
روغن خام هسته انگورکارخانه سیتأسیسنجامکان

، بجنورددكیبیشهرك صنعت

ن شمالیاسااستان خر يگذارهیسرماکز خدمات مر  

1400بهار 





 

 فهرست مطالب 
�  ۱ ............................................................................................ خ�صه ط�

 ۲ .............................................................................مط�لعه ب�زار :1فصل

 ۳ ................................................................. محص��ت  � یمحص�ل  یمع�ف ۱-۱

 ۴ ................................................................................... پ�وژه  یمع�ف ۲-۱

 ۴ ............................. پ�وژه   ی�سیو س یف�هنگ ،یاجتم�ع ، یم�حظ�ت اقتص�د ۱-۲-۱

 ۴ ................................................................................ پ�وژه  ی�بیمک�ن ۳-۱

 ۵ ................................................... و ف�وش محص��ت ط�� هیم�اد اول متیق ۴-۱

 ۶ ........... ) ی و خ�رج یه� (ب�زار داخل آن   یآت ینیبش یو پ یفعل   یرون� ع�ضه و تق�ض� یب�رس ۵-۱

 ۱۲ ...................................................... ب�زار ه�ف نییب�ن�مه ف�وش ش�کت و تع ۶-۱

 ۱۲ ................................................... مط�لع�ت ب�زار  یبن�و جمع یینه� ل یتحل  ۷-۱

 ۱۴ .......................................................................... ی مط�لع�ت فن : 2فصل

 ۱۵ .......................................................................... ط�� یه�ف از اج�ا ۱-۲

 ۱۵ ........................................................ � یت�ل تیو ظ�ف ی�ین�� محص�ل ت�ل ۲-۲

 ۱۵ ...................................................................... ی بن�و بسته  هیم�اد اول ۳-۲

 ۱۵ .................................................................................... �یروش ت�ل ۴-۲

 ۱۸ .................................................................. � یت�ل یمشخص�ت دانش فن ۵-۲

ک  ۶-۲  ۲۱ ................................................................................. ت یفیکنت�ل 

 ۲۱ .................................................................ستیزطیط�� ب� مح �اتیت�ث ۷-۲

کل ه� ۸-۲  ۲۱ .................................................... ط�� یگ�ارهیس�م� یه�نه یب�آورد 

 ۲۱ ................................................................................... ن یزم  ۱-۸-۲

 ۲۱ ............................................................. و س�ختم�ن یس�زمح�طه ۲-۸-۲

 ۲۲ ............................................................... �ات یو تجه  آ�تنیم�ش ۳-۸-۲

 ۲۲ ............................................................................. س�تیت�س ۴-۸-۲

ک�رگ�ه  یشگ�هیآزم� �ات یل�ازم و تجه  ۵-۸-۲  ۲۳ .............................................. یو 

 ۲۳ .......................................................................... هینقل  ل یوس� ۶-۸-۲

 ۲۳ .................................................. یو خ�م�ت ی ادار  ل ی و وس� �اتیتجه  ۷-۸-۲

 ۲۳ ........................................................................... یان�ژ نهیه� ۸-۸-۲

 ۲۴ ............................................................ی و نگه�ار �اتیتعم نهیه� ۹-۸-۲



 

 ۲۴ ............................................................. ی انس�ن ی�وین یه�نهیه� ۱۰-۸-۲

 ۲۵ .................................................................... هیم�اد اول ه�نهیه� ۱۱-۸-۲

ک نهیه� ۱۲-۸-۲  ۲۵ ....................................................................... استه�

 ۲۶ .................................................................... ث�بت  هیب�آورد س�م� ۱۳-۸-۲

 ۲۶ .................................................. یب�دارقبل از به�ه  یه�نهیه� 

 ۲۶ .......................................................... یاهیس�م� یه�نهیه� 

گ�دش  هیس�م� ۱۴-۸-۲  ۲۶ ..................................................................... در 

 ۲۷ ....................................................... پ�وژه  یاج�ا یبن�ب�ن�مه زم�ن ۱۵-۸-۲

 ۲۸ ........................................................................ ی مط�لع�ت م�ل : 3فصل

 ۲۹ ......................................................................... ی مف�وض�ت اقتص�د ۱-۳

 ۲۹ .................................................................... یگ�ارهیس�م� یه�نهیه� ۲-۳

 ۳۰ .............................................................................. �یت�ل یه�نهیه� ۳-۳

 ۳۰ ..................................... ی�یرمنظ�ر ب�ن�مهبه  ش�هینیبش یپ ینق� یه��نیج� ۴-۳

 ۳۱ ........................................................... ش�هینیبش یپ ینق� یه��نیج� ۵-۳

 ۳۲ .................................................... ه یو دوره ب�زگشت س�م� ین�� ب�زده داخل  ۶-۳

 ۳۲ .......................................................... ش�هینیبش یپ �نیص�رت س�د و ز ۷-۳

 ۳۳ ........................................................................ س� نقطه س�به ل یتحل  ۸-۳

 ۳۳ ...................................................................... ش�هینیبش یت�ازن�مه پ ۹-۳

 ۳۴ ............................................................................. ی م�ل یه�نسبت ۱۰-۳

 ۳۴ ......................................................... ی ن�� ب�زده داخل  تیحس�س ل یتحل  ۱۱-۳

 ۳۵ .................................................................................. ی �یگ جهینت ۱۲-۳

 



�  ۱ خ�صه ط�

 

ي 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
 خ

رکز
م

الی
شم

ن 
سا

خرا
 

 خالصه طرح 
�  هب�گ  خ�صه مشخص�ت ط�

 �  روغن هسته انگ�ر  ن�م ط�

کش�ورزیدستنییپ� زمینه فع�لیت   ی صن�یع تب�یلی 

�  خ�اس�ن شم�لی است�ن محل اج�ای ط�

�  شه�ک صنعتی بی�ک شه�ست�ن محل اج�ای ط�

کنج�له ( ۳۰۰روغن هسته انگ�ر ( ن�م محص�ل/محص��ت  ) تن ۹۰۰تن) و 

 ۳۰۰ تن  ظ�فیت ت�لی� 

 بن�یهسته انگ�ر و تجهی�ات بسته  �ز ی م�اد اولیه م�ردن

 نف� ۲۳ ییزااشتغ�ل

 مت�م�بع  ۵٬۶۰۰ �ز یزمین م�ردن 

 مت�م�بع  ۲٬۱۹۵ �بن� یز

 �ز ی آب م�ردنان�ژی و 

 مت�مکعب در س�ل  ۱۵٬۰۰۰ می�ان مص�ف آب 

 ل�وات یک ۲۴۰ ت�ان ب�ق 

 س�ل مت�مکعب در  ۲۰۰٬۰۰۰ گ�ز 

 میلی�ن ری�ل ۱۲۶٬۰۵۶ س�م�یه ث�بت 

گ�دش  میلی�ن ری�ل ۱۲٬۹۳۱ (س�ل اول)  س�م�یه در 

 س�ل ٢٫٧٧ درص�)  ٪۰(در  دوره ب�زگشت س�م�یه

 میلی�ن ری�ل NPV ( ۳۸۵٬۸۲۱خ�لص ارزش فعلی (

� ب�زده داخلی   درص� ۷۲% ٪ ۲۰در ) IRR(ن�

� ب�زده تع�  درص� MIRR( %۳۱( ش�هل ین�

 درص� ظ�فیت ت�لی� ۲۷% س� نقطه س�به

� تسعی� ارز (د�ر)   ری�ل ۲۴۰٬۰۰۰ ن�



 

 

 مطالعه بازار : 1فصل
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 چکی�ه
 �انیم  ل یخصــ�ص تحل ج�انب آن به  یتم�م  یو ب�رســ روغن هســته انگ�ر  ط�� ه�ف مط�لعه ب�زار محصــ�ل   نیدر ا

 . است یو خ�رج یمحص�ل در ب�زار داخل  نیا یع�ضه و تق�ض�

 محص��تمع�فی محص�ل ی�  ۱-۱
 . ش�ه استمشخص�ت محص�ل در ج�ول زی� ارائه

 کیسیآ یبن�طبق طبقه روغن هسته انگ�ر: مشخص�ت ۱ج�ول 
گم�کی ک� آیسیک ن�م انگلیسی محص�ل ن�م محص�ل ری�ف   محیطی رده زیست  تع�فه 

 Crude grape seed oil ۱۵۱۴۴۱۲۳۱۴ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۴ روغن خ�م هسته انگ�ر  ۱

که محص�ل ب�ارزشی است کنج�له  ۲  ض�یع�ت 

آی� روغن هســـته انگ�ر یک روغن خ�شـــم�ه و ای�ئ�ل ب�ای آم�ده  به دســـت می ه�ی انگ�ر وارســـتهاین روغن از دانه

گ�م اسـت و سـ�ل که در آشـپ�خ�نهک�دن غ�اه�ی سـ�د و  ه�ی اروپ� به خ�ط� طعم خ�ش و ف�ای� به�اشـتی آن ه�سـت 

که پس از آبگی�ی ب�ای  روغن هسـته انگ�ر از هسـته.  شـ�ده�ی دیگ� ت�جیح داده میروغنبه  ه�ی انگ�ره�یی اسـت 

روغن .  گی�درون� ســ�لم جهت اســتحصــ�ل روغن م�رداســتف�ده ق�ار میشــ�ن� و در یکآب انگ�ر و ســ�که مصــ�ف می

ه�ی شــ�د این روغن ب�خ�ف روغننمیهســته انگ�ر صــ� درصــ� طبیعی اســت و هیچ م�ده شــیمی�یی به آن اضــ�فه  

ــ�زدکن� و نمیدیگ� دود نمی ــلی غ�ا ت�ثی� نمینه.  سـ ک�هتنه� ب� طعم اصـ . ده�ای به آن میگ�ارد بلکه ان�کی طعم 

که نقش بســی�ر م�ث�ی در جل�گی�ی از ام�اض قلبی دارد و م�نع لخته  E این روغن منبع ســ�شــ�ری از ویت�مین اســت 

 مصـ�ف یک ق�شـق غ�اخ�ری از روغن دانه انگ�ر، تق�یبً� نی�ز روزانه ب�ن به ویت�مین.  شـ�ده� میشـ�ن خ�ن در رگ

E این  .  در صــــ� اســــت  ۷۶ت�    ۶۸روغن هســــته انگ�ر دارای ب��ت�ین مق�ار اســــی� لین�لئیک یعنی . کن�را ت�مین می

که ب�ن ق�در باسـی� از اسـی�ه�ی چ�ب بسـی�ر ضـ�وری ب�ای زن�گی انسـ�ن محسـ�ب می این  . ه ت�لی� آن نیسـتشـ�د 

کســـــی�انکه ن�عی از آنتی pronathrocynidins روغن دارای ه� و نســـــ�� ب�ن را از ه�ی بســـــی�ر خ�ب اســـــت، ب�فتا

ج�لب اســـت  .  ه�ی انگ�ر و عصـــ�ره آن منبع اصـــلی این م�اد هســـتن�کن� و دانهه� مح�فظت میج�احت و آســـیب

که روغن هسـته انگ�ر به ک ب�انیم  کلسـت�ول این روغن درح�لی،  لسـت�ول اسـتط�ر طبیعی ف�ق�  که خ�صـیت اف�ایش 

کلســـت�ول مضـــ� ی� HDL مفی� ی� گلیســـی�ی� (نمک LDL دارد می�ان  گلیســـی�ین و و ت�ی  ه�ی آلی ح�صـــل از ت�کیب 

ک�هش می شـ�ه اـست  ه�ی اشـب�عده� و به همین دلیل راهی من�سـب ب�ای پ�یین آوردن چ�بیاسـی�ه�ی چ�ب) را 

ک  این روغن به .  ـش�ده�ی قلب و ع�وق خصـ�صـً� تصـلب ـش�ائین می�هش خط�ات ن�ـشی از بیم�ریو درنتیجه ـسبب 

دهن�ه م� از این روغن ب�ای ح�لت.  کنن�گی، در صـن�یع آرایشـی و به�اشـتی مصـ�رف ف�اوانی داردخ�ط� خ�صـیت ن�م

ــتف�ده می ــ� خ�ب و به لط�فت ت�رهاس ــت و ب�اق و ب�ق�رت رش ــل آن م�ه�ی پ�پش که ح�ص ــ�د  ــم خ�اه� ش �ی اب�یش

ک�دن استف�ده. ب�د گ�یل و س��   . ش�دمی از این روغن در س��ده� و ان�اع غ�اه�، ب�ای تهیه شی�ینی، 
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 مع�فی پ�وژه  ۱-۲
که پس از آبگ ییانگ�ره� یه�هســتهاز  رروغن هســته انگ� و در   شــ�ن�یم آب انگ�ر و ســ�که مصــ�ف    یب�ا ی�یاســت 

اســت و  یعیروغن هســته انگ�ر صــ� درصــ� طب.  �دیگ یم ق�ار    م�رداســتف�دهســ�لم جهت اســتحصــ�ل روغن  رون�کی

ب�   تنه�نه.  سـ�زدینم و  کن�ینمدود    گ�ید  یه�روغن  ب�خ�فروغن   نیا  شـ�دینمبه آن اضـ�فه   یی�یمیم�ده شـ   چ یه

به آن اشــ�ره   �یو آنچه در ز  ل یدل نیهمو به   ده�یم به آن   یاک�هطعم    یبلکه ان�ک  گ�اردینم  �یغ�ا ت�ث  یطعم اصــل 

 . است ق�ارگ�فتههمگ�ن  نیخ�اه� ش� م�رد تحس

 پ�وژه ی�سیو س یف�هنگ ی،اجتم�ع ی،م�حظ�ت اقتص�د ۱-۲-۱

ــت انگ�ر وج�د دارد   کشـ ک�  که م�ا ــ�ر  کشـ که   �یپ�امک�ناح�اث واح� در من�طق مختلف  ــت  ــت�ن   جهتنیازااسـ اسـ

ــمـ�ل ــ�ر  ۸ه�ار تن و دارا ب�دن رتبـه    ۲۰۰از    شیب  �یـ بـ� ت�ل  یخ�اســــــ�ن شـــ ک� منـ�ســــــب جهـت ف�اور  یکشـــ و   یاز م�ا

کشــ�ره�  یکین�د.  اســتروغن هســته انگ�ر  �یت�ل  ب��خصو   یبن�بســته  یب�زاره� نیت�م ضــ�من  �ین  CIS عضــ� یبه 

 . است یه�ف ص�درات

 ی�بی پ�وژه مک�ن ۱-۳
) اج�ا خ�اه� شـ� ۴۱۴۷۰۹۵٬۵۲۱۶۰۳مختصـ�ت (ب�   ۱۶این پ�وژه در شـه�ک صـنعتی بی�ک بجن�رد در قطعه شـم�ره  

 . ش�ه استمحل پ�وژه در شکل زی� ارائه GISو نقشه 

کش�ورزی: م�قعیت مک�نی قطعه پیشنه�دی نسبت به زون  ۱نقشه   بجن�رد شه�ک صنعتی  صن�یع تب�یلی 

