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 طرح  خالصه

ح  برگه خالصه مشخصات طر
ح  کلسیم نام طر کربنات   پودر 

 دستی معدنپایین زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   منطقه ویژه اقتصادی بجنورد  شهرستان محل اجرای طر
کلسیم پودر نام محصول/محصوالت  کربنات 

 200,000 تن  ظرفیت تولید
 %97کلسیت با خلوص باالی  مواد اولیه موردنیاز 

 نفر 15 زایی اشتغال
 مترمربع 3,198 زمین موردنیاز

 مترمربع 1,300 زیربنا

 انرژی و آب موردنیاز
 مترمکعب در سال 7,000 میزان مصرف آب 

 کیلووات  600 توان برق  
 مترمکعب در سال 60,000 گاز 

 میلیون ریال 189,172 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 35,823.6 سرمایه در 

گشت سرمایه )در   سال 4.01 درصد( %0دوره باز
 میلیون ریال 326,268 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد %45 % 20( در IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد 27% (MIRRشده )نر

 درصد ظرفیت تولید %27 سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر



 

 

 بازارمطالعه  : 1فصل
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 چکیده
کلسویم    پودرطرح هدف مطالعه بازار محصوول  نیدر ا   زان یم  لیتحل  خصووصبه آنجوانب    یتمام  یو بررسوکربنات 

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

شود. در معرفی محصول طرح توجیهی، مواردی نظیر  )محصوالت( پرداخته میدر این بخش به معرفی محصول  
کدهای   کاربردها و استانداردهای محصول به همراه بررسی  متعلق به محصول، مشخصات، ویژگی  ISICکلیه  ها، 

 .شودآورده می الگوی مصرف محصول در جامعه
کلسیم جامد   که    سفیدرنگیکربنات  در تمام نقاط   شناسیزمینبسیاری از واحدهای  فراوان در ترکیب    طوربهاست 
گونیت  ، آن  هایکانی  نیتر مهمشود.  جهان یافت می کم در آب حل    آهکسنگ  ،آرا و تراورتن است. به مقدار بسیار 

پودر می کلسیم    بندیدانهو    شود.  کربنات  استفاده    یاشده  جهت  مصارف   عنوانبهکلسیت  تمامی  برای  فیلر 
کاغذسازی، الستیک و پالستیک،  سازی رنگصنعتی از قبیل   ، چینی و سرامیک،  چاه نفت  ، حفاریسیویپی، 

گچ، ایزوالسیون، داروئی، نساجی، الکترود، آرایشی و بهداشتی ک دام و طیور و    شیشه، لعاب، سیمان،    … و خورا
 . استادراتی  مناسب آماده عرضه در مصارف صنعتی و ص باقیمت
کلسووووویم یوا هموان پودر سووووونوگ  پودر ( بوا توجوه بوه نیواز مشوووووتری 2500الی    100)مش    هوابنودیدانوهدر تموامی    کربنوات 
 محصووالت ISICکدهای    .اسوت%( 97دارای خلوص بسویار باال )باالی    مورداسوتفاده  آهکسونگ  .اسوت  عرضوهقابل

 .استمرتبط شامل موارد زیر  
کلسیم  پودرمشخصات : 1جدول   ک یس یآ یبند طبق طبقه کربنات 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
کلسیم پودر  Micronized calcium carbonate powder 2699412415 28365000 5 کربنات 

 پروژه معرفی 1-2
کانسوووووارها و معادن متعدد   و نبود واحد فرآوری    کلسووووویت و باریت در اسوووووتان خراسوووووان شووووومالیبا توجه به وجود 

  موردنیاز صووونعتی به میزان ظرفیت    که احداث واحد پودر  گرددیمدر این خصووووص خام فروشوووی انجام    متأسوووفانه
کلسووویم از معدن به روش انفجاری و انتقال  .  اسوووت  ضوووروری کربنات  سووونگ از    یهاکلوخهپس از اسوووتخران سووونگ 

کارخانه،    متر سووووانتی 30-5ریخته و تبدیل به قطعات   شووووکنسوووونگرا درون هاپر ورودی دسووووتگاه   هاآن  معدن به 
  متر میلی 10-0  بندیدانه وارد آسووویاب چکشوووی شوووده و در آنجا به  ، و پس از خروج از آسووویاب فکی  ندینمایمشوووده 
سویاب چکشوی  آ. مواد خروجی  اسوتکه مناسوب با ورودی آسویاب اصولی سویسوتم یا همان بال میل   گرددیمتبدیل  

. در خروجی این گرددیمتنی ریخته و در این محل انبار   200توسووووط یک عدد الواتور به داخل سوووویلوی مواد اولیه  
گردیوو مواد   ده اسووووووت.سووووویلو یووک عوودد روتوواری والو جهووت خروج یکنواخووت مواد برای ورود بووه بووال میوول تعبیووه 

. مواد ورودی توسوووووط گرددیمسووووویلوی مواد اولیوه بوا عبور از این روتواری وارد آسووووویواب بوال میول    در  شوووووودهذخیره
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در این پروژه ضوورورت اجرای   .شووودیمآسوویاب بالفاصووله به پودر تبدیل    یهازرهفوالدی ضوود سووایش و   یهاگلوله
کلسوووویت و ملزومات دسووووتگاهی،    گذاریسوووورمایهدر اسووووتان خراسووووان شوووومالی و همانین برآوردهای    خط تولید 

 است.  قرارگرفته  موردبررسی  واداری  تأسیساتیتجهیزاتی،  
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ،یاجتماع  ،یمالحظات اقتصاد 1-2-1

این اسووووتان در خصوووووص    متأسووووفانهیت در خراسووووان شوووومالی،  کربناتی و بار  هایسوووونگ  توجهقابلذخایر   باوجود
خام   صوووورتبهو در بیشوووتر موارد این نوع مواد معدنی    اسوووتبسووویار ضوووعی     هاسووونگ  گونهاینتکنولوژی فراوری  

کنون.  شوووووندیمارسووووال   هااسووووتانفراوری به سووووایر    منظوربه برای ایجاد واحدهای    برداریبهرههیچ پروانه    نیز  تا
خام از   صوووورتبهاین امر سوووبب شوووده تا این نوع از مواد معدنی  و    در این اسوووتان صوووادر نشوووده اسوووت  فرآوری پودر

از مواد معدنی   یکیآنبا توجه به قیمت پایین   کلسوویتهمانین    اسووتان خارج شوووند و یا اینکه اسووتخران نشوووند.
کردن آن به سووایر اسووتان که صووادر  و حتی در برخی موارد وجه به شووعاح حمل صوورفه اقتصووادی ندارد  ها با تاسووت 
. بر این اسوووار برخی از  باید در اسوووتان اسوووتفاده شوووودبنابراین  و  اسوووتهزینه حمل آن بیشوووتر از خود ماده معدنی  

کرده اسووووت. با توجه به  کد بوده و ضووووررهای زیادی را متوجه مالکین آن  گاه را کلسوووویت اسووووتان زیان ده و  معادن 
کیفیتو    توجهقابلخراسوان شومالی، پتانسویل معدنی    شوناسویزمین –ت جغرافیایی  موقعی مناسوب، وجود بازار    با

، ضوورورت اجرای  زداییمحرومیتو   زائیاشووتغالمعدنی در بازار و همانین    مصوورف مناسووب، قیمت مناسووب ماده
 .کندیم  پذیرتوجیهطرح فوق را  

