
 

 

 خشک  یوهانواع مکارخانهسیتأسیسنجامکان

 شیروانشهرک صنعتی 

 ن شمالیاسااستان خریگذارهیسرماکز خدمات مر

 1400بهار 

  



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 : پژوهشی  طرح

 کارخانه  سیتأس سنجیامکان

 انواع میوه خشک
 

 

 

 کارفرما:

 دارایی و  اقتصادی امور کل اداره

 

 مجری: 

 بجنورد  واحد اسالمی آزاد  انشگاهد

 مدیر طرح:

 محمد ضمیریان
 



 

 

 مطالب فهرست

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

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

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

 3 ................................................................................... پروژه  یمعرف 2-1

 3 ............................. پروژه  یاسیو س یفرهنگ  ، ی اجتماع ، یمالحظات اقتصاد 1-2-1

 4 ................................................................................ پروژه یابیمکان 3-1

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

 5 ........... ( یو خارج یها )بازار داخلآن  یآت  ینی بشیو پ یفعل  یروند عرضه و تقاضا یبررس 5-1

 16 ...................................................... بازار هدف  نیی برنامه فروش شرکت و تع  6-1

 16 ................................................... مطالعات بازار  یبندو جمع   یینها لیتحل 7-1

 17 .......................................................................... ی مطالعات فن  :2فصل

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

 18 ........................................................ د ی تول تی و ظرف  یدینوع محصول تول 2-2

 18 ...................................................................... ی بندو بسته هی مواد اول 3-2

 18 .................................................................................... د یروش تول  4-2

 19 ..................................................................د ی تول یمشخصات دانش فن 5-2

ککنتر 6-2  19 ................................................................................. ت یفی ل 

 19 ...................................................................... محصول ی استانداردها 7-2

 19 ................................................................ ست یز طیطرح بر مح ترایتأث 8-2

کل هز 9-2  19 .................................................... طرح  یگذارهیسرما یهانهی برآورد 

 19 ................................................................................... ن یزم 1-9-2

 20 ............................................................. و ساختمان  یسازمحوطه 2-9-2

 20 ................................................................ زات یو تجه آالتنیماش 3-9-2

 21 .............................................................................. ساتیتأس 4-9-2

کارگاه  یشگاه یآزما زاتی لوازم و تجه 5-9-2  21 ............................................... ی و 

 21 ........................................................................... ه ینقل لیوسا 6-9-2

 21 ................................................... ی و خدمات یادار لیو وسا زاتیتجه 7-9-2

 22 ........................................................................... ی انرژ   نهی هز 8-9-2



 

 

 22 ........................................................... ی و نگهدار راتیتعم  نهی هز 9-9-2

 22 ............................................................. یانسان یروین یهانهی هز 10-9-2

 23 ....................................................................... هی مواد اول نهی هز 11-9-2

 23 ....................................................................... استهالک   نهی هز 12-9-2

 24 .................................................................... ثابت هیبرآورد سرما 13-9-2

 24 .................................................. یبردار قبل از بهره یهانهی هز 1-13-9-2

 24 .......................................................... ی اهیسرما یهانهی هز 2-13-9-2

گردش هیسرما 14-9-2  25 ..................................................................... در 

 25 ....................................................... پروژه یاجرا یبنده زمانبرنام 15-9-2

 26 ........................................................................ یمطالعات مال :3فصل

 27 ......................................................................... یمفروضات اقتصاد 1-3

 27 .................................................................... ی گذارهیسرما یهانهی هز 2-3

 28 ............................................................................. د ی تول یهانهی هز 3-3

 28 .................................... ی زی رمنظور برنامهبه شدهین ی بشیپ ینقد یهاانیجر 4-3

 29 .......................................................... شده ین ی بشیپ ینقد یهاانیجر 5-3

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

 30 ........................................................... شده ین یب شیپ انیصورت سود و ز 7-3

 31 ......................................................................... سر نقطه سربه لیتحل 8-3

 31 ....................................................................... شده ین یب شیمه پترازنا 9-3

 32 ............................................................................. ی مال  یهانسبت 10-3

 32 ......................................................... ی نرخ بازده داخل تیحساس  لیتحل 11-3

 33 .................................................................................. ی ریگ جهینت 12-3

 



ح   1 خالصه طر

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   انواع میوه خشک نام طر

 کشاورزیدستی صنایع تبدیلی پایین زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شیروان شهرک صنعتی شهرستان محل اجرای طر
 انواع میوه خشک نام محصول/محصوالت

 700 تن  ظرفیت تولید
 بندی بستهانواع میوه و تجهیزات  از یمواد اولیه موردن 

 نفر 17 یی زااشتغال
 مترمربع 3,000 ازیزمین موردن

 مترمربع 1,080 ربنایز

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

 لووات یک 240 توان برق  
 مترمکعب در سال 2,500,000 گاز 

 میلیون ریال 126,594 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 202,551 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 4.37 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 152,233 ( NPVفعلی )خالص ارزش 

خ بازده داخلی   درصد 37% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %25 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 28% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 239,100 نر



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکیده
  خصوووو  به  آنجوانب    یتمام  یو بررسوووانواع میوه خشوووک بندی  بسوووتهطرح هدف مطالعه بازار محصوووول   نیدر ا
 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا  یعرضه و تقاضا  زانیم  لیتحل

 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1
 ک یس ی آ یبندطبق طبقهانواع میوه خشک بندی بستهمشخصات : 1جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
 Dried fruit 1513412363 08135000 1 انواع میوه خشک

 Dried fruit even in the form of powder,prepared 1513412380 08135000 1 شدهفراوریانواع میوه خشک 
  * 7495412409 * میوه خشک بندیبسته

 محصول مشخصات :2جدول 
 ردیف نام محصول  وزن  بندینوع بسته 

 1 انواع میوه خشک گرمی 250 پالستیکی
 پروژه معرفی 1-2

کارخانه  این طرح برای راه کارآفرین پس از بررسووی بازار و  صووورت می انواع میوه خشووکاندازی  پذیرد. در این طرح 
کارخانه اقدام به اخذ مجوزهای قانونی و سوووتس تأمین سووورمایه های مربوط انجام و پس از طرح نیازسووونجی ریزی 

کرده، پس از آماده ها، تأسووویسوووات و خرید و نصوووب تجهیزات اقدام به تولید و  سووواختمانسوووازی سووووله و  موردنیاز 
کرد.بندی میوهبسته  های خشک خواهد 

 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ی،اجتماع  ی،مالحظات اقتصاد 1-2-1
ها، در محل بررسوووی اسوووت. جنبه اول وفور ماده اولیه یعنی انواع میوهضووورورت اجرای این طرح از  ند جنبه قابل

ها  و فروش آن  شوووومالی  اسووووت. حجم باالی تولیدات میوه در بااات اسووووتان خراسووووان  جوارمههای  طرح و اسووووتان
که در این شورایط زمانی ضورورت بسوتهبه بندی  صوورت فله و قیمت بسویار پایین خریداران فله  الش بزرگی اسوت 

کرده اسوووت. جنبه دوم مربوط به نیروی انسوووانی اسوووت. هر ند شووواخمیوه های صهای خشوووک را بسووویار بیشوووتر 
کارگر فراوان می تواند فرصوووت  بیکاری در اسوووتان خراسوووان شووومالی نامطلوب نیسوووت اما وجود نیروی متخصوووص و 

