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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح   مواد غذایی در سردخانه دومداره  سازیذخیرهنگهداری و  نام طر

کشاورزیدستنییپا زمینه فعالیت   ی صنایع تبدیلی 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   اسفراین آبادعباس ناحیه صنعتی  شهرستان محل اجرای طر
 خدماتی بوده و جهت نگهداری مواد غذایی است نام محصول/محصوالت

 3,000 تن  ظرفیت تولید
کگاز  از یاولیه موردن مواد    کنندهو مواد ضدعفونی آمونیا

 نفر 15 یی زااشتغال
 مترمربع 5,000 ازیزمین موردن

 مترمربع 2,700 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 9,000 میزان مصرف آب 

 لووات یک 345 توان برق  
 مترمکعب در سال 1,300,000 گاز 

 میلیون ریال 207,463 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 2,525 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 3.33 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 275,690 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 48% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %27 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 30% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکیده
سااازی مواد غذایی در سااردخانه دو مداره موردبررساای قرار  در این بخش مطالعات بازار مرتبط با نگهداری و ذخیره

 .ردیگیم
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

شاود. در معرفی محصاول طرح توجیهی، مواردی نظیر  در این بخش به معرفی محصاول )محصاوالت( پرداخته می
کدهای کاربردها و اسااااتانداردهای محصااااولمحصااااول، مشااااخصااااات، وی گیمتعلق به   ISIC کلیه  کد تعرفه  ها،   ،

 .شودآورده می محیطی و نام التین محصولگمرکی، رده زیست
 کی س یآ یبندطبق طبقه ضدزنگلوله و پروفیل  مشخصات انواع: 1جدول 

گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیرده زیست  تعرفه 
سازی مواد غذایی نگهداری و ذخیره

 در سردخانه دو مداره
Warehousing and Storage of Food in a 

Fixed Dual Temperature Fridge 6302612311 Service 1 

 پروژه معرفی 1-2
سااازی مواد غذایی در سااردخانه  نگهداری و ذخیرهدر این طرح مطالعاتی ایجاد و احداث واحد   شاادهمطرح پروژه 

اساافراین برای نگهداری انواع محصااوالت باغی، دامی و    آبادعباستن در ناحیه صاانعتی   3,000با ظرفیت    دو مداره
 صنایع غذایی است.

 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ،یاجتماع  ،یمالحظات اقتصاد 1-2-1
محصاااااوالت بااغی و دامی در شاااااهرساااااتاان اسااااافراین و لزوم نگهاداری برخی از این   توجاهقاابالباا توجاه باه تولیاد  

محصاااوالت باغی و   نیتأمو   دکنندگانیتولمحصاااوالت در ساااردخانه و پیشاااگیری از فسااااد محصاااوالت و ضااارر دهی  
نه در این شااهرسااتان  نگهداری محصااول،احداث سااردخا  یهانهیهزدامی در طول سااال و همینین پایین آوردن  

 خواهد بود.یکی از نیازهای اساسی جهت تکمیل زنجیره غذای سالم از مزرعه تا سفره  
 ی،  اسردخانه  ینگهدار  یبرا  به خارج از شهرستان،   وهیو صدور م  یمصرف تازه خور  رازیغبه  نیشهرستان اسفرادر  

گالب190،   لیتن شااااال  220تن انگور،   900ب، یتن سااااا 3,900 گوجه ن 1,500و   ازیتن پ 13,000، یتن  به ساااااردخانه    ازیتن 
گوشات قرمز، 4,990صافر درجه و   یباال گوشات مر  و    1,245تن  صافر درجه    ریبه ساردخانه ز  ازین  ، یتن ماه260تن 

که با احداث ا  خواهد شد. برآورده  ازین نیاز ا  یسردخانه دو مداره قسمت نیدارد 
 پروژه  یابیمکان  1-3

( اجرا خواهد  4081619,547800با مختصاات ) 701اسافراین در قطعه شاماره   آبادی عباساین پروژه در ناحیه صانعت
 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر   GISشد و نقشه 
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 آباد ناحیه صنعتی عباسموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به : 1نقشه 

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

 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  2جدول 
 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 آب  1
 است  موجود 0 برق 2
 است  موجود 0 گاز  3
 است  موجود 0 تلفن  4
  1از  کمتر اصلی  راه 5
  0 راه فرعی  6
  93 فرودگاه بجنورد 7
  507 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,399 بندرعباس  9
  75 آهن جوینایستگاه راه 10
  138 آهن جاجرمایستگاه راه 11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
مواد اولیه طرح به لحاظ وارداتی یا داخلی بودن و بررسااااای الزامات تهیه مواد اولیه و همینین   نیتعیین نحوه تأم

 .گیریدتعیین قیمت واقعی محصوالت طرح توجیهی مورد ارزیابی قرار می
کارخانه : 3جدول   )میلیون ریال(  میزان مصرف ورق توسط 

کل  هزینه هر تن  مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
ک گاز  1 گاز-60kgکپسول  آمونیا  960 30 32 سهیل 
 180 0.6 300 آذین صنعت کننده مواد ضدعفونی 2

کل  1,140 جمع 
 گردد.می  ارائهاطالعات محصول تولیدی در جدول زیر  

 )میلیون ریال(  میزان فروش ساالنه محصول: 4جدول 
کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 
 108,000 36 3,000 سازی مواد غذایی در سردخانه دو مداره نگهداری و ذخیره 1

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
هاای  ساااااازی مواد غاذایی در ساااااردخااناه دو ماداره بر اسااااااس مجوز پرواناهمیزان ظرفیات داخلی نگهاداری و ذخیره

 .استصورت جدول زیر به 1399تا  1394برداری مطابق اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال بهره
 مواد غذایی در سردخانه دومداره   سازیذخیرهنگهداری و  داخلی  ظرفیتمیزان  :5جدول 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 1,578,573 
1395 1,767,499 
1396 1,854,691 
1397 2,026,799 
1398 2,139,033 
1399 2,184,718 

از وزارت صااااانعت، معدن و    اخذشااااادهبا توجه به اطالعات  1399فعال در ساااااال   یاطالعات واحدها  ریدر جدول ز
 .شودیم  ارائهتجارت  

