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ح  خالصه  طر
ح هبرگ  خالصه مشخصات طر

ح  کائویی یا شکالتی نام طر کا  بستنی شیری 
کشاورزیی دستنییپا زمینه فعالیت   صنایع تبدیلی 

ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر
ح   شهرک صنعتی بیدک شهرستان محل اجرای طر

کائو یریش یبستن نام محصول/محصوالت  یشکالت  ای ییکا
کائو یریش یبستن ظرفیت تولید  2٬000 تن یشکالت  ای ییکا

 شیر خام و شکر موردنیاز مواد اولیه 
 نفر 24 زایی اشتغال

 مترمربع 5٬800 زمین موردنیاز
 مترمربع 1٬480 زیربنا

 انرژی و آب موردنیاز
 مترمکعب در سال 20٬000 میزان مصرف آب 

 کیلووات  240 توان برق  
 مترمکعب در سال 2٬500٬000 گاز 

 میلیون ریال 141٬566 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 71٬624 سرمایه در 

گشت سرمایه )در %دوره   سال 3.12 (0باز
 میلیون ریال 280٬434 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد 56% (20( )در %IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد %29 (MIRRشده )نر

 درصد ظرفیت تولید %27 سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 239٬100 نر
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 چکیده
کائو  یریشت  یبستتنطرح هدف مطالعه بازار   نیدر ا   ل یتحل  خصتو به  آنجوانب   یتمام  یو بررست یشتکالت  ای ییکا
 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا یعرضه و تقاضا  زانیم
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

که با  مزه داردستر منجمد و   ینوع  یبستتن از    تواندیم  یچرب نیباشتد. مقدار ا  ریشت  چربی ٪10شتامل حداقل   دیاستت 
شتتامل   تواندیم  یبستتتن  نیهستتتند، هم ن  ریشتت  یچرب 14% یحاو  هایکه معمواًل بستتتن  ابدی  رییدرصتتد ت    16تا  10
که به همراه مواد شتتتت  اتیانواع لبن  گرید کارخانه    نی. اولشتتتتودیم  هیدهنده تهو طعم  کنندهنیریمثل خامه باشتتتتد 

به   زیاداحتمالبه  یدرستت شتدن بستتن  کار خود را آغاز نمود.  لند، یمر  در  1851جهان در ستال   یستازیبستتن  یصتنعت
  ی بستتن  هاتابستتان  انیدر زمان هخامنشت  انیرانی. اگرددبازمی  الدیستال قبل از م 500حدود    یهخامنشت  یامپراتور
ستال قبل   400حدود    نی. بر استا  شتواهد هم نکردندیمصترف م  گرید یهاو طعم  یاوهیم  ، یزعفران یهابا طعم

گالب مصتترف مداشتتته یامروز  هایفالوده  هیشتتب  یزیچ  انیرانیا الدیاز م که با  در این طرح بستتتنی بر   .کردندیاند 
کائو و شتتتتتکالت در بستتتتتتههاطعمپایه شتتتتتیر و با  کا ی هاوزنی حصتتتتتیری و لیوانی در  هابندیی مختلف هم ون، 

کد آیستتتتتیال این محصتتتتتوالت  کد    1520512750طرح مختلف تولید خواهد شتتتتتد.   21050000محصتتتتتول طرح  HSو 
گمرک با عنوان کد  کائو  یدارا  ی(، حتEdible ice)  زدهخی یهاشربت ریو سا  یبستن  است.   .است 21050000 کا
کائویی یا شکالتیمشخصات : 1جدول  کا  ال یس یآ یبند طبق طبقه  بستنی شیری 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
کائویی یا  کا  Chocolate-milk ice cream 1520512750 21050000 1 شکالتیبستنی شیری 

 پروژه معرفی 1-2
کتارختانته تولیتد بستتتتتتنی صتتتتتورت  این طرح برای راه کتارآفرین پ  از بررستتتتتی بتازار و  ردیپتذیمانتدازی  . در این طرح 

کارخانه اقدام به اخذ مجوزهای قانونی و ستتتپ   های مربوط انجام و پ  از طرح نیازستتتنجی ستتترمایه  نیتأمریزی 
کرده، پ  از آماده ، تأسیسات و خرید و نصب تجهیزات اقدام به تولید بستنی  هاساختمانسازی سوله و موردنیاز 

کرد.  خواهد 
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ،یاجتماع  ،یات اقتصادمالحظ  1-2-1

بررستتتتی استتتتت. جنبه اول وفور منابع اولیه در محل طرح، شتتتتیر ماده  ضتتتترورت اجرای این طرح از چند جنبه قابل
شیر تولید خود   هایدامداراصلی بستنی است و در استان خراسان شمالی تولید شیر در سطح مطلوبی قرار دارد و  

، با توجه به اهمیت استتتتتفاده از شتتتتیر تازه و هزینه بستتتتیار پایین فروشتتتتندیمخارج از استتتتتان   را باقیمت پایینی به
کارخانه در محل طرح اجرای این طرح در استتتتتان ضتتتترورت زیادی دارد.حمل جنبه دوم مربوط به   ونقل شتتتتیر به 

وجود نیروی ی بیکاری در استتتان خراستتان شتتمالی نامطلوب نیستتت اما  هاشتتاخ نیروی انستتانی استتت. هرچند  
کارگر فراوان   کارخانه بستتنی باشتد. استتفاده از این فرصتت بستیار ارزشتمندی برای راه  تواندیممتخصت  و  اندازی 
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کار استتان در این زمان ضترورت بستیار زیادی دارد. جنبه ستوم مربوط به  فرصتت برای جلوگیری از مهاجرت نیروی 
کوتاهی دارد. این فاصتله    صتادرات استت. استتان خراستان شتمالی ازنظر ج رافیایی کستتان فاصتله  با اف انستتان و پا

کاهش هزینه حمل  ریتأثکوتاه  کستتتان جزو مناطق  شتتودیمونقل  بستتیار فراوانی بر  و از ستتویی دیگر اف انستتتان و پا
که در فصل تابستان تمایل زیادی به واردات بستنی دارند.  گرم هستند 

کار    تواندیماقتصتتادی اجرای این طرح در استتتان خراستتان شتتمالی    ازنظر بستتیار اثربخش باشتتد. استتتفاده از نیروی 
درآمتد    توانتدیمدیگر و یتا صتتتتتتادرات آن    یهتااستتتتتتتانبر روی مواد اولیته و فروش آن در    افزودهارزشبومی، ایجتاد  

 .استان را افزایش دهد  دامداران
که این خانواده محصتتتتول مطرح  9کشتتتتور در صتتتتنایع غذایی  گذاری  ی ستتتترمایههاتیاولودر لیستتتتت   شتتتتده استتتتت 

کدام از  کدام از آن خانواده محصتتوالت قرار ندارد. اما از ستتویی دیگر اجرای این طرح بر روی هی محصتتول در هی 
کشتتور واردات   حجم  نامطلوب و نامناستتب نخواهد داشتتت.  ریتأث  هاتیاولوآن   که به  محصتتوالت مشتتابه این طرح 
صفر و ناچیز   باً یتقرشده ما، واردات غیررسمی نیز ی انجامهایبررسبسیار پایین و ناچیز است و با توجه به   ودشیم

کشورهای  که حجم صادرات این محصول به  کرد  است. اما در بحث صادرات این محصول باید این نکته را مطرح 
کالن اقتصتتادی همهااستتتیستتاین طرح با مجموع    ی بزرگ مناستتب استتت.هاشتترکتهمستتایه توستتط  راستتتا و  ی 

افزوده  ، فراوری شتتیراز طریق این طرح انجام و ارزششتتودیمزایی  همستتو استتت. اجرای این طرح موجب اشتتت ال
کاهش  ی حملهانهیهز.  کندیمشیر را ایجاد    .دهدیمونقل را 

 پروژه  یابیمکان  1-3
مختصتات  با  17  مترمربع واقع در شتهرک صتنعتی بیدک بجنورد در قطعه شتماره 5800این پروژه در زمینی به متراژ  

استتتت. تمامی مواد اولیه    شتتتدهارائهمحل پروژه در شتتتکل زیر   GISخواهد شتتتد و نقشتتته    ( اجرا4147060٬521648)
یر  ماده اولیه این طرح شتتتت  نیتریاصتتتتلوفور در استتتتتان خراستتتتان شتتتتمالی وجود دارد. هرچند  موردنیاز این طرح به

ستتتتتو موجتب افزایش رضتتتتتایتمنتدی  یتابی این طرح در این استتتتتتتان و در مرکز استتتتتتتان، بجنورد، از یتالاستتتتتت. مکتان
کیفیت    فروشتتندیمی دیگر  هااستتتانکه شتتیر تولیدی خود را به   شتتودیمدامدارانی   و از ستتویی دیگر موجب بهبود 

، باید به این مستتاله ح به بازار مصتترفطر  یدستتترستت. ازنظر  شتتودیمبستتتنی برای استتتفاده از شتتیر تازه در محصتتول  
گرفته که هرچند بازار فروش در استتان اهمیت بستیار باالیی دارد اما بازار فروش اصتلی در نظر  کرد  شتده برای  اشتاره 

کارخانه استتت. به نظر  شتتهر مشتتهد با جمعیت    دیآیماین طرح در شتتهر مشتتهد به فاصتتله دو ستتاعت و نیم از محل 
باید   ابع نیروی انسانیطرح به من  یدسترسازنظر .  ر ارزشمند برای این محصول خواهد بودچندمیلیونی بازار بسیا