که نیازی به نیروی متخصوص زیادی اندازی خط تولید و بسوتهبسویار ارزشومندی برای راه بندی میوه خشوک باشود 
کار اس  تان در این زمان ضرورت بسیار زیادی دارد.ندارد. استفاده از این فرصت برای جلوگیری از مهاجرت نیروی 

کار و درآمد اقشوار  راه کارخانه تولید میوه خشوک در اسوتان خراسوان شومالی تأثیر بسویار مطلوبی بر وضوعیت  اندازی 
متوسوط و ضوعیا این رسوته شودلی در اسوتان خواهد داشوت. فراوری میوه خشوک باعش افزایش ماندگاری و ایجاد  

 چنین ازنظر ارزش اذایی برای سالمتی بسیار ارزشمند است.افزوده میوه و همارزش

https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/081350
https://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/*
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 پروژه  یابیمکان  1-3
( اجرا  590893 ,4134815با مختصوووات ) 268و  267های شوووماره  این پروژه در شوووهرک صووونعتی شووویروان در قطعه

 محل پروژه در شکل زیر ارایه شده است. GISخواهد شد و نقشه  
 شیروان : موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی 1نقشه 

 
 : فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح 3جدول 

 توضیحات فاصله تا محل پروژه )کیلومتر(  زیرساخت موردنیاز ردیف
 موجود است  0 آب  1
 موجود است  0 برق 2
 موجود است  0 گاز  3
 موجود است  0 تلفن  4
  1کمتر از  راه اصلی  5
  0 راه فرعی  6
  74 فرودگاه بجنورد 7
  491 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,559 بندرعباس  9
  236 آهن جوینایستگاه راه 10
  266 آهن جاجرمایستگاه راه 11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
های تأمین بسووویار پایین خواهد بود. این ترین مواد اولیه در اسوووتان، هزینهبا توجه به درد دسوووترس بودن اصووولی

کواهش هزینوه  مسووووو لوههزینوه پوایین نواشوووووی از دو   کوارخوانوه و  هوای  اسووووووت، اول نزدیکی بوااوات میوه در اسوووووتوان بوه 
کاحمل که خود موجب   .هش قیمت آن خواهد شدونقل و دیگری وفور میوه آماده فراوری در استان 

کارخانهمیزان : 4جدول   )میلیون ریال(  خرید مواد اولیه توسط 
کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 1,190,000 170 7,000 خراسان شمالی  انواع میوه  1
 900 900 1 خراسان شمالی  بندی بر سب بسته 2
 4,000 1,000 4 مشهد یا تهران  بندیبسته 3
 1,000 500 2 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

کل  1,195,900 جمع 
گرفته  در  24,000قیمت دالر  بندی پکینگ جار و مشووهد پالسووت بار، بسووتهها از میدان ترهشووده اسووت و قیمتنظر 

 استعالم شده است.
 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 5جدول 

کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 1,288,000 1,840 700 انواع میوه خشک 1

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
برداری مطوابق اطالعوات وزارت هوای بهرهمیوه خشوووووک بر اسووووواس مجوز پروانوهانواع  میزان عرضوووووه داخلی یوا تولیود  

 .استصورت جدول زیر به 1399تا  1394صنعت، معدن و تجارت از سال 
 میوه خشک انواع میزان عرضه داخلی :6جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 39,514 
1395 50,446 
1396 95,340 
1397 122,485 
1398 176,682 
1399 204,614 

