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 طرح  خالصه

ح  برگه خالصه مشخصات طر
ح   فوالدی و آلیاژی  هایگلولهانواع   نام طر

 دستی فوالدپایین زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی اسفراین شهرستان محل اجرای طر
 گلوله از فوالد آلیاژی نام محصول/محصوالت

 2,050 تن  ظرفیت تولید
 فوالد 70Cr2 مواد اولیه موردنیاز 

 نفر 20 زایی اشتغال
 مترمربع 3,779 زمین موردنیاز

 مترمربع 1,730 زیربنا

 انرژی و آب موردنیاز
 مترمکعب در سال 10,000 میزان مصرف آب 

 کیلووات  250 توان برق  
 مترمکعب در سال 720,000 گاز 

 میلیون ریال 245,825 سرمایه ثابت 
گردش )سال اول(  میلیون ریال 66,606 سرمایه در 

گشت سرمایه )در %  سال 21/4 (0دوره باز
 میلیون ریال 336,227 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی )  درصد 48% (20( )در %IRRنر
خ بازده تعدیل  درصد %27 (MIRRشده )نر

 درصد ظرفیت تولید 26% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر
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 چکیده
کلیه مطالعات بازار مربوط به محصول انواع    .گیردمیقرار    موردبررسیفوالدی و آلیاژی   هایگلولهدر این فصل 

 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1
گلوله از فوالد سااده   هایگلولهدر این پروژه خط تولید برای سااخت انواع   که شاامل ساه محصاول  فوالدی و آلیاژی 

گلوله از چدن   گلوله از فوالد آلیاژی و  کم آلیاژ،  ، لذا مطالعه بازار بر اساا  ساه نوع اسات  شادهطراحی،  اساتکربنی و 
گلو  شاااااودمیگلوله انجام   کاربرد فراوان  له از فوالد آلیاژی تمامی محاسااااابات شاااااامل هزینه و درآمد بر ولی به دلیل 

گلوله    است.  شدهانجاماسا  این نوع 
 فوالدی و آلیاژی هایگلوله مشخصات انواع: 1جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  واحد سنجش تعرفه 
کم آلیاژی گلوله از فوالد  کربنی و   4 تن Pellet of not alloyed steel 2710512486 72051000 ساده 

 4 تن Pellet of alloyed steel 2710512487 72051000 گلوله از فوالد آلیاژی
 4 تن Pellet of cast iron 2710512488 72051000 گلوله از چدن 

 در آن نقش و دارد را کاربرد بیشاترین مس و فوالد سایمان،  صانایع در   آسایاب عنوانبهفوالدی و آلیاژی   هایگلوله
 در صانایع  معدنی ماده تولید عامل کی عنوانبه و مطلوب بندیدانه به محصاوالت و مواد تولید و مواد خردایش
 از .اسات موردنیاز مس معادن و آهنسان  معادن سایمان،  هایکارخانه شاامل غیرفلزی و یفلز هایکانی یفرآور
 معادن پرده،   وزنه  ، هابلبرین دفاعی، ساااااخت ریل،   صاااانایع  برخی در فوالدی و آلیاژی هایگلولهدیگر،   یسااااو
که از    .دارد کاربرد محدود صااااورتبه ساااانگین فلزات جهت   هاگلولهکه با توجه به بازار بزرگ ساااایمان فوالد و مس 

کاربری    کنندمیآساایاب اسااتفاده   فوالدی و آلیاژی به روش   هایگلولهاساات. این   قرارگرفتهبیشااتر    موردتوجهاین 
کارخانه جهت تولید   شوندمیرول فورج تولید     متر میلی 60تا  20  هایگلولهکه با توجه به تنوع موجود، خط تولید 

 .شودمیطراحی  
 پروژه معرفی 1-2
 مالحظات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پروژه 1-2-1

کلیدی اقتصاادی، همواره ارتباط  طالعات متعدد نظری و تجربی، بین شااخ های مبر اساا  نتای  و یافته های 
یافته،  های نساابتاب برخوردار و توسااعهمعنادار، منطقی و چندوجهی وجود دارد. بر این اسااا ، در مناطو و اسااتان

کنش جمعیمجموعه شاااخ  کیفیت  آفرین در فرایند توسااعه،  عامالن و نهادهای نقش  های مهمی مانند میزان 
کساب کلیدی  وکار و امنیت سارمایهحکمرانی، ساهولت محیط  گذاری، ساهم منطقه یا اساتان از عامالن و نهادهای 

گذار و سایاسات ای، میزان تولید سارانه، شااخ  عمومی  های سارمایهگذار، ساهم از اعتبارات تملک داراییمقررات 
کار )نرخ مشاااارکت اها و تورم، مؤلفهقیمت قتصاااادی، نرخ بیکاری، ساااهم اشااات،ال ناق (، درآمد  های بازار نیروی 

های  های بانکی )منابع و مصاااارف بانکی و نسااابت مصاااارف به منابع(، امید به زندگی و شااااخ خانوار، شااااخ 
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های قضاااایی، نزاع، سااارقت، اعتیاد( از وضاااعیت نسااابتاب مسااااعدی برخوردار  اجتماعی )مشاااارکت، اعتماد، پرونده
کمتر برخوردار، مجموعاه شاااااااخ طو و اساااااتاانعکس در مناابااشاااااناد و باهمی هاای مورداشاااااااره وضاااااعیات  هاای 

 باشند.نامساعدی را دارا می
به تصااویب    11/12/1399)که در جلسااه مورخ  1410سااند آمایش اسااتان خراسااان شاامالی در افو   3با توجه به ماده 

و فوالد اساااساای و  وب  شااورای عالی آمایش ساارزمین به تصااویب رسااید(، صاانایع تبدیلی و تکمیلی ساااخت آهن 
 شده است.های سند عنوانفلزات در شهرستان اسفراین از اهداف و برنامه

دساات در حوزه فوالد و آهن در  های مختلف زنجیره تأمین اعم از باالدساات و پایینوجود صاانایع متنوع و در حوزه
کاربردهای متنوع  های وزارت صنعت،  استان و قرار داشتن محصوالت مذکور در فهرست اولویت معدن و تجارت و 

 ازپیش بیانگر ضرورت اجرای این طرح خواهد بود.آن بیش
 پروژه  یابیمکان  1-3

  GIS( اجرا خواهد شاد و نقشاه  4109076,532585با مختصاات ) 123این پروژه در شاهرک صانعتی اسافراین قطعه 
 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر  
 اسفراینموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبو  موردنیاز  هایزیرساخت اسا   بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات
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 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
  62 فرودگاه بجنورد 7
  420 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,435 بندرعبا   9
  124 آهن جوینایستگاه راه 10
  154 آهن جاجرمراهایستگاه  11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
و مقاومت باالیی در برابر سااااایش و    گیردمیفنری قرار    فوالدهای  بندیدسااااتهکه در   70cr2فوالد   با توجه به بازار، 
. این نوع فوالد آلیاژی دارای  شاااودمیفوالدی و آلیاژی اساااتفاده    هایگلولهماده اولیه تولید    عنوانبهضاااربه دارد،  

درصاااد   0.67درصاااد منگنز،   0.82،  سااایلیسااایومدرصاااد    0.25کروم،   0.62از:    اندعبارتکه   اساااتعناصااار مختلفی  
 نیز میگویند.  شکنسن فوالد   آنو به  شودمییزد تولید   فوالدسازیاین فوالد در شرکت    ."کربن

