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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح  کلزا  نام طر  روغن خام 

کشاورزیدستنییپا زمینه فعالیت   ی صنایع تبدیلی 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   شهرک صنعتی شیروان شهرستان محل اجرای طر
کلزا  نام محصول/محصوالت  روغن خام 

 700 تن  ظرفیت تولید
کلزا  از یمواد اولیه موردن   دانه 

 نفر 23 یی زااشتغال
 مترمربع 4,500 ازیزمین موردن

 مترمربع 1,999 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 5,000 میزان مصرف آب 

 لووات یک 670 توان برق  
 مترمکعب در سال 200,000 گاز 

 میلیون ریال 114,056 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 27,830 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 2.93 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 240,119 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 60% % 20در ( IRR)نر
خ بازده تعد  درصد %29 (MIRR) شدهلی نر

 درصد ظرفیت تولید 26% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر
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 چکیده
عرضوه    زانیم  لیتحل  خصوو به  آنجوانب    یتمام یو بررسو  کلزادو محصوول روغن  طرح هدف مطالعه بازار   نیدر ا

 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا یو تقاضا
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

کلزا تولیود   کنجواله  کلزا به همراه محصوووووول جنبی  . اطالعات این محصووووووالت در  شووووووندیمدر این طرح روغن خام 
 .است  شدهارائهجدول زیر  

کلزا مشخصات : 1جدول   کی س یآ یبندطبق طبقهروغن خام 
گمرکی  کدآیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول  فیرد  محیطیرده زیست  تعرفه 
کلزا ر 1  Crude colza oil 1514412306 15141100 4 وغن خام 
کلزا  2  Colza cake 1514512428 23064100 4 کنجاله 

 پروژه معرفی 1-2
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ی،اجتماع  ی،مالحظات اقتصاد  1-2-1

گ کشاورز   یاهیکلزا  کشت  گرفتن در تناوب  که با قرار    صرفه بهمقرون  اریکشاورز بس  یبرا یاز نظر اقتصاد همآناست 
کشوووتسوووط    شیافزا. شوووودمی یبعد  ایکشوووتهدر    نیتوان زم  شیو هم باعث افزا اسوووت کشوووور   زیر    قطعا  کلزا در 

که ا  میخواه  یروغن  یهادانه  دیدر تول ییشووواهد خودکفا کشووواورزان   یبرا یمشووووق  خودخودیبهموضووووع  نیبود 
 الزم را داشته باشند.  هایریزیبرنامه  زیحوزه ن نیاست تا در ا

درصوود   20تا  12و   نیدرصوود پروت   24تا   18درصوود روغن،   55تا  45  یمهم دارا  یروغن  یهااز دانه یکی  عنوانبهکلزا  
 21امگا سوووه( و  )  کینول یلدرصووود آلفا  11(، 9امگا )  کیداول یاسووودرصووود   61کلزا حدود    یدانه روغن. پوسوووت اسوووت

که نسووبت به سووا  غیراشووبا چرب    دیامگا شووش( و هفت درصوود هم اسوو)  دیاسوو  کینول یدرصوود ل   د یمنابع تول ریدارد 
کلزا برداشت    از  برخوردار است.  ینسب تیروغن از مز  .شودمیهر هکتار حدود سه تن 

کشووت می کشووتزارهاهکتار    4000بایسووت  در اسووتان خراسووان شوومالی طبق الگوی  کلزا    یاسووتان دانه روغن نیا  یاز 
که  کشوووت  کلزا قابل 10000بیش از    تقریبا  شوووود  کارخانه باعث ترویج و تشوووویق    احداث برداشوووت خواهد بود.تن  این 

کلزا به کم آب، عنوان یکاشت  گیاه  کاهش واردات و نیز ایجاد ارزش  ک   افزوده مناسب خواهد شد.ایجاد اشتغال، 
 پروژه  یابیمکان  1-3

( 4135058,590215با مختصووات ) 248و   247،  246ی شووماره  هاقطعهاین پروژه در شووهرک صوونعتی شوویروان در  
 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر   GISاجرا خواهد شد و نقشه  
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 شیروان موقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اساس  بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات

 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  2جدول 
 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف

 است  موجود 0 آب  1
 است  موجود 0 برق 2
 است  موجود 0 گاز  3
 است  موجود 0 تلفن  4
  1از  کمتر اصلی  راه 5
  0 راه فرعی  6
  74 فرودگاه بجنورد 7
  491 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,559 بندرعباس  9
  236 آهن جوینراهایستگاه  10
  266 آهن جاجرمایستگاه راه 11
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ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
مواد اولیه طرح به لحظه وارداتی یا داخلی بودن و بررسوووووی الزامات تهیه مواد اولیه و هم نین   تأمینتعیین نحوه 

 .گیریدتعیین قیمت واقعی محصوالت طرح توجیهی مورد ارزیابی قرار می
 مواد اولیه  تأمین نحوه  : 3جدول 

کل )میلیون ریال( هزینه هر تن )میلیون ریال( مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
کلزا  1  149,600 80 1,870 داخل  دانه 
 56 )هر عدد( 0.008  )عدد( 7,000 داخلی کیسه پالستیکی  2

کل  149,656 جمع 
گرفته تومان  24,000قیمت دالر  از سوووایت ایرانیکو و شووورکت بازرگانی زرین   12/12/99عالم قیمت  اسوووتشوووده  در نظر 

 .است
 گرددمی  ارائهاطالعات محصول تولیدی در جدول زیر  

 )میلیون ریال(   میزان فروش ساالنه محصول: 4جدول 
کل قیمت هر تن تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف  درآمد 

کلزا ر 1  210,000 300 700 وغن خام از 
 27,144 23.2 1,170 لزا ککنجاله  2

کل  237,144 جمع 
کارگروه تنظیم بازار    ایمیک  ویژن،  نایسا  استعالم فروش از شرکت بازرگانی زرین،   .استتجارت زر و 

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
کلزا  میزان عرض برداری مطابق اطالعات وزارت صنعت،  های بهرهبر اساس مجوز پروانهه داخلی یا تولید روغن خام 

 .استصورت جدول زیر  به 1399تا  1394معدن و تجارت از سال 
کلزا  میزان عرضه داخلی :5جدول   روغن خام 

 ظرفیت اسمی )تن( سال
1394 388,380 
1395 533,931 
1396 651,914 
1397 949,852 
1398 1,118,682 
1399 1,552,801 

با توجه به اطالعات اخذشوده از وزارت صونعت، معدن و   1399در سوه جدول زیر اطالعات واحدهای فعال در سوال 
کلزا  .شودمی  ارائه  تجارت برای محصول روغن خام 
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کلزا واحدهای فعالاطالعات  :6جدول   1399در سال  روغن خام 
کلزا(  نام واحد  ردیف  ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  )روغن خام 

کشت و صنعت ره آوران 1  10,100 1396  گ ساران  توسعه 
 8,400 1392  زبرخان  روغن طالیی نیشابور  2
 20,000 1397  چابهار  توسعه بحار تجارت 3
 50 1398  شهر و میمهشاهین پارسیانعصاره جاوید  4
 160 1399  چابهار  جهان صنعت و تجارت مکران منطقه آزاد چابهار 5
 2,000 1396  جویبار  فرآوری سبوس مازند  6
 150 1396  شیراز خالل بادام مهیا 7
 8,500 1399  ورامین  ورامین  1کارخانه روغن شماره  8
کندوج  9  6,500 1399  سرا صومعه فرآوری سبوس 
 13,000 1398  بندر امام خمینی فارسکشی نوید خلیجروغن 10
 10,000 1399  گنبدکاووس آلتن دانه صحرا 11
گلستان  12  100 1398  قال آق کشت و صنعت ابکار 
 300 1397  مشهد نگین صدف توس 13
 1,000 1396  شیراز شرکت نوید خوش پارسیان  14
 1,000 1399  شیراز نوید خوش پارسیان شرکت  15
گستر امیررضا  16  1,400 1397  بابل بازرگانی تجارت 
 100 1396  قم کشی دردانه مشرق زمین صنایع روغن 17
 8 1397  شهر و میمهشاهین توسعه روغن سالمت پارس  18
گلبهار سپاهان 19  10,000 1397  شهر و میمهشاهین کشت و صنعت روغن نباتی 
 2,800 1397  نیشابور سهامی تولیدی و صنعتی فضل نیشابور 20
 4,375 1398  نیشابور روغنی خراسان  هایدانه کارخانجات پنبه و 21
 109,500 1399  نهاوند کشت صنعت خزل 22
ک  23  68,000 1399  بهشهر صنعتی بهپا
 15 1399  نور کشت و صنعت آرین طعم خزر 24
 6,600 1398  آبادعلی دشتکشت و صنعت خاور  25
کدشت  شکوفه بهار قائم  26  8,330 1398  پا
گنبد 27  16,000 1399  گالیکش  طالی سفید 
کرمانشاه 28 کشت و صنعت و روغن نباتی ماهیدشت   42,000 1397  کرمانشاه  مجتمع 
 1 1395  مالیر محمود حیدری  29
گستر مشکات 30  12,210 1399  تهران  نوین 
 14,800 1398  گمیشان  کیهان تجارت دایا 31
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که اطالعات ظرفیت تولید واقعی فقط در سووووال  دیگر اطالعاتی وجود ندارد   هایسووووالو در  دارد  وجود  1399ازآنجا
کوه پروانوه   کواهش ظرفیوت اسووووومی واحودهوایی  را نسوووووبوت بوه ظرفیوت    انودگرفتوهلوذا برای رفع این مشوووووکول درصووووود 