از وزارت صووووونعت، معدن و    اخذشووووودهبا توجه به اطالعات  1399فعال در سوووووال   یاطالعات واحدها  ریدر جدول ز
 .شودیم  ارائهتجارت  
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 1399اطالعات واحدهای فعال در سال   :7جدول 
 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 500 1397 آبادعلی صادق مسعودی 1
گسترستادشرق 2  27 1399 مشهد سرما
 200 1394 بابلسر صنایع اذایی وشنا تجارت ایرانیان  3
 1,000 1393 البرز جعفر اردکانی 4
گیالن منطقه آزاد انزلی 5 گل   50 1393 انزلی  تعاونی سه 
 3,000 1394 شیراز تولیدی بازرگانی پارس محزون  6
کدشت  روز آفتابی نوتاش  7  200 1395 پا
 500 1398 زبرخان  گیاه هستی ساز  8
کویر یزدصنایع بسته 9  77 1399 ابرکوه بندی ابررادمان 
کستان خوشه ایرانیان  مهد تاک 10  6,000 1392 تا
کاهانی 11 کبریان   2,000 1392 بردسکن احمدعلی ا
 150 1399 رشت سرابستانیعظیم عباسی  12
 300 1393 نقده رضا پورقلی  13
کویر 14 کوشای   10 1399 یزد تعاونی زیست فناور 
 120 1394 کرمان محبوبه آقایی 15
کستان کشمش سامان تاک 16  6,000 1393 تا
 30 1395 نیشابور ابوطالب ایروانی 17
 540 1394 تویسرکان  مصطفی تیموری 18
 10 1394 طبس وحیدیسعید  19
کستان 20 ک تا کستان زرین سبز تا  1,612 1396 تا
 85 1395 یزد مجتمع صنایع اذایی شیررضا 21
 120 1399 فارسان  روح اله محسنی باباحیدری  22
کوه  الی  23  200 1397 آوج  قازیان 
 5,000 1397 فاز یک توحید ابراهیم پور دانالویی  24
 50 1396 اصفهان مهوین ساز پارس 25
 100 1396 زنجان  صدری منتخبی  26
 150 1396 زنجان  صدری منتخبی  27
 10 1396 آران و بیدگل  محسن حسین زاده حسن آبادی 28
 100 1397 اشتهارد شرکت تعاونی قناعت البرز  29
 30 1398 آوج  شرکت تعاونی قناعت البرز  30
 175 1398 انزلی بندر  سرگل سبز خزر منطقه آزاد انزلی 31
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 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
گرگان  32 کنندگان فرآورده روز شهر   5 1399 گرگان  تأمین 
 100 1397 مشهد فرجاد تجارت توس 33
 5,000 1397 محدوده یک بهین تجارت مبین ارس 34
 300 1397 گرمی امین خاطری 35
 200 1398 بیرجند علیرضا خامه زر  36
کستان ارسالن سهرابی 37  3,000 1398 تا
گرس  38  50 1398 بروجرد صنایع اذایی ترشک و لواشک آوای باران زا
 6,000 1398 محدوده یک خشکبار رادین ارس 39
گستران خزر پارسه منطقه آزاد انزلیتولیدی و بسته 40  5 1398 بندر انزلی  بندی مهرسا 
 150 1397 گنبدکاووس صنایع اذایی حنان قابوس  41
 10 1399 بابل هادی احدی نژاد درزی 42
 10 1399 آباد خرم سرزمین مهر و ماه 43
 500 1393 شیر عجب  تک شهدناب  44
 400 1392 بروجرد بندی شهرنوش خوشنامصنایع بسته 45
کویر رفسنجان )سهامی خا ( 46 کوثر   50 1397 رفسنجان صنایع اذایی 
 5 1398 شیراز صنایع اذایی همه آشنا 47
 10 1398 سامان  علیزاده سامانیشهین محمد  48
 4 1396 فردوس صنایع اذایی نگین اخترکویر 49
 100 1396 نظرآباد  گیاهان سبز طالقان  50
 90 1398 آبیک علیرضا شعبانی  51
 1,000 1399 ارگ جدید  تولیدی بازرگانی امیرکبیر برنا  52
 2,000 1396 مالرد  بندی خشکبار آرات تهیه و بسته 53
 100 1398 شبستر  ابراهیم مایلی ملکی 54
 50 1393 شفت بندی فرازنگر خاورمیانهصنایع بسته 55
گستر مازند 56  200 1399 بابل همیار 
 200 1396 بابلسر تردک 57
 80 1393 قو ان  حمید  منی  58
 200 1394 کرمان سینا رشن  59
 2,000 1399 البرز های پروت ینی و لبنی سحرفراورده 60
کرال آذربایجان تولیدی و بسته 61  400 1392 آذرشهر بندی مواد اذائی 
 50 1395 نقده بندی سولدوز دانهبسته 62
 1 1397 شوش  خوشه زرین امید 63
 50 1397 شهرکرد بامک نور شهرکرد 64
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 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 3 1397 دزفول دل ارای دز  65
 600 1397 آمل آفاقشید شمال 66
ک  67 کدشت  ترش افروز پا  30 1399 پا
کدشت  صنایع اذایی ساالرسارین روز 68  945 1396 پا
 120 1398 شیراز سبز بهار فارس  69
 300 1398 مبارکه  بندی مواد اذایی مروارید نو تولید و بسته 70
 100 1397 سرا صومعه عطر نان حجیم  71
کومش  72  100 1393 سمنان  وا ین 
گلستان 73  350 1398 کریمرباط  قنددرسا
 600 1396 زرندیه ماه  ین دانه  74
کارآفرین 75  1,000 1396 ساوجبالغ تولیدی سهودصنعت 
گلستان 76  300 1399 مینودشت صنعتی بازرگانی نگین 
گلستان 77  500 1399 مینودشت صنعتی بازرگانی نگین 
 2,000 1398 تبریز شیرین عسل  78
کویر  79  200 1399 یزد درسای 
 300 1398 ری اطمینانصنعت اذا  80
گل 81  40 1398 کرج  صنایع اذایی آفرین به 
کدشت  همدل بهاران جهان  82  300 1399 پا
کریمی تفرشی 83  225 1397 ری محمدرضا و مجید 
 50 1399 ساوجبالغ صنایع اذایی هزاره سوم وطن  84
 40 1399 خوی  ماه دانه 85
کدشت  دشت فاخته بهاران  86  30 1396 پا
کدشت  صنایع اذایی برگ بال 87  50 1399 پا
 250 1394 ارومیه  ایل سور آذربایجان 88
 300 1398 شبستر  عسل تام شبستر  89
کآذر میشو خشکت 90  100 1399 شبستر  ا
 250 1399 مشهد ستتیکو 91
 40 1398 آذرشهر های اذایی خشک دشت آذرفرآورده 92
 3,000 1399 شبستر  تولیدی نخل سبز صبحی  93
 50 1399 تبریز تبریز پرک  94
 14 1396 نظرآباد  امیر تاجدار  95
 3,600 1392 تنکابن افشره پارس افروز 96
کهنی  97  150 1395 اردبیل جلیل پور 
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 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 10 1398 آزادشهر شادیال طالیی  98
 50 1396 آباد نجا شکوه نگین آسیا 99
گیل آستان 100  60 1392 آستانه اشرفیه  زرین 
 50 1399 الرستان محمود قطباء 101
 100 1397 ساری  مجتمع صنایع اذایی دشت ناز مائده 102
گلستان  103  20 1394 قال آق فراپخش 
 250 1399 ری بندی عسل دخت شهد صنایع اذایی و بسته 104
 200 1398 قم امیر لطیفی زاده  105
 300 1394 سیرجان  جواد صفی نژاد 106
کندو 107 کدشت  تو ال   500 1398 پا
گرس  108  400 1399 بروجرد ترشک ولواشک میخوش زا
 500 1396 اهواز مهزیار پدیده ماهان  109
گلستان  110  10 1399 کردکوی آرتانوش 
کدشت  داریان تجارت برکت 111  2 1398 پا
 50 1399 شبستر  صمدامری  112
 10 1396 نظرآباد  ستیدار بوستان البرز 113
 2,000 1397 آباد بستان ایلکین 114
  1399 سامان  بندی و پخش مواد اذایی آویشن  هارمحالبسته 115
 2,300 1394 محمودآباد  الهه سبز احتشام 116
 150 1397 آبیک محمد سلیمی 117
کدشت  تولیدی و بازرگانی ایران فرید  118  924 1393 پا
کشور بنیاد تعاون و حرفه آموزی و صنایع  119  7 1397 کرج  زندانیان 
 20 1398 بوشهر آجیل و خشکبار مجلسی  120
گیاه ناجیان 121  50 1394 آباد بستان ناجی 
 492 1396 کرمان وند آپادانا  122
 2 1397 نظرآباد  صنایع اذایی مزرعه خورشید مینا 123
 3 1397 نظرآباد  صنایع اذایی مزرعه خورشید مینا 124
کستان البرز مهر آفتاب  125  100 1399 تا
 3,000 1399 اردبیل آسمان سبالن ای هفتروی 126
 12 1399 نظرآباد  ستیدنار جنوب  127
 40 1399 اشتهارد بنو بهاران  128
 10 1393 ساوجبالغ بندی شیرین دونه شکر و حبوبات صنایع بسته 129
 10,000 1396 ساوه  فلیکس شرق 130
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 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
کستان ژوبین اردا 131  200 1399 تا
 90 1397 محمودآباد  بهراد نیآزند شمال 132
کدشت  علیرضا داودیان 133  300 1396 پا
 12,200 1398 آبیک توسعه بازار راسن 134
گستر البرز  135  15 1394 قزوین  کدبانو 
 20 1398 شهرکرد نیک پسند ایلیا 136
 15 1395 سامان  فریدون سیاحیان دهکردی  137
 20 1397 کرج  رادکیش 138
ک مروارید قشالق  139  300 1399 آبیک تک پا
کویر شاهرود 140  5 1398 شاهرود  آال سبز 
کبر روزبهانی 141  10 1396 سامان  ا
کبر روزبهانی 142  20 1396 سامان  ا
 50 1396 زنجان  بهروز مرصعی  143
 75 1399 نقده اله ویردی بابائی  144
 200 1399 اشتهارد فرسار پایا کاوشگران نوین  145
 6,000 1399 تهران  ستهر نوید آفرین 146
 5,000 1396 محدوده یک شرکت بین المللی آیدین تجارت ارس  147
گیاهان زینتی فرصت  148  70 1397 قزوین  تعاونی تولیدی و توزیعی 
 50 1396 کرمان حسن امیری 149
 150 1398 تهران  تولیدی اذا صدف 150
 100 1395 مالرد  ابراهیم عبدالهی  151
 30 1396 بابل توسعه بازرگانی و صنایع اذایی هانی 152
 200 1398 کرج  آجیل و خشکبار تواضع اصل 153
کاظمی 154  5,000 1398 کرج  حبیب اله 
کناره ریکنده 155  400 1398 شهرقائم به دانه اعال خزر 
گرگان  156 گستر   10 1398 بندر ترکمن بستر راه پی 
کسیر بی همتای سالمت 157  16 1399 قم ا
کسیر بی همتای سالمت 158  10 1399 قم ا
 100 1397 ستیدان صنایع خودکفائی جنوب 159
گناباد  160 گستر   225 1398 گناباد  نعیم 
کاهانی 161  15 1399 مشهد جواد 
 100 1399 کرمانشاه  راد بنیان دارو 162
 300 1398 شبستر  علی رهبری  163
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 (تنظرفیت اسمی ) سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 1,000 1399 بیرجند آبتین تجار هور 164
گرس  165  200 1398 بروجرد ترش و شیرین نارین زا
کوهستان  166  50 1399 آوج  صنایع اذایی آفتاب  ین 
 70 1398 الهیجان تیمن 167
 300 1393 ایوان  دانه طالیی مانشت 168
 200 1397 مشهد ایران  اشنی  169
 50 1398 کرج  مهنام 170
 1,600 1398 بناب  زرین خوشه پردیس بناب  171
 50 1398 دهگالن مبتکر سالمت شادینو  1771تعاونی  172
ک زرین  173 کستان اهورا تا  3,900 1395 تا
 2,800 1396 ساری  سعید باقری مرمتی 174
ک سهند  175  500 1392 آذرشهر شهد پا
ک سهند  176  500 1392 آذرشهر شهد پا
ک دانهشایا  177  500 1395 اشتهارد صنعت پا
 600 1399 یزد مجتمع صنایع اذایی شیررضا 178
کدشت  خشک مانا  179  30 1396 پا
 300 1397 بروجرد سعیده حقیقت  180
کاوه زرین  181 ک  کستان تا  1,650 1397 تا
کدشت  صنایع اذایی یاقوت یونا  182  96 1397 پا
 70 1398 ساری  ندای سارینای سبز خزر 183
کدشت  نیلوفر تابان روز 184  78 1397 پا
کاشی فروشان  185  15 1398 اصفهان حامد، لیال و بهنام بیگدلی و مرضیه 
 120 1398 بندرعباس  بازرگانی بین المللی سرعت ترخیص جنوب 186
 100 1398 کرج  پیشگامان پاالیش نیروانا 187
گردی و حسین  188  400 1398 بیرجند آبادی حاجیسید حسن دستی 
 75 1398 ری فیدار آرمان سالمت توسعه 189
 100 1399 جهرم فرین مرکبات بهار  ین 190
 500 1397 آبادعلی صادق مسعودی 191

