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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   گوشت انواع دام  بندیبستهو  آوریعمل نام طر

کشاورزیی دستنییپا زمینه فعالیت   صنایع تبدیلی 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی شیروان شهرستان محل اجرای طر
گوشت  700گاو ) بندیبستهگوشت  نام محصول/محصوالت  تن(  800گوسفند ) بندیبستهتن( و 

 1,500 تن  ظرفیت تولید
گوسفند و تجهیزات  از یمواد اولیه موردن  گوشت  گاو، الشه  گوشت   بندیبستهالشه 

 نفر 16 یی زااشتغال
 مترمربع 3,015 ازیزمین موردن

 مترمربع 1,800 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 10,000 میزان مصرف آب 

 لووات یک 110 توان برق  
 مترمکعب در سال 50,000 گاز 

 میلیون ریال 196,288 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 339,838 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 2.77 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 764,500 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 75% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %33 (MIRR) شدهلی نر

 ظرفیت تولیددرصد  12% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکیده
کارخانه عملطرح هدف مطالعه بازار   نیدر ا گوشت انواع دام  آوری و بستهمرتبط با  جوانب    یتمام  یو بررسبندی 
 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا  یعرضه و تقاضا  زانیم  لیتحل  خصوصبه  آن

 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1
گوشوت قرمز    یمحصووالت تولید مختلف با رعایت موازین بهداشوتی و    یهابندیبسوتهدر    شودهبندیبسوتهشوامل 

، حاشویه سوود باالتر، سوهولت عرضوه، افزایش  افزودهارزشو هدف از تولید این محصووالت افزایش    اسوتاسوتاندارد  
 .است  کنندگانمصرف  یبهداشتی آن برا  یهاجنبه، سهولت مصرف با رعایت  یمدت ماندگار

 ک یس یآ یبند طبق طبقهگوشت انواع دام  بندیبستهو  آوریعمل مشخصات انواع: 1جدول 
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 

گوشت انواع دام آوری و بستهعمل  Processing and preserving of red meat 1511312301 Service 5 بندی 
 پروژه معرفی 1-2

گوشوووت انواع دامآوری و بسوووتهعملدر این طرح، احداث واحد    شووودهانجامهدف از این مطالعه  با ظرفیت   بندی 
 است.  شهرک صنعتی اسفراینتن در   1,500

 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ی،اجتماع  ی،مالحظات اقتصاد  1-2-1
کشوور بوده و تقر  دکنندهیتول نیسووم  یخراسوان شومال کشواورز  نیدرصود درآمد مردم ا 50  با  یگوشوت  و    یخطه از راه 

کشوواورزی اسووتان در خراسووان شوومالی  .  اسووت یپروردام رأس دام سووبک شووامل  2,012,000طبق آمار سووازمان جهاد 
گوسوووواله،    ازجملهرأس دام سوووونگین   79,000گوسووووفند و بز،   که    1,000نفر شووووتر و  2,400گاو و  رأس اسووووب وجود دارد 

،، شووویر، عسووول و   ازجملهتن انواع محصوووول  221,118سووواالنه  گوشوووت مر ، تخمگوشوووت قرمز،  شوووود. با تولید می مر
کشووور محسوووب   یپروردامهای  واحد دامی یکی از قطب  2,500,000به این آمار خراسووان شوومالی با داشووتن  د  اسووتنا
 .شودمی

ک  صورتبهرأس دام مازاد بر نیاز استان   700,000ساالنه   .شودها حمل میشتار به دیگر استانزنده و پرواری برای 
  ی کشووووتارگاه صوووونعت و    اسووووت  یلیتکم  ع یاز موانع بزرگ موضوووووع خروم دام زنده از اسووووتان به علت نبود صوووونا  یکی

 .است  یبندفاقد واحد فعال بسته  یخراسان شمال
که باخراسووان شوومالی یکی از نخسووتین اسووتان که در موضوووع اصووالا نداد دام سووبک وارد شوود  توجه به  هایی بود 

گرفت. کشوری نیز نام  کار پایلوت   راندمان و تولید خوب در این 
 پروژه  یابیمکان  1-3

( اجرا  590893 ,4134815با مختصووات )  272و    271این پروژه در شووهرک صوونعتی شوویروان در قطعه های شووماره 
 .محل پروژه در شکل زیر ارایه شده است GISخواهد شد و نقشه  
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 شیروان  : موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به زون فلزی شهرک صنعتی 1نقشه 

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

 زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح : فاصله 2جدول 
 توضیحات فاصله تا محل پروژه )کیلومتر(  زیرساخت موردنیاز ردیف
 موجود است  0 آب  1
 موجود است  0 برق 2
 موجود است  0 گاز  3
 موجود است  0 تلفن  4
  1کمتر از  راه اصلی  5
  0 راه فرعی  6
  74 فرودگاه بجنورد 7
  491 بهشهربندر امیرآباد  8
  1,559 بندرعباس  9
  236 آهن جوینایستگاه راه 10
  266 آهن جاجرمایستگاه راه 11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
 .است  شدهارائهاطالعات مربوط به مواد اولیه در جدول زیر 
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کارخانه )م زانیم : 3جدول  گوشت دام توسط   ( الیر ونیلیمصرف 
کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
گاو 1  781,740 860 909 کشتارگاه گوشت 
گوسفند 2  1,205,240 1,160 1,039 کشتارگاه گوشت 
 11,250 15 750 جهان پالست  ی عدد 1,000پک -ییلویک 1ظرف پالستیکی   3
 18,750 25 750 جهان پالست  ی عدد 1,000کیلویی پک  2ظرف پالستیکی   4
 1000 1000 ----  جهان پالست  مجموعه یمواد مصرف 5
 7,500 0.05 عدد 150,000 سازی آروین پککارتن کارتن و سلفون 6
 800 200 4 شرکت آذین صنعت مواد شوینده و ضدعفونی 7

کل  2,026,280 جمع 
که   گفتن اسووت  لذا برای این ظرفیت    شووودیمبندی جزو ضووایعات گوشووت تا مرحله بسووتهدرصوود الشووه 23شووایان 

گاو و  700) گوسفند( نیاز به  800تن  گاو و  909تن  گوشت  گوسفند وجود دارد. تن 1,039تن   گوشت 
 گردد.می  ارائهاطالعات محصول تولیدی در جدول زیر  

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

گوساله با ظرفیت   تن 700گوشت 
 14,000 2,000 7 فیله  1
 119,000 1,700 70 راسته 2
 357,000 1,700 210 ران  3
 245,700 1,300 189 سردست 4
 87,500 1,250 70 گردن  5
 138,600 900 154 گاه قلوه 6