گلولاه تحویال    2هر دساااااتگااه رول فورج در هر   وزن مواد خاام    هااگلولاهبناابراین باا توجاه باه ساااااایز    دهادمیثاانیاه یاک 
گلوله   اساات  مت،یر گلوله   350حدود    مترمیلی 20برای یک  حدود   مترمیلی 80گرم ماده خام الزم اساات و برای یک 
گر میااانگین    200و    کیلو  2  .شاااااودمیگرم حاااصاااااال    520در نظر بگیریم وزن تقریبی    مترمیلی  50را    هاااگلولااهگرم. ا
کاری   300و ساااالنه با فر    7000روزانه    ابراینبن . در جدول  یل اطالعات مواد شااودمیتن فوالد مصاارف  2100روز 

 .گرددمی  ارائهاولیه  
کارخانه هاگلولهمیزان مصرف : 3جدول   )میلیون ریال(  توسط 

کل  تنهزینه هر  مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
1 70Cr2 382,200 182 2,100 یزد  فوالدسازی فوالد 

کل  3۸2,200 جمع 
 .است  شدهگرفتهاز فوالد یزد  1399.11.05قیمت فوالد به تاریخ  **  

کاه ظرفیات تولیاد حادود  گرددمی  ارائاهاطالعاات محصاااااول تولیادی در جادول زیر   گلولاه در    4. توجاه شاااااود  میلیون 
  24,000تن خواهد بود. )نرخ تساااعیر   50هزار و  2حدود    هاگلولهبودن اندازه    متریمیلی  50که با فر    اساااتساااال  
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درصاااااد(    30و    ونقالحمالگمرکی و    هاایهزیناهتن )دالر باه ازای هر    900قیمات متوساااااط    برای هر دالر بوده و  توماان
 .است

 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 4جدول 
کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 533,000 260 2,050 گلوله از فوالد آلیاژی 1

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
مطاابو   برداریبهره  هاایپرواناهفوالدی و آلیااژی بر اسااااااا  مجوز    هاایگلولاهمیزان عرضااااااه داخلی یاا تولیاد انواع  

 .استجدول زیر    صورتبه 1399تا  1394از سال  اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت
 گلوله فوالدی و آلیاژیانواع میزان عرضه داخلی  :5جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 182,640 
1395 196,460 
1396 219,460 
1397 324,960 
1398 418,460 
1399 515,460 

از وزارت صااااانعت، معدن و    اخذشااااادهبا توجه به اطالعات  1399در جدول زیر اطالعات واحدهای فعال در ساااااال 
کل ظرفیت تولیدی    شودمی  ارائهتجارت    .است تن  259,580که مجموع 

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی  سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 100 1388 ساوه  مهان افو  1
 15,000 1381 فالورجان تکشر  -اراصفهان کاژیآل 2
 40,000 1397 ذر کاش زدی وب فلزات  3
 2,000 1398 گرمسار وثرکخالق صنعت  یع فوالدیصنا 4
 1,000 1393 رجان یس فوالد تنبور 5
 2,000 1393 رجان یس فوالد تنبور 6
 2,160 1396 رجان یس رجان یعمران روش صنعت س 7
 1,500 1396 رجان یس رجان یعمران روش صنعت س 8
 2,000 1394 ورزقان آ ر آرتان صنعت سهند 9
 22,500 1397 رمانک انهیخاورم یع معدنیتوسعه معادن و صنا یه انسانیه سرمایآت نیتأم 10
 4,000 1396 اصفهان د تجارت ماهانیسد 11
 4,000 1396 اصفهان د تجارت ماهانیسد 12
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 ظرفیت اسمی  سال مجوز شهرستان  نام واحد  ردیف
 7,500 1398 فالورجان سپاهان یاژیس الیع پردیت صناکشر 13
 15,000 1398 ورزقان الماسان ارسباران  آوریفنتوسعه  14
 5,000 1399 زدی فردادصنعت تو  15
 4,000 1398 اردستان  ا یاوه فوالد آرک 16
 10,000 1396 ک ارا کارا سازیماشین 17
 10,000 1397 شهرمهدی ل ین استیماژ 18
 13,600 1395 ریبردس ی وکروزه سازان یف بنیاندانش یتعاون 19
 220 1395 آ رشهر ونار فلزیصنعتگران  20
 30,000 1397 زدی انیرانیفرافر فوالد ا 21
 65,000 1399 زدی زد ید یفوالد حد 22
 3,000 1397 ورزقان فوالد صنعت طاها فلز  23

کاه از وزارت   اخاذشااااادهباا توجاه باه اطالعاات  دارد )وجود    1399اطالعاات ظرفیات تولیاد واقعی فقط در ساااااال    ازآنجاا
های دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای  در جدول فوق( و در سااااال 1399  اساااافندماهصاااانعت، معدن و تجارت در  

کاهش ظرفی که پروانه  رفع این مشااکل درصااد  را نساابت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهت اساامی واحدهایی 
 آنکه نتیجه    کنیممییز در این درصاد ضارب  های دیگر را نبه دسات آورده ساپس ساال  )جدول فوق( 1399در ساال 

ظرفیات    کاهاین، لاذا باا توجاه باه  اساااااات  1398تاا    1394هاای  مشاااااخ  شاااااادن ظرفیات تولیادی تقریبی در سااااااال
که پروانه برای   تن  259,580تن و ظرفیت واقعی این سااال   515,460برابر   99در سااال   صااادرشااده  هاآنواحدهایی 

  هرساال برای به دسات آوردن ظرفیت واقعی    توانمیکه    آیدمی  به دسات  0.50، از تقسایم این دو عدد ضاریب  اسات
لذا با اعمال این ضاریب جدول زیر   اساتفاده نمود.  برداریبهره  هایپروانهاز ضارب این ضاریب در ظرفیت بر اساا  

 .شودمیحاصل  
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 

 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 91,320 
1395 98,230 
1396 109,730 
1397 162,480 
1398 209,230 
1399 257,730 
بر اساااااا  رگرسااااایون خطی نشاااااان   1404میزان تقریبی تولید را مطابو جدول فوق تا ساااااال   بینیپیشنمودار زیر  

 .دهدمی
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 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 276,566.6 
1401 311,360.9 
1402 346,155.2 
1403 380,949.5 
1404 415,743.8 

کشور از سال  دهندمینمودار و جدول فوق نشان   همچنان  صعودی است. 1404تا  1400، میزان تولید 
بااا آدر    کشااااااااورزی تهران  بااازرگااانی، صااااانااایع، معااادن و  اتاااق  اساااااااا  اطالعااات  بر  کشاااااور  بااه  میزان واردات 

http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابو جدول زیر اساات. )اطالعات سااال  
 است(  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  هایسال  بینیپیشاولیه برای    هایداده

کشور طی  :9جدول   1397تا  1394 هایسالمیزان واردات به 
گمرکی  سال  واردکنندهکشورهای  میزان واردات )تن( تعرفه 
 هند   ،کره، المان ،ترکیه  ،چین 1,280 72051000 1394
 اسپانیا  ،امارات ،انگلستان ،تایوان ،رومانی ،چین ،آلمان ،ترکیه 977 72051000 1395
 امارات  ،رومانی ،المان ،ترکیه  ،کره ، چین  1,126 72051000 1396
 بریتانیا  ،آلمان ،رومانی ،چین ،ترکیه، امارات 454 72051000 1397

 .دهدمیبر اسا  رگرسیون خطی نشان  1404میزان واردات را مطابو جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  

91,320 98,230 109,730
162,480

209,230
257,730276,567

311,361
346,155

380,950
415,744
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 میزان تقریبی واردات بینیپیش :2نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1398واردات از سال   شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400واردات از سال  شدهبینیپیشمقدار   :10جدول 
 میزان واردات  بینیپیش سال
1398 377 
1399 144 
 حدود صفر  1400
 حدود صفر  1401
 حدود صفر  1402
 حدود صفر  1403
 حدود صفر  1404

  بینی پیشرا صااااافر    آنمقدار    توانمیبه بعد   1400میزان واردات از    دهندمینمودار و جدول فوق نشاااااان    همچنان
 نمود.