کارگر فراوان   کار متخص  و  کارخانه و  بسیار زیادی بر روی راه  ریتأثگفت استان خراسان شمالی نیروی  اندازی بهتر 
 .خط تولید خواهد داشت
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 بیدکموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اسا   بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات

 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  2جدول 
 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 آب  1
 است  موجود 0 برق 2
 است  موجود 0 گاز  3
 است  موجود 0 تلفن  4
  1از  کمتر اصلی  راه 5
  0 راه فرعی  6
  8 فرودگاه بجنورد 7
  417 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1٬493 بندرعبا   9
  170 آهن جوینایستگاه راه 10
  192 آهن جاجرمراهایستگاه  11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
 )میلیون ریال(  خرید مواد اولیه:  3جدول 

کل  هزینه هر تن واحد مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 100,000 50 تن 2000 استان خراسان شمالی  شیر خام 1
 1,000 1,000 تن 1 مشهد بندی حصیریبسته 2
 1,000 1,000 تن 1 مشهد بندی لیوانیبسته 3
 250,000 500 کیلوگرم  500 استان خراسان شمالی  هادهندهطعم 4
 40,000 800 کیلوگرم  50 مشهد مواد اولیه آزمایشگاه 5
 14,000 70 تن 200 استان خراسان شمالی  شکر 6
 300 300 تن 1 استان خراسان شمالی  هایافزودنسایر  7

کل  406300 جمع 
گرفته  در 23٬910دالر   متیق  یجار، عطار  نگیبندی پکبستتته  ، یرمحمدیاز شتترکت شتت  هامتیشتتده استتت و قنظر 

 .و سازمان صمت استعالم شده است  یانیمعمار
 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 4جدول 

کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 300,000 250 1,200 بستنی لیوانی 1
 216,000 270 800 بستنی حصیری 2

کل  516,000 جمع 
 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5

کائویی یا شتتتکالتی بر استتتا  مجوز پروانه کا برداری مطابق های بهرهمیزان عرضتتته داخلی یا تولید بستتتتنی شتتتیری 
 .صورت جدول زیر استبه 1399تا  1394اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 

کائویی یا شکالتی  یر یش بستنی میزان عرضه داخلی  :5جدول   کا
 رفیت اسمی )تن(ظ سال
1394 14,910,894 
1395 15,063,659 
1396 15,150,424 
1397 15,274,438 
1398 15,382,323 
1399 15,482,613 

از وزارت صتتتتتنعت، معدن و    اخذشتتتتتدهبا توجه به اطالعات  1399فعال در ستتتتتال   یاطالعات واحدها  ریدر جدول ز
 .شودیم  ارائهتجارت  
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 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
کدشت  نار دونتعاونی تولیدی  1  3,200 1377  پا
 360 1371  فیروزکوه  شیرولبنیات پاستوریزه فیروزکوه  2
 1,350 1385  تبریز محمد عالقه بند قدیم 3
 1,100 1387  آذرشهر شیرین شکر 4
 1,400 1387  آذرشهر شیرین شکر 5
 600 1387  آذرشهر شیرین شکر 6
 100 1381  تبریز بستنی دوستی تبریز 7
کاظمی یگانه 8  100 1380  تبریز رضا 
 6,000 1383  ارومیه  سحر زمانصاحب  9
 705 1389  اصفهان شرکت  -بستنی مهر اصفهان  10
 1,500 1384  اصفهان شرکت  -اصفهان ریحان تگرگ  11
کاشان یهاتولیدی فرآورده 12  250 1389  کاشان شرکت -لبنی ربیع 
کاشان یهاتولیدی فرآورده 13  250 1389  کاشان شرکت -لبنی ربیع 
 200 1373  هرسین  کارخانه شیر پاستوریزه بیستون 14
 2,700 1390  تهران  بستنی روز  15
 890 1390  تهران  پرستوک 16
کدشت  ناب ورامین 17  4,380 1378  پا
 280 1390  بهارستان  سازی نوبهاربستنی 18
 1,100 1389  بهارستان  سازی امید شیرینبستنی 19
 3,363 1390  تهران  لبنی و پاستوریزه مهر یهافرآورده 20
 695 1375  بهارستان  سردسیر شهریار تیمور محمودی جاوید 21
 938 1389  بهارستان  تحفه تهرانبستنی  23
 1,400 1378  ساوجبالغ صنایع لبنی دو? ا تهران  24
 1,200 1389  دماوند کشت و صنعت دام اصیل الر  25
 100 1385  ساوجبالغ کازئینات ایران  26
 1,960 1385  ساوجبالغ کازئینات ایران  27
 843 1379  شهریار غذائی مائده شیرین  یهافرآورده 28
کندریعلی 29  880 1376  تهران  اص ری 
گلمهر 30  500 1384  کرج  بستنی 
کیمیا 31  786 1379  کرج  بستنی جوان 
 600 1376  کریمرباط  شرکت غذائی خانواده 32
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
کدشت  آبادلبنیات و بستنی شاد عبا   33  2,900 1383  پا
کدشت  شیرنوش  34  500 1389  پا
کدشت  شیرنوش  35  530 1389  پا
 1,962 1379  کریمرباط  شکوفه شیرین بهار 36
 500 1388  نظرآباد  واحد ساعدی زاده سعید خوشبین  اسداهلل خوشبین زاده و 37
 100 1379  طرقبه و شاندیز زاده طرقبه جواد حاجی  38
 2,400 1383  مشهد لبنی رضوی یهافرآورده 39
 100 1374  خرمشهر خوزستان  یاکارخانه شیر منطقه 40
 1,250 1386  زاهدان  شیربالدی  -زاهدان 364 ییتعاونی صنایع غذا 41
 500 1358  شیراز خوشمزه 42
 280 1385  الرستان نگین الرستان 43
 3,300 1384  شیراز 125بستنی  مهرکوش فار  44
 250 1386  شیراز پاندا دوش مهر  45
 3,500 1385  سنندج عسل 1900تعاونی  46
 15,000 1386  بندر انزلی  سرد خزرسابینه  47
 730 1376  کبودرآهنگ  بستنی بهاره همدان  48
 1,200 1373  میبد بستنی پاستوریزه نسیم میبد  49
 1,200 1373  میبد بستنی پاستوریزه نسیم میبد  50
 1,300 1382  میبد میبدسپید  51
 2,200 1382  میبد میبدسپید  52
 20 1386  اردبیل ملکیبهنام و رامین سامع  53
 10 1386  اردبیل بهنام و رامین سامع ملکی 54
 20 1386  اردبیل بهنام و رامین سامع ملکی 55
 50 1386  اردبیل بهنام و رامین سامع ملکی 56
گلستان 57 گل   225 1385  کردکوی تعاونی لبن 
گلستان  58  4,000 1387  گرگان  لبنی بستنی آیسان 
گنبدان مهرورزان  59  600 1388  گ ساران  دو 
گستر جام 60  5,000 1391  مشهد لبن 
 1,000 1391  نیشابور شکوه مهر نیشابور 61
 1,200 1391  میبد کیانوش میبد 62
 5,000 1391  مشهد عسل ت ذیه خراسان  63
 800 1377  میبد مکمل -بستنی پاستوریزه نسیم میبد  64
 5,000 1392  تهران  بسکیان هری   65
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 11,000 1399  لنجان  پارمیدا لبن پارسیان  66
گوهر لبن خان بابا 67 کدشت  بستنی و لبنیات   1,200 1392  پا
 4,050 1392  نظرآباد  طالیه داران جاوید ماندگار  ی و بستنمجتمع فرآورد های لبنی  68
 600 1398  کوهدشت شیخ حسن قبادی 69
ک  مشهدی زادهشیخمحمدعلی  70  180 1393  ارا
کدشت  محمد زهره وند 71  1,200 1395  پا
کی 72  500 1394  مشهد امید خا
کندری 73 کارآزموده   250 1394  مالرد  ابوالفضل 
کاسپین 74  180 1394  البرز صبا طب 
کدشت  رضا رحیمی چنگزینی 75  120 1398  پا
 400 1396  سمنان  لبنی آریا مهرقوم  یهافرآورده 76
کرامت طالع 77  1,000 1396  ارومیه  خدیجه 
 5,000 1398  کریمرباط  سهیل جمال خانی 78
 200 1397  مالرد  گل ین طعم ماد  79
گراوند 80  300 1399  کوهدشت حسن قاریان 
 3,000 1396  بروجن زرین لبنیات تاراز  81
 500 1396  گناباد  سرزمین خوب افالک 82
کرینی 83  100 1397  تبریز رعنا رئی  الذا
 360 1396  البرز رضا شعبانی 84
 300 1398  کردکوی خطیری محمدعلی 85
کران 86  300 1397  نمین پرستو حبیبی جله 
کله سر 87  500 1398  نظرآباد  قلی اص ری 
 70 1399  گرگان  جواد اص ری  88
 150 1398  کوهدشت عزیز نورعلی 89
 500 1399  البرز ابراهیمی کبرا 90
 220 1399  کردکوی شرکت اال سپید دماوند 91
 25,000 1392  سنندج بستنی عسل  1900تعاونی  92
 1,120 1396  مالرد  گلشهد 93
 2,500 1396  شیراز میالد نور حقیقت 94
 2,160 1396  بابل صنایع غذایی بابل آب 95
 1,000 1397  شیراز بستنی تال 96
 1,950 1399  شادگان  لبنی آل حمزه یهافرآورده 97
کالیجار  98  2,000 1397  کریمرباط  شرکت بازرگانی 
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 42,000 1394  ورامین  صنایع شیر تهران شهداد  99
 10,620 1397  بهارستان  کشاورزی ودامپروری شاندشت  100
 243 1397  نظرآباد  صنایع شیر سرو بی خزان 101
کندرودی 102 کبر اصالنی   200 1399  رشت ا
 400 1396  زنجان  حبیب اله فصاحتی 103
ک البرز 104 کوال  112 1396  قد  کیان 
 300 1393  فاروج  تعاونی برگ سبز مایوان  105
 100 1399  نظرآباد  جهان تجارت آموت 106
 30,000 1398  اسالمشهر  لبنیات و بستنی دومینو  107
 600 1396  آباد نجف سپاهان نادعلیمروارید  108
 1,000 1395  شبستر  2شیرین عسل واحد شماره  109
 1,000 1399  شبستر  2شیرین عسل واحد شماره  110
کوه سر طرقبه  یهافرآورده 111  900 1394  بینالود  لبنی 
ک لبن یهافرآورده 112  500 1399  نظرآباد  لبنی را
 500 1394  نظرآباد  نعمت البرز ایرانیان 113
 50 1397  ایرانشهر  کهوران 2726بندی آب آشامیدنی و دوغ تعاونی تصفیه و بسته 114
 21,750 1399  اسالمشهر  مجتمع صنایع غذایی میهن  115
 1,250 1396  ایذه صنایع شیر یهاشکوفه 116
 150 1399  نظرآباد  بهشیر نجم حسام 117
 2,400 1399  شوش  لبنی دامداران دهکده سفید  یهافراورده 118
کدشت  شیر دشت بکا  119  1,500 1396  پا
 4,000 1395  آذرشهر گل یخ تبریز 120
 200 1399  نظرآباد  فرآوری شیر ثنا 121
کدشت  تولید صنایع غذائی سروش مهر ارشیا 122  2,500 1398  پا
 2,000 1393  مبارکه  لبن رایان  طعمخوش  123
 500 1399  نظرآباد  تال لبن یاران  124
گوهر طعام 125  3,000 1397  نظرآباد  سپیدان 
 70 1394  نظرآباد  افشین م اره عابد 126
 150 1395  کرج  هاگل یخی نوش  یهافرآورده 127
 3,000 1393  زبر خان  هرم طالیی خراسان رضوی  128
 3,480 1392  تهران  بستنی پوپ 129
کاران وطن 130  1,500 1398  اشرفیه آستانه مبین 
کهن 131  600 1395  نظرآباد  پارمین پار  
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
کویر 132  15,000 1395  کرمان پیام شیر آریا 
 200 1399  کریمرباط  مجتمع صنایع غذائی و لبنی فدک لبن یزدیان  133
 1,300 1394  کریمرباط  آرین لبن تشریفات 134
 100 1396  کوهدشت چنگیز علیمرادیان 135
ک  136  6,000 1399  تهران  تولیدی مواد غذایی تولیکوال
 600 1399  تبریز زاراللهآوازه نام  137
 250 1399  گنبدکاوو  عبدالوافق ایگدری 138
 2,400 1398  شیراز بستنی شیراز بهارنارنج 139
 85 1397  مالرد  نیکان قلعه نوژان 140
 2,728 1397  لنجان  ساحل دشت سپاهان 141
 60,000 1394  شیراز زرین غزال 142
گلستان یها شرکت فرآورده 143  1,600 1398  گنبدکاوو  لبنی ستاره طالیی 
ک پی 144  2,500 1393  شهرکرد پا
 4,000 1394  بابل تولیدی توزیعی شاد شیر شمال  145
 10,000 1398  اهواز توسعه فنون خوزستان 146
 2,000 1396  دهگالن لبنی پاستوریزه لبن دوش غرب یهاتولید فرآورده 1368تعاونی  147
 20,700 1397  آمل آری  آمل 148
کبرعلی 149  315 1398  تنگستان  حیدری ا
کبان 150  300 1393  ساوجبالغ گروه صنایع غذایی پا
 1,000 1397  خلخال لبنی دامنه عجم یهاصنایع تبدیلی فرآورده 151
 600 1399  کریمرباط  بندی امید پروتئین سالمتصنایع بسته 152
 500 1395  بندرعبا   مزرعه سبز هرمزگان 153
گل ایران  154  500 1395  شهریار چو 
 50 1399  ساوجبالغ صنایع شیر پاستوریزه مهردادشیر 155
ک 156  16,800 1394  تهران  لبنیات پاستوریزه پا
 2,000 1395  تهران  لبنیات مادی می ما  157
کدشت  شیرین شهد مانا 158  1,300 1396  پا
 4,340 1395  سنقر  محمدرضا حشمتی 159
 9,000 1396  اسالمشهر  مجتمع صنایع غذایی میهن  160
 500 1397  پیشوا صمد رسولوی بنی  161
 1,950 1395  کریمرباط  تولیدی مهرورزان لبنی یهافرآورده 162
کدشت  سرزمین یخی پارسیان 163  1,200 1395  پا
کدشت  رز ریحان ظفر 164  600 1396  پا
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 500 1396  مشهد تولیدی بستنی و شیرینی دقت غفوری  165
کوروش 166  250 1396  پردی   لبن صدیق 
 250 1396  شهریار شیرین شهد صبا  167
گستر سعادت پسند  168  1,000 1397  البرز شیرین 
 350 1398  سراب  شیرین لبن مهدوی سراب  169
 35,000 1398  آبیال اعظم نصیری  170
 250 1398  کرمان علیرضا شاطری پور اصفهانی 171

