
و مشتقات کلردار آندیاسکیانوریس کارخانهسیتأسیسنجامکان

بجنورد،3شماره یشهرک صنعت

ن شمالیاسااستان خریگذارهیسرماخدماتکز مر

1400بهار 





 

 

 فهرست مطالب

ح   1 ............................................................................................ خالصه طر

 2 ............................................................................ مطالعه بازار  :1فصل

 3 .................................................................. محصوالت ایمحصول  یمعرف 1-1

 5 ................................................................................... پروژه  یمعرف 2-1

 5 .............................. پروژه  یاسیو س یفرهنگ ،یاجتماع  ،یمالحظات اقتصاد 1-2-1

 7 ................................................................................ پروژه یابیمکان 3-1

 8 .................................................... و فروش محصوالت طرح  هیمواد اول  متیق 4-1

 9 ......... (یو خارج یها )بازار داخلآن یآت ینیب شیو پ یفعل یروند عرضه و تقاضا یبررس 5-1

 13 ..................................................... بازار هدف نییبرنامه فروش شرکت و تع 6-1

 13 ..................................................... مطالعات بازار  یبند و جمع یینها لیتحل 7-1

 15 .......................................................................... ی مطالعات فن  :2فصل

 16 .......................................................................... طرح ی هدف از اجرا 1-2

 16 ........................................................ دی تول تیو ظرف ید یل تولنوع محصو  2-2

 16 ....................................................................... یبند و بسته هیمواد اول 3-2

 17 .................................................................................... دی ش تولرو 4-2

 19 .................................................................. دیتول یمشخصات دانش فن 5-2

 20 ................................................................................ تیفیکنترل ک 6-2

 20 ................................................................ ست یزطیطرح بر مح راتیتأث 7-2

 21 ................................................... طرح  یگذاره یسرما یهانهی برآورد کل هز 8-2

 21 ................................................................................... نیزم 1-8-2

 21 .............................................................. و ساختمان  یسازمحوطه 2-8-2

 21 ................................................................ زات یو تجه آالتنیماش 3-8-2

 22 .............................................................................. سات یتأس 4-8-2

 23 ............................................ یو کارگاه یشگاه یآزما تزایلوازم و تجه 5-8-2

 23 ........................................................................... ه ینقل لیوسا 6-8-2

 23 .................................................. ی و خدمات  یادار لیو وسا زاتیتجه 7-8-2

 24 ........................................................................... ی انرژ نهیهز 8-8-2

 24 ........................................................... ی و نگهدار راتیتعم نهیهز 9-8-2



 

 

 24 .............................................................. ی انسان یروین یهانه یهز 10-8-2

 25 ....................................................................... هی مواد اول نهیهز 11-8-2

 25 ....................................................................... استهالک نهیهز 12-8-2

 26 ................................................................... ثابت  هیبرآورد سرما 13-8-2

 26 .................................................. یبردار قبل از بهره یهانهی هز 1-13-8-2

 26 .......................................................... ی اهیسرما یهانهی هز 2-13-8-2

 27 ..................................................................... در گردش هیسرما 14-8-2

 27 ........................................................ پروژه یاجرا یبند برنامه زمان 15-8-2

 28 ........................................................................ یمطالعات مال :3فصل

 29 .......................................................................... یمفروضات اقتصاد 1-3

 29 .................................................................... ی گذارهیسرما یهانه یهز 2-3

 30 .............................................................................. دی تول یهانه یهز 3-3

 30 ....................................... ی زیرمنظور برنامهبه شدهینیبشیپ ینقد  یهاانیجر 4-3

 31 ............................................................. شده ینیبشیپ ینقد  یهاانیجر 5-3

 32 ................................................... ه یو دوره بازگشت سرما ینرخ بازده داخل  6-3

 32 .......................................................... شده ین یبشیپ انیصورت سود و ز 7-3

 33 ........................................................................ سرنقطه سربه لیتحل 8-3

 33 ....................................................................... شده ینیبشیمه پترازنا 9-3

 34 .............................................................................. یمال  یهانسبت 10-3

 34 .......................................................... ی نرخ بازده داخل تی سحسا لیتحل 11-3

 35 .................................................................................. یریگجهینت 12-3

 



 1 خالصه طرح 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 خالصه طرح 

ح  برگه خالصه مشخصات طر

ح   نام طر
کلرو  کلروایزوسیانورات و تری  کلردار آن شامل سدیم دی  سیانوریک اسید و مشتقات 

 سیانوریک اسید 
 دستی پتروشیمیپایین زمینه فعالیت 

ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر
ح   بجنورد  3شهرک صنعتی شماره  شهرستان محل اجرای طر

 نام محصول/محصوالت
کلرو سیانوریک اسید ) 400سیانوریک اسید ) کلروایزوسیانورات   800تن(، تری  تن(، سدیم دی 

 تن( 1000تن( و سولفات آمونیوم )محصول جانبی  800)
 2,000 تن محصوالت اصلی یت تولیدظرف

کریستال مالمین(، اسیدسولفوریک OAT مواد اولیه موردنیاز  صنعتی، سود سوزآور  %95-%98)ضایعه واحد 
کلر مایع یک تنی و تجهیزات بسته کپسول   بندی )پرک(، 

 نفر 46 زایی اشتغال
 مترمربع 6,725 زمین موردنیاز

 مترمربع 2,230 زیربنا

 موردنیازانرژی و آب 
 مترمکعب در سال 10,000 میزان مصرف آب 

 کیلووات  240 توان برق  
 مترمکعب در سال 300,000 گاز 

 میلیون ریال 268,399.7 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 15,406 سرمایه در 

گشت سرمایه )در %  سال 2 (0دوره باز
 ریالمیلیون  5,983,413 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد 127 (20( )در %IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد 44 (MIRRشده )نر

 درصد ظرفیت تولید 8 سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر
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 چکیده
کلردار آن شیامل کلرو سییانوریک اسیید  در این طرح هدف مطالعه بازار طرح تولید سییانوریک اسیید و مشیتقات  تری 

کلرو ایزوسیانورات و بررسی تمامی جوانب آن به میزان عرضه و تقاضای این محصول خصوص تحلیل  و سدیم دی 
 در بازار داخلی و خارجی است.

 معرفی محصول یا محصوالت  1-1
 شده است.اطالعات اولیه محصوالت این طرح در جدول زیر ارائه 

کلردار طبق طبقه1جدول   بندی آیسیک : مشخصات سیانوریک اسید و مشتقات 
گمرکی  د آیسیک ک نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 Cyanuric acid 2411413030 28371100 4 سیانوریک اسید 

کلرو سیانوریک اسید  Trichloroisocyanuric acid 2411413029 28371900 4 تری 
کلروایزوسیانورات   Sodium dichloroisocyanurate 2411413028 31021100 4 سدیم دی 

 Ammonium sulfate 2412612327 31022100 6 محصول جانبیسولفات آمونیوم  
شیناسیه  با  ترکیب شییمیای یک  C3H3N3O3فرمول شییمیای با  (Cyanuric acid) :انگلیسییبه    سییانوریک اسیید

که سیاختار شیی 7956 کمپاب که  میای  آن در شیکل زیر نشیان دادهاسیت.  گرم بر  129.07آن  جرم مولیشیده اسیت. 
 است. ایزو سیانوریک اسید. شکل ظاهری این ترکیب، پودر بلورین سفید است. فرم تاتو مری آن  است مول

 اسید  سیانوریک: 1شکل 

 
کاربردهای فراوانی در صینایع اسیتبو و غیر سیمی  سییانوریک اسیید پودر بلوری سیفیدرنب، ب  . سییانوریک اسیید 

که می  توان به موارد زیر اشاره نمود:مختلف دارد 
کلر محلول در آب استخرها • کلر و افزایش ماندگاری  گاز   پایدارکننده 
گیاهیکشها و آفتکشماده اولیه در ساخت حشره •  های 
 و پلی آورتان  PVCیدارکننده در صنایع پلیمری برای تولید  پا •
 کننده صنعتیماده اولیه در تولید مواد سفیدکننده و پاک •
 TCCAو  SDICکننده نظیر  ماده اولیه در تولید مواد ضدعفونی •
ک دام به •  عنوان منبع نیتروژنماده افزودنی در خورا
کشاورزی • کودهای   ماده افزودنی در تولید 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyanuric_acid
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF
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گاز خروجی موتورهای دیزلی NOxکاهش  •  در 
 محصول صنعتی دیگر 20ماده اولیه تولید اپتیکال براتنر و بیش از   •

کلردار ت بیت کلره سیییانوریک اسییید پودرهای سییفیدرنب آلی  عنوان  اند و بهشییده، پایدار و آهسییته رهشمشییتقات 
گندزدای  و تصیییفیه مجتمع  های های آب و محلولها، چاه، جکوزیهای آب ، اسیییتخرهاعامل مؤثر بهداشیییتی در 

کلرو ایزوسیییییانورات )بانام مخفف  کاربرده میضییییدعفونی به یا  NaDCCشییییوند. این پودرها در دو نوی سییییدیم دی 
SDIC کلرو سییییییانوریک اسیییییید )بانام مخفف کلر )( میTCCA( و تری  کلر   %56(، حاوی NaDCCباشیییییند. نوی دی 

کلر )  کلر فعال است. %80( حاوی TCCAفعال و نوی تری 
کیاهش شیییییگفیتفرد این محصیییییوالت میهیای منحصیییییربیهاز ویژگی انگیز میزان مصیییییرف نسیییییبیت بیه سیییییایر توان بیه 

ها در آب بدون تشییکیل رسییوبات معدنی و مواد غیر محلول اشییاره داشییت.  پذیری آنمحصییوالت مشییابه و انحالل 
ثرات تخریبی اشییییعه ماورا بنفش خورشییییید مقاوم  اند، در برابر اشییییدهاین پودرها به دلیل اینکه محصییییوالت ت بیت

هیای مقیاوم و  بیاشییییینید. پودرهیای میذکور بیا از بین بردن ویرو میدت در آب میبوده و دارای میانیدگیاری طوالنی
کتری کدر شییییدن آن جلوگیری ها و قارچ های مضییییر و هم نین انواب جلبکبا کردن آب، از  ها عالوه بر ضییییدعفونی 