دیگر را نیز در این درصوووود ضوووورب    هایسووووالبه دسووووت آورده سووووپ   فوق(  )جدول 1399واحدهای فعال در سووووال 
، لذا با توجه به اسووت 1398تا  1394  هایسووالکه نتیجه آن مشووخش شوودن ظرفیت تولیدی تقریبی در    میکنیم

که پروانه برای    کهاین و ظرفیت واقعی این  تن 1,552,801  برابر 1399صوادرشوده در سوال   هاآنظرفیت واحدهایی 
برای به دسووت آوردن   توانیمکه    دیآیمبه دسووت   0.24، از تقسوویم این دو عدد ضووریب  اسووت تن  377,399سووال 

لذا با اعمال    برداری اسوتفاده نمود.ی بهرههاپروانهظرفیت واقعی هرسوال از ضورب این ضوریب در ظرفیت بر اسواس 
 .شودیماین ضریب جدول زیر حاصل  

 1398تا  1394 هایسالظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  : 7جدول 
 ظرفیت اسمی تقریبی )تن(  سال
1394 94,393 
1395 129,769 
1396 158,444 
1397 230,856 
1398 271,889 
1399 377,399 

بر اسووووواس رگرسووووویون خطی نشوووووان   1404بینی میزان تقریبی تولید را مطابق جدول فوق تا سوووووال نمودار زیر پیش
 .دهدیم

کلزا   میزان تقریبی تولید بینیپیش :1نمودار    روغن خام 
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کلزا از سال بینیمقدار پیش  .است  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400شده تولید داخلی برای روغن خام 
 1404تا  1400تولید داخلی از سال   شدهبینیپیشمقدار   :8جدول 

 میزان تولید  بینیپیش سال
1400 401,840 
1401 456,520 
1402 511,200 
1403 565,880 
1404 620,560 

کشور رو به افزایش    دهدیمنمودار و جدول فوق نشان   کهچنان  هم کلزا در   .استمیزان تولید روغن خام 
بووا آدرس   کشووووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  اتوواق  اسووووووواس اطالعووات  بر  کشوووووور  بووه  میزان واردات 

http://www/tccim/ir    عنوان  وجود ندارد لذا اطالعات به 1399و   1398مطابق جدول زیر اسوت. )اطالعات سوال
گرفته 1397تا  1394آتی از سال  ایهسالبینی  های اولیه برای پیشداده  .شده استدر نظر 

کشور طی  :9جدول   1397تا  1394 هایسالمیزان واردات به 
گمرکی  سال  واردکنندهکشورهای  میزان واردات )تن( تعرفه 
1394 15141100 0 - 
 سوئی  19,000 15141100 1395
 اسپانیا 1,776 15141100 1396
 اسپانیا 437 15141100 1397

کلزا  میزان تقریبی واردات بینیپیش :2نمودار    روغن خام 
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مقودار  .  لوذا بوایود آن را حوذف نمود  شوووووودیمی پرت محسووووووب  اداده  1394کوه عودد صوووووفر سووووووال  بوا توجوه بوه این
کلزا  واردات  شدهبینیپیش  است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400از سال    روغن خام 

 1404تا  1400از سال   واردات شدهبینیپیشمقدار   :10جدول 
 میزان واردات  بینیپیش سال
1398 1,325 
 حدود صفر  1399
 حدود صفر  1400
 حدود صفر  1401
 حدود صفر  1402
 حدود صفر  1403
 حدود صفر  1404

کواهشوووووی بوده و طبق   دهودیمنمودار و جودول فوق نشوووووان    کوهچنوان  هم کشوووووور  کلزا در  میزان واردات روغن خوام 
 .استحدود صفر   1404تا  1400  هایسالشده بین بینی انجامپیش

بووا آدرس   کشوووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  کشوووووور بر اسوووووواس اطالعووات اتوواق  میزان صووووووادرات از 
http:www/tccim/ir    عنوان  وجود ندارد لذا اطالعات به 1399و   1398مطابق جدول زیر اسووووت/ )اطالعات سووووال

گرفته 1397تا  1394آتی از سال  هایسالبینی  های اولیه برای پیشداده  شده است(در نظر 
 1397تا  1394 هایسالصادرات طی    بینیپیش زانیم :11جدول 

کلزا  سال گمرکی روغن خام   کشورهای واردکننده میزان صادرات )تن(  تعرفه 
1394 15141100 0 - 
1395 15141100 0 - 
1396 15141100 0 - 
1397 15141100 0 - 

که    توانیمنمود اما   توانینمبینی  پیش 1397تا  1394به دلیل صوووفر بودن میزان صوووادرات از سوووال  گرفت  نتیجه 
کرد.به صادرات هم  توانیمدر صورت برآورده شدن نیازهای داخلی    فکر 

که برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان صووووادرات اسووووت   برای سووووه  میزان تقاضووووای داخلی 
 محصول در جدول زیر آمده است.
 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :12جدول 

کلزا )تن( سال  میزان تقاضای روغن خام 
1394 94,393 
1395 148,769 
1396 160,220 
1397 231,293 

http://www.tccim.ir/
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کلزا مطوابق جودول فوق توا سوووووال    بینی میزان تقواضوووووای داخلینمودار زیر پیش بر اسووووواس  1404را برای روغن خوام 
 .دهدیمرگرسیون خطی نشان 

 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :3نمودار  

 
کلزا  تقاضای داخلی  بینیپیشمقدار    است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400از سال    برای روغن خام 

 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :13جدول 
کلزا پیش سال  بینی میزان تقاضای روغن 
1398 264,206.5 
1399 306,421.6 
1400 348,636.7 
1401 390,851.8 
1402 433,066.89 
1403 475,282 
1404 517,497.1 

که نمودار و جدول فوق نشان  کلزا افزایشی است.  دهدیمهم نان   میزان تقاضای داخلی روغن 
که مجوز اخذ   بر اساس میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 

 .شودیم  ارائهمعدن و تجارت  
گرفته  :14جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 

کلزا  درصد پیشرفت  ظرفیت روغن 
0%-25% 417,540 

25%-50% 3,000 
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کلزا  درصد پیشرفت  ظرفیت روغن 
50%-75% 1,129,490 
75%-100% 10 

صووورت به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمنمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول موردنظر نشووان    کهچنان  هم
کشوور اضوافه شوود.   تواندیم تن 100,000حدود    1402به سوال  1399که از سوال  طوریبه  باشوندیمصوعودی   به تولید 

کنیم   گر فرض  کشوور  درصود به تولید برسوند،   75ی با درصود پیشورفت باالی  هاکارخانهحال ا   تقریبا    کمبود تقاضوای 
کارخانه موردنظر  خواهد بود. تن 100,000همان   که ظرفیت  گفتن اسوت  ادعا نمود   توانیمتن اسوت لذا   700شوایان 

که ظرفیت باالی ردیف   یتأسکارخانه را  توانیمکه بدون دغدغه فروش محصول،   گفتن است   50نمود. شایان 
که ظرفیت آن 74تا  کارخانه اسووت  که از  یک میلیارد تن در اسووتان البرز  درصوود پیشوورفت به دلیل وجود یک  اسووت 

ک ر  اکارخانهمجوز اخذ نموده اسووووت و  1394سووووال  که مدت سوووواخت آن حدا و    ریتأخسووووال با  6سووووال اسووووت   2ی 
کارخانه اسووووت. ضوووومن  بینی نویسووووندگان طرح عدم راهدرصوووود پیشوووورفت دارد پیش  74هم نان زیر   اندازی این 

که در این زمینه شرایط مساعد   توانیمکه از ظرفیت صادرات نیز  این  .استاستفاده نمود 
 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6

  توان یم، لذا بدون دغدغه  اسووتتقاضووای داخلی بیش از میزان تولید این محصووول    5-1با توجه به تحلیل بخش 
کردروی صادرات محصول نیز برنامه  توانیمکه  روی بازار داخلی حساب نمود ضمن این  .ریزی 

 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7
کلزا، میزان تولید این محصوول از  با توجه به مطالعات انجام  هایسوالشوده در میزان عرضوه و تقاضوای روغن خام 

که موجب اطمینان خاطر سوووورمایهبینیافزایشووووی پیش 1404تا  1400 گذاران جدید اسووووت. هم نین  شووووده اسووووت 
شووووده اسووووت و تفسوووویر آن بینیر پیشحدود صووووف 1404تا  1400 هایسووووالصووووورت نزولی بوده و از  نمودار واردات به

کنون    1394. میزان صادرات محصول از سال  استخودکفایی باوجود ظرفیت تولید در داخل برای این محصول   تا
العواده وجود دارد. و در انتهوا میزان  ی جودیود بوه این بوازار فوقهواکوارخوانوهصوووووفر بوده لوذا یوک زمینوه بکر برای ورود  

کل حدود  1402تا  1399که از سوووووال طوریبه اسوووووتافزایش   1404تا   1400زا از سوووووال تقاضوووووای داخلی به روغن خام 
که باید با احداث    تن  100,000 کارخانه  هاکارخانهکمبود وجود دارد  که  گفتن اسوووت  ی جدید جبران شوووود. شوووایان 

که بدون دغدغه بازار  توانیمتن را دارد درنتیجه   700موردبحث این طرح ظرفیت سوووواالنه  کرد  گذار  سوووورمایه  ادعا 
.اقدام نماید  تواندیماین طرح 