که در صنایع مختل  استفاده    کلسیم، یکی از پرکاربردترین موادی است   یاژه یو. به دلیل جایگاه  شودیمکربنات 
دارند، مختل   صنایع  در  مواد  این  پودر  که  فروش  کردهگسترش    روزروزبه  بازار  برخی    کهطوریبه  است  پیدا

کلسیم صادراتی ایران بیشتر کشورهای همسایه ایران نیاز شدیدی به این محصول معدنی دارند. فر کربنات  وش 
کمتر   کشورهای عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، هندوستان و به مقدار  به 

 . است فاررخلیجکشورهای حاشیه 
کوار برای افراد محلی کواذب  ، ایجواد    برداری بهرهرونق اقتصووووووادی منطقوه و غیره از مزایوای    ، جلوگیری از مشوووووواغول 

مشوووووابوه در منطقوه خواهود بود لوذا طرح دارای توجیوه فنی و اقتصوووووادی الزم بوده و    هوایطرح و    هواطرح   گونوهازاین
 .استو صالح   صرفهبهاز آن    برداریبهره

 پروژه  یابیمکان  1-3
گسوتردگی   کلسویت و  اصولی و    یهاجادهترسوی به مواد اولیه، نزدیکی به و دسو  هاآنبا توجه به وجود معادن متعدد 

  موردنیاز فرودگاه، وجود بازار مصورف مناسوب و همانین دسوترسوی به منابع انرژی، آب و نیروی انسوانی، مسواحت 
و نواحی صنعتی، منطقه ویژه اقتصادی    هاشهرکزمین در    برداریبهرهواحد تولیدی و قیمت حق   اندازیراهبرای 

نظر   فعلی در  برای طرح  شووووومووواره    شووووووودهگرفتوووهبجنورد  کوووارخوووانوووه قطعوووه  این  برای  بوووا مختصوووووووات   61اسوووووووت. 
 است.  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر   GIS( اجرا خواهد شد و نقشه 4146426,521758)
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 منطقه ویژه اقتصادی بجنورددر    پیشنهادیموقعیت مکانی قطعه : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اسار  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 بندرعبار  9
  170 آهن جوینایستگاه راه 10
  192 آهن جاجرمایستگاه راه 11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
 یوا  و  داخول  در  صووووونعتی  و  معودنی  پودرهوای  فروش  قیموت  آن  متعواقوب  و  شووووودهتموام  قیموت  روی  بر  مختلفی  عوامول
  معادن  نزدیکی  ذرات،   اندازه و آسوووویاب  کیفیت  و  خلوص  اولیه،  مواد  قیمت  ازجمله  اسووووت  تأثیرگذار  کشووووور  خارج از
کلسوویت در معادن اسووتان  ... و  تکنولوژی نوع   ، ونقلحمل  یهانهیهز  و  فرآوری  به محل  غیرفلزی  هایکانی قیمت 

کوانی    اسوووووتدر تن    الیور  400,000  توا 300,000خراسوووووان شوووووموالی در حودود   گسوووووترده این  بوا توجوه بوه فراوانی و رخوداد 
 .از آن نخواهد بود  برداریبهرهو   نیتأممشکلی در  

 .دهدیمدو جدول ذیل قیمت مواد اولیه و محصوالت را نشان 
 )میلیون ریال(  قیمت مواد اولیه:  3جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 200,000 1 200,000 خراسان شمالی  + هزینه حمل %97کلسیت با خلوص باالی  1
 80 0.02 عدد  4,000 خراسان شمالی  کیلویی  50 پروپیلنیپلی هایکیسه 2

کل  200,0۸0 جمع 
 میزان فروش ساالنه محصول : 4جدول

کل )میلیون ریال( قیمت هر تن )میلیون ریال( تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
کلسیم )مش  پودر 1  340,000 1.7 200,000 (1000تا  400کربنات 

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
کلسووویم    میزان عرضوووه داخلی یا تولید پودر برداری مطابق اطالعات وزارت های بهرهمجوز پروانه بر اسوووارکربنات 
 .استصورت جدول زیر به 1399تا  1394صنعت، معدن و تجارت از سال 

کلسیم   پودرمیزان عرضه داخلی  :5جدول   کربنات 
 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 419,576 
1395 614,176 
1396 883,776 
1397 967,276 
1398 1,200,126 
1399 1,458,878 

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

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت تن تاریخ مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
کلسیم  1 کربنات   300,000 1390  کاشان شرکت -کاشانصنایع 
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 ظرفیت تن تاریخ مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
کاشان 2  23,000 1395  کاشان درین 
 7,000 1398  مالیر پودرسازان مالیر  3
 4,500 1397  دلیجان  سپید سنگ دلیجان  4
 3,000 1397  همدان  نعمت اله فرجی توانا  5
 2,000 1394  مشهد کانی پودر آذرین مشهد 6
 500 1399  مالیر یونس میرزائی  7
 1,000 1395  همدان  علی جان آقاجانی 8
 15,000 1392  چرداول پارسکان حیدری  پودر 9
 10,000 1393  الیگودرز  تولیدی الزک الیگودرز 10
کویر  11  2,160 1393  نائین قائم پودر 
 3,000 1392  مالیر جعفری پورحسن 12
 15,000 1395  محالت صنایع الله محالت 13
گون ساوه تعاونی  14  4,500 1399  ساوه  صنعتی و معدنی پارا
 3,000 1399  مالیر دورین سنگ مالیر 15
 100,000 1398  نی ریز محمد رحمانی 16
 50,000 1392  نی ریز محمد رحمانی 17
کیمیای شرق 18  240 1392  مشهد احیا
 15,000 1392  دلیجان  کانی پودر دلیجان 19
 32,000 1392  الیگودرز  لرستان آرمان پودر  صنایع 20
 15,000 1394  قم پودر آسیاب خاوران  21
 20,000 1392  اصفهان پودرسازان نوین رازی  22
گلستان و معدنیتولیدی صنعتی  23 کوهی دره دم دم   50,000 1395  گنبدکاوور صدف 
 2,500 1397  سمنان  آورانروی 24
 18,000 1393  الیگودرز  صبا بهپر ایرانیان  25
کسری خاورمیانه 26 کوبان سنگ   11,000 1395  قم نگارین پودر 
 750 1398  سمنان  بازرگانی سرزمین بالش 27
 14,000 1395  بندر ترکمن پویا ابتکار برتر صحرا 28
 9,000 1398  سیرجان  کیان پارر  سازانکانی 29
 2,000 1396  یزد کانی فرآوران پارسیان خاورمیانه 30
 100 1398  سرخه سمنان  گسترسازهالمار  31
 4,000 1397  الیگودرز  امین شیخ انصاری 32
 20,000 1399  گنبدکاوور آریا صدف ایرانیان 33
 5,000 1399  گنبدکاوور آریا صدف ایرانیان 34
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 ظرفیت تن تاریخ مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 10,000 1398  فریمان  لوتور پودر آسیا مهر 35
 3,000 1399  مالیر حسینی سید رضا 36
 4,000 1397  الیگودرز  نوین پودر قالیکوه الیگودرز  37
 14,000 1399  الیگودرز  آرشیدا پودر الیگودرز 38
 31,250 1399  گنبدکاوور )کارا( استرآبادکاوشگران آینده راستین  39
گستر ایده آل 40  2 1399  قزوین  نیکل 
کربنات الیگودرز 41  14,000 1398  الیگودرز  پودر 
کربنات الیگودرز 42  10,000 1398  الیگودرز  پودر 
 4,500 1397  دورود  پودر مروارید دورود 43
 10,000 1397  دورود  پودر مروارید دورود 44
گرگان  45 کیمیا   50 1399  قال آق شیمیائی پارت 
 30 1398  زرندیه زحل شیمی 46
 70,000 1395  و میمه شهرشاهین امیا پارر  47
 1,000 1397  گرمسار شیمی ماهانگوهر  48
 3,000 1394  مهاباد سوران راهنما  49
 7,200 1394  شیراز معقول محمدحسن 50
 10,000 1398  الیگودرز  پارر سپید فام 51
 20,000 1398  الیگودرز  پارر سپید فام 52
 400 1398  ساوه  تولیدی و تجاری بهان سار  53
 100,000 1396  گنبدکاوور تولیدی پویا صدف قابور  54
 42,000 1396  گنبدکاوور تولیدی پویا صدف قابور  55
 3,600 1396  دلیجان  تولیدی آهکان دلیجان  56
 5,000 1399  دلیجان  فاررخلیجپودر سازان  57
 16,000 1397  الیگودرز  آرتین پودر پارر  58
 18,000 1397  الیگودرز  آرتین پودر پارر  59
 4,000 1397  مهاباد شیمی مکریانسبز  60
 5,000 1399  مهاباد جهان شیمی مکریان  61
 120,000 1399  آذرشهر قاضی جهانییونس رنجبری  62
کوبه قومس 63  10,000 1399  سمنان  تینا 
کوبه قومس 64  10,000 1399  سمنان  تینا 
 23,600 1395  اردبیل تولیدی پودرسازان فجر 65
 2,000 1399  سرایان  نوین سرایان تک پودر  66
 7,500 1398  دورود  حمیدرضا نوباوه 67
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 ظرفیت تن تاریخ مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
ک بلور نارین 68  10,000 1399  سمنان  صنعتی شیمیایی پا
ک بلور نارین 69  5,000 1399  سمنان  صنعتی شیمیایی پا
 10,000 1395  مبارکه  نرم پودر سپاهان  70
 10,000 1397  الیگودرز  پارر پودر الیگودرز 71
 11,666 1394  زهرابوئین کیمیا رازی 72
کاشان 73 کاو   7,000 1398  کاشان کانی 
کانی شرق 74  2,000 1396  مشهد بهینه سازان 
 18,500 1393  همدان  بهجت سعیدی  75
 6,000 1397  ساوجبالغ آریادالمن 76
 7,000 1397  همدان  حسین فرجی توانا 77
 10,000 1399  قم ساسان علی پور  78