که میلی آب میکرده و موجب شییییفافیت و زال کاربردهای فراوانی هسییییتند  توان به موارد گردند. این پودرها دارای 
 زیر اشاره نمود:

ک -  های آبهای آب  و چاهها، مجتمع سازی و ضدعفونی استخرهای شنا، جکوزیپا
گندزدای ، حذف بوهای نامطلوب و شفافیت آبمورداستفاده در سیستم -  های تصفیه آب و فاضالب جهت 
کننیده و مخیازن واحیدهیای  هیای خنیککننیده، حو هیای خنیکجلوگیری از رشییییید جلبیک و ایجیاد لجن در بر    -

 صنعتی
کتریای  در مرغداری - غ،  آوری تخمها و ضیییدعفونی ظروف دانه خوری، صیییفحات جمع کنترل مؤثر بو و رشییید با مر

 های آب و سایر تجهیزاتکانال
کتری -  ها در استخرهای پرورش آبزیانقارچ   های مضر و جلوگیری از رشدحذف با
کنسییییروسییییازی، لبنیات،  های میکروب  در واحدهای صیییینعتی نظیر نوشییییابهگندزدای  و حذف آلودگی - سییییازی، 

کارخانهکشتارگاه  های قند و سایر صنایع های صنعتی، 
 توان به موارد زیر اشاره داشت:ها میازجمله مزایای آن

کمتر در یک ماه(. 7تا  4میزان مصرف نسبت به سایر محصوالت مشابه )انگیز  توجه و شگفتکاهش قابل -  برابر 
کلردار، بیدون ایجیاد و تشیییییکییل رسیییییوبیات معیدنی و مواد غیر محلول در آب می  - بیاشییییینید برخالف سیییییایر پودرهیای 

 گذارند(.های آب  و استخرها، رسوب  بر جای نمیها و چیلرهای مجموعهها، مبدل)بنابراین در پمپ
کتریاز بین برنده تمامی ویرو  -  .%100طور  ای و سیاه بههای سبز، قهوهها و جلبکها، قارچ ها و اسپور آنها، با
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که نیاز به افزودن روزانه پودر نمی - کلردار )طوری  روز    4باشید و هر  ماندگاری بسییار باالتر نسیبت به سیایر پودرهای 
کفایت   کلر   کند(.میتا یک هفته، افزودن پودرهای تکنو 

کاماًل ب برخالف سایر پودرها، فاقد اثرات حساسیت -  ضرر برای پوستزا و 
طور مسیییتقیم به آب توانند بههای آب  )میکننده در اسیییتخرها و مجتمع عدم نیاز به اسیییتفاده از شیییناور و ت ذیه -

 اضافه شوند(.
کلر را می - گرین   ت ییر در خواص نگهداری نمود.سال بدون  5توان حداقل به مدت  پودرهای 

کلره سییانوریک اسیید بسییار آسیان اسیت، فق  باید مقدار مشیخصیی از آن به طور مسیتقیم به اسیتفاده از پودرهای 
کننده ندارد(. در جدول زیر مقدار مصییییرف هر یک از  آب آلوده اضییییافه شییییود )نیازی به اسییییتفاده از شییییناور و ت ذیه

 محصوالت آورده شده است:
 از محصوالت کی مقدار مصرف هر : 2جدول 

کلر ) کلر ) ( NaDCCدی   ( TCCAتری 
 مقدار مصرف )گرم( هزار لیتر آب  10دوز مصرفی برای تصفیه  مقدار مصرف )گرم( هزار لیتر آب  10دوز مصرفی برای تصفیه 

1 ppm 18 1 ppm 11 
5 ppm 90 5 ppm 55 
10 ppm 180 10 ppm 110 

که برای راه گردد. هم نین به ppm  5اندازی اولیه مجموعه آب  یا اسیییتخر، دوز الزم به ذکر اسیییت  منظور  اسیییتفاده 
اسیییتفاده شیییود. اسیییتفاده   ppm 10های آلوده دارای بار میکروب  باال( از دوز  گندزدای  و ضیییدعفونی قوی )برای آب

 شود.انجام می ppm  1روزانه با دوز 
کنون اسیتان توان اقدام به تدوین اسیتاندارد ملی بر اسیا   نشیده اما میدارد ملی این محصیوالت تدویندر ضیمن تا

 استاندارد اروپای  این محصوالت نمود.
 معرفی پروژه  1-2

کلردار آن شییامل  یتولیداحداث واحد   کلرو سیییانوریک اسییید و مشییتقات  کلرو سیییانوریک اسییید و سییدیم دی  تری 
پتروشیییییمی با اسییییتفاده از    یدسییییتنییپایک واحد    عنوانبهبجنورد   3در شییییهرک صیییینعتی شییییماره    ایزوسیییییانورات

  تواند یمماده اولیه،    عنوانبه (OAT) آمینو تریازین  یسیکا ضیایعات واحد تولید مالمین پتروشییمی خراسیان به نام
کشور باشد.  اولین واحد تولیدی در این زمینه در 

 مالحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پروژه 1-2-1
زای   های صییینایع پتروشییییمی به دلیل سیییودآوری بسییییار باال و دوره برگشیییت سیییرمایه بسییییار پایین و اشیییت الطرح 

بنابراین تا سییییی  یک واحد تولیدی در حوزه صیییینایع   شییییوند.های دارای اولویت محسییییوب میفراوان جزء طرح 
 .استهای روز دنیا در ایران بسیار حائز اهمیت  پتروشیمی و تدوین دانش فنی تولید این محصوالت با فّناوری
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کشیییور وارد میکه محصیییوالت ذکرشیییده در بخش قبل بهازآنجای  ها  گردند، بنابراین با تولید آنصیییورت وارداتی به 
کشیییییور و عیدم وابسیییییتگی بیه واردات آنتوان عالمی زای ، برای  هیا و ایجیاد اشیییییت یالوه بر برطرف نمودن نییاز داخلی 

کشور و فراهم آوردن بازار مناسب در منطقه خاورمیانه اقدام نمود.  صادرات به خار  از 
که در فناوری اولیه اسیییییتفاده   عنوان مادههای مشیییییابه برای تولید سییییییانوریک اسیییییید از اوره بهالزم به ذکر اسیییییت 

که عالوه برافزایش مراحل تولید، هزینه تولید نیز افزایش میمی یابد. اما در این طرح با اسیییتفاده از ضیییایعات  شیییود 
کریسییتال مالمین پتروشیییمی خراسییان این محصییوالت تولید می کاهش هزینهواحد  که سییبب  های تولید و  گردند 

کریسییییتال مالمین ع آلودگی زیسییییتتر اینکه موجب رفشییییود و مهمسییییودآوری باال می محیطی پسییییماندهای واحد 
زیسییییت  زیسییییت و نامحلول در آب بوده بنابراین انباشییییتگی آن در محی غیرقابل تجزیه در محی  OAT)ضییییایعات 

کنون راهمی کوسییسیتم طبیعی داشیته باشید و تا حل مناسیبی جهت از بین بردن و یا تبدیل  تواند آثار نامطلوب بر ا
 شود.خطر در دنیا ارائه نشده است( میده باارزش افزوده باال و ب آن به یک ما

کلره آن به کننده آب با مزایای  نظیر  عنوان عوامل ضییدعفونیتولید محصییوالتی نظیر سیییانوریک اسییید و مشییتقات 
کلره سییییرطان ل زا در آب، پایداری و طوعدم سییییمیت این ترکیبات در دوزهای باال، عدم ایجاد محصییییوالت جانبی 

کتریال قوی آن کتریعمر باالی محصییوالت، اثر آنتی با کرونا،  ها و ویرو ها بر طیف وسیییعی از با ، HIVهای  نظیر 
که امکانات تصیفیه آب شیرب هپاتیت کاربرد این ترکیبات برای ضیدعفونی نمودن آب شیرب در مناطقی  ها و غیره، 

کیفیت سطح سالمت زندگی مردم می صورت وارداتی  . در حال حاضر این محصوالت بهگرددرا ندارند سبب بهبود 
کشییور وارد می زای  اقدامی در جهت برطرف نمودن نیاز  توان عالوه بر اشییت الها میگردند. بنابراین با تولید آنبه 

کشور و هم  چنین ارزآوری از طریق صادرات این محصوالت برداشت.داخلی و عدم وابستگی 
توان بر پایه اصییولی هم ون سییودآوری باال، ایجاد اشییت ال، خودکفای  طرح را میبنابراین مأموریت و رسییالت این 

الملل، توسیعه، رشید و ارتقای سیطح سیالمت زندگی مردم بخصیوص در این کشیور، تسیل  بر بازار منطقه و بازار بین
 شرای  بحرانی دانست.

