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راني اي صنعتيع كوچك و شهركهايسازمان صنا كارفرما  

 ه نشاستهيگرانول با پاد يطرح تول عنوان طرح

كيسيكد آ  15132019 

يشماره تعرفه گمرك  72051000 

SUQ kg 

 10 حقوق واردات

ين الملليا بي ياستاندارد مل  11125 

)اليهزار ر ( كليه گذاريسرما  19،105،112  

)اليهزار ر (ه ثابتيسرما  17،095،649  

)اليهزار ر (ه در گردشيسرما  2،009،464  

)اليهزار ر ( كليه گذاريسرما  19،105،112  

)اليهزار ر (ه گذاريآورده سرما  5،105،112  

)اليهزار ر (التيتسه  14،000،000  

)اليهزار ر (ه ثابتيسرما  17،095،649  

)اليهزار ر (ه گذاريآورده سرما  3،095،649  

)اليهزار ر (التيتسه  14،000،000  

)اليهزار ر (ه در گردشيسرما  2،009،464  

)اليهزار ر (ه گذاريآورده سرما  2،009،464  

)اليهزار ر (التيتسه  0  

ينقطه سربسر  17,6% 

هيدوره بازگشت سرما  ك ماهيك سال ي 
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  شگفتاريپ

اهان يگ نشاسته در.  شود يل مي گلوكز تشكي متوالي باشد و از واحدهاي مياهي گيره ايدرات ذخينشاسته كربوه

در هر  ن گرانول هايشكل و ابعاد ا. ا گرانول متمركز شده است يتحت عنوان دانك  ييبه صورت كمپلكس ها

 . منحصر به خود آن محصول استيمحصول

  . باشدي مي آن چندوجهي شكل است؛ گرانول هايضوين ابعاد را داشته و بي بزرگ ترينيب زميگرانول س

ه ها در اطراف يال نيا. ل شده است يهم مركز تشك يه هاي دارد كه از اليس تاليا كري ي بلوريگرانول نشاسته فرم

 ي رشد نشاسته هم ميه ها را حلقه هاين اليرند؛ اي گيالم شكل ميا هي تحت عنوان ناف نشاسته يك حلقه مركزي

ط ي د ر محيعني باشند؛ يت انكسار مضاعف مي خاصي دارايكروسكوپ نورير مي نشاسته در زيگرانول ها. نامند

  . بودن مولكول نشاسته استيستاليانگر كرين امر بيا.  شوديمده يره، روشن ديت

  باتيز تركي نيمقدار كم. فسفات وجود د ارند -6 فسفر به شكل گلوكز يدر همه نشاسته ها مقدار

ن از يهمچن. ن منبع نشاسته جهان، ذرت است يمهم تر.  در ساختمان نشاسته وجود دارديدراته مثل چربيركربوهيغ

 تحت ينشاسته ا (يو ذرت موم)  كند يد ميوكا تولي تحت عنوان تاپينشاسته ا(م، برنج، كاساوا ، گندينيب زميس

   . شوديه ميهم نشاسته ته)  كند يد ميوكا توليعنوان آم

  ... و ينيب زمي، نشاسته سي، نشاسته خوراكstarch، ينيب زميگرانول س

ز به يد نشاسته ني دهد و اغلب كارخانجات تولي ملي تشكينيب زميس بازار را، نشاسته ين محصول مصرفيعمده تر

 توان گفت كه نشاسته ذرت، نشاسته گندم و نشاسته برنج به طور يكن ميد نشاسته به وجود آمده اند، ليمنظور تول

  .  باشند ي مينيب زميب نشاسته سي رقيمعمول به عنوان كاالها
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   طرحيل مشخصات ك-1-2جدول 

  