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
کوهسارتبریز 1  2,500 1377  تبریز سردخانه بزرگ 
گوشت-آذرتبریز 2  4,000 1379  تبریز سردخانه سازمان 
 5,500 1379  آذرشهر مثلث زرین  3
 2,000 1386  تبریز سردخانه سرو بهار 4
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 800 1386  مراغه بابک صدقی 5
 10,000 1390  اصفهان تکشر-سرما آفرین جی 6
 1,500 1373  ساوجبالغ محسن اعالئی راد 7
 5,000 1373  شهریار اطعمه پارس 8
 10,000 1384  تهران  مو لتی فراست 9
 5,000 1375  مالرد  سرخانه بعثت 10
 5,410 1378  ساوجبالغ پارس میوه 11
کدشت  نوبر سبز 12  2,500 1391  پا
کاروان    10,000 1380  شهریار ترابری 
گستر روزبین  کدشت  المللی پرنیان   4,000 1389  پا
 3,000 1390  مشهد غذایی رضوی یهافرآورده 
 1,200 1387  مشهد بوران برف سردخانه 
 4,000 1386  سرخس موسسه منطقه وی ه اقتصادی سرخس 
 1,500 1388  مشهد مهران و محمدرضا پزشکی راد 
 2,000 1387  آبادان  تبرید محاسب  
 3,000 1391  جهرم پارس نارنگ  
 3,500 1388  آباده سرای آباده د سر 
کشت و صنعت عادل شیراز   5,000 1389  شیراز مجتمع تولیدی 
کودیان   گستران پارس   4,600 1390  شیراز سرما 
کدخدائی   کوثر والیت محسن   1,000 1389  شیراز پخش مواد غذایی رضوان 
 3,200 1385  کرمان داوود دستوری و زهرا انوری سردخانه خضراء  
 1,200 1389  کرمان مصطفی و محسن عامری  -مظفر  
 2,000 1390  بم علی اسدآبادی  
گیالن ثمر    2,000 1389  رودسر تعاونی سردخانه 
 1,250 1372  بابل اوصیاء و صدیقه قدیانلو  
 250 1380  رامسر تعاونی سردخانه ابوذر رامسر 
کمیته امداد امام خمینی ره    900 1378  تنکابن مجتمع اقتصادی 
 8,200 1391  ساری  تعاونی سردخانه سا رویه ساری 
 790 1388  شهرقائم سردخانه بوران شمال  
 400 1389  شهرقائم علی پناه خدادادی 
 2,200 1386  محمودآباد  خدماتی تولیدی قندیل مازندران  
 1,400 1388  محمودآباد  چال طبرستانبرف 
 4,000 1389  ساری  س خ  -گروه صنعتی بیدگل مه دشت  
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 5,000 1389  دلیجان  سردخانه سیمر  برودت دلیجان 
 2,000 1390  قم شرکت  -سردخانه قائم  
 2,000 1390  قم شر? ت -سردخانه به سرد? ِو سفید  
کهن   6,500 1388  قزوین  سرما سیستم 
 3,600 1389  بجنورد شهد خراسان  
 500 1389  قائنات  ناصر عالمی  
 500 1390  دزفول محمود رضا رضا دوست 
 4,000 1390  اسالمشهر  صنایع غذایی لبنی و بستنی میهنشرکت مجتمع  
 2,000 1375  تهران  عصر یکتا پیمان نواده بابایی  
 3,000 1382  ساوجبالغ سردخانه بزرگ بامداد شایسته 
 6,000 1393  آذرشهر سردخانه بزرگ شهرک سلیمی 
کاله   ک  سولیکو   270 1393  ارا
 5,000 1396  اهواز بستنی میهن مجتمع صنایع غذایی لبنی و  
 1,800 1393  تهران  مجتمع صنایع غذایی میهن  
 1,100 1394  آباد بستان مجتمع صنایع غذایی میهن  
 2,000 1393  بندرعباس  مجتمع صنایع غذایی میهن  
 5,000 1396  سمنان  مجتمع صنایع غذایی میهن  
 400 1393  سیرجان  علی پر می  
 2,000 1392  کرمانشاه  صبوری رادعلیرضا  
 12,000 1393  شیراز یلدا جاوید  
 5,000 1392  اصفهان مجید مقدم  
 2,000 1395  ملکان علی هاشم زاده  
کبر صابری زادهعلی   2,000 1395  حیدریهتربت  ا
 800 1392  شهرقائم سید علی موسویان خطیر 
 500 1392  دزفول مهر پروران دز خوزستان 
گستر طبرستان    1,200 1394  سوادکوه شمالی  سردخانه صانع 
 1,250 1393  یزد مهدی مبینی شورگی 
 1,500 1393  طبس نرگس مریدا  
 3,000 1398  آذرشهر محمد نعمت  
کاسپین    15,000 1397  رشت سرما پنگوئن 
گلداران   کشت و صنعت   1,150 1395  رشت شرکت 
 1,500 1395  شبستر  پناه منوراسالمابوالفضل  
 350 1398  دزفول حمیدرضا رضا دوست دزفولی 
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 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 2,000 1392  تفت شهدناز یزد  
 5,500 1397  شیراز محمدجواد ارشادی 
کوهپایه   8,000 1393  همدان  سرما سازان 
 3,000 1393  مشهد به سرد 
 600 1398  بینالود  کشت و صنعت نادر 
 3,000 1396  شهرقائم شهرسردخانه قائم  
 23,220 1395  کریمرباط  پامیال آسیا  
 10,000 1398  اسالمشهر  لبنیات و بستنی دومینو  
 2,500 1399  شبستر  تولیدی نخل سبز صبحی  
 4,000 1398  تبریز سردخانه مهران سرد 
 16,000 1395  دشتستان کشت و صنعت پریشان نخل بوشهر 
کوهسار شمال شرق   6,800 1395  شیروان سردخانه 
کاالی ساری    4,000 1397  ساری  صادرات و واردات پیام 
 7,000 1393  نظرآباد  بازرگانی راستین تجارت سالم  
 500 1394  محمودآباد  الهه سبز احتشام 
 5,000 1396  تهران  بازرگانی مواد غذایی شکلی 
 4,375 1392  دلیجان  شهروز دلیجان  
 3,000 1398  رشت یوسف یدک  
 1,500 1393  مشهد تعاونی خدماتی طلیعه فجر خراسان  
 5,000 1398  شبستر  سرین میشو  
 3,000 1392  کرمان صنایع غذایی ماهان 
کرمانصنایع بسته   4,000 1395  کرمان بندی تک چین 
 700 1397  آذرشهر صنایع غذایی شیر پاستوریزه آذر نوش شرق 
 11,000 1398  بجنورد سردخانه صاحب 
 3,000 1399  مشهد سامان بازار رضوی 
کاله    6,000 1398  شهریار سولیکو 
 3,000 1393  فراشبند کشت و صنعت هانیس فارس  
 250,000 1393  کرج  فرزین فرخ همدانی 
گنبد   6,000 1395  گنبدکاووس بهنام سرمای 

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

که پروانه   کاهش ظرفیت اساامی واحدهایی  را نساابت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهرفع این مشااکل درصااد 
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که نتیجه آن   میکنیمهای دیگر را نیز در این درصاد ضارب  به دسات آورده ساپس ساال  )جدول فوق( 1399در ساال 
ظرفیات    کاه، لاذا باا توجاه باه ایناساااااات  1398تاا    1394هاای  مشاااااخ  شاااااادن ظرفیات تولیادی تقریبی در سااااااال

که پروانه برای    630,415و ظرفیت واقعی این ساال  تن  2,184,718  برابر 1399 صاادرشاده در ساال  هاآنواحدهایی 
برای به دسااات آوردن ظرفیت   توانیمکه    دیآیمبه دسااات  0.288557، از تقسااایم این دو عدد ضاااریب  اسااات تن

لذا با اعمال این   برداری اساااتفاده نمود.ی بهرههاپروانهواقعی هرساااال از ضااارب این ضاااریب در ظرفیت بر اسااااس 
 .شودیمضریب جدول زیر حاصل  
 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 

 یبی )تن( ظرفیت اسمی تقر سال
1394 455,508 
1395 510,024 
1396 535,184 
1397 584,847 
1398 617,233 
1399 630,416 

نشاااااان    یخط  ونیبر اسااااااس رگرسااااا 1404را مطابق جدول فوق تا ساااااال   دیتول  یبیتقر  زانیم  بینیپیش  رینمودار ز
 .دهدیم

 میزان تقریبی تولید  بینیپیش :1نمودار  

 
 است.  شدهارائه ریدر جدول ز 1404تا  1400از سال   یداخل  دیتول  شدهبینیپیشمقدار  
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 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 
 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 680,120 
1401 715,710 
1402 751,310 
1403 786,900 
1404 822,500 

کشاااور از ساااال دهندیمنمودار و جدول فوق نشاااان   کهچنان  هم صاااعودی اسااات، لذا   1404تا  1400، میزان تولید 
 جدید وجود دارد.  یهاکارخانهظرفیت برای احداث  

کاارخااناه موردنظر خادمااتی   کاه  گمرکی نادارد و تحلیال واردات و صاااااادرات در این  اساااااتازآنجاا طرح وجود  لاذا تعرفاه 
 ندارد.

که مجوز اخذ    .شودیم  ارائه  بر اساس میزان پیشرفتاند  نمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 
گرفته  :9جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 

 ظرفیت تن درصد پیشرفت
0%-25% 305,800 

25%-50% 61,500 
50%-75% 39,000 
75%-100% 18,150 

که نمودار و جدول میزان محصاااوالت  تا   ی دو مدارههاساااردخانه، ظرفیت  دهدیمی نشاااان اساااردخانههمینان 
به   تواندیم تن  120,000حدود   1402به ساااال   1399که از ساااال طوریبه  باشاااندیمصاااورت صاااعودی  به 1404ساااال 

کنیم   گر فر   کشااور اضااافه شااود. حال ا درصااد به تولید برسااند   75ی ی با درصااد پیشاارفت باالهاکارخانهظرفیت 
کشااور حدود  (، 18,000)در این طرح حدود  که ظرفیت   تن 100,000کمبود تقاضااای  گفتن اساات  خواهد بود. شااایان 
کاه بادون دغادغاه ظرفیات ساااااردخااناه موردنظر اساااااتفااده    توانیماسااااات لاذا    تن  3,000کاارخااناه موردنظر   ادعاا نمود 

که در اسااتان خراساااشااودیم گفتن اساات  تا بجنورد و یکی شاایروان(  2ن شاامالی سااه سااردخانه دومداره ). شااایان 
وجود دارد و هیچ سردخانه دو مداره در حال ساخت در این استان وجود ندارد، ضمن  تن  21,400فعال با ظرفیت  

کشاااورزی اسااتان خراسااان  اسااردخانهکه در شااهرسااتان اساافراین  این ی نداریم و طبق اطالعات سااازمان جهاد و 
 .تن در آینده نزدیک نیاز وجود دارد 50000ظرفیت  شمالی تا 

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
کشاااااور و هم ازنظر    تن  3,000ساااااردخااناه دوجاداره باا ظرفیات    5-1باا توجاه باه تحلیال بخش   این طرح هم از نگااه 