کشیییور  جزء طرح   های صییینایع پتروشییییمی به دلیل سیییودآوری باال و ایجاد اشیییت ال فراوانطرح  های دارای اولویت 
شیوند. بنابراین تا سیی  یک واحد تولیدی با معیارهای جهانی در حوزه صینایع پتروشییمی و تدوین محسیوب می

اوری کشیییییور بیا تکییهدانش فنی تولیید این محصیییییوالت بیا فنیّ توانید در زمره بر امکیانیات داخلی، میهیای روز دنییا در 
کشیور  سییاسیت کالن اقتصیادی  کشیور به واردات این محصیوالت، پرداختن  های  گیرد. با توجه به وابسیته بودن  قرار 

ترین و معتبرترین شییرکت در تولید این تواند به بزرگبه این موضییوی دارای توجیه مناسیییییییییب اقتصییادی اسییت و می
کریسیتال کشیور و منطقه خاورمیانه تبدیل شیود. هم نین با توجه به اینکه ضیایعات واحد  مالمین   محصیوالت در 

توان از این مواد اسیتفاده نمود رسیاند میزیسیت آسییب میباشیند و به محی پتروشییمی خراسیان بالاسیتفاده می
کشور خواهد شد.  که عالوه بر سودآوری، باعث اشت ال آوری در منطقه خراسان شمالی و 
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 یابی پروژهمکان 1-3
که در بخشهمان تنها مسیلله طرح دسیترسیی به مواد اولیه نه های قبل بدان اشیاره شید خوشیبختانه در اینطور 
که جز ضیییایعات واحد   OATترین ماده اولیه  . مهماسیییتسیییادگی قابل تأمین برانگیزی نیسیییت بلکه بهچالش بوده 

قیمت قابل تأمین اسییت. سییایر  صییورت ارزانسییادگی و بهکریسییتال مالمین مجتمع پتروشیییمی خراسییان بوده و به
که میمواد اولیه عبارت اسیت از ا کپسیولسییدسیولفوریک  کاویان فریمان، سیود سیوزآور و  که  تواند از شیرکت  کلر  های 

کلران سمنان تهیه شوند.می  توانند از شرکت 
توان از نیروهای متخصی  و نیمه متخصی  های اسیتان میها و ظرفیتدر نیل به این هدف با توجه به پتانسییل

که نزدیک 3را در شیهرک صینعتی شیماره   بومی اسیتفاده نمود و مکان احداث واحد تولیدی ترین مکان به بجنورد 
گرفت. لذا این پروژه در قطعه شماره  ( اجرا  4148090,556135با مختصات ) 222پتروشیمی خراسان است در نظر 

 شده است.محل پروژه در شکل زیر ارائه GISخواهد شد و نقشه  
 بجنورد  3قطعه پیشنهادی در شهرک صنعتی : موقعیت مکانی 1نقشه 

 
 های موردنیاز طبق جدول زیر است:اطالعات و امکانات موجود محل پروژه بر اسا  زیرساخت

 طرح   یشنهادیتا محل پ  ازیموردن  رساختیفاصله ز:  3جدول 
 توضیحات فاصله تا محل پروژه )کیلومتر(  زیرساخت موردنیاز ردیف
 موجود است  0 آب  1
 موجود است  0 برق 2
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 توضیحات فاصله تا محل پروژه )کیلومتر(  زیرساخت موردنیاز ردیف
 موجود است  0 گاز  3
 موجود است  0 تلفن  4
  1کمتر از  راه اصلی  5
  0 راه فرعی  6
  39 فرودگاه بجنورد 7
  427 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,523 بندرعبا   9
  200 آهن جوینایستگاه راه 10
  223 آهن جاجرمایستگاه راه 11

 اولیه و فروش محصوالت طرح قیمت مواد   1-4
کشییییور قابل تأمین  که جز ضییییایعات واحد   OATترین ماده اولیه  . مهماسییییتتمامی مواد اولیه طرح از داخل  بوده 

صییورت خیلی ارزان قابل تأمین اسییت. سییایر  سییادگی و بهکریسییتال مالمین مجتمع پتروشیییمی خراسییان بوده و به
که می کپسیولمواد اولیه عبارت اسیت از اسییدسیولفوریک  کاویان فریمان، سیود سیوزآور و  که  تواند از شیرکت  کلر  های 

کلران سییمنان تهیه می )ضییایعه پتروشیییمی(، قیمت   OATشییوند. با توجه به تولید محصییوالت از  توانند از شییرکت 
کیفیت و حتی باالتر خواهد بود.تر از نمونهدرصد پایین 40شده محصوالت حدود  تمام  های وارداتی و با همان 

کلره آن )م دی اس کی انور یس دی تول  ازیموردن هیمواد اول: 4جدول   (الیر ونیلیو مشتقات 
کل  هزینه هر تن )تن( مصرف ساالنه محل تأمین نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
1 OAT  )کریستال مالمین  500 0.25 2,000 پتروشیمی خراسان )ضایعه واحد 
 20,000 20 1,000 کاویان فریمان  صنعتی %95-%98اسیدسولفوریک   2
 26,000 65 400 کلران سمنان  سود سوزآور )پرک( 3
کلر مایع یک تنی 4  3,750 2.5 1,500 کلران سمنان  کپسول 
 5,025    درصد اقالم فوق( 10بندی محصوالت )هزینه بسته 5

کل  55,275 جمع 
 گردد.اطالعات محصول تولیدی در جدول زیر ارائه می

 ( الیر ون یلی)م  انهیفروش سال زانیو م  یاسم تیظرف : 5جدول 
کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 126,000 315 400 سیانوریک اسید  1
کلرو سیانوریک اسید 2  868,000 1,085 800 تری 
کلروایزوسیانورات  3  952,000 1,190 800 سدیم دی 
 23,100 23 1,000 سولفات آمونیوم )محصول جانبی( 4

کل  1,۹۶۹,100 جمع 
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 ها )بازار داخلی و خارجی( بینی آتی آن عرضه و تقاضای فعلی و پیش بررسی روند  1-5
کلرو سیییییییانورییک اسییییییید و سییییییدیم دی  میزان عرضییییییه داخلی ییا تولیید سیییییییانورییک اسییییییید و مشیییییتقیات آن تری 

برداری مطابق اطالعات وزارت صیینعت، معدن و تجارت از سییال های بهرهکلروایزوسیییانورات بر اسییا  مجوز پروانه
 .استصورت جدول زیر  به 1399تا  1394

 و مشتقات آن  دی اس کی انور یس یدی تول  تیظرف زانیم: 6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 0 
1395 0 
1396 0 
1397 0 
1398 20 
1399 20 

صییییینعت، معدن و  با توجه به اطالعات اخذشیییییده از وزارت   1399در جدول زیر اطالعات واحدهای فعال در سیییییال 
 شود.تجارت ارائه می

 1399فعال در سال  یاطالعات واحدها :  7جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
گستر 1 ک شیمی سبز   10 1398 قوچان  آسا
گستر 2 ک شیمی سبز   10 1398 قوچان  آسا

کیه اطالعیات ظرفییت تولیید واقعی فق  در سیییییال   وجود دارد )بیا توجیه بیه اطالعیات اخیذشیییییده از وزارت   1399ازآنجیا
های دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای  در جدول فوق( و در سییییال 1399صیییینعت، معدن و تجارت در اسییییفندماه  

گرفته که پروانه  کاهش ظرفیت اسییمی واحدهای   را نسییبت به ظرفیت واحدهای فعال اند  رفع این مشییکل درصیید 
که نتیجه آن های دیگر را نیز در این درصید ضیرب می)جدول فوق( به دسیت آورده سیپ  سیال 1399در سیال  کنیم 

کیه ظرفییت  ، لیذا بیا توجیه بیه ایناسییییییت  1398تیا    1394هیای  مشیییییخ  شییییییدن ظرفییت تولییدی تقریبی در سییییییال
که پروانه برای آن ، از  اسیییتتن  20تن و ظرفیت واقعی این سیییال  20برابر   1399 ها صیییادرشیییده در سیییالواحدهای  
صیورت دقیق مطابق جدول آید. لذا جدول میزان تولید بدون ت ییر و بهبه دسیت می 1تقسییم این دو عدد ضیریب  

 زیر خواهد شد.
 1399تا  1394 یهافعال در سال یواحدها  یواقع  یدیتول  تیظرف : 8جدول 

 ظرفیت اسمی دقیق )تن( سال
1394 0 
1395 0 
1396 0 
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 ظرفیت اسمی دقیق )تن( سال
1397 0 
1398 20 
1399 20 
کارخانهبا توجه به این کشییور به این محصییول بسیییار زیاد اسییت و هیه  ای در این راسییتا وجود ندارد  که میزان نیاز 

بینی تولید با (، لذا پیشاسیییتصیییورت پایلوت تن موجود در مرکز رشییید دانشیییگاه آزاد اسیییالمی واحد قوچان به 20)
 شود.ئه نمیبینی ارااعداد فوق مناسب نیست و در این قسمت نمودار پیش

بییا آدر    کشیییییییاورزی تهران  بییازرگییانی، صییییینییایع، معییادن و  اتییاق  اسیییییییا  اطالعییات  بر  کشیییییور  بییه  میزان واردات 
http://www/tccim/ir    عنوان  وجود ندارد لذا اطالعات به 1399و   1398مطابق جدول زیر اسیت. )اطالعات سیال

گرفته 1397تا  1394های آتی از سال بینی سالشهای اولیه برای پیداده  شده است(.در نظر 
کشور طی سال9جدول   1397تا  1394های : میزان واردات به 

گمرکی  سال  کشورهای واردکننده میزان واردات )تن( تعرفه 
 هند و چین  346 31021100|28371900| 28371100 1394
گرجستان  1,335 31021100|28371900|28371100 1395 کره، چک، ترکیه، آلمان و   هند، چین، 
گرجستان و امارات 2,424 31021100|28371900|28371100 1396 کره، چک،   هند، چین، 
 کره، ترکیه، چین، چک، امارات و هند 3,640 31021100|28371900| 28371100 1397

 دهد.بر اسا  رگرسیون خطی نشان می 1404واردات را مطابق جدول فوق تا سال بینی میزان  نمودار زیر پیش
 واردات  یبیتقر  زانی م ین یبشیپ: 1نمودار  

 
 شده است.در جدول زیر ارائه 1404تا  1400شده واردات از سال بینیمقدار پیش
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 1404تا  1400شده واردات از سال بینیپیشمقدار  : 10جدول 
 بینی میزان واردات پیش سال
1398 4,679 
1399 5,776 
1400 6,873 
1401 7,970 
1402 9,067 
1403 10,165 
1404 11,262 

که نمودار و جدول فوق نشییان می کلردار آن شییاملهم نان  تری دهد میزان واردات سیییانوریک اسییید و مشییتقات 
کلروایزوسیانورات افزایشی است.کلرو   سیانوریک اسید و سدیم دی 

کشیور به محصیوالت ضیدعفونی کرونا در سیال اخیر طبیعتًا نیاز  که با توجه به شییوی ویرو   کننده  الزم به ذکر اسیت 
کنونی و آتی قطعًا بیش، بنابراین روند واردات طی سیالاسیتیافته و امری ضیروری  مؤثر و قوی افزایش ازپیش  های 

 خواهد بود.
کشیییییور بر اسییییییا  اطالعییات اتییاق بییا آدر     میزان صییییییادرات از  کشییییییاورزی تهران  بییازرگییانی، صییییینییایع، معییادن و 

http:www/tccim/ir    عنوان  وجود ندارد لذا اطالعات به 1399و   1398مطابق جدول زیر اسییییتط )اطالعات سییییال
گرفته 1397تا  1394های آتی از سال بینی سالهای اولیه برای پیشداده  است(.  شدهدر نظر 

 1397تا  1394های بینی صادرات طی سال: میزان پیش11جدول 
گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
1394 28371100 |28371900|31021100 0 - 
1395 28371100 ،|28371900|31021100 0 - 
1396 28371100 |28371900|31021100 0 - 
1397 28371100 |28371900|31021100 0 - 

بینی نمود، درنتیجه تحلیل این توان بر اسییییا  رگرسیییییون پیشلذا نمی  اسییییتکه صییییادرات صییییفر  با توجه به این
 شود.قسمت حذف می

که برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان   صیادرات اسیت در جدول زیر میزان تقاضیای داخلی 
 آمده است.