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

که پروانه   کاهش ظرفیت اسوومی واحدهایی  را نسووبت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهرفع این مشووکل درصوود 
که نتیجه آن   میکنیمهای دیگر را نیز در این درصود ضورب  به دسوت آورده سوپس سوال  )جدول فوق( 1399در سوال 

ظرفیوت    کوهاین، لوذا بوا توجوه بوه  اسووووووت  1398توا    1394هوای  در سووووووالمشوووووخ  شوووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی  
کوه پروانوه برای   و ظرفیوت واقعی این سووووووال  تن    1,458,878  برابر  1399در سووووووال    صووووووادرشووووووده  هواآنواحودهوایی 

برای به دسووت   توانیمکه    دیآیم به دسووت  0.986064633، از تقسوویم این دو عدد ضووریب  اسووت تن 1,438,548
لذا با   اسوتفاده نمود.  برداریبهره  یهاپروانهاز ضورب این ضوریب در ظرفیت بر اسوار  هرسوالآوردن ظرفیت واقعی  

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

 تقریبی )تن( ظرفیت اسمی  سال
1394 413,729 
1395 605,617 
1396 871,460 
1397 953,797 
1398 1,183,402 
1399 1,438,548 

نشوووووان    یخط  ونیبر اسوووووار رگرسووووو 1404را مطابق جدول فوق تا سوووووال   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 1,605,100 
1401 1,803,400 
1402 2,001,600 
1403 2,199,900 
1404 2,398,200 

کلسویم   پودر، میزان تولید  دهندیمنمودار و جدول فوق نشوان    کهانهمان صوعودی   1404تا  1400از سوال کربنات 
 .است

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

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

گمرکی  سال  واردکنندهکشورهای  میزان واردات )تن( تعرفه 
 ایتالیا، آلمان، چین، امارات، فرانسهاسپانیا، ترکیه، هند، تایوان، مالزی، اسلوونی،  2,200 28365000 1394
 ، تایوان، ویتنام، اسلوونی، ایتالیا، آلمان، چین،  کنگهنگاسپانیا، ترکیه، هند،  4,077 28365000 1395
 اسپانیا، ترکیه، هند، تایوان، ویتنام، اسلوونی، ایتالیا، آلمان، چین، قطر، امارات، فرانسه،   7,622 28365000 1396
 اسپانیا، ترکیه، ویتنام، اسلوونی، ایتالیا، آلمان، چین، سوئیس، امارات، فرانسه 2,697 28365000 1397
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 .دهدیمرگرسیون خطی نشان بر اسار   1404میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 میزان تقریبی واردات بینیپیش :2نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400واردات از سال   شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400واردات از سال  شدهبینیپیشمقدار   :10جدول 
 میزان واردات  بینیپیش سال
1398 5,408 
1399 5,911.59 
1400 6,415.19 
1401 6,918.79 
1402 7,422.4 
1403 7,926 
1404 8,429.59 

که نمودار و جدول فوق نشان  کلسیم افزایشی است  میزان واردات پودر  دهدیمهمانان   .کربنات 
بووا آدرر   کشوووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  کشوووووور بر اسووووووار اطالعووات اتوواق  میزان صووووووادرات از 

http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابق جدول زیر اسووت. )اطالعات سووال  
 است(.  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  ایهسال  بینیپیشاولیه برای    یهاداده

 1397تا  1394 هایسالصادرات طی    بینیپیش زانیم :11جدول 
گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
 ارمنستان، افغانستان، قطرامارات، آذربایجان، عراق، قزاقستان،   165,595 28365000 1394
 کویت، امارات، آذربایجان، عراق، ارمنستان، افغانستان، قطر، مالزی، ترکمنستان 180,245 28365000 1395
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گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
کویت، ارمنستان، افغانستان، قطر، ترکمنستان، ازبکستان، هند 199,906 28365000 1396  امارات، آذربایجان، عراق، 
کویت، ارمنستان، افغانستان، قطر، سنگال 218,581 28365000 1397  امارات، آذربایجان، عراق، 

 .دهدیمبر اسار رگرسیون خطی نشان  1404میزان صادرات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  
 1404میزان صادرات تا سال  بینیپیش :3نمودار  

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

 1404تا  1400 هایسالصادرات طی    بینیپیشمقدار   :12جدول 
 میزان صادرات بینیپیش سال
1398 23,573.5 
1399 253,598.39 
1400 271,460.3 
1401 289,322.19 
1402 307,184.09 
1403 325,046 
1404 342,907.89 

  یی هاکارخانهلذا  استصعودی   1404تا   1400صادرات محصول از    دهدیمنمودار و جدول فوق نشان    کهانهمان
 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
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 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :13جدول 
 میزان تقاضا )تن( سال
1394 250,334 
1395 429,449 
1396 679,176 
1397 737,913 