گوسفند با ظرفیت   تن 800گوشت 
 22,400 2,800 8 فیله  1
 152,000 1,900 80 راسته 2
 432,000 1,800 240 ران  3
 367,200 1,700 216 سردست 4
 120,000 1,500 80 گردن  5
 193,600 1,100 176 گاه قلوه 6

کل  2,249,000 جمع 
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 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
گوشوووووت انواع دام بر اسووووواس مجوز پروانوهمیزان عرضوووووه داخلی یوا ظرفیوت بسوووووتوه برداری مطوابق  هوای بهرهبنودی 

 .استصورت جدول زیر  به 1399تا  1394اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 
 گوشت داممیزان عرضه داخلی  :5جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 225,332 
1395 251,355 
1396 282,430 
1397 320,460 
1398 356,745 
1399 570,565 

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

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 700 1388 نقده تارالی دشت سولدوز 1
 750 1391 دژ شاهین دژشرکت صنایع غذایی آی ناز شاهین 2
کیزه غزال سپاهان  3  500 1384 اصفهان شرکت  -صنایع غذائی پا
گوشت تولید و بسته 4  450 1388 ایالم کوثر ایالم بندی 
کدشت  گوشتی میکائیلیان یهافرآورده 5  10 1388 پا
گوشت  6  228 1386 ری بسیم 
گوشت بهاران کشر 7  1,100 1389 کریمرباط  ت مهداد 
 560 1390 کریمرباط  پارس پروتئین آرین 8
کدشت  پروتئین سازان البرز 9  1,900 1389 پا
کارون 10 کدشت  نگین تجارت   457 1388 پا
 600 1388 ورامین  ورامین دشت به فام 11
کدشت  گوشتی پرتو پروتئین شرق  یهابندی فراوردهمجتمع بسته 12  404 1389 پا
گالره  13  2,000 1388 نظرآباد  آریان 
گوشت خراسان تعاونی تولیدوبسته 14  1,000 1378 مشهد بندی زرین صنعت 
 1,000 1384 ماهشهربندر  پر طاووس ماهشهر 15
 1,250 1386 دزفول صنایع غذایی دز پویان جنوب  16
 5,000 1389 زنجان  کشتارگاه صنعتی دام زنجان مروارید 17
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 2,000 1384 زاهدان  نور هامون تباهه سهامی خاص 18
 2,600 1388 زاهدان  سیما شهرکی 19
 1,800 1389 زاهدان  آهووان پروتئین  20
 2,800 1388 زاهدان  گوشت جوادمروارید  21
گوشت زاهدان  22  14,000 1391 زاهدان  جهان 
 750 1383 شیراز گوشتی دمس یهافرآورده 23
 600 1385 شیراز محمدعلی جوانمردی و محمدحسین نوشین راد تعطیل 24
کل پشتیبانی امور دام استان فارس  25  1,500 1379 شیراز اداره 
گوشتی  26 کازرونفرآوردهای   100 1386 کازرون کنسروی شام شام احسان 
 7,200 1387 سپیدان مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام 27
کمند پارس  یهامجتمع تولید و فراورده 28  1,250 1385 زرقان غذائی 
کاوه  یهافراورده 29  800 1385 بویراحمد  گوشتی 
 900 1387 طوالش  کشتارگاه صنعتی دام سالم تالش  30
گیالن 31  1,150 1388 رشت فراوری مواد پروتئینی نمونه 
گوشلوندانی 32  550 1389 فومن  محمد بابائی 
 3,600 1384 بابل س خ   -بهگوشت بابل  33
 200 1384 دلیجان  بندی مروارید دلیجانصنایع بسته 34
 5,000 1387 اشکذر  پروانه موقت-فراوری مواد پروتئینی یزد سهامی خاص 35
 5,000 1387 اشکذر  پروانه موقت-فراوری مواد پروتئینی یزد سهامی خاص 36
، شمشاد پروتئین قمبسته 37 گوشت و مر  500 1390 قم شرکت -بندی 
گوشت زیاران بسته 38  21,000 1375 آبیک بندی 
گوشت و شیر بهین  39  15 1389 ورامین  شرکت 
 2,270 1390 شهریار پرند پروتئین شهریار 40
 1,500 1388 زاهدان  سردخانه نسیم زاهدان  41
 100 1375 هامون حجت زمانیان  42
 720 1386 کرمان مسعود خلیلی زاده 43
 1,500 1389 اصفهان شرکت -پروتئینی ایران  یهافرآورده 44
 100 1396 بندر انزلی  صنایع غذایی دریا زیست بندر منطقه آزاد انزلی 45
 180 1395 قم سانیجحبیب اله دهقانی  46
 180 1395 قم حبیب اله دهقانی سانیج 47
کاوسی 48  300 1392 مرودشت سید بهداد 
کاوسی 49  300 1392 مرودشت سید بهداد 
کشتارگاه و بسته 50  85 1394 قم بندی نخل قممجتمع 
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
کشتارگاه و بسته 51  150 1394 قم بندی نخل قممجتمع 
 500 1393 شیراز رسول سلطانی 52
 500 1393 شیراز رسول سلطانی 53
 50 1393 شیراز رسول سلطانی 54
 200 1397 ساری  دریایی شمسا شمال  یهاتولید فرآورده 55
 200 1397 ساری  دریایی شمسا شمال  یهاتولید فرآورده 56
کدشت  حمیدرضا نظر  57  1,000 1392 پا
کستری البرز  58  625 1392 البرز دلفین خا
کستری البرز  59  625 1392 البرز دلفین خا
ک البرز  60  200 1395 نظرآباد  تک پروتئین پا
ک البرز  61  200 1395 نظرآباد  تک پروتئین پا
 360 1393 کوار امید آفتاب درخشان فارس  62
گلستان 63 گوشت   170 1396 آزادشهر نیال
گلستان 64 گوشت   320 1396 آزادشهر نیال
 25,000 1399  کاالی اروند گستر دانش  65
کاالی اروند دانش  66  25,000 1399  گستر 
کوشک 67  2,700 1398 فارسان  شرکت یاران جنوب 
کوشک 68  2,700 1398 فارسان  شرکت یاران جنوب 
کاسپین طبرستانتعاونی تولید و بسته 69  800 1399 شهرقائم بندی زرین پروتئین 
کاسپین طبرستانبستهتعاونی تولید و  70  800 1399 شهرقائم بندی زرین پروتئین 
 1,300 1399 زبرخان  مجتبی خیرآبادی 71
 1,300 1399 زبرخان  مجتبی خیرآبادی 72
کامپوره خزر 73  100 1392 رشت صنایع غذایی 
گستر سینا 74  140 1392 ارومیه  پروتئین 
گستر سینا 75  15 1392 ارومیه  پروتئین 
 100 1399 مشهد گلهارمشهد 76