 
 ه�ی م�ردنی�ز طبق ج�ول زی� است:زی�س�ختاط�ع�ت و امک�ن�ت م�ج�د محل پ�وژه ب� اس�س 
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 ط�� یشنه�دیت� محل پ �زیم�ردن �س�ختیف�صله ز: ۲ج�ول 
 ت�ضیح�ت  ف�صله ت� محل پ�وژه (کیل�مت�)  زی�س�خت م�ردنی�ز  ردیف

 م�ج�د است ۰ آب ۱

 م�ج�د است ۰ ب�ق ۲

 م�ج�د است ۰ گ�ز  ۳

 م�ج�د است ۰ تلفن ۴

  ۱کمت� از  راه اصلی ۵

  ۰ راه ف�عی  ۶

  ۸ ف�ودگ�ه بجن�رد ۷

  ۴۱۷ بن�ر امی�آب�د بهشه�  ۸

  ۱,۴۹۳ بن�رعب�س  ۹

  ۱۷۰ آهن ج�ینایستگ�ه راه ۱۰

  ۱۹۲ آهن ج�ج�م ایستگ�ه راه ۱۱

۱-۴  �  قیمت م�اد اولیه و ف�وش محص��ت ط�
داخلی ب�دن و ب�رســـــی ال�ام�ت تهیه م�اد اولیه و همچنین تعیین نح�ه ت�مین م�اد اولیه ط�� به لحظه وارداتی ی�  

 . گی�ی�تعیین قیمت واقعی محص��ت ط�� ت�جیهی م�رد ارزی�بی ق�ار می

 ) �لیر �نیل یروغن هسته انگ�ر (م  �یت�ل �زیم�ردن هیاول م�اد  :۳ج�ول 
کل ه�ین ه�ینه  مص�ف س��نه  محل ت�مین  ن�م م�اد اولیه  ردیف  ه 

کش�ر  هسته انگ�ر ۱  ۶۰٬۰۰۰ (ه�ینه ه� تن) ۵۰ تن ۱٬۲۰۰ خ�اس�ن شم�لی و داخل 

کش�ر  کیسه پ�ستیکی ۲  ۴۰ )ع�د(ه�ینه ه�  ۰۰۸. ۰ ع�د ۵٬۰۰۰ خ�اس�ن شم�لی و داخل 

کل   ۶۰٬۰۴۰ جمع 

 . گ�دداط�ع�ت محص�ل ت�لی�ی در ج�ول زی� ارائه می

 )�لی ر �نیل ی(م   �نهیف�وش س�ل �انیو م  یاسم  تیظ�ف: ۴ج�ول 
کل قیمت ه� تن  ت�لی� س��نه (تن)  ن�م محص�ل ردیف  درآم� 

 ۱۶۸,۰۰۰ ۵۶۰ ۳۰۰ هسته انگ�ر وغن ر ۱

 ۱۴,۴۰۰ ۱۶ ۹۰۰ نج�له ک ۲

کل   ۱۸۲٬۴۰۰ جمع 

گ�فتهت�م�ن   ۲۴٬۰۰۰قیمت د�ر   سـ�یت ای�انیک� اخ�شـ�ه  ه�ی ب�زرگ�نی زرین و ه� از شـ�کتشـ�ه اسـت و ن�� در نظ� 

 . است
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 ب�زار داخلی و خ�رجی) ه� (آنبینی آتی ب�رسی رون� ع�ضه و تق�ض�ی فعلی و پیش ۱-۵
ب�داری مط�بق اط�ع�ت وزارت ه�ی به�همی�ان ع�ضـه داخلی ی� ت�لی� روغن خ�م هسـته انگ�ر ب� اسـ�س مج�ز پ�وانه

 :� هستص�رت ج�ول زیبه ۱۳۹۹ت�  ۱۳۹۴صنعت، مع�ن و تج�رت از س�ل 

 روغن خ�م هسته انگ�ر  ی�ی ت�ل ت یظ�ف �انیم : ۵ج�ول 
 ظ�فیت اسمی (تن)  س�ل

۱۳۹۴ ۷۸۶ 

۱۳۹۵ ۱,۷۱۲ 

۱۳۹۶ ۲,۵۲۵ 

۱۳۹۷ ۳,۹۰۰ 

۱۳۹۸ ۵,۷۹۷ 

۱۳۹۹ ۲۴,۴۳۷ 

ــ�ل  یاط�ع�ت واح�ه�  �یدر ج�ول ز ب� ت�جه به اط�ع�ت اخ�شـــــ�ه از وزارت صـــــنعت، مع�ن و   ۱۳۹۹فع�ل در ســـ

 . ش�دیتج�رت ارائه م 

 ۱۳۹۹فع�ل در س�ل  یاط�ع�ت واح�ه�: ۶ج�ول 
 ظ�فیت اسمی (تن)  س�ل مج�ز شه�ست�ن ن�م واح�  ردیف

 ۱۰ ۱۳۹۷ ورامین  پ�وی� عب�سی�ن مه�ب�نی ۱

 ۲۰۰ ۱۳۹۵ ای�م  عسگ�ی راضیه  ۲

گ�گ�نی  ۳  ۵ ۱۳۹۷ تب�ی�  جه�ن طب دکت� 

 ۱۵۰ ۱۳۹۶ شی�از خ�ل ب�دام مهی�  ۴

 ۵۰ ۱۳۹۷ بهشه�  م�ئ�ه دهق�ن سی�ه�ودک�یی ۵

 ۳۰۰ ۱۳۹۷ مشه�  نگین ص�ف ت�س ۶

 ۳ ۱۳۹۸ ی�د  حمی�رض� دهق�ن ط�رج�نی ۷

 ۵۰ ۱۳۹۶ قم کشی دردانه مش�ق زمین صن�یع روغن  ۸

 ۱۰ ۱۳۹۷ شه� و میمه ش�هین ت�سعه روغن س�مت پ�رس ۹

 ۵۰ ۱۳۹۸ ک�یمرب�ط محم�ج�اد انص�ری هم�انی ۱۰

 ۷۲ ۱۳۹۸ نیش�ب�ر ه�ی روغنی خ�اس�نک�رخ�نج�ت پنبه و دانه ۱۱

 ۱۰ ۱۳۹۹ ن�ر کشت و صنعت آرین طعم خ�ر  ۱۲

 ۵ ۱۳۹۵ ی�د  صن�یع غ�ایی نی�ی ارگ�نیک ی�د ۱۳

 ۱ ۱۳۹۵ م�ی�  محم�د حی�ری ۱۴

ــ�ل  ـکه اط�ـع�ت ظ�فـیت ت�لـی� واقعی فقط در ســـ ــ�ه از وزارت دارد (وج�د   ۱۳۹۹ازآنجـ� ـب� ت�جـه ـبه اط�ـع�ت اخـ�شـــ

ه�ی دیگ� اط�ع�تی وج�د ن�ارد ل�ا ب�ای  در ج�ول ف�ق) و در ســــ�ل  ۱۳۹۹صــــنعت، مع�ن و تج�رت در اســــفن�م�ه 

که پ�و ک�هش ظ�فیت اســمی واح�ه�یی  گ�فتهرفع این مشــکل درصــ�  ان� را نســبت به ظ�فیت واح�ه�ی فع�ل  انه 



 ۷ مط�لعه ب�زارفصل اول: 
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که نتیجه آن ه�ی دیگ� را نی� در این درصـ� ضـ�ب میبه دـست آورده ـسپس ـس�ل  (ج�ول ف�ق)  ۱۳۹۹در ـس�ل  کنیم 

ظ�فـیت    ـکههســـــت، ـل�ا ـب� ت�جـه ـبه این  ۱۳۹۸ـت�    ۱۳۹۴هـ�ی  مشـــــخص شـــــ�ن ظ�فـیت ت�لـی�ی تق�یبی در ســـــ�ل

که پ�وانه ب�ای آن ــ�ل ه�  واح�ه�یی  ــ�ه در ســ ــ�درشــ ــ�ل  تن   ۲۴٬۴۳۷  ب�اب�  ۱۳۹۹صــ تن   ۹۱۶و ظ�فیت واقعی این ســ

که میبه دـست می  ۰۳۷۴۸۴. ۰هسـت، از تقسـیم این دو ع�د ضـ�یب   ت�ان ب�ای به دـست آوردن ظ�فیت واقعی  آی� 

ــ�س پ�وانه ــ�یب در ظ�فیت ب� اس ــ�ب این ض ــ�ل از ض ــتف�ده نم�ده�ی به�هه�س ــ�یب  ل�ا ب� اعم�ل این  .  ب�داری اس ض

 . ش�دج�ول زی� ح�صل می

 ۱۳۹۸ت�  ۱۳۹۴ ه�یس�لواح�ه�ی فع�ل در  تق�یبی : ظ�فیت ت�لی�ی واقعی۷ج�ول 
 ظ�فیت اسمی تق�یبی (تن)  س�ل

۱۳۹۴ ۲۹ 

۱۳۹۵ ۶۴ 

۱۳۹۶ ۹۵ 

۱۳۹۷ ۱۴۶ 

۱۳۹۸ ۲۱۷ 

۱۳۹۹ ۹۱۶ 

نشـــــ�ن   یخط �نیب� اســـــ�س رگ�ســـــ   ۱۴۰۴را مط�بق ج�ول ف�ق ت� ســـــ�ل  �یت�ل  یبیتق� �انیبینی م پیش �ینم�دار ز

 . ده�یم 

 بینی می�ان تق�یبی ت�لی�: پیش ۱نم�دار 

 
 . ش�ه استارائه �یدر ج�ول ز ۱۴۰۴ت�  ۱۴۰۰از س�ل  یداخل  �یش�ه ت�لبینیمق�ار پیش

۲۹ ۶۴ ۹۵ ۱۴۶
۲۱۷

۹۱۶

۷۳۹

۸۸۰

۱٬۰۲۲

۱٬۱۶۳

۱٬۳۰۴

-۲۰۰

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱٬۰۰۰

۱٬۲۰۰

۱٬۴۰۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴



 ۸ مط�لعه ب�زارفصل اول: 
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 ۱۴۰۴ت�   ۱۴۰۰ش�ه ت�لی� داخلی از س�ل بینی: مق�ار پیش ۸ج�ول 
 بینی می�ان ت�لی� پیش  س�ل

۱۴۰۰ ۷۳۹ 

۱۴۰۱ ۸۸۰ 

۱۴۰۲ ۱,۰۲۲ 

۱۴۰۳ ۱,۱۶۳ 

۱۴۰۴ ۱,۳۰۴ 

ــ�ن هم چن�ن ــ�ل دهن�یم که نم�دار و ج�ول ف�ق نشـ ــ�ر از سـ کشـ ــته انگ�ر در  ت�   ۱۴۰۰، می�ان ت�لی� روغن خ�م هسـ

 . صع�دی است ۱۴۰۴

کشـــــــ�ورزی ته�ان بــ� آدرس   ــنــ�یع، معــ�دن و  بــ�زرگــ�نی، صـــ اســـــــ�س اط�عــ�ت اتــ�ق  ــ�ر ب�  کشـــ بــه  می�ان واردات 

http://www/tccim/ir  عن�ان وج�د ن�ارد ل�ا اط�ع�ت به  ۱۳۹۹و   ۱۳۹۸اط�ع�ت ـس�ل  (.  مط�بق ج�ول زی� اـست

گ�فته ۱۳۹۷ت�  ۱۳۹۴�ی آتی از س�ل هبینی س�له�ی اولیه ب�ای پیشداده  . )ش�ه استدر نظ� 

کش�ر طی ۹ج�ول   ۱۳۹۷ت�  ۱۳۹۴ ه�یس�ل : می�ان واردات به 
گم�کی س�ل  کش�ره�ی واردکنن�ه  می�ان واردات (تن)  تع�فه 

 ت�کیه، نی�زیلن� و هن� اسپ�نی�، آلم�ن، ف�انسه، ایت�لی�، ام�رات، چین، بل�یک،  ۱۲ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۱۳۹۴

 آلم�ن، ف�انسه، م�ل�ی، ایت�لی�، ام�رات، چین، بل�یک، هلن�، س�ئیس، هن�  اسپ�نی�، ت�یلن�، ۹۶ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۱۳۹۵

 و بنگ�دش اسپ�نی�، آلم�ن، ف�انسه، ایت�لی�، ت�یلن�، ام�رات، چین، بل�یک، ت�کیه، سنگ�پ�ر ۱۱۴ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۱۳۹۶

 اسپ�نی�، آلم�ن، ف�انسه، ایت�لی�، ت�یلن�، ام�رات، بل�یک، ت�کیه، ات�یش ۴۶ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۱۳۹۷

گم�کی ـم�ک�ر روغنـب� ت�جـه ـبه این ـک�  ـــته انگ�ر هـ�ی دیگ� نی� وج�د دارد ـل�ا اـع�اد ف�ق ـبهـکه در  عن�ان روغن هســـ

گ�فتهیک کلی در نظ�   . ش�ه استدهم آم�ر 

 . ده�ب� اس�س رگ�سی�ن خطی نش�ن می ۱۴۰۴ول ف�ق ت� س�ل بینی می�ان واردات را مط�بق ج�نم�دار زی� پیش

http://www.tccim.ir/
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 بینی می�ان تق�یبی واردات پیش  :۲نم�دار 

 
 . است ش�هارائهدر ج�ول زی�  ۱۴۰۴ت�  ۱۴۰۰ش�ه واردات از س�ل بینیمق�ار پیش

 ۱۴۰۴ت�  ۱۴۰۰ش�ه واردات از س�ل بینی: مق�ار پیش۱۰ج�ول 
 بینی می�ان واردات پیش  س�ل

۱۳۹۸ ۹۷ 

۱۳۹۹ ۱۰۹ 

۱۴۰۰ ۱۲۱ 

۱۴۰۱ ۱۳۳ 

۱۴۰۲ ۱۴۵ 

۱۴۰۳ ۱۵۷ 

۱۴۰۴ ۱۶۹ 

ــ�ن می ـکه نم�دار و جـ�ول ف�ق نشـــ ــ�ر رو ـبه اف�ایش  همچـن�ن  کشـــ ـــته انگ�ر در  دـه� می�ان واردات روغن خـ�م هســـ

 . گی�ی ن�ارداف�ایش چشمهست ام� 

کشــــــ�ورزی ته�ان بــ� آدرس   ــنــ�یع، معــ�دن و  ــ�ر ب� اســــــ�س اط�عــ�ت اتــ�ق بــ�زرگــ�نی، صـــ کشـــ می�ان صــــــ�درات از 

http:www/tccim/ir  ــ�ل (.  مط�بق ج�ول زی� اســـــت عن�ان وج�د ن�ارد ل�ا اط�ع�ت به  ۱۳۹۹و   ۱۳۹۸اط�ع�ت ســـ

گ�فته ۱۳۹۷ت�  ۱۳۹۴ه�ی آتی از س�ل بینی س�لیه ب�ای پیشه�ی اولداده  . ش�ه است)در نظ� 

 ۱۳۹۷ت�   ۱۳۹۴ ه�یس�ل بینی ص�درات طی پیش  �انیم  :۱۱ج�ول 
گم�کی س�ل  کش�ره�ی ص�ور محص��ت  می�ان ص�درات (تن)  تع�فه 