بر اسووار روش رگرسوویون خطی را   1404میزان تقاضووای داخلی را مطابق جدول فوق تا سووال    بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدیمنشان 

 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :4نمودار  

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

 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :14جدول 
 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 952,334 
1399 1,123,580.4 
1400 1,294,826.8 
1401 1,466,073.2 
1402 1,637,319.59 
1403 1,808,566 
1404 1,979,812.4 

که نمودار و جدول فوق نشان  کلسیم افزایشی است.  میزان تقاضای داخلی پودر  دهدیمهمانان   کربنات 
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که مجوز اخذ   بر اسار میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،  اند  نمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 
 .شودیم  ارائهمعدن و تجارت  

گرفته  :15جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 
 ظرفیت تن درصد پیشرفت

0%-25% 1,387,968 
25%-50% 142,000 
50%-75% 368,000 
75%-100% 82,750 

که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول     صووورت به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمنشووان   موردنظرهمانان 
با   تواندیمکه    شوودیمتقاضوا اضوافه   تن 500,000حدود   1401به سوال  1399از سوال   کهطوریبه  باشوندیمصوعودی 

کنیم   گر فر   گردد. حال ا کشوور برآورده  درصود به تولید برسوند   75با درصود پیشورفت باالی    یهاکارخانهتولید در 
کشووور حدود  طبق جدول فوق(،  تن 82,750)حدود   گفتن اسووت   تن  420,000  کمبود تقاضووای  خواهد بود. شووایان 

کارخانه   که بدون دغدغه فروش محصوووووول،    توانیماسوووووت لذا   تن  200,000  موردنظرکه ظرفیت    توان یمادعا نمود 
 .نمود سیتأسکارخانه را  

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
فنوووی طووورح و توانمنووودی    بادانشدر این بخش بازار هدف شرکت در دسترسی به بازار داخلی و صادراتی متناسوووب  

 .ودشیم  ارائهآن    پذیریرقابتشورکت در دستیابی بازار و قدرت  
کلسویم    بندیدانهو   پودر کربنات  کاربردهای صونعتی فراوانی اسوت و شوده  فیلر    عنوانبهاسوتفاده    جهتازآندارای 

کاغذسوازی، السوتیک و پالسوتیک،  سوازیرنگبرای تمامی مصوارف صونعتی از قبیل   ، حفاری، چینی و  سویویپی، 
گچ، ایزوالسویون، داروئی،   ک دام و    نسواجی، الکترود، آرایشوی و بهداشوتیسورامیک، شویشوه، لعاب، سویمان،  و خورا

کشووورهای شووودیماسووتفاده    …طیور و   . در حال حاضوور این ماده فرآوری شووده پتانسوویل باالیی برای صووادرات به 
کوه نیواز بوه    فواررخلیجهمسوووووایوه و جنوب   در این زمینوه دارد و البتوه بوازار    بلنودمودتخوب و    هوایریزیبرنواموهدارد 
گرفت.  توانیمهمی نیز  مصرف داخلی م  برای آن در نظر 

 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
کلسووووویم، میزان تولیود از    در میزان تولیود پودر  شووووودهانجوامبوا توجوه بوه مطوالعوات     1404توا    1400  یهواسوووووالکربنوات 

که موجب اطمینان خاطر    شووودهبینیپیشافزایشوووی   این میزان از    کهطوریبهجدید اسوووت.    گذارانسووورمایهاسوووت 
کمکه    ابدییمتن افزایش   600,000حدود   1402تا  1399سووووال  کاری   ییهاکارخانهکردن ظرفیت   با  75با پیشوووورفت 

کشوووور باید تا تن 82,750درصووود به باال )در این طرح   گفتن  اسوووت تن 500,000حدود   1402 اسوووت(، تولید  . شوووایان 
کوارخوانوه   کوه ظرفیوت این  کشوووووور جوای هیچ نگرانی برای احوداث این اسوووووت  تن  200,000اسوووووت  ، لوذا از دیودگواه نیواز 
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لوذا این   ابودیویمافزایش    تن  50,000حودود    1402توا    1399کوارخوانوه وجود نودارد. از طرفی میزان صووووووادرات از سووووووال  
.مناسب به خود اختصاص دهد  ریزیبرنامهسهمی از این ظرفیت را با   تواندیمکارخانه  



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کلیه مطالعات فنی مربوط به طرح پودر کلسیم   در این بخش   .ردیگیمقرار    موردبررسیکربنات 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
کود و    توانیماز اهوداف اصووووولی این پروژه   بوه اسوووووتفواده بهینوه از منوابع معودنی اسوووووتوان و فعوال نمودن معوادن را

که جزو   زاییاشووتغال،  اسووتفادهبی اشوواره  اسووت  بهرهبیو    یافتهتوسووعهکمتر    یهااسووتانو همانین توسووعه اسووتان 
کار خواهند شد و با توجه به فعال شدن سایر واحدهای صنعتی    طوربهنفر   15نمود. حدود   -مستقیم مشغول به 

کار خواهند شود. تع   غیرمسوتقیمده ها نفر دیگر نیز    احتماالا معدنی وابسوته،   کاری در سوال مشوغول به  داد روزهای 
  تن در 80کارخانه حدود    اسووووت. تولید  شوووودهگرفتهکار در نظر  (15 تا  صووووب  7سوووواعت ) 8 شوووویفت با  روز و تک 300

 .است  شدهگرفتهدر نظر  تن در سال 200,000ساعت و 
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

 تمام   در  هاصخره  ترکیب  در  فراوان  طوربه  که  CaCO3  شیمیایی   فرمول  با  است  سفیدرنگی  جامد  کلسیم   کربنات
 گراد سانتی  درجه  899  در.  است  gr/cm3  2.7  آن  دانسیته  و  گرم  100.1  آن  مولکولی  وزن.  شودیم  جهان یافت  نقاط
گونیت   آن،   هایکانی  نیترمهم.  است  درجه  1,339  دمای  در  باال  فشارتحت  آن  نقطه ذوب  و  شود یم  تجزیه ،  آرا
  هگزا   شکل  به  کلسیت   که  شودیم  یافت  کریستالی  شکل  دو  به  کلسیم  کربنات  .است  تراورتن  و  ماربل،  آهک سنگ
گونیت و گونال  . است هیدرال رومبو  صورتبه آرا
گونیت،  کلسیت ،  آهکسنگ  نظیر  دیگری  هاینام  با  صنعت  در .  شود یم  شناخته  نیز  مرمر  سنگ   گچ،   سنگ،  آرا
سنگ   پودر پودر  یا همان  کلسیم  تمامی    کربنات  مشتری 2,500الی    100)مش    هابندیدانهدر  نیاز  به  توجه  با   )
 . است%( 97دارای خلوص بسیار باال )باالی  مورداستفاده آهکسنگ .است عرضهقابل
  اسووووت. ظرفیت   سووووپراتور آسوووویاب  دسووووتگاه  ظرفیت  تولید  خط  عملی و نهایی  ظرفیت  تعیین  برای بخش نیترمهم
  شوده بینیپیش آن  از دسوتگاه 2  که اسوت  سواعت  در تن 41طرح  این  در  شودهانتخاب  سوپراتورآسویاب  دسوتگاه  تولید