 1397تا  1394 یهاسال یط یداخل یتقاضا زانیم : 12جدول 
 میزان تقاضا )تن( سال
1394 346 
1395 1,335 

http://www.tccim.ir/
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 میزان تقاضا )تن( سال
1396 2,424 
1397 3,640 

روش رگرسیییون خطی را بر اسییا     1404بینی میزان تقاضییای داخلی را مطابق جدول فوق تا سییال  نمودار زیر پیش
 دهد.نشان می

 1404تا سال  یداخل یتقاضا زانی م: 2نمودار  

 
 شده است.در جدول زیر ارائه 1404تا  1400بینی تقاضای داخلی از سال مقدار پیش

 1404تا  400 یها سال یط یداخل یتقاضا  ینی بشیمقدار پ : 13جدول 
 بینی میزان تقاضاپیش سال
1398 4,679 
1399 5,776 
1400 6,873 
1401 7,970 
1402 9,067 
1403 10,165 
1404 11,262 

که نمودار و جدول فوق نشیان می کلردار آن هم نان  دهد میزان تقاضیای داخلی به سییانوریک اسیید و مشیتقات 
کلرو سیانوریک اسید و شامل کلروایزوسیانورات افزایشی است.تری   سدیم دی 

که مجوز اخذ نموده  شود.اند بر اسا  میزان پیشرفت ارائه میدر جدول زیر اطالعات واحدهای  

346
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گرفته  یواحدها شرفتیپ زانیم : 14جدول   مجوز 
 ظرفیت )تن( درصد پیشرفت

0%-25% 0 
25%-50% 0 
50%-75% 0 
75%-100% 0 

که نمودار و جدول میزان تقاضییای محصییول موردنظر نشییان می صییورت  به 1404دهد، تقاضییاها تا سییال هم نان 
کشیور اضیافه می 3300حدود   1402به سیال  1399که از سیال طوریباشیند بهصیعودی می شیود. حال تن به تقاضیای 

کارخانه کنیم  گر فر   کمبود   75های با درصید پیشیرفت باالی ا درصید به تولید برسیند )در این طرح صیفر اسیت(، 
کشیییور همان   کارخانه موردنظر   3300تقاضیییای  که ظرفیت  گفتن اسیییت  تن اسیییت لذا   2000تن خواهد بود. شیییایان 

که بدون دغدغه فروش محصول، میمی کل نیاز  توان ادعا نمود  گفتن است  کارخانه را تأسی  نمود. شایان  توان 
کنون هیه تولید داخل به 9000حدود   1402داخلی در سیال    9000تن نداریم. بنابراین تا ظرفیت   20جز  تن اسیت و تا

کارخانه می گردد.تن نیز   تواند طراحی 
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف   1-۶

ه  گردد مشیییکلی برای فراهم آوری بازار وجود نخواهد داشیییت زیرا تولیدکنند بینی میدر ارتباط با بازار مصیییرف پیش
کلره حاصیییل از آن نه کشیییور بلکه در منطقه خاورمیانه  دیگری برای سییییانوریک اسیییید و محصیییوالت  تنها در داخل 

کشییور عرضییه میوجود ندارد و این محصییوالت به گردند. بنابراین بحث و مشییکل رقابت با سییایر صییورت وارداتی به 
هیای اقتصیییییادی، تولیید این محصیییییوالت مشیییییود. درنتیجیه بیا توجیه بیه شیییییرای  تحریتولییدکننیدگیان عماًل حیذف می

کشیییییور، بیازار منیاسیییییبی در منطقیه خیاورمییانیه نیز دارا   کیفیتی در حید محصیییییوالت اروپیای  عالوه بر رفع نییاز داخلی  بیا
 خواهد بود.

کیفیت باال از ضیایعات پتروشییمی تولید میدر ضیمن ازآنجای  گردند بنابراین ازلحاظ قیمتی  که این محصیوالت با
شییده محصییوالت های مشییابه خارجی )حتی محصییوالت چینی( خواهند بود و قیمت تمامتر از نمونهنبسیییار پایی
کیفیت و حتی باالتر خواهد بود و قطعًا برای محصیییوالت  تر از نمونهدرصییید پایین 40حدود   های وارداتی و با همان 

کشید.خارجی یک رقیب قدرتمند بوده و آن  ها را به چالش خواهد 
 بندی مطالعات بازارو جمع  تحلیل نهایی 1-7

کارخانهبا توجه به مطالعات انجام کشییور  شییده در میزان تولید سیییانوریک اسییید و مشییتقات آن، هیه  ای در داخل 
کشیییور بوده و فروش محصیییوالت برای سیییرمایهوجود ندارد، لذا تولید این محصیییول از ضیییرورت گذاران جدید  های 
که میزان تقاضییییای این شییییده اسییییت  بینیتن پیش 9000به حدود   1402محصییییول تا سییییال  تضییییمینی اسییییت. ازآنجا

کیامیل صییییینیایع پیایینتوانید خیلی بیشیییییتر از این بیاشییییید، زیرا تحریم)می دسیییییتی این هیا بیاعیث عیدم تولیید بیا ظرفییت 
کارخانه کردن ظرفیت  کم  کاری محصیییوالت شیییده اسیییت( حل با درصییید به باال )در این طرح  75های  با پیشیییرفت 
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کشیور به تولید در سیال صیفر تن اسیت(، ن که ظرفیت این اسیتتن  9000همان حدود   1402یاز  گفتن اسیت  . شیایان 
کارخانه وجود ندارد. شییییایان اسییییتتن  2000کارخانه   کشییییور جای هیه نگرانی برای احداث این  ، لذا از دیدگاه نیاز 

که با توجه به صییییفر بودن صییییادرات این محصییییول می کنار یک تیم اتوان با داشییییتن برنامهگفتن اسییییت  ی قوی در 
کرد.  بازاریاب  به صادرات محصول نیز فکر 

 توان موارد زیر دانست:پذیری اجرای پروژه را میطور خالصه دالیل توجیهبه
 ایعدم وجود تولیدکنندگان داخلی و منطقه-
 وارداتی بودن محصوالت-
 تولید محصوالت از ضایعات پتروشیمی-
 های خارجیمونهتر در مقایسه با نقیمت ارزان-
 سودآوری و درآمدزای  باال-
 زای اشت ال-
کشور و منطقه خاورمیانه-  بازار مناسب در داخل 
 کاربردهای متنوی محصوالت.-



 

 

 مطالعات فنی : 2فصل
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 چکیده
کلروایزو سیانورات، تری  کلیه اطالعات فنی مربوط به تولید محصوالت سیانوریک اسید، سدیم دی  در این بخش 

 گیرد.ی قرار میکلرو سیانوریک اسید و سولفات سدیم موردبررس
 هدف از اجرای طرح  2-1

کلردار آن شیامل سیدیم دی  کارخانه تولید مواد شییمیای  سییانوریک اسیید و مشیتقات  در این پیشینهاد پروژه یک 
کشییییورهای  کلرو سیییییانوریک اسییییید احداث و برای فروش در ایران و احیانًا صییییادرات به  کلروایزوسیییییانورات و تری 

عنوان محصیول جانبی آن دیم بهگردد و هم نین سیولفات سیهمسیایه مواد شییمیای  صینعتی مهمی احداث می
ک شییمی در مجتمع دانشیگاه آزاد اسیالمی اسیت که در حال حاضیر تنها تولیدکننده داخلی این مواد شییمای  آ سیا  .

 .استصورت پایلوت که به استواحد قوچان  
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید  2-2

کلرو ایزوسییییانورات  تن در سیییال  400ظرفیت   - %98ط5سییییانوریک اسیییید    -دامنه محصیییول شیییامل:  ، سیییدیم دی 
(SDIC )-   کلرو سیییییانوریک اسییییید )  800ظرفیت تن در سییییال و محصییییول   800ظرفیت    -(TCCAتن در سییییال، تری 

 گردد.بینی میتن در سال پیش 1,000جانبی سولفات آمونیم با ظرفیت  
 د ی تول  تیو ظرف یدی نوی محصول تول: 15جدول 

 )تن(  تولید ساالنه ظرفیت محصوالت
 400 سیانوریک اسید 

کلرو سیانوریک اسید  800 تری 
کلروایزوسیانورات   800 سدیم دی 

 1000 سولفات آمونیوم )محصول جانبی(
 بندیمواد اولیه و بسته 2-3

تن و   400تن، سیییود سیییوزآور   1000، اسییییدسیییولفوریک  OATتن  2000های موردنیاز برای این واحد شییییمیای   ورودی
کلر مایع یک تنی    .استتن در سال موردنیاز   1500کپسول 

OAT   کریسیییتال مالمین( موردنیاز از پتروشییییمی خراسیییان، اسییییدسیییولفوریک صییینعتی از    %95-%98)ضیییایعه واحد 
کلران سمنان کلر مایع یک تنی از  کپسول   تهیه نمود.  کاویان فریمان و سود سوزآور )پرک(، 

