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  :مقدمه -1

گفته مي شود كه ايران يكي از اولين كشورهاي دنياست كه در آن كشاورزي و تمدن شروع شده و انسان 

حفاري هايي كه در اطراف كاشان به عمل  .اند پرداختهاوليه براي نخستين بار در فالت ايران به كشت و زرع 

  . راعي پيشرفته اي داشته اندآمده نشان مي دهد كه در شش هزار سال پيش ايرانيان متمدن بوده و سيستم ز

ها و اهميت استفاده آنها براى مردم شناخته شده  جوانه در كشور ما از هزاران سال پيش در دوران باستان،

گندم را به عنوان يك آيين سنتى  جوانهاين موضوع به قدرى اهميت دارد كه مردم ما استفاده از . است

  .همواره در آغاز فصل بهار به شكل سمنو در سفره هفت سين الزم مى دانند

در عصر حاضر، رژيم غذايى مردم فاقد ويتامين و امالح معدنى به مقدار الزم براى سالمتى بدن بوده و درصد 

بنابراين با وجود تغذيه . ل مى دهدعمده آن را چربى ها و غذاهايى با كميت باال و كيفيت پايين تشكي

ها كه هم در دسترس، ارزان و جوانه نامناسب، امكان تأمين نيازهاى بدن ميسر نبوده لذا اهميت استفاده از  

سالم بوده و هم مى توانند قسمت عمده اى از نيازهاى بدن به ويتامين هاى مختلف، امالح معدنى و آنزيم 

 .ها را تأمين كنند مشخص مى شود

ها مواد غذايى هستند كه با روند طبيعى رشد و توليدشان، در گروه سبزى ها، آن هم با ارزش غذايى جوانه 

  .باال از نظر ويتامين ها و امالح محسوب مى شوند

 وپس از غالت دومين منبع غذايي زراعي بوده نباتات از قديمي ترين... باقال و ،لوبيا ،حبوبات شامل نخود

با داشتن در صد باالي پروتيين نقش مهمي در تامين پروتيين مورد نياز دانه حبوبات  .انسان محسوب ميشود

  .مد جهان دارد به طوري كه تا حدود زيادي جايگزين گوشت شده استآمخصوصا مردم كم در  انسان
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از  .داراي اهميت بسيار ميباشدنيز لي آهمچنين از نظر تنوع غذايي و دارا بودن انواع مختلف مواد معدني و 

ن به عنوان غالف ها و برگ هاي آ به منظور خوراك انسان و از بذرهاي نارس ودانه هاي رسيده حبوبات 

      ن به مصرف خوراك دام حبوبات را نيز پس از برداشت بذر آاندام هاي رويشي  .سبزي استفاده ميكنند

  .رسانند مي

در سيب پذيري كمتري آهداري و انبار كردن مناسب تر از ساير محصوالت زراعي هستند و حبوبات از نظر نگ

ن را براي مدت طوالني ذخيره نمود لذا در تغذيه آميتوان به همين دليل . فات انباري داردبرابر حشرات و آ

  .نقش به سزايي داردبخصوص هنگام جنگ زمان اضطراري 

  :1حبوبات وغالتو جايگاه  هرم غذايي انسان -

  

  

                                                 
 كتب تخصصي مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 1
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. و ميـزان مصـرف مـي باشـد     همانطور كه مشاهده مي كنيد، طبقه بندي گروههاي غذايي بر اساس اهميـت 

در هـرم   .، گـروه شـير اسـت   گوشـت  ، گـروه سبزي ، گروهميوه ، گروهغالت و نان گروههاي غذايي شامل گروه

ديگر مواد نشاسته اي  و صبحانه غالت ،بيسكويت ،ماكاروني ،برنج ،گروه نان و غالت كه شامل ؛ نان ها ،غذايي

واحـد   11تـا   6اين گروه روزانه بايد به ميزان  از. در طبقه اول قرار دارند كه بزرگترين بخش هرم است ،است

از گروه سبزي روزانه  .قراردارد طبقه دوم گروه سبزي و گروه ميوه است كه در درجه دوم اهميت. مصرف شود

در درجه سوم گروه گوشت و لبنيـات واقـع    .بايد مصرف شود واحد 4تا  2واحد و از گروه ميوه روزانه  5تا  3

در قسمت  .باشديا بيشتر د واح 3 واحد و از گروه شير نيز 3تا  2گوشت روزانه  است كه ميزان مصرف از گروه

هاست كه كمترين فضا را داراست و اين بدان معني است كه بايد آنهـا را   شيريني هرم بخش چربي ها و نوك

مصرف آنها  بنابراين .اين نوع غذاها به عنوان يك گروه غذايي اصلي توصيه نشده اند .كردمصرف  به مقدار كم

و نوشابه هاي گازدار  چاي ،قهوه ،ادويه ها .اختياري است ولي بايد محدود باشد چون داراي كالري باال هستند

   .هرم جايي ندارند زيرا مواد مغذي را شامل نمي شوند ولي باعث لذيذتر شدن غذا مي گردند در

كربـو   ايـن گـروه  . و انـواع ماكـاراني  اسـت    برنج، ،)ارزن  ،جو دوسر ،جو ،گندم( شامل غالت كامل : گروه نان

و امالحي چون آهن و پروتئين مورد نيـار بـدن مـا را     B ويتامينهاي خانواده پيچيده و فيبر همچنين هيدرات

   .كند تامين مي

يفي صـ  ،مثـل سـبزي خـوردن    شامل بسياري از سبزيهاي متنوع از جمله سبزيهاي سبز رنگ: گروه سبزيها 

تامين كننده امالح و ويتامين مورد نياز ماسـت از   اين گروه .است) مثل باقاال ( جات و سبزيهاي نشاسته اي 

ــامين كننــده فيبــر نيــز مــي باشــد  منيــزيم و كلســيم و امــالح A , C جملــه ويتــامين   .همچنــين ت

ر، ايـن گـروه تـأمين كننـده فيبـ      .مبا آن آشنا هسـتي  هايي است كه  شامل انواع و اقسام ميوه: گروه ميوه ها

  .مـي باشـد   كلسـترول  اين گروه با اهميت است چرا كه فاقـد سـديم چربـي و   . است پتاسيم و  A ,C ويتامين

 ين گروه غذايي براي تامينا.است حبوبات و تخم مرغ ،ماهي ،گوشت ماكيان ،قرمز شامل گوشت: گروه گوشت 

حبوبات زير گـروه   .و بسياري از امالح چون آهن مي باشد B12 , B6 , B3 , B1 ، ويتامين هايفسفر ،پروتئين
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ايـن   محتواي پروتئين و امالح شبيه گوشت هستند در ،چون از نظر غذايينشاسته اي هستند ولي  سبزيهاي

   .گروه قرار دارند

تـامين كننـده كلسـيم هسـتند و تـامين كننـده        است بهتـرين منبـع   پنير و ماست ،شامل شير: گروه لبنيات

   .مي باشند B12 , A , B2 ويتامينو پروتئين 

  معرفي محصوالت  -2

زدن،  با جوانه. شوند مي ها توليد دانهزدن  جوانهاز  يطي فرآيند كه هاي طبيعي هستند ويتامين ها، مولتي جوانه

. يابد ولي ميزان كالري و كربوهيدرات كاهش مي ها، امالح معدني و پروتئين دانه افزايش يافته ميزان ويتامين

ها براي  جوانه. آمينه آماده جذب، قندهاي طبيعي و نيروهاي حياتي هستند ها منبع فراواني از اسيدهاي جوانه

بـه تـأخير    ها فرآيند پيري را كنند و به همين دليل، جوانه غذي، نيرو و حيات را مهيا ميمواد م هاي ما سلول

  اندازند مي

  1و كدهاي تعرفه كدهاي آيسيكمعرفي  -1-2

  :محصوالت واحد مورد بررسي عبارتند از  ISICكدهاي 

  

 شرح محصول  كد محصول

  جوانه غالت  15311630

  

  .در جدول زير ارائه گرديده است  كد تعرفه و حقوق ورودي جوانه غالتبا توجه به كتاب مقررات صادرات و واردات، 

  

  حقوق ورودي  كد تعرفه  محصول

  30  11043000  جوانه غالت

  

  

                                                 
  1389پورتال وزارت صنايع و معادن و كتاب مقررات صادرات و واردات سال  1
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  و خواص آنجوانه حبوبات معرفي  -2-2

بذر ها در هنگام جوانه زدن تغيرات شگفت 

ميكنند كه در بعضي خواص انگيزي در خود ايجاد 

به طور كلي در . قابل مقايسه با جوانه نزده نيستند

روند جوانه زدن ويتامين ها و امالح معدني و 

پروتيين ها به مقدار زيادي افزايش يافته و كالري 

به عنوان مثال . وكربو هيدرات ها كاهش مي يابد

جوانه ماش مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج زير 

   :ديده استحاصل گر

  )ماش(در حالت جوانه زده 

  كاهش% 15كربو هيدرات   كاهش% 15كالري 

  افزايش% 34مقدار كلسيم   افزايش% 30پروتيين قابل دسترس 

  افزايش% 64مقدار سديم   افزايش% 80مقدار پتاسيم 

  افزايش% 56مقدار فسفر   افزايش% 40مقدار اهن 

  افزايش% B2 515ريبوفالوين يا ويتامين   افزايش% A 285ويتامين 

  افزايش% B3 256نياسين يا ويتامين 

  )با حالت جوانه نزده قابل مقايسه نيست(به مقدار زياد افزايش مي يابد Cويتامين 

از ديگر مزاياي جوانه ها ميتوان به نقش آنها در آماده سازي غذا براي هضم و جذب اشاره كرد كه اين عمل 

در شروع روند جوانه زدن نشاسته موجود شكسته . به وسيله آنزيم هاي موجود در جوانه ها صورت ميگيرد
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. به اسيد هاي چرب مي شوند پروتيين ها هم تبديل.شده و به قندهاي ساده گلوكز و ساكارز تبديل ميشود