کته بتا توجته بته اطالعتات اختذشتتتتتده از وزارت دارد )وجود    1399اطالعتات ظرفیتت تولیتد واقعی فقط در ستتتتتال    ازآنجتا
های دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای  در جدول فوق( و در ستتتتال 1399صتتتتنعت، معدن و تجارت در استتتتفندماه  

که پروانه   کاهش ظرفیت استتمی واحدهایی  را نستتبت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهرفع این مشتتکل درصتتد 
که نتیجه آن   میکنیمهای دیگر را نیز در این درصتد ضترب  رده ستپ  ستالبه دستت آو  )جدول فوق( 1399در ستال 

ظرفیتت    کتهاستتتتتتت، لتذا بتا توجته بته این  1398تتا    1394هتای  مشتتتتتخ  شتتتتتتدن ظرفیتت تولیتدی تقریبی در ستتتتتتال
کته پروانته برای   و ظرفیتت واقعی این ستتتتتتال    تن  15٬482٬613  برابر  1399صتتتتتتادرشتتتتتتده در ستتتتتتال    هتاآنواحتدهتایی 

برای به دستتت آوردن   توانیمکه    دیآیمبه دستتت  0.033254، از تقستتیم این دو عدد ضتتریب  استتتتن  514٬860
لذا با اعمال    برداری استتفاده نمود.ی بهرههاپروانهظرفیت بر استا    ظرفیت واقعی هرستال از ضترب این ضتریب در

 .شودیماین ضریب جدول زیر حاصل  
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 495,847 
1395 500,927 
1396 503,812 
1397 507,936 
1398 511,524 
1399 514,859 

نشتتتتتان    یخط  ونیبر استتتتتا  رگرستتتتت 1404را مطابق جدول فوق تا ستتتتتال   دیتول  یبیتقر  زانیم  بینیپیش  رینمودار ز
 .دهدیم
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 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  

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

 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 518,915 
1401 522,660 
1402 526,400 
1403 530,140 
1404 533,880 

کشور از سال  دهندیمنمودار و جدول فوق نشان   هم نان صعودی است، لذا ظرفیت    1404تا  1400، میزان تولید 
 جدید وجود دارد.  یهاکارخانهبرای احداث  

بتتا آدر    کشتتتتتتتاورزی تهران  بتتازرگتتانی، صتتتتتنتتایع، معتتادن و  اتتتاق  استتتتتتتا  اطالعتتات  بر  کشتتتتتور  بتته  میزان واردات 
http://www.tccim.ir    عنوان بهندارد لذا اطالعات  وجود  1399و   1398مطابق جدول زیر استتت. )اطالعات ستتال  

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

گمرکی  سال  واردکنندهکشورهای  میزان واردات )تن( تعرفه 
1394 21050000 0 - 
1395 21050000 0 - 
1396 21050000 0 - 
1397 21050000 0 - 

495٬847
500٬927 503٬812

507٬936
511٬524 514٬859

518٬915
522٬657

526٬399
530٬141

533٬884

470٬000

480٬000

490٬000

500٬000

510٬000

520٬000

530٬000

540٬000

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

http://www.tccim.ir/
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که مشخ  است میزان واردات صفر است.  هم نان 
بتتا آدر    کشتتتتتتاورزی تهران  بتتازرگتتانی، صتتتتتنتتایع، معتتادن و  کشتتتتتور بر استتتتتتا  اطالعتتات اتتتاق  میزان صتتتتتتادرات از 

http:www/tccim/ir    عنوان  وجود ندارد لذا اطالعات به 1399و   1398مطابق جدول زیر استتتتتط )اطالعات ستتتتال
گرفته 1397تا  1394آتی از سال  هایبینی سالهای اولیه برای پیشداده  شده است(.در نظر 