کیسیهمحصیول موردنیاز )اسیید سییانوریک( را می بندی نمود و در سیوله  کیلوگرمی بسیته 50و  25،  20های  توان در 
ای انبار نمود و بسییتگی به تقاضییای بازار داخلی و خارجی، محصییول موردنظر را بفروش رسییاند. الزم به سییرپوشیییده

کارخانه کارخاذکر است  کود شیمیای ،  کسب درآمد مینههای تولید   باشند.های بسیار مناسبی جهت 
کلروایزوسیییییانوراتر را می که بسییییتگی به تقاضییییای بازار  توان بهسییییدیم دی  گرانول و پودر تهیه نمود  صییییورت قرص، 

که میمی کوچک تا بزرگ تهیه نمود.بندیتوان در بستهتوان این محصوالت را تولید نمود.   های 
 ش، م  60-20مش یا  30-8گرانول:  
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 .سازیکیلوگرم درام، یا درام سفارشی 50کیلوگرم درام،   25درام پالستیکی،  
 .سازیکیلوگرمی، درام سفارشی 50کیلوگرم درام، درام   25درام الیافی،  

کلرو سیانوریک اسید را هم می  بندی نمود.کیلوی  بسته 50گرمی تا  5های توان در وزنتری 
 روش تولید  2-4

شیده اسیت. این محصیول هم نین  نشیان داده  زیردر جدول   (CA) وتحلیل معمول اسیید سییانوریک تجاریتجزیه
کمی سولفات آمونیوم یا نیترات آمونیوم است.به  طورمعمول حاوی مقادیر 

 وتحلیل معمولی اسید سیانوریک تجاری: تجزیه16جدول
 ماده محدوده

>99% Cyanuric Acid 
<0.5 Ammelide and Ammeline 
~0.1% Water 
4.5-5 pH of saturated solution at 25°C 

که در شکل  اسید سیانوریک می کتو در ماده نشان داده  1تواند در هر دو ساختار وجود داشته باشد  شده است. 
کتو ازنظر فنی به .شودکه انول در محلول غالب میشود درحالیجامد غالب می عنوان اسید ایزوسیانوریک فرم 
تینول بهشود درحالیشناخته می هر دو فرم درمجموی بهسادگی اسید سیانوریک اس که فرم  از  عنوان اسید ت. 

  شود.سیانوریک یاد می
 190جوش  گراد و نقطهدرجه سیانتی 148–145سییانوریک اسیید یک ماده جامد بلوری سیفید اسیت، با نقطه ذوب 

گزارشروش .گراددرجه سانتی توان به دو  ها را میاین روش .شده استهای مختلفی برای سنتز اسید سیانوریک 
کرد  نوی  عنوان ماده اولیه و دیگری شیییامل پلیمریزاسییییون  یکی شیییامل تولید اسیییید سییییانوریک از اوره به .تقسییییم 

کلرید یا درمان کاتالیزور اسیت Cl و HCN سییانوژن  تر  تر، اقتصیادیاز بین دو مسییر، اسیتفاده از اوره سینتی .در حضیور 

 ک یانور یس دی ساختار اس: 2شکل 
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کیفیتطورمعمول میتر اسییت زیرا بهو راحت عالوه بر این،  .باالتر با عملکرد بهتر به دسییت آورد  توان محصییوالت با
 تر استمقیا  سازی برای تولید با تجهیزات معمولی آسان

گرمییایش اوره در دمییای بییاال ) درجییه    250برای تهیییه اسیییییییید سییییییییانوریییک از اوره دو راه وجود دارد. یکی از طریق 
که  گراد( بدون حالل، و دیگری اصیییییاله اوره در یک حالل، با  سیییییانتی کاتالیزور. روش اول این عییب را دارد  یا بدون 

کنش از ییک کیه محصیییییول وا گردد، بنیابراین  کنید و دوبیاره بیه فیاز جیامید برمیفیاز میایع ت ییر میفیاز جیامید بیه ییکازآنجیا
گرم گلوتین شیده یا جامد شیود و به سیطح  کننده یا سیطح انتقال حرارت مناسیب ب سیبد، درنتیجه  ممکن اسیت آ

کیفیت محص کنش میکه  توان  حال، این محصول را نمیتوانند آسیب ببینند. درعینول پایین آمده و تجهیزات وا
کرد. در مقایسییه، روش دوم سییازگاربامحی  زیسییت، ایمن،  مسییتقیمًا در صیینایع شیییمیای  بدون تصییفیه اسییتفاده 

کرد، اما این روش دارای یکهزینه اسییت و میکم ضییعف اسییت، در  نقطه توان از محصییول تصییفیه نشییده اسییتفاده 
طور بالقوه ممکن اسییییت ها بهجوش باال حالل باید پ  از چند بار اسییییتفاده دوباره تولید شییییود و برخی از آننقطه
گرانحالل  کیاربیتول و سییییییکلوهگزانول هیدر  هیای  گلیکول دی متییل اتر، بوتییل  قیمیت میاننید سیییییولفوران، تتراتیلن 
 .رود

 محصوالت  دی تول ندی فرا کیشمات : 3شکل 

 

Acidic 
solution 
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کیه بیاعیث بیدون   OATترین مشیییییکالت یکی از مهم کریسیییییتیال مالمین پتروشییییییمی خراسیییییان  ایجیادشیییییده در واحید 

ک فیلتر(   به ماده خارجی پرلیت OATاسیتفاده ماندن آن شیده اسیت، آلوده بودن سیطوح  . اولین اقدام  اسیت)خا
کاربرد   برای تولید محصییییوالت متنوی حذف این ماده از سییییطوح آن اسییییت. در تمامی واحدهای تولید   OATبرای 

صیورت  ( بهOAT، این ماده )OATمالمین در دنیا، به دلیل عدم ارائه راهکاری مناسیب جهت جداسیازی پرلیت از  
کاربردی برای اسیییتفاده مجدآوری و رها مییک ضیییایعه شییییمیای  در محی  جمع  کنون  د آن برای تولید  گردد و تا

گازهای حاصیل از  محصیوالت شییمیای  ارائه نشیده اسیت. تنها راه حل پیشینهادی، تجزیه حرارتی آن و اسیتفاده از 
کاهش بازده تولید مالمین و اتالف انرژی می  استاحتراق    گردد.که خود این امر باعث 

ها به ترکیب باارزش سییییانوریک  آن، تحت شیییرای  عملیاتی مشیییخ   OATبا اسیییتفاده از فرایند هیدرولیز اسییییدی  
های اسیییدی خروجی  راحتی پرلیت را از آن جدا نمود. در همین راسییتا قسییمتی از محلولاسییید تبدیل و سییپ  به

ک خن ی کلرزنی تحیت شیییییرای   شیییییده و سیییییولفیات آمونیوم تولیید میخ  تولیید، بیا آمونییا گردد. در ادامیه بیا انجیام 
کلراسیییون به کلره آن یعنی  دسییتسیییانوریک اسییید به عملیاتی مشییخ  در واحد  آمده در مرحله قبل، مشییتقات 

کلرو ایزوسییییانورات ) کلرو سییییانوریک اسیییید )SDICسیییدیم دی  گردند. شیییماتیک فرایند  ( تولید میTCCA( و تری 
 های زیر آورده شده است.محصوالت در شکل تولید

 مشخصات دانش فنی تولید  2-5
که عبارتصنعتی مختلفی ارائه  برای تولید اسید سیانوریک فرایندهای  اند از:شده است 

 عنوان ماده اولیه واستفاده از اوره به-1
کلرید یا درمان-2 کاتالیزور Cl و HCN پلیمریزاسیون سیانوژن   در حضور 
 )پسماند واحد مالمین(OATاستفاده از  -3

Alkali 
solution 
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که  ( به دسییت میOxiAminoTriazine)OAT ها یک محصییول جانبی به نام  در واحد مالمین پتروشیییمی   OATآید 
 .است  O ( Amelin)5N5H3(Amelide ) + C 2O4N4H3Cشامل 

 دهد.شکل زیر شماتیک فرایند تبدیل مالمین به اسید سیانوریک را نشان می
 کی انور یس دی به اس نیمالم لیتبد  ندی فرا کیشمات : 4شکل 

 
های صییاحب صییورت الیسیین  از شییرکتالزم اسییت جهت تولید اسییید سیییانیریک موردنظر دانش فنی موردنظر به

گردد و یا به کشیییییور مانند پژوهشیییییگاه  فّناوری خریداری  کز پژوهشیییییی داخل  صیییییورت پروژه پژوهشیییییی تولیدی از مرا
گردد تا در یک دوره  گذار  گردد. ساله دستیاب  به دانش فنی تول 5تا    2صنعت نفت وا  ید در مقیا  صنعتی مقدور 

 کنترل کیفیت  2-۶
 Cyanuric Acid Portableتوان از دسییییتگاه وتحلیل اسییییید سیییییانوریک و هم نین درصیییید خلوص میبرای تجزیه

Photometer کالسییییک برای تعیین میزان خلوص اسیییتفاده نمود توان از روشاسیییتفاده نمود و هم نین می های 
کار و هم نین م گیری میزان تری یزان دقت از دسیتگاه اسیتفاده خواهد شید. هم نین برای اندازهکه برای راحتی 

کلروایزوسیانورات می گرفت تا خلوص این محصوالت کلرو سیانوریک اسید، سدیم دی  کلر آن را اندازه  توان میزان 
کالسیک برای تعیین میزان خلوص استفاده نمود.توان از روشبه دست آیدو هم نین می  های 

کروماتوگرافی مایع )گیری خلوص محصییییوالت مینین برای اندازههم  ( اسییییتفاده نمود با HPLCتوان از دسییییتگاه 
گران ها  توان از آزمایشییییگاه مرکزی دانشییییگاه بجنورد اسییییتفاده نمود تا هزینهقیمت بودن این دسییییتگاه میتوجه به 
 کاهش یابد.