 .بود  خواهد سال  در تن 200,000  کارخانه  ظرفیت  فوق،   برنامه تولید  گرفتن نظر  در است. با
 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3

کلسیم د مورداستفاده آهکسنگ کربنات  ک   عنوانبه%(  97ارای خلوص بسیار باال )باالی  یا همان  ورودی و خورا
محصوووول تولیدی،    بندیبسوووته  منظوربهاسوووت.    شووودهگرفتهتن در نظر   200,000اولیه خط تولید به میزان سوووالیانه  

 .کیلویی استفاده خواهند شد 50  پروپیلنیپلی  یهایگون
 تولید  روش 2-4

. اسوووووت  موردنظر  هوایکوانی  از  یکی  هر  کلوخوه و  سووووونوگ  کردن  آسووووویواب  پودرهوای  تولیود  فرآینود  در  بخش  نیترعموده
  شووکسووته   از و پس  شوووندیمفکی هدایت    آسوویاب یا  شووکنسوونگ دسووتگاه  به  نقاله  نوار  وسوویلهبه  معدنی  هایسوونگ
 .شودیمتبدیل    مترمیلی 2.5ابعاد  و  اندازه  در قطعاتی  شدن، سنگ معدنی به خرد و  شدن
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  ابند ییمچکشوی انتقال    آسویاب دسوتگاه  به شودن  پودر  برای  زنجیری  یهانقاله  نوار  وسویلهبه  خردشوده  هایسونگ
 .شوندیمخام هدایت    مواد  ذخیره  مخازن الواتور به و سپس توسط

.  رد یگیمسوووپراتور صوووورت   آسووویاب دسوووتگاه  در موردنظر  اسوووتاندارد  و  ذرات مش و  اندازه  طبق  هادانه  بندیطبقه
 .ابندییمفیلتر انتقال    بگ به و شده  جداسازیسیکلون  توسط معلق  ریز  ذرات
 .ردیگیمصورت   زمانهم  توزین  عملیات با  کیلویی 50  پروپیلنیپلی  یهاسهیک  در  بندیبسته

 مشخصات دانش فنی تولید  2-5
 نحوه  از منوابع داخلی یوا خوارجی و    موردنیوازضوووووروری اسوووووت در خصووووووص مواردی از قبیول امکوان اخوذ دانش فنی  

 یهایفناوردیگر دانش فنی و   شوووودهشووووناختهوری، سوووووابق و تجربه دارنده دانش فنی، مقایسووووه انواح اانتقال فن
گفتن اسوت   گردد.  اظهارنظردانش فنی داخلی از نهادهای علمی معتبر    دییتأ مرتبط و مجوزهای مربوط به شوایان 

کشور در دسترر    .استکه دانش فنی در داخل 
کیفیت  2-6  کنترل 

کیفیت واحد و رعایت اسوووووتانداردهای الزم بررسوووووی شوووووود.   کنترل  مراحل بازرسوووووی در    ارائهالزم اسوووووت سووووویسوووووتم 
کنترلی هر مرحلوه و نتوایج   ، محصوووووول، فواضوووووالبمواد اولیوه  ازجملوهمختل     یهوابخش و غیره بوا ذکر پوارامترهوای 

برخوردار بوده و توضوووووی  آن ضوووووروری   یاعمدهاسوووووتحصوووووالی از آن و نحوه اعمال نتایج در فرآوری مواد از اهمیت  
   .است
  تولید   مختل   مراحل  در  آماری  صورتبه  و  مختل   پودرهای  برای  واحد  این  تولیدی  محصوالت  کیفیت  کنترل 
  ترکیبات   نوع   و  خلوص  نظر  از  معدنی   پودرهای  کنترل .  رد یگ یم  ( انجامبندیبسته  و  کردن  اولیه، آسیاب  مواد  اخذ)
شیمیایی  فیزیکی  هایروش  از  استفاده  با  و  مخصوص  های الک  توسط  که(  مش)  بندیدانه  همانین  و  و 

 صورت  مربوطه  استانداردهای  در  مرجع   آزمون   هایروشطبق    هاالک از  هرکدام  روی  باقیمانده  درصد  گیریاندازه
 . است  اهمیت  حائز  بسیار  ، ردی گیم
ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر

که ازجمله  در حاشویه شوهرها دارای آلودگی واحدهای تولیدی پودرهایفعالیت     ها آنهایی در ابعاد مختل  اسوت 
گردوغبار حاصول از فعالیت این سونگمی کرد.  هاآنها، پسوماندها و ضوایعات  بریتوان به  که در    اشواره  گردوغباری 

کردنو یا   هاسوووونگخردایش  هنگام   شووووود. دوغاب تنفسووووی    یهایماریبباعث بروز  تواند  آید میبه وجود می  پودر 
سونگ شوامل مخلوط آب و ذرات بسویار ریز سونگ از  بر پودر    سوطحی  هایآببارندگی و    ریتأثناشوی از    شودهتشوکیل

که بهصوورت شویرهاسوت. این دوغاب به  واحد تولیدیدیگر پسوماندهای   یابد و در  راحتی جریان میای رقیق اسوت 
تبدیل به  تاا ینهاو  شووووودهای ترسوووویب منتقل میهای خط تولید وجود دارد و سووووپس به حوضوووواههمه قسوووومت
که در اثر پخش پودری می ک یا در رودخانهشوود  زیسوت شوده و  ها موجب آلوده شودن محیطشودن آن در بافت خا
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ک را به سومت قلیایی شودن می گیاهان دارد.برد و این آلودگیخا که    ها تأثیر سووئی روی رشود  گفتن اسوت  شوایان 
کارخانه    محیطیزیسترده  گردد 5این   .است، لذا باید تمامی الزامات آن رعایت 

ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-۸  طر
در    موردنیازگیرد. سووووورمایه  گذاری صوووووورت میبرداری از طرح، سووووورمایهدر دو مرحله اجرای طرح و بهره  طورکلیبه

گردش    برداریبهرهدر دوران    موردنیوازدوران اجرای طرح، سووووورموایوه ثوابوت و سووووورموایوه    نیتوأماز طریق سووووورموایوه در 
 .گیرندقرار می  مورداستفاده  برداریبهره  دوراناجرای طرح خریداری و طی   مرحله  ثابت در    یهاییدارا.  شودیم
 زمین  2-۸-1

 )میلیون ریال(  میزان و هزینه خرید زمین: 16جدول 
ح   کل قیمت  واحد قیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 6,074.3 1.9 3,197 منطقه ویژه اقتصادی بجنورد  خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-۸-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  یهانهیهز

 )میلیون ریال(  سازیمیزان و هزینه محوطه: 17جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   300 0.3 مترمکعب 1,000 و تسطی   برداریخا
کشی و درب  2,448 9 متر (106+30×)2=272 حصار 

 1,118.9 7 مترمربع 159.8 درصد مقدار زمین(  5) سازیمحوطهآسفالت و 
 255.7 8 مترمربع 31.9 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  4,122.7 جمع 
 سازی ساختمانمیزان و هزینه : 18جدول 

ح   م.ر( کل )هزینه  م.ر(واحد )قیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 10,000 25 400 سوله سالن تولید 
 12,000 30 400 سوله انبار مواد اولیه
 9,000 30 300 سوله انبار محصول 
 7,200 45 160 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 1,800 45 40 آجر و تیرچه و پوشش رفاهی و نگهبانی