ن دفع كامل مدفوع بوده و همچنين مانع از سرطان آ جوانه ها داراي مقدار زيادي فيبر هستند كه نتيجه

ها مى تواند قسمت عمده اى از نيازهاى بدن به ويتامين هاى مختلف، امالح  جوانهاستفاده از . روده ميشود

ها مولتى ويتامين هاى طبيعى هستند كه طى فرآيند  جوانهدر حقيقت . معدنى و آنزيم ها را تأمين كند

  .زدن از دانه ها توليد مى شوند جوانه

اين  يابد كه مي زايي پروتئين غالت كاهش زايي حبوبات و خاصيت حساسيت زدن، خاصيت نفخ طي جوانه

گندم جوانه  مثال، وقتي دانه براي. هاي حساس دارند، بسيار مناسب است مسئله براي افرادي كه روده

زايي كمتري دارد، تبديل  كه خاصيت حساسيت زند، پروتئين گلوتن گندم به واحدهاي پروتئيني كوچكي مي

ها منبع فراوانى از  جوانه. تر است حساسيت دارند، مناسب شود كه براي افرادي كه به پروتئين گندم مي

هاى مختلف مى توان مقدار قابل  هجوانبا مصرف . اسيدهاى آمينه آماده جذب و قندهاى طبيعى هستند

به طور خالصه ميتوان جوانه ها را سر شار از ويتامين ها و امالح  .را به بدن رساند Bتوجهى از ويتامين هاى 

  .معدني و آنزيم ها معرفي كرد ومصرف آنها را يكي از بهترين راه ها براي سالم سازي بدن معرفي كرد

دو ماده وجود دارد كه وقتي وارد بدن مي شوند، سلول هاي سرطاني گفته شده است در جوانه عدس و ماش 

جوانه سويا از لحاظ ارزش غذايي با گوشت رقابت مي كند و ضررهاي گوشت را . را به تدريج از بين مي برند

 .، رقيب گوجه فرنگي استC نيز ندارد، همچنين از لحاظ وجود ويتامين

ب، قند طبيعي و مقدار زيادي امالح معدني است و اگر چند نوع جوانه داراي اسيدهاي آمينه، اسيدهاي چر

باوركردني نيست كه . آن با هم خورده شوند مي توان گفت كه همه مواد ضروري بدن را به آن رسانده ايم

 .چنين موادغذايي ارزاني تا اين حد از لحاظ ارزش غذايي كامل و مفيد باشند

خواهيد بود كه آلوده به كود، سم شيميايي يا ساير موادآلوده باشد، به هنگام مصرف جوانه ها، ديگر نگران ن

 .زيرا اين مواد حيات بخش به دست و زير نظر خود ما تهيه شده اند
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البته مي توانيد جوانه . براي تهيه جوانه چيزهايي كه الزم داريد يك شيشه خالي، كمي آب و كمي دانه است

ه كنيد و پس از ديده شدن جوانه هاي كوچك سبز، آن را مصرف ها را درست مانند سبزه عيد نوروز تهي

وقتي دانه را در آب خيس مي كنيد، آنزيم هاي موجود در آن كه تا آن زمان به صورت غيرفعال در . كنيد

پروتئين تبديل به . دانه وجود داشتند، فعال مي شوند و نشاسته موجود در دانه تبديل به قند مي شود

اين فعاليت آنزيمي در جوانه، باعث . شود و چربي اشباع مبدل به اسيد چرب مي شود اسيدهاي آمينه مي

 .تحريك فعاليت هاي آنزيمي در بدن انسان و سالمت و نشاط مي گردد

  جوانه حبوبات بندي بسته

طي  آسيب گونه هر برابر در را كاال از كامل و صحيح حفاظت كه باشد اي گونه به بايد بندي بسته - 1

 .نمايد تأمين فرآورده ترابري و نگهداري مراحل

هاي  بسته يا نايلكس يا مومي كاغذ از استفاده با جعبه يا كارتن در توان مي راجوانه حبوبات  - 2

 با آن ويژگيهاي بايد شود گيري بهره كارتن از اگر .نمود بندي بسته مجاز و مناسب پالستيكي

 بايد شود مي چوبي استفاده جعبه از اگر و باشد داشته مطابقت 36 شماره به ايران استاندارد ملي

 .باشد داشته مطابقت 1035شماره  به ايران ملي استاندارد با چوبي جعبه ويژگيهاي

آلودگي  گونه هر بدون و خشك تميز، نو، سالم، بايد شود مي برده كار به بندي بسته براي كه لوازمي - 3

 .باشد نامطبوع بوي و

 .باشد بيشتر كيلوگرم 10 از نبايد بسته هر خالص وزن - 4

يكنواخت  آن محتويات و وزن اندازه، رنگ، بندي، بسته چگونگي ديد از بايد يك هاي بسته همه - 5

 .باشد
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  گذاري نشانه

زبان  به صدور صورت در و فارسي زبان به نشدني پاك و خوانا خط با بسته هر روي بايد زير هاي نشانه

  : گردد الصاق ويا چسب بر ،نوشت خريدار كشور زبان به ويا انگليسي

 كاال نوع و نام �

 )كيلوگرم يا گرم(محتوي  خالص وزن �

 تجارتي نشانه و كاال كننده صادر يا كننده بندي بسته نشاني و نام �

 ايران محصول عبارت ذكر �

 بندي بسته يا توليد تاريخ �

 مصرف قابليت انقضاي تاريخ �

 ساخت سري �

 )دما و رطوبت(نگهداري  شرايط ذكر �

 پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت از بهداشتي كد �
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  :1استانداردهاي ملي و بين المللي محصول -3-2

نوع، شماره و استاندارد هاي يافت شـده   ؛استاندارد ايرانبا توجه به اطالعات مندرج در سايت سازمان 

  :براي اين محصول توليدي درجدول  زير درج شده است

   المللي غالت و حبوباتهاي ملي و بين جدول استاندار

  موضوع استاندارد  شماره استاندارد  نوع استاندارد  رديف

  پودر جوانه گندم  5833 ملي ايران  1

  غالت وفراورده هاي ان  6874 ملي ايران  2

  جوانه ميخك  7684 ملي ايران  3

  ارد بلغور ذرت جوانه زده شده 8152 ملي ايران  4

  گندم جوانه زده 11244 ملي ايران  5

  ماش جوانه زده 11245 ملي ايران  6

  شبدر جوانه زده 11246 ملي ايران  7

8  codex CF1210 استانداردهاي جوانه حبوبات  
 aspx.StdSearch/UserStd/org.isiri.www://http: ماخذ

  

استرليزه  مراحل زير تحت شرايط كامالً تهيه جوانه حبوبات به ترتيب مراحل فوق انداردهايستا اساس بر

و سپس خيساندن  .شستشو انجام ميگيردپس از جايگذاري دانه حبوبات در ظرف مخصوص  .رديپذ انجام مي

انجام مي ي جوانه زدن و رشد جوانه ها به مدت زمان كافي براكش گذاري و نگهداري در شرايط مناسب رو

   .بايد بدون توقف غير الزم صورت گيردتمامي مراحل فوق  .پذيرد

  

                                                 
١
 aspx.StdSearch/UserStd/org.isiri.www://http: ماخذ 
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  محصول جهاني و داخلي توليد قيمت زمينه در الزم اطالعات ارائه و بررسي -2- 4

  :شده است داده شرح ذيل در آنها از برخي كه ميگذارند تاثير محصول قيمت بر مختلفي پارامترهاي

 تعيين را در اي عمده نقش و باشد مي توليد متغير هاي هزينه مهمترين از يكي كه مصرفي اوليه مواد قيمت

  .دارد محصول شده تمام قيمت

 كانونهاي مصرف و اوليه مواد تامين منابع به دسترسي لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافيايي منطقه

  .ميدهد قرار تاثير تحت را مربوطه هاي هزينه محصول،

 و ميزان ضايعات و شده توليد محصول كيفيت گذاري، سرمايه بر تاثير طريق از استفاده مورد تكنولوژي نوع

  .است موثر محصول فروش قيمت بر ...

 شده محصول تمام قيمت و توليد متغير هاي هزينه بر مستقيم تاثير نياز مورد انساني نيروي هاي هزينه

  .دارد

 توليد از ظرفيت افزايش كه ترتيب اين به .است موثر محصول فروش قيمت روي بر واحد توليد ظرفيت

   .ميگردد محصول شده تمام قيمت كاهش باعث سربار هاي هزينه نمودن سرشكن طريق

تامين  را توليد هاي هزينه بايد اينكه بر عالوه شده توليد محصول فروش قيمت مذكور، نكات به توجه با

  .آورد بدست را بازار از سهمي بتوان كه باشد حدي در بايد نمايد،

كه  باشد نحوي به بايد گذاري قيمت باشد، نظر مد نيز توليدي محصول صادرات كه صورتي در همچنين

  .باشد پذير امكان خارجي كنندگان توليد با رقابت

از انواع جوانه  كيلوگرم هر فروشي عمده قيمت گرفته، صورت قيمت استعالم به توجه با حاضر حال در

   .ميباشد ريال 13000تا  9000 بين حبوبات

 ارائه و جمع آوري جوانه حبوبات را انواع قيمت از دقيقي اطالعات كه رسمي مراجع است، توضيح به الزم

 بدست كننده هاي توليد شركت از استعالم طريق از و ميانگين طور به فوق هاي قيمت و ندارد وجود كنند

  .است آمده
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  :موارد كاربرد -2- 5

. در انواع پيش غذاها و دسر ها مانند ساالد مورد استفاده قرار داد جوانه حبوبات را ميتوان به سادگي

جوانه ها را ميتوان پس از خشك كردن به صورت  .بكار برد انواع سوپ پخت همچنين ميتوان جوانه ها را در

  .ماده به صورت پوره و غذاي كودك نيز استفاده كرده و عالوه بر سوپ هاي آوردآپودر در 

بدين صورت كه در ساختن انواع كرمهاي گياهي و  ،كاربردهاي گياهي و پزشكي نيز دارندجوانه ها همچنين 

