 719٬272 653٬884 594٬440 540٬400 0 0 های نقدی ورودی کل جریان 

 791٬200 719٬272 653٬884 594٬440 540٬400 0 0 نقدی عملیاتی هایجریان 
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 611٬337 555٬760 505٬237 459٬306 449٬892 214٬692 65٬141 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 214٬692 65٬141 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   4٬735 4٬305 3٬913 3٬557 35٬575 0 0 افزایش سرمایه در 
 606٬602 551٬456 501٬324 455٬749 414٬317 0 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 179٬863 163٬512 148٬647 135٬134 90٬508 ( 214٬692) ( 65٬141) نقدی هایجریان خالص 

 437٬831 257٬968 94٬456 ( 54٬191) ( 189٬325) ( 279٬833) ( 65٬141) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 50٬196 54٬760 59٬738 65٬169 52٬377 ( 149٬092) ( 54٬284) خالص ارزش فعلی

 78٬865 28٬668 (26٬092) ( 85٬830) ( 150٬998) (203٬376) ( 54٬284) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  سرمایه نر
که در    دهدیمرا نشووان   یگذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه ی   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   44پروژه 
. نرخ بازده شوووودیمسوووودآور تلقی    یگذارهیسووورمااسوووت( و    شووودهگرفتهدرصووود در نظر   20بلندمدت   یهاوامبهره 

نرخ اسووتقراض و نرخ   شوودهتعدیلدرصوود اسووت. در محاسووبات نرخ بازده داخلی    26(  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    کهدرحالی،  شووودیم  یگذارهیبازسوورماهزینه سوورمایه شوورکت 
از سوووودآوری   تریبینانهواقع محاسوووبه    MIRR. بر این اسوووا ،  شوووودیم  یگذارهیبازسووورما  IRRنرخی معادل خود  

 .آوردیمفراه     IRRشرکت در مقایسه با 
که ارزش  4.36  یگذارهیسورمادوره بازگشوت سورمایه عادی این پروژه  سوال اسوت. دوره بازگشوت سورمایه متحرک، 

 .سال است 5.48،  کندیمزمانی پول را نیز در محاسبات لحاد  
 زگشت سرمایه نرخ بازده داخلی و دوره با: 38جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونیلی م 329.713 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %44نر

خ بازده داخل      26%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1404 سال 4.36 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1405 سال  5.48 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 چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 791٬200 719٬272 653٬884 594٬440 540٬400 درآمد فروش 

 ( 588٬588) ( 535٬080) (486٬436) ( 442٬215) ( 402٬014) ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 42٬825) ( 41٬480) (39٬991) ( 38٬637) ( 37٬407) ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 159٬786 142٬713 127٬457 113٬588 100٬979 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 159٬786 142٬713 127٬457 113٬588 100٬979 سود خالص 

 20.20 19.84 19.49 19.11 18.69 درآمد فروش% از 
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

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

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

کثر   کل   27با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 40جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 791٬200 719٬272 653٬884 594٬440 540٬400 درآمد فروش 
 588٬588 535٬080 486٬436 442٬215 402٬014 هزینه متغیر

 202٬612 184٬192 167٬448 152٬225 138٬386 حاشیه سود 
 26 26 26 26 26 نسبت حاشیه سود )%( 

 42٬825 41٬480 39٬991 38٬637 37٬407 هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 167٬233 161٬978 156٬164 150٬879 146٬075 سر سربهارزش فروش در نقطه 
 21 23 24 25 27 سر )%(نسبت سربه 

 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 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: 41جدول 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال
 پنج  چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 837٬176 652٬578 484٬762 332٬201 193٬510 67٬427 0 جاری هایدارایی 
 154٬606 179٬418 204٬522 229٬626 254٬729 279٬833 65٬141 ثابت )خالص( هایدارایی 



 29 ی مطالعات مال:  سومفصل 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال
 پنج  چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

کل   991٬783 831٬996 689٬284 561٬827 448٬239 347٬260 65٬141 ها یی داراجمع 
 0 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری

 0 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری
 347٬260 347٬260 347٬260 347٬260 347٬260 347٬260 65٬141 صاحبان سهام حقوق 

 484٬736 342٬024 214٬567 100٬979 0 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 159٬786 142٬713 127٬457 113٬588 100٬979 0 0 ماندهسود باقی 

 991,783 831,996 689,284 561,827 448,239 347,260 65,141 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.   29دارای 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 

ت.  به دلیل صوووفر بودن بدهی جاری، نسوووبت جاری )دارایی جاری تقسوووی  بر بدهی جاری( محاسوووبه نشوووده اسووو
 نگرانی از بابت ریس  مالی وجود ندارد.  رودیم، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  هررویبه

کل سورمایه و نسوبت   کارایی    یهانهیهزبه    یگذارهیسورماهمچنین، نسوبت فروش به  که  را   یگذارهیسورماپرسونلی، 
 .شوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیممورد سنجش قرار  

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 42جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 46.0% 41.1% 36.7% 32.7% 29.1% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(
 16.1% 17.2% 18.5% 20.2% 22.5% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 20.2% 19.8% 19.5% 19.1% 18.7% نسبت سود به فروش
کل سرمایه  2.4% 2.2% 2.0% 1.9% 1.7% نسبت فروش به 

 16.4% 17.7% 19.3% 20.9% 22.8% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

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

کتورهای   به تغییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت   44قبل مشواهده شود، برابر   یهابخشچنانکه در    و ه   یادشودهفا
کسوووب ی  نرخ بازده داخلی حداقل    یهاییداراعملیاتی بیشوووتر از تغییر    یهانهیهز ثابت اسوووت. همچنین، برای 
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درصوووود امکان  8تا   باا یتقردرصوووود امکان افزایش و درآمدهای فروش  12تا   باا یتقرعملیاتی    یهانهیهزدرصوووودی،   30
 .داردکاهش 

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

20.00% - %6 %53 %68 
16.00% - %15 %51 %64 
12.00% - %24 %49 %59 
8.00% - %31 %47 %54 
4.00%- %38 %46 %49 
0.00% %44 %44 %44 
4.00% %51 %43 %39 
8.00% %57 %42 %34 
12.00% %63 %41 %29 
16.00% %69 %40 %23 
20.00% %75 %39 %17 

کتور  یانفراد ریی به تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 4نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و  4.36دوره بازگشوت سورمایه   خصوو بهبا توجه به اطالعات این بخش   2.61سوال از زمان شوروع سواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووادی دارد.   44برابر    IRRو   آن  برداریبهرهسووال بعد از   کهدرصوود، ایجاد  در فصوول    ازآنجا

کارخانه در اولویت   شوووودیمد بدون مشوووکل بود لذا پیشووونها  ه آناول بازاریابی محصوووول و فروش   که احداث این 
گیرد.  قرار 
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