راحتی با محصااااوالت اسااااتان، نیاز به احداث دارد. بنابراین جهت بازاریابی مشااااکلی وجود ندارد و این ظرفیت به
 .استانی تکمیل خواهد شد
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 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
ی دو ماداره، میزان نیااز باه احاداث این نوع هااساااااردخااناهشااااااده در میزان تقااضااااااای  باا توجاه باه مطاالعاات انجاام

که موجب اطمینان خاطر سارمایهبینیافزایشای پیش 1404تا   1400  هایساالساردخانه از   گذاران جدید  شاده اسات 
کردن ظرفیت   ابدییمافزایش   تن  120,000حدود  1402تا   1399که میزان این تقاضا از سال  طوریاست. به کم  که با
کاری هاکارخانه کشاور تا تن 18,000درصاد به باال )در این طرح حدود   75یی با پیشارفت    100,000حدود   1402(، نیاز 

که ظرفیت این ساردخانه  اسات تن گفتن اسات  کشاور جای هیچ نگرانی  اسات تن  3,000. شاایان  ، لذا از دیدگاه نیاز 
ی اساااااتاان  هااساااااردخااناهکاه تعاداد  دخااناه وجود نادارد. از دیادگااه اساااااتاانی نیز باا توجاه باه اینبرای احاداث این سااااار
کال    2عادد )  3خراساااااان شاااااماالی   و طبق اطالعاات جهااد   اسااااات  تن  21,400تاا بجنورد و یکی شااااایروان( باا ظرفیات 

ی دو  اساااردخانه  افزایش یابد و همینین در اسااافراین تن 50,000کشااااورزی اساااتان در آینده نزدیک باید ظرفیت تا 
ی ضاروری اسات  اساردخانهکه وجود چنین    رسااندیممداره وجود ندارد، لذا تمام این اطالعات ما را به این نتیجه  

که ظرفیت آن   توانیمو  خصااوش شااهرسااتان اساافراین تکمیل  وساایله محصااوالت اسااتان بهبه  تواندیمادعا نمود 
.گردد



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کلیااه مطااالعااات فنی ساااااردخااانااه دوجااداره برای نگهااداری و ذخیره مواد غااذایی موردبررسااااای قرار   در این بخش 

 .ردیگیم
ح  2-1  هدف از اجرای طر

گساترش حمل در    هاوهیهای جدید نگهداری از محصاوالت، انواع مختلفی از مواد غذایی و مونقل و روشامروزه با 
گاذشااااات مادتکاه پس  نحویاناد باهدساااااترس مردم قرارگرفتاه هاا هنوز تاازگی و طراوت خود را هاا از زماان تولیاد آناز 

کرده کاه اغلاب این مواد در سااااارزمین  توانیاناد. باا نگااهی باه اطراف خود محفظ  هاای  هاای دور و یاا فصااااالدریاافات 
 گردندیدیگری از سال تولید م

و پرکاربردترین    نیتری از مناساااابسااااازی مواد غذایی وجود دارد اما یکهای مختلفی برای نگهداری و ذخیرهروش
شااااااده در  هااساااااات. مواد غاذایی ذخیرههاا در ساااااردخااناههاا، نگهاداری مواد غاذایی از طریق ساااااردسااااااازی آنآن

،  هاوهیباالی صاافر شااامل م  یکه مواد به دودسااته اصاال  شااوندیبندی مباالی صاافر و زیر صاافر طبقه  یهاسااردخانه
گوشااااات تاازه و ساااااایر مواد غاذایی هساااااسااااابزی کاه در دماای بااالتر از نقطاه انجماادشاااااان باههاا،  طور موقات و  تناد 
گوشات و ساایر مواد غذای  شاوندیمدت نگهداری مکوتاه که به  یو مواد زیر صافر شاامل  صاورت منجمد شاده هساتند 

 .گردندینگهداری م
گزارش بررسااااای امکاان   ش یافزا  . هادف از تولیاد، اساااااتسااااانجی ایجااد و احاداث واحاد ساااااردخااناه  هادف از ارائاه این 

ی  ها جنبهافزوده، حاشااایه ساااود باالتر، ساااهولت عرضاااه، افزایش مدت ماندگاری، ساااهولت مصااارف با رعایت  ارزش
 .استکنندگان  بهداشتی آن برای مصرف

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2
 (میلیون ریال) نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید :10جدول 

 درامد یک سال تن قیمت هر  تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
 108,000 36 3,000 سازی مواد غذایی در سردخانه دو مداره نگهداری و ذخیره 1

ساازی یکی از انواع محصاوالت باالی صافر و  که تنها توانایی ذخیره  شاوندیها به نحوی سااخته ممعمواًل ساردخانه
که  هر دو نوع محصاول را در ساالن  توانندیها مزیر صافر رادارند اما برخی از ساردخانه کنند  گانه نگهداری  های جدا

کاه نیااز  دو ماداره می  یهااهاا ساااااردخااناهباه آن گااهی براثر وجود شااااارایطی خااش، میزان محصاااااوالتی  باه گویناد. 
کاهش مساازی در ساالنذخیره های باالی صافر  و در چنین شارایطی الزم اسات ساالن  ابدییهای باالی صافر رادارند 

کاربری دهند. به شاده باشاند تا بتوانند در صاورت نیاز، به ساالنها به نحوی طراحیساردخانه های زیر صافر تیییر 
گفته مها، سالناین سالن  .شودیهای دومنظوره 

کاه هم از قاابلیات ذخیره دو نوع محصاااااول باا  ناه دو ماداره و دومنظوره باه نحوی طراحییاک ساااااردخاا شاااااده اسااااات 
کاربری در سااااالن ها برحسااااب نیاز )دومنظوره( برخوردار اساااات.  دماهای متفاوت )دو مداره( و هم از قابلیت تیییر 
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کاربری سااااالن ت بر مبنای رعایت  های باالی صاااافر از سااااه جنبه فضااااای قرارگیری محصااااوالسااااپس قابلیت تیییر 
کاربری و صرفه اقتصادی   یهاستمیگو بودن موتورخانه و ساستانداردها، جواب برودتی سردخانه در صورت تیییر 

 دو مداره؛ موردبررسی قرارگرفته است.  یهادر مقایسه با سردخانه  ییهاساخت چنین سردخانه
ها در برخی ایام سااااال به دالیل خالی ماندن آنها و انبارهای نگهداری مواد غذایی،  یکی از مشااااکالت سااااردخانه

کاربری به زیر صااافر مکه از طریق طراحی ساااالن  اساااتمختلف   به حل این   توانیهای باالی صااافر باقابلیت تیییر 
 مشکل پرداخت.

با رعایت اسااااتانداردها و قوانین مربوط به ساااااخت سااااردخانه و نحوه قرارگیری محصااااوالت در داخل آن،    توانیم
کااه سااااااالن  یاساااااردخااانااه کرد  کاااربری، تیییر دمااا و تیییر  دو مااداره و دومنظوره طراحی  هااای آن از قااابلیاات تیییر 

که عالوه بر رعایت همه   ویبه نح  تواندیسااازی برخوردار باشااند ضاامنًا این طراحی ممحصااول ذخیره گیرد  صااورت 
کاربری در سردخانه باقیاستانداردها، هیچ فضای هدررفته  نماند.  ای در اثر تیییر 

برای تاأمین برودت الزم جهات   تواننادیبااالی صااااافر باا انتخاابی صاااااحی  م  یهااسااااارماایشااااای ساااااردخااناه  تجهیزات
های زیر صافر نیز مناساب باشاند. بنابراین بدون اینکه هیچ هزینه اضاافی ازنظر تیییر در سااختمان ساردخانه  ساالن

گردد م کمپرسااور و او اپراتور حاصاال  ها را های باالی صاافر سااردخانهسااالن  توانیو یا اجزای اصاالی سااازنده آن نظیر 
کرد و این امر موجب مهای دومنظوره تبدیبه سااااالن ها نساااابت به تا صاااااحبان و سااااازندگان سااااردخانه  گرددیل 

 کارگیری این طراحی جدید از خود تمایل نشان دهند و به این طرح جامة عمل بپوشند.به
کاماًل مقرون این کاربری، بهبهطرح ازنظر اقتصاااادی  کشااای و  ناشااای از لوله  یهانهیجز هزصااارفه اسااات و این تیییر 

کالنی در بر نخواهد داشتت در سالناتصاال  های باالی صفر و موتورخانه، هزینه 
 سی استانداردهای مرتبط با سردخانه برر 2-3

بررسی، مجموعه استانداردهای    با توجه با اطالعات موجود در بانک استانداردهای صنعتی ایران برای طرح مورد
که در جدولزیر به  این استانداردها هستید:های زیر شاهد  صورت مستقیم موجود است، 