 100 1399 مشهد گلهارمشهد 77
گلبرگ  78  10 1395 همدان  تعاونی مروارید سفید 
گلبرگ  79  10 1395 همدان  تعاونی مروارید سفید 
 1,000 1398 شیراز صدک 80
 1,000 1398 شیراز صدک 81
 1,500 1397 بینالود  گوشتی پردیس طوس یهافرآورده 82
 1,500 1397 بینالود  گوشتی پردیس طوس یهافرآورده 83
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 850 1396 نقده سولدوز پروتئین 84
 400 1396 نقده سولدوز پروتئین 85
 100 1399 زرقان گوشتی ارمغان شیراز صدک یهافرآورده 86
 200 1399 زرقان گوشتی ارمغان شیراز صدک یهافرآورده 87
 100 1399 زرقان گوشتی ارمغان شیراز صدک یهافرآورده 88
 150 1396 شهریار نصراهلل راجی 89
 100 1396 شهریار نصراهلل راجی 90
گوشتین خزر منطقه آزاد انزلی صنایع غذایی و بسته 91  600 1398 بندر انزلی  بندی 
گوشتین خزر منطقه آزاد انزلی صنایع غذایی و بسته 92  400 1398 بندر انزلی  بندی 
گوشت جنوب 93  50 1396 شیراز شرکت 
گوشت جنوب 94  50 1396 شیراز شرکت 
گوشت جنوب 95  50 1396 شیراز شرکت 
گوشت پویا پروتئین 96  150 1397 شهریار صنایع 
گوشت پویا پروتئین 97  250 1397 شهریار صنایع 
کشتارگاه صنعتی دام قزوین دشت بره  98  4,000 1396 زهرابوئین دامپروری و 
کشتارگاه صنعتی دام قزوین دشت بره  99  3,000 1396 زهرابوئین دامپروری و 
 140 1397 زرقان زرین مارال  یهاصنعتی فرآورده 100
 30 1397 زرقان زرین مارال  یهاصنعتی فرآورده 101
 70 1397 زرقان زرین مارال  یهاصنعتی فرآورده 102
 30 1394 شیراز غذایی توژی شیراز  یهابندی فرآوردهبستهتولید و  103
 20 1394 شیراز غذایی توژی شیراز  یهابندی فرآوردهتولید و بسته 104
 30 1394 شیراز غذایی توژی شیراز  یهابندی فرآوردهتولید و بسته 105
گوشت اردبیل  106  500 1397 اردبیل مجتمع صنعتی 
گوشت  107  540 1397 اردبیل اردبیل مجتمع صنعتی 
کدشت  افشان پروتئین 108  300 1395 پا
گوشت فارس  یهاتولیدی فرآورده 109  400 1399 شیراز پروتئینی نیکان 
گوشتی فرا آریا فارس  110  70 1395 شیراز محصوالت 
گوشتی فرا آریا فارس  111  80 1395 شیراز محصوالت 
گوشتی فرا آریا فارس  112  10 1395 شیراز محصوالت 
گالره  113  1,000 1393 نظرآباد  آریان 
گالره  114  1,000 1393 نظرآباد  آریان 
 250 1397 مالرد  شرکت تولیدی غذایی منجمد نسترن 115
 500 1397 مالرد  شرکت تولیدی غذایی منجمد نسترن 116
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 4,000 1395 شیراز ستاره یخی آسیا 117
ک فارس یهافرآوردهبندی تولیدی و بسته 118  300 1394 زرقان گوشتی پا
ک فارس یهابندی فرآوردهتولیدی و بسته 119  200 1394 زرقان گوشتی پا
ک فارس یهابندی فرآوردهتولیدی و بسته 120  50 1394 زرقان گوشتی پا
 120 1393 ارومیه  مهنا یمانییصنایع غذا 121
 39 1395 مالرد  یکتا طعام شهریار 122
 39 1395 مالرد  یکتا طعام شهریار 123
ک  یهافراورده 124  350 1397 اهواز گوشتی بهخورا
گوشت امیر  125  700 1397 کریمرباط  سحر 
گوشت امیر  126  300 1397 کریمرباط  سحر 
 375 1393 ری پرشین پودر آسیا 127
 375 1393 ری پرشین پودر آسیا 128
 2,000 1394 کریمرباط  بهین پروتئین رباط 129
 600 1394 کریمرباط  بهین پروتئین رباط 130
ک تلیسه 131  900 1395 ساوجبالغ پا
کردستان 132  12,000 1397 سنندج فرآوری مواد پروتئینی استان 
کردستان 133  2,400 1397 سنندج فرآوری مواد پروتئینی استان 
 600 1397 سنندج کردستانفرآوری مواد پروتئینی استان  134
 230 1399 بوکان  حسین جعفری  135
 200 1399 بوکان  حسین جعفری  136
گوشت قائمتعاونی تولیدی بسته 137  400 1396 شهرقائم بندی مواد غذائی و پروتئینی مهدی 
گوشت قائمتعاونی تولیدی بسته 138  400 1396 شهرقائم بندی مواد غذائی و پروتئینی مهدی 
گلستان یهافرآورده 139  650 1395 مینودشت غذایی نسیم لذیذ 
 200 1396 زنجان  بهروز مرصعی  140
 300 1399 شیراز سار شیرازچشمه 141
 200 1399 شیراز سار شیرازچشمه 142
 200 1399 شیراز سار شیرازچشمه 143
 150 1397 شیراز گوشتی فاخته شهر سبز یهابندی فرآوردهتولیدی و بسته 144
 100 1397 شیراز گوشتی فاخته شهر سبز یهابندی فرآوردهتولیدی و بسته 145
 30 1397 شیراز گوشتی فاخته شهر سبز یهابندی فرآوردهتولیدی و بسته 146
 100 1395 شیراز دریا مرجان هفت 147
 100 1395 شیراز دریا مرجان هفت 148
 40 1398 بویراحمد  محسن نیکزاد 149
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 450 1398 بویراحمد  محسن نیکزاد 150
 1,000 1399 آباد بستان دومان پور رجب صوفیانی 151
 1,000 1398 بجنورد سردخانه صاحب 152
 1,000 1398 بجنورد سردخانه صاحب 153
گستر سینا 154  70 1393 تهران  پروتئین 
گستر سینا 155  70 1393 تهران  پروتئین 
 1,100 1396 گناباد  صفا پروتئین شرق 156
 600 1396 گناباد  صفا پروتئین شرق 157
گوشت پیشین  158 کیمیا  کشتارگاه   12,000 1392 سرباز مجتمع 
 100 1395 شیراز رامین حیدری 159
 100 1395 شیراز رامین حیدری 160
 250 1398 خرمدره سالم پروتئین خرم دره  161
 250 1398 خرمدره سالم پروتئین خرم دره  162
گوشت  163  50 1395 اردبیل آذرین 
گوشت  164  100 1395 اردبیل آذرین 
 500 1397 اشتهارد توسعه و اقتصاد الماس  165
 500 1397 اشتهارد توسعه و اقتصاد الماس  166
 1,000 1399 مشهد پروتئینی بهاران برتر تورنگ مشهد  167
کی قادیکالئیهادی  168  120 1399 شهرقائم چاال
کی قادیکالئی 169  100 1399 شهرقائم هادی چاال