بااا آدر    کشاااااااورزی تهران  بااازرگااانی، صااااانااایع، معااادن و  کشاااااور بر اسااااااا  اطالعااات اتاااق  میزان صااااااادرات از 
http://www.tccim.ir    عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398مطابو جدول زیر اساات. )اطالعات سااال  

 است(.  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394آتی از سال  هایسال  بینیپیشاولیه برای    هایداده
 1397تا  1394 هایسالصادرات طی    بینیپیش میزان :11جدول 

گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
 اندونزی  32 72051000 1394
 چین ،اندونزی 191 72051000 1395

1,280
977

1,126

454 377
144

-89
-322

-555
-788

-1,020
-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404
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گمرکی  سال  کشورهای صدور محصوالت میزان صادرات )تن(  تعرفه 
 آ ربایجان  ،تایوان ،ایرلند ،اندونزی ،چین 807 72051000 1396
 ایرلند  ،کویت ،آ ربایجان ،پرت،ال، تایوان ،اندونزی 1,034 72051000 1397

رگرساااایون خطی نشااااان بر اسااااا  معادله  1404میزان صااااادرات طبو جدول فوق تا سااااال    بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدمی

 1404میزان صادرات تا سال  بینیپیش :3نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1398صادرات از سال   بینیپیشمقدار  

 1404تا  1400 هایسالصادرات طی    بینیپیشمقدار   :12جدول 
 میزان صادرات بینیپیش سال
1398 1,422 
1399 1,784 
1400 2,146 
1401 2,508 
1402 2,870 
1403 3,233 
1404 3,595 

و این فرصااتی    اسااتصااعودی   صااورتبه  موردنظرصااادرات محصااول   دهدمینمودار و جدول فوق نشااان    همچنان
 .برای تولید بیشتر و صادرات محصول است

که برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان صاادرات اسات در جدول زیر  میزان تقاضاای داخلی 
 .آمده است

32 191
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 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :13جدول 
 )تن(میزان تقاضا  سال
1394 92,567 
1395 99,016 
1396 110,049 
1397 162,060 

بر اسااا  روش رگرساایون خطی را   1404میزان تقاضااای داخلی را مطابو جدول فوق تا سااال    بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدمینشان 

 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :4نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1398از سال   تقاضای داخلی  بینیپیشمقدار  

 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :14جدول 
 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 170,801 
1399 192,752 
1400 214,703 
1401 236,654 
1402 258,605 
1403 280,556 
1404 302,507 

92,568 99,016
110,049

161,900 170,641
192,543

214,446
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که مجوز اخذ   بر اسا  میزان پیشرفت طبو اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 
 .شودمی  ارائهمعدن و تجارت  

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

0%-25% 1,711,650 
25%-50% 1,275 
50%-75% 214,300 
75%-100% 40,000 

که نمودار و جدول میزان تقاضااای محصااول     صااورت به 1404، تقاضاااها تا سااال دهدمینشااان   موردنظرهمچنان 
کشاور اضاافه شاود.   تواندمیتن   66,000حدود  1402به ساال  1399از ساال   کهطوریبه  باشاندمیصاعودی  به تولید 

کنیم   گر فر   کشااااور    درصااااد به تولید برسااااند،  75با درصااااد پیشاااارفت باالی   هایکارخانهحال ا کمبود تقاضااااای 
کارخانه   26,000 که ظرفیت  گفتن اسااات  که    توانمیتن اسااات لذا   2050  موردنظرتن خواهد بود. شاااایان  ادعا نمود 

 .نمود  تأسیسا کارخانه ر  توانمیبدون دغدغه فروش محصول،  
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6

 در آن نقش و دارد را کاربرد بیشاترین مس و فوالد سایمان،  در صانایع  آسایاب عنوانبهفوالدی و آلیاژی   هایگلوله
 در صانایع  معدنی ماده تولید عامل کی عنوانبه و مطلوب بندیدانه به محصاوالت و مواد تولید و مواد خردایش
 . ازاسات موردنیاز مس معادن و آهنسان  معادن سایمان،  هایکارخانه شاامل غیرفلزی و یفلز هایکانی یفرآور
 معادن پرده،   وزنه  ، هابلبرین دفاعی، ساااااخت ریل،   صاااانایع  برخی در فوالدی و آلیاژی هایگلولهدیگر،   یسااااو
که از    .دارد کاربرد محدود صااااورتبه ساااانگین فلزات جهت   هاگلولهکه با توجه به بازار بزرگ ساااایمان فوالد و مس 

کاربری    کنندمیآسیاب استفاده    است.  قرارگرفتهبیشتر    موردتوجهاین 
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7

ول که بر اسا  نمودار و جدول تولید، واردات، صادرات و تقاضای داخلی محص  6-1بخش   هایتحلیلبا توجه به  
گرفتن ظرفیت   گردید و همچنین با در نظر  و دارای پیشاااارفت باالی    اندنمودهکه مجوز اخذ    هاییکارخانهبررساااای 

کمبود محصاااول داریم   26,000  حدود 1402درصاااد هساااتند تا ساااال  75 کهتن  این طرح با   موردنظرکارخانه    ازآنجا
 محصول و بازاریابی وجود ندارد. جهت فروش  ایدغدغه  گونههیچاست لذا    شدهطراحیتن  2,050ظرفیت  

.



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کلیه مطالعات فنی مربوط به طرح انواع    . دهیم میو تحلیل قرار   موردبررسیرا  گلوله فوالدی و آلیاژی  در این فصل 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
 در آن نقش و دارد را کاربرد بیشاترین مس و فوالد سایمان،  در صانایع  آسایاب عنوانبهفوالدی و آلیاژی   هایگلوله

 در صانایع  معدنی ماده تولید عامل کی عنوانبه و مطلوب بندیدانه به تمحصاوال و مواد تولید و مواد خردایش
 از .اسات موردنیاز مس معادن و آهنسان  معادن سایمان،  هایکارخانه شاامل غیرفلزی و یفلز هایکانی یفرآور
 معادن پرده،   وزنه  ، هابلبرین دفاعی، ساااااخت ریل،   صاااانایع  برخی در فوالدی و آلیاژی هایگلولهدیگر،   یسااااو
 .دارد کاربرد محدود صورتبه سنگین فلزات

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2
گلولاه تحویال   2کااربرد رایجی در صااااانعات دارناد هر دساااااتگااه رول فورج در هر    دارکرمفوالدی    هاایگلولاه ثاانیاه یاک 
گلوله   اسااات  مت،یروزن مواد خام   هاگلولهبنابراین با توجه به ساااایز   دهدمی گرم  350حدود    مترمیلی 20برای یک 

گلوله   بر   هادساتگاهگرم. با توجه به متفاوت بودن  200و    کیلو 2حدود    مترمیلی  80ماده خام الزم اسات و برای یک 
که در این بررسای    درروشاساا  ساایز   20  هایگلولهخط تولید برای   شاودمیفر     قرارگرفته  موردتوجهرول فورج 

کاری حدود  300این بررسی است با فر     موردتوجه  رمتمیلی 60تا  گلوله در سال  4روز   .هست  تولیدقابلمیلیون 
 بندی مواد اولیه و بسته  2-3