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کلیه مطالعات فنی مربوط به تولید   کلزا  در این بخش   .ردیگیمموردبررسی قرار  روغن خام 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
که روغن نبات  دیبا ماده    نیتریاصول  ، هاطورکلی چربیو بعد از غالت، به  اسوت  کیاسوتراتژ یکاال  کی  یتوجه داشوت 

کلزا در    700لذا هدف در این طرح بررسوی توجیه اقتصوادی تولید    ها هسوتند.موردنیاز انسوان  ییغذا تن روغن خام 
کاری در یک شیفت   300شهرک صنعتی شیروان با تعداد    .استساعته در روز   8روز 

 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2
که پیش از هرگونه بررسوی فنی، مالی و اقتصوادی طرح،   هایژگیهر محصوول و الزم اسوت   و مشوخصوات خاصوی دارد 

درسووتی شووناخته شوووند. شووناخت صووحی  مشووخصووات و انوا  مختلف محصووول، بدون تردید  این خصوووصوویات به
های الزم در انتخاب روش و عملیات تولید و محاسوووووبات بعدی موردنیاز  گیریراهنمای مناسوووووبی جهت تصووووومیم

که یکی از مهم .خواهد بود کلزا   .استروغنی    یاهترین دانهمحصول تولیدی در این طرح روغن 
که م گیاهی اسووووت  کاشووووت بالقوه م  تواندیکلزا  کند اما با تطبیق حرارت و زمان  در شوووورایط    تواندیسوووورما را تحمل 

کشوووور( نیز به گرمسووویری )مناطق جنوبی  کشوووور در  گرمسووویری و نیمه  کلزا در بخش عمدهای از  خوبی تولید شوووود. 
کشوووت م کنترل بیماریبه حذف علف  تواندیمو در این تناوب  شوووودیتناوب غالت آبی و دیم  کمک  های هرز و  ها 

کلزا دارای  ریکند. بعالوه به علت تأث ک، در عملکرد محصوووول بعدی متثر اسوووت.  خصووووصووویات    در حاصووولخیزی خا
کشووت در اغلب اقل گیاه در اقل  یهامیخاصووی برای  سوورد،    یهامی)اقل  چهارگانه ایران  یهامیکشوواورزی اسووت. این 

گرمسو گرمسویر( با عملکردهای مناسوبی در  معتدل، نیمه  کشواورزان   اخیر تولیدشوده و هایسوالیر و  مورد اسوتقبال 
 قرارگرفته است.

گیاه   گزارش نیز روغن حاصله از این   .استمحصول موردبررسی در این 
 محصول تولیدی و ظرفیت تولید : 15 جدول

 تولید ساالنه )تن( نام محصول  ردیف
کلزا ر 1  700 وغن خام از 
 1,170 لزا ککنجاله  2

 المللیاستاندارد ملی یا بین 2-2-1
 استاندارد ملی محصول: 16جدول 

ح  ردیف  شماره استاندارد شر
 3957 اندازه میزان ناخالصی-دانه روغنی 1
 3958 تبدیل نمونه آزمایشگاهی-دانه روغنی 2
 8617 گیری اسیدیتهاندازه-روغنیدانه  3
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 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3
 مواد اولیه و مشخصات فنی : 17جدول 

کل )میلیون ریال( هزینه هر تن )میلیون ریال( مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
کلزا  1  149600 80 1870 داخل  دانه 
 56 عدد 0.008 عدد  7000 داخلی کیسه پالستیکی  2

کل  149656 جمع 
 .استاز سایت ایرانیکو و شرکت بازرگانی زرین  99  استعالم قیمت

 تولید  روش 2-4
ها تحووووووووت  های تولید در دسووترس عموم قرارگرفته اسووت لیکن بسوویاری از فعالیتموارد دانش روشاز  در بسوویاری  

بررسوی این نتایج   وری خا  آن اسوت.اکارگیری روش موردنظر مسوتلزم در اختیار داشوتن فنبهلیسووووووووان  بوده و 
کار مواد و  گردش   .است… بخش شامل ارائه شرح مبسوطی از روش تولید محصول، نموداری از 

 فرایند تولید محصول : 1شکل

 
 

مخزن ذخیره اولیه دانه نباتی

الک بوجاری

کن سیلوی خشک 

سیلوی اصلی

دیگ پخت

پرس ماریچی

کننده مخزن ته نشین 

فیلتر پرس

گنجاله مخزن ذخیرهمخزن ذخیره 

بسته بندی
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 روغنی:  یهاذخیره و نگهداری اولیه دانه -
بنام   یکه آن را توسوووط عامل  کندینباتی همانند موجودات زنده در طی دوران انبارداری تنف  م  یها دانهاصووووال  

کسوووسووونجندیم  یضوووریب تنفسووو کربن دفع شوووده   ضوووریب تنفسوووی این ضووورشوووده/ دیجذب  ژنی. ا کسوووید    ب یا
کیلوگرم وزن خود،    یهاها و شوووورایط مختلف متفاوت اسووووت. معموال  دانهدردانه  کیسووووالم روزانه به ازای هریک 

گازکربنیک متصووواعد م گاز باید   رسووودیلیتر ممیلی 5ناسوووالم به    یهاکه این مقدار دردانه  کنندیمیلی  و این مقدار 
کنترل ا گیرد. بوا  کواهش داد. مًال  از طریق   توانیتمسوووووفر مدر طراحی انبوار و تهویوه آن مودنظر قرار  تنف  دانوه را 

کربن در فضای انبار.افزایش فشار دی کسید   ا
مزبور تولید خواهد شود   یهاحاصول از دانه  یهاهر چه زمان نگهداری در انبار بیشوتر باشود رنب بیشوتری در روغن

کسوویداسوویون اسوو رنب با نامسوواعد بودن شوورایط    غیرین تاافتد.  چرب و غیره اتفاق می  یدهایکه این امر به علت ا
 انبار زیادتر خواهد شد.

 روغنی:  یهاعوامل متثر در نگهداری دانه
 عوامل داخلی –الف  

   رطوبت: -1
درصووووود    5/10تا  7کلزا این مقدار بین   یروغنی مختلف متفاوت اسوووووت. برا  یهامقدار رطوبت مناسوووووب برای دانه

گر رطوبت از حد بحرانی باالتر بااسوووووت بود. تعیین میزان رطوبت بحرانی به   ها خواهیمدانهشووووود شووووواهد فسووووواد . ا
کمتر در نظر   یرطوبت نسوبی هوا نیز بسوتگ که رطوبت هوا بیشوتر اسوت رطوبت بحرانی را  کشوور  دارد. مًال  در شومال 

 .میریگیم
که  ترین عامل در تخریب دانهرطوبت مهم کنجاله ها اسووووت چرا حداقل   کیو حشوووورات به    هامیکروارگانیسوووومها و 

تر بودن میزان رطوبت از یک حد مشوووخش قادر به ها نیز در صوووورت پایینرشووود خود نیاز دارند. آنزیم  یرطوبت برا
 فعالیت نخواهند بود.

 هادیدگی دانهمیزان رسیدگی و آسیب -
 وامل خارجیع -ب
 دما: -

 هاحرارت حاصل از تنف  دانه
ها و حتی پودر شووودن دانه  که این خود باعث خرد شووودن شوووودیها باعث افزایش دما در انبارها متمیز نبودن دانه

کواهش دموا در عین افزایش ن. بوه هم زدن دانوهشوووووودیهوا مآن رطوبوت   افتنیوهوا بوه همراه هوا دادن مالیم بواعوث 
کوه خود مسوووووتلزم مصووووورف زیوادتر   شی. افزاشوووووودیهوا مدانوه   درجوه حرارت بواعوث افزایش اسووووویودهوای چرب شوووووده 

گاهی باعث آتش هایمحلول  .شودیسوزی مقلیایی در زمان تصفیه است. حرارت باال 
 دمای محیط
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وجوه بوه  بوا ت  نیکرد. هم ن  لوذا بوایود انبوار را ایزولوه  دهودیقرار م  ریحرارت محیط نیز درجوه حرارت انبوار را تحوت توأث
 که هوا سردتر است باید هوادهی نمود. ییهادر شب  طیرطوبت مح

 وجود مواد خارجی
ک، برگ و سووواقه طور حشووورات و جوندگان،  همیند  آلودگی میکروبی را افزایش دهن  توانندیها مموادی از قبیل خا

ا و رطوبوت سوووووازی در سووووویلوهوای خوا  تحوت شووووورایط دمولوذا تمییز نمودن دانوه خیلی مهم اسوووووت. عمول ذخیره
گردکنترل  که در باال ذکر   .شودیانجام م  دیشده 

 ها:ونقل دانهحمل- 
کموک نقوالوهونقول دانوهحمول  ایو  یاتسوووووموه  یهوابرای این واحود، نقوالوه  شوووووودیمختلف انجوام م  یهواهوا معموال  بوه 

گرفته  شده است.تسمه /نوار نقاله )( در نظر 
ک ر  ها را بهنقواله قادر اسوووووت دانه تا  30ها  درجه حمول نمواید. عرض نوار نقواله 20طور افقی و حتی مایل با زاویه حدا