 1397تا  1394 هایسالصادرات طی    بینیپیش زانیم  :10جدول 
گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
کستان، عراق 41,462 21050000 1394 گرجستان، عربستان، قطر، امارات متحده عربی، پا  قزاقستان، 
کستان، عراق 36,928 21050000 1395  ، مالزی،  انگلستان ،امارات متحده عربیمتحده امریکا، ، ایاالت پا
کستان، عراق 37,313 21050000 1396  ، مالزی، قطر، بحرینامارات متحده عربیمتحده امریکا، ، ایاالت پا
کستان، عراق 41,804 21050000 1397 گرجستانامارات متحده عربی، پا  ، مالزی، قطر، بحرین، 

 .دهدیمبر اسا  رگرسیون خطی نشان  1404بینی میزان صادرات را مطابق جدول فوق تا سال نمودار زیر پیش
 1404میزان صادرات تا سال  بینیپیش :2نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400صادرات از سال   بینیپیشمقدار  

 1404تا  1400 هایسالصادرات طی    بینیپیشمقدار   :11جدول 
 )تن( میزان صادرات بینیپیش سال
1398 39,730 
1399 39,871 
1400 40,012 
1401 40,153 
1402 40,294 

41٬462

36٬928 37٬313

41٬804

39٬730 39٬871 40٬012 40٬153 40٬294 40٬435 40٬576

34٬000
35٬000
36٬000
37٬000
38٬000
39٬000
40٬000
41٬000
42٬000
43٬000

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404

http://www.tccim.ir/
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 )تن( میزان صادرات بینیپیش سال
1403 40,435 
1404 40,576 

  یی هاکارخانهلذا    استتتصتتعودی   1404تا    1400صتتادرات محصتتول از    دهدیمنمودار و جدول فوق نشتتان   هم نان
 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 صتادرات استت در جدول زیر میزان تقاضتای داخلی 
 آمده است

 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :12جدول 
 میزان تقاضا )تن( سال
1394 454,385 
1395 463,999 
1396 466,499 
1397 466,132 

بر استتا  روش رگرستتیون خطی را   1404میزان تقاضتتای داخلی را مطابق جدول فوق تا ستتال    بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدیمنشان 

 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 472,189 

454٬385

463٬999466٬499466٬132
472٬189

475٬963
479٬737

483٬511
487٬285

491٬060
494٬834

430٬000

440٬000

450٬000

460٬000

470٬000

480٬000

490٬000

500٬000

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404
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 میزان تقاضا بینیپیش سال
1399 475,963 
1400 479,737.2 
1401 483,511.29 
1402 487,285.4 
1403 491,059.5 
1404 494,833.59 

که نمودار و جدول فوق نشان  کشور با یال شیب مالیم افزایشی است  دهندیمهم نان   .میزان تقاضای 
که مجوز اخذ   بر اسا  میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 

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

 ظرفیت تن درصد پیشرفت
0%-25% 255,050 

25%-50% 57,575 
50%-75% 82,290 
75%-100% 39,180 

که نمودار و جدول میزان تقاضتتای محصتتول موردنظر نشتتان  صتتورت  به 1404، تقاضتتاها تا ستتال دهدیمهم نان 
کشتور اضتافه شتود.   تواندیم تن 12٬000حدود   1402به ستال  1399که از ستال طوریبه  باشتندیمصتعودی  به تولید 

کنیم   گر فرض   تن  39٬000درصتتتتد به تولید برستتتتند )در این طرح  75ی با درصتتتتد پیشتتتترفت باالی هاکارخانهحال ا
کشتور اشتباع   استت(،  ان خراستان شتمال در  اضتافه خواهیم داشتت. از طرفی استت تن 27٬000حتی حدود    استتبازار 

که بر استتتتا  نرم   شتتتتودیمصتتتتورت ستتتتنتی تولید  تن در مانه و ستتتتملقان و فاروج بیشتتتتتر به 700حال حاضتتتتر حدود  
بستتتنی از تولیدات   تن  4٬000که حداقل    میریگیمتن باشتتد لذا نتیجه    5٬000جمعیت استتتان باید ستتهم تولیدی ما 

کیفیت باالی محصتتتول تولیدی تا   ارائهشتتترط  توستتتط تولید داخل به  تواندیمکه این   شتتتوندیمخارج استتتتان وارد  
استتفاده    توانیمکه صتادرات نیز رو به افزایش استت و از این پتانستیل هم حدود زیادی جایگزین شتود ضتمن این

 نمود.
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6

کشتتتور اشتتتباع تن  2٬000تولید بستتتتنی شتتتیری با ظرفیت    5-1با توجه به تحلیل بخش  ازنظر   شتتتده استتتت امااز نگاه 
کمبود داریم و بازار استتتان در اختیار ستتایر  کیفیت و قابل  قرارگرفته  هااستتتاناستتتان  رقابت با استتت لذا با تولیدی با

که به دلیل افزایشتتتتی بودن صتتتتادرات  گیریم ضتتتتمن اینبازار استتتتتان خود را به دستتتتت ب  میتوانیم  هااستتتتتانستتتتایر 
 .به این بازار نیز فکر نمود  توانیم
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 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
تا  1400ی هاستتتتالاز    هاآنشتتتتده در میزان تولید بستتتتتنی شتتتتیری، میزان نیاز به احداث  با توجه به مطالعات انجام

که تا حدودی موجب اطمینان خاطر ستتترمایهبینیافزایشتتتی با شتتتیب مالیم پیش 1404 گذاران جدید  شتتتده استتتت 
کمکه   ابدییمافزایش   تن 12٬000حدود   1402تا  1399که میزان این تقاضتا از ستال طوریاستت. به کردن ظرفیت    با
کاری هاکارخانه کشتتور تا ا تن  39٬000درصتتد به باال )در این طرح  75یی با پیشتترفت  شتتده اشتتباع 1402ستتت(، نیاز 

کارخانه   که ظرفیت این  گفتن استتتتت  کشتتتتور جای نگرانی برای  استتتتت تن 2٬000استتتتت. شتتتتایان  ، لذا از دیدگاه نیاز 
کارخانه وجود دارد. اما از دیدگاه استتتانی با توجه به این تن بستتتنی در حال تولید داریم    700که حدود  احداث این 

کشتا باشتد  تن 5٬000ورزی استتان( و بر استا  نرم جمعیت استتان باید ستهم تولید ما حدود  )طبق اطالعات جهاد و 
که توستتتط ستتتایر  تن 4٬000لذا حدود   کارخانه موردنظر شتتتودیم  نیتأم  هااستتتتاننیاز استتتتان ما استتتت  گر  . بنابراین ا

کیفیت مناستتتتب با ستتتتایر  ت اعظمی از بازار  قستتتتم  تواندیمازنظر محصتتتتول رقابت نماید    هااستتتتتاناستتتتتان بتواند با
به   توانیمریزی مناستتتب بینی صتتتادرات افزایش استتتت لذا با یال برنامهکه چون پیشاستتتتان را بگیرد ضتتتمن این

کارخانه  فکر نمود. در انتها نویستتندگان طرح پیشتتنهاد راهصتتادرات هم که محصتتولی  مشتتروط بر این  رادارنداندازی 
کیفیت قابل .از بازاریابان به همراه داشته باشندی قوی امجموعهرقابت به همراه  با



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کارخانه تولید بستنی موردبررسی قرار    .ردیگیمدر این بخش مطالعات فنی 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
که در دو شتتتیوه بستتتتنی   ح هدف از اجرای این طر کائویی یا شتتتکالتی استتتت  کا کارخانه تولید بستتتتنی شتتتیری  ایجاد 

در شتتهرک صتتنعتی بیدک بجنورد در قطعه  ح ل اجرای این طرح. مشتتودیمبندی  حصتتیری و بستتتنی لیوانی بستتته
در   تن 2٬000کارخانه    ح بندی در این طراستتتتت. ظرفیت تولید انواع بستتتتته  مترمربع  5٬800ت  حدر مستتتتا 17شتتتتماره 

کاری  300بر استتا    ح ی این طرهابینیستتال استتت. پیش تن  7در ستتال برآورد شتتده استتت. برای تولید تقریبی    روز 
کارخانه نیاز داریم. ظرفیت تولید بستتتتتنی لیوانی در    ستتتتاعته 8کاری  یال نوبت  روزبهبستتتتتنی در   ی زهایستتتتادر این 

 .روز خواهد بودتن در   4تن و ظرفیت تولید بستنی حصیری   3  باً یتقرمختلف  
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

بستتنی   تن 2٬000ی الزم برای تولید ستالیانه  هابینیپیش ح بر استا  مطالعات بازار و مجوزها صتادرشتده در این طر
صتتتورت بستتتتنی حصتتتیری  ی بههاوزنو   هاطعمتن انواع مختلف   800  باً یتقرجم تولید  حبرآورد خواهد شتتتد. از این 