کل  40,000 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-۸-3

 آالت و تجهیزات هزینه ماشین:  19جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف
 1,400 1,400 1 با سیلو 15HPبا شاسی و الکتروموتور  120فیدر ویبراتوری مدل  1
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 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف
 75HP 1 4,600 4,600با شاسی و الکتروموتور  550×800شکن فکی مدل سنگ 2
 1,562 1,562 1 متر  22متر طول سانتی  60عر   نوار نقاله  3
 2,350 2,350 1 یک طبقه شوت زیر 5000×1500مدل  سرند ویبراتوری  4
 1,136 1,136 1 متر  16متر طول سانتی  60عر   نوار نقاله  5
 75HP 1 3,300 3,300با شاسی و الکتروموتور  چکش 24آسیاب  6
 1,136 1,136 1 متر  16متر طول سانتی  60عر   نوار نقاله  7
 1,420 1,420 1 متر  20متر طول سانتی  60عر   نوار نقاله  8
 39,000 39,000 1 4500×2400 آسیاب بالمیل 9
گت الواتور  10 کاملمتر با الکتروگیربکس و زنجیر به 24ارتفاح  با  3,600 3,600 1 صورت 
 1,750 1,750 1 تنی 30 سیلو ذخیره پودر 11
 4,900 4,900 1  سپراتور )کالسیفایر( 12
 900 300 3  ایرلوک  13
کانوایر  14 کامل متری با الکتروگیربکس به 6 اسکرو   980 490 2 صورت 
 3,500 1,750 2  تنی 30سیلو ذخیره پودر  15
 2,100 1,050 2 کیلویی دونازله 50 پرکن کیسه 16
کانوایر  17 کامل متری با الکتروگیربکس به 6 اسکرو   980 490 2 صورت 
 700 700 1  پایه نوار نقاله  18
 200 100 2  مگنت 19

 1,700 1,700 - ون یاندازی و ارائه نقشه فونداساجرت نصب، راه 
کل + مالیات بر   ۸4,163 افزودهارزش جمع 

 تأسیسات 2-۸-4
 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه :  20جدول 

ح  عنوان  قیمت  شر
 9,000 ترانس و تابلوهای برق اصلی و فرعی   جانبی یهانهیهزکیلووات و   600 انشعاب برق رسانیبرق
 400 ، اتصاالت، شیرآالتکشیلوله جانبی یهانهیهزو   2/1انشعاب آب  رسانیآب 
گاز  رسانیسوخت   350 جانبی هایهزینهدر ساعت، شمارنده و سایر  مترمکعب 25انشعاب 

گرمایش و ایمنی گازی  وسایل سرمایش،  کولر  کارگاهی و   700 بخاری 
کل  10,450 جمع 

 نقلیه وسایل 2-۸-5
کواال و    موردنیوازنقلیوه    یولوسووووووا کوارخوانوه، انتقوال مواد و  کوارکنوان )در مواقع   وآمودرفوتجهوت رفع نیوازهوای روزمره 

کارخانه   ، قیمت هر  نیتأم. ضومن بررسوی نوع، تعداد دسوتگاه، مشوخصوات، نحوه اسوتضوروری( به داخل و خارج 
کل هزینه آن برآورد    .شودیمیک، 
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 )میلیون ریال( نقلیههزینه وسایل :  21جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 15,000 15,000 1 کوماتسو لودر  1
 2,000 2,000 1 خودروایران  وانت نیسان  2

کل  17,000 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-۸-6

 )میلیون ریال( خدماتیهزینه تجهیزات و وسایل اداری و :  22جدول  
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 220 110 2  کامپیوتر 1
 HP laserjet M1212 1 60 60 پرینتر 2
 KX-TGC210 2 5 10پاناسونیک بیسیم  تلفن  3
کارو  اداری میز 4  S-T140 1 200 200مدل 
 K2040 1 5 10مدل  صندلی اداری  5

کل  500 جمع 
 انرژی  هزینه 2-۸-7

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 23جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 49 7,000 7,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 935 1,100 850,000 کیلووات  برق مصرفی  2
 72 1,200 60,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 540 6 90,000 لیتر گازوئیل 4
 150 30,000 5,000 لیتر بنزین 5

کل  1,746 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-۸-۸

 )میلیون ریال(    های تعمیرات و نگهداریهزینه:  24جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه درصد ارزش دارایی  شر  هزینه 
 882.4 2 44,122.7 سازیمحوطهساختمان و 
 3,366.5 4 84,163.2 و تجهیزات آالتماشین

 10,450 10 10,450 تأسیسات 
کارگاهی  0 10  لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 3,400 20 17,000 ونقلحملوسایل 
 50 10 500 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
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ح  کل تعمیرات سالیانه درصد ارزش دارایی  شر  هزینه 
کل  ۸,743.9 جمع 

 انسانی نیروی  هایهزینه 2-۸-9
 اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه: 25جدول 

ح  ردیف متوسط حقوق ماهیانه )میلیون  تعداد  شر
 ریال(

 1۸جمع حقوق سالیانه )میلیون ریال( بر اساس  
 ماه

 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 1,080 60 1 واداریمدیر مالی  2
 900 50 1 مالیکارمند اداری و  3
 540 30 1 مسئول تدارکات 4
 540 30 1 نگهبانی  5

کل  4,320 جمع 
 تولید(  کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز :26جدول 

ح  ردیف حقوق ماهیانه )میلیون  تعداد  شر
 ریال(

جمع حقوق سالیانه )میلیون ریال( بر اساس  
 ×ماه 1۸

 1,080 60 1 مدیر فنی 1
 1,080 60 1 مدیر تولید  2
 900 50 1 سرپرست انبار  4
 900 50 1 و تولید  ریزیبرنامهکارشنار  5
 900 50 1 سرپرست نگهداری و تعمیرات  6
کیفیت  7 کنترل   900 50 1 کارشنار 
 540 30 1 اولیه کارگر انبار مواد  8
 540 30 1 کارگر انبار محصول 9
 540 30 1 راننده وسایل نقلیه  10
 540 30 1 اپراتور خط  11

کل  7,920 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سوونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و  12) شووودیمماه محاسووبه   18تبصووره: حقوق سوواالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  یهانهی هز  :27جدول 

ح   )میلیون ریال( ×حقوق سالیانه تعداد نفرات  شر
 4,320 5 اداری  کارکنان
 7,920 10 تولید  کارکنان
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ح   )میلیون ریال( ×حقوق سالیانه تعداد نفرات  شر
کل  12,240 جمع 

 هزینه مواد اولیه 2-۸-10
کوارخوانوه بوا حودود  (  mm  1  بوا ضوووووخواموت  مترمیلی  50  لولوهفر  )پیشبوا فر  تولیود نمونوه   گر  درصوووووود ظرفیوت    70ا

کند حدود   کار   تن در سال مصرف ورق خواهد داشت. 500ماشین رول 
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 28جدول 

کل  هزینه هر تن   مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
 200,000 1 200,000 خراسان شمالی  %97کلسیت با خلوص باالی  1
 80 0.02 عدد  4,000 خراسان شمالی  کیلویی  50 پروپیلنیپلی هایکیسه 2

کل  200,0۸0 جمع 
ک   هزینه 2-۸-11  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک:  29جدول 
ح  ک ارزش  شر کل ساالنه  درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 6,074.3 زمین 
 260 10 7 4,122.7 سازیمحوطه