که نوار به شوووکل مقعر درمی. در قسووومت زیرین، سوووه غلتک طوری قرارگرفتهاسوووتمتر  سوووانتی 40 نوار    کیآید.  اند 
هوا از السوووووتیوک،  . جن  آنکنودیمتر جوابجوا م  40ود  مترمکعوب دانوه را طی یوک سووووواعوت در حود  40راحتی  نقوالوه بوه

 فوالدی است. یهامیضخیم و یا س  یهاپارچه
کردن دانه- ک   (:Cleaningها )پا

کردن از سه جنبه حائز اهمیت است:  ها از دانهجداسازی ناخالصی  ها قبل از انبار 
 .شوندیها باعث خرابی دستگاه مبعضی از فلزات و چوب -
کنجاله موجود مواد س - کاهش پروت ین در   .گرددیلولوزی باعث 
ک را  مرطوب  - کوه این مواد ا شوووووود از طرف می  هواانود لوذا سوووووبوب تخمیر و تولیود حرارت در زموان نگهوداری دانوهازآنجوا

که این خود دمای دانهمی ها، عبور هوا را دچار اشکالفاصله بین دانه پر شدن  دیگر  .دهدیها را افزایش مکنند 
که در ارتباط با دانهناخالصوووی  نیتریعموم ک و برگ، سووواقهها مطرح اسوووت عبارتهایی  ها، ذرات شووون، اند از: خا
کردن و جداسوووازی فلزات از دسوووتگاه بو جاری اسوووتفاده م  یبیگانه. برا  یهاآهن و دانه  یهاخرده که   شوووودیالک 

 :دیآیشرح آن در زیر م
الوک مسوووووط  لرزانی    شوووووده سوووووپ  واردهوا جوذبدانوه  الیالبوهابتودا توسوووووط مگنوت دواری ذرات بواردار موجود در  

زیرین و در تماس با   یهاچسوبیده به هم یا به غربال از الک از قسومت  یهابرای جداسوازی دانه  نجایدر ا  شووندیم
انی و جریان باد از قسومت تحتانی سویسوتم  مکش از قسومت فوق  نی. هم نشوودیاند اسوتفاده مشودهها تعبیهگلوله

  ی هااز شووکل دانه  متأثر  زیجدا شوووند. شووکل منافذ ن با هم  ریز تر  و  ترکه مواد سووبک شووودیزمان باعث مطور همبه
 .استکلزا  

 ها:کردن دانهخشک- 
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کتریها در اثر حرارت، درنتیجه این فرآیند از فعاکردن عبارت اسووووت از خارج نمودن آب از دانهخشووووک ها و  لیت با
. در  دیوآیبحرانی نرسوووووود جلوگیری بوه عمول م  از نقطوه  ترنییهوا ، مشوووووروط بر اینکوه میزان رطوبوت بوه پواعمول آنزیم

که این نقل و    شووووودیکردن در ضوووومن حذف رطوبت سووووطحی، رطوبت مرکزی به سووووط  منتقل مجریان خشووووک
که رطوبت به حد مطلوب نرسویده باشود ها  کردن دانه. عمل خشوکافتیادامه خواهد    انتقاالت رطوبتی تا زمانی 

کردن انبارک، خشووکشووودی( انجام مBatch-In-Binکننده )در انبارک خشووک کردن و تخلیه معموال  در طول . پر 
متر افزایش داد.    3هوا را توا حودود  ارتفوا  دانوه  توانیهوای مجهز بوه همزن، مدر این انبوارک  شوووووودیانجوام م  یوک روز

کردن دانوه کوه یوک هلمخلوط   یهوامتحرک )میلوه دارای موارپیم مجهز بوه پره   یهوا در آن بوه این صوووووورت اسوووووت 
وسووووویلوه رطوبوت در توده دانوه  . بودینکنودیهوا را از پوایین و طرفین خود بوه سوووووموت بواال هودایوت محلزونی( دانوه

 .  دیکنیاز این ماشین را در صفحه بعد مشاهده م  یری. تصوشودییکنواخت م
 روغنی در سیلو:  یهانگهداری دانه -

  ی های مدرن براشووده اسووت. در این سوویلوها از تکنیکمرتفع اسووتفاده  یادر واحد موردنظر از سوویلوهای اسووتوانه
کنترل درجه حرارت و رطوبت و هجوم آفات به آن که در  شوده اسوت. دانهها اسوتفادهخروج هوا،  ها توسوط باال بری 

کهسوویلوها دوجداره نی. اشووودیکنار سوویلو قرارگرفته به نوک آن فرسووتاده م مشووبک اسووت.   یجداره داخل  ای بوده 
صووورت عایق . البته این الیه هوا خود بهشووودیهوای مرطوب مابین دو اسووتوانه توسووط مکش به خارج هدایت م

کرده استوانه داخلی را سرد نگه م کانال تغذیه هوا  دداریعمل   .شودیم تأمین. هوای موردنیاز دانه توسط 
کمک به خروجی طبیعی دانه  لوهایدر پایین این سو .  شوودیها از یک سویسوتم تغذیه و یک هلی  اسوتفاده مبرای 

درمجموع اسوووووتفوواده از حووداقوول نیروی انسووووووانی و هم نین بیشوووووترین اسوووووتفوواده از فضووووووا، ازجملووه مزایووای این 
 .لوهاستیس
 ها:پخت دانه-
روی دسووتگاه پرس مسووتقر و دارای چندطبقه اسووت.    از  مورداسووتفاده برای این منظور (StacK COO Ker) پخت 

کف طبقات به فل  . باال بودن شوووودیها منتقل مدیب دوجداره اسوووت. حرارت توسوووط بخار موجود در جداره و 
 .شودیها مدرجه حرارت در دیب پخت باعث افت رطوبتی فل 

 (Screw Press)  یاها با ماشین پرس مداوم حلزونی پلهدن فل فشر-
در این ماشوووین حلزون در داخل اسوووتوانه مشوووبک مخروطی قرار دارد. بار از سووومت قطورتر وارد دسوووتگاه شوووده و با 

کاسوته شوده و بر فشوار وارد برشوودیچرخش حلزون به جلو رانده م  . با جلو رفتن بار از فضوای مابین حلزون و بدنه 
 .شودیو بدین ترتیب روغن از استوانه مشبک خارج م  گرددیها افزوده مدانه

گذاری اندک  سوزی سرمایهسادگی و عدم آتش  توانیکشی نسبت به استخراج با حالل را ممزایای این روش روغن
 شده پایین بیان نمود.  تمام  متیو ق
 فیلتراسیون روغن-
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کنجاله و جامدات مختلف دیگر  شووودی( انجام مPress Fihterعمل فیلتراسوویون در دسووتگاه فیلتر پرس ) که ذرات 
 .کندیرا از روغن جدا م

 نگهداری روغن-
 .شودیروغن در سیلوهای نهایی نگهداری م  درنهایت

کار هسووتند از چندگیری )روغنروغن که درزمینه    یامروزه متخصووصووان به دسووت   یروش برا  نیکشووی( مشووغول به 
 تر است،  تر و درستسالم  اریکه بس  ییهااز روش  یکی.  کنندیآوردن روغن استفاده م

 .است (cold press) به روش پرس سرد  گیریروغن
ک  یروغن برا نیآمده با روش پرس سووووورد بهتردسوووووتبه  روغن روش روغن با فشوووووار   نی. در ااسوووووت  یمصووووورف خورا
درجه   120از    شوتریب  دینبا  یروغن اسوتحصوال یشوده و دماها اسوتخراجز آنا  یروغن یهاوهیها و مدانه یرو  یکیمکان

 .( باشدگرادسانتیدرجه   49)  تیفارنها
 .گرددیآن حفظ م  یاهیطعم و عطر مطبوع بوده و تمام ارزش تغذ  یآمده با روش فشار سرد دارادستبه  روغن
کسووووویودان و ویتوامینوهآنتی  مقودار از    شوووووتریب  یلیموجود در روغن تولیودشووووووده بوه روش پرس سووووورد خ  یع یای طبا
کسیدان و ویتامینهآنتی که با د  یای روغنا  ها تولیدشده است.روش  گریاست 
  یی ایمیش  بیگونه ترکروش از هیم  نیکشی است، در اهای مختلف روغنراهکار در میان روش  نیسرد، بهتر  پرس

و بدون واردکردن   نییپا یها در دما. در پرس سوووورد روغن با اسووووتفاده از اعمال فشووووار به دانهشووووودیده نماسووووتفا
رد موجود در روغن بوه  کوه در مرحلوه    شوووووودیم  دیوتولروغنی    بوه سووووواختوار دانوه    بیوآسووووو  هرگونوه   لتر یف  وسووووویلوه  بعود، لر
کیفیت مطلوب آماده    یجداساز  .شودیاستفاده م شده و روغن با
گرمروغن دستگاه  گیری پرس 

گرم   کشووویروغن گیری  روغن  ی. براشوووودیمحسووووب م  ییایمیهای اسوووتخراج روغن به روش شووواز روش  یکیپرس 
گرم قبول از ا و    کننودیگرم م  یبزرگ  یهوابیوهوا را در دموردنظر شوووووموا وارد دسوووووتگواه شوووووونود آن  یهوادانوه  نکوهیپرس 

موارد روغن ذرت و    شوتری. در بشوودیم  انجامها  آن یکشوی روروغن  اتیها عملسوپ  با واردکردن فشوار باال به دانه
گرم ب. روغنندیآیروش به دسووووت م نیآفتابگردان با اسووووتفاده از ا کارخانه  شووووتریگیری پرس  بزرگ با   یهاتوسووووط 