 ژاپنافغ�نست�ن، آذرب�یج�ن، ات�یش و  ۳ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۱۳۹۴

 و ع�اق  افغ�نست�ن، آذرب�یج�ن ۲ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۱۳۹۵

۱۲

۹۶

۱۱۴

۴۶

۹۷
۱۰۹

۱۲۱
۱۳۳

۱۴۵
۱۵۷

۱۶۹

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۶۰

۱۸۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴

http://www.tccim.ir/
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گم�کی س�ل  کش�ره�ی ص�ور محص��ت  می�ان ص�درات (تن)  تع�فه 

ک�ن�دا ۱۰ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۱۳۹۶ کست�ن، ع�اق، ام�رات، س�ئ� و   افغ�نست�ن، پ�

ک�یت و آلم�ن ۴۰ ۱۵۱۵۹۰۹۰ ۱۳۹۷ کست�ن، ت�کیه، ژاپن،   افغ�نست�ن، پ�

گم�کی ـم�ک�ر روغنـب� ت�جـه ـبه این ـک�  ـــته انگ�ر اـع�اد ف�ق ـبههـ�ی دیگ� نی� وج�د دارد ـل�ا ـکه در  عن�ان روغن هســـ

گ�فتهیک کلی در نظ�   . ش�ه استدهم آم�ر 

 . ده�ب� اس�س رگ�سی�ن خطی نش�ن می ۱۴۰۴بینی می�ان ص�درات را مط�بق ج�ول ف�ق ت� س�ل نم�دار زی� پیش

 ۱۴۰۴بینی می�ان ص�درات ت� س�ل : پیش ۳نم�دار 

 
 . است ش�هارائهدر ج�ول زی�  ۱۴۰۴ت�  ۱۴۰۰بینی ص�درات از س�ل مق�ار پیش

 ۱۴۰۴ت�  ۱۴۰۰ه�ی بینی ص�درات طی س�ل : مق�ار پیش۱۲ج�ول 
 بینی می�ان ص�درات پیش  س�ل

۱۳۹۸ ۴۴ 

۱۳۹۹ ۵۵ 

۱۴۰۰ ۶۷ 

۱۴۰۱ ۷۹ 

۱۴۰۲ ۹۱ 

۱۴۰۳ ۱۰۳ 

۱۴۰۴ ۱۱۵ 

یی ه�ک�رخ�نهل�ا    استصع�دی    ۱۴۰۴ت�    ۱۴۰۰ص�درات محص�ل از    ده�یم که نم�دار و ج�ول ف�ق نش�ن  هم چن�ن

 . گ�اری نم�ین�روی ب�زار خ�رجی ی� هم�ن ص�درات س�م�یه ت�انن�یم  رسن�یم ب�داری که در این ب�زه زم�نی به به�ه

۳ ۲
۱۰

۴۰ ۴۴
۵۵

۶۷
۷۹

۹۱
۱۰۳

۱۱۵

-۲۰

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱۴۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
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که ب�اب� می�ان ت�لی� داخلی بع�وه می�ان واردات منه�ی می�ان صـ�درات اسـت در ج�ول زی�  می�ان تق�ضـ�ی داخلی 

 . آم�ه است

 ۱۳۹۷ت�  ۱۳۹۴ه�ی : می�ان تق�ض�ی داخلی طی س�ل ۱۳ج�ول 
 تق�ض� (تن) می�ان  س�ل

۱۳۹۴ ۳۸ 

۱۳۹۵ ۱۵۸ 

۱۳۹۶ ۱۹۹ 

۱۳۹۷ ۱۵۲ 

ب� اســ�س روش رگ�ســی�ن خطی را   ۱۴۰۴بینی می�ان تق�ضــ�ی داخلی را مط�بق ج�ول ف�ق ت� ســ�ل نم�دار زی� پیش

 . ده�یم نش�ن 

 ۱۴۰۴می�ان تق�ض�ی داخلی ت� س�ل  : ۴نم�دار 

 
 . است ش�هارائهدر ج�ول زی�  ۱۴۰۴ت�  ۱۴۰۰از س�ل  داخلیبینی تق�ض�ی مق�ار پیش

 ۱۴۰۴ت�  ۴۰۰ یه�س�ل  ی ط یداخل  یتق�ض� ینیبشیمق�ار پ: ۱۴ج�ول 
 بینی می�ان تق�ض� پیش  س�ل

۱۳۹۸ ۲۳۳ 

۱۳۹۹ ۲۷۱ 

۱۴۰۰ ۳۰۹ 

۱۴۰۱ ۳۴۷ 

۱۴۰۲ ۳۸۶ 

۱۴۰۳ ۴۲۴ 

۳۸

۱۵۸
۱۹۹

۱۵۲

۲۳۳
۲۷۱

۳۰۹
۳۴۷

۳۸۶
۴۲۴

۴۶۲

۰

۱۰۰

۲۰۰

۳۰۰

۴۰۰

۵۰۰

۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
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 بینی می�ان تق�ض� پیش  س�ل

۱۴۰۴ ۴۶۲ 

که نم�دار و ج�ول ف�ق نش�ن   . می�ان تق�ض�ی داخلی روغن خ�م هسته انگ�ر اف�ایشی است ده�یم همچن�ن 

که مج�ز اخ�   ب� اس�س می�ان پیش�فت طبق اط�ع�ت وزارت صنعت،    ان�نم�دهدر ج�ول زی� اط�ع�ت واح�ه�یی 

 . ش�دیم  ارائهمع�ن و تج�رت 

گ�فته یواح�ه� ش�فت یپ �انیم : ۱۵ج�ول   مج�ز 
 (تن)  تیظ�ف درص� پیش�فت 

۰٪-۲۵٪ ۳,۲۶۱ 

۲۵٪-۵۰٪ ۲,۵۰۰ 

۵۰٪-۷۵٪ ۴۲۵ 

۷۵٪-۱۰۰٪ ۰ 

که نم�دار و ج�ول می�ان تق�ضــ�ی محصــ�ل م�ردنظ� نشــ�ن می صــ�رت به  ۱۴۰۴ده�، تق�ضــ�ه� ت� ســ�ل همچن�ن 

کشــ�ر اضــ�فه شــ�د تن می  ۱۳۰ح�ود    ۱۴۰۲به ســ�ل    ۱۳۹۹که از ســ�ل  ط�ریب�شــن� بهصــع�دی می .  ت�ان� به ت�لی� 

ک�رخ�نه کنیم  گ� ف�ض  کشـ�ر هم�ن  درصـ� به ت�لی� ب�ـسن�،  ۷۵ه�ی ب� درصـ� پیشـ�فت ب��ی  ح�ل ا  کمب�د تق�ضـ�ی 

ک�رخ�نه م�ردنظ�  .  تن خ�اه� ب�د  ۱۳۰ که ظ�فیت  گفتن اســـت  که    ۳۰۰شـــ�ی�ن  تن آن مصـــ�ف داخلی    ۱۳۰تن اســـت 

که البته در این محصـ�ل می�ان صـ�درات اف�ایشـی ب�دب�ن�مه  هم ب�ی� در صـ�دراتتن    ۱۷۰خ�اه� ب�د و   . ری�ی نم�د 

که در صــ�رت ت�ان�یی صــ�درات ب�ون دغ�غه ف�وش محصــ�ل، میل�ا می ک�رخ�نه را ت�ســیس ت�ان ادع� نم�د  ت�ان 

 . نم�د

 ب�ن�مه ف�وش ش�کت و تعیین ب�زار ه�ف  ۱-۶
  ب�ای ت�ان در داخل به ف�وش رســ�ن� ونصــف محصــ�ل را ب� تضــمین می  ح�اقل   ۵-۱ه�ی بخش  ب� ت�جه به تحلیل 

ک�رخ�نه پیشتن واردات در زم�ن به�ه  ۱۵۰ب�ی� ب� واردات مق�بله نم�د (ح�ود    نصـف دیگ� شـ�ه اسـت)،  بینیب�داری 

ا به ف�وش کل محصـ�ل ر ت�انیم ل�ا فقط ب� ب�زار داخلی نی�  .  ری�ی نم�دروی صـ�درات نی� ب�ن�مه ت�انیم همچنین 

 . رس�ن�

 بن�ی مط�لع�ت ب�زارتحلیل نه�یی و جمع ۱-۷
شـــ�ه در می�ان ع�ضـــه و تق�ضـــ�ی روغن خ�م هســـته انگ�ر، می�ان ت�لی� این محصـــ�ل از ب� ت�جه به مط�لع�ت انج�م

ــ�ل ــی پیش  ۱۴۰۴ت�   ۱۴۰۰ه�ی سـ ــ�م�یهبینیاف�ایشـ که م�جب اطمین�ن خ�ط� سـ ــت  ــ�ه اسـ ــتشـ . گ�اران ج�ی� اسـ

که ج�یگ�ین واردات  ر واردات بههمچنین نم�دا صــ�رت صــع�دی و این م�قعیت من�ســبی ب�ای ت�لی� داخل اســت 

ــ�د ــ�ل هم به. شــ ــ�درات محصــ ک�رخ�نهمی�ان صــ ــع�دی ب�ده ل�ا  ــ�رت صــ ت�انن� وارد این رق�بت  ه�ی ج�ی� میصــ

کل�ا از سـ�ل   ؛ وشـ�ن� که از سـ�ل ط�ریت بهاف�ایشـی هسـ   ۱۴۰۴ت�   ۱۴۰۰در انته� می�ان تق�ضـ�ی داخلی به روغن خ�م 

ک�رخ�نه میکه زم�ن راه  ۱۴۰۲ت�   ۱۳۹۹ کمب�د وج�د دارد و در این ـس�ل ح�ود   ۱۵۰ت�ان� ب�ـش� ح�ود  ان�ازی    ۱۵۰تن 
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ـک�رخـ�ـنه    ۳۰۰تن واردات وج�د دارد ـل�ا مجم�� این دو ب�اب�  ــت ع�وه ب� این  ـک�رخـ�ـنه م�ردنظ� هســـ ـکه ظ�فـیت  تن 

که سـ�م�یهبن�ب�این پیشـنه�د می؛ ی�ی داشـته ب�شـ�رت�ان� روی صـ�درات نی� ب�ن�مهمی ان�ازی این  گ�ار وارد راهگ�دد 

 . ط�� س�د ده ش�د



 

 

 مطالعات فنی  : 2فصل
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 چکی�ه
ک�رخ�نه ت�لی� روغن خ�م هسته انگ�ر م�ردب�رسی ق�ار می  . گی�ددر این بخش مط�لع�ت فنی م�ب�ط به 

۲-۱  �  ه�ف از اج�ای ط�
ــی، مط�لعه و امک�ن ــنجی اح�اث واح� ت�لی� ه�ف از انج�م این ب�رسـ ــته انگ�ر هســـتسـ این   در.  روغن خ�م از هسـ

ــی بـ�زار ف�وش، واردات و صــــــ�درات، واحـ�هـ�ی فعـ�ل و در دســــــت احـ�اث کلیـه   منـ�بع ,ب�رســـ تـ�مین م�اد اولیـه و 

اح�اث واح� در من�طق .  ـش�ه اـستتفصـیل ـش�� دادهآ�ت و ـس�ی� امک�ن�ت م�ردنی�ز ب�ای اح�اث واح� بهم�ـشین

کشــت انگ�ر وج�د دارد امک�ن ک�  که م�ا کشــ�ر  که ازمختلف  خ�اســ�ن شــم�لی و منطقه جهت اســت�ن اینپ�ی� اســت 

گ�دی�ه استاز جهت حجم ت�لی� دارای م�یت نسبی  بجن�رد  . هست، ب�ای این ط�� انتخ�ب 

 ن�� محص�ل ت�لی�ی و ظ�فیت ت�لی�  ۲-۲
 محص�ل �یت�ل تیظ�ف: ۱۶ج�ول 

 ت�لی� س��نه (تن)  ن�م محص�ل ردیف

 ۳۰۰ هسته انگ�ر وغن ر ۱

 ۹۰۰ نج�له ک ۲

 . است ۱۸۹۲۰بن�ی روغن مط�بق است�ن�ارد ملی ای�ان است�ن�ارده�ی م�ج�د جهت بسته

 بن�ی م�اد اولیه و بسته ۲-۳
 (میلی�ن ری�ل) روغن هسته انگ�ر �یت�ل �زیم�ردن هیم�اد اول: ۱۷ج�ول 

کل  ه�ینه  مص�ف س��نه  محل ت�مین  ن�م م�اد اولیه  ردیف  ه�ینه 

کش�ر  هسته انگ�ر ۱  ۶۰٬۰۰۰ (ه�ینه ه� تن) ۵۰ تن ۱٬۲۰۰ خ�اس�ن شم�لی و داخل 

کش�ر  کیسه پ�ستیکی ۲  ۴۰ )ع�د(ه�ینه ه� ۰۰۸. ۰ ع�د ۵٬۰۰۰ خ�اس�ن شم�لی و داخل 

کل   ۶۰٬۰۴۰ جمع 

 روش ت�لی�  ۲-۴
که در اج�ای صـحیح یک ط�� از نقش  �روش ت�لی� و ن�� فن ــ�ردار  وری از ع�امل بسـی�ر مهمی اسـت  ــ�ایی ب�خــــ بســـــ

ــت انتخ�ب روش ت�لی� من�سـب ب� .  ه�ی مختلفی اسـتف�ده نم�دت�ان از روشمنظ�ر ت�لی� یک محصـ�ل میبه.  اســـــ

ه�ی م�ج�د و ق�بلیت ی� ش�ایط �زم  ت�جه به ع�امــل مختلفــی ازجمله من�بع در دست�س، ف�هنگ صنعتی، مه�رت

 . گی�دوری م�ردنظ� صـ�رت می�جهت ج�ب فـن

ــی�ری در ب ــی�ری از فع�لیتم�ارد دانش روشاز س ــت لیکن بس ــت�س عم�م ق�ارگ�فته اس ه� تحــــــــت  ه�ی ت�لی� در دس

ب�رسـی این  نت�یج  .  وری خ�ص آن اسـت�ک�رگی�ی روش م�ردنظ� مسـتل�م در اختی�ر داشـتن فنلیســــــــ�نس ب�ده و به

ک�ر م� گ�دش   . … هستاد و بخش ش�مل ارائه ش�� مبس�طی از روش ت�لی� محص�ل، نم�داری از 

 :کشی و تصفیه روغنف�این� روغن
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ــ�  داـنه ــ�ل نهـ�یی (روغن) م�احـل مختلفی را پشـــــت ســـ هـ�ی روغنی از هنگـ�م ب�داشـــــت ـت� ـبه دســـــت آـم�ن محصـــ

ک�دن دانه و آم�ده. گ�ارن�می ک  کشـــی  ســـ�زی دانه ب�ای روغنم�احل اولیه شـــ�مل ج�اســـ�زی دانه از اضـــ�ف�ت، پ�

ــه پس ک ــه انجــ�م میازاین م�احــل، روغناســـــــت  ــی از دان ــ�دکشـــ پس از طی این م�احــل ب� روی روغن خــ�م  .  شـــ