 زیست تأثیرات طرح بر محیط 2-7
که رده زیسیییییت  گردد. ضیییییمن   اسیییییت 6و  4حصیییییوالت این طرح محیطی مازآنجا لذا باید تمامی الزامات آن رعایت 

خود ماده دیگری با سیمیت  خودیکه اسیید سییانوریک همراه با مالمین وجود داشیته باشید )که بهکه هنگامیاین
کاماًل سمی ایجاد می کمپلک  نامحلول و  که باعث آسیب به محی کم است(، یک  که  ازآن شود.زیست میشود  جا

گرم شیییدن تجزیه می کلرو سییییانوریک اسیییید گردد درنتیجه باعث تولید بخارهای سیییمی می شیییو و هم نین  در اثر 
گرم شییدن منفجر شییود کسیییدکننده قوی اسییت .ممکن اسییت در اثر  کلرو سیییانریک اسییید  .این ماده، ماده ا با  تری 

کنش نشیییییان میمواد قابل کاهنده وا ک، نمکبا  و  .دهداحتراق و  کربنات سیییییدیم های آمونیوم و آمینآمونیا ها و 
کستر سودا( به کنش نشان)خا که باعث آتشمی شدت وا  گردد.سوزی و انفجار میدهد 
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کلرو سیانوریک اسید برای موجودات آبزی سمی است و ممکن است در طوالنی مدت بر روی محی  آب تأثیر  تری 
 منفی بگذارد.

که    زیست ندارند.در مقاالت آمده است این محصوالت تأثیرات خیلی منفی روی محی اما با توجه به نتایجی 
 گذاری طرح های سرمایه کل هزینه برآورد 2-8
گیرد. سیییییرمایه موردنیاز در  گذاری صیییییورت میبرداری از طرح، سیییییرمایهطورکلی در دو مرحله اجرای طرح و بهرهبه

گردش تیأمین موردنییاز در دوران بهرهدوران اجرای طرح، سیییییرمیاییه ثیابیت و سیییییرمیاییه   برداری از طریق سیییییرمیاییه در 
 گیرند.برداری مورداستفاده قرار میهای ثابت در مرحلٔه اجرای طرح خریداری و طی دوران بهرهشود. دارای می

 زمین  2-8-1
 ( الیر ونیل ی)م نیزم دی خر  نهی و هز زانیم : 17جدول 

ح  کل  قیمت واحد  مساحت )مترمربع( شهرستان  استان شر  قیمت 
 3,362.5 0.5 6,725 3شهرک شماره  -بجنورد  خراسان شمالی  زمین 

 سازی و ساختمانمحوطه 2-8-2
 ( الیر ونیلی)م یسازمحوطه نهی و هز زانیم : 18جدول 

ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 
ک   600 0.3 مترمکعب 2,000 تسطیح برداری و خا

کشی و درب  3,204 9 متر 2(*55+123= )356 حصار 
 2,359 7 مترمربع 337 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه

 544 8 مترمربع 68 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنای  )
کل  ۶,707 جمع 

 (الیر ونیلی)م  یسازساختمان نهیو هز زانیم : 19جدول 
ح  کل  قیمت واحد مساحت  نوع ساختمان  شر  هزینه 

 37,500 25 1,500 سوله سالن تولید 
 7,500 30 250 سوله انبار مواد اولیه
 9,000 30 300 سوله انبار محصول 
 6,750 45 150 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 1,350 45 30 .. ساختمان نگهبانی

 ۶2,100 کل:جمع 
 آالت و تجهیزاتماشین 2-8-3

 (الیر ونیلی)م  زاتیو تجه آالتنیماش نهی هز:  20جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  شرکت سازنده  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
کتور سیانوریک اسید و متعلقات 1  26,000 6,500 4 آذرجام ایران  گل  الین m3 2 ،Bar 6 را
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 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  شرکت سازنده  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
کلراسیون 2 کتور   24,000 6,000 4 آذرجام ایران  گل  الین  m3 3 را
کلراسیون 3 کتور پیش   18,000 6,000 3 آذرجام ایران  گل  الین  m3 3 را
 4,000 1,000 4 داخلی m3 2 بویلرروغن داغ و پمپ روغن 4
 5,000 2,500 2 ابتکار تو   ضد خوردگی kg/hr 90 فیلتر پر  اتوماتیک سیانوریک اسید 5
کلراسیون 6  8,000 4,000 2 ابتکار تو   ضد خوردگی kg/hr 150 فیلتر پر  اتوماتیک 
 2,600 2,600 1 دایان صنعت ایران ضد خوردگی kg/hr 150 ای سیانوریک اسیدکن صفحهخشک 7
کلره کن صفحهخشک 8  2,600 2,600 1 دایان صنعت ایران ضد خوردگی  Kg/hr 150 ای محصوالت 
 400 200 2 داخلی اسب بخار 2موتور  OATخردکن آسیاب    9
 900 450 2 فامکو ایران  هزار لیتر بر دقیقه  20 کمپرسور اسکرو 10
 1,800 1,800 1 داخلی  دستگاه پر  قرص ساز 11
کلر  12  5,700 380 15 کلران سمنان  یک تنی کپسول 
 3,500 3,500 1 داخلی  بندی دستگاه بسته 13
 3,000 250 12 داخلی ضد خوردگی m3 3 مخازن همزن دار  14
گمیپمپ  15  2,100 350 6 پمپ آسیا  ضد خوردگی های دیافرا
 1,500 150 10 پمپ آسیا  ضد خوردگی های سانتریفیوژیپمپ  16
 240 60 4 پمپ آسیا   پمپ آب  17
 400 100 4 داخلی m3 2 شیمیای مخازن نگهداری مواد  18
 400 400 1 داخلی تنی 20 مخزن اسیدسولفوریک  19
 1,400 70 20 استیل مسلمان  شیر استیل و اتصاالت 20
 2,000 2,000 1 داخلی  کنندهسیستم خنک 21
 4,500 4,500 1 داخلی  سیستم الکترولیز نمک طعام 22
 400 400 - داخلی  گیری و ابزار دقیقتجهیزات اندازه 23
 100 50 2 داخلی  ترازوی باسکولی  24

 118,540 جمع 
 5,927 آالت(درصد هزینه ماشین 5اندازی )های نصب و راههزینه

کل  124,4۶7 جمع 
 تأسیسات 2-8-4

 ( الیر  ونیلی)م ساتیتأس  نهی هز :  21جدول 
ح  عنوان  قیمت شر

گرفته 240برق موردنیاز  رسانیبرق  640 شده استکیلووات در نظر 
گردید 1انشعاب  رسانیآب   14 اینه صنعتی لحاظ 

 200 مترمکعب در ساعت   500انشعاب  رسانیسوخت 
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ح  عنوان  قیمت شر
گرمایش  25,000 تن تبرید موردنیاز است  250چیلر حدود  وسایل سرمایش و 
 240 لیتری  900محک  کمپرسور هوای فشرده 

گاز  1,500 کننده تا انشعاب از مصرف هزینه انتقال آب و برق و 
کل  27,5۹4 جمع 

 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی 2-8-5
کارگاه  یشگاهیآزما زاتیلوازم و تجه  نهی هز:  22جدول   (الیر ونیلی)م  یو 

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
 700  - آزمایش، قیف بوخنر، ارلن، بالن و ... متر، بشر، لوله pH تجهیزات آزمایشگاه شیمی 1
کارگاهی 2 کار، دلر و ...  تجهیزات  گیر، لبا    500  - انواب آچار، لوله 

گیری اسید  دستگاه اندازه 3
 سیانوریک و ...

کلر، اسید سیانوریک و  HANNA هانا pH فتومتر 
HI96725-Chlorine/Cyanuric Acid/pH HANNa 

HI96725 
1  70 

کل  1,270 جمع 
 وسایل نقلیه 2-8-۶

 (الیر  ونیلی)م هی نقل  لیوسا نهی هز:  23جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 1,400 1,400 1 خانواده پژو خودروی سواری  1
 2,500 2,500 1 زامیاد وانت 2
ک 3  7f 1 8,000 8,000تن تویوتا  3 لیفترا

کل:  11,۹00 جمع 
 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی 2-8-7

 (الیر ونیل ی)م یو خدمات  یادار لیو وسا زاتیتجه  نهی هز:  24جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 300 30 10  کامپیوتر 1
 HP laserjet M1212 5 85 425 پرینتر 2
 KX-TGC210 12 11 132پاناسونیک بیسیم  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 6

کل  1,2۹7 جمع 
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 هزینه انرژی 2-8-8
 یآب و انرژ  نهیمصرف و هز زانی م: 25جدول 

ح  ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )ریال( سالیانه مصرف  واحد شر  هزینه 
 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 880 1,100 800,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 360 1,200 300,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 108 30,000 3,600 لیتر بنزین 4
 71 درصد موارد فوق 5 نشدهبینیپیش 5

کل  1,48۹ جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-۹

 ی و نگهدار راتی تعم یهانهی هز: 26جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 84 2 4,205 سازیمحوطه

 1,242 2 62,100 ساختمان 
 4,979 4 124,467 آالت و تجهیزاتماشین

 2,758 10 27,580 تأسیسات 
کارگاهی  120 10 1,200 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

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

کل  11,۶۹3 جمع 
 های نیروی انسانیهزینه 2-8-10

 (الیر ونیلی( )می)کارکنان ادار یانسان ی روین  یهانهی هز:  27جدول 
ح  ردیف  ماه* 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  حقوق ماهیانه تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 مدیر مالی واداری 2
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 630 35 1 مسلول تدارکات 5
 1,620 30 3 نگهبانی  6

کل  5,850 جمع 
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 (الیر ونیلی( ( )مدی )کارکنان تول یانسان ی روین  یهانهی هز:  28جدول 
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 
 2,160 40 3 سرپرست انبار  3
 2,160 40 3 سرپرست نگهداری و تعمیرات  4
کیفیت  5 کنترل   2,160 40 3 کارشنا  
 11,340 30 21 کارگر ماهر 6
 2,160 40 3 سرپرست خ  7
کمک انباردار 8  3,780 35 3 راننده وسایل نقلیه و 

کل:  25,5۶0 جمع 
کارفرما( 3ماه سنوات و  1ماه پاداش، عیدی،  2ماه حقوق و   12شود )میماه محاسبه  18تبصره*: حقوق ساالنه   ماه بیمه سهم 