گرم بوه دسوووووت م  ی. روغنردیگیروزانوه انبوه صوووووورت م  دیوتول نسوووووبوت بوه روش پرس سووووورد از    دیوآیکوه از روش پرس 
کشوووی  روغن یگیری بکر دانه از روش پرس سووورد براهای روغندسوووتگاه یاسوووت. تمام  اربرخورد یترنییپا  تیفیک

 .کنندیاستفاده م
گرم-  تفاوت روش پرس سرد با پرس 

گرم، به دلروغن  درروش دارد    ییباال یآمده دمادسوووتبه  یوجود حرارت باال، روغن خروج  لیگیری به روش پرس 
درروش پرس سوورد  یخوا  خود را از دسووت بدهد ول  شووتریشووده، بکه روغن اسووتحصووال شووودیامر سووبب م نیو ا

کمتر از    یدمووا کلوودپرس  . روغنشوووووودیخوبی حفظ مروغن بووه  دیووکووه خوا  و فوا  اسووووووتدرجووه    45روغن  گیری 
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که روغن حاصوله عار که    ییایمیهای شودارندهنگه ایو   یاز هرگونه افزودن  یفشوردن دانه بدون حرارت اسوت  اسوت 
 .معروف بوده است  یبه روش عصار  میدر قد
کار م  سوتمیمصورف برق سو  زانیم  ازنظر  سوهیهم در مقاو مضوافا  مصورف برق آن  کندیروش سورد بدون بو و سوروصودا 

گرم به    .است  بیستمیکبا روش 
  م یشوده بدون هروش، روغن خروجی حاصول نیدر ا  .توجه اسوتقابل  اریدرروش سورد بسو  یکالن اقتصواد  تأثیرات

کامال  طب  رییتغ   .است  یع یو 
 .دیآالت تولدر اختصار ماشین نییپا  اریبس   استهالک
ک انسوان  میدر مصورف مسوتق  یاسوتحصوال  یهاروغن سوالمت   از یو بدون ن  کی% ارگان100  یهاعنوان روغنبه  یخورا
 .ییایمیش  هیبه تصف

 .  یلیفس   یهاه از سوختو عدم استفاد  یزیستمحیط یعدم آلودگ
گرم برا  گونههمان اسووووتخراج روغن از دانه از حرارت اسووووتفاده    یکه از عنوان روش مشووووخش اسووووت درروش پرس 

گرم مابتدا دانه  یعنی  گرددیم  .گرددیها روغن خارج مو سپ  توسط فشار واردکردن به آن  شوندیها 
اسووت و با   ییایمیحالل شوو کی. هگزان  گرددیاسووتفاده م  زیبه نام هگزان ن  ییایمیروش معموال  از ماده شوو نیدر ا

گردد. 100  تقریبا  که   شودیو باعث م  گرددیم  بیروغن موجود دردانه ترک  درصد روغن دانه استحصال 
ک دیآیشکل به دست م  نیکه به ا  یروغن استفاده شدن قابل یکه برا شودینبوده و روغن خام محسوب م  یخورا

گردند. چون حرارت د  هیتصووف  دیبا   ر ییباعث تغ   ییایمیروغن و اسووتفاده از مواد شوو  دنیشووود و مواد مضوور آن خارج 
که  دسووتگاه پرس سوورد روغن  فّناوری  شوورفتیبا پ  ریاخ هایسوواللذا در    گرددیروغن م  باتیترک گیری به وجود آمد 

که اصطالحا  به آن کنند  گفته مقادر بودند بدون حرارت و استفاده از حالل، روغن دانه را جدا   .شودیها پرس سرد 
ک ر دارادسوتپرس سورد معموال  روغن به  درروش کم ه نیکه ا اسوتدرجه حرارت   40تا  30  یآمده حدا   م یحرارت 

 .  کندیروغن وارد نم  ییایمیش  اتبیبه ترک  یبیآس
که در پرس سورد نم  البته کرد ول 100  توانیمسولم اسوت  سوالمت روغن  در عوض به  یدرصود روغن را از دانه اسوتخراج 

 .گرددیوارد نم  یبیآس
 مشخصات دانش فنی تولید  2-5

کشووووور  فّناوریهای  به جهت پیشوووورفت ی ایرانی  هاشوووورکتدر اختیار    صووووداندانش فنی این صوووونعت از صووووفرتا    در 
کمک فیلتر و امکانجهت تسوووریع  که قبال  طوریبه  .اسوووت جهت تسوووهیل عملیات در    بهینه درروش پرس سووورد از 

لذا دانش فنی این فرایند در    گرددینمدرروش پرس سورد دیگر اسوتفاده    ولی اینک  نمودندیماسوتفاده  فیلتر پرس 
گردیده استکشور    .عمومی 
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کیفیت  2-6  کنترل 
کیفی محصوول به کنترل  که در مبحث  ، واضو  اسوت  گرددیمموردنیاز محصوول ذکر    هایآزمایشعنوان  از مواردی 

 ها، وجود یک آزمایشگاه در واحد ضروری است.و شرایط خا  آزمایش  هایژگیوکه به دلیل  
کووه دارای تجهیزات    گرددیمبینی  ای مووذکور پیشهووبنووابراین در این واحوود آزمووایشوووووگوواهی برای انجووام آزمووایش

 آزمایشگاهی موردنیاز باشد.
متر دیجیتالی/ اتوکالو/ دسیکاتور/ دستگاه   PHاند از: پاالیشگر/ ترازوی دقیق آزمایشگاهی/ این تجهیزات عبارت 

گیری و غیره جهت   گردید.  هایکنترل  و  هاشیآزماآب مقطر   دستورالعمل سازمان دارو و غذا انجام خواهد 
ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر

بر اسوووواس نوع مواد مصوووورفی و تولیدی و هم نین    .اسووووتزیسووووتی مطابق با رده چهار  تمامی موارد زیسووووت محیط
کوه فرا  یهواینودگیه فرآینودهوا، نوع و میزان آالمرحلو مختلف، امکوان   ینودهوایصووووونوایع متفواوت اسوووووت. بودین معنی 

آوری و انبار مواد تولیدشووووده،  آوری مواد اولیه، تولید و تبدیل مواد واسووووطه و جمع آلودگی در سووووه مرحله به جمع 
گواههای زیسووتازجمله فعالیت اسووتمتحمل   از متسووسووات    ISO 14000  رینظ  ییاهنامهیمحیطی توصوویه به اخذ 

که مورد تائید سازمان محیط  های زیر است:زیست و موسسه استاندارد باشند از طریق فعالیتمعتبر 
 های صنعتی و بهداشتیتصفیه فاضالب-

کیفی آالها و اندازهشوووناسوووایی دقیق فاضوووالب کمی و  کلیه واحدها و تعبیه سووو  هاندهیگیری  تصوووفیه    یهاسوووتمیدر 
 فاضالب 

 تالش برای جلوگیری از آلودگی-
کیفی آالرفع آلودگی هوای حاصول از فعالیت  درزمینه   کمی و  گرفته و    هاندهیهای صونایع، مطالعات ارزیابی  صوورت 

کنترل آن گرفووت، ازجملووه نصووووووب دسوووووتگوواهاقوودامووات الزم جهووت  گیری  انوودازههووای پیشووووورفتووه  هووا انجووام خواهوود 
که به  یهانیاتمسوووفری و دورب  یهاندهیآال   ها ندهیگیری آالمبادرت به اندازه Line Onصوووورت روزانه و مداربسوووته 
 کنندیم
 جامد  زائدرفع مواد -
 محیطیهای زیستانجام پژوهش-

کنترل آلودگی هوا و بازیافت ضوایعات اسوتوار  این فعالیت ها بر محور اصوال  فرآیند و دوریزها، تصوفیه آب و فاضوالب، 
 .است

 توسعه فضای سبز
. طبق اسووتانداردهای  اسووتدسووتی  تلفیق صوونعت با فضووای سووبز یکی از اهداف اصوولی صوونایع باالدسووتی و پائین

که در این مجتمع درصوود  در ده درصوود از فضووای صوونعت  دیمحیطی بازیسووت ی به فضووای سووبز اختصووا  داده شووود 
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  یها شوده اسوت )آبیاری این فضوای سوبز با اسوتفاده از پسواببیشوتری از این مقدار به فضوای سوبز اختصوا  داده
کاسته مردیپذیشده صورت مصنعتی تصفیه که تا حد زیادی از مصرف آب   )شودی. 