بندی خواهد  صورت لیوانی بستهی مختلف، بههاوزنو    هاطعمبستنی با    تن  1٬200 باً یتقرخواهد شد؛  بندی بسته
کرد. دستتتتته اول،  طبقه دودستتتتتهدر    توانیمدستتتتتگاه این خط تولید، را    نیتریاصتتتتلشتتتتد.   ی هادستتتتتگاهبندی 
که این بستتنی . دستته  دارندعهدهصتورت هموژنیزه و پاستتوریزه را بر وظیفه تولید بستتنی از شتیر به  هادستتگاهستاز 

که با توجه به انواع مختلف بستتتنی نیاز به ی بستتتههادستتتگاهدوم  ی متفاوتی خواهیم  هادستتتگاهبندی هستتتند 
کی بستتتنیهادستتتگاهمربوط به   ح خط تولید در این خط تولید این طر گلوگاه  داشتتت. ه ظرفیت تولید  ستتاز استتت 

 .کندیمکل خط را تعیین  
 : نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 15جدول

 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 800 بستنی حصیری 1
 1٬200 بستنی لیوانی 2

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
که در جدول زیر مشتتتتاهده همان بندی موردنیاز برای تولید  در ستتتتتون دوم حجم مواد اولیه و بستتتتته  دیکنیمطور 
شتده استت. وضتعیت بازیافت  بینیبستتنی در ستال آمده استت. در ستتون ستوم برآورد حجم ضتایعات پیش تن 2٬000

که  ن شتتتتیر به دالیل مختلف از چرخه تولید  ت 50ستتتتالیانه    باً یتقردر ستتتتتون چهارم آمده استتتتت. برآورد ما آن استتتتت 
کارخانه خارج   بندی بستتتنی حصتتیری و لیوانی به دلیل  . از ستتویی دیگر بستتتهشتتودیمخارج و از طریق فاضتتالب از 

هتا و مواد اولیته آزمتایشتتتتتگتاه دهنتدهفروش هستتتتتتنتد. امتا مواردی دیگر هم ون طعمهتا قتابتلجن  پالستتتتتتیکی آن
کمی دارند و غیرق کارخانه شتیر، بستتهضتایعات بستیار  ها و ستایر دهنده، طعمهابندیابل بازیافت هستتند. در این 
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کتارختانته تحویتل    کننتدهتتأمینمواد اولیته توستتتتتط خود   ونقتل بر روی قیمتت مواد اولیته  و هزینته حمتل  شتتتتتودیمبته 
گردش  مالی مواد اولیه و بستتتته نیتأم. در این طرح شتتتودیمتوستتتط فروشتتتنده اضتتتافه   بندی از طریق ستتترمایه در 

گرفت  .صورت خواهد 
 : مواد اولیه موردنیاز برای تولید    16جدول

 واحد تن بستنی 2000 دی تولمصرف برای  نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
 تن 2٬000 استان خراسان شمالی  شیر خام 1
 تن 1 مشهد بندی حصیریبسته 2
 تن 1 مشهد بندی لیوانیبسته 3
 کیلوگرم  500 استان خراسان شمالی  هادهندهطعم 4
 کیلوگرم  50 مشهد مواد اولیه آزمایشگاه 5
 تن 200 استان خراسان شمالی  شکر 6
 تن 1 استان خراسان شمالی  هایافزودنسایر  7

 تولید  روش 2-4
تحتتتتتتتت    هاتیفعالاز    یارین بستتیکاستتت ل  قرارگرفتهد در دستتتر  عموم  یتول  یهاروشموارد دانش از    یاریدر بستت 
بررستی این ج  ینتا خا  آن استت. یوراموردنظر مستتلزم در اختیار داشتتن فنروش    کارگیریبهستتتتتتتتان  بوده و یل

کار مواد و   بخش شامل ارائه گردش   .تاس …شرح مبسوطی از روش تولید محصول، نموداری از 
موجود   یلترهایفخام توستط   ریشت  ازآنپ   شتودیمخام انجام   ریمخزن شت در محلخام   ریشت  افتیدر  مرحله اول:

  ل ی استت  یهاکشتیلولهو با  شتودیمشتده انجام    لتریخام ف  ریشت  گیریآشت الستپ    گرددیم  افتیدر  ( درخط0.02)
الزم به   ونیفرموالستت  نیماده خشتتال ح. در زمان افزودن  شتتودیم  تیتوستتط پمب به ستتمت مخزن پروستت  هدا

 .شودیمانجام   زی( ن0.05)  ونیلتراسیمحصول عمل ف
پخت   اتیعمل  زیهمان زمان ن  و در شتودیمبلندر به محصتول اضتافه    یتردستتگاهخشتال توستط   ماده مرحله دوم:

 .شودیمانجام 
  ون یزاستیتورو پاست  ونیزاستیهموژن  ی( محصتول برادرجه  65_55)  شتدهتعریف یبه دما  دنیاز رست پ  مرحله ستوم:

فشتتار    .شتتوندیمانجام   زمانهم  صتتورتبه  و پاستتتوریزاستتیون  ونیزاستتی. هموژنشتتودیموارد باالن  تانال پاستتتور  
  نگ یهلد یدر دما  ونیزاستیپاستتور  ستتمیست  استت.  ریمت    بار 200_80 نیب  6 ک یم ونیبه فرموالست  یهموژن بستتگ

پاستتتتور   ستتتتمی. )ستتتگرددیمخارج    وراز پاستتتت  درجه 4 یبا دما  و پاستتتتوربعد از هموژن   ک یدرجه استتتت. م 5.82
گراست   خودکار  صورتبه  (.شودینماجازه خروج داده   ک ینرسد به م  موردنظر یبه دما ک یم  و ا
محصتول   آوریعملجهت   نگیجیدر مخازن ا شتود ومی  تیهدا  نگیجیبه مخازن ا ک یم ستپ   :مرحله چهارم 

 .شودیم  ینگهدار
 .ابدیو تونل انجماد انتقال م کسرهی  یزرهایفربه   هاکشیلولهتوسط   بعدازآن  مرحله پنجم:
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نوع  نیا  بندیبستتته  :یریحصتت  یهایبستتتن مورد  درشتتود )یمانجام    خودکار  صتتورتبه  بندیبستتته :مرحله شتتشتتم
و    قرارگرفته  رهایحصت  نیب  خودکار  صتورتبه  یو بستتن شتدهانجامتوستط دستتگاه   بدون دخالت دستت و  زین  یبستتن
 (.شودیم  بندیبسته

 .یبه سردخانه جهت نگهدار  انتقال  :ممرحله هفت 
کائویی: 1 شکل کا  فرایند تولید بستنی 

 
 مشخصات دانش فنی تولید  2-5

 .و مشکلی جهت اخذ آن وجود ندارد  استی تولیدی داخل  هاشرکتدانش فنی تولید در اختیار تمامی  
کیفیت  2-6  کنترل 

کشتتتتور و هم نین ستتتتازمان استتتتتاندارد ایران محصتتتتول باید حاستتتتتانداردهای م صتتتتول: مطابق قوانین غذا و دارو 
 استانداردهای زیر را داشته باشد.

 : استانداردهای محصول17جدول

گی  استاندارد   نام ویژ
 استاندارد   قبولقابلمقادیر  گروه واحد سنجش مرجع  

کلی  گرم نمونه ) 2406استاندارد  اشرشیا  5234 منفی.  میکروبی  (CFU/gدر 
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گی   نام ویژ
استاندارد  

 مرجع  
 استاندارد   قبولقابلمقادیر  گروه واحد سنجش

گوالز   کوآ استافیلوکوکو  اورئو  
 مثبت

گرم نمونه ) 2406استاندارد   6806-3 منفی.  میکروبی  (CFU/gدر 

 1810 منفی.  میکروبی  گرم نمونه 25در  2406استاندارد  سالمونال 

 384استاندارد  چربی شیر )با شیر(
  درصد وزنی

(Weight/Weight )% 
فیزیکی 
 شیمیایی

کثر برابر   384 10حدا

درصد وزنی   2450استاندارد  مواد جامد شیر بدون چربی
(Weight/Weight )% 

فیزیکی 
 شیمیایی

 2450 7حداقل برابر 

درصد وزنی   2450استاندارد  )موادجامدکل(باقیمانده خشال 
(Weight/Weight )% 

فیزیکی 
 2450 34حداقل برابر  شیمیایی

کارز درصد وزنی   2450استاندارد  سا
(Weight/Weight )% 

فیزیکی 
کثر برابر  شیمیایی  2450 19حدا

کل  فیزیکی  درصد )%(  2450استاندارد  قند 
کثر برابر  شیمیایی  2450 0حدا

فیزیکی  درصد )%(  2450استاندارد  اسیدیته
کثر برابر  شیمیایی  2450 0.2حدا

کلی میکروارگانیسم گرم نمونه ) 2406استاندارد  هاشمارش  کثر برابر   میکروبی  (CFU/gدر  حدا
50٬000 5272 

کتریاسه گرم نمونه ) 2406استاندارد  انتروبا کثر برابر  میکروبی  (CFU/gدر   1-2461 10حدا
ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر

 –  بهداشتتی  یهافاضتالب ویژهو پرکاربردترین واحد مورداستتفاده در تصتفیه فاضتالب به نیترستپتیال تانال ستاده
کارخانه بستتتتنی استتتت انستتتانی کمال فرایندهایی از  ک استتتت  مخزنی تانال  ستتتپتیال. هم ون  ه در آن فاضتتتالب به 
  واحدهای   در یاگستتترده  طوربهها  تانال  ستتپتیال  . ازگرددیبیولوژیکی تصتتفیه منشتتینی، شتتناورستتازی و  قبیل ته