 ی انسان ی روین  یهانهی هز:  29جدول 
ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر

 5,850 8 کارکنان اداری 
 25,560 38 کارکنان تولید 

کل  31,410 جمع 
کار در سه  گرفته می 300شیفت و با *:  کاری در سال در نظر   شود.روز 

 هزینه مواد اولیه 2-8-11
 ( الیر  ونیلی)م هی مواد اول نهی هز:  30جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف سالیانه )تن( محل تأمین نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
1 OAT  )کریستال مالمین  500 0.25 2,000 پتروشیمی خراسان )ضایعه واحد 
 20,000 20 1,000 کاویان فریمان  صنعتی %95-%98اسیدسولفوریک   2
 26,000 65 400 کلران سمنان  سود سوزآور )پرک( 3
کلر مایع یک تنی 4  3,750 2.5 1,500 کلران سمنان  کپسول 
 5,025 - -  درصد اقالم فوق( 10بندی محصوالت )هزینه بسته 5

 55,275 کل جمع
 هزینه استهالک 2-8-12

 (الی ر ونیلی( )م می استهالک به روش مستق نهی هز:  31جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 3,362.5 زمین 
 423 10 7 6,707 سازیمحوطه



 26 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 3,912 10 7 62,100 ساختمان 

 11,202 10 10 124,467 آالت و تجهیزاتماشین
کارگاهی  114 10 10 1,270 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 2,483 10 10 27,594 تأسیسات 
 2,142 10 20 11,900 ونقلوسایل حمل

 292 10 25 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 530 0 10 5,302.2 برداریهای قبل بهرههزینه

 2,196 10 10 24,400 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
 23,2۹5 کل جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریهای قبل از بهرههزینه 2-8-13-1

 یبردارقبل از بهره نهی هز:  32جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 1,000 ثبت قراردادهای بانکیهای تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق هزینه
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   628.2 درصد 

 3,674 های آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(روز هزینه 15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  5,302.2 جمع 

 ایهای سرمایههزینه 2-8-13-2
 ی اهیسرما یها نهی هز  زانی م : 33جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 3,362.5 زمین 
 6,707 سازیمحوطه

 62,100 ساختمان 
 124,467 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  1,270 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 27,594 تأسیسات 
 11,900 ونقلوسایل حمل

 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 5,302.2 برداریهای قبل بهرههزینه

 24,400 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
کل:  2۶8,3۹۹.7 جمع 
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 سرمایه در گردش 2-8-14
گردش  هیسرما: 34جدول   در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 9,621 بندیبستهماه هزینه مواد اولیه و  2 بندیمواد اولیه و بسته

 5,235 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 550 های آب، برق، سوخت و تعمیرات روز هزینه 15 گردان تنخواه

کل  15,40۶ جمع 
 بندی اجرای پروژهبرنامه زمان 2-8-15

 طرح  یاجرا   یبندزمان: 35جدول 
 ماه

 24 23 22 21 20 1۹ 18 17 1۶ 15 14 13 12 11 10 ۹ 8 7 ۶ 5 4 3 2 1 مراحل اجرا 

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان
                         اجرای تأسیسات
آالتخرید و نصب ماشین                          

سازی محوطه                          
اندازی آزمایشی راهخرید مواد اولیه و                           



 

 

 مطالعات مالی : 3فصل
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 چکیده
شییده پروژه را ارائه  بینیپیششییود. این برنامه، نتایم مالی  گذاری ارائه میدر این فصییل برنامه مالی پروژه سییرمایه

سیر و تحلیل سیایر شیده، تحلیل دوره بازگشیت سیرمایه، تحلیل سیربهبینیهای مالی پیشدهد و شیامل صیورتمی
 های مالی است.نسبت

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

گزارشاسیییت )بااین 15برداری  دوره بهره برداری  سیییال اول بهره 5قسیییمت تنها برای   شیییده در اینهای ارائهوجود، 
 شود(.ارائه می

کامل هر سال درصد و پ  30ظرفیت تولید سال اول   یابد.درصد افزایش می 10ازآن تا رسیدن به ظرفیت 
 شود.گذاران تأمین میکل سرمایه اولیه شرکت توس  سرمایه

 درصد است. 100آن  ازبرداری صفر و پ نرخ تقسیم سود نقدی در پنم سال اول بهره
کردن محافظه  سییرمایهدر محاسییبات مربوط به   گردش، با لحاظ  گردش حسییابدر  های دریافتنی و  کاری، ضییریب 

گرفته 12های پرداختنی به ترتیب  حسیاب که پرداخت  و صیفر در نظر  شیده اسیت. بر این اسیا ، فر  شیده اسیت 
 شود.صورت نقدی انجام میهای تولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و بههزینه

کامفار  یمفروضات اقتصاد: 36جدول   محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

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

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

 صفر  تورم دوره ساخت
 10% برداریدوره بهره تورم 

کل سییییرمایه های بلندمدت در بازار سییییرمایه  گذاری: حداقل مقدار مناسییییب این نرخ برابر نرخ بهره وامنرخ تنزیل 
کیل حقوق صیییییاحبیان سیییییهیام: این نرخ برابر نرخ بهره وامسیییییپرده هیای بلنیدمیدت + هیای بیانکی اسیییییت. نرخ تنزییل 

 قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا 
سیییال از مالیات   5های تازه تأسیییی  در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصیییادی خراسیییان شیییمالی حداقل  شیییرکت

 معاف هستند.
 گذاریهای سرمایه هزینه 3-2

 برداری به شرح زیر است.گذاری در دوره ساخت و پنم سال اول بهرههای سرمایههزینه
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 (الی ر  ونیلی)م یگذارهیسرما یهانهی مجموی هز: 37جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریهای بهرهسال های ساختسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 0 0 0 0 0 6,707 256,391 0 263,098 گذاریهای ثابت سرمایه کل هزینه
ج   0 0 0 0 0 0 5,302 0 5,302 پیش از تولید کل مخار

گردش خالص  1,991 1,725 1,491 1,285 5,131 0 0 38,151 0 افزایش در سرمایه در 
 1,991 1,725 1,491 1,285 5,131 6,707 261,693 38,151 268,400 گذاریهای سرمایهکل هزینه

 های تولید هزینه 3-3
 شده است.های مت یر و ثابت آن در جدول زیر ارائههزینههای تولید و درصد  هزینه

 ( الیر ونیلیو ثابت آن )م ریمت   یهانهی و درصد هز  دی تول یهانهیهز :  38جدول 

 های تولیدهزینه
 برداریهای بهرهسال های سال اولهزینه درصد
 (%70پنجم ) (%60چهارم ) ( %50سوم ) ( %40دوم ) ( %30اول ) ثابت   مت یر  ثابت  مت یر 

 70 60 50 40 30     کارگیری ظرفیت تولید )%(درصد به
 56,650 44,143 33,441 24,321 16,583 0 16,583 %0 %100 مواد خام 

 1,657 1,348 1,081 852 655 131 524 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 13,011 10,583 8,489 6,688 5,145 1,029 4,116 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 41,849 36,790 32,305 28,332 24,814 17,370 7,444 %70 %30 دستمزد 
ک    23,003 23,295 23,295 23,295 23,295 23,295 0 100% 0% استهال

 136,169 116,158 98,611 83,488 70,491 41,824 28,667     های تولیدکل هزینه
 ریزی منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش  هایجریان  3-4

که مشیاهده میبینیهای نقدی پیشجریان کسیری وجه نقد در هیهشیده به شیرح زیر اسیت. هم نان  یک  شیود 
 شود.برداری مشاهده نمیهای ساخت و بهرهاز سال

 ( الیر  ونیلی)م یزی رمنظور برنامهبه شدهین یبشیپ ینقد  یهاانیجر :  39جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم  دوم   اول  دوم  اول
 2,018,072 1,572,523 1,191,306 866,404 590,730 6,707 277,039 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 6,707 277,039 جریانات ورودی وجوه 
 2,018,072 1,572,523 1,191,306 866,404 590,730 0 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 115,157 94,589 76,808 61,478 52,328 6,707 261,693 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 6,707 261,693 های ثابتافزایش دارایی 
 1,991 1,725 1,491 1,285 5,131 0 0 های جاریافزایش دارایی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم  دوم   اول  دوم  اول
 113,166 92,863 75,317 60,193 47,196 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 های تأمین مالی هزینه

 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 
 1,902,914 1,477,935 1,114,498 804,926 538,402 0 15,346 وجوه اضافی )کسری( 

 5,854,020 3,951,106 2,473,171 1,358,674 553,748 15,346 15,346 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینینقدی پیش  هایجریان  3-5

نقییدی پیشجریییان پروژه در جییدول زیر  بینیهییای  بییهارائییهشیییییییده  اسیییییییت.  نقییدی طورکلی، جریییانشیییییییده  هییای 
که در طول دوره بهرهشییییده نشییییان میبینیپیش برداری، وجوه نقدی حاصییییل از عملیات برای پشییییتیبانی از  دهد 

کفایت می  کند.عملیات 
 (الیر ونیلی)م شدهین یبشیپ ینقد یهاانی جر: 40جدول 

 شدهبینیپیشهای نقدی جریان 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 2,018,072 1,572,523 1,191,306 866,404 590,730 0 0 های نقدی ورودی کل جریان 

 2,018,072 1,572,523 1,191,306 866,404 590,730 0 0 های نقدی عملیاتیجریان 
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 115,157 94,589 76,808 61,478 52,328 6,707 261,693 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 6,707 261,693 های ثابتافزایش دارایی 

گردش   1,991 1,725 1,491 1,285 5,131 0 0 افزایش سرمایه در 
 113,166 92,863 75,317 60,193 47,196 0 0 های عملیاتیهزینه
 0 0 0 0 0 0 0 های بازاریابیهزینه

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 1,902,914 1,477,935 1,114,498 804,926 538,402 (6,707) (261,693) های نقدیخالص جریان 

 5,570,274 3,667,360 2,189,426 1,074,928 270,003 (268,400) (261,693) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 581,756 542,199 490,641 425,228 341,314 ( 5,102) ( 238,891) خالص ارزش فعلی