گ�دد و در در بخش تصــفیه م�اد مختلفی از روغن ح�ف می. شــ�دآم�ه م�احل مختلف تصــفیه انج�م میدســتبه

� می کم خـ�ر ــی از م�اد مفیـ� نی� بـه مقـ�ار  ســــــ�زی، ب�زدائی،  گ�دنـ� این م�احـل شــــــ�مـل خنثیاین م�حلـه بعضـــ

 . یی، هی�روژن�سی�ن و ف�این�ه�ی تکمیلی استزدارنگ

گی�ی- ک�رخ�نه آب انگ�ر   ج�اس�زی هسته انگ�ر از ض�یع�ت 

ک�رخ�نه ــ�یع�ت  ــته انگ�ر از ضـ ــت می یه�هسـ که بین تف�له و دانه وج�د  آب انگ�ر به دسـ ــبن�گی  آی� و به لح�ظ چسـ

 . ش�ده�ی مختلفی پیشنه�د میدارد، ج�اس�زی مشکل است و روش

ب� اسـی�کل�ی�ریک . شـ�دم�رداسـتف�ده در مقی�س آزم�یشـگ�هی: از بسـت�سـی�ل ب�ای ج�اسـ�زی اسـتف�ده می  روش. ۱

ک�هش ی�ب�رقیق تف�له شـ�یی انج�م می شـ�د و سـپس مخل�ط شـسـته می. شـ�د ت� چسـبن�گی شـ�ی� هسـته و تف�له 

ــی�ل ق�ار می ــت�س ــتهدر بس ــ�ن�گی�د ت� هس ــ�رتی. ه� ج�ا ش ــی� زی�د  درص ــ� به علت تخ�یب و تج�یه که غلظت اس ب�ش

 . آی�م�اد آلی مخل�ط تف�له هسته به شکل خمی�ی درمی

کن معم�لی عب�ر میحاســـتف�ده از تف�له م�ط�ب: تف�له م�ط�ب از یک  .  ۲  کن� ســـپس از دســـتگ�ه رن�ه ســـیب  �ل 

طی این م�احل تف�له  بع� از. شــ�دشــ�ه و هســته بیشــت�ی آزاد میشــ�د ت� تف�له به اج�اء ری�ت� تقســیمعب�ر داده می

 . ش�دوارد سینی ل�زان مجه� به دمن�ه می

ش�د و به قطع�ت  می  یغلتک  ش�د سپس وارد خ�دکنکن خشک میب� اس�س تف�له خشک: تف�له ت�سط خشک.  ۳

شـ�د و شـ�ه و ب�عث ج�اسـ�زی ج�ئی میل�زان ارسـ�ل مخل�ط تف�له هسـته به سـمت سـینی.  شـ�دری�ی تب�یل می

کمک دمن�هج�اس�زی   . گی�دانج�م می نه�یی به 

 کن:انتخ�ب خشک

 ش�د زی�ا:ه� از روش م�اوم استف�ده میک�دن تف�لهب�ای خشک

ک�چک. ۱  . ت� استدستگ�ه 

 . رط�بت محص�ل از یکن�اختی بیشت�ی ب�خ�ردار است. ۲

کم استخشک نهیه�. ۳  . ک�دن ب� واح� محص�ل 

که ج�ر غی�مستقیم را انتخ�ب میکن دواه�ی م�اوم، خشککناز بین خشک  . س� ب�ش�همس� ی� ن�هم �نیکنیم 

ک دام ی� طی�ر می شـیمی�یی آن ضـ�وری  رسـ� و حفظ خصـ�صـی�ت فی�یکی وب� ت�جه به اینکه تف�له به مصـ�ف خ�را

 . ش�دک�دن انتخ�ب میهمس� ب�ای عملی�ت خشک �نیاست ل�ا ج�

 ه�ی روغنی:س�زی دانهآم�ده- 
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ــ�مل قســـمت ک�دن دانه  ه�یشـ ــ�ایط  ک�دن و واج� شـ ک�دن، خ�د  (پختن) و پ�ک    یکشـــ روغن  ه� ب�ایت�زین، تمی� 

ک�دن) اسـت که روغنت�ان� ب�حسـب ف�آین� و دانهگی�ی نی� میک�دن و پ�سـتاعم�ل خشـک.  ک�دن (فیلم  کشـی  ای 

 . ش�داض�فه می ش�د به این م�احل می

ک�رخ  �یتم. ۱ ــ�یع�ت  ــته انگ�ر از ضـــ گی�ی به دســـــت می  یه��نهک�دن: چ�ن هســـ آی� نی�زی به این م�حله آب انگ�ر 

ک و ک�دن خ�ر و خ�ش�  . ) نیست. . . (ج�ا 

ک�دن انجـ�م می.  ۲ ـــته م�حـله خ�د  ـــته: پس از جـ�اســـــ�زی هســـ ک�دن هســـ ــ�دخ�د  کیفـیت   بهت�ین.  شـــ راـن�ـم�ن و 

ــت میروغن ــی زم�نی به دســ که از دانهکشــ ــ�د  ۲۰بن�ی ب�مش  آی�  ــتف�ده از ه� روغنآزم�یش.  انج�م شــ ــی ب� اســ کشــ

 . گی�دمیدستگ�ه س�کسله ص�رت 

 عمل پختن:. ۳

رط�بت نقش .  شــــ�دب�ای ســــه�لت در آزاد شــــ�ن چ�بی در ف�این� پ�س مک�نیکی عمل ح�ارت دادن بک�ر ب�ده می

کــ�فی عمــل پختن بــه کنش پختن دارد و بــ�ون رط�بــت  ــ�دخ�بی انجــ�م نمیمهمی در وا یــ� ه�دو آب یــ� بخــ�ر  .  شـــ

 ش�دمعم�ً� ب�ای اف�ودن رط�بت مص�ف می

ــتـگ�ه ــت�اـنهـه�ی روغنی، دـیگـه�ی معم�ل ب�ای پختن داـنهدســـ ــتـه�ی پخـت اســـ ف�ایـن�  . ای عم�دی ـی� افقی اســـ

ــک ــپس خشـ ــ�مل دو م�حله پختن م�ط�ب و سـ ــ�) اســـت  ۳ک�دن (ت� ح� رط�بت  پختن شـ ــتگ�ه.  درصـ ه�ی  در دسـ

ه�ی افقی ب�ای پختن ب�ده و دســــتگ�ه. شــــ�ن�مخ�ن پخته و خشــــک می  ه� در یکودکش م�نن�) دانهد(  یعم�د

گ�نه انج�م میخشک  ش�دک�دن فقط در ت�نک افقی ج�ا

که در دیگم�یت دســتگ�ه ســ�عت به درجه ه�ی افقی م�ده خ�م بهه�ی افقی پخت ب� دســتگ�ه عم�دی این اســت 

ه� م�تی فع�لیت داشته آن�یم.  ت�ی �زم استه�ی دودکشی زم�ن بیشکه در دیگرس� درح�لیح�ارت م�ردنظ� می

کـ�هش ارزش غـ�ایی   کیفیـت روغن و  ــبـب افـت  �لیســــــت  می  کنجـ�ـلهو این ام� ســـ کـ�ـت کـه  کنـ�  � م�ادی آزاد  ــ�د ـی شـــ

کن�  . هی�روژن�سی�ن را غی�فع�ل 

گ� آن�یم ــتگ�ه پختا ک�فی ب�ای نگه�اری در دســ ــتی�بی به زم�ن  ــته و ی� به د�یلی دســ ــ�   ه� در م�ده وج�د داشــ میســ

ـکه ـبه ــتـف�ده از دو دـیگ افقی  ــ�، اســـ ــکنـب�شـــ ــ�اـن�، میکن ق�ارگ�فـتهط�ر ردیفی قـبل از خشـــ در . ت�اـن� مفـی� ـب�شـــ

ک�ده و ه�ی افقی امک�ن اینکه ق�ری از م�ده خ�م بت�ان� بهدیگ ســــ�عت به ســــمت انته�ی تخلیه دســــتگ�ه ح�کت 

� ش�د، وج�د دارد ک�مل از دستگ�ه خ�ر  . قبل از پختن 

 :�اج روغناستخ-. 

 :استخ�اج روغن به سه ط�یق زی� در صن�یع مت�اول است

ک�دن. ۱  فش�دن ی� پ�س 

 استخ�اج ب� ح�ل . ۲

 وسیله پیش پ�س و سپس ت�سط ح�ل استخ�اج به. ۳
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ک�دن. ۱  :فش�دن ی� پ�س 

� .  اســتدر اســتخ�اج روغن از هســته انگ�ر روش پ�س    ه�روشیکی از  دارای  شــ�ه از پ�س  چ�بی م�یع ی� روغن خ�ر

� می ۱۵-۲% که معم�ً� در دو م�حله از روغن خ�ر نشــینی م�اد  شــ�د، ابت�ا در ت�نک تهم�ده ج�م� غی� چ�ب اســت 

ک�ده و ص�ف می-ش�ن� سپس روغن از یک فیلت� پ�س ق�بنشین ش�ه و ج�ا میج�م� ته  . ش�دصفحه عب�ر 

 استخ�اج ب� ح�ل:. ۲

ــتخ ــتخ�اجبه دلیل پ�یین ب�دن درجه ح�ارت هنگ�م اســ ــله بهت� از روغن اســ ــط �اج ب� ح�ل روغن ح�صــ ــ�ه ت�ســ شــ

که عمل اسـتخ�اج در درجه ح�ارت ب��ت�ی انج�م می که در ح�ل مق�اری از ن�خ�لصـی. شـ�داسـک�وپ�س اسـت  ه� را 

� نمی ک�دن ب� روغن خ�ر شـــــ�ه ب� ح�ل دارای  بن�ب�این روغن اســـــتخ�اج؛ کن�شـــــ�د، در خ�د حل میهنگ�م پ�س 

 . ش�ه ب� اسک�وپ�س استت�ی ن�خ�لصی در مق�یسه ب� روغن استخ�اجمق�ار بیش

ــیـ�ری از دانـه.  ۳ ــتقیم بـ� ح�ل بـهبســـ ــتخ�اج مســـ کـه روغن زیـ�د دارد هنگـ�م اســـ ط�ر نـ�مطل�بی خ�د  هـ�ی روغنی 

ــمتی از روغن م�ج�د در این دانهمی ــ�ن� و ب�ی� قســ � و شــ ــک�وپ�س ه� خ�ر ک�دن مق�م�تی در اســ ــط پ�س  ه� ت�ســ

ک�دسـپس ب�ق  � ک�مً� خ�د می.  یم�ن�ه روغن را ت�سـط اسـتخ�اج ب� ح�ل خ�ر کنن� و به شـکل  در این روش هسـته را 

ــتخ�اج ـب� ح�ل را انجـ�م میپ�در درمی ـــته از تـف�ـله و پس از . دهـن�آورـن� و ســـــپس عـمل اســـ ــ�زی هســـ پس از ـج�اســـ

گ�م میو همگ�دد  مخل�ط می  % آب۱۲  – ۱۰ک�دن آن را به شــکل ری� درآورده و ب�  خشــک شــ�د و ســپس فشــ�ر زم�ن 

 . ش�ددهی انج�م می

 مشخص�ت دانش فنی ت�لی� ۲-۵
کـه ب� روی مشـــــخصــــــ�تهـ� و روغنچ�بی ــتنـ�  و   ، ب�ظـ�ه�ی، طعم  هـ�ی خـ�م حـ�وی ت�کیبـ�ت و م�اد طبیعی هســـ

ــ�وری اســـــت. بخصـــــ�ص ـپ�ـی�اری و ـم�ـن�ـگ�ری روغن ـت�ثی� منفی دارـن� ــ�ف تحـت ف�ایـن�  روغن  ـل�ا ضـــ ـه� قـبل از مصـــ

ــی کلیه ن�خ�لصـ گی�ن� ت�  ــفیه ق�ار  ــ� از آن ه� و ت�کیب�تپ��یش و تصـ ــ�ن�مضـ ــفیه روغن . ه� ج�ا شـ در طی م�احل تصـ

ــی�ه�ی چ�ب ــی ازجمله اســ ــمغی ح�ف  �وتئینی، هی�راتهآزاد، م�اد رنگی، م�اد پ  م�اد ن�خ�لصــ ک�بن و م�اد صــ ای 

ک�دن و بیس�زی، بیگی�ی، خنثیتصفیه روغن ش�مل م�احل صمغ  ف�این�. گ�دن�می ک�دن استرنگ   . ب� 

 م�احل ف�این� تصفیه روغن:-

 گی�ی) صمغ ۱

ک�مل فسـف�ت ی�ه� و سـ�ی� صـمغ ه�ف از عملی�ت صـمغ  ه� در صـمغ . ه� از روغن خ�م اسـتگی�ی ج�اسـ�زی تق�یبً� 

صــــ�رت رســــ�ب�تی هی�راته شــــ�ن و ج�ب آن به  ح�لت خشــــک (ب�ون آب) در روغن خ�م محل�ل هســــتن� ام� ب�اث�

ــین مین�محل�ل در روغن ته ــ�ن�نشـ ــمغ   ف�این�. شـ ــف�یک  صـ ــی� فسـ ــیمی�یی نظی� اسـ ک�دن م�اد شـ ــ�فه  گی�ی ب� اضـ

 ج�ا شـ�ن نشـینی وده� و زم�ن تهه� را اف�ایش میفسـف�یک سـ�عت هی�راته شـ�ن صـمغ   اسـی�.  شـ�دتسـ�یع می

ک�ت�هآن کمک میکســ�ه�ی من�ســبدر طی عملی�ت صــمغ .  کن�ت� میه� را  ک�فی ب�ای   گی�ی ب�ی� به  زم�ن و ف�صــت 
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که ســنگین ی�ه�یفســف�ت   شــ�د و ســپساخت�ط آب، اســی� فســف�یک و روغن ف�اهم می ت� از ف�ز روغنی هی�راته 

کنن�ه که ب�هستن� را ت�سط ج�ا ک�ر میم  ه�یی  گ�ی� از م�ک�   . ت�ان ج�اس�زی نم�دکنن� میک�نیسم نی�وی 

 س�زیی) خنث ۲

ه�  روغن ب�اث� فع�لیت آن�یم ه�ی روغنی از زم�ن ب�داشـــت ت� زم�ن اســـتحصـــ�له� و می�هداری دانهدر طی دوران نگه

ــم ــ�ه و به  ه�، چ�بی م�ج�د دردانه ی�همچنین ب�خی میک�وارگ�نیسـ ــ�ول می�ه هی�رولی� شـ گلیسـ ــی� چ�ب آزاد و  اسـ

. شـ�ن�آزاد در طی ف�این� اسـتخ�اج روغن به هم�اه روغن خ�م اسـتحصـ�ل می  این اسـی�ه�ی چ�ب. شـ�دتب�یل می

که به  در طی ف�این� که این ف�این�  که اسـی�ه�ی چ�ب آزاد از روغن خ�م ج�ا شـ�ن�  سـ�زی خنثی  تصـفیه �زم اسـت 

که ن�� مع�وف است به دو ص�رت شیمی�یی و فی�یکی  . شیمی�یی آن بیشت� مت�اول است ق�بل انج�م است 