گر میاانگین     7,000روزاناه    بناابراین  .شاااااودمیگرم حااصااااال    520در نظر بگیریم وزن تقریبی    مترمیلی  50را    هااگلولاها
کاری  300و ساالنه با فر    کیلوگرم  .شودمیتن فوالد مصرف   2,100روز 

و مقااومات بااالیی در برابر    گیردمیفنری قرار    فوالدهاای  بنادیدساااااتاهکاه در    70cr2فوالد    هااگلولاهباا توجاه باه باازار  
. این نوع فوالد آلیاژی شناسندمی  1.2007  بانامرا   آنسایش و ضربه دارد، موارد استفاده متنوعی دارد و در صنعت  

 0.67درصااااد منگنز،   0.82،  ساااایلیساااایومدرصااااد   0.25کروم،   0.62از: "  اندعبارتکه    اسااااتدارای عناصاااار مختلفی  
کربن این نوع  نیز میگویند  شااکنساان فوالد   آنو به   شااودمییزد تولید   والدسااازیفاین فوالد در شاارکت    ."درصااد 
 .استفوالدی   هایگلولهفوالد در تهیه    ترینرای فوالد 

 روش تولید  2-4
 رای  وجود دارد.  هایروش  آلیاژفلزی و   هایگلولهبرای تولید  

 :گریریخته روش)
 هایقالب در شااده وب چدن بدنه،  سااختی و سااایش به مقاوم فرو آلیاژهای و چدن از اسااتفاده با روش،  این در
 گرددمی گریریخته ایماسه
گرم هااایکوره در یآلیاااژ میلگرد ابتاادا روش،  این در  :فورجیناا  رول روش  درجااه  1,200 حرارت درجااه بااا پیش 
 شاده و گیریلقمه ابتدا میلگردها مخصاو  نورد دساتگاه از اساتفاده با ساپس و شاودمی داده حرارت  گرادساانتی



 15 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 وان در تمپرین  کوینچ و عملیات با و شااده ینگهدار ، اساات کنترل  تحت آن یدما که کنندهخنک بسااتر کی در
 مالیم شااایب با درجه 200 یدما با هایگلوله پایان در)درجه 200 به درجه 800 ( رسااادمی موردنظر ساااختیبه آب
بنابراین در این مطالعه   اسااتروش تولید    ترینرای این روش    .رساادمی محیط یدما به یکار شاایفت کی حدود

 .قرارگرفته  موردبررسیفنی این روش  
گرم شوند  شوندمیجابجا   هاغلتک  وسیلهبهمیلگردها   -1  تا 
گرم شوند 1200میلگردها تا دمای حدود   -2  درجه 
 گیرندمیحرکت دورانی    هاغلتکمیلگردها توسط  -3
 .درمیایندکروی    صورتبهه رول فورج  میلگردهای داغ توسط دستگا -4
 و خنک شدن  هاگلولهانتقال   -5
کردن   -6  درجه 200درجه به   800از دمای   هاگلولهکویینچ 
کردن در دمای محیط از   -7  تا دمای محیط  درجه 200خنک 

 
 به میلگرد قطر سارد کشاش روش به ساپس و شاده آنیلین  یفوالد مفتول ابتدا:  دهیشاکل و سارد کشاش روش
،  گیرد می خود به یکرو ساارد، شااکل یآهنگر عملیات با و شااودمی یبر لقمه سااپس و رساایده موردنظر تلورانس
 با هاگلوله ساطوح خاتمه در  .رسادمی موردنظر ساختیبه حرارتی عملیات با بعد مرحله در و شاده فالشاین  ساپس
( Lappingرساایده و با عملیات لپین  )الزم  دقتبه ساارامیکی سااایشاای هایدندهچرخ  توسااط سااایش عملیات
 هاگلوله سااایش میزان که کاربرد دارند جایی حسااا  صاانایع  در بیشااتر هاگلوله نوع  این شااوندمی صاایقلی کامالب 
 است. ناچیز

کیفیات و عمر    معموالب این روش  :  روش فورج  هسااااات    ترطوالنیاماا فرایناد تولیاد    شاااااودمی  هااگلولاه  ترطوالنیبااعاک 
 ؛زیر است  صورتبهمراحل این روش 

 شوندمیدر طول مناسب برش خورده و توسط دستگاه مرتب    میلگردها -1
کوره منتقل    میلگردهاسیستم ت،ذیه   -2  کندمیبه سمت 
گرم   -3  شوندمیقطعات برش خورده 
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 کندمیکروی فرج    صورتبهرا   قالبانمکانیکی قطعه داغ را داخل فورج قرار داده و   بازوهای -4
 شودمیبرای خنک شدن منتقل    شدهفورج قطعه  -5

 مشخصات دانش فنی تولید  2-5
کنونهمخوشبختانه   که تجهیزات   تولیدکنندگان  ا   کنند میاین صنعت را فراهم  موردنیازداخلی و خارجی هستند 
ک، نورد میالد یزد،  ساااازیماشاااینمانند    هاییشااارکت حدید یزد، ساااناماین، دانا انرژی البرز، اردساااتان،   فوالد  ارا

گلوله مشاا،ول هسااتند و   ، پار  متال و ...اشااتر جانگلوله سااازی  کشااور    هاییشاارکتبه تولید   آالتماشااینداخل 
کاه چینی، آ  هاایشااااارکاتاژدری. همچنین    سااااااازیمااشاااااینماانناد    کننادمیرا تولیاد    آن لماانی و ... وجود دارناد 

 .دهندمیخط تولید در اختیار قرار   آالتماشین
کیفیت  2-6  کنترل 
کوورهاایی  طورکلیباه کنترل ابعاادی    فاا   ترینمهمماانناد ساااااختی سااااانجی حجمی و ساااااختی سااااانجی ساااااطحی و 

کوورهای    .استکنترلی    فا
مورد   هایمحلدر    مورداسااتفاده  هایگلولهکاربرد    بر اسااا گلوله تهیه نگردیده اساات؛ لیکن    یاسااتاندارد ملی برا
از    ایچکیاده. در این رابطاه  نمااینادمیرا بررسااااای    آنالزم میزان وضاااااعیات فیزیکی    افزارهااینرممصااااارف از طریو  

 .گرددمیمورد مصرف  یالب اعالم   هایگلولهانتخاب  
گلولاه ارتبااط مساااااتقیمی باا ساااااختی مااده معادنی و توزیع   باه آسااااایااب دارد. معموالب مواد   بنادیداناهانتخااب ابعااد 

احتیاا  دارناد. باا افزایش انادازه    تریکوچاک  هاایگلولاهباه    ترساااااخاتو ریزتر نسااااابات باه مواد معادنی    ترنرممعادنی  
گلوله و    هاگلوله کم   درنتیجهتعداد  خردایش دارد. در این تحقیو    کاراییه تأثیر منفی بر  ک  شاودمیتعداد برخوردها 

کم  یگلوله برا  ترینبزرگابتدا ابعاد  کار آساایاب به  ، سااپس با چندین  شاادهمحاساابهروابط تجربی    کحالت بهینه 
تابع انتخاب آسااااایاب نیمه   NGOTC  افزارنرمو خروجی آسااااایاب و اساااااتفاده از    یاز مواد ورود  بردارینمونهمرحله  
گلوله را دارد. در این تحقیو    بر اسااا تابع انتخاب و   بینیپیشتوانایی   افزارنرم، این شاادهبهمحاسااساااخته   ابعاد 
اندازه بهینه    شاااادهحاصاااالو به اسااااتناد نتای     قرارگرفته  موردبررساااایمختلف بر تابع انتخاب    هایگلولهتأثیر ابعاد  
گلوله بر تابع انتخاب نشاااان . نتاآیدمیبه دسااات   هاگلوله یگلوله و توزیع ابعاد  ترینبزرگ ی  حاصاااله از تأثیر ابعاد 
گلوله   دهدمی  .شودمیحاصل    ینرخ خردایش  رات بیشتر  مترمیلی 90که در قطر 

ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر
زیاد    قدرآناما این دود   شاااودمیبه دمای باال انرژی بر هسااات و باعک ایجاد دود  فوالدهاایجاد حرارت و رسااااندن  

که  خام مصارفی اساتفاده از ب  فیلتر و    میلگردهایزیاد در    هایناخالصایشاود در صاورت وجود   ساازمشاکلنیسات 
 .شودمیالکوروفیلتر توصیه  
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ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-۸  طر
در    موردنیازه  یرد. سااااارمایگیصاااااورت م  یگذارهیاز طرح، سااااارما  یبردارطرح و بهره  یاجرادر دو مرحله    طورکلیبه

گردش  یاو سااااارماایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیاازه  یاه ثاابات و سااااارماایاطرح، سااااارماا  یدوران اجرا  تاأمینه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلهثابت در    هایدارایی.  شودمی

 زمین 2-۸-1
 )میلیون ریال(  میزان و هزینه خرید زمین: 16جدول 

ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 2,268 0.6 3.779 اسفراین خراسان شمالی  زمین 

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

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

ک   300 0.3 مترمکعب 1,000 برداری و تسطیح خا
کشی و درب  2,322 9 متر 258 حصار 

 1,330 7 مترمربع 190 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 304 8 مترمربع 38 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  4,256 جمع 
 )میلیون ریال(  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 18جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 25,000 25 1,000 سوله سالن تولید 
 9,000 30 300 سوله انبار مواد اولیه
 5,000 25 200 سوله انبار محصول 
 9,000 45 200 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 1,350 45 30 - نگهبانی 

کل  39,350 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-۸-3

 60تا   مترمیلی 20آلمانی ساایز    هاینمونهدر   مثالب   شاوندمیمتفاوت   آالتماشاینتولیدی    هایگلولهبساته به ساایز 
تا ساایز   هاگلولهدر این بررسای    .شاودیمزده   رتوساط رول فورج دیگ 80تا  50توساط یک رول فورج. ساایز    مترمیلی
که در    هایشاااارکتو از    1399.11.05بر اسااااا  قیمت    هاقیمت  .اساااات  قرارگرفته  موردبررساااای  مترمیلی 60 سااااازنده 

 .است  شدهگرفته   کرشدهمشخصات فنی  
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 )میلیون ریال(  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  19جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  و تجهیزات   آالتماشیننام  ردیف
 رول فورج  1

جهان تبریز، مدل آلمانی   سازیماشین
 100,000 100,000 1 مترمیلی 60تا  20 هایگلوله جهت 

 کوره برقی  2

کسید  گیرهاتاب و  اتوماتیکفیدرهای  3 و ا
 بردار و ... 

 8,000 4,000 2 متر  20 پل تن، 5شرکت سپانو، جرثقیل سقفی  4
 4,500 4,500 1 متر  5 دهانه ،تن 10شرکت سپانو،  ایدروازهجرثقیل  5
 2,630 2,630 1 متر 2تبریز  سازیماشین دستگاه تراش  6
 2,000 2,000  سن  فرز، دریل،...  متفرقه ابزارآالت 7

کل  117,130 جمع 
 تأسیسات 2-۸-4

گاز به   1399نیمه دوم ساال   هابرداریبهره  حوبهبا توجه   گاز و برق هزینه ثابت شارکت برق و  اضاافه    آنکه در مورد 
 .شودمی

 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه :  20جدول 
ح  عنوان  قیمت شر
 640 است شدهگرفتهدر نظر  کیلووات 250 موردنیازبرق  رسانیبرق
گردید  1انشعاب . هزار لیتر هستند 20حدود  آبمخازن  رسانیآب   15 اینچ صنعتی لحاظ 
 454 است شدهگرفتهدر نظر  500انشعاب  رسانیسوخت 

گرمایش  25,000 است  موردنیازتن تبرید  250چیلر حدود  وسایل سرمایش و 
 240 لیتری  900محک  کمپرسور هوای فشرده 
گاز  1,000 از انشعاب کنندهمصرفتا محل  هزینه انتقال آب برق و 

کل  27,449 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-۸-5

کارگاهی :  21جدول   هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
کول 1  Koopa 1 1,340 1,340شرکت  UV1یونیورسال  سختی سن  را
کسون  میکروسکوپ  2  AK-12 1 70 70یا
 500  درصد موارد فوق 10 سایر 3

کل  1,910 جمع 



 19 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 نقلیه وسایل 2-۸-6
 هزینه وسایل نقلیه:  22جدول 

ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  )میلیون ریال(قیمت 
 1,400 1,400 1 خانواده پژو خودروی سواری  1
 2,500 2,500 1 زامیاد وانت 2
ک 3  7f 1 8,000 8,000تن تویوتا  3 لیفترا

کل  11,900 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-۸-7

 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی :  23جدول  
ح  ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  وسایلشر  قیمت 
 300 30 10  کامپیوتر 1
 HP laserjet M1212 5 85 425 پرینتر 2
 KX-TGC210 12 11 132پاناسونیک بیسیم  تلفن  3
کارو  میز اداری 4  S-T140 12 11.2 134.4مدل 
 K2040 12 8.8 105.6 مدل صندلی اداری  5
 200    سایر 6

کل  1,297 جمع 
 انرژی  هزینه 2-۸-۸

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 24جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 70 7,000 10,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 2,200 1,100 2,000,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 864 1,200 720,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 110 30,000 3,600 لیتر بنزین 4

 162 درصد موارد فوق 5
کل  3,302 جمع 

 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-۸-9
 )میلیون ریال(  های تعمیرات و نگهداریهزینه: 25جدول 

ح  کل تعمیرات سالیانه  درصد ارزش دارایی  شر  هزینه 
 85 2% 4,256 سازیمحوطه

 787 2% 39,350 ساختمان 
 4,685 4% 117,130 آالت و تجهیزاتماشین
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ح  کل تعمیرات سالیانه  درصد ارزش دارایی  شر  هزینه 
 2,745 10% 27,449 تأسیسات 

کارگاهی  191 10% 1,910 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 2,380 20% 11,900 ونقلوسایل حمل

 130 10% 1,297 خدماتیتجهیزات و وسایل اداری و 
کل  11,003 جمع 

 انسانی نیروی  هایهزینه 2-۸-10
 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه: 26جدول 

ح  ردیف  ماه 1۸جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 واداریمدیر مالی  2
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 630 35 1 تدارکات مسئول 5
 1,080 30 2 نگهبانی  6

کل  5,310 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) هایهزینه  :27جدول 

ح  ردیف  ماه 1۸جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 مدیر تولید  1
کیفیت 2 کنترل   900 50 1 مدیر 
 720 40 1 سرپرست انبار  3
 720 40 1 سرپرست نگهداری و تعمیرات  4
کیفیت  5 کنترل   720 40 1 کارشنا  
 3,240 30 6 کارگر ماهر 6
 720 40 1 سرپرست خط 7
کمک انباردار 8  630 35 1 راننده وسایل نقلیه و 

کل  ۸,550 جمع 
ماه بیمه   3و    ماه سانوات 1ماه پاداش، عیدی،   2ماه حقوق و   12)  شاودمیماه محاسابه   18تبصاره*: حقوق سااالنه 