  .داروهاي ضد سرطان بكار مي رود

  :بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -6-2

وبات داراي زيرا جوانه حب .تاكنون هيچگونه كاالي جايگزيني با خواص جوانه حبوبات شناخته نشده است

مقادير بيشتري ويتامين نسبت به دانه اي كه از آن حاصل ميگردد ميباشد و در عين حال مقدار كالري آن 

  . كمتر از خود دانه است، كه اين مسئله ميتواند در رژيم هاي غذايي بسيار موثر باشد

  :اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -2- 7

جهان و افزايش نياز به مواد مغذي و كمبود اين مواد در دنياي امروز باتوجه به رشد جمعيت روزافزون 

وشهاي كه بتواند اين نياز را جبران نمايد بسيار ضروري است از اينرو فعاليت هاي كشاورزي و رسيدن به ر

فرآيندهاي تبديلي آن كه باعث ارزش افزوده و افزايش مواد مغذي حاصله ميگردد، مورد توجه بسياري از 

  .رها بخصوص كشورهاي پيشرفته كه در آنها سالمت افراد بسيار مورد اهميت بوده است، ميگرددكشو

محصول مورد بررسي طرح جوانه حبوبات ميباشد كه ارزش افزوده انواع ويتامين ها و اسيد هاي آمينه 

  . ضروري نسبت به حبوبات در آنها بسيار زياد است

  .هاي پيشرفته رو به رشد ميباشدرف اين محصوالت در كشوربا توجه به مطالعات انجام شده روند مص
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  :كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -2- 8

جوانه  توليدكننده عمده كشور 10، 2007در سال  (FAO)طبق گزارشات سازمان غذا و خواربار جهاني 

   چين، هند، آمريكا، روسيه، فرانسه، پاكستان، آلمان، كانادا، تركيه و آرژانتين :حبوبات عبارتند از

  عرضه  - 3

  :از آغاز برنامه سوم جوانه گندم واحدهاي توليدي فعال -1-3

 جوانـه در زمينـه توليـد   واحد فعال  7طبق آمار منتشره از سوي وزارت صنايع و معادن در حال حاضر تعداد 

تـن صـادر    616ظرفيت اسمي ساالنه  به15311631و  15311630آيسيك  هايكد بابترتيب  غالت و گندم

  .اين واحدها به همراه ظرفيت توليد آنها در جدول زير ارائه گرديده است اساميشده است كه 

  

  واحد سنجش  ظرفيت  نام واحد

  تن  60  مهدي مهراني

 تن  56  جوانه شاداب فريد

 تن  20  آريا نوش آبادي

 تن  225  خوشه طاليي و نوشه

 تن  5  توس پرك

 تن  150  حقيقت بخش خشكبار

 تن  100  اكبري فرهادي.. حبيب ا

 تن  616  جمع واحد سنجش

  7138 سال تا توسعه سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسي -2-3

. گرديـده اسـت  صـفر گـزارش   سالهاي گذشـته   آماري گمرك ايران درو سالنامه  1باتوجه به سايت نقطه تجاري ايران

  .بنابراين پيش بيني ميگردد در سالهاي آتي نيز ميزان واردات اين محصول صفر باشد

   

                                                 
١
 com.irtp.www و كتاب مقررات صادرات و واردات 
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  7138سال  تا توسعه سوم برنامه آغاز از مصرف روند بررسي -3-3

  واحدهاي در دست احداث -1-3-3

  :و جوانه گندم جوانه غالت  -

صـفر  % 40دردست احداث با پيشـرفت بـاالي   با توجه به آمار منتشره از طرف وزارت صنايع و معادن، تعداد واحد 

  .ميباشد بنابراين هيچ واحد رقيبي در سالهاي آتي اضافه نخواهد شد

  پيش بيني واردات -2-3-3 

صفر گزارش  ارائه گرديده آمارو اينكه واردات ارائه شده براي محصول طرح در سالهاي گذشته  باتوجه به آمار

  .صفر باشددر سالهاي آتي شده بود، لذا پيش بيني ميگردد كه واردات جوانه غالت 

با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش عرضه و پيش بيني آن ميزان كـل عرضـه در سـالهاي آتـي بشـرح      

  .جداول زير ارائه ميگردد

  )تن( جوانه غالتعرضه كل پيش بيني ميزان 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 616 616 616 616 616 616  مجموع كل عرضه داخلي آتي

  --  --  --  --  --   --   پيش بيني واردات

 616 616 616 616 616 616  مجموع كل پيش بيني

  

  تقاضا  -4

حبوبات ازمنابع مهم غذايي سرشار ازپروتئين براي تغذيه انسان به صورت مستقيم و غيرمستقيم خصوصاً 

ميانگين سرانه مصرف حبوبات در جهان در . درآمد جهان محسوب ميشود براي بخش عظيمي از جمعيت كم

براي كشور ايران اين مقدار . رسد كيلوگرم مي 40كيلوگرم  و در برخي از كشورها به بيش از  14حدود 

رغم ارزش غذايي  دهد مصرف اين مواد خوراكي علي كيلوگرم برآورد شده است كه نشان مي 8/7درحدود 
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 .بااليي كه دارند و با توجه به كمبود پروتئين درجامعه ما سرانه مصرف بسيار كمتر ازمتوسط جهاني است

در صورتي كه اين رقم با تبليغات صحيح  گرم باشد 700بافرض اينكه سرانه مصرف جوانه حبوبات در كشور 

 51120معادل  1387ل طبق آخرين آمار جمعيت كشور در سال ميزان تقاضاي محصو ميتواند بيشتر باشد،

  .برآورد ميگردد تن

   .نفر گزارش گرديده است 71600411، 1387الزم بتوضيح است كه جمعيت كشور در سال 

  7138سال  تا توسعه سوم برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسي -1-4

ميزان صادرات محصوالت طرح،  ،آمار ارائه شده از گمرك جمهوري اسالمي ايرانباتوجه به سايت نقطه تجاري ايران و 

  .گرديده است صفر گزارش

  

  :توسعه چهارم برنامه پايان تا محصول به نياز بررسي -2-4

  پيش بيني تقاضا داخلي  -1-2-4

 بدبينانـه  و بـا فـرض   كه سازمان آمار كشور اعالم نموده درصدي جمعيت 6/1رشد باتوجه به ميزان 

در سالهاي آتي به شرح جدول زيـر رو بـه رشـد     جوانه حبوبات، تقاضا براي ثابت بودن سرانه مصرف

  .مي باشد

   1394تا  1389طي سالهاي  داخلي پيش بيني تقاضاي

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 01/80 7/78 5/77 3/76 1/75 9/73  )ميليون نفر(كننده  جمعيت مصرف

 57120 56220 55340 54470 53610 52760  )تن(تقاضاي جوانه حبوبات 

  

   



  

- ١٨  - 

 

  :پيش بيني صادرات -2-2-4

پيش بيني ميشـود ميـزان صـادرات    باتوجه به آمار صادرات ارائه شده براي محصول طرح در سالهاي گذشته 

  .نيز صفر باشداين محصول در سالهاي آتي 

با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش تقاضا و پيش بيني آن ميـزان كـل تقاضـا در سـالهاي آتـي بشـرح       

  .جداول زير ارائه ميگردد

  )تن( جوانه حبوباتپيش بيني ميزان كل تقاضا 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 57120 56220 55340 54470 53610 52760  مجموع كل تقاضا داخلي آتي

  --  --  --  --  --   --   پيش بيني صادرات

 57120 56220 55340 54470 53610 52760  مجموع كل پيش بيني

  

  موازنه عرضه و تقاضا  -5

ميزان كمبود ، طي سالهاي آتيطرح در كشور  و تقاضاي هر يك از محصوالتبا توجه به برآورد ميزان عرضه 

  .خواهد بودول زير ابشرح جد تمحصوالعرضه و يا مازاد 

  )تن( وباتجوانه حب جدول موازنه امكانات عرضه و تقاضا

  كمبود عرضه  ميزان تقاضا  ميزان عرضه  سال

1389  616 52760 52144 

1390  616 53610 52994 

1391  616 54470 53854 

1392  616 55340 54724 

1393  616 56220 55604 

1394  616 57120 56504 
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 56.000 حدودسال مبنا  در جوانه حبوباتانواع  كمبود عرضهبا توجه به جدول موازنه عرضه و تقاضا، ميزان 

تـن در سـال خواهـد بـود كـه       12.000 انواع جوانه حبوباتتن خواهد بود، از طرف ديگر ظرفيت واحد براي 

از اينرو . كمبود را جبران نمايداز اين % 24حدود  جوانه حبوباتبراي  ميتواند نشان ميدهد ظرفيت واحد فوق

   .نياز كشور به واحدهاي مشابه زياد ميباشد

 :موجود تكنولوژيهاي و هاي توليدبررسي اجمالي روش  - 6

  هاي مرسومبررسي نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مختلف توليد و  روش

 :روش سنتي

، به گونه اي كه يك بند انگشت روي آن آب بماند كردهدانه ها را از شب تا صبح در كاسه اي آب خيس  - 1

 .مي دهندگرمي قرار    و آن را در جاي

كه دانه ها از آن بيرون نريزد، و سپس دانه ها را در يك  كردهآب كاسه را طوري خالي  ،فرداصبح   - 2

 .دند و پارچه كتاني مرطوبي روي آن مي كشنسيني يا بشقاب پخش مي كن

د يا آنكه دانه نظهر و شب، با آبپاش يا كف دست، پارچه كتاني را خيس مي كنصبح و  روزي سه مرتبه؛  - 3

در تابستان وقتي هوا خيلي . مينمايندكمي آب خيس  پاششها را به طور مستقيم با برداشتن پارچه و 

در تمام اين مدت ظرف را در محلي تاريك و . مينمايندگرم است اين عمل را سه بار در شبانه روز تكرار 