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

گرفته که پروانه  کاهش ظرفیت اسوومی واحدهایی  را نسووبت به ظرفیت واحدهای فعال اند  رفع این مشووکل درصوود 
که نتیجه آن های دیگر را نیز در این درصود ضورب می)جدول فوق( به دسوت آورده سوتس سوال 1399در سوال  کنیم 
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کوه ظرفیوت  ، لوذا بوا توجوه بوه ایناسووووووت  1398توا    1394هوای  مشوووووخص شوووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی در سووووووال
که پروانه برای آن   134,875تن و ظرفیت واقعی این سووال   204,614برابر   1399 ها صووادرشووده در سووالواحدهایی 

که میمی  به دسوووت  0.659168  ، از تقسووویم این دو عدد ضوووریباسوووتتن  توان برای به دسوووت آوردن ظرفیت  آید 
اسوووتفاده نمود. لذا با اعمال این   برداریبهرههای  ظرفیت بر اسووواس پروانه  واقعی هر سوووال از ضووورب این ضوووریب در

 .شودیر حاصل میضریب جدول ز
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 8جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 26,046 
1395 33,252 
1396 62,845 
1397 80,738 
1398 116,463 
1399 134,875 

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

 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  

 
 است.  شدهارائه ریدر جدول ز 1404تا  1400از سال   یداخل  دیتول  شدهبینیپیشمقدار  

26,046 33,252
62,845
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156,870
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249,633
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 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :9جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 156,870 
1401 180,060 
1402 203,250 
1403 226,440 
1404 249,630 

بووا آدرس   کشووووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  اتوواق  اسووووووواس اطالعووات  بر  کشوووووور  بووه  میزان واردات 
http://www.tccim.ir  گمرکی کد تعرفه   در حدود صفر بوده است. 1397تا  1394 هایسالدر طی  08135000  و 

کشوووووور بر اسوووووواس اطالعووات بووا آدرس    میزان صووووووادرات از  کشوووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  اتوواق 
http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابق جدول زیر اسووت. )اطالعات سووال  

 است(.  شدهگرفتهدر نظر   1397تا  1394از سال   ، آتی هایسال  بینیپیشاولیه برای    یهاداده
 1397تا  1394 هایسالصادرات طی  زانیم  :10جدول 

گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
کانادا%23 هند 769 08135000 1394 کستان15% ،   %10 ، پا
کستان  1,802 08135000 1395  %6%، انگلستان 7%، بحرین 62پا
کستان 14%، انگلستان 24ترکیه  1,042 08135000 1396  %14%، پا
کانادا 40ترکیه  1,597 08135000 1397  %9%، انگلستان %14، 

 دهد.بر اساس رگرسیون خطی نشان می 1404بینی میزان صادرات را مطابق جدول فوق تا سال نمودار زیر پیش
 1404میزان صادرات تا سال  بینیپیش :2نمودار  
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 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400صادرات از سال   بینیپیشمقدار  
 1404تا  1400 هایسالصادرات طی    بینیپیشمقدار   :11جدول 

 میزان صادرات بینیپیش سال
1398 1,734 
1399 1,906 
1400 2,078 
1401 2,251 
1402 2,423 
1403 2,596 
1404 2,768 

  یی هاکارخانهلذا    استصعودی    1404تا    1400صادرات محصول از    دهدیمنمودار و جدول فوق نشان    که نان  هم
 نمایند.  گذاریسرمایهروی بازار خارجی یا همان صادرات    توانندیم  رسندیم  برداریبهرهکه در این بازه زمانی به 

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  :12جدول 
 تقاضا )تن(میزان  سال
1394 25,277 
1395 31,450 
1396 61,803 
1397 79,141 

بر اسوواس روش رگرسوویون خطی را   1404میزان تقاضووای داخلی را مطابق جدول فوق تا سووال    بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدیمنشان 
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 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :3نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400از سال   تقاضای داخلی  بینیپیشمقدار  

 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :13جدول 
 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 97,404 
1399 116,599 
1400 135,793 
1401 154,988 
1402 174,182 
1403 193,377 
1404 212,571 

که نمودار و جدول فوق نشان می  .دهد میزان تقاضای داخلی میوه خشک افزایشی استهمچنان 
که مجوز اخذ   بر اساس میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 

 .شودیم  ارائهمعدن و تجارت  
گرفته  :14جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 