 2,137,143 1,555,387 1,013,188 522,548 97,320 (243,994) ( 238,891) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه  3-۶
که در تحلیلگذاری را نشییان مینرخ رشیید سییاالنه یک سییرمایه(،  IRRنرخ بازده داخلی ) های  دهد و معیاری اسییت 

شییده برای این گیرد. نرخ بازده داخلی محاسییبهگذاری مورداسییتفاده قرار میمالی برای ارزیاب  سییودآوری سییرمایه
أمین مالی آن است )نرخ گذاری بیشتر از نرخ هزینه تدرصد است. بر این اسا ، نرخ رشد پروژه سرمایه  127پروژه 

گرفته 20های بلندمدت  بهره وام شیییود. نرخ بازده گذاری سیییودآور تلقی میشیییده اسیییت( و سیییرمایهدرصییید در نظر 
شییده نرخ اسییتقرا  و نرخ درصیید اسییت. در محاسییبات نرخ بازده داخلی تعدیل 44(  MIRRشییده )داخلی تعدیل

گرفته میگذاری متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظبازسییرمایه شییده شییود. در محاسییبات نرخ بازده داخلی تعدیلر 
گرفتهنرخ تأمین مالی و نرخ بازسییییرمایه شییییده اسییییت. نرخ بازده داخلی  گذاری متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 

که جریان( با این فر  محاسیییبه میMIRRشیییده )تعدیل گذاری با نرخی معادل  های نقدی م بت سیییرمایهشیییود 
های نقدی پروژه با سیینتی، جریان  IRRکه در محاسییبه  شییود، درحالیگذاری مییه شییرکت بازسییرمایههزینه سییرما

تری از سیییودآوری بینانهمحاسیییبه واقع   MIRRشیییود. بر این اسیییا ،  گذاری میبازسیییرمایه  IRRنرخی معادل خود  
 آورد.فراهم می  IRRشرکت در مقایسه با 

که ارزش زمانی  2گذاری  یهدوره بازگشیت سیرمایه عادی این پروژه سیرما سیال اسیت. دوره بازگشیت سیرمایه متحرک، 
 سال است. 2.21کند،  پول را نیز در محاسبات لحاظ می

 ه یو دوره بازگشت سرما ینرخ بازده داخل : 41جدول 
 شاخص مالی 

  میلیون ریال  5,983,413 20در % ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده     %127 ( IRRداخلی )نر

خ بازده داخلی تعدیل      44%  شدهنر
گشت سرمایه عادی   1402 سال 2.00 0در % دوره باز
گشت سرمایه متحرک   1402 سال  2.21 20در % دوره باز

    شود برای: سال صفرخالص ارزش فعلی محاسبه می 
 شدهبینیصورت سود و زیان پیش  3-7

که این جدول نشییان برداری در جدول زیر ارائهشییده برای دوره بهرهبینیپیشسییود و زیان   شییده اسییت. هم نان 
کلیه سالدهد، انتظار میمی  برداری سودآور باشد.های مورد بهرهرود عملیات شرکت در 

 (الی ر  ونیلی)م شدهین یبشیپ انیصورت سود و ز: 42جدول 

 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 2,018,072 1,572,523 1,191,306 866,404 590,730 درآمد فروش 

 ( 77,115) ( 60,090) ( 45,522) ( 33,107) ( 22,573) های متغیرمنهای هزینه
 ( 59,054) (56,068) ( 53,089) ( 50,380) ( 47,918) های ثابتمنهای هزینه
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 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 1,881,903 1,456,365 1,092,694 782,916 520,239 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 1,881,903 1,456,365 1,092,694 782,916 520,239 سود خالص 

 93.25 92.61 91.72 90.36 88.07 % از درآمد فروش
 سرتحلیل نقطه سربه  3-8

که در آن سیییطح، هزینهسیییر، سیییطحی از  نقطه سیییربه های ثابت سیییاالنه پروژه از محل حاشییییه فروش فروش اسیییت 
که میزان فروش سیر، سیود شیرکت صیفر اسیت. درصیورتیشیود. در نقطه سیربهعملیاتی سیاالنه آن پوشیش داده می

اشیید،  سییر بکه میزان فروش بیشییتر از نقطه سییربهده و درصییورتیسییر باشیید، عملیات شییرکت زیانکمتر از نقطه سییربه
که جدول زیر نشییان می کل سییالدهد، انتظار میعملیات سییودآور خواهد بود. هم نان  برداری،  های بهرهرود در 

ک ر   کل هزینه 8با فروش حدا  های ثابت ساالنه بازیاب  شوند..درصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر نقطه سربه لیتحل: 43جدول 

 عنوان
 برداریهره دوره ب

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 2,018,072 1,572,523 1,191,306 866,404 590,730 درآمد فروش 
 77,115 60,090 45,522 33,107 22,573 هزینه متغیر

 1,940,957 1,512,434 1,145,783 833,297 568,157 حاشیه سود 
 96 96 96 96 96 نسبت حاشیه سود )%( 

 59,054 56,068 53,089 50,380 47,918 هزینه ثابت
 - - - - - هزینه تأمین مالی

 61,400 58,296 55,198 52,382 49,822 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 3 4 5 6 8 سر )%(نسبت سربه 

 32.9 27.0 21.6 16.5 11.9 های ثابت نسبت پوشش هزینه
 شدهبینیترازنامه پیش  3-۹

که مشییاهده میشییده در طی دوره سییاخت و بهرهبینیپیشترازنامه   شییود به برداری به شییرح زیر اسییت. هم نان 
 ها صفر است.های جاری در تمام سالهای تولید، بدهیدلیل فر  پرداخت نقدی هزینه

 ( الیر ونیلی)م شدهین ی بشیترازنامه پ: 44جدول 

 شده بینیپیش ترازنامه 
 برداریهای بهرهسال های ساختسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 5,865,645 3,960,740 2,481,080 1,365,091 558,880 15,346 15,346 های جاریدارایی 
 152,218 175,221 198,516 221,810 245,105 268,400 261,693 های ثابت )خالص(دارایی 
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 شده بینیپیش ترازنامه 
 برداریهای بهرهسال های ساختسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

کل   6,017,863 4,135,960 2,679,595 1,586,901 803,985 283,746 277,039 ها دارایی جمع 
 0 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری

 0 0 0 0 0 0 0 بدهی غیرجاری
 283,746 283,746 283,746 283,746 283,746 283,746 277,039 حقوق صاحبان سهام 

 3,852,215 2,395,849 1,303,155 520,239 0 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 1,881,903 1,456,365 1,092,694 782,916 520,239 0 0 ماندهسود باقی 

 6,017,863 4,135,960 2,679,595 1,586,901 803,985 283,746 277,039 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 
 های مالی نسبت 3-10

که مشییاهده میارائهبرداری در جدول زیر  های مالی در طی دوره بهرهنسییبت شییود نسییبت شییده اسییت. هم نان 
کل دوره بهرهROEسییییود خال  به حقوق صییییاحبان سییییهام ) درصیییید   183برداری دارای رشیییید بوده و حداقل  ( در 

 است.
به دلیل صیییفر بودن بدهی جاری، نسیییبت جاری )دارای  جاری تقسییییم بر بدهی جاری( محاسیییبه نشیییده اسیییت.  

 رود نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.هی جاری انتظار میهرروی، به دلیل عدم وجود بدبه
کل سیرمایه و نسیبت سیرمایه کارای  سیرمایهگذاری به هزینههم نین، نسیبت فروش به  که  گذاری را های پرسینلی، 

 شوند.دهد، مطلوب ارزیاب  میموردسنجش قرار می
 ی برداردر مدت بهره  یمال  یهانسبت: 45جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 663.2% 513.3% 385.1% 275.9% 183.3% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(

 31.3% 35.2% 40.8% 49.3% 64.7% نسبت سود خالص به ثروت خالص
 93.3% 92.6% 91.7% 90.4% 88.1% نسبت سود به فروش

کل سرمایه  7.2% 5.7% 4.3% 3.2% 2.2% نسبت فروش به 
 6.7% 7.6% 8.6% 9.7% 11.0% های پرسنلی گذاری به هزینهنسبت سرمایه 

 تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی  3-11
کتور درآمد فروش، دارای  های ثابت و  جدول و نمودار زیر حسییاسیییت نرخ بازده داخلی به ت ییر انفرادی در سییه فا

گیذاری حیاضیییییر، بیا فر  عیدم ت ییر در  دهید. نرخ بیازده داخلی پروژه سیییییرمیاییههیای عملییاتی را نشییییییان میهزینیه
کتورهای یادشیییده و هم چنانکه در بخش به   IRRدرصییید اسیییت. حسیییاسییییت   127  های قبل مشیییاهده شییید، برابرفا

 های عملیاتی است.های ثابت بیشتر از حساسیت آن به ت ییر هزینهت ییر دارای 
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کتور  یانفراد  رییبه ت   ینرخ بازده داخل  تیحساس:  46جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  های ثابتافزایش در دارایی  درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %112 %144 %128 
1۶.00% - %115 %140 %128 
12.00% - %118 %136 %128 
8.00% - %121 %133 %128 
4.00%- %124 %130 %128 
0.00% %127 %127 %127 
4.00% %130 %125 %127 
8.00% %133 %122 %127 
12.00% %136 %120 %127 
1۶.00% %139 %118 %127 
20.00% %141 %115 %126 

کتور  یانفراد ریی به ت   ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 3نمودار    در سه فا

 
 گیرینتیجه 3-12

کارخانه و  2.00خصیوص دوره بازگشیت سیرمایه  با توجه به اطالعات این بخش به ماه   6سیال از زمان شیروی سیاخت 
که در فصیییل اول  127برابر    IRRبرداری آن و بعد از بهره کارخانه مذکور توجیه اقتصیییادی دارد. ازآنجا درصییید، ایجاد 

کارخانه در اولویت قرار  میهم بدون مشیییکل بود لذا پیشییینهاد بازاریاب  محصیییول و فروش آن که احداث این  شیییود 
 گیرد.
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