 .كه پارچه كتاني خيس باشد داشتتوجه  بايد .مي داريمبتاً گرم نگاه نس

 .معموال دانه ها بعد از يك روز ريشه زده و بعد از سه روز جوانه مي زند  - 4

. درجه سانتي گراد و محل آن تاريك باشد، دانه خيلي زود جوانه مي زند 22اگر حرارت محيط حدود   - 5

و پشت پنجره  دهجوانه را از تاريكي درآور توانز و گاهي بيشتر مي بسته به نوع دانه، بين سه تا پنج رو

 .تا اندكي بيشتر رشد كند داشتهجوانه را هميشه مرطوب نگاه . گذاشترو به آفتاب 
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آن را يك بار ديگر به آرامي . پس از يك تا دو روز ماندن در جلوي نور خورشيد، جوانه آماده مصرف است - 6

 .مينمايندو به تدريج مصرف داري كرده ته اي در يخچال نگهدر ظرفي دربس و كردهآب كش 

گذاشتن جوانه در يخچال باعث توقف رشد آن است، و با اين كار مي شود آن ها را در روزهاي ديرتري  - 7

 .به مصرف رساند

، جوانه آماده شده را مرا از آن ها جدا كني) مانند ماش يا سويا ( پوسته روي بعضي از جوانه ها  ماگر بخواهي

پوسته ها روي آب مي آيند،  زده تاسپس به آرامي آن را هم . مينماييمو آن را پر از آب  ريختهدر كاسه اي 

، زيرا همين پوسته ها داراي مقدار زيادي فيبر هستند كه هدرولي بهتر است پوسته ها را از جوانه ها جدا نك

 .براي كار دستگاه گوارش بسيار مفيدند

تا همه آنها هوا  نمودهبعضي از دانه ها مانند عدس، سويا، نخود، و مانند آن را يكي دو بار در روز زير و رو 

 .و جوانه بزنند گرفته

 . بعضي دانه ها زودتر و برخي ديرتر جوانه مي زنند، ولي اگر دانه كهنه باشد جوانه نمي زند

مي توانيد دانه ي هر نوع . نه ها به بدن خود مي رسانيدبدين گونه انواع مختلف موادمعدني را با خوردن جوا

به جز سيب زميني، گوجه فرنگي و لوبيا چشم بلبلي كه مسموم كننده .( سبزي را سبز و سپس مصرف كنيد

 ).اند

يونجه، ماش، عدس، شنبليله، تربچه، نخود و گندم و پس از : آسان ترين دانه ها براي جوانه زدن عبارت اند از

 .خمه آفتاب گردان، كدو، كنجد، بزرك، نعنا و سپس انواع لوبياها مانند سويا، جو، ذرت و ارزنآن ها ت

كه دانه سويا تازه باشد، پوستش شكسته  داشت توجهبايد . از ميان جوانه ها، دانه سويا بسيار مغذي است

 .نباشد و دانه نصف نشده باشد

  :زمان الزم براي تهيه جوانه ها

 :ساعت خيس كنيد 8تا  6بايد حدود  دانه هاي كه - الف

 روز 5-6: مدت جوانه زدن  :يونجه
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 روز 3-4: مدت جوانه زدن : شنبليله

 روز 4-5: مدت جوانه زدن  :تربچه

 روز 1-2: مدت جوانه زدن : كنجد

 :ساعت خيس كنيد 18تا  10دانه هايي كه بايد حدود  -ب

 روز 3- 4: مدت جوانه زدن  :نخود

 روز 3-5:  مدت جوانه زدن :عدس

 روز 3-5: مدت جوانه زدن  :ماش

  روز 3-5: مدت جوانه زدن : سويا

  روز 1-2: مدت جوانه زدن : آفتاب گردان

  روز 2-3: مدت جوانه زدن : گندم

   روز 2-3:مدت جوانه زدن : چاودار

  روز 3-4:مدت جوانه زدن : ارزن

 

 :روش صنعتي

بخش اصلي تشكيل شده است كه از شركت كشت و صنعت  6مراحل كلي فرآيند توليد جوانه حبوبات از 

سبز بارلي كه يكي از معتبرترين واحدهاي توليد كننده اين ماشين آاالت با دانش فني صد درصد داخلي 

  .ميباشد استعالم شده است

مرحله اول دپو بذر ها ميباشد كه قبل از انبار بذرها آنها را تست از لحاظ رطوبت، كيفيت و سپس  - 1

الزم بتوضيح است در انبارداري اين مواد بايد دقت شديدي به . بعد از آن انبار مينمايند سرند و

رطوبت انبار ها نمود زيرا درصورت باال بودن رطوبت ميزان در صد رشد قارچ ها باال رفته و ممكن 

 .ميزان قابل توجهي از سموم از قبيل آفالتوكسين توليد شود است در طول زمان انبارداري
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كشت جوانه ها  بعد از شستشواين بخش مواد اوليه به سالنهاي كوچكي انتقال داده ميشوند تا در  - 2

در اين بخش بايد تمامي . شوندتهيه گردد و پس از جوانه زدن به سالن هاي بزرگتر انتقال داده 

تفاده اختالل در اين مرحله مواد اوليه اسشرايط دما و اسيديته و رطوبت كنترل گردد زيرا در صورت 

 .شده از بين ميرود

. (clean room)سالنهاي اين بخش بايد بسيار تميز باشد . اين مرحله سالن اصلي توليد ميباشد - 3

پيش كشتهاي تهيه شده در مرحله قبل كه با شرايط محيطي همگن شده اند به اين بخش انتقال 

الزم بتوضيح است كه . پيدا ميكند و در شرايط دمايي و محيطي مناسب مراحل رشد انجام ميشود

تمامي مراحل اين فرآيند ميتواند بطورت دستي يا نيمه اتوماتيك انجام شود ولي اين مرحله بايد 

بصورت تمام اتوماتيك كنترل شود زيرا مواد در اين بخش به علت مغذي بودن مستعد فساد 

 . ميباشند

اين بخش پس جوانه زني ناميده ميشود زيرا در اين بخش محصوالت اصلي برداشت شده اند و دانه  - 4

البته . وندهايي كه تا كنون جوانه نزده مجدداً جوانه ميزنند كه نهايتاً بعنوان محصول استفاده ميش

محصوالت توليدي در اين بخش عمدتاً از كيفيت و كميت خوبي بر خوردار نيستند و بعنوان مكمل 

 .خوراك دام و طيور بسيار مناسبي ميباشد

در اين مرحله با توجه به سفارشات موجود براي فروش محصوالت در بازار آنها را بسته بندي  - 5

ي بسته بندي شيرينگ معمولي كه مدت زمان نگهداري اين واحد ميتواند شامل دستگاه ها. ميكنند

محصوالت پايين تر است باشد و يا ميتواند شامل دستگاه هاي پيشرفته تر كه با استفاده از گاز دي 

اكسيد كربن محصوالت را بسته بندي ميكنند باشد كه در اين صورت مدت زمان نگهداري اين 

 .محصوالت افزايش ميابد

 .ت به سردخانه انتقال ميابد و به بازار هاي مصرف انتقال پيدا ميكننددر اين مرحله محصوال - 6
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   :فرآيند براي اوليه مواد انتخاب - 7

 تا مناسب باشند كيفيتي رفته رويهم و عيب بي ظاهري داراي المقدور حتي بايد آيند فر براي اوليه مواد

 ولي محصول است ناپذير اجتناب فرآيند خالل در تغييرات . آيد بدست مطلوب محصولي فرآيند از پس

 كلي نكته يك .است متفاوت خام مواد كيفيت با الزاماً كه باشد داشته استاندارد مطابق كيفيت بايد نهائي

 در يكنواختي خصوصاً است، يكنواختي مكانيكي دستگاههاي از خام مواد عبور قابليت در مهم بسيار و

 فرآيند اركان مهم از يكي اندازه لحاظ از بندي درجه ورودي اوليه ماده فيزيكي شرايط و شكل اندازه،

 فرآوري هنگام كه دارد وجود نيز ديگري خصوصيات ، مكانيكي صرفاٌ مالحظات استثناي به . است

   . فرآيند حين در خصوصيات تغييرات ميزان و اوليه مواد بافت مانند داشت توجه آنها به محصول بايد

 در برابر محصول مقاومت مورد اين در اساسي شرط . دارد بسزائي اهميت نيز محصول بافتي خصوصيات

 باشد كه ديگري متراكم بافتهاي با سخت پوست از عاري بايد محصول ضمن در . است فرآيند عمليات

  .دهند نشان مقاومت حرارت به نسبت

دانه ها است كه بايد در ماود زائد در  حد از بيش وجود شود مي مشاهده ندرت به كه ديگر عيوب از يكي

  .مرحله سرند حداكثر مواد زائد جدا شوند

  .كرد انتخاب مناسب هاي واريته ميان از بايد را اوليه ماده بنابراين

   :ثابت گذاري سرمايه حجم برآورد اقتصادي، ظرفيت حداقل تعيين و بررسي  -8

شده،  انجام گذاري سرمايه از مناسب برداري بهره بر عالوه صنعتي واحدهاي براي توليد بهينه ظرفيت

 يك سرمايه مستلزم صنعتي واحدهاي احداث كه آنجا ز . بود خواهد مناسب سود حصول جهت در عاملي

 از .مي سازد غيرممكن را ح طر آوري سود پايين خيلي ظرفيتهاي انتخاب لذا است، اوليه ثابت گذاري

 در با ممكن است كه است زيادي اوليه سرمايه تامين مستلزم باال خيلي ظرفيتهاي انتخاب ديگر طرف

 .باشد نداشته منطقي توجيه ... و صاردات شرايط بازار، نياز گرفتن نظر



  

- ٢٥  - 

 

اساس  بر بازار برررسي كننده تعيين عوامل از يكي توليد اقتصادي ظرفيت حداقل تعيين در بنابراين

 ماشين و تجهيزات نوع ديگر، كننده تعيين عامل . است احداث دست در و فعال واحدهاي توليد ظرفيت

 بر طرح اين در توليد اقتصادي ظرفيت اينرو از . ميباشد بخش اين در گذاري سرمايه حجم و آالت