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

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  رده سوپس سوالبه دسوت آو  )جدول فوق( 1399در سوال 

ظرفیوت    کوه، لوذا بوا توجوه بوه ایناسووووووت  1398توا    1394هوای  مشوووووخ  شوووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی در سووووووال
که پروانه برای    233,062و ظرفیت واقعی این سووال  تن 570,565  برابر 1399صووادرشووده در سووال    هاآنواحدهایی 

برای به دسوووت آوردن ظرفیت    توانیمکه    دیآیمدسوووت    به  0.408476ز تقسووویم این دو عدد ضوووریب  ، ااسوووت تن
لذا با اعمال این   برداری اسوووتفاده نمود.ی بهرههاپروانهواقعی هرسوووال از ضووورب این ضوووریب در ظرفیت بر اسووواس 

 .شودیمضریب جدول زیر حاصل  
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 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 
 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 92,043 
1395 102,673 
1396 115,366 
1397 130,900 
1398 145,722 
1399 233,062 
گوشووت انواع دامآوری و بسووتهبینی میزان ظرفیت عملنمودار زیر پیش   1404را مطابق جدول فوق تا سووال  بندی 

 .دهدیمبر اساس رگرسیون خطی نشان 
 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 221,610 
1401 245,880 
1402 270,160 
1403 294,440 
1404 318,720 

92,043 102,673
115,366 130,900

145,722

233,062 221,605
245,885

270,164
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که نمودار و جدول فوق نشوووان   گوشوووت انواع دام به  دهدیمهمچنان  بندی صوووعودی  صوووورت بسوووتهمیزان تولید 
 .است

کارخانه موردنظر خدماتی   که  این طرح وجود   استازآنجا گمرکی ندارد و تحلیل واردات و صادرات در  لذا تعرفه 
 ندارد. 

 .استبرابر میزان ظرفیت تولید    به دلیل عدم وجود صادرات و واردات میزان تقاضای داخلی
که مجوز اخذ  در جدول زیر ا  .شودیم  ارائه  بر اساس میزان پیشرفتاند  نمودهطالعات واحدهایی 

گرفته  :9جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 
 ظرفیت تن درصد پیشرفت

0%-25% 13,480 
25%-50% 43,942 
50%-75% 21,940 
75%-100% 16,100 

که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول موردنظر نشووان  صووورت  به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمهمچنان 
کشوور اضوافه شوود.   تواندیم تن 40,000حدود  1402به سوال  1399که از سوال  طوریبه  باشوندیمصوعودی  به تولید 

کنیم   گر فرض  کشووووور    د برسووووند، درصوووود به تولی 75ی با درصوووود پیشوووورفت باالی هاکارخانهحال ا کمبود تقاضووووای 
کارخانه موردنظر  تن  24,000 که ظرفیت  گفتن اسووت  که    توانیماسووت لذا   تن 1,500خواهد بود. شووایان  ادعا نمود 

نمود. از نگواه اسوووووتوانی نیز بوا توجوه بوه مطوالعوات    سیتوأسوووووکوارخوانوه را    توانیمبودون دغودغوه فروش محصوووووول،  
کشواورزی اسوتان و اینانجام کشوتارگاه در حال احداث  شوده در سوازمان جهاد و  کارخانه با  اسوتکه یک  لذا به یک 
گوشت انواع دام نیاز استبسته تن 1,500ظرفیت    .بندی 

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
گوشووووت انواع دام با ظرفیت  ارخانه بسووووتهک  5-1با توجه به تحلیل بخش  کشووووور و هم   ، تن 1,500بندی  هم از نگاه 

راحتی بوا نیواز  ازنظر اسوووووتوان، نیواز بوه احوداث دارد. بنوابراین جهوت بوازاریوابی مشوووووکلی وجود نودارد و این ظرفیوت بوه
کشوری به فروش خواهد رسید  .استانی و تا حدودی 

 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
ها از  به احداث آن  یازن  یزانم  شوووده، یبندگوشوووت انواع دام بسوووته  یدتول  یزانشوووده در مبا توجه به مطالعات انجام

که موجب اطم  شووودهبینییشپ  یشووویافزا 1404تا  1400 یهاسوووال اسوووت.   یدجد  گذارانیهخاطر سووورما  یناناسوووت 
کردن ظرف  یوابودیم  فزایشا  تن  40,000حودود    1402توا    1399تقواضووووووا از سووووووال    ینا  یزانم  کوهیطوربوه کم    یوت کوه بوا

  24,000حدود   1402کشووور تا   یازاسووت(، ن تن 16,000طرح   یندرصوود به باال )در ا 75 یکار  یشوورفتبا پ  ییهاکارخانه
که ظرف  یان. شووااسووت تن   ی نگران  یچه یکشووور جا  یازن یدگاهلذا از د  ، اسووت تن 1,500کارخانه   ینا  یتگفتن اسووت 
کوارخوانوه  کوهینبوا توجوه بوه ا  یزن  یاسوووووتوان  یودگواهوجود نودارد. از د  انوهکوارخو  یناحوداث ا  یبرا   ی بنود بسوووووتوه  یهواتعوداد 
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کشووووواورز   اسوووووتگوشوووووت انواع دام در حوال حواضووووور صوووووفر   اسوووووتوان( لوذا احوداث آن جزو   ی)طبق اطالعوات جهواد و 
.استان است  یهاضرورت



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل



 16 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 :یدهچک
کل ینا  در گوشت دام موردبررس  یبندو بسته  یآورکارخانه عمل  یاطالعات فن  یهبخش   گیرد.یقرار م  یانواع 
ح  2-1  هدف از اجرای طر

گزارش بررسووووی   .  اسووووت دامگوشووووت    بندیبسووووتهایجاد و احداث واحد صوووونعتی    سوووونجیامکانهدف از ارائه این 
گوشووت    یبنابراین محصوووالت تولید مختلف با رعایت    یهابندیبسووتهدر    شوودهبندیبسووته  گوسووفند  و گاوشووامل 

، حاشووویه سوووود باالتر،  افزودهارزشو هدف از تولید این محصووووالت افزایش   اسوووتموازین بهداشوووتی و اسوووتاندارد  
  کنندگان مصوورف یبهداشووتی آن برا  یهاجنبه، سووهولت مصوورف با رعایت  یسووهولت عرضووه، افزایش مدت ماندگار