 ظرفیت تن درصد پیشرفت
0%-25% 121,430 

25%-50% 2,850 
50%-75% 47,345 
75%-100% 17,040 

۲۵,۲۷۷ ۳۱,۴۵۰

۶۱,۸۰۳

۷۹,۱۴۱

۹۷,۴۰۴

۱۱۶,۵۹۹

۱۳۵,۷۹۳

۱۵۴,۹۸۸

۱۷۴,۱۸۲

۱۹۳,۳۷۷

۲۱۲,۵۷۱

۰

۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۵۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
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که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول موردنظر نشووان می صووورت  به 1404دهد، تقاضوواها تا سووال همچنان 
کشووور اضووافه می تن 60,000حدود  1402به سووال   1399که از سووال طوریباشووند بهصووعودی می شووود.  به تقاضووای 

کارخانه کنیم  گر فرض   تن  17,040ند )در این طرح درصوووود به تولید برسوووو 75های با درصوووود پیشوووورفت باالی حال ا
کشووور حدود   کمبود تقاضووای  کارخانه موردنظر   تن  40,000اسووت(،  که ظرفیت  گفتن اسووت    700خواهد بود. شووایان 

که بدون داداه فروش محصول، میتن است لذا می کارخانه را تأسیس نمودتوان ادعا نمود   .توان 
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6

کشوووووور، نیواز بوه احودا     700بوا ظرفیوت  انواع میوه خشوووووک  کوارخوانوه تولیود    5-1بخش    بوا توجوه بوه تحلیول تن از نگواه 
کشووووری قابلدارد. بنابراین جهت بازاریابی مشوووکلی وجود ندارد و این ظرفیت به فروش خواهد  راحتی با نیازهای 

 بود.
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7

تا  1400های ها از سوال، میزان نیاز به احدا  آنانواع میوه خشوکشوده در میزان تولید  با توجه به مطالعات انجام
که موجب اطمینان خاطر سورمایهبینیشوی پیشافزای 1404 گذاران جدید اسوت. همچنین میزان تقاضوا شوده اسوت 

کارخانهافزایش می تن 60,000حدود  1402تا  1399از سووال  کردن ظرفیت  کم  که با  کاری یابد   75هایی با پیشوورفت 
کشوووور تا  17040درصووود به باال )در این طرح  که  اسوووت تن 40,000حدود  1402تن اسوووت(، نیاز  گفتن اسوووت  . شوووایان 

کوارخوانوه   کوارخوانوه وجود اسوووووتتن    700ظرفیوت این  کشوووووور جوای هیر نگرانی برای احودا  این  ، لوذا از دیودگواه نیواز 
کارخانه با ظرفیت   تن و    50تن فعال هسووووتند )مانه و سووووملقان  200ندارد. از دیدگاه اسووووتانی نیز در حال حاضوووور دو 

 تن  1,000جوه بوه وجود انواع میوه در اسوووووتوان خراسوووووان شوووووموالی این ظرفیوت توا حوداقول  تن(، لوذا بوا تو  150بجنورد  
کشواورزی اسوتان(، بنابراین حداقل اسوتان ظرفیت تولید  می تن   800تواند افزایش یابد )بر اسواس اطالعات جهاد و 

کارخانه  که ظرفیت این  توان  ای میهیر داداه  درنتیجه از نگاه استانی نیز بدون  استتن    700دیگر را دارد. ازآنجا
که همان انواع میوه .ها هستند، احدا  نمودکارخانه را با تأمین مواد اولیه 



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده:
کارخانه    گیردهای خشک موردبررسی قرار میمیوهانواع  در این بخش مطالعات فنی 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
کیوی، پرتقال، موز، آناناس استانواع میوههدف این طرح  گالبی،   .های خشک همچون سیب، 

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2
 بندی خواهد شد.های خشک فراوری، خشک و بستهدر این طرح انواع میوه

 خشک فراوری یهاوهیمظرفیت تولیدی انواع  :15جدول 
 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 700 میوه خشک انواع  1

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
کمکی و بسوته ونقل و انبار  بندی، منابع تأمین، نحؤه حملدر این مرحله موارد نوع و مشوخصوات مواد اولیه، مواد 

هزینؤه توأمین مواد، میزان مصووووورف برای واحود تولیود، میزان ضووووووایعوات و وضوووووعیوت بوازیوافوت آن در خط تولیود، و  
 گیرند.موردبررسی قرار می

 بندی بستهمیزان مصرف مواد اولیه برای  :16جدول 
 واحد بندیمصرف برای بسته محل تأمین نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
 تن 7000 خراسان شمالی  انواع میوه  1
 تن 4 مشهد یا تهران  بندیبسته 2
 تن 1 خراسان شمالی  بندی بستهبر سب  3
 تن 2 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

گرفته  در  24,000قیمت دالر  بندی پکینگ جار و مشووهد پالسووت بار، بسووتهها از میدان ترهشووده اسووت و قیمتنظر 
 .استعالم شده است.

 تولید  روش 2-4
کیفیت باال از  مرحله اول دسوووتگاه سوووورتینگ: برای جداسوووازی میوه ها با سوووایزهای مختلا باهدف تفکیک میوه 

کیفیت متوسط و پایین  میوه 
گیری میاه سوه وان: در این تجهیز میوهمرحله دوم شوسوتشوو میوه در دسوتگ گل  شووند و در وان دوم  ها در وان اول 

 .شودها شستشوی تکمیلی میها ضدعفونی شده و در وان سوم میوهمیوه
کردن ضایعات میوه  هامرحله سوم میز استیل: جدا 

کار میجات بمرحله  هارم بالنچر: از دستگاه بالنچر برای شستشو و آنزیم زدایی از میوه  رود. این دستگاه دارای  ه 
کو ک   ها از یک قسووومت وارد دسوووتگاه بالنچر شوووده و طی . میوهاسوووتیک درام اسوووتیل مشوووبک و یک حوضوووچه 
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که درام دارد رود. این دسوتگاه مجهز به سویسوتم  داخل حوضوچه شوسوته شوده و از قسومت دیگر بیرون می,دورانی 
 .است و همچنین سیستم تخلیه آب  استسیرکوله جریان آب 

 شود.ها استفاده میمرحله پنجم نوار استیل آبگیری: از این دستگاه برای آبگیری از میوه
هسووته میوه را جداسووازی و آن را به قطعات    زمانهمصووورت  گیر: این دسووتگاه بهمرحله شووشووم اسووالیسوور و هسووته

 دهدمیدلخواه برش  
کار میمرحله هفتم خشک  گاز شهری  کابینی: این دستگاه با   کند.ها را فراروی و خشک میکند و میوهکن 

 مشخصات دانش فنی تولید  2-5
گیر وجود داردبندی میوه خشک در ایران بهدانش فنی تولید و بسته کاماًل بومی و فرا  .صورت 

کیفیت  2-6  کنترل 
کیفیت مربوط به این محصول در دو مرحله کیفیت مواد   کنترل  کنترل  انجام خواهد شد. در مرحله اول مربوط به 

کیفیوت مربوط بوه طعم  کنترل  کیفیوت  انواع میوه خشوووووک  ورودی اسوووووت، در مرحلوه بعودی  کنترل  و در مرحلوه آخر 
کیفیت بسته  .بندی استمربوط به 

 محصول  یاستانداردها  2-7
های آزمون با شوووماره  ها و روشویژگی-  های خشوووک ورقه شووودهسوووازمان ملی اسوووتاندارد ایران برای مخلوط میوه