 ماشين فروشنده شركتهاي و داخلي توليدكنندگان تجربيات با آن تطبيق و موجود جهاني اساس اطالعات

  .ظرفيت هاي زير براي محصوالت طرح محاسبه گرديده است آالت،

  واحد  ظرفيت  نام محصول  رديف

  تن  12.000  انواع جوانه حبوبات  1

 

با ظرفيت هاي  توليد خط برداري از بهره امكان با كمي تغييرات  بازار، نياز صورت در است ذكر به الزم

  .دارد وجود نيز بيشتر

  و مطالعات فني طرح مشخصات هزينه هاي سرمايه گذاري

  زمين  -1-8

واقع در استان  100×100با ابعاد مترمربع  10000محل اجراي طرح واقع در قطعه زميني به مساحت 

  .مي باشد در يكي از شهركهاي صنعتي استان، اردبيل

  اولويت در تعيين محل اجراي طرح  - 

، تامين آب مورد نياز ماشين آالت خط توليد يكي از استاز آنجاييكه طرح مذكور در زمينه توليد مواد غذايي 

با توجه به زمين مذكور  كهاست، پارامترهاي هاي مهم در تصميم گيري براي انتخاب محل اجراي طرح 

  .مي آيدنظر جايگاه بسيار مناسبي بشمار گرديده است از اين  انتخاباينكه در شهرك صنعتي 

  مشخصات زمين طرح  - جدول 

 شرح
  بهاي هر

 )ريال(متر مربع
  )متر مربع(مساحت 

 )ميليون ريال(هزينه

 جمع نياز مورد انجام شده
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 2000/- 2000/-  0/-  10000 200000/- زمين

  سازي  محوطه -2-8

  

  سازي در طرح  هزينه محوطه - جدول 

  واحد  مقدار شرح
  انجام شده

 )ميليون ريال(

  مورد نياز

 )ميليون ريال(

  جمع

 ميليون ريال

526/-  0/-  مترمربع  1170  عمليات ديوار كشي و نرده گذاري   -/526  

162/-  0/-  مترمربع  900 جدول  گذاري  محوطه  -/162  

875/-  0/-  مترمكعب  2500 گودبرداري و خاكبرداري  -/875  

300/-  0/-  مترمربع  3000  خاكبرداري وتسطيح  -/300  

600/-  0/-  مترمربع  3000 زيرسازي و آسفالت  -/600  

 32/- 32/-  0/-  مترمربع  1000 فضاي سبز

10/-  0/-  باب  1 درب ورودي  -/10  

800/-  0/-  -  - روشنائي محوطه  -/800  

3.305/-  0/-  -  - جمع  -/3.305  

  

  ساختمان -3-8

باتوجه به اينكه محصول توليدي غذايي مي باشد، از اينرو ساختمان هاي توليد و نگهداري بايد از شرايط و 

از طرفي  .ويژه اي برخوردار باشند كه اين امر باعث باال رفتن هزينه هاي ساخت ميگردداستانداردهاي 

  .باشد كه هزينه اين ساختمانها نيز بيشتر ميباشد clean roomبخشي از سالن توليد بايد 

متر  300الزم بذكر است كه ساختمانهاي اداري نيز به صورت يك نيم طبقه در سالن هاي توليد به مساحت 

   .بع در نظر گرفته شده استمر
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  نه هاي مربوط به ساختمان سازي هزي –جدول   

 شرح
مقدار 

 كار
 واحد

قيمت به 

ازاي واحد 

  )هزار ريال(

  انجام شده

  ميليون ريال

  مورد نياز

 ميليون ريال

  جمع

 ميليون ريال

 7.600/- 7.600/-  0/-  4000  مترمربع  1900  ساختمان هاي توليد معمولي 

  18.000/-  18.000/-  0/-  12000  مترمربع  clean room 1500ساختمان 

 1.100/- 1.100/-  0/-  2200  مترمربع  500  انبار مواد اوليه 

  4.000/-  4.000/-  0/-  10000  مترمربع  400  )سردخانه(انبار محصول 

 800/- 800/-  0/-  4000  مترمربع  200  آزمايشگاه

 900/- 900/-  0/-  3000  مترمربع  300  ساختمان اداري

 300/- 300/-  0/-  1500  مترمربع  200  تاسيسات

 45/- 45/-  0/-  1500  مترمربع  30  نگهباني

 32.745/- 32.745/-  0/-  - مترمربع  5030 جمع

  

  توليد آالت ماشين و تجهيزات هزينه و ليست -4-8

طراح ماشين آالت ليست اقالم مورد نياز طرح را بـدليل اختصاصـي بـودن    الزم به ذكر است كه 

دانش فني بصورت كلي ارائه نموده است لـذا مقـادير مربـوط بـه تاسيسـات خـط بـا توجـه بـه          

مذاكرات انجام شده و اينكه درصد هزينه تعمير و نگهداري براي ايـن آيتمهـاي ماشـين آالت و    

ز قيمتهاي  پيشنهادي به بخش تاسيسات انتقال داده تاسيسات متفاوت است، بصورت درصدي ا

  . شده است

  واحد  تعداد  تجهيزات و آالت ماشين  رديف
  كل جمع  واحد قيمت

  دالر  ر.م  دالر  ريالميليون 
  -  500  -  500  سري  1  ماشين آالت دپو و سرند بذر   1
  -  1000  -  1000  سري  1  تجهيزات سالن پيش جوانه  2
  -  3000  -  3000  سري  1  جوانه زنيماشين آالت اصلي   3
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  واحد  تعداد  تجهيزات و آالت ماشين  رديف
  كل جمع  واحد قيمت

  دالر  ر.م  دالر  ريالميليون 
  -  1000  -  1000  سري  1  غني سازي نيمه اتوماتيك  4
  -  1700  -  1700  سري  1  تجهيزات پس جوانه  5
  -  600  -  600  سري  1  بسته بندي خطوط   6
  -  800  -  200  عدد  4  كانوايرها  7

 تجهيزات و آالت ماشين ارزش كل جمع  

  اصلي
    -  -  8.600  -  

  

  

  

  

  

  

  تجهيزات و تاسيسات عمومي هزينه - 8- 5
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 سرمايه از موارد، يك هر براي شده استعالم قيمتهاي شده و آورد بر تاسيسات و تجهيزات اساس بر

  .است شده جدول زير برآورد در تاسيسات اين نياز مورد گذاري

سيسات در طرح                                                                                                                 أهاي ت هزينه –جدول 

 شرح 
انجام 

 شده 

 مورد نياز
  جمع كل
 ميليون ريال

 ارزي
معادل 

 ريالي

  ريالي
 ميليون ريال

  جمع 
 ميليون ريال

 290/-  290/-  290/-  -  -  0/-  برق 

 5/-  5/-  5/-  -  -  0/-  برق اضطراري

 6/52 6/52 6/52 -  -  0/-  آب 

  500/-   500/-   500/-  -  -   0/-   تصفيه فاضالب

 300/-  300/-  300/-  -  -  0/-   سوخت

 50/-  50/-  50/-  -  -  0/-  سرمايش و گرمايش 

 300/-  300/-  300/-  -  -  0/-  باسكول 

 5/150 5/150 5/150 -  -  0/-  سيستم اعالم و اطفاء حريق 

 10/-   10/-  10/-  -  -  0/-  ارتباطات 

 1/1.658 1/1.658 1/1658 -  -   جمع

  

  هزينه وسايل حمل و نقل -6-8

به داخل ) مواقع ضروريدر (به منظور رفع  نيازهاي روزمره كارخانه، انتقال مواد و كاال و رفت و آمد كاركنان 

  .ميليون ريال بابت خريد وسايط ذيل پيش بيني شده است  420/-و خارج كارخانه مبلغ 

 واحد )مشخصات(شرح 

  /تعداد

 مقدار

 انجام شده
  موردنياز

 ميليون ريال

  جمع

 ميليون ريال

 200/- 200/- 0/- 2 دستگاه وانت نيسان

 220/- 220/- 0/- 1 دستگاه گازوئيلي تن  2ليفتراك
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 420/- 420/- 0/- - - جمع 

  

  

  تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي -7-8

جهت  خريد  تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي از جمله اثاثه اداري، لوازم آشپزخانه ، تلفن، زيراكس، 

برآورد شده  ميليون ريال 150مبلغ ... فكس، كامپيوتر، چاپگر، وسايل نظافت و آبدارخانه، تجهيزات بهداري و 

  .است

  و كارگاهي تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي -8-8

  :زير  برآورد شده است مورد نياز طرح به شرح جدول و كارگاهي تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي

 )مشخصات(شرح 
  /تعداد

 مقدار

انجام 

 شده

  مورد

  نياز

 )ميليون ريال(

  جمع

 )ميليون ريال(

 3/3 3/3 0/- كالً تجهيزات كامل آزمايشگاه

 8/1 8/1 0/- دستگاه 1 ليتري 55اون 

  2/2  2/2 0/- دستگاه 1  انكوباتور

  5/7  5/7 0/- دستگاه 1  اتوكالو

 5/2 5/2 0/- دستگاه 1 اّب مقطر گيري

 5/5 5/5 0/- دستگاه 1 هود 

 2/8 2/8 0/- دستگاه 1 همزن مغناطيسي هايدولف

PH 13/- 13/- 0/- دستگاه 1  متر روميزي 

 5/4 5/4 0/- دستگاه 1 خانه 8ماري جوش بن 

 5/6 5/6 0/- دستگاه 1 )001/0(ترازو

 8/9 8/9 0/- دستگاه 1 سانتريفوژ

  25/-  25/-  0/-  كالً  تجهيزات كارگاهي

 8/89 8/89   جمع
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  هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده  - 8- 9

به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي  مازاد  طي دوره اجراي عمليات ساخت و ساز و تجهيـز  طـرح بـه    

 درصـد از كـل هزينـه هـاي ريـالي       10دليل تغييرات احتمالي  در هزينه هاي سرمايه گـذاري ثابـت حـدود    