 2,520 10 7 40,000 ساختمان 
 7,575 10 10 84,163.2 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  0 10 10 0 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 941 10 10 10,450 تأسیسات 
 3,060 10 20 17,000 ونقلوسایل حمل

 113 10 25 500 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 966 0 10 9,664.2 برداریهای قبل بهرههزینه

 1,548 10 10 17,197 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
 16,9۸2 جمع

 برآورد سرمایه ثابت 2-۸-12
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 
  ی انووووات بووووراکفووووراهم آوردن ام  ید از ابتوووودایه باک  یه اموریلک ستیبایم  یبردارقبل از بهره  یهانهیدر بوووورآورد هز

خواهد    فروشقابلد محصول یه منتج به تولک) یتجار  یبردارو حصول به بهره  آن  یطووووورح و دوران اجووووورا  یاجووووورا
 د.یآ  به عملنه الزم یورد مشوخ  و سوپس بورآورد هزیگیشد( انجوام مو

 برداری: هزینه قبل از بهره30جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 500 های تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهزینه
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ح   هزینه )میلیون ریال( شر
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   244.8 درصد 

 8,919.4 آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد( های هزینهروز  15و تولید آزمایشی ) اندازیراههزینه 
کل  9,664.2 جمع 

 یاهیسرما  یهانهیهز 
 ای های سرمایه: میزان هزینه31جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 6,074.3 زمین 
 4,122.7 سازیمحوطه

 40,000 ساختمان 
 84,163.2 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  0 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 10,450 تأسیسات 
 17,000 ونقلوسایل حمل

 500 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 9,664.2 برداریهای قبل بهرههزینه

 17,197 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
کل  1۸9,172 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-۸-13
گردش : 32جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 33,346.6 بندیبستهماه هزینه مواد اولیه و  2 بندیبستهمواد اولیه و 

 2,040 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 437 آب، برق، سوخت و تعمیرات  های هزینهروز  15 گردان تنخواه

کل  35,۸23.6 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-۸-14

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  برناموه  وره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 
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 بندی اجرای طرح زمان:  33جدول 
 ماه

 مراحل اجرا 
1 2 3 4 5 6 7 ۸ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1۸ 19 20 21 22 23 24 

                         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  شووودیمارائه    یگذارهیسوورمادر این فصوول برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سوایر   سورسوربه، تحلیل دوره بازگشوت سورمایه، تحلیل  شودهبینیپیشمالی    یهاصوورتو شوامل   دهدیم
 .مالی است  یهانسبت

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

ارائه    یبرداربهرهسال اول    5در این قسمت تنها برای    شدهارائه  یهاگزارش،  وجودباایناست )  15  یبردار بهرهدوره  
 (. شودیم

کل تولید ساالنه    100درصد و در ادامه    90و    80در سال اول و دوم به ترتیب    ظرفیت تولید ساالنه درصد ثابت است و 
 . رسدیمبه فروش 

 .شودیم نیتأم گذارانهیسرماکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
 درصد است.   100 ازآنپسصفر و  یبرداربهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 

کردن  گردشدر    هیسوورمادر محاسووبات مربوط به   گردش  یکارمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسوواب، ضووریب 
که پرداخت    شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسوار، فر  شوده اسوت 
 .شودیمنقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   یهانهیهز

کامفار : 34جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلیسایر    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 سوووورمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسووووب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسوووورمایهنرخ تنزیل 
کول حقوق صووووواحبوان سوووووهوام: این نرخ برابر نرخ بهره    هوایسوووووپرده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 

 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   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  ریبردابهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 35جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه 
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 0 0 0 0 0 0 179,507 0 179,507 گذاریهای ثابت سرمایه کل هزینه
ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 9,664 0 9,664 کل مخار

گردش خالص  2,583 2,348 4,126 3,570 15,786 0 0 73,697 0 افزایش در سرمایه در 
 2,583 2,348 4,126 3,570 15,786 0 189,171 73,697 189,171 گذاریهای سرمایهکل هزینه

 تولید  هایهزینه 3-3
 .است  شدهارائهمتغیر و ثابت آن در جدول زیر    یهانهیهزتولید و درصد    یهانهیزه

 )میلیون ریال(  آنهای متغیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه: 36جدول 

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

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 
 292,937 266,306 242,097 198,079 160,064 0 160,064 %0 %100 مواد خام 

 2,556 2,324 2,113 1,767 1,467 293 1,173 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 12,802 11,638 10,580 8,849 7,345 1,469 5,876 %20 %80 نگهداریتعمیرات و 

 17,921 16,291 14,810 13,060 11,506 8,054 3,452 %70 %30 دستمزد 
ک    16,869 16,982 16,982 16,982 16,982 16,982 0 100% 0% استهال

 343,085 313,542 286,582 238,737 197,363 26,798 170,565     های تولیدکل هزینه
 292,937 266,306 242,097 198,079 160,064 0 160,064   هزینه هر واحد

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    یهاانیجر   ک ی چیهکسوری وجه نقد در   شوودیمبه شورح زیر اسوت. همانان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  یهاسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  37جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 497,794 452,540 411,400 336,600 272,000 0 224,996 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 0 224,996 جریانات ورودی وجوه 
 497,794 452,540 411,400 336,600 272,000 0 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 328,799 298,908 273,726 225,325 196,167 0 189,171 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 0 189,171 های ثابتافزایش دارایی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 2,583 2,348 4,126 3,570 15,786 0 0 های جاریافزایش دارایی 

 326,216 296,560 269,600 221,755 180,381 0 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

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

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

 0 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 168,995 153,632 137,674 111,275 75,833 0 35,825 وجوه اضافی )کسری( 

 683,233 514,238 360,606 222,933 111,658 35,825 35,825 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5
نقوودی    یهوواانیووجر،  طورکلیبووهاسوووووووت.    شووووووودهارائووهپروژه در جوودول زیر    شووووووودهبینیپیشنقوودی    یهوواانیووجر
، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  یبرداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشووووان   شوووودهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 )میلیون ریال( شده بینینقدی پیش هایجریان:  38جدول 

  شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 497,794 452,540 411,400 336,600 272,000 0 0 های نقدی ورودی کل جریان 

 497,794 452,540 411,400 336,600 272,000 0 0 های نقدی عملیاتیجریان 
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 328,799 298,908 273,726 225,325 196,167 0 189,171 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 0 189,171 های ثابتافزایش دارایی 

گردش   2,583 2,348 4,126 3,570 15,786 0 0 افزایش سرمایه در 
 326,216 296,560 269,600 221,755 180,381 0 0 های عملیاتیهزینه
 0 0 0 0 0 0 0 های بازاریابیهزینه

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 168,995 153,632 137,674 111,275 75,833 0 ( 189,171) های نقدیخالص جریان 

 458,238 289,243 135,611 (2,063) ( 113,338) ( 189,171) ( 189,171) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 47,163 51,451 55,328 53,663 43,885 0 ( 157,642) خالص ارزش فعلی

 93,848 46,684 ( 4,767) (60,095) ( 113,757) ( 157,642) ( 157,642) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمرا نشووان   یگذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه یک  IRR)  یداخلنرخ بازده    ی هالیتحلو معیاری اسووت 