-شوده های خشوک، میوه1036برداری با شوماره شوده روش نمونههای خشوکو میوهانواع میوه خشوک ، 14342
کوار بوایود    569گیری انیودریود سوووووولفورو بوا شووووومواره  وش انودازهر کوه برای هر جنبوه از  کرده اسوووووت  اسوووووتوانودارد تعریا 

 استانداردها مربوط رعایت شود.
ح ثیراتتأ 2-8  زیست محیط  بر طر

کمترین تووأثیر منفی را بر روی محیط کووارگوواه را دارد. هر نوود رعووایووت الزامووات قووانونی رده این طرح  زیسووووووت محوول 
 .محیطی یک برای این طرح الزامی استزیست

ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-9  طر
در    موردنیازه  یرد. سووووورمایگیصوووووورت م  یگذارهیاز طرح، سووووورما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یوق سووووورموایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیوازه  یوه ثوابوت و سووووورموایوطرح، سووووورموا  یدوران اجرا  نیتوأمه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلٔه ثابت در    هایدارایی.  شودیم
 زمین  2-9-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 17جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 2,250 0.75 3,000 شهرک صنعتی شیروان خراسان شمالی  زمین 
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 ساختمان و  سازیمحوطه 2-9-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  یهانهیهز

 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 18جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   1,008 0.3 مترمکعب 3,360 برداری و تسطیح خا
کشی و درب  2,430 9 متر 270 حصار 

 2,030 7 مترمربع 290 مقدار زمین( درصد  5سازی )آسفالت و محوطه
 464 8 مترمربع 58 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  5,932 جمع 
 ریال(میلیون )  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 19جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 17,500 25 700 سوله سالن تولید 

 9,000 30 300 سوله انبار مواد اولیه و محصول
 2,250 45 50 آجر و تیر ه و پوشش ساختمان اداری 
 1,350 45 30 آجر و تیر ه و پوشش رفاهی و نگهبانی

کل:  30,100 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-9-3

 ریال(میلیون )  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  20جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 MSS13201 1 1,570 1,570 دستگاه شستشو سه وان میوه  1
 800 800 1 ویترینت VN-20493 دستگاه بالنچینگ 2
کار استیل  3  70 70 1 متری 5 میز 
 180 180 1 متری 5 نوار استیل آبگیری 4
 920 920 1 طوق  16دوار  گیرهستهاسالیسر و  5
 3,150 3,150 1 ویترینت VN-19651 کن طونلیخشک 6
 1,300 1,300 1 وات سه فاز 380آسروال، موتور  zباالبر  7
 2,040 2,040 1 کاران متحد صنعت Skm-1202 بندی  هار توزینبسته 8
 100 100 1 کاران متحد صنعت Skm-1505 زن حرارتی تاریخ 9

کل  10,130 جمع 
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 تأسیسات 2-9-4
 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه :  21جدول 

ح  عنوان  قیمت شر
کلید و پریز صنعتی ، سیم240KWامتیاز برق سه فاز  رسانیبرق  9,500 کشی، تابلو برق و نصب 
 500 هاکشی، شیرآالت و تبدیللولهرسانی و اینر، نصب تجهیزات آب  5/1امتیاز آب سایز  رسانیآب 

گاز با ظرفیت  رسانیسوخت  کنتور  500امتیاز  گاز، لوله G300مترمکعب در ساعت، با   350 کشی 
گرمایش کولر، اطفای حریق، اعالم حریق  وسایل سرمایش و   1,500 بخاری، 

کل  11,850 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-9-5

کارگاهی:  22جدول   )میلیون ریال(  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
گرم. ظرفیت  ترازوی دیجیتال  1  7.3 7.3 1 گرم لبکو  4000دقت دو 
 15.2 15.2 1 گرم ارزان آزما 3000آلومینیوم، برقی،  هات پلیت 2
 145 145 1 لیتری دی شیمی 100اتوکالو  اتوکالو  3
 42 42 1 لیتری ارزان آزما  55انکوباتور  کلد انکوباتور  4
 78 78 1 لبکو 100CMعرض  هودشیمیایی 5
 62 62 1 لیتر دی شیمی 45 درجه 102آون  6
 25.5 25.5 1 لیتری دی شیمی  18آون توستر  درجه 180آون  7
 65 65 1 شاخه لبکو 18سروفیوژ  سانترفیوژ 8
 8 8 1 متر دی شیمیسانتی 18 دسیکاتور  9
 50 50 1 لیتری دی شیمی  50انکوباتور  انکوباتور  10

کل  498 :جمع 
 نقلیه وسایل 2-9-6

 )میلیون ریال( هزینه وسایل نقلیه:  23جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 2,700 2,700 1 1400مدل  سایپا 1

کل:  2,700 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-9-7

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

کل:  560 جمع 
 انرژی  هزینه 2-9-8

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 25جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 140 7,000 20,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 1,320 1,100 1,200,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 4,800 1,200 2,500,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 186 30,000 6,200 لیتر بنزین 4

کل:  6,446 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-9-9

 های تعمیرات و نگهداری هزینه: 26جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 119 2 5,932 سازیمحوطه

 602 2 30,100 ساختمان 
 405 4 10,130 آالت و تجهیزاتماشین

 1,185 10 11,850 تأسیسات 
کارگاهی  50 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 540 20 2,700 ونقلوسایل حمل
 56 10 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  2,957 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-9-10

 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  27جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 مدیر مالی و اداری 2
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 نگهبانی  6

 3,600 کل:جمع 
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 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز  :28جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 مدیر فنی 1
 900 50 1 مدیر تولید  2
کیفیت 3 کنترل و   900 50 1 مدیر 
 900 40 1 انبار سرپرست  5
 720 30 3 کارگر 6
 3,780 40 6 اپراتور خط  7

کل  9,360 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیمماه محاسوبه   18تبصوره*: حقوق سواالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  یهانهی هز  :29جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( نفرات تعداد  شر
 3,600 4 کارکنان اداری 
 9,360 13 کارکنان تولید 

کل  12,960 جمع 
کار در   کار 300و با   فتیش کی*:  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 

 هزینه مواد اولیه 2-9-11
 تن )میلیون ریال( مواد اولیه: هزینه 30جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  مواد اولیه و مشخصات فنی نام  ردیف  هزینه 
 1,190,000 170 7,000 خراسان شمالی  انواع میوه  1
 900 900 1 خراسان شمالی  بندی بر سب بسته 2
 4,000 1,000 4 مشهد یا تهران  بندیبسته 3
 1,000 500 2 مشهد کارتن و پالستیک جعبه  4

کل  1,195,900 جمع 
ک   هزینه 2-9-12  استهال

 تن )میلیون ریال(  به روش مستقیم هزینه استهالک:  31جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 2,250 زمین 
 374 10 7 5,932 سازیمحوطه

 1,896 10 7 30,100 ساختمان 
 912 10 10 10,130 آالت و تجهیزاتماشین
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ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
کارگاهی  45 10 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 1,067 10 10 11,850 تأسیسات 
 486 10 20 2,700 ونقلوسایل حمل

 126 10 25 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 5,109 0 10 51,087 برداریقبل بهره یهانهیهز

 1,034 10 10 11,487 باال( درصد اقالم  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 11,048 کل جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-9-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-9-13-1

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

 190 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز
کل حقوق ساالنه(  2کارکنان )هزینه آموزش   259 درصد 