  . است ميليون ريال بعنوان هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده لحاظ شده   8/4.696معادل

  برداري  هاي قبل از بهره هزينه -10-8

  ميليون ريال : ارقام  

 جمع مورد نياز  انجام شده شرح رديف

 134/- 134/- 0/- سيس شركت ، ثبت و افزايش سرمايه و تسهيالت  أت 1

 200/- 200/- 0/- و بيمه تسهيالت هاي دفترخانه و قبوض، كارمزد هزينه 2

  200/-  200/-  0/-  هزينه تهيه  طرح توجيهي   3

 20/- 20/- 0/- مسافرت و بازديد ، ماموريت و اقامت  4

 75/- 75/- 0/- آموزش و توليد آزمايشي  5

 30/- 30/- 0/- ساير 6

 659/- 659/-  0/- جمع

  

هزينه هاي اياب و ذهاب، پست و تلفن، قبـوض آب و بـرق، هزينـه هـاي نوشـت افـزار و       : ساير عبارتند از* 

 ، هزينه هاي پذيرايي، هزينه هاي اجاره محل وتجهيزات دفتري، پيك، سوخت وسائط نقليه، كتب و نشريات 

  متفرقه 

  :گذاري طرح هاي سرمايه هزينه -11-8
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انـواع جوانـه   طرح تاسيس به منظور احداث واحد صنعتي توليـد   ،كل هزينه هاي سرمايه گذاري

 واقـع در  مترمربع  10.000تن در زميني به مساحت حدود  12.000به ظرفيت اسمي ساليانه  حبوبات

  . برآورد شده است شهركهاي صنعتي استان اردبيل يكي از

ميليـون   8.600 لـغ بمتوليد، مورد نياز كل هزينه هاي طرح جهت خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  .درصد سرمايه گذاري ثابت طرح مي باشد 16ريال و حدود 

و هزينه هاي قبـل از   تجهيز كارخانه ،كل هزينه هاي ريالي طرح از بابت هزينه هاي ساخت و ساز

  .ريال برآورد شده است ميليون 7/54.323 مبلغ بهره برداري
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  گذاري طرح هاي سرمايه هزينه -جدول 

  

 شرح
  انجام شده

29/12/84  

 مورد نياز

  جمع كل

 ميليون ريال

1ارزي
 

 مورد نياز ريالي
  جمع مورد نياز

 ميليون ريال
  وروي

 )هزار(

  دالر

 )هزار(
 معادل ريالي

 2.000/- 2.000/- 2.000/- 0/- 0/- 0/-  0/- زمين - 1

 3.305/- 3.305/- 3.305/- 0/- 0/- 0/-  0/- محوطه سازي -2

 32.745/- 32.745/- 32.745/- 0/- 0/- 0/-  0/- ساختمان - 3

 8.600/- 8.600/- 8.600/- 0/- 0/- 0/- 0/- تآالت وتجهيزا ماشين - 4

 1/1.658 1/1.658 1/1.658 0/- 0/- 0/- 0/- سيسات أت -5

 420/- 420/- 420/- 0/- 0/- 0/- 0/- وسائط نقليه  - 6

 150/- 150/- 150/- 0/- 0/- 0/- 0/- تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي - 7

 8/89 8/89 8/89 0/- 0/- 0/- 0/- و كارگاهيتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي  -8

 8/4.696 8/4.696 8/4.696 0/- 0/- 0/- 0/- بيني نشده  و پيش متقرقه -9

 659/- 659/- 659/- 0/- 0/- 0/-  0/- برداري  هاي قبل از بهره هزينه - 10

 7/54.323 7/54.323 7/54.323 0/- 0/- 0/- 0/- گذاري ثابت  هاي سرمايه هزينه كل جمع
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    مصرفي ساالنه بندي اوليه، كمكي و بسته دموابرآورد   -9

در  حبوباتطرح مورد بررسي در فصل هاي مختلف متفاوت ميباشد، بنابراين حبوبات با توجه به اينكه 

مواد اوليه مورد نياز جهت توليد وهمچنين سيستم شستشو درجا در . فصلهاي مختلف خريداري ميشود

  : جدول زير برآورد شده است

 

 واحد ماده اوليه

  مقدار

  مورد نياز

  روزانه

 

 (%) ضايعات
 مقدار مورد نياز

 ساليانه

 1550 2 5 تن انواع حبوبات

 30.300 1 100 هزار عدد ظروف بسته بندي

 60.600 1 200 كيلو گرم سلفون

 30.300 1 100 هزار عدد  برچسب

  

كيلوگرم جوانه بدست مي آيـد و بـا    2الزم بتوضيح است كه در ابتداي كار به ازاي هر يك كيلوگرم حبوبات 

  .افزايش يابد كيلوگرم 10الي  8تا  افرود شدن تجربيات متقاضي اين ميزان ميتواند
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  برنامه توليد و فروش طرح - 10

با توجه به اينكه در سالهاي اول تجربه متقاضيان در ميزان توليد محصول  بسيار اهميت دارد، لذا پيش بيني 

بشرح جـدول زيـر    انواع مختلف حبوباتميزان توليد . ميگردد كه در سال هاي اول ظرفيت توليد پايين باشد

  .مي باشد

  )تن( جدول پيش بيني برنامه توليد طرح

  سال

                                                                                                                                          شرح           
 1389 1390 1391 

  سال مبنا 

1392 

 100 90 80 70 درصد استفاده از ظرفيت عملي

 6.000 5.400 4.800 4.200 انواع جوانه حبوبات
  

بـدين ترتيـب   قيمت فروش محصوالت طرح با توجه به مطالعات ميداني انجام شده در يك محدوده ميباشد، 

  .محصوالت طرح بشرح جدول زير خواهد بود كليهميزان فروش 

)ميليون ريال( طرحميزان درآمد و فروش جدول   

  سال

 شرح
 1390سال  1389سال  1388سال 

  سال مبنا

1391 

 60.000 54.000 48.000 42.000 )كيلوگرم/ريال 10000( حبوباتمتوسط قيمت انواع 

 60.000 54.000 48.000 42.000  جمع كل

 به فعاليت روز در ساعته 8 كاري نوبت دو در كه ميباشد سال در روز 300 واحد اين در كاري روزهاي تعداد

سـاعته ادامـه خواهـد     24البته الزم بتوضيح است كه روند توليد با توجه بـه ماهيـت طـرح     ميباشد مشغول

  .داشت
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  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح  - 11

با توجه به درخواست شركت شهركهاي صنعتي استان محل انتخابي براي انجام پـروژه در نظـر    اردبيلاستان 

اين منطقه در توليد انـواع حبوبـات و غـالت بخصـوص عـدس و      پتانسيل هاي گرفته شده است و با توجه به 

ماش كه طبق تحقيقات به عمل آمده از اداره كشاورزي استان ميزان توليدات اين محصوالت جايگاه مناسبي 

  .محل طرح مكان مناسبي از نظر تامين مواد اوليه ميباشد در كل كشور را دارا ميباشد، لذا

ي درجه ريسك فساد پذيري بااليي ميباشند كه اين امـر بـدليل گرمـا بـه     از طرف ديگر محصوالت طرح دارا

مراتب سريع اتفاق مي افتد كه اين استان در بيشتر ماه هاي سال از دماي پاييني برخوردار ميباشد و بنابراين 

  .هزينه هاي سربار جهت نگهداري محصوالت در سرد خانه به شدت كاهش پيدا ميكند

  : رحقيمت فروش محصوالت ط  - 12

  .باتوجه به استعالم هاي انجام شده قيمت فروش محصوالت طرح به شرح جدول زير ارائه ميگردد

  

 نام محصول
/ ريال (قيمت 

 )كيلوگرم

 13000الي  9000  انواع جوانه حيوبات
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  هزينه هاي توليد - 13

  . درصد ظرفيت عملي بشرح جدول زير محاسبه شده است 100كل هزينه هاي توليد طرح براساس 

  

  هاي توليد در طرح  جدول هزينه

  ارزي شرح

 )هزار دالر(

معادل 

 ريالي

  هزينه ريالي

  )ميليون ريال(

  هزينه كل

 )ميليون ريال( 

  8/24.827  8/24.827 0/- 0/- و بسته بندي مواد اوليه و كمكي

 216/- 216/-  0/-  0/-  انرژي 

  6/1.620  6/1.620 0/- 0/- هزينة تعمير نگهداري

  2/1.795  2/1.795 0/- 0/-  حقوق و مزاياي پرسنل توليدي

 6/1.707 6/1.707 0/- 0/-  پيش بيني نشده

  7/697  7/697 0/- 0/- اداريحقوق و مزاياي پرسنل 

  3/4.163  3/4.163 0/- 0/- استهالك

 2/35.028 2/35.028 0/- 0/- جمع كل
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   :مصرفي اوليه مواد هزينه 

 قيمت .است شده محاسبه تفكيك به واد اوليه و كمكيمبرآورد  جدول در طرح نياز مورد اوليه مواد ميزان

   . است شده تعيين  باغي كشاورزي محصوالت فروشي عمده مراكز از استعالم بر اساس اوليه مواد هاي

نـوع قيمـت داخلـي     2ولـي عـدس و نخـود داراي    . ريال ميباشد 9500كيلويي  قيمت ماش به صورت عمده

به همـين دليـل مـا    . وخارجي هستند كه قيمت مواد اوليه خارجي به مراتب از مواد اوليه داخلي بيشتر است

 ريال را در نظر ميگيريم و با توجه به اينكه قيمت 9000براي كم كردن هزينه ها مواد اوليه داخلي با قيمت 

ريال در نظـر   9000تقريبي انواع حبوبات نزديك يه يكديگر ميباشد لذا جهت سهولت محاسبات قيمت تيپ 

به اين ترتيب هزينه مواد اوليه كارخانه طبق ظرفيت در نظر گرفته شده در جـدول زيـر امـده    . گرفته ميشود

  .است

  