کارفرما(  سهم 
 نیروی انسانی  هایهزینه  :28جدول 

ح   سالیانه )میلیون ریال(حقوق  تعداد نفرات  شر
 5,310 7 کارکنان اداری 
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ح   سالیانه )میلیون ریال(حقوق  تعداد نفرات  شر
 8,550 13 کارکنان تولید 

کل  13,۸60 جمع 
 هزینه مواد اولیه 2-۸-11

گلولاه تحویال    2هر دساااااتگااه رول فورج در هر   گلولاه    دهادمیثاانیاه یاک  گرم مااده    350حادود    مترمیلی  20برای یاک 
گلولاه   گر میاانگین    200و   کیلو  2حادود    مترمیلی  80خاام الزم اسااااات و برای یاک  در نظر   مترمیلی  50را    هااگلولاهگرم. ا

کاری  300و سااااالنه با فر    کیلوگرم 7,000روزانه    بنابراین  .شاااودمیگرم حاصااال   520بگیریم وزن تقریبی    2,100روز 
 .شودمیتن فوالد مصرف  

 )میلیون ریال(  : هزینه مواد اولیه29جدول 
کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( محل تأمین نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
1 70Cr2 382,200 182 2,100 یزد  فوالدسازی فوالد 

کل  3۸2,200 جمع 
ک   هزینه 2-۸-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم استهالکهزینه :  30جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 0 100 0 2,268 زمین 
 268 10 7 4,256 سازیمحوطه

 2,479 10 7 39,350 ساختمان 
 10,542 10 10 117,130 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  172 10 10 1,910 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 2,470 10 10 27,449 تأسیسات 
 2,142 10 20 11,900 ونقلوسایل حمل

 292 10 25 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 1,792 0 10 17,917 برداریهای قبل بهرههزینه

 2,011 10 10 20,329 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیهای پیشهزینه
 22,16۸ کل جمع

 سرمایه ثابتبرآورد   2-۸-13
 برداریبهرههای قبل از  هزینه 2-۸-13-1

  ی انااااات بااااراکفااااراهم آوردن ام  ید از ابتاااادایه باک  یه اموریلک بایستمی  یبردارقبل از بهره  یهانهیدر باااارآورد هز
خواهد    فروشقابلد محصول یه منت  به تولک) یتجار  یبردارو حصول به بهره  آن  یطااااارح و دوران اجااااارا  یاجااااارا

 د.یآ  به عملنه الزم یارد مشاخ  و ساپس بارآورد هزیگیشد( انجاام ما
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 برداری بهرههزینه قبل از   :31جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 1,000 های تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حو ثبت قراردادهای بانکیهزینه
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   277 درصد 

 16,640 های آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(روز هزینه 15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  17,917 جمع 

 ایسرمایه  هایهزینه 2-۸-13-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه32جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 2,268 زمین 
 4,256 سازیمحوطه

 39,350 ساختمان 
 117,130 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  1,910 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 27,449 تأسیسات 
 11,900 ونقلوسایل حمل

 1,297 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 17,917 برداریهای قبل بهرههزینه

 22,348 درصد اقالم باال(  10نشده )بینیپیشهای هزینه
کل  245,۸25 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-۸-14
گردش : 33جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 63,700 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته
 2,310 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد

 596 های آب، برق، سوخت و تعمیرات روز هزینه 15 گردان تنخواه
کل  66,606 جمع 

 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-۸-15
ساااب  کمانناااد    ییات اجرایاز عمل  یکوسته، الزم است در مورد هر  یهماهن ، منظم و پ  طوربهطرح   یجهت اجرا
د و ی، سفارش، خریسازو محوطه  یات ساختمانین، عملیزم یسازد و آمادهیالزم و عقد قراردادها، خر  یمجوزهاا
  تأخیرهای ،  یشایآزما  یبردارنان، بهرهکارک، اساتخدام و آموزش تأسایساات،  یاندازآالت، نصاب و راهنیحمل ماشا
گرددیته  یخاص  بندیزمان  برناماهاره،  یو غ  نشدهبینیپیش  .ه 
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 بندی اجرای طرح زمان: 34جدول 
 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



 25 ی مطالعات مالفصل سوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 چکیده
پروژه را ارائه    شاادهبینیپیش. این برنامه، نتای  مالی  شااودمیارائه    گذاریساارمایهدر این فصاال برنامه مالی پروژه 

و تحلیل ساایر   سارساربه، تحلیل دوره بازگشات سارمایه، تحلیل  شادهبینیپیشمالی    هایصاورتو شاامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400 ماهفروردینسال شروع ساخت 

  برداری بهرهساااال اول   5در این قسااامت تنها برای    شااادهارائه  هایگزارش،  وجودباایناسااات ) 15  برداریبهرهدوره 
 (.شودمیارائه  

کل تولید ساالنه به فروش  تن  2,050و برابر  ظرفیت تولید ساالنه ثابت   .رسدمیاست و 
 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
و مخارج قبل از تولید )شاامل هزینه ثبت شارکت و غیره( در ابتدای    ساازیسااختمانسارمایه الزم برای خرید زمین،  

 شودمی تأمیندر ابتدای سال دوم   گذاریسرمایه  هایهزینه. بقیه  شودتأمین میسال اول 
 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پن  سال اول 

گردشدر محاساااابات مربوط به   کردن  ساااارمایه  گردش  کاریمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحساااااب، ضااااریب 
که پرداخت    شادهگرفتهو صافر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسااب اسات. بر این اساا ، فر  شاده اسات 
 .شودمینقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   هایهزینه

 گلوله فوالدی و آلیاژیمفروضات اقتصادی محاسبات : 35جدول 
کلی   سایر مفروضات 

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

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

 صفر  تورم دوره ساخت
 10% برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار ساااارمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسااااب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریساااارمایهنرخ تنزیل 
کال حقوق صااااااحباان ساااااهاام: این نرخ برابر نرخ بهره    هاایساااااپرده +   بلنادمادت  هاایوامباانکی اسااااات. نرخ تنزیال 

 ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.
ساااال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصاااادی خراساااان شااامالی حداقل    تأسااایستازه   هایشااارکت

 .معاف هستند
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 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2
 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پن  سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه

 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 36جدول 

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

 0 0 0 0 0 186,290 41,618 0 227,908 گذاریهای ثابت سرمایه کل هزینه
ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 17,917 0 17,917 کل مخار

گردش خالص  5,100 4,637 4,215 3,832 38,320 0 0 145,521 0 افزایش در سرمایه در 
 5,100 4,637 4,215 3,832 38,320 186,290 59,535 145,521 245,825 گذاریهای سرمایههزینهکل 

 تولید  هایهزینه 3-3
،  برداری بهرهاساااات. در سااااال اول   شاااادهارائهدر جدول زیر   آنمت،یر و ثابت   هایهزینهتولید و درصااااد   هایهزینه

 211  تقریباب میلیون ریال اساااات )بهای هر تن محصااااول   17میلیون ریال و هزینه ثابت هر تن  194هزینه مت،یر هر تن 
گرفتن تورم، هزینه هر واحد در طی زمان افزایش    .یابدمیمیلیون ریال است(. به دلیل در نظر 

 )میلیون ریال(  آنهای مت،یر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  37جدول 

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

 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 
 559,579 508,708 462,462 420,420 382,200 0 382,200 %0 %100 مواد خام 

 4,846 4,406 4,005 3,641 3,310 662 2,648 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی
 15,985 14,532 13,211 12,010 10,918 2,184 8,734 %20 %80 تعمیرات و نگهداری

 20,292 18,448 16,771 15,246 13,860 9,702 4,158 %70 %30 دستمزد 
ک    21,876 22,168 22,168 22,168 22,168 22,168 0 100% 0% استهال