 س�زی شیمی�یی ش�مل سه بخش است:ف�این� خنثی

ک�دن یک ت�کیب قلی�یی همچ�ن س�د به روغن به- ۱ ک�دن اسی�ه�یاض�فه   چ�ب آزاد منظ�ر خنثی 

 منظ�ر ح�ف بق�ی�ی ص�ب�ن م�ج�د در آنش�ه بهشستش�ی روغن خنثی- ۲

 منظ�ر ح�ف بق�ی�ی رط�بت م�ج�د در آنش�ه بهک�دن روغن خنثیخشک- ۳

ک�دن روغن ب� محل�ل قلی�یی ســ�د ب�عث تب�یل  ســ�یم اســی�ه�ی چ�ب    شــ�ن اســی�ه�ی چ�ب به نمکمخل�ط 

کنن�هت� اســــت و ل�ا بهمحل�ل صــــ�ب�ن در آب از روغن ســــنگین. شــــ�دکه صــــ�ب�ن ن�م دارد می ه�ی ب� وســــیله ج�ا

گ�ی ک�هش رنگ  غلظت. شــ�د� از م�ک� از روغن ج�ا میمک�نیســم  روغن و می�ان ســ�د مصــ�فی در این م�حله ب� روی 

کمکی به ک�دن هســتف�این� بع�ی تصــفیه، یعنی بی نی� م�ث� اســت و  محصــ�ل ج�نبی این قســمت صــ�ب�ن .  رنگ 

 . ش�دی� خلط ص�ب�ن می خ�م

گ�م شــســتشــ�   �ج�د در روغن �زم اســت آنمنظ�ر ح�ف ب�قیم�ن�ه صــ�ب�ن م در بخش دیگ� از عملی�ت به را ب� آب 

گ�م.  دهیم کمک میکســــ�ه�ی من�ســــب روغن ب� آب  شــــ�د و بق�ی�ی صــــ�ب�ن به ف�ز آبی مج�ور می  در این بخش به 

کنن�همنتقل می کمک ج�ا  . ش�دمخص�ص ص�ب�ن محل�ل در آب از روغن ج�ا می ه�یش�د و به 

که ن�شـی از عملی�ت صـمغ در بخش نه�یی ب�قیم�ن�ه رط�بت م�ج�د در ر سـ�زی و شـسـتشـ� اـست  گی�ی، خنثیوغن 

ک�ر در سیستم. ش�داز روغن ح�ف می  . پ�ی�دخ� انج�م می کن تحته�ی خشکاین 

 س�زی:گی�ی و خنثیم�احل ف�این� صمغ 

ک�دن روغن- ۱  گ�م 

 ت�ریق اسی� فسف�یک- ۲

 اخت�ط- ۳

 ت�ریق قلی�- ۴

 اخت�ط- ۵

 ش�ه از روغن خنثیج�اس�زی ص�ب�ن تشکیل - ۶
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گ�م- ۷  ت�ریق آب 

 اخت�ط- ۸

 س�نت�یف�ژ شستش�ی اولیه- ۹

گ�م- ۱۰  ت�ریق آب 

 اخت�ط- ۱۱

 س�نت�یف�ژ شستش�ی ث�ن�یه- ۱۲

 ک�دن تحت خ�خشک- ۱۳

ک�دنبی) ۳  رنگ 

ف�این� اسـ�سـً�  این  .  شـ�ن�ه�ی دیگ� از روغن ج�ا میدر این م�حله ت�کیب�ت ع�مل رنگی به هم�اه ب�خی از ن�خ�لصـی

ـکه رـنگ ــت  ک داـنهـیک عـمل ـج�ب فی�یکی اســـ ـکه معم�ً� ـخ� ــت از ـه� از ط�یق ـج�ب در ـیک ـج�ذب  رـنگ ب�ی اســـ

 . ش�ن�روغن ج�ا می

ــ�رت ـم�اوم و غی� ـم�اوم اســـــت معم�ً� این عملـی�ت در مخـ�زن تحـت خ� مجه� ـبه .  عملـی�ت رـنگ ب�ی ـبه دو صـــ

ک  در پ�ی�ن این عملی�ت.  پ�ی�دهم�ن انج�م می ه�ی فیلت� پ�س  وســـــیله ســـــیســـــتمرنگ ب�، بهمخل�ط روغن و خ�

ک ص�ف  . ش�درنگ ب� از روغن ج�ا میش�ه و خ�

 م�احل ف�این� رنگ ب�ی

ک�دن روغن خنثی-۱  ش�ه تحت خ�گ�م 

ک - ۲   ش�هرنگ ب� و روغن خنثیتهیه س�سپ�نسی�ن خ�

ک - ۳ ک�دن س�سپ�نسی�ن خ�  مخ�ن رنگیش�ه به داخل رنگ ب� و روغن خنثیپمپ 

 ب�ی در درجه ح�ارت ب�� و تحت خ�عملی�ت رنگ-۴

ک�دن- ۵  خنک 

 فیلت� پ�س- ۶ 

ک�دنبی) ۴   ب� 

کـه ب�اث� ع�امـل مختلفی ازجملـه فعـ�لیـت آن�یمهـ� و چ�بیروغن هـ�ی  هـ�ی خـ�م دارای ب� و طعم نـ�مطل�بی اســــــت 

کت�ن ه� ت�کیب�ت عب�رتعم�ه این  .  ان�ه�ی روغنی ایج�دشــ�هم�ج�د دردانه و می�ه ان� از اســی�ه�ی چ�ب آزاد، �

ــی�ن ــیـ�اســـ کســـ کمـک ت�ریق .  و ت�کیبـ�ت حـ�صــــــل از ا ــتنـ� و در طی این عملیـ�ت بـه  کث�ًا ف�ار هســـ این ت�کیبـ�ت ا

 . ش�ده�ی بخ�ر زن�ه به داخل روغن از آن ج�ا میحب�ب

ک�دن معم�ً� تحت خ� شــــ�ی� انج�م میعملی�ت بی ج�اســــ�زی ت�کیب�ت ف�ار شــــ�د و هم از شــــ�ن� ت� هم ب�عث  ب� 

کســــی�اســــی�ن و هی�رولی� روغن در دم�ب�� جل�گی�ی شــــ�د کمک ســــه ع�مل خ�، دم�ی ب�� و ت�ریق .  ا درواقع به 

 . ش�دب� میمستقیم بخ�ر، ت�کیب�ت ف�ار ع�مل ب� و طعم ن�مطل�ب از روغن ج�اش�ه و روغن بی
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ک�دنم�احل ف�این� بی-  ب� 

 نگرورود روغن بی- ۱

ک�دن تحت خ� - ۲  ۳گ�م 

 ت�ریق بخ�ر- 

 ه�ی مج�زاف�ودن اف�ودنی-

کیفیت ۲-۶  کنت�ل 
ک  میمســـتق �یت�ث  ،یواح� صـــنعت  نیم�رد مصـــ�ف در ا هیاول  م�اد و  ، هســـتهانگ�رل�ا  .  دارد  ییمحصـــ�ل نه�  تیفیدر 

کت�ره�  اسـتف�دهقبل از  ب�ی� روغن خ�م از هسـته انگ�ر هیدر ته   یمصـ�ف هیم�اد اول  گ�یدو   تف�له انگ�ر  ه�آن  یفیک  یف�

گی�دم�ردب�رس  . ی ق�ار 

ه� به آزم�یش  نیا. انج�م ش�د �یب�  یه� مختلفآزم�یش  ،ییو محص�ل نه� �یت�ل نیدر ح هیکنت�ل م�اد اول  منظ�ربه

 ییه�شیگ�دن� و آزم�کنت�ل می  یه� م�اد و محص�ل ازنظ� ظ�ه�که در آن  ییه�شیآزم�  ،گی�ددو ص�رت انج�م می

گیکه م�اد و محص�ل ازنظ� و  . گ�دن�یم  ی، ب�رسیی�یمیک�شی�یف یه�ی�

 . است ۵۹۵۰به شم�ره  �انیا یانگ�ر، است�ن�ارد مل  ی هستهه� ب�اآزم�ن نیا  �ریمع

� ب� محیط ۲-۷  زیست ت�ثی�ات ط�
 . ستی مط�بق ب� رده چه�ر ب�ده و ب�ی� ال�ام�ت این رده ب�ی� رع�یت ش�دزیتم�می م�ارد زیست محیط

� ه�ی س�م�یهکل ه�ینه ب�آورد  ۲-۸  گ�اری ط�
 زمین ۲-۸-۱

 )�لیر �نیل ی(م  نیزم  �ی خ� نهیو ه� �انیم : ۱۸ج�ول 
 � کل  قیمت واح� مس�حت (مت�م�بع) شه�ست�ن است�ن  ش�  قیمت 

 ۸٬۴۰۰ ۵. ۱ ۵٬۶۰۰ شه�ک صنعتی بی�ک بجن�رد خ�اس�ن شم�لی زمین 

 س�زی و س�ختم�نمح�طه ۲-۸-۲

 )�لیر �نیل ی(م  یس�زمح�طه نهیو ه� �انیم : ۱۹ج�ول 
 � ک�ر ش�  کل ه�ینه  قیمت واح� واح� مق�ار 

ک  ۵۰۴ ۳. ۰ مت�مکعب  ۱,۶۸۰ ب�داری و تسطیح خ�

کشی و درب  ۵,۴۰۰ ۹ مت�  ۶۰۰ حص�ر 

 ۱,۹۶۰ ۷ مت�م�بع  ۲۸۰ درص� مق�ار زمین) ۵س�زی (آسف�لت و مح�طه

 ۴۴۸ ۸ مت�م�بع  ۵۶ درص� مق�ار زمین) ۱ایج�د فض�ی سب� روشن�یی (

کل   ۸٬۳۱۲ جمع 
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 )�لیر �نیل ی(م  یس�زس�ختم�ن نهیو ه� �انیم : ۲۰ج�ول 
 � کل  قیمت واح� مس�حت ن�� س�ختم�ن  ش�  ه�ینه 

 ۲۰٬۶۲۵ ۲۵ ۸۲۵ س�له  س�لن ت�لی� 

 ۱۳,۵۰۰ ۳۰ ۴۵۰ س�له  انب�ر م�اد اولیه

 ۳,۴۰۰ ۲۰ ۱۷۰ س�له  وازم�یشگ�ه اتیت�س

 ۱۱,۲۵۰ ۲۵ ۴۵۰ س�له  انب�ر محص�ل

 ۵,۸۵۰ ۴۵ ۱۳۰ . . آج� و تی�چه و پ�شش رف�هی و نگهب�نی

 ۷,۶۵۰ ۴۵ ۱۷۰ آج� تی�چه و پ�شش س�ختم�ن اداری

 ۶,۰۰۰ ۱۰ ۶۰۰ گ�دب�داری زی�س�زی ب�بت�ن مسلح  مخ�زن م�اد اولیه و روغن خ�مزی�س�زی 

کل:   ۶۸٬۲۷۵ جمع 

 آ�ت و تجهی�اتم�شین ۲-۸-۳

 ) �لیر �نیل ی(م  �ات یو تجه  آ�تنیم�ش نهیه�: ۲۱ج�ول 
 کل ه�ینه  قیمت واح� تع�اد مشخص�ت فنی آ�تن�م م�شین  ردیف

 ۳,۲۲۰ ۳,۲۲۰ ۱ تن در س�عت  ۵ تیم�رپیچی حل�ونی، ظ�ف  PMPم�ل  پ�س س�د  ۱

کل� پ�سینگ ش�کت  -من�سب ب� سیستم استخ�اج کنخشک ۲  ۲,۳۰۰ ۲,۳۰۰ ۱ ای�ان 

کل� پ�سینگ ش�کت  -تن در روز ۳ش�مل دمن�ه ه�ا  غ�ب�ل  ۳  ۵۰۰ ۵۰۰ ۱ ای�ان 

 ۳۳۰ ۳۳۰ مت� ۳۰ ش�کت ویت�ین نت  انتق�ل د هن�ه ۴

گی�بکس سیل�ی م�اد اولیه ۵  ۲,۵۰۰ ۲,۵۰۰  سیل�ی ذخی�ه م�اد اولیه-ش�کت الب�ز س�له و 

ک�بن استیلب�ای ذخی�ه  روغن  مخ�ن ذخی�ه ۶  ۶۰۰ ۶۰۰ ۱ س�زی روغن خ�م، 

 ۸۰ ۸۰  نچیا ۳ ل�له و اتص��ت  ۷

کل   ۹٬۵۳۰ جمع 

 ت�سیس�ت ۲-۸-۴

 ) �لیر �نیل ی(م  س�تیت�س نهیه�: ۲۲ج�ول 
�  عن�ان   قیمت  ش�

ک�بلل�واتیک ۲۴۰ف�ز ( ۳خ�ی� انشع�ب ب�ق  رس�نیب�ق  ۵,۵۰۰ کیل�وات  ۱۵۰ژن�ات�ر  -ت�انس– ) و 

کش اینچ ۲۵/۱انشع�ب  رس�نی آب  ۱,۵۰۰ مت�مکعبی ۸زمینی  پمپ�ژ منبع -یو آب�س�ن یول�له 

کشی و نصب رگ��ت�  -m ۳ /h۴۰حجم س�خت مص�فی  رس�نی س�خت  G۴۰ ۳۰۰وکنت�ر انشع�ب ول�له 

گ�م�یش و ایمنی ک�ل�  ۴ وس�یل س�م�یش،   ۵۰۰ یع�د بخ�ر ۶و  ۴۵۰۰ع�د 

کپس�ل آتش  ۳۳ . اطف� ح�یق کپس�ل ک� ع�د  گ�ز سپه�   ۷۵ ل�گ�میک ۶وزن  P۱۲۳نش�نی پ�در و 

 ۶۰۰ ی تن ۳۰ ب�سک�ل 

 ۹۵۰ پس�ب  یی�یمیش هیتصف تصفیه پس�ب 

 ۱۰۰ نت�نت یخط تلفن و تجهی�ات ا ۳ ارتب�ط�ت 

کل   ۹٬۵۲۵ جمع 



 ۲۳ یمط�لع�ت فنفصل دوم: 
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ک�رگ�هی ۲-۸-۵  ل�ازم و تجهی�ات آزم�یشگ�هی و 

ک�رگ�ه یشگ�هیآزم� �اتیل�ازم و تجه نهیه�: ۲۳ج�ول   ) �لیر �نیل ی(م   یو 
� وس�یل ردیف کل  قیمت واح� تع�اد مشخص�ت فنی ش�  جمع 

 آزم�یشگ�ه تجهی�  ۱
. . .  و اسپکت�فت�مت� مت�، phآزم�یش،ل�له

 . 
 ۵٬۰۰۰ ۵٬۰۰۰ 

 ۸۵۰ ۸۵۰  ایمنی لیوس� ،انب�ر تجهی�ات تعمی�گ�ه، اب�ارآ�ت  ۲

کل:   ۵٬۸۵۰ جمع 

 وس�یل نقلیه ۲-۸-۶

 )�لیر �نیل ی(م  هینقل  لیوس� نهیه�: ۲۴ج�ول 
� وس�یل ردیف کل  قیمت واح� تع�اد مشخص�ت فنی ش�  قیمت 