  واحد  ماده اوليه
مقدار مورد 

  نياز ساالنه

قيمت واحد 

  )هزار ريال(

هزينه مواد 

 اوليه ساالنه

  )ر.م(

  13.950  9.000  1.550  تن  انواع حبوبات

  4.545 150 30.300 هزار عدد ظروف بسته بندي

  7/1.181 5/19 60.600 كيلو گرم سلفون

  1/5.151 17 30.300 هزار عدد  برچسب

  8/24.827  --   --   --   جمع
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  هزينه آب، برق ، سوخت و ارتباطات 

 نظير ديگري تاسيسات و تجهيزات به توليد، خط دستگاههاي و آالت ماشين بر عالوه توليدي واحد يك در

  .هست نياز نيز ...و آزمايشگاه سوخت، برق، آب، تاسيسات

 به است، واحد آن برق تاسيسات صنعتي، و توليدي واحد يك تاسيسات ترين زيربنايي و مهمترين كه آنجا از

 محوطه، و ساختمانها روشنايي توليد، خط تجهيزات مصرفي برق مقدار ابتدا واحد مصرفي برق تعيين منظور

 ارائه مربوطه ها هزينه و تامين منابع ادامه در سپس ميشوند محاسبه ... و گرمايش و سرمايش سيستمهاي

  .شد خواهند

  برق مصرف ميزان محاسبه

 مشخصات به توجه با را توليد خط آالت ماشين و تجهيزات برق مصرف واحد، نياز مورد برق محاسبه منظور به

 مساحت به توجه با نيز تاسيسات و ساختمانها در مصرفي برق . ميكنيم محاسبهاً دقيق شده استعالم فني

  .ميشود محاسبه ساختمانها

  :  برق مصرفي تجهيزات خط توليد) الف 

 به توجه با واحد اين در . است كارخانه نياز مورد برق از اي عمده بخش توليد، خط تجهيزات مصرفي برق

 ضرب دستگاه تعداد در شده، استخراج دستگاه هر نياز مورد برق شده، گرفته نظر در تجهيزات مشخصات

  .الزم بذكر است كه ميزان برق مصرفي براي سردخانه در اين بخش ديده شده است .ميشود

با توجه به اطالعـات اخـذ شـده از شـركت كشـت و       توليد خط مصرفي برق كل توليدي واحد اين در بنابراين

  .دميشو برآورد براي هر شيفت كيلووات 360 صنعت سبز بارلي

  :برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه )  ب

كيلـووات جهـت چـرخش، تصـفيه و      7كيلـووات كـه شـامل     10جمعـاً   تعميرگاه و تاسيسات نياز مورد توان

مايعـات در تاسيسـات   كيلووات جهت توزيع، چـرخش سـوخت و    1نگهداري آب مورد نياز تصفيه فيزيكي، و 

  .گرمايش است
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  .كيلووات برآورد ميشود 2توان تجهيزات مورد نياز تعميرگاه نيز 

  :برق مورد نياز روشنايي ساختمانها و محوطه )  ج 

 مصرف تاسيسات ميانگين و انبار خدماتي، و اداري قبيل از ساختمانها ساير و توليد سالن مربع متر هر ازاي به

 مربع متر 5000 كه توليد سالن و ساختمانها مساحت به توجه با ترتيب اين به . ميشود گرفته نظر در وات 30

  .ميشود كيلووات برآورد 150ساختمانها  روشنايي جهت مصرفي برق  شده، برآورد

 برق وات 300،  محوطه روشنايي جهت چراغ هر ازاي به واحد، كاركرد ساعت و كاري نوبت تعداد به توجه با

  .است كيلووات برق الزم 25محوطه  روشنايي براي بنابراين . است نياز مورد

 ديگرمواقع  يا اندازي راه هنگام به برق درخواست بيشترين برآورد منظور به فوق موارد مجموع از %10مقدار

  .است

  جدول برآورد برق مصرفي

  )كيلووات(برق مصرفي   نام واحد مصرف كننده

  720   شيفت 2براي  توليد خط تجهيزات

  20   تعميرگاه و تاسيسات

  150   ساختمانها روشنايي

  25   محوطه روشنايي

  92  مذكور  غير موارد ساير

  1007  جمع

  . شيفت لحاظ گرديده است 3البته ميزان برق مصرفي براي تجهيزات سردخانه براي 

  آب مصرف ميزان محاسبه

 آب .ميباشد فضاي سبز آبياري و آشاميدني و بهداشتي توليد، خط مصرفي آب شامل واحد اين در نياز مورد آب

دانش اساس  بر . ميشود استفادهو ايجاد رطوبت براي رشد  اوليه مواد شستشوي منظور به توليد خط نياز مورد

 در بهداشتي و آب آشاميدني مصرف . بود خواهد روز در مكعب متر 100 بخش اين در مصرفي آب ، توليد فني

 آب تامين منظور به . است شده محاسبه ليتر 150 سرانه گرفتن نظر در با و پرسنل تعداد ازاي به واحد اين
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 آب ميزان ..ميشود گرفته نظر در روز ليتر در 5/1مربع  متر هر ازاي به محوطه، آبياري و سبز فضاي نياز مورد

  .است شده محاسبهزير  جدول مطابق واحد روزانه مصرفي

  )مترمكعب در روز(مصرفي  آب ميزان  كننده مصرف واحد

  100  توليد فرآيند آب

  5  پرسنل

  2  محوطه

  108  جمع
  

  سوخت مصرف محاسبه

 نياز مورد و حرارت بخار تامين منظور به مصرفي سوخت شامل صنعتي واحدهاي در سوخت مصرف موارد

 .ميباشد نقل و حمل وسايل سوخت و ساختمانها گرمايش فرآيند،

 خدماتي محاسبه و اداري، آزمايشگاه، و توليد فضاهاي مساحت به توجه با گرمايش سيستم مصرفي سوخت

 گرفته نظر در گازوئيل ليتر 25 ،مربع مساحت متر يكصد ازاي به  متوسط طور به كه ترتيب اين به . ميشود

 . شد خواهد مصرف روز هر در گازوئيل ليتر  400حدود موجود  بناهاي مساحت به توجه با بنابراين . ميشود

 گرفته نظر در شوفاژ سيستم با خدماتي و رفاهي اداري، فضاهاي گرمايي انرژي تامين براي گازوئيل مقدار اين

 هر ازاي بهكه  . ميشود استفاده صنعتي بخاريهاي از توليد سالن گرمايي انرژي تامين منظور به . است شده

در جدول زير هزينه انواع انرژي در سال محاسبه گرديده  .است نياز مورد بخاري دستگاه يك مربع، متر 270

  .است

  تباطات و غيرهجدول  برآورد ميزان مصرف  برق ، آب ، سوخت ، ار

 واحد شرح رديف
ميزان 

 مصرف 

  تعداد روز كاري

 در سال 

ميزان مصرف 

 ساليانه

هزينه هر واحد 

 مصرف به ريال

  هزينه مصرف

 )ر- م(ساالنه 

 7/96 320 302100 300 1007 روز/كيلو وات برق مصرفي 1

 5/49 1.500  33000 300 110 روز/ مترمكعب آب مصرفي 2

 8/19 165 120000 300 400 روز/ليتر گازوئيل 3

 50/- - - - -   وساير ارتباطات 4

 216/- - - - -  -  جمع 
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  حقوق و دستمزد 

  مستقر در كارخانه جدول حقوق و دستمزد پرسنل  اداري

 سمت

  مورد نيازتعداد

 )نفر(

  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال( 

  حقوق ساليانه

ميليون (

 )ريال

 120/- 10.000 1 مدير عامل

  72/-  6.000  1  بازرگانيمدير 

  60/-  5.000  1  مسئول تداركات

 42/- 3.500 1 حسابدار

 42/- 3.500 1 فروش و سفارشاتكارشناس 

 2/37 3.100 1 منشي وتايپيست

 2/37 3.100 1 آبدارچي و نظافتچي

  4/410  -  7  جمع

  3/287  -  - %)70(حق بيمه و مزايا و پاداش و غيره 

 7/697 - 7 جمع

  



  

- ٤٣  - 

 

  حقوق و دستمزد پرسنل  توليدجدول 

 شيفت تعداد سمت

جمع 

 )نفر(

  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال(

  حقوق ساليانه

 )ميليون ريال( 

 84/- 7.000 1 1 1 كارشناس برنامه ريزي  توليد

 60/- 5.000 1 1 1 كنترل كيفيت سرپرست

  96/-  4.000  2  1  2  سرپرست خطوط توليد 

  120/-  5.000  2  1  2  مهندس فني صنايع غذايي

 84/- 3.500 2 1 2 آزمايشگاه تكنسين

 2/37 3.100 1 1 1 انباردار

 8/76 3.200 2 1 2 كارگر ماهر خط توليد 

 2/223 3.100 6 1 6 كارگر ساده خط توليد

 42/- 3.500 1 1 1 كارشناس تعميرات ونگهداري

 2/37 3.100 1 1 1 راننده ليفتراك

 2/37 3.100 1 1 1 خدمات و نظافت

 6/897 - 20  جمــع

 6/897 %)100(حق بيمه و مزايا و پاداش و غيره 

 2/1795 جمع كل
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  تعمير و نگهداري

  تعمير و نگهداريجدول هزينه هاي 

 شرح رديف
ميزان سرمايه 

 گذاري
 درصد 

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 721/- 2 36.050/- محوطه سازي و ساختمان 1

 344/-  4 8.600/- ماشين آالت 2

 8/165 10 1/1.658 تاسيسات و انشعابات 3

 84 20 420/- وسائط نقليه 4

 15 10  150/- لوازم و اثاثه اداري 5

 9  10  8/89 و كارگاهي لوازم آزمايشگاهي 6

  8/281  6  8/4.696 گذاري پيش بيني نشده  سرمايه 7

 6/1.620 جمع
  

  هزينه استهالك 

  جدول هزينه هاي استهالك

 شرح رديف
ميزان سرمايه 

 گذاري

درصد 

 استهالك

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 5/2.523 7 36.050/- محوطه سازي و ساختمان 1