 622,579 568,261 518,617 473,485 432,456 34,716 397,740     های تولیدکل هزینه
 303.70 277.20 252.98 230.97 210.95 16.93 194.02   هزینه هر واحد

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
از    یکهیچکسااری وجه نقد در    شااودمیمشاااهده   همچنانبه شاارح زیر اساات.    شاادهبینیپیشنقدی    هایجریان
جریانات نقدی ورودی در ساااال اول و دوم سااااخت توساااط   .شاااودنمیمشااااهده    برداریبهرهسااااخت و    هایساااال
 ثابت و غیره شده است.  هایداراییدر    گذاریسرمایهاست و صرف    شدهتأمین  گذارانسرمایه
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 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  38جدول 

 شدهبینیپیشهای نقدی جریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول
 780,365 709,423 644,930 586,300 533,000 190,000 60,000 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 190,000 60,000 جریانات ورودی وجوه 
 780,365 709,423 644,930 586,300 533,000 0 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 605,803 550,730 500,664 455,149 448,608 186,290 59,535 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 186,290 59,535 های ثابتافزایش دارایی 
 5,100 4,637 4,215 3,832 38,320 0 0 های جاریافزایش دارایی 

 600,703 546,093 496,448 451,317 410,288 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 
 174,562 158,693 144,266 131,151 84,392 3,710 465 وجوه اضافی )کسری( 

 697,239 522,677 363,984 219,718 88,567 4,175 465 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقاادی   هااایجریااان،  طورکلیبااهاسااااااات.    شااااااادهارائااهپروژه در جاادول زیر    شااااااادهبینیپیشنقاادی    هااایجریااان
، وجوه نقدی حاصاااال از عملیات برای پشااااتیبانی از  برداریبهرهکه در طول دوره   دهدمینشااااان   شاااادهبینیپیش

کفایت    شااودمیسااال از شااروع پروژه مثبت   4نقدی تجمعی پس از    هایجریان. همچنین خال   کندمیعملیات 
یافت  از محل درآمدهای عملیاتی شاااارکت باز  برداریبهرهسااااال از شااااروع   2ساااارمایه اولیه بعد از    دهدمیکه نشااااان  

 .شودمی
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان:  39جدول 

  شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 780,365 709,423 644,930 586,300 533,000 0 0 های نقدی ورودی کل جریان 

 780,365 709,423 644,930 586,300 533,000 0 0 های نقدی عملیاتیجریان 
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 605,803 550,730 500,664 455,149 448,608 186,290 59,535 های نقدی خروجی کل جریان 
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  شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 0 0 0 0 0 186,290 59,535 های ثابتافزایش دارایی 

گردش   5,100 4,637 4,215 3,832 38,320 0 0 افزایش سرمایه در 
 600,703 546,093 496,448 451,317 410,288 0 0 های عملیاتیهزینه
 0 0 0 0 0 0 0 های بازاریابیهزینه

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 174,562 158,693 144,266 131,151 84,392 ( 186,290) ( 59,535) های نقدیخالص جریان 

 447,239 272,677 113,984 ( 30,282) ( 161,433) ( 245,825) ( 59,535) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 48,717 53,146 57,977 63,248 48,838 ( 129,368) (49,613) خالص ارزش فعلی

 92,946 44,229 ( 8,917) (66,895) ( 130,143) ( 178,981) (49,613) خالص ارزش فعلی تجمعی 
گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر

که در    دهدمیرا نشااان   گذاریساارمایه(، نرخ رشااد ساااالنه یک  IRRداخلی )نرخ بازده    های تحلیلو معیاری اساات 
برای این   شاادهمحاساابه. نرخ بازده داخلی  گیردمیقرار    مورداسااتفاده  گذاریساارمایهمالی برای ارزیابی سااودآوری  

اسات )نرخ  آنمالی   تأمینبیشاتر از نرخ هزینه    گذاریسارمایهدرصاد اسات. بر این اساا ، نرخ رشاد پروژه  48پروژه 
 .شودمیسودآور تلقی    گذاریسرمایهاست( و   شدهگرفتهدرصد در نظر  20بلندمدت   هایوامبهره 

 تأمینخ بازده داخلی تعدیل شاده نرخ  درصاد اسات. در محاسابات نر 27(  MIRRنرخ بازده داخلی تعدیل شاده )
اسات. نرخ بازده داخلی تعدیل شاده   شادهگرفتهمتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر   گذاریباز سارمایهمالی و نرخ  

(MIRR  با این فر  محاساابه )با نرخی معادل هزینه ساارمایه   گذاریساارمایهنقدی مثبت    هایجریانکه   شااودمی
نقدی پروژه با نرخی معادل    هایجریانسااانتی،    IRRدر محاسااابه    کهدرحالی،  شاااودمی  گذاریباز سااارمایهشااارکت 
از سااااودآوری شاااارکت در    تریبینانهواقع محاساااابه    MIRR. بر این اسااااا ، شااااودمی  گذاریباز ساااارمایه  IRRخود  

 .آوردمیفراهم    IRRمقایسه با 
سااال اساات. بر این اسااا ، پس از شااروع پروژه در   4  تقریباب   گذاریساارمایهدوره بازگشاات ساارمایه عادی این پروژه 

. با شااااودمینقدی عملیاتی بازیافت    هایجریاناز محل   1404اولیه در سااااال   گذاریساااارمایه، 1400ابتدای سااااال 
دارای یک نرخ بازده   گذاریسرمایه، شودمیزیافت با برداریبهرهسرمایه اولیه تنها دو سال پس از  کهاینتوجه به  
که ارزش زمانی پول را نیز در محاسااابات لحاظ  50  تقریباب  درصاااد اسااات. همچنین دوره بازگشااات سااارمایه متحرک، 
 ..سال است  5.17،  کندمی

 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 40جدول 
 شاخص مالی 

  ریال 336,227 20%در  ( NPVارزش فعلی )خالص 
خ بازده داخلی )    IRR ) %48نر
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 شاخص مالی 
خ بازده داخل      27%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1404 سال  4.21 20%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1406 سال  5.17 0%در  متحرکه یدوره باز

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

که این جدول نشااان   شاادهارائهدر جدول زیر    برداریبهرهبرای دوره   شاادهبینیپیشسااود و زیان   اساات. همچنان 
کلیه    رودمی، انتظار  دهدمی ساااودآور باشاااد. ساااود شااارکت در دوره   برداریبهرهمورد   هایساااالعملیات شااارکت در 
کاه   100حاداقال    برداریبهره کال   40معاادل   تقریبااب هزار میلیون ریاال اسااااات  اولیاه    گاذاریسااااارماایاه  هاایهزیناهدرصاااااد 
. بر این اسا ، حساسیت سود دهدمیمت،یر بخش عمده بهای درآمدهای عملیاتی را تشکیل    هایهزینهاست.  