 50,638 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  51,087 جمع 

 یاهیسرما  یهانهیهز 2-9-13-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه33جدول 

ح   ریال(مبلغ )میلیون  شر
 2,250 زمین 
 5,932 سازیمحوطه

 30,100 ساختمان 
 10,130 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 11,850 تأسیسات 
 2,700 ونقلوسایل حمل

 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 51,087 برداریقبل بهره یهانهیهز

 11,487 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیپیشی هانهیهز
کل:  126,594 جمع 
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 گردش  در  سرمایه 2-9-14
گردش : 34جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 199,317 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 2,160 دستمزدماه حقوق و  2 حقوق و دستمزد
 1,074 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  202,551 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-9-15

سوووب  کماننووود    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهنگ، منظم و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یات ساختمانین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهوا

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

 بندی اجرای طرح : زمان35جدول 
 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 ماهفروردینسال 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 

 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 
گردشدر محاسووووبات مربوط به   کردن  سوووورمایه  گردش  کاریمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسوووواب، ضووووریب 

که پرداخت    شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسواس، فرض شوده اسوت 
 .شودمینقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

کامفار : 36جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

کل  خ تنزیل   20% گذاریسرمایهنر
خ تنزیل حقوق صاحبان سهام  25% نر

خ مالیات  صفر  ( برداریبهرهسال اول   5) نر
خ مالیات )پس از   25% ( برداریبهره سال از  5نر

 صفر  تورم دوره ساخت
 10% برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار سوووورمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسووووب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسوووورمایهنرخ تنزیل 
کول حقوق صووووواحبوان سوووووهوام: این نرخ برابر نرخ بهره    هوایسوووووترده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 

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

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایزینهه 3-2

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

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریبهرههای سال های ساختسال

 پنجم  هارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 75,273 0 75,273 گذاریهای ثابت سرمایه کل هزینه

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 51,087 0 51,087 کل مخار
گردش خالص  13,597 12,361 11,237 10,216 102,159 0 387,947 0 افزایش در سرمایه در 

 13,597 12,361 11,237 10,216 102,159 126,360 387,947 126,360 گذاریسرمایههای کل هزینه
 تولید  هایهزینه 3-3

کمتر از  های متدیر و ثابت آن در جدول زیر ارائههای تولید و درصوود هزینههزینه درصوود   8شووده اسووت. هزینه ثابت 
حسواسویت سوود به تدییرات فروش پایین ارزیابی  دهد. بر این اسواس، ریسوک عملیاتی و بهای تولید را تشوکیل می

 .شودمی
 )میلیون ریال(  آنهای متدیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  38جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد
 (%100) پنجم ( %100)  هارم ( %100) سوم ( %90) دوم ( %80ل )او ثابت   متدیر  ثابت  متدیر 

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 
 1,750,917 1,591,743 1,447,039 1,315,490 1,195,900 0 1,195,900 %0 %100 مواد خام 

 9,436 8,578 7,798 7,090 6,445 1,289 5,156 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 4,329 3,936 3,578 3,253 2,957 591 2,366 %20 %80 نگهداریتعمیرات و 

 18,975 17,250 15,682 14,256 12,960 9,072 3,888 %70 %30 دستمزد 
ک    10,922 11,048 11,048 11,048 11,048 11,048 0 100% 0% استهال

 1,794,579 1,632,554 1,485,145 1,351,136 1,229,310 22,000 1,207,310     های تولیدکل هزینه
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4

که مشواهده میبینیهای نقدی پیشجریان کسوری وجه نقد در هیرشوده به شورح زیر اسوت. همچنان  یک  شوود 
 .شودبرداری مشاهده نمیهای ساخت و بهرهاز سال

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

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنجم  هارم سوم  دوم   اول  اول 
 1,881,661 1,710,601 1,555,092 1,413,720 1,285,200 328,911 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 328,911 جریانات ورودی وجوه 
 1,881,661 1,710,601 1,555,092 1,413,720 1,285,200 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 1,797,255 1,633,868 1,485,334 1,350,304 1,320,421 126,360 کل جریانات نقدی خروجی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنجم  هارم سوم  دوم   اول  اول 
 0 0 0 0 0 126,360 های ثابتافزایش دارایی 

 13,597 12,361 11,237 10,216 102,159 0 های جاریدارایی افزایش 
 1,783,657 1,621,507 1,474,097 1,340,088 1,218,262 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

 0 0 0 0 0 0 مالیات )شرکت( 
 0 0 0 0 0 0 های تأمین مالی هزینه

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

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 84,407 76,733 69,758 63,416 ( 35,221) 202,551 وجوه اضافی )کسری( 

 461,644 377,237 300,504 230,746 167,330 202,551 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقوودی پیشجریووان پروژه در جوودول زیر  بینیهووای  بووهارائووهشوووووووده  اسوووووووت.  نقوودی طورکلی، جریووانشوووووووده  هووای 
که در طول دوره بهرهشووووده نشووووان میبینیپیش برداری، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  دهد 

کفایت می  .کندعملیات 
 شده )میلیون ریال(بینینقدی پیش هایجریان: 40جدول 

 دهش بینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریبهره دوره  دوره ساخت
 سال پنجم  سال  هارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول

 1,881,661 1,710,601 1,555,092 1,413,720 1,285,200 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 1,881,661 1,710,601 1,555,092 1,413,720 1,285,200 0 های نقدی عملیاتیجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 1,797,255 1,633,868 1,485,334 1,350,304 1,320,421 126,360 های نقدی خروجی کل جریان 

 0 0 0 0 0 126,360 های ثابتافزایش دارایی 
گردش   13,597 12,361 11,237 10,216 102,159 0 افزایش سرمایه در 

 1,783,657 1,621,507 1,474,097 1,340,088 1,218,262 0 های عملیاتیهزینه
 0 0 0 0 0 0 های بازاریابیهزینه

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 84,407 76,733 69,758 63,416 ( 35,221) (126,360) های نقدیخالص جریان 

 132,733 48,326 ( 28,407) ( 98,165) ( 161,581) (126,360) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 28,268 30,837 33,641 36,699 ( 24,459) ( 105,300) خالص ارزش فعلی

 ( 314) ( 28,581) ( 59,419) (93,060) ( 129,759) ( 105,300) خالص ارزش فعلی تجمعی 



 30 ی مطالعات مال:  سومفصل 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

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

شووده برای این گیرد. نرخ بازده داخلی محاسووبهگذاری مورداسووتفاده قرار میمالی برای ارزیابی سووودآوری سوورمایه
گذاری بیشوتر از نرخ هزینه تأمین مالی آن اسوت )نرخ درصود اسوت. بر این اسواس، نرخ رشود پروژه سورمایه 37پروژه 

گرفته 20های بلندمدت  بهره وام شوووود. نرخ بازده گذاری سوووودآور تلقی میه اسوووت( و سووورمایهشوووددرصووود در نظر 
شووده نرخ اسووتقراض و نرخ درصوود اسووت. در محاسووبات نرخ بازده داخلی تعدیل 25(  MIRRشووده )داخلی تعدیل

گرفته میبازسوورمایه شووده شووود. در محاسووبات نرخ بازده داخلی تعدیلگذاری متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
گرفتهی و نرخ بازسوووورمایهنرخ تأمین مال شووووده اسووووت. نرخ بازده داخلی  گذاری متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 