 استانداردهای عمومی محصول  :11جدول
ح استاندارد   شماره استاندارد  تدوین نیآخرسال  شر

کی نیآئ  1899  1375 کار ساختمان تجهیزات و ایمنی سردخانه مواد خورا
 1370 مواد غذائی یاسردخانهکار ساختمان تأسیسات تجهیزات فنی بهداشت و نگهداری  نیآئ 16-1899
ک  2199  1387 گیری و اندازه هافیتعر-در سردخانه  هایشرایط فیزیکی نگهداری خورا
 1367 محاسبه بار برودتی سردخانه مواد غذاییکار  نیآئ 2720
کاال در کار  نیآئ 3399  1373 سردخانه مواد غذایی روش چیدن 
 1374 های نگهداری سردخانه مواد غذاییمحاسبه ظرفیت وزنی سالنکار  نیآئ 3589
گاز   4922 کار پیشگیری و مقابله با نشت  کآیین   1378 هادر سردخانه  آمونیا
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 سردخانه استانداردهای اختصاصی محصوالت مختلف برای نگهداری در  :  12دولج
ح استاندارد   شماره استاندارد  تدوین نیآخرسال  شر

گالبی در سردخانهراهنمای نگهداری و حمل 10928  1387 ونقل 
 1377 ونقل و نگهداری هلو در سردخانهراهنمای حمل  1185
گل  1369  --  کلم در سردخانهنگهداری 
گیالس مشهد )در  1696 گیالس پیوندی و   --  سردخانه(نگهداری 
 1373 نگهداری هویج در سردخانه 1729
کرفس در سردخانه 2017  1356  نگهداری 
کار نگهداری انگور در سردخانه 2847  1368 آیین 
کار نگهداری واتربری لوبیا سبز در سردخانهآ 3524  1373 یین 
گوجه 3588 کار و ترابری   1374 فرنگی در سردخانهآیین 
کار آ 3697  1374 نگهداری و ترابری هندوانه در سردخانهیین 
کلم  3698 کار نگهداری و ترابری   1374 پیچ در سردخانهآیین 
کار نگهداری و ترابری خیار در سردخانه  3894  1375 آیین 
کاهو در سردخانهکار  نیآئ 3895  1375 نگهداری و ترابری 
 1376 فرنگی در سردخانهنگهداری توت کار  نیآئ 4098
 1377 ها پس از نگهداری در سردخانهرسانیدن میوهکار  نیآئ 4107
 1376 ای در سردخانههای ریشهنگهداری و ترابری سبزیکار  نیآئ 4215
کنترلها و سبزینگهداری میوه هایروش 4559  1377 شدهها در سردخانه با هوای 
 1377 سردخانهفرنگی در نگهداری و ترابری تره کار  نیآئ 4560
گیالس و آلبالو در سردخانهکار  نیآئ 4973  1378 نگهداری و ترابری 
کار -نگهداری در سردخانه - آن  یها شیر و فرآورده  506  1378 آیین 
کار  آلبالو 6551  1381 ، ترابری و نگهداری در سردخانهبرداشتا آئین 
 1381 نگهداری در سردخانه  -انار  -ها و سبزی هاوهیم 6409
کیوی در سردخانه   –ها و سبزی هاوهیم 6803 کار  –نگهداری   1382 آئین 
کار-در سردخانه یمر  و ماهی، نگهدارگوشت، مر ، تخم 692  1386 آیین 
کار-نگهداری در سردخانه -فلفل تازه شیرین  8031  13 آئین 
کار-نگهداری در سردخانه  -هاو سبزی هاوهیم 830  13 آیین 

 بندی بسته   و اولیه مواد 2-4
 : مواد اولیه و مشخصات فنی 13جدول 

 واحد مصرف ساالنه  نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف
کگاز  1 گاز کیلوگرم 60کپسول  آمونیا  عدد 32 شرکت سهیل 
 لیتر 300 آذین صنعت کننده ضدعفونیمواد  2
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ی به دلیل صااااانعتی و خدماتی بودن فاقد مواد اولیه اسااااااسااااای بوده و مواد اولیه مصااااارفی  اساااااردخانهی  واحدها
گااز   کموردنیااز طرح شاااااامال  هاا  آن  نیتاأمکاه برای    بااشااااانادیمآالت  و قطعاات یادکی احتماالی برای مااشاااااین  آمونیاا

کشااااا  نیساااااتنیاازی باه واردات   کاافی یاافات  و در داخال  گااز مصااااارفی  شاااااونادیمور باا انادازه  ک. مقادار  در طرح   آمونیاا
کیلوگرمی برای مصاااارف یک سااااال موردنیاز   60کپسااااول   32و احتماالت خرابی حدود    هاینشااااتپیشاااانهادی برای  

 .است
 تولید  روش 2-5
کااه بااه آندر دو نوع محصاااااول را در سااااااالن  توانناادیهااا مبرخی از ساااااردخااانااه  کننااد  گااانااه نگهااداری  هااا هااای جاادا

سااازی  که تنها توانایی ذخیره شااوندیها به نحوی ساااخته ممعمواًل سااردخانه  گویند.دو مداره می  یهاسااردخانه
محصاااول را در  هر دو نوع    توانندیها میکی از انواع محصاااوالت باالی صااافر و زیر صااافر رادارند اما برخی از ساااردخانه

کاه باه آنساااااالن کنناد  گااناه نگهاداری  گویناد یاک ساااااردخااناه دو ماداره و  دو ماداره می  یهااهاا ساااااردخااناههاای جادا
که هم از قابلیت ذخیره دو نوع محصااول با دماهای متفاوت )دو مداره( و  دومنظوره به نحوی طراحی شااده اساات 

کاربری در ساااااالن کاربری  ها برحساااااب نیاز )دومنظهم از قابلیت تیییر  وره( برخوردار اسااااات. ساااااپس قابلیت تیییر 
گو بودن های باالی صاااافر از سااااه جنبه فضااااای قرارگیری محصااااوالت بر مبنای رعایت اسااااتانداردها، جوابسااااالن

کااربری و صااااارفاه اقتصااااااادی ساااااااخات چنین    یهااساااااتمیموتورخااناه و سااااا برودتی ساااااردخااناه در صاااااورت تیییر 
 دو مداره؛ موردبررسی قرارگرفته است.  یهادر مقایسه با سردخانه  ییهاسردخانه

ها در برخی ایام سااااال به دالیل ها و انبارهای نگهداری مواد غذایی، خالی ماندن آنیکی از مشااااکالت سااااردخانه
کاربری به زیر صااافر مکه از طریق طراحی ساااالن  اساااتمختلف   به حل این   توانیهای باالی صااافر باقابلیت تیییر 

 مشکل پرداخت.
رعایت اسااااتانداردها و قوانین مربوط به ساااااخت سااااردخانه و نحوه قرارگیری محصااااوالت در داخل آن،  با   توانیم

کااه سااااااالن  یاساااااردخااانااه کرد  کاااربری، تیییر دمااا و تیییر  دو مااداره و دومنظوره طراحی  هااای آن از قااابلیاات تیییر 
گیر ویبه نح  تواندیسااازی برخوردار باشااند ضاامنًا این طراحی ممحصااول ذخیره که عالوه بر رعایت همه  صااورت  د 

کاربری در سردخانه باقی نماند.استانداردها، هیچ فضای هدررفته  ای در اثر تیییر 
برای تاأمین برودت الزم جهات   تواننادیبااالی صااااافر باا انتخاابی صاااااحی  م  یهااسااااارماایشااااای ساااااردخااناه  تجهیزات

افی ازنظر تیییر در سااختمان ساردخانه  های زیر صافر نیز مناساب باشاند. بنابراین بدون اینکه هیچ هزینه اضاساالن
گردد م کمپرسااور و او اپراتور حاصاال  ها را های باالی صاافر سااردخانهسااالن  توانیو یا اجزای اصاالی سااازنده آن نظیر 

کرد و این امر موجب مبه سااااالن ها نساااابت به تا صاااااحبان و سااااازندگان سااااردخانه  گرددیهای دومنظوره تبدیل 
 د از خود تمایل نشان دهند و به این طرح جامة عمل بپوشند.کارگیری این طراحی جدیبه
کاماًل مقرون این کاربری، بهبهطرح ازنظر اقتصاااادی  کشااای و  ناشااای از لوله  یهانهیجز هزصااارفه اسااات و این تیییر 

کالنی در بر نخواهد داشت.اتصاالت در سالن  های باالی صفر و موتورخانه، هزینه 
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گساترش حمل امروزه در    هاوهیهای جدید نگهداری از محصاوالت، انواع مختلفی از مواد غذایی و مو روشونقل  با 
گاذشااااات مادتنحویاناد باهدساااااترس مردم قرارگرفتاه هاا هنوز تاازگی و طراوت خود را هاا از زماان تولیاد آنکاه پس از 

