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  181  برداری بهره

 جاری سالیانه قطعات یدکی ماشین آالت بخش عملیات صحرایی معدن در های هزینه) پیوست-27(جدول 
  182  برداری بهرهدوران 

ت بخش عملیات صحرایی معدن در  جاری سالیانه تایر مصرفی ماشین آالهای هزینه) پیوست-28(جدول 
  183  برداری بهرهدوران 

 جاری سالیانه سوخت مصرفی ماشین آالت بخش عملیات صحرایی معدن های هزینه) پیوست-29(جدول 
  184  برداری بهرهدر دوران 

 جاری سالیانه قطعات یدکی ماشین آالت تعمیر و نگهداری معدن در های هزینه) پیوست-30(جدول 
  185  برداری بهرهدوران 

 جاری سالیانه تایر مصرفی ماشین آالت بخش تعمیر و نگهداری معدن در های هزینه) پیوست-31(جدول 
  186  برداری بهرهدوران 

 جاری سالیانه سوخت مصرفی ماشین آالت بخش تعمیر و نگهداری معدن های هزینه) پیوست-32(جدول 
  187  برداری بهرهدر دوران 

 جاری سالیانه قطعات یدکی ماشین آالت امور اداری و عمومی در معدن در های نههزی) پیوست-33(جدول 
  188  برداری بهرهدوران 

 جاری سالیانه تایر مصرفی ماشین آالت امور اداری و عمومی در معدن در های هزینه) پیوست-34(جدول 
  189  برداری بهرهدوران 

فی ماشین آالت بخش تعمیر و نگهداری معدن  جاری سالیانه سوخت مصرهای هزینه) پیوست-35(جدول 
  190  برداری بهرهدر دوران 

 جاری سالیانه مواد شیمیایی مصرفی در کارخانه تغلیظ در دوران های هزینه) پیوست-36(جدول 
  191  برداری بهره

 جاری سالیانه تایر مصرفی خودروهای کارخانه تغلیظ در دوران های هزینه) پیوست-37(جدول 
  192  اریبرد بهره

  193  هزینه سالیانه گلوله ها و قطعات سایشی بخشهای خردایش و آسیاها) پیوست-38(جدول 
 جاری سالیانه قطعات یدکی خودروها و ماشین آالت پشتیبانی کارخانه های هزینه) پیوست-39(جدول 

  194  برداری بهرهتغلیظ در دوران 



  فهرست 

  195  عدن جاری مستقیم در بخش مهای هزینه) پیوست-40(جدول 
  196   جاری ثابت در بخش معدنهای هزینه) پیوست-41(جدول 
  197   جاری مستقیم در کارخانه تغلیظهای هزینه) پیوست-42(جدول 
  198   جاری ثابت در کارخانه تغلیظهای هزینه) پیوست-43(جدول 
  199   جاری متغیر در بخش تامین آب و سد رسوبگیرهای هزینه) پیوست-44(جدول 
  200   جاری ثابت در بخش عمومی و زیربناییهای هزینه) پیوست-45(جدول 

    
 



  فهرست 

 ی مورد استفادهافزارها فهرست نرم

  محل کاربرد  افزار نام نرم
Microsoft Word  نهایی گزارشپیکربندیتایپ و   
Microsoft Excel تهیه مدل مالی و انجام تحلیل حساسیت  

Microsoft PowerPoint ژهارائه نمادین پرو  
Photoshop 7.0ME  ها ویرایش عکس  

Adobe Acrobat 6.0  نامه به صورت فایل کامپیوتری تهیه فرمت نهایی پایان  
AutoCAD 2004  های مورد نیاز ویرایش و تهیه تقشه  

  



  چکیده

  چکیده
در این ارزیابی یک مدل مالی برای طرح مس سونگون تهیه و سپس بر اساس آخرین و 

بر اساس این ارزیابی با در نظر گرفتن ارزش کل . بازنگری شدمعتبرترین اطالعات موجود 
 درصد و قیمت مس 5/6 درصد، ارزش فعلی خالص با نرخ تنزیل 04/9ها، نرخ بازده داخلی  دارایی
 دالر بر تن 1،840 و قیمت سر به سری مس نیز ریال میلیون 54/910،875 دالر بر تن 1،985

ای طراحی شده است که بازگو کننده  ن به گونهمدل اقتصادی طرح مس سونگو. دست آمدب
های مهم اقتصادی نسبت به تغییرات اجزای کلیدی مدل جریان نقدینگی از قبیل  حساسیت شاخص
 و عملیاتی، نرخ تنزیل و نرخ برابری ارز به گذاری اولیه، مجدد  های سرمایه قیمت مس، هزینه

رود مطالعات انجام شده مؤید  ماهیتی انتظار میهایی با چنین  چنانچه از طرح. ای باشد صورت لحظه
همچنین مشخص شد حساسیت ارزش فعلی . باشد ترین پارامتر قیمت مس می این بود که حساس

های عملیاتی است و این مطلب  ای قدری بیشتر از هزینه های سرمایه خالص طرح نسبت به هزینه
های کمتر از  تقاء ارزش فعلی خالص در قیمتسازی هر دو پارامتر برای ار بیانگر این است که بهینه

  . دالر بر تن ضروری است2000
 

  ، مدل مالیده داخلیز ارزش فعلی خالص، نرخ با:واژگان کلیدی