 860/-  10 8.600/- ماشين آالت 2

 8/165 10 1/1.658 تاسيسات و انشعابات 3

 105/- 25 420/- وسائط نقليه 4

 30 20  150/- لوازم و اثاثه اداري 5

 9  10  8/89 و كارگاهي لوازم آزمايشگاهي 6

  470/-  10  8/4.696 گذاري پيش بيني نشده  سرمايه 7

 3/4.163 جمع
  

  هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده 

بعنوان  استثناي هزينه استهالكميليون ريال به  6/1.707توليد معادل  هزينه هاي كل درصد از 6حدود 

  .سالهاي مختلف بهره برداري در نظر گرفته شده استهزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد طي 
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  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -14

از . چنانچه واحدهاي توليد از حمايتهاي دولتي برخوردار نباشند، دچار مشكالتي در فرآيند توليد خواهند شد

ندارند، لـذا حاشـيه سـود آنهـا     آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد 

بنابراين براي بقا در ميدان رقابـت نيـاز بـه    . پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد

از طرف ديگر بايد دولت از واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله بوده و در بازارهاي . حمايتهاي مالي دارند

اند، حمايت كرده و براي تسهيل و آرامش خاطر آنها به راحتي در بازارهاي جهاني تا حدودي نفوذ پيدا كرده 

  :حمايت هايي كه دولت ميتواند در اين زمينه انجام دهد عبارتند از. جهاني بفروش برسد

  :و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) محصوالت و ماشين آالت(حمايت تعرفه گمركي  -1-14

ايـن ماشـين آالت پـس از    . ماشين آالت از خارج از كشور تامين ميشوددر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از 

حقوق گمركي كه در حال حاضر . تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد

از طـرف ديگـر   . درصـد ميباشـد   4درصد و لوازم جـانبي آن   10براي اينگونه ماشين آالت وجود دارد حدود 

كه محصوالت آنها به خـارج از كشـور صـادر ميشـود، مسـتلزم پرداخـت حقـوق گمركـي          واحدهاي توليدي

خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليد كنندگان داخلي به امر صـادرات مشـوقهايي بـراي    . نميباشند

  .آنها تصويب شده است كه باعث افزايش حجم صادرات در بخشهاي مختلف گرديده است

  :بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري) واحدهاي موجود و طرحها( حمايتهاي مالي -2-14

يكي از مهمترين حمايتهاي مالي براي طـرح هـاي صـنعتي اعطـاي تسـهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          

تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح ميباشد كه شرايط اين تسهيالت بـراي  

  :شدطرح ها به شرح زير ميبا

درصـد سـرمايه    70در بخش سرمايه گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي تا سقف  - 1

  .گذاري ثابت در محاسبات لحاظ ميشود
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ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم و يا در صـورت ملـي بـودن طـرح بـا       - 2

 .در صد جهت دريافت تسهيالت در محاسبات لحاظ ميشود 90ضريب 

درصد و نرخ سـود   14نرخ سود تسهيالت ريالي در وامهاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت  - 3

 .ماهه پرداخت ميگردد، ميباشد 6درصد كه در اقساط  10تسهيالت ارزي 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيت طرح  - 4

ماه در  10الي  6سال و مدت زمان تنفس  5/4ي و بازگشت سرمايه حداكثر از نظر نقطه نظر سودآور

 .نظر گرفته ميشود

بـا اجـراي طـرح در    . عالوه بر تسهيالت مالي معافيتهاي مالياتي نيز براي مناطق مختلف وجود دارد - 5

درصد معافيت مالياتي شامل طـرح خواهـد    80شهرك هاي صنعتي، در چهار سال اول بهره برداري 

سال اول بهره برداري، شـركت از ماليـات معـاف     10در صورت اجراي طرح در مناطق محروم  شد و

 25) بجز شهركهاي صنعتي و مناطق محروم(الزم بذكر است ماليات براي مناطق عادي . خواهد شد

  .  درصد سود ناخالص تعين شده است

  نتيجه گيري و پيشنهاد -15

به منظور توليـد   يكي از شهرك هاي صنعتي استان اردبيل احداث يك واحد صنعتي در ،هدف از اجراي طرح

روز كـاري در   300ساعته در روز و  8تن طي دو شيفت كاري  12000با ظرفيت ساالنه  جوانه حبوباتانواع 

  . سال ميباشد

ارزش افزوده و استفاده از عالوه بر اشتغالزائي، ايجاد  توليد جوانه حبوباتجهت ايجاد واحد  مورد بررسي طرح

با اين اوصـاف طـرح مـورد    . مي باشد ترباالبا ارزش غذايي مواد اوليه سرشار استان و تبديل آن به محصوالت 

   .گزارش به داليل زير از نظر اقتصادي و بازار داراي توجيه پذيري كافي مي باشد

 استفاده از تكنولوژي جديد و ماشين آالت پيشرفته و اتوماتيك �

 شاخص هاي مطلوب اقتصادي و مالي طرح �
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 ايجاد اشتغال در استان و براي مردم بومي منطقه  �

 ايجاد ارزش افزوده و كاهش قيمت تمام شده محصول بدليل نزديكي به محل مواد اوليه �

 بهره گيري از فناوري و دانش روز در توليد �

 افزايش تنوع محصوالت موجود در بازار �

 نياز از داخلتامين  مواد اوليه مورد  �

 عدم پيچيدگي در فرآيند توليد �

    بازار مصرف رو به رشد  بالقوه و بالفعل مطلوب داخلي و صادراتي �

  

طرح و برخي شاخصهاي مهم اقتصادي طرح كه توجيح پذيري طرح  هزينه هاي ثابت و متغير جدول در زير

  .ارائه گرديده است رابه اثبات ميرساند

  1392در سال مبنا  متغير طرحول هزينه هاي ثابت و جد

 شرح
  هزينه كل

 )ميليون ريال( 

 متغير ثابت

 هزينه درصد هزينه درصد

  8/24.827 100 - -  8/24.827 مواد اوليه و كمكي

 8/172 80 2/43 20 216/-  انرژي

 5/1.296 80 1/324 20  6/1.620 هزينة تعمير نگهداري

 6/538 30 6/1.256 70  2/1.795 حقوق و مزاياي پرسنل توليدي

 2/1.610 - 4/97 - 6/1.707 )موارد فوق%6(پيش بيني نشده 

 - -  7/697 100  7/697 ل اداريحقوق و مزاياي پرسن

 - -  3/4.163 100  3/4.163 استهالك

  9/28.445   3/6.582  2/35.028 جمع كل
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  .سرمايه در گردش طرح بشرح جدول زير مي باشد

  هاي سرمايه در گردش  جدول هزينه

  روز  شرح

  جمع

ميليون (

  )ريال

 4138  60  مواد اوليه و كمكي  

 1034  15  كاالي در جريان ساخت و ساخته شده 

  5000 30  مطالبات 

 5000 30  گردان  تنخواه

  15172  جمع

  

 محاسبه شاخصهاي اقتصادي طرح

  : 1392برداري در سال   برآورد ارزش افزوده كل طرح در ظرفيت كامل بهره 

  

 ميليون ريال: مبلغ     شرح

  60.000/-     ها  ستاده - 1

  )2/35.028(      ها  داده - 2

      ) 8/24.827(  بندي  مواد اوليه و بسته -2- 1

بيني  برق، سوخت، تعميرات، متفرقه و پيش -2- 2

  نشده 
)2/3.544(      

  )3/4.163(      استهالك  - 3

  8/24.971      )1-2(ارزش افزوده ناخالص داخلي 

  5/20.808      )1-2(- 3ارزش افزوده خالص داخلي 
  

  .درصد است 6/41نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلي به ارزش ستاده ها حدود  -1- 1
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  . درصد است  7/34نسبت ارزش افزوده خالص داخلي به ارزش ستاده ها حدود  -1- 2

  : برآورد نقطه سر به سر طرح  

  

هاي عملياتي و غيرعملياتي معادل توليدي در حدود  نقطه سر به سر طرح مورد بررسي بدون احتساب هزينه

به دست خواهد  در سال اول بهره برداري درصد كل فروش  1/27باشد و حدود  ميليون ريال مي 2/12516

  . آمد

  نقطه سربه سر بدون احتساب  =  )هزينه ثابت=  (  3/6582  =  2/12516

هاي عملياتي و  هزينه

  غيرعملياتي
  هزينه متغير=  9/28445

-  1  
  فروش= 60000/-

  

  :  گذاري به اشتغال نسبت سرمايه

نفر اشتغال ايجاد خواهد شد  برچنين اساسي نسبت  27در صورت اجراي طرح  مورد گزارش  حداقل براي 

  .     ميليون ريال خواهد بود 9/2011گذاري براي اشتغال هر يك از كاركنان در طرح حدود  سرمايه

9/2011  =  
  گذاري ثابت طرح  كل سرمايه =7/54323

=  
سرانه 

  27  اشتغال
  

شاخصهاي اقتصادي خوبي برخوردار اسـت بلكـه از   همانطور كه مالحظه گرديد طرح مورد بررسي نه تنها از 

ضمناً اين طرح ميتواند براي كشور ارز آفرين بوده و موجب باال بردن . بازار قابل توجهي نيز برخوردار ميباشد

  .درآمد حاصله از محل صادرات غير نفتي باشد كه يكي از مزيت هاي اصلي طرح ميباشد
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  : برآورد دوره بازگشت سرمايه

  :سود ناويژه محاسبه

ميزان فروش  -جمع هزينه هاي ساليانه = سود ناويژه   

60000 – 28446=   31554ميليون ريال    

  :برآورد نرخ بازگشت سرمايه

  

45 %  =  100  *  
  سود ناويژه=  31554

=  
نرخ بازگشت 

  )سرمايه در گردش+ گذاري ثابت  سرمايه(  سرمايه

54323  +15172  

  : دوره بازگشت سرمايه

1/ نرخ بازگشت =   2.2سال   

  

  