کرده کاه اغ  توانیاناد. باا نگااهی باه اطراف خود محفظ  هاای  هاای دور و یاا فصااااالاین مواد در سااااارزمین  لابدریاافات 
سازی مواد غذایی وجود دارد اما یکی از  های مختلفی برای نگهداری و ذخیرهروش  گردندیدیگری از سال تولید م

هاساااات. مواد ها در سااااردخانهها، نگهداری مواد غذایی از طریق سااااردسااااازی آنو پرکاربردترین آن  نیترمناسااااب
باالی    یکه مواد به دودساته اصال  شاوندیبندی مباالی صافر و زیر صافر طبقه  یهاساردخانه  شاده درغذایی ذخیره
که در دمای باالتر از نقطه انجمادشاااان  ، سااابزیهاوهیصااافر شاااامل م گوشااات تازه و ساااایر مواد غذایی هساااتند  ها، 

کوتاهبه گوشاااات و سااااایر مواد غذ  شااااوندیمدت نگهداری مطور موقت و  که    یایو مواد زیر صاااافر شااااامل  هسااااتند 
های در دو نوع محصاااول را در ساااالن  توانندیها م. برخی از ساااردخانهگردندیصاااورت منجمد شاااده نگهداری مبه

که به آن کنند  گانه نگهداری   گویند.دو مداره می  یهاها سردخانهجدا
که در ایام مختلف سااال، محصااواین سااردخانه  در گون را ها چند سااالن باالی صاافر و زیر صاافر وجود دارد  گونا الت 

که در سردخانه  نیتر. عمدهندینمایذخیره م  .باشندیم  هاوهی، مگردندیها ذخیره ممحصول باالی صفری 
که حتی پس از چیده شادن، به فرایند  یاموجودات زنده هاوهیم    دهند یزیساتی و رشاد خود ادامه م  هایهساتند 

گندیده و فاسااد مو به را بالفاصااله پس از چیده شاادن، در شاارایط مطلوب نگهداری  ها  ؛ لذا باید آنگردندیساارعت 
محصااوالت بساایار حساااساای    هاوهی. مباشااندیها ماز محصااوالت عمده سااردخانه  هاوهیمقرارداد. به همین دلیل  

 .روندیرا داشته باشد از بین م  شانیغیراز شرایط استاندارد نگهداربه  رایطیهستند و چنانیه سردخانه، ش
کیفیت آن کاهش شادید  ها، تیییر در طعم و رنگ محصاول و  این شارایط شاامل دما، رطوبت غیراساتاندارد موجب 

و    میوههای  یرابه از آن و مشاکالتی محصاول و حتی پاره شادن بافتشاهای میوه و خروجش حتی پاره شادن بافت
که بتوانند محصاااوالت را شاااودیگفته م  یاها آفات ساااردخانهکه به آن  گرددیخروج شااایرابه از آن و مشاااکالتی م  .
های  ها جلوگیری شاود. این محصاوالت در فصالها منتقل نمایند. تا از فسااد آنبالفاصاله پس از چیده شادن به آن

کشات م . اما شاده برای آن مملو از محصاول اساتگرفته  نظردر    یهاو در آن ایام، ساردخانه  گردندیخاصای از ساال 
که تا رفته از ذخایر ساااردخانهتا رفته  گرددیدر طول ساااال موجب م  هاوهیمصااارف این م کاساااته شاااود تا جایی  ها 

های ها ممکن اسات بدون اساتفاده و یا شاماری از ساالنزمان برداشات مجدد محصاول، تعدادی از این ساردخانه
 بمانند.  اقیها خالی از محصول بآن
گرم شااااادن زمین و از بین رفتن الیاه اوزون، تیییرات چشااااامگیر آبهمینین در ساااااال  وهوای هاای اخیر باه دلیال 

کشاااااااورزی در اثر بروز اتفااقاات پیش  خوردیمنااطق مختلف باه چشااااام م نشااااااده  بینیو از بین رفتن محصاااااوالت 
پذیر اسات. در اثر بروز مکانمحتمل و ا  مریساوزی، سارمای شادید و ... ا، سایل، آتشساالیخشاکوهوایی مثل  آب

کشاااااااورزی در یااک منطقااه نااابود شاااااونااد و  هااادهیااهر یااک از این پااد ، ممکن اساااااات نوع یااا انواعی از محصاااااوالت 
ها، خالی از محصاااااول بمانند و یا آن تا تولید مجدد آن  ساااااتیبایساااااازی آن محصاااااوالت مذخیره  یهاساااااردخانه
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ه مدت یک یا چند سااااال برای تأمین نیاز جامعه قابل کنند تا ب  اریصااااورت منجمد شااااده نگهدمحصااااوالت را به
 ذخیره باشند.

های عدم برداشاات محصااول، متضاارر  باالی صاافر در زمان  یهاتا صاااحبان سااردخانه  گرددیمسااائل موجب م این
کشاااااورزان تحمیل نمایند. بنابراین طراحی سااااردخانهگردند و این ضاااارر را در زمان دارای    یهاهای برداشاااات، به 

کاربری به زیر صاااافر را داشااااته باشااااند موجهاسااااالن که امکان تیییر  کاهش خسااااارت صاااااحبان    بی باالی صاااافر 
کاهش قیمت تمامسااردخانه کشاااورزی و اسااتفاده بهینه از امکانات ها، افزایش سااود باغداران،  شااده محصااوالت 
بنااهاا و رعاایات موارد . در این میاان مهنادس طراب باایاد سااااااختماان اصااااالی، ساااااایر  گرددیموجود م  یاساااااردخااناه

که ضاامن اسااتفاده بهینه ا کند  زمین، نیازهای سااردخانه به بهترین وجه ممکن تأمین   زاسااتاندارد طوری طراحی 
 شود.

 مشخصات دانش فنی تولید  2-6
کشاااور ایران موجود   و فّناوریدر حال حاضااار دانش فنی   درزمینٔه    های متعددیو شااارکت  اساااتموردنیاز طرح در 

 .کنندیمی موردنیاز طرح فعلیت هاساختمانو تجهیزات ونیز    هاهدستگاطراحی و ساخت 
کیفیت  2-7  کنترل 
. در این راسااتا هر واحد  اسااتصاانعتی    یرشااد و تکامل صاانایع جهان تا حدود زیادی مرهون رقابت بین واحدها 

کسااب سااهم بیشااتری از بازار را دارد و این روند به کیفیت محصااوالت خود، سااعی در  ورزمان مرصاانعتی با افزایش 
کیفی جوامع صااانعت کیفیت محصاااوالت و درنتیجه رشاااد  کیفیت جهت تعیین    یباعث بهبود  کنترل  شاااده اسااات. 

  گردد ی. این عملیات سبب مردیگیشده برای محصول انجام مصحت عمل تولید، مطابق مشخصات فنی تعیین
شاااده آمده و قیمت تمامعملجلوگیری به  هاهیتا ضااامن جلوگیری از تولید محصاااوالت معیوب، از هدر رفتن سااارما

کاهش یابد.  محصول 
کیفیت را میبه کنترل  کرد:توان بهطورکلی اهداف   صورت زیر خالصه 
 شدهحفظ استانداردهای تعیین -
 تشخی  و بهبود انحرافات در فرآیند تولید -
 تشخی  و بهبود محصوالت خارج از استاندارد -
کارایی افراد واحدها -  ارزیابی 
کااال و خادماات، بر طبق   توانیدیگر معباارتباه کیفیات عباارت اساااااات از اطمیناان از تهیاه و تولیاد  کنترل  گفات 

کیفیت بهعنوان یکی ازا جزاء جداییشاده و بازرسای بهاساتانداردهای تعیین کنترل  منظور شاناخت عیوب و  ناپذیر 
کیفی در همٔه  کنترل  کلی ردیگیانجام م  یواحدهای صانعت  تهیه اطالعات موردنیاز برای سایساتم  . مراحل بازرسای 

 :باشندیذیل م  بیبا توجه به وضعیت هر صنعت به ترت
 در مرحله تحویل مواد اولیه -1
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 در مرحله آغاز تولید -2
 قبل از آغاز عملیات پرهزینه -3
 بازگشتقبل از شروع عملیات غیرقابل -4
که سبب پوشیده شدن عیوب م -5  .گرددیپیش از آغاز عملیاتی 
کار  -6  در مرحله پایانی 

گیرد.  هر یک از این مراحل بازرسی ممکن است در محل عملیات یا آزمایشگاه انجام 
کیفی و محاال انجااام این   یاین صااااانعاات، هر یااک از مراحاال ضااااارور  یهااای گیدر این واحااد بااا توجااه بااه و کنترل 