کم ارزیابی    هاینوساانشارکت نسابت به   مچنین در  ه  .شاودمیفروش پایین اسات و ریساک عملیاتی شارکت بسایار 
که با مفروضااااات   18.9، نساااابت سااااود به فروش حداقل  برداریبهرهدوره  همخوانی    کارانهمحافظهدرصااااد اساااات، 
 .دارد

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش:  41جدول 

 شده بینیسود و زیان پیش
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  چهارمسال  سال سوم سال دوم سال اول
 780,365  709,423  644,930  586,300  533,000  درآمد فروش 

 ( 582,332)  ( 529,392)  ( 481,266)  ( 437,514)  ( 397,740)  های متغیرمنهای هزینه
 ( 40,247)  (38,869)  ( 37,351)  ( 35,970)  ( 34,716)  های ثابتمنهای هزینه

 157,786  141,162  126,313  112,815  100,544  سود خالص قبل از مالیات
 - - - - - مالیات

 157,786  141,162  126,313  112,815  100,544  سود خالص 
 20.22 19.90 19.59 19.24 18.86 % از درآمد فروش

 سرسربهتحلیل نقطه  3-۸
که در  سااارساااربهنقطه   ثابت سااااالنه پروژه از محل حاشااایه فروش   هایهزینهساااطح،   آن، ساااطحی از فروش اسااات 

میزان فروش   کهدرصاورتی، ساود شارکت صافر اسات.  سارساربه. در نقطه  شاودمیپوشاش داده   آنعملیاتی سااالنه 
باشااد،   ساارسااربهمیزان فروش بیشااتر از نقطه    کهدرصااورتیو   دهزیانباشااد، عملیات شاارکت   ساارسااربهکمتر از نقطه  

که جدول زیر نشااان هم عملیات سااودآور خواهد بود. کل    رودمی، انتظار  دهدمیچنان  ،  برداری بهره هایسااالدر 
کثر   کل    533فروش   حدوداب درصاد از ظرفیت تولید سااالنه شارکت )  26با فروش حدا گلوله فوالدی(،    های هزینهتن 

 ثابت ساالنه بازیابی شوند.
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 سر تحلیل نقطه سربه: 42جدول 
 عنوان 

  
 برداریوره بهره د

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 780,365 709,423 644,930 586,300 533,000 درآمد فروش 
 582,332 529,392 481,266 437,514 397,740 هزینه متغیر

 198,034 180,031 163,664 148,786 135,260 حاشیه سود 
 25 25 25 25 25 نسبت حاشیه سود )%( 

 40,247 38,869 37,351 35,970 34,716 هزینه ثابت
 - - - - - هزینه تأمین مالی

 158,597 153,166 147,183 141,744 136,799 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 20 22 23 24 26 سر )%(نسبت سربه 

 4.9 4.6 4.4 4.1 3.9 های ثابت نسبت پوشش هزینه
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

به   شااودمیمشاااهده   که  همچنانبه شاارح زیر اساات.    برداریبهرهدر طی دوره ساااخت و    شاادهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فر  پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 43جدول 
 عنوان 

  
 برداریهای بهرهسال های ساختسال
 پنجم چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 753,344 573,681 410,352 261,870 126,887 4,175 465 های جاریدارایی  
 135,277 157,153 179,321 201,489 223,657 245,825 59,535 های ثابت )خالص(دارایی  

کل دارایی   888,621 730,834 589,673 463,359 350,544 250,000 60,000 ها جمع 
 0 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری

 0 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری
 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 60,000 حقوق صاحبان سهام 

 480,834 339,673 213,359 100,544 0 0 0 سود انباشته ابتدای دوره
 157,786 141,162 126,313 112,815 100,544 0 0 ماندهسود باقی 

 888,621 730,834 589,673 463,359 350,544 250,000 60,000 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 
 مالی   هاینسبت  3-10

که مشاااهده   شاادهارائهدر جدول زیر    برداریبهرهمالی در طی دوره   هاینساابت نساابت  شااودمیاساات. همچنان 
کل دوره  ROEصااحبان ساهام )  به حقوقساود خال    درصاد اسات.  40دارای رشاد بوده و حداقل    برداریبهره( در 

که   ایبازدهزیرا بیشاااتر از نرخ   شاااودمیمطلوب تلقی    گذارانسااارمایهاین نرخ بازده برای   از طریو   توانندمیاسااات 
کنند.  گذاریسپرده  بانکی دریافت 
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بدهی جاری( محاساااابه نشااااده اساااات.    برتقساااایمی جاری به دلیل صاااافر بودن بدهی جاری، نساااابت جاری )دارای
 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودمی، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  هررویبه

که    هایهزینهبه   گذاریسارمایهسارمایه و نسابت   کلبههمچنین، نسابت فروش  را   گذاریسارمایه  کاراییپرسانلی، 
که نشاااان  1.9سااارمایه حداقل    کلبه. نسااابت فروش شاااوندمی، مطلوب ارزیابی  دهدمیقرار    موردسااانجش اسااات 

پرسانلی نشاان   هایهزینهبه    گذاریسارمایهگردش سارمایه شارکت در حدود دو برابر فروش اسات. نسابت   دهدمی
 .که سهم دستمزد در عملیات شرکت اندک است  دهدمی

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 44جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 63.1% 56.5% 50.5% 45.1% 40.2% صاحبان سهام )درصد( به حقوقنسبت سود خالص 
 17.8% 19.3% 21.4% 24.3% 28.7% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 20.2% 19.9% 19.6% 19.2% 18.9% نسبت سود به فروش
 2.6% 2.4% 2.2% 2.0% 1.9% سرمایه کلبهنسبت فروش 

 14.9% 16.1% 17.4% 18.9% 20.5% های پرسنلی گذاری به هزینهنسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کوور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حساااساایت نرخ بازده داخلی به ت،ییر انفرادی در سااه فا
در    ت،ییرعادمحااضااااار، باا فر     گاذاریسااااارماایاه. نرخ باازده داخلی پروژه  دهادمیعملیااتی را نشااااااان    هاایهزیناه

کوورهای   درصااااد اساااات. مطابو جدول، نرخ  48قبل مشاااااهده شااااد، برابر   هایبخشو همچنانکه در    یادشاااادهفا
درصااااد خواهد بود. بررساااای بیشااااتر نشااااان   41ثابت برابر    هایداراییدرصاااادی در هزینه   20بازده داخلی با افزایش  

کساااااب یاک نرخ باازده داخلی حاداقال    دهادمی ثاابات تحمال    هاایداراییدر    گاذاریسااااارماایاهدرصاااااد،    30کاه برای 
  های داراییبه ت،ییر    IRRحساااساایت   گذاریساارمایهرا دارا اساات. بر این اسااا ، در این پروژه   درصااد  80افزایش تا 

کمترین شایب    هایهزینهاسات و   مشااهدهقابلنیز    IRRثابت اندک اسات. این مسائله در نمودار حسااسایت   ثابت 
کسااااب یک نرخ بازده داخلی حداقل    12تا   تقریباب یاتی  عمل  هایهزینهدرصاااادی،   30را دارا اساااات. همچنین، برای 

کاهش دارد. 8تا   تقریباب درصد امکان افزایش و درآمدهای فروش    درصد امکان 
کوور 45جدول   : حساسیت نرخ بازده داخلی به ت،ییر انفرادی در سه فا

 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 
20.00% - %5 %56 %73 
16.00% - %16 %54 %68 
12.00% - %25 %52 %63 
۸.00% - %33 %51 %58 
4.00%- %40 %49 %53 
0.00% %48 %48 %48 
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 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 
4.00% %54 %46 %42 
۸.00% %61 %45 %36 
12.00% %68 %44 %30 
16.00% %74 %42 %24 
20.00% %81 %41 %18 

کوور : تحلیل 5نمودار    حساسیت نرخ بازده داخلی به ت،ییر انفرادی در سه فا

 
 گیری نتیجه  3-12

کارخانه و  4.21دوره بازگشات سارمایه    خصاو بهبا توجه به اطالعات این بخش   2.46ساال از زمان شاروع سااخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصااادی دارد.   48برابر    IRRو  آن  برداریبهرهسااال بعد از   کهدرصااد، ایجاد  در فصاال    ازآنجا

کارخانه در اولویت   شاااودمیبدون مشاااکل بود لذا پیشااانهاد   همآناول بازاریابی محصاااول و فروش   که احداث این 
گیرد.  قرار 
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