 ۳۳۰ ۱۶۵ ۲ ش�کت لیفت به�امی-ت�ازو دار–تن  ۲ جک پ�لت  ۱

کل:   ۳۳۰ جمع 

 تجهی�ات و وس�یل اداری و خ�م�تی ۲-۸-۷

 ) �لیر �نی ل ی(م   یو خ�م�ت یادار ل یو وس� �اتیتجه  نهیه�: ۲۵ج�ول 
� وس�یل ردیف کل  قیمت واح� تع�اد مشخص�ت فنی ش�  جمع 

 M۵۸ ۲ ۴۵ ۹۰ ک�مپی�ت� دسکت�پ لئ�وم�ل لئ�وم�ل-جی آلب� م�نیت�ر  ک�مپی�ت� ۱

 HP-MFP-M۱۳۰FN ۱ ۵۰ ۵۰ پ�ینت� ۲

 ۱۰۰ ۲۵ ۴ پ�ن�س�نیک رو می�ی تلفن ۳

 ۲۴۰ ۲۴۰ ۱ اف دک�ر -ام دی اف   می� و صن�لی ۴

 PRIME H۳۱۰M-C/PS R۲ .۰ LGA ۱۱۵۱ Motherboard ۲ ۸۵ ۱۷۰ م�درب�د ایس�س ک�مپی�ت� مهن�سی ۵

کل   ۶۵۰ جمع 

 ه�ینه ان�ژی ۲-۸-۸

 )�لیر �نیل ی(م  ی آب و ان�ژ نهیمص�ف و ه�  �انیم : ۲۶ج�ول 
�  ردیف کل  قیمت واح� (ری�ل)  مص�ف س�لی�نه واح� ش�  ه�ینه 

 ۱۰۵ ۷,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ مت�مکعب  آب مص�فی ۱

 ۱,۳۲۰ ۱,۱۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ س�عت  کیل�وات ب�ق مص�فی  ۲

 ۲۴۰ ۱,۲۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ مت�مکعب  گ�ز مص�فی ۳

 ۱۵۰ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰ لیت� بن�ین ۴

 ۱۵۰    نش�ه بینیپیش ۵

کل:   ۱٬۹۶۵ جمع 



 ۲۴ یمط�لع�ت فنفصل دوم: 
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 ه�ینه تعمی�ات و نگه�اری ۲-۸-۹

 )�لیر �نیل ی(م  ی و نگه�ار �اتیتعم یه�نهیه�: ۲۷ج�ول 
 � کل تعمی�ات س�لی�نه  درص�  ارزش دارایی (میلی�ن ری�ل)  ش�  ه�ینه 

 ۲۴. ۱۶۶ ۲ ۸,۳۱۲ س�زی مح�طه

 ۵. ۱,۳۶۵ ۲ ۶۸,۲۷۵ س�ختم�ن

 ۲. ۳۸۱ ۴ ۹,۵۳۰ آ�ت و تجهی�ات م�شین

 ۵. ۹۵۲ ۱۰ ۹,۵۲۵ ت�سیس�ت 

ک�رگ�هی   ۵۸۵ ۱۰ ۵,۸۵۰ ل�ازم و تجهی�ات آزم�یشگ�هی و 

 ۶۶ ۲۰ ۳۳۰ ونقلوس�یل حمل

 ۶۵ ۱۰ ۶۵۰ اداری و خ�م�تیتجهی�ات و وس�یل 

کل   ۴۴. ۳,۵۸۱ جمع 

 ه�ی نی�وی انس�نیه�ینه ۲-۸-۱۰

 ) �لیر �نیل ی) (م ی(ک�رکن�ن ادار  یانس�ن  ی�وین یه�نهیه�: ۲۸ج�ول 
�  ردیف  م�ه ۱۸جمع حق�ق س�لی�نه ب� اس�س  مت�سط حق�ق م�هی�نه تع�اد ش�

 ۱,۲۶۰ ۷۰ ۱ م�ی�ع�مل ۱

 ۹۰۰ ۵۰ ۱ م�لی واداری م�ی�  ۲

 - - - م�ی� ب�زرگ�نی و ف�وش ۳

 ۵۴۰ ۳۰ ۱ ک�رمن� اداری و م�لی ۴

 ۹۰۰ ۵۰ ۱ مسئ�ل ت�ارک�ت ۵

 ۱,۰۸۰ ۳۰ ۲ نگهب�نی ۶

کل:   ۴٬۶۸۰ جمع 

 ) �لیر �نیل ی) (م �ی(ک�رکن�ن ت�ل  یانس�ن  ی�وین یه�نهیه� :۲۹ج�ول 
�  ردیف  م�ه ۱۸جمع حق�ق س�لی�نه ب� اس�س  مت�سط حق�ق م�هی�نه تع�اد ش�

 - - - م�ی� فنی ۱

 ۹۰۰ ۵۰ ۱ م�ی� ت�لی�  ۲

کیفیت  ۳ کنت�ل و   ۹۰۰ ۵۰ ۱ م�ی� 

 ۷۲۰ ۴۰ ۱ س�پ�ست انب�ر ۴

 - - - ری�ی و ت�لی� ک�رشن�س ب�ن�مه ۵

 ۷۲۰ ۴۰ ۱ س�پ�ست نگه�اری و تعمی�ات  ۶

کیفیت ۷ کنت�ل   ۷۲۰ ۴۰ ۱ ک�رشن�س 

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ تکنسین مک�نیک ۸

 ۶۳۰ ۳۵ ۱ تکنسین ب�ق  ۹

 ۱٬۶۲۰ ۳۰ ۳ ک�رگ� انب�ر م�اد اولیه ۱۰
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�  ردیف  م�ه ۱۸جمع حق�ق س�لی�نه ب� اس�س  مت�سط حق�ق م�هی�نه تع�اد ش�

 ۱٬۰۸۰ ۳۰ ۲ ل ک�رگ� انب�ر محص� ۱۱

 - - - رانن�ه وس�یل نقلیه  ۱۲

 ۳٬۶۰۰ ۴۰ ۵ اپ�ات�ر خط ۱۳

کل:   ۱۱٬۵۲۰ جمع 

 مهیم�ه ب  ۳م�ه سـن�ات و   ۱  ،ی�یم�ه پ�داش، ع ۲م�ه حق�ق و   ۱۲(  شـ�دیم�ه مح�سـبه م   ۱۸تبصـ�ه*: حق�ق سـ��نه  

ک�رف�م�)  سهم 

ک�رکن�ن   نهیه�: ۳۰ج�ول   کل 
 �  حق�ق س�لی�نه* (میلی�ن ری�ل)  تع�اد نف�ات  ش�

 ۴٬۶۸۰ ۶ ک�رکن�ن اداری

 ۱۱٬۵۲۰ ۱۷ ک�رکن�ن ت�لی� 

کل  ۱۶٬۲۰۰ نف� ۲۳ جمع 

ک�ر در یک  گ�فته می ۳۰۰ن�بت و ب� *:  ک�ری در س�ل در نظ�   . ش�دروز 

 م�اد اولیه ه�ه�ینه ۲-۸-۱۱

 ) �لیر �نیل ی(م  هیم�اد اول نهیه�: ۳۱ج�ول 
کل  ه�ینه  مص�ف س��نه  محل ت�مین  ن�م م�اد اولیه و مشخص�ت فنی  ردیف  ه�ینه 

کش�ر  هسته انگ�ر ۱  ۶۰٬۰۰۰ ۵۰ تن ۱٬۲۰۰ خ�اس�ن شم�لی و داخل 

کش�ر  کیسه پ�ستیکی ۲  ۴۰ ۰۰۸. ۰ ع�د ۵٬۰۰۰  خ�اس�ن شم�لی و داخل 

کل   ۶۰٬۰۴۰ جمع 

 . ه�ی ب�زرگ�نی زرین و بسپ�ر اخ�ش�ه استاستع�م قیمت از ش�کت

ک ۲-۸-۱۲  ه�ینه استه�

ک به روش مستق نهیه�: ۳۲ج�ول   )�لیر �نیل ی(م  میاسته�
 � ک درص�  ارزش  ش� کل س��نه  درص� اسق�ط  استه�  ه�ینه 

 - ۱۰۰ ۰ ۸,۴۰۰ زمین 

 ۵۲۴ ۱۰ ۷ ۸,۳۱۲ س�زی مح�طه

 ۴,۳۰۱ ۱۰ ۷ ۶۸,۲۷۵ س�ختم�ن

 ۸۵۸ ۱۰ ۱۰ ۹,۵۳۰ آ�ت و تجهی�ات م�شین

ک�رگ�هی   ۵۲۷ ۱۰ ۱۰ ۵,۸۵۰ ل�ازم و تجهی�ات آزم�یشگ�هی و 

 ۸۵۷ ۱۰ ۱۰ ۹,۵۲۵ ت�سیس�ت 

 ۵۹ ۱۰ ۲۰ ۳۳۰ ونقلوس�یل حمل

 ۱۴۶ ۱۰ ۲۵ ۶۵۰ تجهی�ات و وس�یل اداری و خ�م�تی

 ۳۷۲ ۰ ۱۰ ۳,۷۲۴ ب�داری قبل به�ه یه�نهیه�



 ۲۶ یمط�لع�ت فنفصل دوم: 

 

ي 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
 خ

رکز
م

الی
شم

ن 
سا

خرا
 

 � ک درص�  ارزش  ش� کل س��نه  درص� اسق�ط  استه�  ه�ینه 

 ۱,۰۳۱ ۱۰ ۱۰ ۱۱,۴۶۰ درص� اق�م ب��)  ۱۰( نش�هبینیی پیشه�نهیه�

 ۸٬۶۷۶ کل  جمع

 ب�آورد س�م�یه ث�بت ۲-۸-۱۳

 ب�داریقبل از به�هه�ی ه�ینه 

 ی ب�دارقبل از به�ه   نهیه�: ۳۳ج�ول 
 �  ه�ینه (میلی�ن ری�ل)  ش�

� مش�وره و اخ� مج�ز حق ثبت ق�ارداده�ی ب�نکیه�نهیه�  ۱۴۱ ی تهیه ط�

ک�رکن�ن ( کل حق�ق س��نه)  ۲ه�ینه آم�زش   ۳۲۴ درص� 

 ۳,۲۵۹ ی آب، ب�ق، س�خت، م�اد اولیه، حق�ق و دستم�د) ه�نهیه�روز  ۱۵ان�ازی و ت�لی� آزم�یشی (ه�ینه راه

کل   ۳,۷۲۴ جمع 

 یاهیس�م�ی ه�نهیه� 

 یاهیس�م� یه�نهیه� �ان یم : ۳۴ج�ول 
 �  مبلغ (میلی�ن ری�ل)  ش�

 ۸,۴۰۰ زمین 

 ۸,۳۱۲ س�زی مح�طه

 ۶۸,۲۷۵ س�ختم�ن

 ۹,۵۳۰ آ�ت و تجهی�ات م�شین

ک�رگ�هی   ۵,۸۵۰ ل�ازم و تجهی�ات آزم�یشگ�هی و 

 ۹,۵۲۵ ت�سیس�ت 

 ۳۳۰ ونقلوس�یل حمل

 ۶۵۰ تجهی�ات و وس�یل اداری و خ�م�تی

 ۳,۷۲۴ ب�داری قبل به�ه یه�نهیه�

 ۱۱,۴۶۰ درص� اق�م ب��)  ۱۰( نش�هبینیی پیشه�نهیه�

کل:   ۱۲۶٬۰۵۶ جمع 

گ�دش ۲-۸-۱۴  س�م�یه در 

گ�دش  هیس�م�: ۳۵ج�ول   در 
�  عن�ان  کل (میلی�ن ری�ل)  ش�  ه�ینه 

 ۱۰,۰۰۰ بن�یم�ه ه�ینه م�اد اولیه و بسته  ۲ بن�یم�اد اولیه و بسته 

 ۲,۷۰۰ م�ه حق�ق و دستم�د  ۲ حق�ق و دستم�د 

 ۲۳۱ آب، ب�ق، س�خت و تعمی�اتی ه�نهیه�روز  ۱۵ گ�دانتنخ�اه

کل   ۱۲٬۹۳۱ جمع 
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 بن�ی اج�ای پ�وژهب�ن�مه زم�ن ۲-۸-۱۵

کســـب  جهت اج�ای ط�� به ط�ر هم�هنگ، منظم و پی�سته، �زم است در م�رد ه� یک از عملی�ت اج�ایی م�ننـــ� 

س�زی، سف�رش، خ�ی� و مح�طهس�زی زمین، عملی�ت س�ختم�نی و مج�زهـ�ی �زم و عق� ق�ارداده�، خ�ی� و آم�ده

ک�رکن�ن، به�هآ�ت، نصــب و راهحمل م�شــین ب�داری آزم�یشــی، ت�خی�ه�ی ان�ازی، ت�ســیســ�ت، اســتخ�ام و آم�زش 

گ�ددنش�ه و غیـ�ه، ب�ن�مـه زم�نبینیپیش  . بن�ی خ�صی تهیه 

 بن�ی اج�ای ط��: زم�ن۳۶ج�ول 
 م�ه

 م�احل اج�ا 
٢٤ ٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

                         خ�ی� زمین

                         اج�ای س�ختم�ن 

ت�سیس�تاج�ای                           

آ�تخ�ی� و نصب م�شین                          

س�زی مح�طه                           

ان�ازی آزم�یشیخ�ی� م�اد اولیه و راه                          



 

 مطالعات مالی : 3فصل



 ۲۹ یمط�لع�ت م�ل: �مسفصل 
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 چکی�ه
شــ�ه پ�وژه را ارائه بینیاین ب�ن�مه، نت�یج م�لی پیش. شــ�دگ�اری ارائه میدر این فصــل ب�ن�مه م�لی پ�وژه ســ�م�یه

سـ� و تحلیل سـ�ی� شـ�ه، تحلیل دوره ب�زگشـت سـ�م�یه، تحلیل سـ�بهبینیه�ی م�لی پیشصـ�رتده� و شـ�مل  می

 . ه�ی م�لی استنسبت

 مف�وض�ت اقتص�دی  ۳-۱
 . است ۱۴۰۰س�ل ش�و� س�خت ف�ودین م�ه 

ی  ب�دار به�هســ�ل اول   ۵ی ارائه شــ�ه در این قســمت تنه� ب�ای  ه�گ�ارشاســت (ب� این وج�د،   ۱۵ی  ب�داربه�هدوره  

 . )ش�دیم رائه ا

ــ��نه ــ�ل اول و دوم به ت�تیب   ظ�فیت ت�لی� سـ کل    ۱۰۰درصـــ� و در ادامه    ۸۰درصـــ� و   ۷۰در سـ درصـــ� ث�بت اســـت و 

 . رس�یم ت�لی� س��نه به ف�وش 

 . ش�دیم  نیت�م  گ�ارانهیس�م�کل س�م�یه اولیه ش�کت ت�سط 

 . درص� است ۱۰۰ن ی صف� و پس از آب�داربه�هن�� تقسیم س�د نق�ی در پنج س�ل اول 

ـــب�ت م�ب�ط ـبه  ــ�ـم�در محـ�ســـ ک�دن  گ�دشهیـ ســـ ــ�بـه�ی درـی�فتنی و ـک�رمحـ�فظـه، ـب� لحـ�ظ  گ�دش حســـ ــ�ـیب  ی، ضـــ