 ها تعیین خواهد شد.آزمایش
کیفیت کنترل   تواند شامل سه قسمت به شرح ذیل باشد:یز میدر این واحد ن  و نظیر سایر صنایع 

کیفیت مواد اولیه •  کنترل 
 کنترل در حین انجام پروسه تولید •
کیفیت محصول نهایی •  کنترل 

گیرد و این امر در ساااه مرحله فوق کیفیت صاااورت  کنترل  کار  که از ورود محصاااول به ساااردخانه   بنابراین الزم اسااات 
 .ردیگیمصورت  

ح تأثیرات 2-8  زیست محیط  بر طر
گروه واحدهای خدماتی   محیطی مطابق با ردهرده زیست  .استیک 

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

گردش  یاق سااااارماایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیاازه  یاه ثاابات و سااااارماایاطرح، سااااارماا  یدوران اجرا  نیتاأمه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحلٔه ثابت در    هایدارایی.  شودیم
 زمین  2-9-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 14جدول 
ح   کل قیمت  واحد قیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 1,500 0.3 5,000 آبادصنعتی عباس ، ناحیهاسفراین خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-9-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  یهانهیهز

 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 15جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   666.6 0.3 مترمکعب 2222 برداری و تسطی  خا
کشی و درب  6,750 9 متر 750 حصار 
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ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 
 1,750 7 مترمربع 250 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه

 400 8 مترمربع 50 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )
کل  9,566.6 جمع 

 ریال(میلیون )  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 16جدول 
ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر

 50,250 25 2010 سوله سردخانه() دیتولسالن 
 6,250 25 250 سوله هاسالنبارانداز جلوی 

 3,900 30 130 سوله تأسیسات و موتورخانه
 6,750 45 150 آجر و تیرچه و پوشش رفاهی ساختمان اداری و 

 1,800 45 40 .. نگهبانی و باسکول
 3,000 25 120  فونداسیون وزنه باسکول 

کل:  71,950 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-9-3

 ریال( میلیون )  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  17جدول 
 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف

-اسکرو کمپرسوریونیت  1
10/+36^C))HIESTAGE 

 C))HIESTAGE^36+/10-اسکرو کمپرسور
FM160L-M- 16,200 8,100 2 مبتکران صنعت سرد 

-اسکروکمپرسوریونیت  2
30/+36^C))LOWESTAGE 

  C))LOWESTAGE^36+/30-اسکروکمپرسور
FM160L-M-  8,100 8,100 1 سردمبتکران صنعت 

-AND-12  ی مبری زیر صفرسانت 63 فن 2با  ی مبری زیر صفر سانت 63 فن 2با او اپراتور  3
 5,840 730 8 نسیم سرد آرارات -828-12

ی مبری باالی  سانت 63  فن 4با او اپراتور  4
 صفر 

-AND-12 ی مبری باالی صفرسانت 63 فن 4با 
 9,000 750 12 نسیم سرد آرارات  -828-10

 4,100 4,100 1 نسیم سرد آرارات  -CNE-1260 تبخیری تبخیریکندانسور 5
کنترل آلت  6  2,064 86 24 نسیم سرد آرارات  مدار سردخانه و شیرآالت و 
 3,000 250 12 گروه صنعتی دی تابلو برق 7

متر دو رو ورق  سانتی 10پانل  چیساندو 8
 )مترمربع ( زهیگالوان

گالوانمتر دو رو سانتی 10 -(مترمربع ( زهیورق 
 14,184.6 2.35 6036 روه صنعتی پویا تکنیکگ

 1,420 1,420 1 انرژی بخار صنعت-NLSI-1430-سپراتور  (C^10-)مخزن سپراتور  9
 430 430 1 انرژی بخار صنعت -NLS-930  (30C-سپراتور ) (C^30-سپراتور )مخزن  10

-AND8-420 صورت دوقلو(بهکری دوری ) دوقلو( صورت بهکری دوری )او اپراتور  11
8D- 700 350 2 نسیم سرد ارارت 
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 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
 350 350 1 انرژی بخار صنعت  -NTS-620 مخزن ترمو سیفون 12
 720 720 1 انرژی بخار صنعت  -NRC-945 مخزن رسیور 13

کشو 14  207به ارتفاع  یمترسانتی 10 ییدرب 
 یسانت 190و عر  

 190و عر   207به ارتفاع  یمترسانتی 10
تجهیزات سردخانه و صنایع برودتی  -یسانت

 نظریان 
6 31 186 

 90*190 ی باپاشنهمترسانتی 10درب لوال  15
تجهیزات   -90*190 ی باپاشنهمترسانتی 10

 سردخانه و صنایع برودتی نظریان 
4 15.5 62 

کس 16  2,880 2 1440 پویا تکنیک  پالت با
 240 120 2 انرژی بخار صنعت-NOR-E اویل رسیور مخزن اویل رسیور 17

کل  69,476.6 جمع 
 تأسیسات 2-9-4

 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه :  18جدول 
ح  عنوان  قیمت شر

 7,500 کیلووات 150 یهمراه با ژنراتور اضطرار  -کیلووات با تابلو برق  345 یبرا رسانیبرق
 1,500 زمینی(-همراه با مخزن )هوایی کشیبا لوله  یاینچ شهر 1خط انشعاب  رسانیآب 

گاز مصرفی  رسانیسوخت  کنتور  و رگالتور یگاز شهر  انشعاب- m 3 /h7.5حجم   G6 450و 
گرمایش و ایمنیوسایل  کولر  4 سرمایش،   500 عدد بخاری  4و  4500عدد 

کشی ارتباطات.  100 نصب تلفن -سیم 
 600 یتن 30 باسکول 

 ISO 27000 ،NFPA75 450، سیستم اعالم و اطفا حریق
 65  سایر

کل  11,165 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-9-5

که به دلیل و   ن یها، وجود یک آزمایشگاه در واحد ضروری است. بنابراو شرایط خاش آزمایش  های گیواض  است 
کاه دارای تجهیزات آزماایشاااااگااهی    گرددیبینی مهاای ماذکور پیشدر این واحاد آزماایشاااااگااهی برای انجاام آزماایش

اتوکالوی   متر دیجیتاالیی  PHاناد از: پااالیشاااااگری ترازوی دقیق آزماایشاااااگااهییموردنیااز بااشاااااد. این تجهیزات عباارت
گیری  دسیکاتوری دستگاه آب مقطر 

 تعمیرگاه -
بینی  ها و تجهیزات واحد، تعمیرگاهی با امکانات محدود پیشمنظور انجام تعمیرات اولیه و اضااطراری دسااتگاهبه
گیرهی آچار و.. خاطرنشاااان م  اساااتامکانات زیر    ی. این تعمیرگاه داراگرددیم کاری  . در صاااورت نیاز به ساااازدیمیز 
کارخانه بهرهتع   گیری خواهد شد.میرات اساسی، از خدمات واحدهای فعال خارج از 
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کارگاهی:  19جدول   )میلیون ریال(  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 

کیفیت  1 کنترل   آزمایشگاه 
متر دیجیتالیی اتوکالوی  PHپاالیشگری ترازوی دقیق آزمایشگاهیی 

گیری  4,500 4,500 1 دسیکاتوری دستگاه آب مقطر 

کارگاهی  2 گیرهی آچار و.. ابزارآالت  کاری   850 850 1 میز 
کل  5,350 :جمع 

 نقلیه وسایل 2-9-6
کااال و رفات  یالوسااااااا کاارخااناه، انتقاال مواد و  کاارکناان )در مواقع نقلیاه موردنیااز جهات رفع نیاازهاای روزمره  وآماد 

کارخانه   ، قیمت هر  نی. ضامن بررسای نوع، تعداد دساتگاه، مشاخصاات، نحوه تأماساتضاروری( به داخل و خارج 
کل هزینه آن برآورد م  .شودییک، 

 )میلیون ریال( وسایل نقلیه هزینه:  20جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
ک برقی 1  18,000 6,000 3 شرکت لیفت بهرامی-برقی لیفترا
 25 5 5 لیفت بهرامی-دستی فرقون 2

کل:  18,025 جمع 
 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-9-7

 )میلیون ریال( تجهیزات و وسایل اداری و خدماتیهزینه :  21جدول  
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 90 45 2 کامپیوتر دسکتاپ - کامپیوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 10 2.5 4 پاناسونیک رومیزی تلفن  3
 240 240 1 اف دکور-ام دی اف  میز و صندلی  4
 140 70 2  کامپیوتر مهندسی 5

کل:  530 جمع 
 انرژی  هزینه 2-9-8

 )میلیون ریال(  میزان مصرف و هزینه آب و انرژی : 22جدول 
ح  ردیف  کل  هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 63 7,000 9,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 1,430 1,100 1,300,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 21.6 1,200 18,000 مترمکعب سوخت مصرفی 3
 92 3,000 30,000 لیتر گازوئیل 4