 .است
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

گوشوت دام قسومتبا توجه به اینکه   ، و  گردن 10سوردسوت،%    27ران، % %30،  راسوته  10%، لهیف 1%شوامل  با  یتقرهای 
گاو و   700را برای   بینی از درآمدزایی یک سوووالیک پیش  توانیم  اسوووت 22% گاهقلوه گوشوووت  گوسوووفند   800تن  تن 

که   گفتن اسووت  لذا برای این   شووودیمبندی جزو ضووایعات گوشووت تا مرحله بسووتهدرصوود الشووه 23داشووت. شووایان 
گاو و  909ظرفیت نیاز به   گوشت  گوسفند وجود دارد. تن 1,039تن   گوشت 

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید : 10جدول 
 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف

گوساله با ظرفیت   تن 700گوشت 
 7 فیله  1
 70 راسته 2
 210 ران  3
 189 سردست 4
 70 گردن  5
 154 گاه قلوه 6

گوسفند با ظرفیت   تن 800گوشت 
 8 فیله  1
 80 راسته 2
 240 ران  3
 216 سردست 4
 80 گردن  5
 176 گاه قلوه 6

کل  1,500 جمع 
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 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
 بندی بستهمواد اولیه و : 11 جدول

 مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
گاو 1  909 کشتارگاه گوشت 
گوسفند 2  1,039 کشتارگاه گوشت 
 750 جهان پالست  ی عدد 1,000پک -ییلویک 1ظرف پالستیکی   3
 750 جهان پالست  ی عدد 1,000کیلویی پک  2ظرف پالستیکی   4
 ----  جهان پالست  مجموعه یمواد مصرف 5
 عدد 150,000 سازی آروین پککارتن کارتن و سلفون 6
 4 شرکت آذین صنعت مواد شوینده و ضدعفونی 7

 تولید  روش 2-4
کشوتارگاه جهت عمل  شودهذبح. دام ردیگیانجام م لیذ  صوورتبهآن    یبندگوشوت و بسوته  یفرآور  اتیعمل    ات یاز 

گوشوت آورده م یهانیماشوتوسوط   یبندو بسوته  یفرآور در محل شورکت در    هی. بعد از تخلشوودیمخصووص حمل 
گوشوت  شیپ به   یفرآور  اتیعمل هتج  زین  زمانهم  صوورتبهو   ردیگیم  قرارانبار موقت   صوورتبهسوردکن مخت  

گن  اتیسووالن عمل مختلف دام   هایقسوومتو   قرارگرفتهکار    زیم  یو رو  حمل شووده  دارچرخ  یهاگوشووت توسووط وا
گردن جدا مقلوه  نه، یشوامل سوردسوت، ران و سو  2 تا 1از موارد فوق در قطعات   کیهر  کیو پس از تفک  شووندیگاه و 

را در آنجوا از    طیو مح  هیواول  یتوا دموا  هیوسوووووردکن ثوانو  پیشبوهابتودا    نودیفرآ  نیو پس از توز  شووووودهبنودیبسوووووتوه  ییلویک
 صوورتبهگوشوت   کهدرصوورتیسوپس  شوودیم  یسواعت نگهدار  8  به مدتو   گرادسوانتیدرجه    -10دسوت بدهد و تا 

 این صووورت  ریشووده و در غ  ینگهدار  گرادسووانتی  درجه -40 یسوواعت در دما 2 به مدتمنجمد به بازار ارائه شووود 
 .شودیمبه بازار ارائه    گرم  صورتبه
 فنی تولید مشخصات دانش  2-5

هوای متعوددی بوه سوووووواخوت و شووووورکوت  میهسوووووتدر حود خودکفوایی    بنودیآوری بسوووووتوهعمول  ازلحوا  دانش فنی
گوشت  آوری و بستهآالت عملماشین  .باشندیممشغول بندی انواع 

کیفیت  2-6  کنترل 
کیفیت واحد و رعایت اسوووووتانداردهای الزم بررسوووووی شوووووود.   کنترل  در    یمراحل بازرسووووو  ارائهالزم اسوووووت سووووویسوووووتم 

ج یهر مرحلوه و نتوا  ینترلک  یر پوارامترهواکره بوا ذی، محصوووووول، فواضوووووالب و غمواد اولیوه  ازجملوهمختلف    یهواشبخ
که از    و ازبرخوردار بوده   یاعمدهت  یمواد از اهم یج در فرآوریاز آن و نحوه اعمال نتا  یاسووووتحصووووال مواردی اسووووت 

کنترل دقیقی انجام   کلیه    ددهنیمسوووووی نهادهای نظارتی و متولیان بهداشووووت  که بتواند در  لذا یک آزمایشووووگاه 
گرفته کاال نظارت داشته باشد در نظر   .شده استمراحل تولید بر امر بهداشتی بودن و سالمت 
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ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر
کلیه مقررات مربوط به آن رعایت شوداست 5محیطی مطابق بارده رده زیست  .. لذا باید 

ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
در    موردنیازه  یرد. سووووورمایگیصوووووورت م  یگذارهیاز طرح، سووووورما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یوق سووووورموایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیوازه  یوه ثوابوت و سووووورموایوطرح، سووووورموا  یدوران اجرا  نیتوأمه در 
 . 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: 12جدول 
ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 2,261 0.75 3,015 شیروانشهرک صنعتی  خراسان شمالی  زمین 

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

 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 13جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   302.4 0.3 مترمکعب 1008 برداری و تسطیح خا
کشی و درب  4,809.6 9 متر 534.4 حصار 

 1,176 7 مترمربع 168 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 268.8 8 مترمربع 33.6 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  6,556.8 جمع 
 سازی میزان و هزینه ساختمان: 14جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 25,000 25 1,000 سوله تولید سالن 

 3,000 30 100 سوله انبار مواد اولیه
 10,000 25 400 سوله سردخانه

 9,000 45 200 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری و رفاهی و نگهبانی
 4,500 45 100 - دیگر  ساتیتأس تونل انجماد و