که جریان( با این فرض محاسوووبه میMIRRشوووده )تعدیل گذاری با نرخی معادل  های نقدی مثبت سووورمایهشوووود 
های نقدی پروژه با نسوونتی، جریا  IRRکه در محاسووبه  شووود، درحالیگذاری میهزینه سوورمایه شوورکت بازسوورمایه

تری از سوووودآوری بینانهمحاسوووبه واقع   MIRRشوووود. بر این اسووواس،  گذاری میبازسووورمایه  IRRنرخی معادل خود  
 آورد.فراهم می  IRRشرکت در مقایسه با 

که ارزش  4.37گذاری  دوره بازگشوت سورمایه عادی این پروژه سورمایه سوال اسوت. دوره بازگشوت سورمایه متحرک، 
 .سال است  6.02کند،  را نیز در محاسبات لحاظ می زمانی پول

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

  ریال  ونیلیم  152,233 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %37نر

خ بازده داخل      25%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1404 سال 4.37 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1406 سال 6.02 20%در  متحرکه یدوره باز

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

که  برداری در جدول زیر ارائهشووده برای دوره بهرهبینیسووود و زیان پیش این جدول نشووان شووده اسووت. همچنان 
کلیه سالدهد، انتظار میمی  .برداری سودآور باشدهای مورد بهرهرود عملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 42جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 پنجم سال  سال  هارم سال سوم سال دوم سال اول
 1,881,661  1,710,601  1,555,092  1,413,720  1,285,200  درآمد فروش 

 ( 1,767,622)  (1,606,929)  ( 1,460,845)  ( 1,328,041)  ( 1,207,310)  ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 26,957)  ( 25,625)  (24,300)  ( 23,095)  (22,000)  ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 پنجم سال  سال  هارم سال سوم سال دوم سال اول
 87,082  78,047  69,947  62,584  55,890  مالیاتسود خالص قبل از 

 - - - - - مالیات
 87,082  78,047  69,947  62,584  55,890  سود خالص 

 4.63 4.56 4.50 4.43 4.35 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن سوووطح، هزینهنقطه سوووربه محل حاشووویه فروش های ثابت سووواالنه پروژه از  سووور، سوووطحی از فروش اسوووت 
که میزان فروش سور، سوود شورکت صوفر اسوت. درصوورتیشوود. در نقطه سوربهعملیاتی سواالنه آن پوشوش داده می

سوور باشوود،  که میزان فروش بیشووتر از نقطه سووربهده و درصووورتیسوور باشوود، عملیات شوورکت زیانکمتر از نقطه سووربه
که جدول زیر نشووان  کل سووالدهد، انتظار میمیعملیات سووودآور خواهد بود. همچنان  برداری،  های بهرهرود در 

کثر   کل هزینه 28با فروش حدا  .های ثابت ساالنه بازیابی شونددرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 43جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره 

 م سال پنج سال  هارم سال سوم سال دوم سال اول
 1,881,661  1,710,601  1,555,092  1,413,720  1,285,200  درآمد فروش 
 1,767,622  1,606,929  1,460,845  1,328,041  1,207,310  هزینه متغیر

 114,039  103,672  94,247  85,679  77,890  حاشیه سود 
 6  6  6  6  6  نسبت حاشیه سود )%( 

 26,957  25,625  24,300  23,095  22,000  هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 444,793  422,819  400,952  381,073  363,002  سر ارزش فروش در نقطه سربه
 24  25  26  27  28  سر )%(نسبت سربه 

 4.2  4.0  3.9  3.7  3.5  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: 44جدول 

 عنوان
 برداریبهرههای سال های ساختسال

 پنجم  هارم سوم دوم  اول اول
 611,214 513,210 424,116 343,121 269,489 202,551 های جاریدارایی  

 71,248 82,170 93,217 104,265 115,312 126,360 های ثابت )خالص(دارایی  
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 عنوان
 برداریبهرههای سال های ساختسال

 پنجم  هارم سوم دوم  اول اول
کل دارایی   682,462 595,380 517,333 447,386 384,801 328,911 ها جمع 
 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری

 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری
 328,911 328,911 328,911 328,911 328,911 328,911 حقوق صاحبان سهام 

 266,469 188,422 118,475 55,890 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 87,082 78,047 69,947 62,584 55,890 0 ماندهسود باقی 

 682,462 595,380 517,333 447,386 384,801 328,911 بدهی و حقوق صاحبان سهام جمع 
 مالی   هاینسبت  3-10

که مشوواهده میبرداری در جدول زیر ارائههای مالی در طی دوره بهرهنسووبت شووود نسووبت شووده اسووت. همچنان 
کل دوره بهرهROEسوووود خالص به حقوق صووواحبان سوووهام ) تدریج از نرخ هزینه  بهبرداری دارای رشووود بوده و ( در 

 گیرد.سرمایه پیشی می
بر بدهی جاری( محاسوبه نشوده اسوت. به هر  به دلیل صوفر بودن بدهی جاری، نسوبت جاری )دارایی جاری تقسویم

 رود نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.روی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار می
کارایی سورمایهگذاری به هزینهت سورمایهکل سورمایه و نسوبهمچنین، نسوبت فروش به که  گذاری را های پرسونلی، 

 .شونددهد، مطلوب ارزیابی میموردسنجش قرار می
 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 45جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 26% 24% 21% 19% 17% سهام )درصد(نسبت سود خالص به حقوق صاحبان 

 13% 13% 14% 14% 15% نسبت سود خالص به ثروت خالص
 5% 5% 4% 4% 4% نسبت سود به فروش

کل سرمایه  6.8% 6.5% 6.2% 5.9% 5.6% نسبت فروش به 
 14.5% 15.2% 15.9% 16.7% 17.6% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 

خ  3-11  بازده داخلی تحلیل حساسیت نر
کتور درآمد فروش، دارایی های ثابت و  جدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به تدییر انفرادی در سووه فا

تدییر در  گوذاری حواضووووور، بوا فرض عودمدهود. نرخ بوازده داخلی پروژه سووووورموایوههوای عملیواتی را نشووووووان میهزینوه
کتورهای یادشوده و همچنانکه در بخش به تدییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت   37ه شود، برابر  های قبل مشواهدفا

کمتر از حساسیت آن به تدییر هزینهدارایی  .های عملیاتی استهای ثابت 
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کتور  یانفراد  رییبه تد  ینرخ بازده داخل  تیحساس:  46جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %78- %42 %201 
16.00% - %78- %41 %166 
12.00% - %78- %40 %132 
8.00% - %38- %38 %98 
4.00%- %7 %38 %66 
0.00% %37 %37 %37 
4.00% %68 %36 %9 
8.00% %102 %35 %32- 
12.00% %137 %34 %70- 
16.00% %174 %33 %70- 
20.00% %211 %33 %70- 

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

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و    4.37دوره بازگشوت سورمایه    خصوو بهبا توجه به اطالعات این بخش   3.2سوال از زمان شوروع سواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووادی دارد.   37برابر    IRRو  آن  برداریبهرهسووال بعد از   کهدرصوود، ایجاد  در فصوول    ازآنجا

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