
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
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رح
ط

 

 شن و ماسه یشستشو و دانه بند موضوع 

 تن 001111 ظرفیت

 مرش یوستار - کوثر شهرستان – لیاستان اردب اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 24540 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 229333 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 221 قبل از بهره برداریهزینه های  

 میلیون ریال 005 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 ( NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 09555633

ج
تای

ن
 

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
 

 %00634 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال4633 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%88.23 

 نفر 8 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 به زمینی در تن هزار 001 اسمی ظرفیت به ماسه و شن بندی دانه و شستشو تولید9 کارخانه احداث طرح اجرای از هدف

  .باشد¬می مرش روستای -کوثر شهرستان– اردبیل استان در هکتار 065 مساحت

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 مرش یوستار - کوثر شهرستان – لیاستان اردب

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

بندی ها9 طبقهها و از دیدهام علم خاکشناسی در زمر  خاكسننددانه  شنن و ماسنه از دیدهام ملنالا سناختمانی در زمر     

نده  ییه تواناک است دمیچیپ اریبس بیبا ترک ییایمیش -یکیزیزندم ف طیمح کیخاك  یعلم خاکشناس دهامیدشود. از می

 .دنینمایم یخاك را بر اساس بافت و ساختمان آن طبقه بند یکشناس. در علم خاباشدیرا دارا م امیه هیداشتن و تغذ

 

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

 محصوالت طرح ISICکدهای 

ف
دی

ر
 

 نام محصول
 ISICکد 

واحد 

 انگلیسی فارسی سنجش

 تن Sand and stone washing 0401500251 شستشو و دانه بندی شن و ماسه 0

 تن Gradation of sand and gravel 0401500250 دانه بندی شن و ماسه 0

 www.behinyab.ir یابماخذ: پورتال بهین

 

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

 سال آیندم بطور 5در  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار شن و ماسه در استان اردبیل ایندونه تحلیل میپیش

سال آیندم به طور میاندین  5این در حالی است که تولید داخلی کشور طی . تن برآورد شدم است 5505580میاندین 



با وجود  دهدتن کمبود عرضه را نشان می 285033باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی تن می 5020512 معادل

 .نیاز بازار استان احداث طرح توجیه اقتلادی دارد

 ی شن و ماسه در استان اردبیل      )واحد: تن(تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحل جدول

 1411 1333 1331 1331 1331 سال     /شرح     

 3033244 5884083 5434501 5005330 5381081 برآورد تقاضای کل

 5310051 5402351 5135455 5800341 5452111 بینی شدمکل امکانات عرضه پیش

 331114- 411321- 411111- 314111- 321111- کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 درصد استفاده از ظرفیت اسمی ظرفیت اسمی)تن( سال شرح /

 درصد 55 001111 شن و ماسه

 

 رفیت عملیجدول ظ

 ظرفیت عملی)تن( اسمی درصد استفاده از ظرفیت ظرفیت اسمی)تن( / سالشرح 

 55111 %55 001111 شن وماسه

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 211 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 2 شیفت کاری در روز

 ساعت 3 ساعت کاری در شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

سنن  کوهی خال،9 حاصل از انفاار معدن و یا خرد شدم توسط كکش بیل مکانیکی پ  از بارهیری در معدن9 بوسیله   

 یدرف توسط قیف9 داخل شدم تخلیه مواد هردد9 می تخلیه( هاپر) قیف داخل و حمل کارخانهکامیون به ابتدای خط تولید 



 21تا 01 حدود ابعاد به اولیه خردایش از پ  و ایتهد فکی شننکن اصننلی کارخانه موسننو  به  سننن  داخل به زنایری

 کوبیت هب موسو  بعدی مرحله شکن سن  داخل به نقاله نوار توسط حاصل های سنددانه. یابد می سایز تغییر سنانتیمتر 

حاصل از این بخش به منظور تفکیک  ماسه و شن. آیند در ملرف قابل ماسه و شن ابعاد به تا شندم  خرد و مادداً هدایت

ر از یکدید و جداسازی به طرف سرند سه طبقه هدایت و محلوالت ماسه شکسته9 شن نخودی9 شن بادامی و شن اورسایز

نقاله های جمع آوری به دپوی محلنوالت هدایت می هردند. در پایان نیز محلول نهایی توسط   طریق نوار شندم و از  جدا

  ازارهای ملرف حمل میدردد.به ب بارهیری و لودر

ضنمنا در صنورت نیاز به ماسنه شنسنته9 ماسنه شکسته تولیدی از طریق دستدام موسو  به فیدر زمینی )که زیر محل دپوی ماسه       

 قرار دارد( به ماسه شوی حلزونی منتقل و پ  از شستشو توسط نوار به محل دپوی ماسه شسته منتقل می هردد.

 

 مواد اولیه  -1

 محل تامین واحد شرح

 داخلی تن سن  الشه

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 شرح   /    سال
ظرفیت 

 اسمی(تن

1331 1331 1333 1411 1411 

11% 11% 11% 31% 111% 

 0019111 0189111 359111 849111 559111 0019111 شن و ماسه

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 شاخص ها شرح

 %21.94 (IRR) سرمایه هذارینرخ بازهشت داخلی کل 

 %29.40 (IRREنرخ بازهشت داخلی آوردم نقدی )

 سال 4633 دورم بازهشت سرمایه

 میلیون ریال 09555633 (NPV)هذاری کل سرمایه ارزش خال، جریان نقدی

 852600 (میلیون ریال  )در سال مبنا ( زیان)میزان سود 

 