کل:  51,500 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3

 ریال(میلیون )  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین: 15جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 83.2 83.20 1 نسیم سرد آرارات -بازشو جک بازشو درب سردخانه 1
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 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
کنی با ریل دوبل بی 2  627.9 627.90 1 بندی ملکبستهصنایع  مربوطه یهاسا پورتخس 
کمکی بی 3 کن مکانیزیم   166.4 166.40 1 بندی ملکصنایع بسته خس 
گوشت شقه شده و تمیز تسمه 4  309.4 309.40 1 بندی ملکصنایع بسته متری تمام استیل 9نقاله 
 140.4 70.20 2 بندی ملکصنایع بسته 7*5میز استیل با رویه تفلونی. 5
 - 0.00 - بندی ملکصنایع بسته دار حمل استخوان چرخ پالت  6
 - 0.00 - بندی ملکصنایع بسته دار حمل چربیپالت چرخ  7
 31.2 31.20 1 بندی ملکصنایع بسته گیری میز استیل تمیزکاری و چربی .8
گردان اتوماتیک تمام استیل 9  175.5 175.50 1 بندی ملکصنایع بسته میز 
گیریبستهمیز  .10 کارتن   41.6 41.60 1 بندی ملکصنایع بسته بندی و 
کنترل 11  127.4 127.40 1 بندی ملکصنایع بسته تابلو برق 
 45.5 45.50 1 بندی ملکصنایع بسته دستشویی استریل به همراه استریالیزر 12.
 305.5 305.50 1 بندی ملک صنایع بسته-آلمانی   اره الشه بر آلمانی 13
 97.5 97.50 1 بندی ملکصنایع بسته اندازی هزینه خدمات مهندسی نصب و راه 14

کل  2,151.5 جمع 
 تأسیسات 2-8-4

 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه : 16جدول 
ح  عنوان  قیمت شر
 7,000 کیلووات 150 0ژنراتور اضطراری  ورودی کابل-کیلووات  110انشعاب  رسانیبرق
 500 و حفر چاه دستی رهمنبع ذخی ،کشی ساختمانلوله، اینچ 1کنتور  انشعاب رسانیآب 
 G 16 800کنتور  انشعاب ،مترمکعب در ساعت 23 حدودا   یگاز مصرف رسانیسوخت 

گرمایش و ایمنی کولر  4 وسایل سرمایش،   3,200 ی عدد بخار 6و  4500عدد 
 48 عدد پودری  24 (یلوگرمیک 6) قیکپسول اطفاء حر 
کربندی  عدد 16 (یلوگرمیک 6) قیکپسول اطفاء حر  کسید   1,184 ا

 600 تنی 30 باسکول 
 8,349 طبق مشخصات تأسیسات مکانیکی

کل  21,681 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-5

 )میلیون ریال(  کارگاهیهزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و :  17جدول 
ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
 4,500 4,500  متر  phوسایل آزمایشگاهی، تجهیز آزمایشگاه  1
کارگاهی  2  850 850  تجهیزات تعمیرگاه و انبار ابزارآالت 

کل  5,350 :جمع 
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 نقلیه وسایل 2-8-6
 وسایل نقلیههزینه :  18جدول 

ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 3,000 1,500 2  نیسان یخچال دار 1
 200 50 4 شرکت لیفت بهرامی دستیگاری  2

کل:   3,200 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-7

 )میلیون ریال( تجهیزات و وسایل اداری و خدماتیهزینه :  19 جدول
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 100 100 1  کامپیوتر 1
 Hp lazer 1 50 50 پرینتر 2
 70 70 1 پاناسونیک  تلفن  3
 240 240 یکسری  ام دی اف  میز و صندلی  4

 30 30  سایر
کل:  490 جمع 

 انرژی  هزینه 2-8-8
 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 20جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 330 1,100 300,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 60 1,200 50,000 مترمکعب سوخت مصرفی 3
 150 30,000 5,000 لیتر بنزین 4
 30.5 درصد موارد فوق 5 نشدهبینیپیش 5

کل:  640.5 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-9

 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  21جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 131.136 2 6,556.8 سازیمحوطه

 1,030 2 51,500 ساختمان 
 86 4 2,151.5 آالت و تجهیزاتماشین

 2,168.1 10 21,681 تأسیسات 
کارگاهی  535 10 5,350 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
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ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 640 20 3,200 ونقلوسایل حمل

 49 10 490 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
کل  4,639.236 جمع 

 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-10
 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  22جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 مدیر مالی واداری 2
 - - - فروشمدیر بازرگانی و  3
 540 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 - - - مسئول تدارکات 5
 540 30 1 نگهبانی  6

کل:  3,240 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز  :23جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 مدیر فنی 1
 - - - مدیر تولید  2
کیفیت 3 کنترل و   - - - مدیر 
 720 40 1 سرپرست انبار  4
 - - - ریزی و تولید کارشناس برنامه 5
 - - - سرپرست نگهداری و تعمیرات  6
کیفیت  7 کنترل   720 40 1 کارشناس 
 630 35 1 تکنسین مکانیک 8
 630 35 1 تکنسین برق 9
 540 30 1 کارگر انبار مواد اولیه  10
 540 30 1 کارگر انبار محصول 11
 630 35 1 راننده وسایل نقلیه  12
 2,880 40 4 اپراتور خط  13

کل  6,660 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیمماه محاسوبه   18تبصوره*: حقوق سواالنه 

کارفرما(  سهم 
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 نیروی انسانی  یهانهی هز  :24جدول 
ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر

 3,240 4 کارکنان اداری 
 8,190 12 کارکنان تولید 

کل  11,430 جمع 
کار در   کار 300و با   فتیش کی*:  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 

 هزینه مواد اولیه 2-8-11
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 25جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
گاو 1  781,740 860 909 کشتارگاه گوشت 
گوسفند 2  1,205,240 1,160 1,039 کشتارگاه گوشت 
 11,250 15 750 جهان پالست  ی عدد 1,000پک -ییلویک 1ظرف پالستیکی   3
 18,750 25 750 " ی عدد 1,000کیلویی پک  2ظرف پالستیکی   4
 1,000 1,000 ----  "" مجموعه یمواد مصرف 5
 7,500 0.05 عدد 150,000 سازی آروین پککارتن کارتن و سلفون  یهانهیهز 6
 800 200 4 شرکت آذین صنعت مواد شوینده و ضدعفونی 7

کل  2,026,280 جمع 
ک   هزینه 2-8-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک: 26جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 2,261 زمین 
 413 10 7 6,556.8 سازیمحوطه

 3,245 10 7 51,500 ساختمان 
 194 10 10 2,151.5 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  482 10 10 5,350 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 1,951 10 10 21,681 تأسیسات 
 576 10 20 3,200 ونقلوسایل حمل

 110 10 25 490 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 8,528 0 10 85,276 برداریقبل بهره یهانهیهز

 1,604 10 10 178,222.12 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
 17,102 جمع
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 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-8-13-1

  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 بهره27جدول 

ح   نه )میلیون ریال(هزی شر
 116 تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکی یهانهیهز

کل حقوق ساالنه(  2) کارکنانهزینه آموزش   228.6 درصد 
 84,931.3 آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد( ی هانهیهزروز  15و تولید آزمایشی ) اندازیراههزینه 

کل  85,276 جمع 
 یاهیسرما  یهانهیهز 2-8-13-2

 ای های سرمایه: میزان هزینه28جدول 
ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 6,557 زمین 
 51,500 سازیمحوطه