کتارگتاه  یهتاو ویالیی، مجتمع   مستتتتتکونی کتارختانته  یهتامستتتتتکونی و اداری،  هتای تولیتدی و  عمرانی و ستتتتتاختمتانی، 
تانال اعم از    الیستپت  قتیدر حق  .شتودیتفریحی و ورزشتی استتفاده م  یهاها، و مجتمع ها، رستتورانصتنعتی، هتل

کور    یریموجب جلوگ  یستتتنگ  یو حت برگال یتانال فا  الیو ستتتپت  لنیاتیتانال پل  الیستتتپت,یتانال بتن  الیستتتپت از 
کتر یکروبیم یهاو از پخش شدن فاضالب  گرددیم یچاه جذب یهاشدن سوراخ کنش توسط با   ی بدون انجام وا

 .کندیم  یریجلوگ  ینیرزمیزآب    یهاآن درون سفره یهامولکول یرو  یهواز  ریغ
 اند از:اجزای مهم هر سپتیال تانال عبارت

 ورودی فاضالب: شامل لوله و بافل )میانگیر( ورودی است. ستمیس  .1
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که بیشترین حجم سپتیال تانال را به خود اختصا  داده و معمواًل   .2 درصد   60-70مخزن اولیه سپتیال تانال: 
کل سپتیال تانال مربوط به این بخش است.  حجم 

کته بتاعتث جلوگیری از ورود لجن و چربی و    وارهید  .3 کننتده:  شتتتتتنتاورشتتتتتده بته مخزن زالل ستتتتتازی   هتایروغنجتدا
 .شودیم
کل ستپتیال تانال را شتامل شتده و در آن فاضتالب عاری از   30  باً یمخزن زالل ستازی: این مخزن تقر .4 درصتد حجم 

 .ابدیینشینی و شناوری تجمع ممواد قابل ته
گازهای تولیدشتتده ناشتتی از فرآیندهای بی  .5 گاز )تهویه(: از طریق این مجرا  که  خروج بیو  هوازی تصتتفیه فاضتتالب 

 .گرددیسپتیال تانال خارج م  عمدتًا متان است از
 .استخروجی سپتیال تانال   ولولهسیستم خروجی فاضالب: شامل بافل  .  6
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
در    موردنیازه  یرد. ستتتتترمایگیصتتتتتورت م  یگذارهیاز طرح، ستتتتترما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یتق ستتتتترمتایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیتازه  یتستتتتترمتاه ثتابتت و  یتطرح، ستتتتترمتا  یدوران اجرا  نیتتأمه در 
 . رند یگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران  یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  ٔ  مرحلهثابت در    هایدارایی.  شودیم
 زمین  2-8-1

 ریال( میلیون )  میزان و هزینه خرید زمین: 18جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 8٬700 1.5 5٬800 بجنورد، شهرک صنعتی بیدک  خراسان شمالی  زمین 

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

 ریال( میلیون )  سازیمیزان و هزینه محوطه: 19جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   1,740 0.3 مترمکعب 5٬800 برداری و تسطیح خا
کشی و درب  4,500 9 متر 500 حصار 

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

کل  8,734 جمع 
 سازی میزان و هزینه ساختمان: 20جدول 

ح   م.ر( کل )هزینه  م.ر(واحد )قیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 25,000 25 1,000 سوله سالن تولید 

 6,000 30 200 سوله انبار مواد اولیه
 5,000 25 200 سوله انبار محصول 
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ح   م.ر( کل )هزینه  م.ر(واحد )قیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 2,250 45 50 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 

 1,350 45 30 آجر و تیرچه و پوشش نگهبانیرفاهی و 
کل  39,600 جمع 

 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3
 آالت و تجهیزات هزینه ماشین:  21جدول 

 کل هزینه )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 1,300 1,300 1 لیتری پویا صنعت مبدل  7000 خاممخزن شیر  1
 150 150 1 لیتری پویا صنعت مبدل  7000 فیلتر  2
 1,000 1,000 1 تنی هیمورا 3 مخزن پروسی  3
 450 450 1 تنی. دایان  3 تری بلندر 4
کان 3 پاستور 5  2,600 2,600 1 تنی مهند  پا
 4,000 2,000 2 تنی پویا صنعت مبدل 3 مخازن ایجینگ  6
 4,000 4,000 1 کیلو در ساعت سردسیر 300 فریزرهای یکسره 7
 4,000 4,000 1 سردسیر 4*3ریلی  تونل انجماد  8
 1,500 1,500 1 عددی 10نوین ابزار  لیوانی بندی بستهدستگاه  9
 2,500 2,500 1 نوین ابزار یال تنی 1 حصیری بندی بستهدستگاه  10
گر  ماشین  3 دیگ بخار  11  1,500 1,500 1 تنی زا
 1,500 1,500 1 تنی ایران فود  3 هموژن  12
 3,000 3,000 1 تن تبرید، بام تبریدسازان  5000 آی  بانال  13
 300 300 1 لیتری دما تجهیز 100 گیرسخت  14
 700 700 1 گسترمهتاب  لیتری 5000 کننده خنالبرج  15
16 CIP 2000 1,500 1,500 1 وات پویا صنعت مبدل 

کل  30,000 جمع 
 تأسیسات 2-8-4

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

کلید و پریز تران  برق و ژنراتور ، 240KWامتیاز برق سه فاز  رسانیبرق  9,000 صنعتی ، تابلو برق و نصب 
 300 هالیتبد، شیرآالت و کشیولوله رسانیآب ، نصب تجهیزات ن یا 1ط5سایز  امتیاز آب رسانیآب 

 6,000 چاه سپتیال درون زمینی چاه سپتیال
گاز با ظرفیت رسانیسوخت  کنتور  500 امتیاز   350 گاز کشیلوله  ،G300متر مکعب در ساعت، با 

گرمایش و  کولر، اطفای حریق، اعالم حریق  ایمنیوسایل سرمایش،   1,500 بخاری، 
 1,000 انتقال شیر و یا بستنی  ی استیل هالوله 
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ح  عنوان  قیمت  شر
 500 مخصو  شیر شیرآالت

کل  18,650 جمع 
کارگاهی 2-8-5  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

کارگاهی  نهی هز  :23جدول   لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح  ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  وسایلشر  جمع 
گرم. ظرفیت  ترازوی دیجیتال  1  7.28 7.28 1 گرم لبکو  4000دقت دو 
 15.2 15.2 1 گرم ارزان آزما 3000آلومینیوم، برقی،  هات پلیت 2
 145 145 1 لیتری دی شیمی 100اتوکالو  اتوکالو  3
 42 42 1 لیتری ارزان آزما  55انکوباتور  انکوباتور کلد  4
 78 78 1 لبکو 100CMعرض  هودشیمیایی 5
 62 62 1 لیتر دی شیمی 45 درجه 102آون  6
 25.5 25.5 1 لیتری دی شیمی  18آون توستر  درجه 180آون  7
 65 65 1 شاخه لبکو 18سروفیوژ  سانترفیوژ 8
 8 8 1 سانتی متر دی شیمی 18 دسیکاتور  9
 50 50 1 لیتری دی شیمی  50انکوباتور  انکوباتور  10

کل  498 جمع 
 نقلیه وسایل 2-8-6

 هزینه وسایل نقلیه:  24جدول 
ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 3٬500 3٬500 1 تنی 5، یخ ال 99ماشین مدل  سایپا با یخ ال بستنی  1

کل  3,500 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-7

 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 25جدول  
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد  تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 M58 2 45 90 کامپیوتر دسکتاپ لئوومدل لئوومدل-جی  آلبا مانیتور  کامپیوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 10 2.5 4 پاناسونیال رو میزی تلفن  3
 240 240 1 اف دکور-ام دی اف  میز و صندلی  4
 PRIME H310M-C/PS R2.0 LGA 1151 Motherboard 1 90 90  مادربرد ایسو  کامپیوتر 5
 80 80   سایر 6

کل  560 جمع 
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 انرژی  هزینه 2-8-8
 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 26جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 140 7,000 20٬000 متر مکعب آب مصرفی 1
 1,320 1,100 1٬200٬000 کیلو وات  برق مصرفی  2
 3,000 1,200 2٬500٬000 مکعبمتر  گاز مصرفی 3
 1,076     سایر 4

کل  5,536 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-9

 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  27جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 175 2 8,734 سازیمحوطه

 792 2 39,600 ساختمان 
 1,200 4 30,000 آالت و تجهیزاتماشین

 1,865 10 18,650 تأسیسات 
کارگاهی  50 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 700 20 3,500 ونقلوسایل حمل
 56 10 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  4,837 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-10

 )میلیون ریال(  اداری کارکنان های نیروی انسانیهزینه:  28جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیر عامل 1
 900 50 1 مدیر مالی و اداری 2
 1,800 50 2 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 1,800 50 2 مسوول تدارکات 5
 540 30 1 نگهبانی  6

کل  6,840 جمع 
 )میلیون ریال( د تولی  کارکناننی نیروی انسا یهانهی هز  :29جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 مدیر فنی 1
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ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 تولید مدیر  2
کیفیت 3 کنترل و   900 50 1 مدیر 
 720 40 1 سرپرست انبار  4
 900 50 1 ریزی و تولید کارشنا  برنامه 5
 3,240 30 6 کارگر 6
 630 35 1 راننده وسایل نقلیه  7
 2,880 40 4 اپراتور خط  8