کارآمد  فّناوریی  کارگیرروز و عدم به  فّناوریاستفاده از    غیر 
که یک اسوتاندارد جدید محیط محیطی، برای از بین بردن  ، به دلیل فشوارهای زیسوتشوودیزیسوت وضوع مزمانی 

کاهش دهد.    هایتا درصوودی از آلودگ سووازدیموجود، هزینه و نیروی انسووانی زیادی را متوجه خود م  یهایآلودگ را 
گر  که ا گرفته م  فّناوریمحاسوبات مشوخش سواخته  کار  که در صونعت موردنظر به  با اسوتانداردهای   شوودیجدیدی 

کاهش آلودگ که  ، باراندمان باالی خود موجب افزایش تولید نیز مییموردنظر مطابقت داشته باشد، عالوه بر  شود 
کیفی  اسووووتانداردهای زیسووووت  یآن و داشووووتن تمام  فّناوریدر این راسووووتا شوووورکت با توجه به بروز بودن  محیطی و 

 این موضوع را اثبات نماید  تواندیجهان، م
گرفته  فّناوریارتقای    تواندیزیسووت محفظ محیط کار  کشووورهای اروپائی به  شووده و  را نیز فراهم آورد. این روش در 

.  شووووووندیآوری مور مطابقت ندارند، جمع مذک  یو با اسوووووتانداردها  انددهیکه به پایان عمر خود رسووووو  هاییفّناوری
گاهی این  کشووورهای درحال  هافّناوریالبته  نصوویب نبوده بین بیکه ایران نیز دراین  شووودیتوسووعه فرسووتاده مبه 

 است.
گر صووووونعوت موا توانمنودی تولیود فراورده  انوددهیوزیسووووووت بر این عقنظران حوزه محیطصوووووواحوب  بوا حفظ    یاکوه ا

، نباید  نندیبیمناسوب را در خود نم فّناوریحال توان دسوتیابی به  ی را ندارند درعینمحیطاسوتانداردهای زیسوت
منسووووخ و قدیمی، به   هایفّناوریگیری از  در برخی واحدها به دلیل بهره  رایها برود ، زبه سووومت تولید آن فرآورده

معنا سوواخته  یسووت را نیز بیزکه بحث تقدم صوورفه اقتصووادی بر حفظ محیط  رودیحدی مواد اولیه و انرژی هدر م
اوریکوه بوایود پرداخوت شوووووود توا    ییهوانوهیاسوووووت، چنوان وه هز کوه بوه    ییهوانوهیتر ولی بروزتر تهیوه شوووووود، بوا هزگران  فنوّ

مقایسووه شووود    رودیزیسووت هدر ماحیای محیط  و  ینامناسووب در مصوورف مواد اولیه، انرژ  فّناوری  کارگیریبهدلیل  
خواهد    دترینیز مف ع یو رشود صونا فّناوریتر و ازنظر توسوعه صورفهکه این موارد بسویار به  شوودیاین نتیجه حاصول م

 .بود
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
در    موردنیازه  یرد. سووووورمایگیصوووووورت م  یگذارهیاز طرح، سووووورما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یوق سووووورموایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیوازه  یوه ثوابوت و سووووورموایوطرح، سووووورموا  یدوران اجرا  توأمینه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحله  ثابت در    هایدارایی.  شودیم
 زمین  2-8-1

 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 18جدول 
ح   کل قیمت  واحد قیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 3,375 0.75 4,500 شهرک صنعتی شیروان خراسان شمالی  زمین 
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 ساختمان و  سازیمحوطه 2-8-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  یهانهیهز

 ریال( میلیون ) سازیهزینه محوطهمیزان و : 19جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   540 0.3 مترمکعب 1,800 برداری و تسطی  خا
کشی و درب  4,860 9 مترمربع 540 حصار 

 1,575 7 مترمربع 225 درصد مقدار زمین(  5سازی )آسفالت و محوطه
 360 8 عدد 45 زمین( درصد مقدار  1و روشنایی )  ایجاد فضای سبز 

کل  7,335 جمع 
 (ریالمیلیون )  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 20جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 22,500 25 900 سوله سالن تولید 

 36,000 30 1,200 سوله انبار مواد اولیه
 20,625 25 825 سوله سالن تولید 

 13,500 30 450 سوله انبار مواد اولیه
 11,250 25 450 سوله انبار محصول 

 7,830 45 174 آجر و تیرچه و پوشش ساختمان اداری 
 4,500 45 100 آجر و تیرچه و پوشش رفاهی و نگهبانی

 4,500 10 450 زیرسازی  و روغن خام هیزیرسازی سیلوهای مواد اول
کل:  62,200 جمع 

 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3
 )میلیون ریال(  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  21جدول 

 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت ماشین ردیف
 800 400 2 سنج و دماسنج دارای رطوبت هادانهسازی اولیه برای ذخیره-البرز سیلو  سیلو 1
کنجاله هادانهانتقال  نقالهتسمه 2  330 110 3 شرکت ویترین نت-متر 10به طول ی روغنی و 
گیر بک  الک بوجاری  3  160 160 1 شرکت ویترین نت-مجهز به مگنت غربال و مکش هوا، موتور، 
کربن استیل، سیلو 4  150 150 1 البرز سیلو-محدب و انتهای قیفی  سقف از جن  
 200 200 1 شرکت ویترین نت-یمترمکعب  40، دوجداره ایستاده،سیلندری شکل و  برج پخت  5
کلد پرسینبشرکت   -تن در ساعت 5 تیظرف مارپی ی حلزونی، پرس  6  3,220 3,220 1 ایران 
کام-مترمکعبی کی استیل، کربن  ذخیره روغن، مخزن 7  80 40 2 مخزن دات 
کننده،ته تانک  8 کام -مترمکعبی کی ی صافی ورودی،دارا ،ستادهیا  نشین   15 15 1 مخزن دات 
کلد پرسینبشرکت  -زنب نزن فوالدی از جن  سانتریفوژ، پمپ روغن 9  89 44.5 2 ایران 
 130 130 1 شرکت ویترین نت-استیل و صفحات مشبک کربن از نوع قاب و صفحه، فیلتر پرس 10
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 کل هزینه  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  آالت ماشین ردیف
کربن استیلبرای ذخیره مخزن 11 کام -سازی روغن خام،   680 340 2 مخزن دات 
کنجالهبرای ذخیره سیلو 12  150 150 1 البرز سیلو-سازی 
 80 80  اینم 3 لوله و اتصاالت  13

کل  6,084 جمع 
گرفته تومان 24,000قیمت دالر   .ی جدول فوق اخذشده استهاشرکتاز   99  عالم قیمتاستشده  در نظر 

 تأسیسات 2-8-4
 )میلیون ریال(  تأسیساتهزینه :  22جدول 

ح  عنوان  قیمت شر
 7,500 کیلووات 150اضطراری  ژنراتور کابل ورودی، ترانسفورماتور، کیلووات 670 رسانیبرق
 1500 مترمکعبی  8منبع زمینی  -کشیبا لوله  یشهر نمیا 1انشعاب خط  رسانیآب 

کنتور ،40 3حجم سوخت مصرفی  رسانیسوخت  گاز و نصب رگوالتو و   300 40انشعاب 
گرمایش و ایمنی کولر  4 وسایل سرمایش،   500 ی عدد بخار 6و  4500عدد 

کد کپسول آتش  عدد 33 کپسول اطفا حریق. گاز سپهر   75 لوگرمیک 6وزن  123نشانی پودر و 
 600 تنی 30 باسکول 

 950 تصفیه شیمیایی پساب  تصفیه پساب
 100 تلفن و تجهیزات اینترنت خط  3 ارتباطات 

کل  11,525 جمع 
 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-5

کارگاهی:  23جدول   )میلیون ریال(  هزینه لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 

 4,000 4,000 1 و...(  اسپکتوفتومتر ،متر phترمومتر،آزمایشگاهی )انوا  وسایل  آزمایشگاه زاتیتجه 1
 850 850 1 تجهیزات تعمیرگاه و انبار ابزارآالت   2

کل  4,850 :جمع 
 نقلیه وسایل 2-8-6

 )میلیون ریال( هزینه وسایل نقلیه:  24جدول 
ح وسایل ردیف کل  واحدقیمت  تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 

 330 165 2 لیفت بهرامی شرکت-ترازو دار –تن  2 جک پالت  1
کل:  330 جمع 



 24 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-7
 )میلیون ریال( هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی: 25جدول 

ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 M58 2 45 90 کامپیوتر دسکتاپ ل وومدل ل وومدل-جی  آلبا مانیتور  کامپیوتر 1
 HP-MFP-M130FN 1 50 50 پرینتر 2
 10 2.5 4 پاناسونیک رومیزی تلفن  3
 240 240  اف دکور-ام دی اف  و صندلی اداری میز 4
 PRIME H310M-C/PS R2.0 LGA 1151 Motherboard 1 90 170 مادربرد ایسوس کامپیوتر 5

کل:  560 جمع 
 انرژی  هزینه 2-8-8

 میزان مصرف و هزینه آب و انرژی: 26جدول 
ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر

 35 7,000 5,000 مترمکعب آب مصرفی 1
 1650 1,100 1,500,000 کیلووات  برق مصرفی  2
 240 1,200 200,000 مترمکعب سوخت مصرفی 3
 120 120,000,000   ارتباطات  4

 131 نشدهبینیپیش
کل:  2,176 جمع 

 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-9
 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  27جدول 

ح  کل تعمیرات  درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  سالیانه )میلیون ریال(هزینه 
 146.7 2 7,335 سازیمحوطه

 1,244 2 62,200 ساختمان 
 243.36 4 6,084 آالت و تجهیزاتماشین

 1,152.5 10 11,525 تأسیسات 
کارگاهی  485 10 4,850 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 66 20 330 ونقلوسایل حمل
 56 10 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  3,393.56 جمع 
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 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-10
 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه:  28جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه   تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 - - - مدیر مالی و اداری 2
 900 50 1 بازرگانی و فروشمدیر  3
 1,080 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 - - - تدارکات مس ول 5
 1,080 30 2 نگهبانی  6