 2,152 ساختمان 
 5,350 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهیلوازم و   21,681 تجهیزات آزمایشگاهی و 
 3,200 تأسیسات 
 490 ونقلوسایل حمل

 85,276 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 17,621 برداریقبل بهره یهانهیهز

 6,557 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل:  196,043 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-8-14
گردش : 29جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 337,713 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 1,905 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 220 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  339,838 جمع 
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 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-15
سوووب  کماننووود    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهنگ، منظم و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یات ساختمانین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهوا
  تأخیرهای ،  یشویآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اسوتخدام و آموزش تأسویسوات،  یاندازراهآالت، نصوب و  نیحمل ماشو

گرددیته  یخاص  بندیزمان  برناموهوره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 
 بندی اجرای طرح : زمان30جدول 

 ماه
 مراحل اجرا 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 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
را ارائه   پروژه  شوودهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شووودمیارائه    گذاریسوورمایهدر این فصوول برنامه مالی پروژه 

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

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400 ماهفروردینسال شروع ساخت 

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

کل تولید ساالنه به فروش   .رسدمیظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توسط 

 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 
گردشسووووبات مربوط به  در محا کردن  سوووورمایه  گردش  کاریمحافظه، با لحا   دریافتنی و   هایحسوووواب، ضووووریب 
که پرداخت    شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسواس، فرض شوده اسوت 
 .شودمیام  نقدی انج صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

کامفار : 31جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

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

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

 صفر  ساختتورم دوره 
 10% برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار سوووورمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسووووب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسوووورمایهنرخ تنزیل 
کول حقوق صووووواحبوان سوووووهوام: این نرخ برابر نرخ بهره    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 ویده اقتصوووادی خراسوووان شووومالی حداقل    تأسووویستازه   هایشووورکت

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 ال()میلیون ری گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 32جدول 

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

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 110,767 0 110,767 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 85,276 0 85,276 کل مخار
گردش   22,746 20,678 18,798 17,089 170,892 0 648,962 0 خالصافزایش در سرمایه در 

 22,746 20,678 18,798 17,089 170,892 196,043 648,962 196,043 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
 هایدرباسووت. سووهم هزینه ثابت    شوودهارائهمتغیر و ثابت آن در جدول زیر    یهانهیهزتولید و درصوود   یهانهیهز

 .تولید اندک است
 )میلیون ریال(  آنهای متغیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  33جدول 

 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 
 2,966,677 2,696,979 2,451,799 2,228,908 2,026,280 0 2,026,280 %0 %100 مواد خام 

 938 853 775 705 641 128 512 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 6,792 6,175 5,613 5,103 4,639 928 3,711 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 16,735 15,213 13,830 12,573 11,430 8,001 3,429 %70 %30 دستمزد 
ک    16,992 17,102 17,102 17,102 17,102 17,102 0 100% 0% استهال

 3,008,133 2,736,321 2,489,119 2,264,391 2,060,092 26,159 2,033,933     های تولیدکل هزینه
 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4

که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    هایجریان   یک هیچکسوری وجه نقد در   شوودیمبه شورح زیر اسوت. همچنان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  یهاسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  34جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 3,292,761 2,993,419 2,721,290 2,473,900 2,249,000 535,881 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 535,881 جریانات ورودی وجوه 
 3,292,761 2,993,419 2,721,290 2,473,900 2,249,000 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 3,013,887 2,739,897 2,490,816 2,264,378 2,213,882 196,043 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 196,043 های ثابتافزایش دارایی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 22,746 20,678 18,798 17,089 170,892 0 های جاریافزایش دارایی 

 2,991,141 2,719,219 2,472,018 2,247,289 2,042,990 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 
 278,874 253,522 230,474 209,522 35,118 339,838 وجوه اضافی )کسری( 

 1,347,348 1,068,474 814,952 584,478 374,956 339,838 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقوودی   هووایجریووان،  طورکلیبووهاسوووووووت.    شووووووودهارائووهپروژه در جوودول زیر    شووووووودهبینیپیشنقوودی    هووایجریووان
، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  یبرداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشووووان   شوووودهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان: 35جدول 

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

 3,292,761 2,993,419 2,721,290 2,473,900 2,249,000 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 3,292,761 2,993,419 2,721,290 2,473,900 2,249,000 0 نقدی عملیاتی هایجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 3,013,887 2,739,897 2,490,816 2,264,378 2,213,882 196,043 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 196,043 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   22,746 20,678 18,798 17,089 170,892 0 افزایش سرمایه در 
 2,991,141 2,719,219 2,472,018 2,247,289 2,042,990 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 278,874 253,522 230,474 209,522 35,118 (196,043) نقدی هایجریان خالص 

 811,467 532,593 279,071 48,597 ( 160,925) (196,043) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 93,394 101,885 111,147 121,251 24,388 (163,369) خالص ارزش فعلی

 288,695 195,301 93,416 ( 17,730) ( 138,982) (163,369) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمی را نشووان گذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه یک  IRR)  یداخلنرخ بازده  ی  هالیتحلو معیاری اسووت 

برای این   شوودهمحاسووبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمی مورداسووتفاده قرار  گذارهیسوورمامالی برای ارزیابی سووودآوری  
مالی آن اسوت )نرخ  نیتأمی بیشوتر از نرخ هزینه  گذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسواس، نرخ رشود پروژه  75پروژه 
گرفته 20ی بلندمدت  هاوامبهره  . نرخ بازده شوووودیمی سوووودآور تلقی  گذارهیسووورماشوووده اسوووت( و  درصووود در نظر 

شووده نرخ اسووتقراض و نرخ درصوود اسووت. در محاسووبات نرخ بازده داخلی تعدیل 33(  MIRRشووده )داخلی تعدیل
گرفته  متفاوت ا  گذاریباز سورمایه شوده  . در محاسوبات نرخ بازده داخلی تعدیلشوودیمز نرخ بازده داخلی در نظر 

گرفته  گذاریباز سووورمایهمالی و نرخ   نیتأمنرخ   شوووده اسوووت. نرخ بازده داخلی  متفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
با نرخی معادل  ی  گذارهیسووورمانقدی مثبت    هایجریانکه    شوووودیم( با این فرض محاسوووبه  MIRRشوووده )تعدیل

نقدی پروژه با   هایجریانسوونتی،    IRRکه در محاسووبه  ، درحالیشووودیم  گذاریباز سوورمایههزینه سوورمایه شوورکت 
ی از سوووودآوری نرنانهیبواقع محاسوووبه   MIRR. بر این اسووواس،  شوووودیم  گذاریباز سووورمایه  IRRنرخی معادل خود  
 .آوردیمفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 