کل:  1,679.6 جمع 
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 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-9-9
 )میلیون ریال(  های تعمیرات و نگهداریهزینه:  23جدول 

ح  کل تعمیرات سالیانه درصد ارزش دارایی  شر  هزینه 
 191.3 2 9,567 سازیمحوطه

 1,439 2 71,950 ساختمان 
 2,779 4 69,477 آالت و تجهیزاتماشین

 1,116.5 10 11,165 تأسیسات 
کارگاهی  535 10 5,350 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 3,605 20 18,025 ونقلوسایل حمل
 53 10 530 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  9,718.8 جمع 
 انسانی نیروی  هایهزینه 2-9-10

 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  24جدول 
ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 - - - مدیر مالی و اداری 2
 - - - بازرگانی و فروشمدیر  3
 900 50 1 کارمند اداری و مالی 4
 900 50 1 تدارکات مسئول 5
 1,620 45 2 نگهبانی  6

کل:  4,680 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز :25جدول 

ح  ردیف  ماه* 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  حقوق ماهیانه تعداد  شر
 ...  ...  ...  مدیر فنی 1
 ...  ...  ...  مدیر تولید  2
کیفیت 3 کنترل و   900 50 1 مدیر 
 ...  ...  ...  سرپرست انبار  4
 ...  ...  ...  ریزی و تولید کارشناس برنامه 5
 ...  ...  ...  سرپرست نگهداری و تعمیرات  6
کیفیت  7 کنترل   ...  ...  ...  کارشناس 
 630 35 1 تکنسین مکانیک 8
 630 35 1 تکنسین برق 9
 ...  ...  ...  کارگر انبار مواد اولیه  10
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ح  ردیف  ماه* 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  حقوق ماهیانه تعداد  شر
 1,620 30 3 کارگر انبار محصول 11
 1,260 35 2 راننده وسایل نقلیه  12
 1,440 40 2 اپراتور خط  13

کل  6,480 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سانوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شاودیمماه محاسابه   18تبصاره*: حقوق سااالنه 

کارفرما(  سهم 
 )میلیون ریال(  نیروی انسانی یهانهی هز :26جدول 

ح   حقوق سالیانه* تعداد نفرات  شر
 4,680 5 کارکنان اداری 
 6,480 10 کارکنان تولید 

کل  11,160 جمع 
کار در   کار 300و با   فتیش کی*:  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 

 هزینه مواد اولیه 2-9-11
 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 27جدول 

کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
ک گاز  1 گاز-60kgکپسول  آمونیا  960 30 32 سهیل 
 180 0.6 300 آذین صنعت کننده مواد ضدعفونی 2

کل  1,140 جمع 
ک   هزینه 2-9-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک:  28جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 1,500 زمین 
 603 10 7 9566.6 سازیمحوطه

 4,533 10 7 71,950 ساختمان 
 6,253 10 10 69,476.6 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  482 10 10 5,350 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 1,005 10 10 11,165 تأسیسات 
 3,245 10 20 18,025 ونقلوسایل حمل

 119 10 25 530 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 104 0 10 1,039.68 برداریقبل بهره یهانهیهز

 1,697 10 10 18,860.28 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
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ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 18,040 جمع 

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

 برداریبهرههزینه قبل از    :29جدول 
ح   )میلیون ریال(هزینه  شر

 234 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز
کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   223.2 درصد 

 582.48 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15اندازی و تولید آزمایشی )هزینه راه
کل  1,039.68 جمع 

 یاهیسرما  یهانهیهز 2-9-13-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه30جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 1,500 زمین 
 9566.6 سازیمحوطه

 71,950 ساختمان 
 69,476.6 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  5,350 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 11,165 تأسیسات 

 18,025 ونقلحملوسایل 
 530 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

 1,039.68 برداریقبل بهره یهانهیهز
 18,860.28 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز

کل:  207,463.16 جمع 
 گردش  در  سرمایه 2-9-14

گردش : 31جدول   )میلیون ریال(  سرمایه در 
ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 

 190 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته
 1860 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد

 474.9 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه
کل  2,524.9 جمع 
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 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-9-15
 بندی اجرای طرح : زمان32جدول 

 ماه
 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مراحل اجرا 

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان
                         اجرای تأسیسات

                         آالتماشینخرید و نصب 
                         سازی محوطه

                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارائه    شاادهبینیپیش. این برنامه، نتایج 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 ظر  .رسدمیفیت تولید ساالنه ثابت است و 

 .شودمی  تأمین  گذارانسرمایهکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   برداریبهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 

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

کامفار مفروضات : 33جدول   اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

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

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

 صفر  تورم دوره ساخت
 10% برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار 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 

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

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایههزینهمجموع  : 34جدول 

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

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 206,423 0 206,423 گذاریی ثابت سرمایه هانهیهزکل 

ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 1,040 0 1,040 کل مخار
گردش خالص  374 340 309 281 2,810 0 10,671 0 افزایش در سرمایه در 

 374 340 309 281 2,810 207,463 10,671 207,463 گذاریی سرمایههانهیهزکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
 .شده استی متییر و ثابت آن در جدول زیر ارائههانهیهزی تولید و درصد  هانهیهز

 )میلیون ریال(  آنهای متییر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه: 35جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد

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

 1,669 1,517 1,379 1,254 1,140 0 1,140 %0 %100 مواد خام 
 2,458 2,235 2,032 1,847 1,679 336 1,343 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی

 14,229 12,936 11,760 10,691 9,719 1,944 7,775 %20 %80 تعمیرات و نگهداری
 16,339 14,854 13,504 12,276 11,160 7,812 3,348 %70 %30 دستمزد 

ک   17,921 18,040 18,040 18,040 18,040 18,040 0 100% 0% استهال
 52,617 49,582 46,714 44,108 41,738 28,131 13,606   های تولیدکل هزینه

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشااهده   شادهبینیپیشنقدی    هایجریان یک  کساری وجه نقد در هیچ شاودیمبه شارح زیر اسات. همینان 

 .شودینمی مشاهده برداربهرهساخت و  هایسالاز  
 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 36جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 158,123 143,748 130,680 118,800 108,000 209,988 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 209,988 جریانات ورودی وجوه 
 158,123 143,748 130,680 118,800 108,000 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 35,070 31,882 28,983 26,349 26,508 207,463 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 207,463 های ثابتافزایش دارایی 
 374 340 309 281 2,810 0 های جاریافزایش دارایی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان 
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 34,696 31,542 28,674 26,068 23,698 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 
 123,053 111,866 101,697 92,451 81,492 2,525 وجوه اضافی )کسری( 

 513,084 390,031 278,165 176,469 84,017 2,525 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

ارائااه  شااااااادهبینیپیشنقاادی    هااایجریااان بااهپروژه در جاادول زیر  اسااااااات.  نقاادی   هااایجریااانطورکلی،  شاااااااده 
ی، وجوه نقدی حاصاااال از عملیات برای پشااااتیبانی از  برداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشااااان   شاااادهبینیپیش

کفایت   . شاودیمساال از شاروع پروژه مثبت   3نقدی تجمعی پس از    هایجریان. همینین خال   کندیمعملیات 
 .ی استبرداربهرهبر این اساس، دوره بازگشت سرمایه اولیه دو سال از زمان شروع  

 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان:  37جدول 

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

 158,123 143,748 130,680 118,800 108,000 0 های نقدی ورودی کل جریان 
 158,123 143,748 130,680 118,800 108,000 0 نقدی عملیاتی هایجریان 

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 35,070 31,882 28,983 26,349 26,508 207,463 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 207,463 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   374 340 309 281 2,810 0 افزایش سرمایه در 
 34,696 31,542 28,674 26,068 23,698 0 عملیاتیی هانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 123,053 111,866 101,697 92,451 81,492 (207,463) نقدی هایجریان خالص 

 303,096 180,043 68,177 ( 33,520) ( 125,971) (207,463) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 41,210 44,957 49,043 53,502 56,592 (172,886) خالص ارزش فعلی

 72,418 31,208 ( 13,749) ( 62,792) ( 116,294) (172,886) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمی را نشااان گذارهیساارما(، نرخ رشااد ساااالنه یک  IRR)  یداخلنرخ بازده  ی  هالیتحلو معیاری اساات 

برای این   شاادهمحاساابه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمی مورداسااتفاده قرار  گذارهیساارمامالی برای ارزیابی سااودآوری  
مالی آن اسات )نرخ  نیتأمی بیشاتر از نرخ هزینه  گذارهیسارمادرصاد اسات. بر این اسااس، نرخ رشاد پروژه  48پروژه 
گرفته 20ی بلندمدت  هاوامبهره  . نرخ بازده شاااودیمی ساااودآور تلقی  گذارهیسااارماشاااده اسااات( و  درصاااد در نظر 