برای این   شوودهمحاسووبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمقرار    مورداسووتفاده  یگذارهیسوورمامالی برای ارزیابی سووودآوری  
مالی آن اسوت )نرخ  نیتأمبیشوتر از نرخ هزینه    یگذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسوار، نرخ رشود پروژه  45پروژه 
. نرخ بازده شوووودیمسوووودآور تلقی    یگذارهیسووورمااسوووت( و    شووودهگرفتهدرصووود در نظر   20بلندمدت   یهاوامبهره 
نرخ اسووتقرا  و نرخ   شوودهتعدیلدرصوود اسووت. در محاسووبات نرخ بازده داخلی   27(  MIRR)  شوودهتعدیلداخلی  
گرفته    یگذارهیبازسوورما  شوودهتعدیلبازده داخلی  . در محاسووبات نرخ شووودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
اسووووت. نرخ بازده داخلی    شوووودهگرفتهمتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر   یگذارهیبازسوووورمامالی و نرخ   نیتأمنرخ  
با نرخی معادل    یگذارهیسووورمانقدی مثبت    یهاانیجرکه    شوووودیم( با این فر  محاسوووبه  MIRR)  شووودهتعدیل

نقدی پروژه با   یهاانیجرسوونتی،    IRRدر محاسووبه    کهدرحالی،  شووودیم  یگذارهیبازسوورماهزینه سوورمایه شوورکت 
از سوووودآوری   یترنانهیبواقع محاسوووبه    MIRR. بر این اسوووار،  شوووودیم  یگذارهیبازسووورما  IRRنرخی معادل خود  
 .آوردیمفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 

 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 39جدول 
 شاخص مالی 

  ریال  میلیون 326,268 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %45نر

خ بازده داخل      27%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1404 سال 4.01 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1405 سال 5.90 20%در  متحرکه یدوره باز

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

که این جدول نشووان   شوودهارائهدر جدول زیر    یبرداربهرهبرای دوره   شوودهبینیپیشسووود و زیان   اسووت. همانان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .سودآور باشد  یبرداربهرهمورد   یهاسالعملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 40جدول 

 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 497,794 452,540 411,400 336,600 272,000 درآمد فروش 

 (310,600) ( 282,364) (256,694) ( 210,022) ( 169,715) های متغیرمنهای هزینه
 ( 32,485) ( 31,178) ( 29,887) ( 28,714) ( 27,648) های ثابتمنهای هزینه

 154,709 138,998 124,818 97,863 74,637 سود خالص قبل از مالیات
 - - - - - مالیات
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 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 154,709 138,998 124,818 97,863 74,637 سود خالص 

 31.08 30.72 30.34 29.07 27.44 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-۸

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

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

کثر   کل   27با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر تحلیل نقطه سربه: 41جدول 

  عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 497,794 452,540 411,400 336,600 272,000 درآمد فروش 
 310,600 282,364 256,694 210,022 169,715 هزینه متغیر

 187,194 170,176 154,706 126,578 102,285 حاشیه سود 
 38 38 38 38 38 نسبت حاشیه سود )%( 

 32,485 31,178 29,887 28,714 27,648 هزینه ثابت
 - - - - - هزینه تأمین مالی

 86,386 82,910 79,478 76,358 73,521 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 17 18 19 23 27 سر )%(نسبت سربه 

 5.8 5.5 5.2 4.4 3.7 های ثابت نسبت پوشش هزینه
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

به   شووودمیمشوواهده   که  همانانبه شوورح زیر اسووت.    برداریبهرهدر طی دوره سوواخت و    شوودهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فر  پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 42جدول 

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

 711,647 540,069 384,089 242,289 127,444 35,825 35,825 های جاریدارایی  
 104,376 121,245 138,226 155,208 172,189 189,171 189,171 های ثابت )خالص(دارایی  

کل دارایی   816,022 661,313 522,315 397,496 299,633 224,996 224,996 ها جمع 
 0 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری
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  عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 0 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری
 224,996 224,996 224,996 224,996 224,996 224,996 224,996 حقوق صاحبان سهام 

 436,318 297,319 172,501 74,637 0 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 154,709 138,998 124,818 97,863 74,637 0 0 ماندهسود باقی 

 816,022 661,313 522,315 397,496 299,633 224,996 224,996 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 
 مالی   هاینسبت  3-10

که مشوواهده   شوودهارائهدر جدول زیر    یبرداربهرهمالی در طی دوره   یهانسووبت نسووبت  شووودیماسووت. همانان 
کل دوره ROEسوووود خال  به حقوق صووواحبان سوووهام ) دارای رشووود بوده و از نرخ هزینه سووورمایه   یبرداربهره( در 

 ردیگیمپیشی 
به دلیل صفر بودن بدهی جاری، نسبت جاری )دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری( محاسبه نشده است. به هر  

 رانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد. نگ  رودیمروی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  
کل سورمایه و نسوبت   کارایی    یهانهیهزبه    یگذارهیسورماهمانین، نسوبت فروش به  که  را   یگذارهیسورماپرسونلی، 

 .شوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیممورد سنجش قرار  
 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 43جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 68.8% 61.8% 55.5% 43.5% 33.2% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(

 19.0% 21.0% 23.9% 24.6% 24.9% نسبت سود خالص به ثروت خالص
 31.1% 30.7% 30.3% 29.1% 27.4% نسبت سود به فروش

کل سرمایه  2.3% 2.1% 1.9% 1.6% 1.3% نسبت فروش به 
 12.1% 13.2% 14.4% 16.0% 17.8% های پرسنلی گذاری به هزینهنسبت سرمایه 

خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر
کتور درآمد فروش،   ثابت و   یهاییدارا جدول و نمودار زیر حساسیت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سه فا

نشان    یهانهی هز را  پروژه  دهدیمعملیاتی  داخلی  بازده  نرخ  فر     یگذارهیسرما.  با  در    ر ییتغ عدمحاضر، 
کتورهای   به تغییر    IRRدرصد است. حساسیت    45قبل مشاهده شد، برابر    یهابخشکه در    و همانان  یادشدهفا

کمتر از حساسیت آن به تغییر    یهاییدارا کسب یک نرخ بازده   یهانهیهزثابت  عملیاتی است. همانین، برای 
 15تا    باا یتقردرصد امکان افزایش و درآمدهای فروش    20تا    باا یتقرعملیاتی    یهانهی هزدرصدی،    30داخلی حداقل  

کاهش دارد   . درصد امکان 
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کتور  یانفراد  رییبه تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس: 44جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

%20.00 - %24 %52 %56 
%16.00 - %28 %50 %54 
%12.00 - %33 %48 %51 
%۸.00 - %37 %47 %49 
%4.00- %41 %46 %47 
%0.00 %45 %45 %45 
%4.00 %48 %44 %42 
%۸.00 %51 %42 %40 
%12.00 %55 %41 %37 
%16.00 %58 %41 %35 
%20.00 %61 %40 %32 

کتور  یانفراد ریی به تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل: 5نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و  4.01با توجه به اطالعات این بخش به خصووص دوره بازگشوت سورمایه   2.51سوال از زمان شوروع سواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووووادی دارد.   45برابر    IRRکارخانه و   یبرداربهرهسووووال بعد از   کهدرصوووود، ایجاد  در    ازآنجا

کارخانه در   شوووودیمبدون مشوووکل بود لذا پیشووونهاد    همآنفصووول اول بازاریابی محصوووول و فروش  که احداث این 
گیرد  .اولویت قرار 
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