گ�فته شــ�ه اســت ۱۲حســ�به�ی پ�داختنی به ت�تیب   که پ�داخت  .  و صــف� در نظ�  ب� این اســ�س، ف�ض شــ�ه اســت 

 . ش�دیم ی ت�لی� م�نن� خ�ی� م�اد اولیه و ه�ینه دستم�د ب�ف�صله و به ص�رت نق�ی انج�م ه�نهیه�

ک�مف�ر یمف�وض�ت اقتص�د : ۳۷ج�ول   مح�سب�ت 
کلی   س�ی� مف�وض�ت 

کل س�م�یه  � تن�یل   ۲۰% گ�اری ن�

� تن�یل حق�ق ص�حب�ن سه�م  ۲۵% ن�

� م�لی�ت (  صف�  ب�داری) به�هس�ل اول  ۵ن�

� م�لی�ت (پس از   ۲۵% ب�داری)س�ل از به�ه ۵ن�

 صف�  ت�رم دوره س�خت

 ۱۰% ب�داریت�رم دوره به�ه

کل ســــ�م�یه ه�ی بلن�م�ت در ب�زار ســــ�م�یه گ�اری: ح�اقل مق�ار من�ســــب این ن�� ب�اب� ن�� به�ه وامن�� تن�یل 

ــپ�ده ـکل حق�ق  .  ـه�ی ـب�نکی اســـــتســـ ـــه�م: این ن�� ب�اب� ن�� به�ه وامن�� تن�ـیل  ــ�حـب�ن ســـ ـه�ی بلـن�ـم�ت + صـــ

 . ریسک (احتم�ل از دست دادن تم�م ی� قسمتی از س�د و ی� اصل س�م�یه) است

ــ�کت ــم�لی ح�اقل  شـ ــ�ن شـ ــ�دی خ�اسـ ــیس در منطقه مح�وم و منطقه وی�ه اقتصـ ــ�ل از م�لی�ت   ۵ه�ی ت�زه ت�سـ سـ

 . مع�ف هستن�

 گ�اری ه�ی س�م�یهه�ینه ۳-۲
 . ب�داری به ش�� زی� استگ�اری در دوره س�خت و پنج س�ل اول به�هه�ی س�م�یهه�ینه
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 )�لیر �نیل ی(م  یگ�ارهیس�م� یه�نه یمجم�� ه�: ۳۸ج�ول 

 کل دوره ت�لی�  کل دوره س�خت  گ�اری ه�ی س�م�یه ه�ینه 
 ب�داریی به�ه ه�س�ل ی س�خت ه�س�ل

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

گ�اریه�نه یه�کل   ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۲٬۳۳۲ ۰ ۱۲۲٬۳۳۲ ی ث�بت س�م�یه 

� پیش از ت�لی�   ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٬۷۲۴ ۰ ۳٬۷۲۴ کل مخ�ر

گ�دش خ�لص  ۱٬۰۱۲ ۹۲۰ ۲٬۱۷۶ ۱٬۲۴۸ ۵٬۷۸۱ ۰ ۲۸٬۸۸۷ ۰ اف�ایش در س�م�یه در 

گ�اری ه�نه یه�کل   ۱٬۰۱۲ ۹۲۰ ۲٬۱۷۶ ۱٬۲۴۸ ۵٬۷۸۱ ۱۲۶٬۰۵۶ ۲۸٬۸۸۷ ۱۲۶٬۰۵۶ ی س�م�یه 

 ه�ی ت�لی� ه�ینه ۳-۳
 . ی متغی� و ث�بت آن در ج�ول زی� ارائه ش�ه استه�نهیه�ی ت�لی� و درص� ه�نهیه�

 )�لیر �نیل یو ث�بت آن (م  �یمتغ یه�نهیو درص� ه� �یت�ل یه�نه یه�: ۳۹ج�ول 

 ه�ی ت�لی� ه�ینه 
 ب�داریه�ی به�ه س�ل ه�ی س�ل اول ه�ینه  درص� 

 ) ٪۱۰۰پنجم ( ) ٪۱۰۰چه�رم ( ) ٪۱۰۰س�م ( )٪۸۰دوم ( )٪۷۰اول ( ث�بت  متغی�  ث�بت متغی� 

 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰ ۷۰     ک�رگی�ی ظ�فیت ت�لی� (%)درص� به 

 ۸۷٬۹۰۵ ۷۹٬۹۱۳ ۷۲٬۶۴۸ ۵۲٬۸۳۵ ۴۲٬۰۲۸ ۰ ۴۲٬۰۲۸ ٪۰ ٪۱۰۰ م�اد خ�م

 ۲٬۸۷۷ ۲٬۶۱۵ ۲٬۳۷۸ ۱٬۸۱۶ ۱٬۴۹۳ ۲۹۹ ۱٬۱۹۵ ٪۲۰ ٪۸۰ ان�ژی و ی�تیلیتی

 ۵٬۲۴۴ ۴٬۷۶۷ ۴٬۳۳۴ ۳٬۳۰۹ ۲٬۷۲۲ ۵۴۴ ۲٬۱۷۸ ٪۲۰ ٪۸۰ تعمی�ات و نگه�اری 

 ۲۳٬۷۱۸ ۲۱٬۵۶۲ ۱۹٬۶۰۲ ۱۶٬۷۵۱ ۱۴٬۷۴۲ ۱۰٬۳۱۹ ۴٬۴۲۳ ٪۷۰ ٪۳۰ دستم�د

ک   ۸٬۵۳۰ ۸٬۶۷۶ ۸٬۶۷۶ ۸٬۶۷۶ ۸٬۶۷۶ ۸٬۶۷۶ ۰ ۱۰۰% ۰% استه�

 ۱۲۸٬۲۷۳ ۱۱۷٬۵۳۴ ۱۰۷٬۶۳۷ ۸۳٬۳۸۷ ۶۹٬۶۶۱ ۱۹٬۸۳۸ ۴۹٬۸۲۳     ه�ی ت�لی� کل ه�ینه 

 ری�یمنظ�ر ب�ن�مهش�ه بهبینیه�ی نق�ی پیشج�ی�ن ۳-۴
که مشـ�ه�ه  .  ی شـ�ه به شـ�� زی� اسـتنیبشیپی نق�ی ه��نیج� کسـ�ی وجه نق� در هیچیک  شـ�دیم همچن�ن 

 . ش�دینمی مش�ه�ه ب�داربه�هی س�خت و ه�س�لاز 

 )�لیر �نیل ی(م  ی�یرمنظ�ر ب�ن�مهبه  ش�هینیبشیپ ینق� یه��ن یج�:  ۴۰�ول ج

 ش�ه ینیبش ی پنق�ی  یه� �نیج�
 ب�داریس�ل به�ه س�ل س�خت

 پنجم چه�رم  س�م  دوم   اول   اول  

 ۲۶۷٬۰۵۲ ۲۴۲٬۷۷۴ ۲۲۰٬۷۰۴ ۱۶۰٬۵۱۲ ۱۲۷٬۶۸۰ ۱۳۸٬۹۸۷ کل ج�ی�ن�ت نق�ی ورودی 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۸٬۹۸۷ ج�ی�ن�ت ورودی وج�ه 

 ۲۶۷٬۰۵۲ ۲۴۲٬۷۷۴ ۲۲۰٬۷۰۴ ۱۶۰٬۵۱۲ ۱۲۷٬۶۸۰ ۰ ج�ی�ن�ت ورودی عملی�تی 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ س�ی� درآم�ه�

 ۱۲۰٬۷۵۶ ۱۰۹٬۷۷۸ ۱۰۱٬۱۳۸ ۷۵٬۹۵۹ ۶۶٬۷۶۶ ۱۲۶٬۰۵۶ کل ج�ی�ن�ت نق�ی خ�وجی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۶٬۰۵۶ اف�ایش داراییه�ی ث�بت 

 ۱٬۰۱۲ ۹۲۰ ۲٬۱۷۶ ۱٬۲۴۸ ۵٬۷۸۱ ۰ داراییه�ی ج�ری اف�ایش 
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 ش�ه ینیبش ی پنق�ی  یه� �نیج�
 ب�داریس�ل به�ه س�ل س�خت

 پنجم چه�رم  س�م  دوم   اول   اول  

 ۱۱۹٬۷۴۴ ۱۰۸٬۸۵۸ ۹۸٬۹۶۲ ۷۴٬۷۱۱ ۶۰٬۹۸۵ ۰ ه�ینه عملی�تی

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ه�ینه ب�زاری�بی 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م�لی�ت (ش�کت) 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م�لی  نی ت�می ه�نه یه�

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب�زپ�داخت وام 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ س�د سه�م

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ م�لک�ناست�داد 

 ۱۴۶٬۲۹۶ ۱۳۲٬۹۹۶ ۱۱۹٬۵۶۶ ۸۴٬۵۵۳ ۶۰٬۹۱۴ ۱۲٬۹۳۱ وج�ه اض�فی (کس�ی) 

 ۵۵۷٬۲۵۷ ۴۱۰٬۹۶۱ ۲۷۷٬۹۶۵ ۱۵۸٬۳۹۸ ۷۳٬۸۴۵ ۱۲٬۹۳۱ م�ن�ه وج�ه نق� تجمعی

 ش�ه بینیه�ی نق�ی پیشج�ی�ن ۳-۵
کلی،  .  ی ش�ه پ�وژه در ج�ول زی� ارائه ش�ه استنیبشیپی نق�ی ه��نیج� ی نیبشیپی نق�ی ه��نیج�به ط�ر 

ی، وج�ه نق�ی ح�صـــــل از عملی�ت ب�ای پشـــــتیب�نی از عملی�ت ب�داربه�هکه در ط�ل دوره   ده�یم شـــــ�ه نشـــــ�ن 

 . کن�یم کف�یت 

 ) �لیر �نیل ی(م  ش�هینیبشیپ  ینق� یه��ن یج�: ۴۱ج�ول 

 ش�ه ینیبش ی پنق�ی  یه� �نیج�
 ب�داریدوره به�ه س�خت دوره 

 س�ل پنجم س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم  س�ل اول  س�ل اول 

 ۲۶۷٬۰۵۲ ۲۴۲٬۷۷۴ ۲۲۰٬۷۰۴ ۱۶۰٬۵۱۲ ۱۲۷٬۶۸۰ ۰ کل ج�ی�نه�ی نق�ی ورودی 

 ۲۶۷٬۰۵۲ ۲۴۲٬۷۷۴ ۲۲۰٬۷۰۴ ۱۶۰٬۵۱۲ ۱۲۷٬۶۸۰ ۰ ی نق�ی عملی�تیه� �نیج�

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ س�ی� درآم�ه�

 ۱۲۰٬۷۵۶ ۱۰۹٬۷۷۸ ۱۰۱٬۱۳۸ ۷۵٬۹۵۹ ۶۶٬۷۶۶ ۱۲۶٬۰۵۶ خ�وجیکل ج�ی�نه�ی نق�ی 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۶٬۰۵۶ ی ث�بت ه�ییدارااف�ایش 

گ�دش   ۱٬۰۱۲ ۹۲۰ ۲٬۱۷۶ ۱٬۲۴۸ ۵٬۷۸۱ ۰ اف�ایش س�م�یه در 

 ۱۱۹٬۷۴۴ ۱۰۸٬۸۵۸ ۹۸٬۹۶۲ ۷۴٬۷۱۱ ۶۰٬۹۸۵ ۰ ی عملی�تیه�نه یه�

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ب�زاری�بی ه�نه یه�

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ش�کتم�لی�ت ب� س�د 

 ۱۴۶٬۲۹۶ ۱۳۲٬۹۹۶ ۱۱۹٬۵۶۶ ۸۴٬۵۵۳ ۶۰٬۹۱۴ ) ۱۲۶٬۰۵۶( ی نق�ی ه��ن یج�خ�لص 

 ۴۱۸٬۲۷۰ ۲۷۱٬۹۷۴ ۱۳۸٬۹۷۸ ۱۹٬۴۱۱ )۶۵٬۱۴۲( ) ۱۲۶٬۰۵۶( خ�لص ج�ی�نه�ی نق�ی تجمعی

 ۴۸٬۹۹۴ ۵۳٬۴۴۸ ۵۷٬۶۶۱ ۴۸٬۹۳۱ ۴۲٬۳۰۱ ) ۱۰۵٬۰۴۷( خ�لص ارزش فعلی 

 ۱۴۶٬۲۹۰ ۹۷٬۲۹۶ ۴۳٬۸۴۷ )۱۳٬۸۱۴( ) ۶۲٬۷۴۵( ) ۱۰۵٬۰۴۷( خ�لص ارزش فعلی تجمعی 
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� ب�زده داخلی و دوره ب�زگشت س�م�یه  ۳-۶  ن�
که در   ده�یم ی را نشــ�ن گ�ارهیســ�م�)، ن�� رشــ� ســ��نه یک IRR(  یداخل ن�� ب�زده   ی ه�ل یتحل و معی�ری اســت 

شـ�ه ب�ای این   مح�سـبهن�� ب�زده داخلی  .  �دیگ یم ی م�رد اسـتف�ده ق�ار گ�ارهیسـ�م�م�لی ب�ای ارزی�بی سـ�دآوری  

م�لی آن اسـت (ن��   نیت�م ی بیشـت� از ن�� ه�ینه گ�ارهیسـ�م�ب� این اسـ�س، ن�� رشـ� پ�وژه  .  درصـ� اسـت  ۷۲پ�وژه  

ــت) و    ۲۰ی بلن�م�ت  ه�وامبه�ه   ــ�ه اسـ گ�فته شـ ــ� در نظ�  ــ�م�درصـ ــ�دآور تلقی گ�ارهیسـ ــ�دیم ی سـ ب�زده  ن��  .  شـ

در مح�ســب�ت ن�� ب�زده داخلی تع�یل شــ�ه ن�� اســتق�اض و ن��  .  درصــ� اســت  MIRR  (۳۱داخلی تع�یل شــ�ه (

گ�فته  گ�ارهیب�زسـ�م� در مح�سـب�ت ن�� ب�زده داخلی تع�یل شـ�ه  . شـ�دیم ی متف�وت از ن�� ب�زده داخلی در نظ� 

گ�فته شـــ�ه اســـتی متف�وت از ن��  گ�ارهیب�زســـ�م�م�لی و ن��   نیت�م ن��   ن�� ب�زده داخلی  .  ب�زده داخلی در نظ� 

ی ب� ن�خی مع�دل گ�ارهیســـ�م�ی نق�ی مثبت ه��نیج�که    شـــ�دیم ) ب� این ف�ض مح�ســـبه MIRRتع�یل شـــ�ه (

که در مح�ســبه شــ�دیم ی  گ�ارهیب�زســ�م�ه�ینه ســ�م�یه شــ�کت   ی نق�ی پ�وژه ب� ه��نیج�ســنتی،   IRR، در ح�لی 