کل  11,070 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه ستنوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شتودیمماه محاستبه   18تبصتره*: حقوق ستاالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  یهانهی هز  :30جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 6,840 8 کارکنان اداری 
 11,070 16 کارکنان تولید 

کل  17,910 جمع 
کار در   کار 300و با   فتیش الی*:  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 

 هزینه مواد اولیه 2-8-11
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 31جدول 

کل  هزینه هر تن واحد مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 100,000 50 تن 2٬000 استان خراسان شمالی  شیر خام 1
 1,000 1,000 تن 1 مشهد بندی حصیریبسته 2
 1,000 1,000 تن 1 مشهد بندی لیوانیبسته 3
 250,000 500 کیلوگرم  500 استان خراسان شمالی  هادهندهطعم 4
 40,000 800 کیلوگرم  50 استان خراسان شمالی  مواد اولیه آزمایشگاه 5
 14,000 70 تن 200 استان خراسان شمالی  شکر 6
 300 300 تن 1 استان خراسان شمالی  هایافزودنسایر  7

کل  406300 جمع 
ک   هزینه 2-8-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک:  32جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 8,700 زمین 
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ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 550 10 7 8,734 سازیمحوطه

 2,495 10 7 39,600 ساختمان 
 2,700 10 10 30,000 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  45 10 10 498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 1,679 10 10 18,650 تأسیسات 
 630 10 20 3,500 ونقلوسایل حمل

 126 10 25 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 1,845 0 10 18,454 برداریقبل بهره یهانهیهز

 1,158 10 10 12,870 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 11,228 جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-8-13-1

  ی انتتتتات بتتتتراکفتتتتراهم آوردن ام  ید از ابتتتتتدایه باک  یه اموریلک ستیبایم  یبردارقبل از بهره  یهانهیدر بتتتترآورد هز
خواهد    فروشقابلد محصول یه منتج به تولک) یتجار  یبردارو حصول به بهره  آن  یطتتتتترح و دوران اجتتتتترا  یاجتتتتترا

 د.یآ  به عملنه الزم یترد مشتخ  و ستپ  بترآورد هزیگیشد( انجتام مت
 برداری بهره: هزینه قبل از  33جدول 

ح   هزینه )میلیون ریال( شر
 190 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز

کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   358 درصد 
 17٬906 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه

کل  18,454 جمع 
 یاهیسرما  یهانهیهز 2-8-13-2

 ای های سرمایه: میزان هزینه34جدول 
ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 8,700 زمین 
 8,734 سازیمحوطه

 39,600 ساختمان 
 30,000 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  498 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 18,650 تأسیسات 
 3,500 ونقلوسایل حمل
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ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

 18,454 برداریقبل بهره یهانهیهز
 12,870 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز

کل  141,566 جمع 
 گردش  در  سرمایه 2-8-14

گردش : 35جدول   سرمایه در 
ح  عنوان کل )میلیون  شر  ریال(هزینه 

 67,717 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته
 2,985 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد

 923 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه
کل  71,624 جمع 

 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-15
ستتتب  کماننتتتد    ییات اجرایاز عمل  یالوسته، 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  یمجوزهتا

  تأخیرهای ،  یشتیزماآ  یبردارنان، بهرهکارک، استتخدام و آموزش تأستیستات،  یاندازآالت، نصتب و راهنیحمل ماشت
گرددیته  یخاص  بندیزمان  ٔ  برنامتهتره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 

 بندی اجرای طرح زمان: 36جدول 
 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 
                         ساختماناجرای 
                         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    شتتدهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شتتودمیارائه    گذاریستترمایهدر این فصتتل برنامه مالی پروژه 

و تحلیل ستایر   سترستربه، تحلیل دوره بازگشتت سترمایه، تحلیل  شتدهبینیپیشمالی    هایصتورتو شتامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

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

ی  برداربهرهستتتال اول   5شتتتده در این قستتتمت تنها برای  ی ارائههازارشگوجود،  استتتت )بااین 15ی  برداربهرهدوره 
 (.شودیمارائه  

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

 درصد است. 100ازآن  ی صفر و پ برداربهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 
گردشدر محاستتتتبات مربوط به   کردن  ستتتترمایه  گردش حستتتتابکارمحافظه، با لحاظ  های دریافتنی و  ی، ضتتتتریب 

گرفته 12های پرداختنی به ترتیب  حستاب که پرداخت  و صتفر در نظر  شتده استت. بر این استا ، فرض شتده استت 
 .شودیمصورت نقدی انجام  ه و بهی تولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصلهانهیهز

کامفار : 37جدول   مفروضات اقتصادی 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% برداریتورم دوره بهره 

کل   در بازار ستتتترمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناستتتتب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریستتتترمایهنرخ تنزیل 
کتل حقوق صتتتتتاحبتان ستتتتتهتام: این نرخ برابر نرخ بهره    هتایستتتتتپرده +   بلنتدمتدت  هتایوامبتانکی استتتتتت. نرخ تنزیتل 

 ریسال )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
ستتتال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصتتتادی خراستتتان شتتتمالی حداقل    تأستتتی تازه   هایشتتترکت

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 38جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت  
 برداریی بهرههاسال ی ساختهاسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 123٬112 0 123٬112 گذاریسرمایه ی ثابت هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 18٬454 0 18٬454 کل مخار
گردش خالص  4٬941 4٬492 4٬084 3٬713 37٬125 0 140٬983 0 افزایش در سرمایه در 

 4٬941 4٬492 4٬084 3٬713 37٬125 141٬566 140٬983 141٬566 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
 6از    ترکماستتتتت. هزینه ثابت تولید    شتتتتدهارائهمت یر و ثابت آن در جدول زیر    یهانهیهزتولید و درصتتتتد    یهانهیهز

 .دهدیمتولید را تشکیل    یهانهیهزدرصد  
 )میلیون ریال(  آنهای مت یر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  39جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد

 (%100) پنجم ( %100) چهارم ( %100) سوم ( %90) دوم ( %80ل )او ثابت   مت یر  ثابت  مت یر 
 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 

 594٬864 540٬785 491٬623 446٬930 406٬300 0 406٬300 %0 %100 مواد خام 
 8٬105 7٬368 6٬699 6٬090 5٬536 1٬107 4٬429 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی

 7٬082 6٬438 5٬853 5٬321 4٬837 967 3٬870 %20 %80 تعمیرات و نگهداری
 26٬222 23٬838 21٬671 19٬701 17٬910 12٬537 5٬373 %70 %30 دستمزد 

ک    11٬102 11٬228 11٬228 11٬228 11٬228 11٬228 0 100% 0% استهال
 647٬375 589٬658 537٬073 489٬269 445٬811 25٬840 419٬971     های تولیدکل هزینه

 594٬864 540٬785 491٬623 446٬930 406٬300 0 406٬300   هزینه هر واحد
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4

که مشتاهده   شتدهبینیپیشنقدی    هایجریان   یال هی کستری وجه نقد در   شتودیمبه شترح زیر استت. هم نان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  یهاسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 40جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 755٬476 686٬796 624٬360 567٬600 516٬000 213٬190 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 213٬190 جریانات ورودی وجوه 
 755٬476 686٬796 624٬360 567٬600 516٬000 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 641٬214 582٬922 529٬929 481٬754 471٬708 141٬566 کل جریانات نقدی خروجی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 141٬566 های ثابتافزایش دارایی 
 4٬941 4٬492 4٬084 3٬713 37٬125 0 های جاریافزایش دارایی 

 636٬273 578٬430 525٬845 478٬041 434٬583 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

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

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

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 114٬261 103٬874 94٬431 85٬846 44٬292 71٬624 وجوه اضافی )کسری( 

 514٬328 400٬067 296٬193 201٬762 115٬916 71٬624 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقتتدی   هتتایجریتتان،  طورکلیبتتهاستتتتتتتت.    شتتتتتتتدهارائتتهپروژه در جتتدول زیر    شتتتتتتتدهبینیپیشنقتتدی    هتتایجریتتان
، وجوه نقدی حاصتتتتل از عملیات برای پشتتتتتیبانی از  یبرداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشتتتتان   شتتتتدهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 شده )میلیون ریال(بینینقدی پیش هایجریان:  41جدول 

  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریدوره بهره  دوره ساخت
 سال پنجم  سال چهارم سومسال  سال دوم سال اول سال اول

 755٬476 686٬796 624٬360 567٬600 516٬000 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 755٬476 686٬796 624٬360 567٬600 516٬000 0 نقدی عملیاتی هایجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 641٬214 582٬922 529٬929 481٬754 471٬708 141٬566 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 141٬566 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   4٬941 4٬492 4٬084 3٬713 37٬125 0 افزایش سرمایه در 
 636٬273 578٬430 525٬845 478٬041 434٬583 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 114٬261 103٬874 94٬431 85٬846 44٬292 ( 141٬566) نقدی هایجریان خالص 

 301٬138 186٬877 83٬003 ( 11٬428) ( 97٬274) ( 141٬566) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 38٬266 41٬745 45٬540 49٬680 30٬758 ( 117٬972) خالص ارزش فعلی