سوال اسوت. همچنین دوره بازگشوت سورمایه متحرک،   2.77ی  گذارهیسورمادوره بازگشوت سورمایه عادی این پروژه 
 .سال است  3.16،  کندیمکه ارزش زمانی پول را نیز در محاسبات لحا   

 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 36جدول 
 شاخص مالی 

  ریال  ونیلیم 764.500 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %75نر

خ بازده داخل      33%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1402 سال  2.77 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1403 سال 3.16 20%در  متحرکه یدوره باز

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

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

 )میلیون ریال( شدهبینیزیان پیشصورت سود و : 37جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 3,292,761  2,993,419  2,721,290  2,473,900  2,249,000  درآمد فروش 

 ( 2,977,881)  ( 2,707,165)  ( 2,461,059)  ( 2,237,326)  ( 2,033,933)  ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 30,252)  ( 29,157)  ( 28,061)  (27,064)  ( 26,159)  ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 284,628  257,098  232,171  209,509  188,908  سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 284,628  257,098  232,171  209,509  188,908  سود خالص 

 8.64 8.59 8.53 8.47 8.40 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن سوطح، نقطه سوربه ی ثابت سواالنه پروژه از محل حاشویه فروش عملیاتی سواالنه آن پوشوش  ها نهیهز سور، سوطحی از فروش اسوت 
کمتر از نقطه سووربهسوور، سووود شوورکت صووفر اسووت. درصووورتی. در نقطه سووربهشووودیمداده   و    زیانسوور باشوود، عملیات شوورکت  که میزان فروش 

که جدول زیر نشوان  که میزان فروش بیشوتر از نقطه سوربهدرصوورتی   رودیم، انتظار دهد یمسور باشود، عملیات سوودآور خواهد بود. همچنان 
کل  کثر ی، با برداربهرهی ها سالدر  کل  12فروش حدا  .ی ثابت ساالنه بازیابی شوند ها نهیهز درصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 

 سر تحلیل نقطه سربه: 38جدول 
 عنوان 

  
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 3,292,761  2,993,419  2,721,290  2,473,900  2,249,000  درآمد فروش 
 2,977,881  2,707,165  2,461,059  2,237,326  2,033,933  هزینه متغیر

 314,880  286,254  260,231  236,574  215,067  حاشیه سود 
 10  10  10  10  10  نسبت حاشیه سود )%( 

 30,252  29,157  28,061  27,064  26,159  هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 316,350  304,897  293,437  283,019  273,547  سر ارزش فروش در نقطه سربه
 10  10  11  11  12  سر )%(نسبت سربه 

 10.4  9.8  9.3  8.7  8.2  ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

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

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 39جدول 
 عنوان 

  
 برداریبهرههای سال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 1,597,551 1,295,931 1,021,732 772,459 545,848 339,838 جاری هایدارایی  

 110,644 127,636 144,738 161,840 178,941 196,043 ثابت )خالص( هایدارایی  
کل   1,708,195 1,423,567 1,166,469 934,299 724,789 535,881 ها یی داراجمع 
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 عنوان 
  

 برداریبهرههای سال های ساختسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول

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

 535,881 535,881 535,881 535,881 535,881 535,881 حقوق صاحبان سهام 
 887,686 630,588 398,418 188,908 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 284,628 257,098 232,171 209,509 188,908 0 ماندهسود باقی 
 1,708,195 1,423,567 1,166,469 934,299 724,789 535,881 حقوق صاحبان سهام جمع بدهی و 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشوواهده ی در جدول زیر ارائهبرداربهرهی مالی در طی دوره هانسووبت نسووبت  شووودیمشووده اسووت. همچنان 

کل دوره ROEسوود خال  به حقوق صواحبان سوهام ) درصود اسوت.   35ی دارای رشود بوده و حداقل  برداربهره( در 
که    بازدهیزیرا بیشووووتر از نرخ   شووووودیممطلوب تلقی    گذارانهیسوووورمااین نرخ بازده برای   از طریق   توانندیماسووووت 

کنند.گذارسپرده  ی بانکی دریافت 
بر بدهی جاری( محاسووووبه نشووووده اسووووت.  به دلیل صووووفر بودن بدهی جاری، نسووووبت جاری )دارایی جاری تقسوووویم

 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودیمهرروی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  به
کارایهانهیهزی به گذارهیسورماکل سورمایه و نسوبت همچنین، نسوبت فروش به که  ی را گذارهیسورمای  ی پرسونلی، 

که نشوووان  6.1کل سووورمایه حداقل  . نسوووبت فروش بهشووووندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیمموردسووونجش قرار   اسوووت 
ی پرسوونلی نشووان هانهیهزی به  گذارهیسوورمافروش شوورکت در حدود شووش برابر سوورمایه آن اسووت. نسووبت    دهدیم
 .که سهم دستمزد در عملیات شرکت اندک است  دهدیم

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 40جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 53.1% 48.0% 43.3% 39.1% 35.3% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(
 16.7% 18.1% 19.9% 22.4% 26.1% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 8.6% 8.6% 8.5% 8.5% 8.4% نسبت سود به فروش
کل سرمایه  7.4% 7.1% 6.8% 6.4% 6.1% نسبت فروش به 

 26.7% 27.8% 29.1% 30.5% 32.1% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کتور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سووه فا
تغییر در  ی حواضووووور، بوا فرض عودمگوذارهیوسووووورموا. نرخ بوازده داخلی پروژه  دهودیمی عملیواتی را نشووووووان  هوانوهیهز

کتورهای یادشوده و همچنانکه در   به تغییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت   75ی قبل مشواهده شود، برابر  هابخشفا
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کسووب یک نرخ بازده داخلی حداقل    هایدارایی کم اسووت. همچنین، برای  ی  ها نهیهزدرصوودی،   30ثابت بسوویار 
کاهش دارد  5تا   با  یتقردرصد امکان افزایش و درآمدهای فروش  5تا   با  یتقرعملیاتی    .درصد امکان 

کتور  یانفراد  رییبه تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس:  41جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %69 - %88 %260 
16.00% - %69 - %85 %221 
12.00% - %40- %82 %183 
8.00% - %7 %80 %146 
4.00%- %40 %77 %110 
0.00% %75 %75 %75 
4.00% %113 %73 %43 
8.00% %153 %71 %13 
12.00% %195 %69 %25- 
16.00% %237 %68 %76- 
20.00% %280 %66 %76- 

کتور  یانفراد ریی به تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 2نمودار    در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و    2.77دوره بازگشت سرمایه   خصوصبهبا توجه به اطالعات این بخش   1.77سال از زمان شروع ساخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووادی دارد.   75برابر    IRRو   آن  برداریبهرهسووال بعد از   کهدرصوود، ایجاد  در فصوول   ازآنجا

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