کل:  4,320 جمع 
 )میلیون ریال(  تولید( کارکناننیروی انسانی ) یهانهی هز  :29جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه   تعداد  شر
 900 50 1 مدیر فنی 1
 - - - مدیر تولید  2
کیفیت 3 کنترل و   900 50 1 مدیر 
 720 40 1 سرپرست انبار  4
 - - - ریزی و تولید کارشناس برنامه 5
 720 40 1 سرپرست نگهداری و تعمیرات  6
کیفیت  7 کنترل   - - - کارشناس 
 630 35 1 تکنسین مکانیک 8
 630 35 1 تکنسین برق 9
 1,080 30 2 کارگر انبار مواد اولیه  10
 1,080 30 2 کارگر انبار محصول 11
 630 35 1 راننده وسایل نقلیه  12
 4,320 40 6 اپراتور خط  13

کل  11,610 جمع 
 نیروی انسانی  یهانهی هز  :30جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 4,320 6 کارکنان اداری 
 11,610 17 کارکنان تولید 

کل  15,930 جمع 
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  مه یماه ب 3ماه سونوات و   1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیماه محاسوبه م 18تبصوره:: حقوق سواالنه 
کارفرما(  سهم 

کار در   کار 300و با   فتیش کی::  گرفته    یروز   .شودیمدر سال در نظر 
 هزینه مواد اولیه 2-8-11

 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 31جدول 
کل  هزینه هر تن مصرف ساالنه )تن( تأمینمحل  و مشخصات فنی   نام مواد اولیه ردیف  هزینه 

کلزا  1  149,600 80 1,870 داخل  دانه 
 56 عدد 0.008 عدد 7,000 داخلی پالستیکی کیسه  2

کل  149,656 جمع 
 .استاز سایت ایرانیکو و شرکت بازرگانی زرین  99  استعالم قیمت

ک   هزینه 2-8-12  استهال
 )میلیون ریال( به روش مستقیم هزینه استهالک:  32جدول 

ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 3,375 زمین 
 - 100 0 7,335 سازیمحوطه

 462 10 7 62,200 ساختمان 
 3,919 10 7 6,084 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  548 10 10 4,850 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 437 10 10 11,525 تأسیسات 
 1,037 10 10 330 ونقلوسایل حمل

 59 10 20 560 خدماتیتجهیزات و وسایل اداری و 
 126 10 25 7,428.6 برداریقبل بهره یهانهیهز

 743 0 10 10,368.76 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل  8,263 جمع 

 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-8-13-1

 برداری بهره: هزینه قبل از  33جدول 
ح   هزینه )میلیون ریال( شر

 120 تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکی یهانهیهز
کل حقوق ساالنه(  2) کارکنانهزینه آموزش   318.6 درصد 

 6,990 آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد( ی هانهیهزروز  15و تولید آزمایشی ) اندازیراههزینه 
کل  7,428.6 جمع 
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 یاهیسرما  یهانهیهز 2-8-13-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه34جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 3,375 زمین 
 7,335 سازیمحوطه

 62,200 ساختمان 
 6,084 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهیلوازم و   4,850 تجهیزات آزمایشگاهی و 
 11,525 تأسیسات 
 330 ونقلوسایل حمل

 560 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 7,428.6 برداریقبل بهره یهانهیهز

 10,368.76 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل:  114,056.4 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-8-14
گردش : 35جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 24,943 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 2,655 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 232 ی آب، برق، سوخت و تعمیرات هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  27,830 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-15

 بندی اجرای طرح : زمان36جدول 
 ماه

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مراحل اجرا 

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارائه    شوودهبینیپیش. این برنامه، نتایج مالی  شووودمیارائه    گذاریسوورمایهدر این فصوول برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سوایر   سورسوربه، تحلیل دوره بازگشوت سورمایه، تحلیل  شودهبینیپیشمالی    هایصوورتو شوامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400سال شروع ساخت فرودین ماه 

  ی اربردبهرهسوووال اول   5در این قسووومت تنها برای    شووودهارائه  هایگزارش،  وجودباایناسوووت ) 15  یبرداربهرهدوره 
 (.شودیمارائه  

کل تولید ساالنه به فروش   .رسدیمظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 .شودیم  تأمین  گذارانهیسرماکل سرمایه اولیه شرکت توسط 

 درصد است. 100  ازآنپ صفر و   یبرداربهرهنرخ تقسیم سود نقدی در پنج سال اول 
گردشدر محاسووووبات مربوط به   کردن  سوووورمایه  گردش  یکارمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسوووواب، ضووووریب 

که پرداخت    شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسواس، فرض شوده اسوت 
 .شودیمنقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   یهانهیهز

کامفار : 37جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 
کلی   سایر مفروضات 

کل  خ تنزیل   20% گذاریسرمایهنر
خ تنزیل حقوق صاحبان سهام  25% نر

خ مالیات  صفر  ( برداریبهرهسال اول   5) نر
خ مالیات )پس از   25% ( برداریبهره سال از  5نر

 صفر  تورم دوره ساخت
 10% برداریبهره تورم دوره 

کل   در بازار سوووورمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسووووب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسوووورمایهنرخ تنزیل 
کول حقوق صووووواحبوان سوووووهوام: این نرخ برابر نرخ بهره    هوایسوووووپرده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 

 و یا اصل سرمایه( است.ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود  
سوووال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصوووادی خراسوووان شووومالی حداقل    تأسوووی تازه   هایشووورکت

 معاف هستند.
 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2

 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پنج سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه
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 )میلیون ریال گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 38جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 0 0 0 0 0 106,628 0 106,628 گذاریسرمایه ثابت  هایهزینهکل 

ج پیش از   0 0 0 0 0 7,429 0 7,429 تولید کل مخار
گردش خالص  2,327 2,116 1,923 1,748 17,484 0 66,394 0 افزایش در سرمایه در 

 2,327 2,116 1,923 1,748 17,484 114,056 66,394 114,056 گذاریسرمایه هایهزینهکل 
 تولید  هایهزینه 3-3
 .است  شدهارائهمتغیر و ثابت آن در جدول زیر    یهانهیهزتولید و درصد    یهانهیهز

 )میلیون ریال(  آنهای متغیر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه:  39جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد

 (%100) پنجم ( %100) چهارم ( %100) سوم ( %90) دوم ( %80ل )او ثابت   متغیر  ثابت  متغیر 
 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 

 219,111 199,192 181,084 164,622 149,656 0 149,656 %0 %100 مواد خام 
 3,186 2,897 2,633 2,394 2,176 435 1,741 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی

 4,969 4,517 4,106 3,733 3,394 679 2,715 %20 %80 تعمیرات و نگهداری
 23,323 21,203 19,275 17,523 15,930 11,151 4,779 %70 %30 دستمزد 

ک    8,137 8,263 8,263 8,263 8,263 8,263 0 100% 0% استهال
 258,727 236,072 215,362 196,535 179,419 20,528 158,891     های تولیدکل هزینه

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    یهاانیجر   یک هیمکسوری وجه نقد در   شوودیمبه شورح زیر اسوت. هم نان 
 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  هایسالاز  

 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان: 40جدول 

 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 347,203 315,639 286,944 260,858 237,144 142,000 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 142,000 جریانات ورودی وجوه 
 347,203 315,639 286,944 260,858 237,144 0 جریانات ورودی عملیاتی

 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها
 252,916 229,924 209,022 190,020 188,639 114,056 کل جریانات نقدی خروجی 

 0 0 0 0 0 114,056 های ثابتافزایش دارایی 
 2,327 2,116 1,923 1,748 17,484 0 های جاریافزایش دارایی 
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 شدهبینیهای نقدی پیشجریان  
 برداریسال بهره  سال ساخت

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 250,589 227,808 207,098 188,271 171,156 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

 0 0 0 0 0 0 مالیات )شرکت( 
 0 0 0 0 0 0 مالی  تأمینی هانهیهز

 0 0 0 0 0 0 بازپرداخت وام 
 0 0 0 0 0 0 سود سهام 

 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 94,286 85,715 77,923 70,839 48,505 27,944 )کسری( وجوه اضافی 

 405,211 310,924 225,210 147,287 76,448 27,944 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5
نقوودی    یهوواانیووجر،  طورکلیبووهاسوووووووت.    شووووووودهارائووهپروژه در جوودول زیر    شووووووودهبینیپیشنقوودی    یهوواانیووجر

، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  یبرداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشووووان   شوووودهبینیپیش
کفایت    .کندیمعملیات 

 شده )میلیون ریال(بینینقدی پیش هایجریان:  41جدول 

  شدهینیبشیپ ینقد یهاان یجر 
 برداریبهره دوره  دوره ساخت

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال اول
 347,203 315,639 286,944 260,858 237,144 0 های نقدی ورودی کل جریان 

 347,203 315,639 286,944 260,858 237,144 0 نقدی عملیاتی هایجریان 
 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 252,916 229,924 209,022 190,020 188,639 114,056 های نقدی خروجی کل جریان 
 0 0 0 0 0 114,056 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   2,327 2,116 1,923 1,748 17,484 0 افزایش سرمایه در 
 250,589 227,808 207,098 188,271 171,156 0 ی عملیاتیهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 ی بازاریابیهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 سود شرکت مالیات بر 
 94,286 85,715 77,923 70,839 48,505 ( 114,056) نقدی هایجریان خالص 

 263,211 168,924 83,210 5,287 ( 65,552) ( 114,056) های نقدی تجمعی خالص جریان 
 31,576 34,447 37,578 40,995 33,684 ( 95,047) خالص ارزش فعلی