 88٬016 49٬750 8٬006 ( 37٬534) ( 87٬213) ( 117٬972) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمی را نشان  گذارهیسرما(، نرخ رشد ساالنه یال  IRR)  یداخلنرخ بازده   ی  هالیتحلو معیاری است 

برای این   شدهمحاسبه. نرخ بازده داخلی  رد یگ یم ی مورداستفاده قرار  گذارهیسرمامالی برای ارزیابی سودآوری  
مالی آن است )نرخ    نیتأم ی بیشتر از نرخ هزینه  گذارهیسرمادرصد است. بر این اسا ، نرخ رشد پروژه    56پروژه  
گرفته  20ی بلندمدت  هاوامبهره   . نرخ بازده داخلی  شودیمی سودآور تلقی  گذار هیسرماشده است( و  درصد در نظر 

) تعدیل نر  MIRR  )29شده  محاسبات  در  است.  تعدیلدرصد  داخلی  بازده  نرخ  خ  و  استقراض  نرخ  باز  شده 
گرفته   گذاریسرمایه شده نرخ  . در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیلشودیم متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 

نرخ    نیتأم و  سرمایهمالی  گرفته  گذاریباز  نظر  در  داخلی  بازده  نرخ  از  داخلی  متفاوت  بازده  نرخ  است.  شده 
) تعدیل این فرض محاسبه  MIRRشده  با  نرخی معادل گذارهیسرمانقدی مثبت    هایجریانکه    شودیم(  با  ی 

که در محاسبه  شودیم   گذاریباز سرمایههزینه سرمایه شرکت   نقدی پروژه با    هایجریانسنتی،    IRR، در حالی 
سرمایه  IRRنرخی معادل خود   این اسا ،  شودیم  گذاریباز  بر   .MIRR    نری واقع محاسبه از سودآوری   بینانه 
 . آورد یمفراهم   IRRشرکت در مقایسه با 

ستتتال استتتت. هم نین دوره بازگشتتتت ستتترمایه  3.12  باً یتقری  گذارهیستتترمادوره بازگشتتتت ستتترمایه عادی این پروژه 
که ارزش زمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ   .سال است. 3.82،  کندیممتحرک، 

 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 42جدول 
 شاخص مالی 

  ریال  ونیل یم 280.434 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %56نر

خ بازده داخل      29%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1403 سال  3.12 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1403 سال  3.82 20%در  متحرکه یدوره باز

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

که این جدول نشتتان   شتتدهارائهدر جدول زیر    یبرداربهرهبرای دوره   شتتدهبینیپیشستتود و زیان   استتت. هم نان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .سودآور باشد  یبرداربهرهمورد   یهاسالعملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 43جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 755٬476  686٬796  624٬360  567٬600  516٬000  درآمد فروش 

 ( 614٬880)  ( 558٬982)  ( 508٬165)  (461٬969)  ( 419٬971)  ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 32٬495)  (30٬676)  ( 28٬908)  ( 27٬301)  ( 25٬840)  ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 108٬101  97٬138  87٬287  78٬331  70٬189  سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 108٬101  97٬138  87٬287  78٬331  70٬189  سود خالص 

 7.35 7.26 7.18 7.09 7.00 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن ستتتطح،  ستتترستتتربهنقطه   ثابت ستتتاالنه پروژه از محل حاشتتتیه فروش   یهانهیهز، ستتتطحی از فروش استتتت 
که میزان فروش سترستربه. در نقطه شتودیمعملیاتی ستاالنه آن پوشتش داده   ، ستود شترکت صتفر استت. در صتورتی 

که میزان فروش بیشتتتر از نقطه    دهانیزباشتتد، عملیات شتترکت    ستترستتربهکمتر از نقطه   باشتتد،    ستترستتربهو در صتتورتی 
که جدول زیر نشتتان  کل    رودیم، انتظار  دهدیمعملیات ستتودآور خواهد بود. هم نان  ،  ی برداربهره یهاستتالدر 

کثر   کل   27با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 44جدول 

 عنوان 
  

 برداریدوره بهره 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 755٬476  686٬796  624٬360  567٬600  516٬000  درآمد فروش 
 614٬880  558٬982  508٬165  461٬969  419٬971  هزینه متغیر

 140٬595  127٬814  116٬195  105٬631  96٬029  حاشیه سود 
 19  19  19  19  19  نسبت حاشیه سود )%( 

 32٬495  30٬676  28٬908  27٬301  25٬840  هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 174٬608  164٬835  155٬335  146٬698  138٬847  سر ارزش فروش در نقطه سربه
 23  24  25  26  27  سر )%(نسبت سربه 

 4.3  4.2  4.0  3.9  3.7  ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

به   شتتودمیمشتتاهده   که  هم نانبه شتترح زیر استتت.    برداریبهرهدر طی دوره ستتاخت و    شتتدهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فرض پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 45جدول 

  عنوان 
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 568٬683 449٬480 341٬114 242٬600 153٬041 71٬624 جاری هایدارایی 

 85٬552 96٬654 107٬882 119٬110 130٬338 141٬566 ثابت )خالص( هایدارایی  
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  عنوان 
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
کل   654٬235 546٬134 448٬996 361٬710 283٬379 213٬190 ها یی داراجمع 

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

 213٬190 213٬190 213٬190 213٬190 213٬190 213٬190 حقوق صاحبان سهام 
 332٬944 235٬806 148٬520 70٬189 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 108٬101 97٬138 87٬287 78٬331 70٬189 0 ماندهسود باقی 
 654٬235 546٬134 448٬996 361٬710 283٬379 213٬190 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشاهده  ی در جدول زیر ارائهبرداربهرهی مالی در طی دوره  هانسبت نسبت سود    شودیمشده است. هم نان 

کل دوره  ROEخال  به حقوق صاحبان سهام ) درصد است. این    32.9ی دارای رشد بوده و حداقل  برداربهره( در 
برای   بازده  تلقی    گذارانهیسرمانرخ  نرخ    شود یممطلوب  از  بیشتر  که    بازدهی زیرا  طریق    توانندیماست  از 

کنند. گذارسپرده  ی بانکی دریافت 
جاری   )دارایی  جاری  نسبت  جاری،  بدهی  بودن  صفر  دلیل  است.    برتقسیمبه  نشده  محاسبه  جاری(  بدهی 

 نگرانی از بابت ریسال مالی وجود ندارد. رودیم، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  هررویبه
کل سترمایه و نستبت   کارایی  هانهیهزی به  گذارهیماسترهم نین، نستبت فروش به  که  ی را گذارهیسترمای پرستنلی، 

کل ستترمایه حداقل  شتتوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیمقرار    موردستتنجش که نشتتان  2.9. نستتبت فروش به  استتت 
ی پرستتتنلی نشتتتان  هانهیهزی به گذارهیستتترمافروش شتتترکت در حدود دو برابر ستتترمایه آن استتتت. نستتتبت    دهدیم
 .تمزد در عملیات شرکت اندک استکه سهم دس  دهدیم

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت:  46جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 50.7% 45.6% 40.9% 36.7% 32.9% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(
 16.5% 17.8% 19.4% 21.7% 24.8% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 14.3% 14.1% 14.0% 13.8% 13.6% نسبت سود به فروش
کل سرمایه  3.9% 3.6% 3.3% 3.1% 2.9% نسبت فروش به 

 7.5% 8.0% 8.6% 9.3% 10.0% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کتور درآمد فروش،   ثابت و    یهاییداراجدول و نمودار زیر حستتاستتیت نرخ بازده داخلی به ت ییر انفرادی در ستته فا
حتاضتتتتتر، بتا فرض عتدم ت ییر در    یگتذارهیتستتتتترمتا. نرخ بتازده داخلی پروژه  دهتدیمعملیتاتی را نشتتتتتتان    یهتانتهیهز

کتورهای   به   IRRدرصتتتد استتتت. حستتتاستتتیت    56قبل مشتتتاهده شتتتد، برابر    یهابخشو هم نانکه در    یادشتتتدهفا
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کمتر از    یهتانتهیهز کستتتتتب یتال نرخ بتازده داخلی حتداقتل    یهتاییداراعملیتاتی  درصتتتتتدی،    30ثتابتت استتتتتت. برای 
کاهش دارد. 8تا   باً یتقردرآمدهای فروش    درصد امکان 

کتور  یانفراد  رییبه ت   ینرخ بازده داخل  تیحساس: 47جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %55- %67 %114 
16.00% - %7- %64 %102 
12.00% - %13 %62 %90 
8.00% - %28 %59 %79 
4.00%- %42 %57 %67 
0.00% %56 %56 %56 
4.00% %69 %54 %44 
8.00% %83 %52 %33 
12.00% %97 %51 %21 
16.00% %111 %49 %7 
20.00% %125 %48 %15 - 

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

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و   3.12خصتو  دوره بازگشتت سترمایه با توجه به اطالعات این بخش به  1.87ستال از زمان شتروع ستاخت 
کارخانه و ستتتتال بعد از بهره کارخانه مذکور توجیه اقتصتتتتادی دارد.    56برابر    IRRبرداری  کهدرصتتتتد، ایجاد  در    ازآنجا

کارخانه در   شتتتودیمیشتتتنهاد  بدون مشتتتکل بود لذا پ  همآنفصتتتل اول بازاریابی محصتتتول و فروش  که احداث این 
گیرد.  اولویت قرار 
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