باز  شده نرخ استقرا  و نرخ  درصد است. در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیل 27(  MIRRشده )داخلی تعدیل
گرفته    گذاریسرمایه شده نرخ . در محاسبات نرخ بازده داخلی تعدیلشودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 

گرفتاه  گاذاریبااز سااااارماایاهماالی و نرخ    نیتاأم شاااااده اسااااات. نرخ باازده داخلی  متفااوت از نرخ باازده داخلی در نظر 
ی با نرخی معادل  گذارهیسااارمانقدی مثبت    هایجریانکه    شاااودیم( با این فر  محاسااابه  MIRRشاااده )تعدیل

نقدی پروژه با   هایجریانساانتی،    IRRکه در محاساابه  ، درحالیشااودیم  گذاریباز ساارمایههزینه ساارمایه شاارکت 
از ساااودآوری   بینانه نریواقع محاسااابه   MIRR. بر این اسااااس،  شاااودیم  گذاریباز سااارمایه  IRRنرخی معادل خود  
 .آوردیمفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 

ساااال اسااات. بر این اسااااس، پس از شاااروع پروژه،  3  باً یتقری  گذارهیسااارماه بازگشااات سااارمایه عادی این پروژه دور
که سارمایه . با توجه به اینشاودیمنقدی عملیاتی بازیافت    هایجریاناز محل  1403ی اولیه در ساال گذارهیسارما

درصاد اسات.   50  باً یتقری دارای یک نرخ بازده ذارگهیسارما،  شاودیمی بازیافت  برداربهرهاولیه تنها دو ساال پس از  
که ارزش زمانی پول را نیز در محاسابات لحاظ  ساال اسات.  4.31،  کندیمهمینین دوره بازگشات سارمایه متحرک، 

که  ادورهدوره بازگشت سرمایه متحرک،    .شودیمنقدی تنزیل شده تجمعی مثبت    هایجریانی است 
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 38جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونیلیم 275.690 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %48نر

خ بازده داخل      27%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1403 سال 3.33 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1404 سال  3.14 20%در  متحرکه یدوره باز

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

که این جدول نشااان ی در جدول زیر ارائهبرداربهرهبرای دوره   شاادهبینیپیشسااود و زیان   شااده اساات. همینان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .ی سودآور باشدبرداربهرهمورد   هایسالعملیات شرکت در 
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 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش:  39جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 158,123  143,748  130,680  118,800  108,000  درآمد فروش 

 ( 19,921)  ( 18,110)  (16,464)  ( 14,967)  (13,606)  ی متغیرها نهیهزمنهای 
 (32,696)  ( 31,472)  ( 30,251)  ( 29,141)  ( 28,131)  ی ثابتها نهیهزمنهای 

 105,506  94,166  83,966  74,692  66,262  سود خالص قبل از مالیات
 - - - - - مالیات

 105,506  94,166  83,966  74,692  66,262  سود خالص 
 66.72 65.51 64.25 62.87 61.35 % از درآمد فروش

 سرسربهتحلیل نقطه  3-8
که در آن ساااط ،  نقطه ساااربه ی ثابت سااااالنه پروژه از محل حاشااایه فروش هانهیهزسااار، ساااطحی از فروش اسااات 

که میزان فروش سار، ساود شارکت صافر اسات. درصاورتی. در نقطه ساربهشاودیمعملیاتی سااالنه آن پوشاش داده 
ساار باشااد،  که میزان فروش بیشااتر از نقطه سااربهو درصااورتی  دهانیزساار باشااد، عملیات شاارکت کمتر از نقطه سااربه

که جدول زیر نشااان عملیات سااودآور خواهد بود. ه کل    رودیم، انتظار  دهدیممینان  ی،  برداربهره هایسااالدر 
کثر   کل   30با فعالیت در حدا  ی ثابت ساالنه بازیابی شوند.هانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 

 سر تحلیل نقطه سربه: 40جدول 

  عنوان
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 158,123  143,748  130,680  118,800  108,000  درآمد فروش 
 19,921  18,110  16,464  14,967  13,606  هزینه متغیر

 138,202  125,638  114,216  103,833  94,394  حاشیه سود 
 87  87  87  87  87  نسبت حاشیه سود )%( 

 32,696  31,472  30,251  29,141  28,131  هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 37,409  36,008  34,611  33,341  32,186  سر ارزش فروش در نقطه سربه
 24  25  26  28  30  سر )%(نسبت سربه 

 4.2  4.0  3.8  3.6  3.4  ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

به   شااودمیمشاااهده   که  همینانبه شاارح زیر اساات.    برداریبهرهدر طی دوره ساااخت و    شاادهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فر  پرداخت نقدی  
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 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 41جدول 

 عنوان
 برداریهای بهرهسال های ساختسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 517,198 393,771 281,565 179,560 86,827 2,525 جاری هایدارایی 

 117,383 135,303 153,343 171,383 189,423 207,463 ثابت )خالص( هایدارایی 
کل   634,581 529,075 434,909 350,943 276,250 209,988 ها یی داراجمع 

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

 209,988 209,988 209,988 209,988 209,988 209,988 حقوق صاحبان سهام 
 319,087 224,920 140,955 66,262 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 105,506 94,166 83,966 74,692 66,262 0 ماندهسود باقی 
 634,581 529,075 434,909 350,943 276,250 209,988 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشاااهده ی در جدول زیر ارائهبرداربهرهی مالی در طی دوره هانساابت نساابت  شااودیمشااده اساات. همینان 

کل دوره ROEساود خال  به حقوق صااحبان ساهام ) درصاد اسات.   35ی دارای رشاد بوده و حداقل  برداربهره( در 
که    بازدهیزیرا بیشااااتر از نرخ   شااااودیممطلوب تلقی    گذارانهیساااارمااین نرخ بازده برای   از طریق   توانندیماساااات 

کنند.گذارسپرده  ی بانکی دریافت 
بر بدهی جاری( محاساااابه نشااااده اساااات.  ری، نساااابت جاری )دارایی جاری تقساااایمبه دلیل صاااافر بودن بدهی جا

نگرانی از باابات ریسااااااک ماالی وجود نادارد. نسااااابات    رودیمهرروی، باه دلیال عادم وجود بادهی جااری انتظاار  باه
کارکنانی نشان هانهیهزی به  گذارهیسرما  .که سهم دستمزد در عملیات شرکت اندک است  دهدیمی 

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 42جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 50.2% 44.8% 40.0% 35.6% 31.6% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(
 16.6% 17.8% 19.3% 21.3% 24.0% خالصنسبت سود خالص به ثروت 
 66.7% 65.5% 64.3% 62.9% 61.4% نسبت سود به فروش

کل سرمایه  0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% نسبت فروش به 
 12.9% 14.2% 15.6% 17.2% 18.8% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 

خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر
کتور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حساااساایت نرخ بازده داخلی به تیییر انفرادی در سااه فا

تیییر در  ی حااضااااار، باا فر  عادمگاذارهیاسااااارماا. نرخ باازده داخلی پروژه  دهادیمی عملیااتی را نشااااااان  هااناهیهز
کتورهای یادشااده و هم طورکلی حساااساایت  درصااد اساات. به 48ی قبل مشاااهده شااد، برابر  هابخشچنانکه در   فا
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IRR    کاهش  هانهیهزثابت بیشااتر از حساااساایت آن به تیییر    هایداراییبه درصااد در   20ی عملیاتی اساات. حتی با 
که همینان از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر است 37حدود    IRRدرآمد فروش،    .درصد خواهد بود 

کتور  یانفراد  رییبه تی  ینرخ بازده داخل  تیحساس:  43جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

%20.00 - %37 %58 %50 
%16.00 - %39 %56 %50 
%12.00 - %41 %53 %49 
%8.00 - %43 %51 %49 
%4.00- %46 %49 %48 
%0.00 %48 %48 %48 
%4.00 %50 %46 %47 
%8.00 %52 %45 %47 
%12.00 %54 %43 %46 
%16.00 %56 %42 %46 
%20.00 %58 %41 %45 

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

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و   3.33دوره بازگشااات سااارمایه   خصاااوشبهبا توجه به اطالعات این بخش  ساااال از زمان شاااروع سااااخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصااادی دارد.   48برابر    IRRو    آن  برداریبهرهسااال بعد از   2.33 کهدرصااد، ایجاد  در    ازآنجا

کارخان شاااودیمد  بدون مشاااکل بود لذا پیشااانها  همآنفصااال اول بازاریابی محصاااول و فروش  در    هکه احداث این 
گیرد.  اولویت قرار 
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