 83,233 51,657 17,210 (20,369) (61,363) ( 95,047) خالص ارزش فعلی تجمعی 
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گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر
که در    دهدیمرا نشووان   یگذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه یک  IRR)  یداخلنرخ بازده    ی هالیتحلو معیاری اسووت 

برای این   شوودهمحاسووبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمقرار    مورداسووتفاده  یگذارهیسوورمامالی برای ارزیابی سووودآوری  
مالی آن اسوت )نرخ  تأمینبیشوتر از نرخ هزینه    یگذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسواس، نرخ رشود پروژه   60پروژه 
. نرخ بازده شوووودیمسوووودآور تلقی    یگذارهیسووورمااسوووت( و    شووودهگرفتهدرصووود در نظر   20بلندمدت   یهاوامبهره 

باز  نرخ اسوتقراض و نرخ    شودهتعدیلدرصود اسوت. در محاسوبات نرخ بازده داخلی   29(  MIRR)  شودهتعدیلداخلی  
گرفته    گذاریسرمایه نرخ  شدهتعدیل. در محاسبات نرخ بازده داخلی  شودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 
اسوووووت. نرخ بوازده داخلی    شووووودهگرفتوهبوازده داخلی در نظر  متفواوت از نرخ    گوذاریبواز سووووورموایوهموالی و نرخ    توأمین
با نرخی معادل    یگذارهیسووورمانقدی مًبت    یهاانیجرکه    شوووودیم( با این فرض محاسوووبه  MIRR)  شووودهتعدیل

نقدی پروژه با   یهاانیجرسوونتی،    IRRدر محاسووبه    کهدرحالی،  شووودیم  گذاریباز سوورمایههزینه سوورمایه شوورکت 
از سوووودآوری   یترنانهیبواقع محاسوووبه   MIRR. بر این اسووواس،  شوووودیم  گذاریباز سووورمایه  IRRنرخی معادل خود  

 .آوردیمفراهم    IRRشرکت در مقایسه با 
که ارزش  3  تقریبا    یگذارهیسرمادوره بازگشت سرمایه عادی این پروژه  سال است. دوره بازگشت سرمایه متحرک، 
 .سال است 3.54،  کندیمزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  

 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 42جدول 
 شاخص مالی 

  ریال ونیلی م 240.119 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %60نر

خ بازده داخل      29%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1402 سال 2.93 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1403 سال 3.54 20%در  متحرکه یدوره باز

    : سال صفربرای شودمیمحاسبه  یخالص ارزش فعل 
 شدهبینی پیشصورت سود و زیان  3-7

که این جدول نشووان   شوودهارائهدر جدول زیر    یبرداربهرهبرای دوره   شوودهبینیپیشسووود و زیان   اسووت. هم نان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .سودآور باشد  یبرداربهرهمورد   هایسالعملیات شرکت در 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 43جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 347,203 315,639 286,944 260,858 237,144 درآمد فروش 

 ( 232,632) ( 211,484) ( 192,258) ( 174,780) ( 158,891) ی متغیرها نهیهزمنهای 
 (26,095) ( 24,588) ( 23,104) ( 21,755) ( 20,528) ی ثابتها نهیهزمنهای 
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 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 88,476 79,567 71,582 64,324 57,725 سود خالص قبل از مالیات

 - - - - - مالیات
 88,476 79,567 71,582 64,324 57,725 سود خالص 

 25.48 25.21 24.95 24.66 24.34 % از درآمد فروش
 سرسربهتحلیل نقطه  3-8

که در آن سوووط ،  سووورسوووربهنقطه   ثابت سووواالنه پروژه از محل حاشووویه فروش   یهانهیهز، سوووطحی از فروش اسوووت 
میزان فروش   کهدرصوورتی، سوود شورکت صوفر اسوت.  سورسوربه. در نقطه  شوودیمعملیاتی سواالنه آن پوشوش داده 

باشوود،   سوورسووربه  میزان فروش بیشووتر از نقطه  کهدرصووورتیو   دهانیزباشوود، عملیات شوورکت   سوورسووربهکمتر از نقطه  
که جدول زیر نشووان  کل    رودیم، انتظار  دهدیمعملیات سووودآور خواهد بود. هم نان  ،  ی برداربهره هایسووالدر 

ک ر   کل    26با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 
 سر سربهتحلیل نقطه : 44جدول 

 نعنوا
 برداریدوره بهره 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 347,203 315,639 286,944 260,858 237,144 درآمد فروش 
 232,632 211,484 192,258 174,780 158,891 هزینه متغیر

 114,570 104,155 94,686 86,079 78,253 حاشیه سود 
 33 33 33 33 33 نسبت حاشیه سود )%( 

 26,095 24,588 23,104 21,755 20,528 هزینه ثابت
 - - - - - مالی تأمینهزینه 

 79,079 74,514 70,016 65,928 62,211 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 23 24 24 25 26 سر )%(نسبت سربه 

 4.4 4.2 4.1 4.0 3.8 ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

به   شووودمیمشوواهده   که  هم نانبه شوورح زیر اسووت.    برداریبهرهدر طی دوره سوواخت و    شوودهبینیپیشترازنامه  
 صفر است. هاسالجاری در تمام    هایبدهیتولید،    هایهزینهدلیل فرض پرداخت نقدی  

 )میلیون ریال(  شدهبینیترازنامه پیش: 45جدول 

 عنوان
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
 430,808 334,195 246,365 166,519 93,932 27,944 جاری هایدارایی 

 72,865 81,003 89,266 97,529 105,793 114,056 ثابت )خالص( هایدارایی 
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 عنوان
 برداریبهره هایسال ساخت هایسال

 پنجم چهارم سوم دوم  اول اول
کل   503,673 415,198 335,631 264,048 199,725 142,000 ها یی داراجمع 

 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری
 0 0 0 0 0 0 بدهی غیر جاری

 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 حقوق صاحبان سهام 
 273,198 193,631 122,048 57,725 0 0 سود انباشته ابتدای دوره

 88,476 79,567 71,582 64,324 57,725 0 ماندهسود باقی 
 503,673 415,198 335,631 264,048 199,725 142,000 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 

 مالی   هاینسبت  3-10
که مشوواهده   شوودهارائهدر جدول زیر    یبرداربهرهمالی در طی دوره   یهانسووبت نسووبت  شووودیماسووت. هم نان 

کل دوره ROEسوود خالش به حقوق صواحبان سوهام ) درصود اسوت.   41دارای رشود بوده و حداقل    یبرداربهره( در 
که   یابازدهزیرا بیشوووتر از نرخ   شوووودیممطلوب تلقی    گذارانهیسووورمااین نرخ بازده برای   از طریق   توانندیماسوووت 

کنند.  یگذارسپرده  بانکی دریافت 
به دلیل صوووفر بودن بدهی جاری، نسوووبت جاری )دارایی جاری تقسووویم بر بدهی جاری( محاسوووبه نشوووده اسوووت.  

 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودیم، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  هررویبه
کل سورمایه و نسوبت   کارای  یهانهیهزبه    یگذارهیسورماهم نین، نسوبت فروش به  که  را   یگذارهیسورمای  پرسونلی، 

 .شوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیممورد سنجش قرار  
 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت:  46جدول 

 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت
 62% 56% 50% 45% 41% نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام )درصد(

 18% 19% 21% 24% 29% خالص به ثروت خالصنسبت سود  
 25% 25% 25% 25% 24% نسبت سود به فروش

کل سرمایه  2.5% 2.3% 2.1% 2.0% 1.8% نسبت فروش به 
 6.0% 6.5% 7.0% 7.6% 8.3% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 

خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر
کتور درآمد فروش،   ثابت و    یهاییداراجدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به تغییر انفرادی در سووه فا

در    تغییرعودمحواضووووور، بوا فرض    یگوذارهیوسووووورموا. نرخ بوازده داخلی پروژه  دهودیمعملیواتی را نشووووووان    یهوانوهیهز
کتورهای   به تغییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت   60قبل مشواهده شود، برابر    یهابخشچنانکه در   و هم  یادشودهفا

کمتر از حسوواسوویت آن به تغییر    یهاییدارا کسووب یک نرخ بازده   یهانهیهزثابت  عملیاتی اسووت. هم نین، برای 
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 14تا   تقریبا  درصود امکان افزایش و درآمدهای فروش  20تا   تقریبا  عملیاتی    یهانهیهزدرصودی،   30داخلی حداقل  
کاهش دارددرص  .د امکان 

کتور  یانفراد  رییبه تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس: 47جدول   در سه فا
 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 

20.00% - %18 %72 %89 
16.00% - %27 %69 %83 
12.00% - %35 %67 %77 
8.00% - %44 %64 %72 
4.00%- %52 %62 %66 
0.00% %60 %60 %60 
4.00% %68 %58 %54 
8.00% %76 %56 %48 
12.00% %84 %54 %42 
16.00% %92 %53 %36 
20.00% %101 %51 %30 

کتور  یانفراد ریی به تغ  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 4نمودار    در سه فا
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کارخانه و   2.93دوره بازگشوت سورمایه    خصوو بهبا توجه به اطالعات این بخش   1.93سوال از زمان شوروع سواخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووووادی دارد.   60برابر    IRRکارخانه و   یبرداربهرهسووووال بعد از   کهدرصوووود، ایجاد  در    ازآنجا

کارخانه در   شوووودیمیشووونهاد  بدون مشوووکل بود لذا پ  همآنفصووول اول بازاریابی محصوووول و فروش  که احداث این 
گیرد  اولویت قرار 
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