ــ�م�  IRRن�خی مع�دل خ�د   ــ�دیم ی گ�ارهیب�زسـ ــ�س،  . شـ ــبه    MIRRب� این اسـ ــ�دآوری ت�ن�نهیبواقع مح�سـ ی از سـ

 . آوردیم ف�اهم  IRRش�کت در مق�یسه ب� 

که ارزش   دوره ب�زگشــت ســ�م�یه متح�ک. ســ�ل اســت  ۲٫۷۷ یگ�ارهیســ�م�دوره ب�زگشــت ســ�م�یه ع�دی این پ�وژه  

 س�ل است۳٫۲۳، کن�یم زم�نی پ�ل را نی� در مح�سب�ت لح�ظ 

 ن�� ب�زده داخلی و دوره ب�زگشت س�م�یه : ۴۲ج�ول 
 ش�خص م�لی 

  ری�ل �نیلیم ۳۸۵٬۸۲۱ ۲۰در % ) NPVخ�لص ارزش فعلی (

� ب�زده داخلی (    IRR ( %۷۲ن�

� ب�زده داخلی تع�یل     ۳۱%  ش�ه ن�

 ۱۴۰۲ س�ل  ۲٫۷۷  ۰در % دوره ب�زگشت س�م�یه ع�دی 

 ۱۴۰۳ س�ل  ۳٫۲۳ ۲۰در % دوره ب�زگشت س�م�یه متح�ک 

    : س�ل صف� ش�د ب�ایخ�لص ارزش فعلی مح�سبه می

 ش�ه بینیص�رت س�د و زی�ن پیش ۳-۷
که این ج�ول نشــ�ن .  ی در ج�ول زی� ارائه شــ�ه اســتب�داربه�هی شــ�ه ب�ای دوره  نیبشیپســ�د و زی�ن  همچن�ن 

کلیه  رودیم ، انتظ�ر ده�یم   . ی س�دآور ب�ش�ب�داربه�هی م�رد ه�س�لعملی�ت ش�کت در 

 )�لی ر �نیل ی(م  ش�هینیبش یپ �نیص�رت س�د و ز:  ۴۳ج�ول 

 ش�ه ینیبش ی پ �نیس�د و ز
 ب�داریدوره به�ه

 س�ل پنجم چه�رم س�ل  س�ل س�م س�ل دوم  س�ل اول 

 ۲۶۷٬۰۵۲ ۲۴۲٬۷۷۴ ۲۲۰٬۷۰۴ ۱۶۰٬۵۱۲ ۱۲۷٬۶۸۰ درآم� ف�وش

 ) ۱۰۱٬۵۱۷( )۹۲٬۲۸۸( ) ۸۳٬۸۹۸( ) ۶۱٬۰۱۷( )۴۸٬۵۳۶( ی متغی�ه�نه ی ه�منه�ی 

 )۲۶٬۷۵۷( ) ۲۵٬۲۴۶( ) ۲۳٬۷۴۰( )۲۲٬۳۷۰( )۲۱٬۱۲۵( ی ث�بت ه�نه ی ه�منه�ی 
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 ش�ه ینیبش ی پ �نیس�د و ز
 ب�داریدوره به�ه

 س�ل پنجم چه�رم س�ل  س�ل س�م س�ل دوم  س�ل اول 

 ۱۳۸٬۷۷۹ ۱۲۵٬۲۴۱ ۱۱۳٬۰۶۷ ۷۷٬۱۲۵ ۵۸٬۰۱۹ س�د خ�لص قبل از م�لی�ت 

 - - - - - م�لی�ت 

 ۱۳۸٬۷۷۹ ۱۲۵٬۲۴۱ ۱۱۳٬۰۶۷ ۷۷٬۱۲۵ ۵۸٬۰۱۹ س�د خ�لص

 ۹۷. ۵۱ ۵۹. ۵۱ ۲۳. ۵۱ ۰۵. ۴۸ ۴۴. ۴۵ % از درآم� ف�وش

 س� تحلیل نقطه س�به ۳-۸
که در آن ســـطح،   ی ث�بت ســـ��نه پ�وژه از محل ح�شـــیه ف�وش ه�نهیه�نقطه ســـ� به ســـ�، ســـطحی از ف�وش اســـت 

که می�ان ف�وش .  در نقطه سـ� به سـ�، سـ�د شـ�کت صـف� اسـت. شـ�دیم عملی�تی سـ��نه آن پ�شـش داده   در صـ�رتی 

که می�ان ف�وش بیشـت� از نقطه سـ� به سـ� ب�شـ�،   ده�نیزکمت� از نقطه سـ�به سـ� ب�شـ�، عملی�ت شـ�کت   و در صـ�رتی 

که ج�ول زی� نشــ�ن  . عملی�ت ســ�دآور خ�اه� ب�د کل    رودیم ، انتظ�ر ده�یم همچن�ن  ی،  ب�دار به�هی ه�ســ�لدر 

کث�  کل  ۲۷ب� ف�وش ح�ا  . . ی ث�بت س��نه ب�زی�بی ش�ن�ه�نهیه�درص� از ظ�فیت ت�لی� س��نه ش�کت، 

 س�نقطه س�به لیتحل : ۴۴ج�ول 

 عن�ان 
 ب�داریدوره به�ه

 س�ل پنجم س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم  س�ل اول 

 ۲۶۷٬۰۵۲ ۲۴۲٬۷۷۴ ۲۲۰٬۷۰۴ ۱۶۰٬۵۱۲ ۱۲۷٬۶۸۰ درآم� ف�وش

 ۱۰۱٬۵۱۷ ۹۲٬۲۸۸ ۸۳٬۸۹۸ ۶۱٬۰۱۷ ۴۸٬۵۳۶ ه�ینه متغی� 

 ۱۶۵٬۵۳۵ ۱۵۰٬۴۸۷ ۱۳۶٬۸۰۶ ۹۹٬۴۹۵ ۷۹٬۱۴۴ ح�شیه س�د

 ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲ ۶۲ نسبت ح�شیه س�د (%) 

 ۲۶٬۷۵۷ ۲۵٬۲۴۶ ۲۳٬۷۴۰ ۲۲٬۳۷۰ ۲۱٬۱۲۵ ه�ینه ث�بت 

 - - - - - م�لی  نی ت�مه�ینه 

 ۴۳٬۱۶۵ ۴۰٬۷۲۸ ۳۸٬۲۹۸ ۳۶٬۰۸۹ ۳۴٬۰۸۰ س�ارزش ف�وش در نقطه س�به

 ۱۶ ۱۷ ۱۷ ۲۲ ۲۷ س� (%) نسبت س�به 

 ۲. ۶ ۰. ۶ ۸. ۵ ۴. ۴ ۷. ۳ ی ث�بت ه�نه یه�نسبت پ�شش  

 ش�ه بینیت�ازن�مه پیش ۳-۹
که مشــ�ه�ه  .  ی به شــ�� زی� اســتب�داربه�هی شــ�ه در طی دوره ســ�خت و  نیبشیپت�ازن�مه  به   شــ�دیم همچن�ن 

 . صف� است ه�س�لی ج�ری در تم�م ه�یب�هی ت�لی�، ه�نهیه�دلیل ف�ض پ�داخت نق�ی 

 (میلی�ن ری�ل)  ش�هبینی: ت�ازن�مه پیش ۴۵ج�ول 

 ش�ه ینیبش یپت�ازن�مه 
 ب�داریس�له�ی به�ه  س�له�ی س�خت 

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

 ۵۶۸٬۳۹۴ ۴۲۱٬۰۸۶ ۲۸۷٬۱۶۹ ۱۶۵٬۴۲۷ ۷۹٬۶۲۶ ۱۲٬۹۳۱ ی ج�ری ه�ییدارا

 ۸۲٬۸۲۳ ۹۱٬۳۵۲ ۱۰۰٬۰۲۸ ۱۰۸٬۷۰۴ ۱۱۷٬۳۸۰ ۱۲۶٬۰۵۶ ی ث�بت (خ�لص) ه�ییدارا
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 ش�ه ینیبش یپت�ازن�مه 
 ب�داریس�له�ی به�ه  س�له�ی س�خت 

 پنجم چه�رم  س�م دوم  اول  اول 

کل   ۶۵۱٬۲۱۷ ۵۱۲٬۴۳۸ ۳۸۷٬۱۹۸ ۲۷۴٬۱۳۱ ۱۹۷٬۰۰۶ ۱۳۸٬۹۸۷ ه� یی داراجمع 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب�هی ج�ری 

 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ب�هی غی�ج�ری 

 ۱۳۸٬۹۸۷ ۱۳۸٬۹۸۷ ۱۳۸٬۹۸۷ ۱۳۸٬۹۸۷ ۱۳۸٬۹۸۷ ۱۳۸٬۹۸۷ حق�ق ص�حب�ن سه�م 

 ۳۷۳٬۴۵۱ ۲۴۸٬۲۱۱ ۱۳۵٬۱۴۴ ۵۸٬۰۱۹ ۰ ۰ س�دانب�شته ابت�ای دوره 

 ۱۳۸٬۷۷۹ ۱۲۵٬۲۴۱ ۱۱۳٬۰۶۷ ۷۷٬۱۲۵ ۵۸٬۰۱۹ ۰ س�د ب�قی م�ن�ه

 ۶۵۱٬۲۱۷ ۵۱۲٬۴۳۸ ۳۸۷٬۱۹۸ ۲۷۴٬۱۳۱ ۱۹۷٬۰۰۶ ۱۳۸٬۹۸۷ جمع ب�هی و حق�ق ص�حب�ن سه�م 

 ه�ی م�لی نسبت ۳-۱۰
ــبت ــتب�داربه�هی م�لی در طی دوره  ه�نس ــ�ه اس ــ�ه�ه  .  ی در ج�ول زی� ارائه ش که مش ــ�دیم همچن�ن  ــبت   ش نس

کل دوره  ROEسـ�د خ�لص به حق�ق صـ�حب�ن سـه�م ( .  درصـ� اسـت   ۴۲ی دارای رشـ� ب�ده و ح�اقل  ب�داربه�ه) در 

ــ�م�این ن�� ب�زده ب�ای   ــ�دیم مطل�ب تلقی  گ�ارانهیسـ ــت� از ن��    شـ که  اب�زدهزی�ا بیشـ ــت  از ط�یق   ت�انن�یم ی اسـ

کنن�گ�ارسپ�ده  . ی ب�نکی دری�فت 

به ه� .  ج�ری، نسبت ج�ری (دارایی ج�ری تقسیم ب� ب�هی ج�ری) مح�سبه نش�ه است به دلیل صف� ب�دن ب�هی

 . نگ�انی از ب�بت ریسک م�لی وج�د ن�ارد رودیم روی، به دلیل ع�م وج�د ب�هی ج�ری انتظ�ر 

کل سـ�م�یه و نسـبت   ک�رایی    ی پ�سـنلیه�نهیه�ی به  گ�ارهیسـ�م�همچنین، نسـبت ف�وش به  ی را گ�ارهیسـ�م�که 

 . ش�ن�یم ، مطل�ب ارزی�بی ده�یم رد سنجش ق�ار م�

 ی ب�داردر م�ت به�ه   یم�ل یه�نسبت : ۴۵ج�ول 
 س�ل پنجم  س�ل چه�رم  س�ل س�م س�ل دوم س�ل اول  نسبت 

 ۱۰۰% ۹۰% ۸۱% ۵۵% ۴۲% نسبت س�د خ�لص به حق�ق ص�حب�ن سه�م (درص�) 

 ۲۱% ۲۴% ۲۹% ۲۸% ۲۹% نسبت س�د خ�لص به ث�وت خ�لص

 ۵۲% ۵۲% ۵۱% ۴۸% ۴۵% نسبت س�د به ف�وش 

کل س�م�یه   ۹. ۱% ۸. ۱% ۶. ۱% ۲. ۱% ۰. ۱% نسبت ف�وش به 

 ۸. ۵% ۳. ۶% ۹. ۶% ۹. ۷% ۹. ۸% ی پ�سنلیه� نه یه�گ�اری به  نسبت س�م�یه 

� ب�زده داخلی  ۳-۱۱  تحلیل حس�سیت ن�
کت�ر درآم� ف�وش،   ی ث�بت و ه�ییداراج�ول و نم�دار زی� حســ�ســیت ن�� ب�زده داخلی به تغیی� انف�ادی در ســه ف�

ــ�مـ�ن�� بـ�زده داخلی پ�وژه  .  دهـ�یم ی عملیـ�تی را نشــــــ�ن  هـ�نـهیه� ــ�، بـ� ف�ض عـ�م تغیی� در گـ�ارهیـ ســـ ی حـ�ضـــ

کت�ره�ی ی�د شـ�ه و همچن�نکه در  به تغیی�   IRRحسـ�سـیت  .  درصـ� اسـت  ۷۲ی قبل مشـ�ه�ه شـ�، ب�اب�  ه�بخشف�

 . ی عملی�تی یکس�ن استه�نهیه�ی ث�بت و تغیی� ه�ییدارا
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 کت�ردر سه ف� ی انف�اد  �ییبه تغ ی ن�� ب�زده داخل  ت یحس�س: ۴۶ج�ول 
 ه�ی عملی�تیه�ینه   ه�ی ث�بت اف�ایش در دارایی  درآم� ف�وش  تغیی�ات (%) 

۲۰ .۰۰٪- %۴۹ %۸۶ %۸۲ 

۱۶ .۰۰٪ - %۵۴ %۸۳ %۸۰ 

۱۲ .۰۰٪- %۵۸ %۷۹ %۷۸ 

۸ .۰۰٪- %۶۳ %۷۷ %۷۶ 

۴ .۰۰٪- %۶۷ %۷۴ %۷۴ 

۰ .۰۰٪ %۷۲ %۷۲ %۷۲ 

۴ .۰۰٪ %۷۶ %۶۹ %۷۰ 

۸ .۰۰٪ %۸۰ %۶۷ %۶۸ 

۱۲ .۰۰٪ %۸۵ %۶۵ %۶۶ 

۱۶ .۰۰٪ %۸۹ %۶۴ %۶۳ 

۲۰ .۰۰٪ %۹۴ %۶۲ %۶۱ 

کت�ر یانف�اد  �ییبه تغ ین�� ب�زده داخل  تیحس�س ل یتحل : ۵نم�دار   در سه ف�

 
 ی � یگنتیجه ۳-۱۲

ک�رخ�نه و   ســ�ل  ۷۷. ۲خصــ�ص دوره ب�زگشــت ســ�م�یه ب� ت�جه به اط�ع�ت این بخش به . ۱از زم�ن شــ�و� ســ�خت 

ــ�ل بع� از به�ه  ۷۷ ــ�دی دارد  ۷۲ب�اب�    IRRب�داری آن و ســـ ک�رخ�نه م�ک�ر ت�جیه اقتصـــ ــ�، ایج�د  که در .  درصـــ ازآنج�

ــ�ل و ف�وش آن ــل اول ب�زاری�بی محصـ ــنه�د  فصـ ــکل ب�د ل�ا پیشـ ــ�دیم هم ب�ون مشـ ک�رخ�نه در  شـ که اح�اث این 

گی�د  . اول�یت ق�ار 
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