
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 قراضه افتیاز باز ومینیشمش آلوم دیاحداث کارخانه تول موضوع 

 تن 0033 ظرفیت

 اشتهارد یاستان البرز، شهرک صنعت اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 74992 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 07,،3, ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 70, هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 04,،4, گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 3, دوره بهره برداری 

 ریال ونیلیم NPV ,4،479,79)گذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 00,32% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0,94 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
07,40% 

 نفر 3, اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 هدف از اجرای طرح احداث کارخانه بازیافت قراضه آلومینیوم و تولید شمش آلومینیوم می باشد بدین منظور مجری طرح

تن  9تن در هر شیفت کاری و ماشین شمش ریزی به ظرفیت بارریزی  9به ظرفیت عملی  اقدام به خرید کوره دوار تیلت

تن شمش تولید  7933روز کاری در سال قادر خواهد بود  033شیفت کاری در روز و  7در ساعت نموده است این واحد در 

 نماید .

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 اشتهارد یصنعت استان البرز، شهرک

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 محصول تولیدی شمش آلومینیوم می باشد که از بازیافت قراضه آلومینیومی بدست خواهدآمد.

 محصوالت اولیه آلومینیوم به سه گروه عمده زیر تقسیم میشوند:

 (  (Ingotشمش  -,

ها عموما  معموال شممش ها درون قال  های افقی روباز با شم ب بسمیار سماده ریگته گری می شمود. شم ب نهایی شمش      

قایقی است که اغل  قسمتهای میانی آنها در یک یا دو منطقه باری تر انتگاب میشوند و عمدتا جهت مصارف ریگته گری 

 تولید می گردند.  

  (Slab)تگتال -7

مسمتطیب حاصب از عملیات ریگته گری که مقاط  آنها عموما مستطیب باشد را تگتال می  شممش هایی به شم ب م ع    

 نامند.

 :  (Billet) شمشال -0

شمش ریگته گری شده به ش ب استوانه با قطر و طولهای مگتلف را که برای تولید مقاط  مگتلف پروفیب، میلگرد و لوله 

 ب ار می رود شمشال می نامند.  



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یهاکد هیکل یمعرف-3-1

 رقمی محصول طرح 8رقمی و  11جدول کدهای آیسیک 

کد تعرفه  سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 , گمرکی
انواع شمش آلومینیوم سری 

7333 
Aluminum 2000 

series 
2720512467 203,7333 

7 
بازیافت آلومینیوم)آلومینیوم 

 قراضه(

Recycling of 

aluminum 
3710412309 20373333 

0 
بازیافت آلومینیوم )آلومینیوم 

 قراضه( از خودروی فرسوده

Recycling of 

aluminum 
02,39,70,0 20373333 

9 
بازیافت آلومینیوم )آلومینیوم 

قراضه( از موتور سی لت 

 فرسوده

Recycling of 

aluminum 
3710512322 20373333 

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 شود.مورد بررسی تحلیب می بینی تقاضا، وضعیت آینده صنعتاز مقایسه جداول مربوط به ام انات عرضه و پیش

 واحد: تنپیش بینی کل امکانات عرضه آتی و تقاضا                                 تحلیل موازنه جدول 

 1333 1338 1331 1331 1331 شرح/سال

 90,30 70934 70,04 70,30 70,30 تولیدات آتی

 03007,40 ,20909,0 ,,00039 ,0320 007,3 تقاضای داخلی آتی

 04,7,00, 2,40,30, 07,0, ,0000,9, 4,2,70,, تقاضای خارجی آتی

 -14133023 -14218014 -1883101 -11211041 -44122021 کمبود عرضه

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی: 

 ظرفیت سالیانه)تن( شرح محصول ردیف

 0033 ظرفیت اسمی ,



تن ظرفیت اسمی تولید شمش توسط این  0033تن در هر بچ تولید و دو شیفت کاری سالیانه  0تولید نظر گرفتن  با در

 کوره می باشد.

 ظرفیت عملی:

 محصول تولیدی سالیانه )تن( شرح    

 7933 شمش آلومینیوم

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 033 تعداد روز کاری

 نوبت 7 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 بطور کلی مراحل بازیافت آلومینیوم به شرح زیر می باشد:

 و تولید شمشفرآیند بازیافت آلومینیوم 

 .باشد می آلومینیوم ضایعات انواع شامب تولید یهاول مواد

 بازیافت ایھ شرکت به فله صورت به یا شدن پرس از پس و شود می تف یک ضایعات آوری جم  مراکز در مذکور ضایعات -

 .شود میفروخته  کننده

 نیروی کمک به نیاز بدون مشتری، محب در و ارسال مشتریان برای کمپرسی ایھتریلر یا و اھ کامیون توسط ضایعات -

 .گردد می یهتگل انسانی

 .گیرند می را کوره درون به شدن شارژ اجازه خریدار، شرکت پرسنب توسط چشمی کنترل و یهتگل از پس ضایعات -

 بار و شده وارد کوره درون به ویبره فیدر شده، بارگیری ویبره فیدر در لیفتراک کمک با یا و دستی صورت به اھ ضهقرا -

 .کند می تگلیه کوره داخب در م انیزه صورت به را خود

 

 



 مواد اولیه  -8

 شرح
ظرفیت تولید 

 سالیانه
 راندمان تولید

مواد اولیه مقدار 

 مورد نیاز سالیانه

 7،0,3 %00 7،933 قراضه آلومینیوم

 793  7،933 (... )سیلیسیوم، منیزیم ،مس و افزودنی

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 1333 1338 1331 1331 واحد سنجش  شرح                           سال 

 %33, %33, %33, %33, درصد  درصد استفاده از ظرفیت 

 7933 7933 7933 7933 تن شمش آلومینیوم

 2411 2411 2411 2411   جمع تولیدات قابل فروش 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 00,32% (IRR) داخلی کب سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 %00,40 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0,94 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 4،479,79, (NPV)گذاری کب سرمایه جریان نقدیارزش خالص 

 %2,,2, نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 %7,,0 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %0,90 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 


