
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 کیسولفور دیاس دیاحداث واحد تول موضوع 

 تن 00222 ظرفیت

 چهیهسن یصنعت هناحی آباد نجف شهرستان –استان اصفهان  اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 707111 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 741831 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 7304 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 77411 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 72 دوره بهره برداری 

 گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

((NPV 
 الیر ونیلیم 730447

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 38% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 2.99 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
30% 

 نفر 30 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

تن سالیانه می باشد این واحد واقع در استان  00222هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید اسید سولفوریک به ظرفیت 

ساعته در روز  1شیفت  4روز کاری در سال و  422شهرستان نجف آباد ناحیه صنعتی هسنیچه می باشد که در  –اصفهان 

 فعالیت خواهد داشت. 

 به منظور نیل به اهداف زیر می باشد.به طور کلی هدف از اجرای طرح 

 اشتغالزایی افراد بومی منطقه و جلو گیری از مهاجرت به شهر های همجوار و دیگر استانهای کشور.-7

 محصوالتتامین نیاز داخل به  -0

 کسب سهم قابل تو جهی از بازار صادراتی این محصول در خاور میانه -4

 ارزش افزوده گوگرد -3

 

 اجرای طرحمعرفی محل -2

 شهرستان نجف آباد ناحیه صنعتی هسنیچه –استان اصفهان 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

شود. اسید سولفوریک در گذشته حل می آبباشد. این اسید با هر درصدی در اسید سولفوریک اسید معدنی بسیار قوی می

شود، الئوم یا اسید گازی به اسید سولفوریک اضافه میبه نام جوهر گوگرد معروف بوده است. وقتی غلظت باالیی از 

 باشد. می گرمازاشود. واکنش اسید سولفوریک با آب بسیار ایجاد میدود کننده به فرمول سولفوریک 

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

 طرح و کدتعرفه محصولجدول کد آیسیک 

 کد تعرفه واحد سنجش کد آیسیک شرح محصول ردیف

 01212222 تن 0377370338 اسید سولفوریک 7

 مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7


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

بررسی عرضه و تقاضا در گذشته و پیش بینی آتی عرضه و تقاضا و تحلیل آن میزان نیاز بازار محاسبه گردیده با توجه به 

 می باشد: است که به شرح جدول ذیل

 بینی تحلیل موازنه عرضه و تقاضاپیش

 "واحد تن"

 1331 1331 1331 1334 1333 شرح                                     سال

 17800 33127 01383 03333 00003 عرضه آتی

 710333 743111 720341 14811 33081 تقاضای آتی

 -177122 14111- -44141 -21132 -13111 کمبود عرضه واحدهای تولید

 

 

 مدنظراحداث واحد تولید  ،وجود دارد محصول طرحتن کمبود عرضه  722100، 7481با توجه به این نکته که در سال 

 کمبود را جبران نماید.تواند این می

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی ساالنه)تن( محصول

 00222 اسید سولفوریک

 

 شاخص های عملیاتی-1

 تعداد نوبت کاری در روز:

 .است شده گرفته نظر در کاری شیفت 4 واحد این در آالت ماشین ظرفیت به توجه با

 مقدار ساعت کاری در هر شیفت:

 ساعت 1

 تعداد روز کاری در سال:

 روز کاری 422



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد اولیه  -4

 شرح

 مواد اولیه و بسته بندی تولید اسید سولفوریک)شامل گوگرد و...(

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

 %722 %722 %722 %722 %722 درصد استفاده از ظرفیت عملی 

 00،222 00،222 00،222 00،222 00،222 اسید سولفوریک

 

 

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-17

 ارزش شرح شاخص

 38% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 84% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال0988 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال730447 (NPV) گذاریسرمایهارزش خالص جریان نقدی کل 

 %30 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنا نقطه سربسر در سال

 00100 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %47 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %721 مبنا سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