 حاتيتوض عنوان

 ه نشاستهيد گرانول با پايتول طرح

 12 )ماه (  فاز ساخت يمدت اجرا

 الي رهزار يواحد پول داخل

 دالر يواحد پول ارز

 الي ر10750 دالرهر  ر ارزينرخ تسع

 ياتيت مالي درصد معاف80 سال اول 4 اتيمال

 %15 تورم
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  نشاسته 

چنان چه تعداد واحدهاي . اهي ذخيره شده در ريشه ها، جوانه و دانه هاي گياهان استنشاسته يك پلي ساكاريد گي

در .  واحد باشد آن تركيب قندي، پلي ساكاريد ناميده مي شود10قند يا مونو ساكاريد در يك كربوهيدرات بيش از 

لز هموپلي ساكاريد صورتي كه چنين كربوهيدراتي از يك نوع واحد قندي تشكيل شده باشد مثل نشاسته و سلو

گفته مي شود و وقتي از بيش از يك نوع واحد قندي درست شده باشد مثل اكثر همي سلولزها، متروپلي ساكاريد 

نشاسته ممكن . بنابراين نشاسته يك هموپلي ساكاريد است كه در آندوسپرم همه دانه ها وجود دارد. ناميده مي شود

گلوكز براي مغز و اعمال سيستم عصبي مركزي . انسان تامين انرژي كنداست به گلوكز هيدروليز شود و براي بدن 

دانه هاي نشاسته يا گرانول  .الزم است و به هنگام مصرف در رژيم انساني چهار كالري به ازاي هر گرم توليد مي كند

ولكول هاي برخالف م. ها شامل پلي مرهاي بلند زنجيره اي از مولكول هاي گلوكز هستند كه در آب نامحلولند

گرانول هاي نشاسته به . كوچك نمك و شكر پلي مرهاي بزرگ تر نشاسته تشكيل يك حالل واقعي را نمي دهند

گرانول هاي خام و نپخته نشاسته به محض . هنگام هم زدن در آب تشكيل يك سوسپانسيون موقت را مي دهند

استه بسيار مهم است و سبب خروج نشاسته شده تورم گرانول ها به هنگام پختن نش. جذب به آرامي متورم مي شوند

  .كه اين امر سبب مي شود نشاسته به عنوان يك غلظت دهنده كاربرد داشته باشد

به طور كلي ويژگي هاي يك فراورده غذايي تمام شده به وسيله منبع نشاسته، دماي حرارت دادن، غلظت نشاسته 

ده شده همراه نشاسته مثل اسيد و شكر تعريف مي شود اين استفاده شده در فرموالسيون و ساير تركيبات استفا
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بر .مطلب اهميت نشاسته و كاربردش در صنايع غذايي مختلف و همچنين فراورده هاي گوناگون را آشكار مي سازد

براي نيازهاي رژيمي ويژه و ) modifiecl starch(اين اساس انواع زيادي از نشاسته و همچنين نشاسته اصالح شده 

  .ردهاي غذايي طراحي و توليد شده اندكارب

محصوالت كوتاه زنجيره و متوسط زنجيره حاصل از شكستن نشاسته ممكن است به عنوان شبيه ساز چربي در تزيين 

براي مثال نشاسته گندم و سيب زميني و مالتودكسترين هاي تايپوكا . ساالد و دسرهاي منجمدشده استفاده شود

اين مواد قوام و احساس خوب دهاني مربوط به چربي را در .  هاي چربي استفاده شودممكن است به عنوان جايگزين

  .يك فراورده غذايي تامين مي كنند ضمن اينكه در مقايسه با چربي كالري كمتري دارند

  ه نشاسته در صنايع غذايييموارد استفاده از گرانول با پا

صنايع غذايي استفاده مي شود كه براي هر مورد نشاسته خاص نشاسته به عنوان ماده اوليه در بسياري از رشته هاي 

در توليد دكستروز، دكسترين، گلوكز مايع و ساير انواع سيروپ، ماده اوليه اصلي نشاسته است و . آن مناسب است

براي بسياري ديگر از رشته هاي صنايع، براي نقشي كه در بهبود ويژگي هاي فيزيكي، باال بردن ثبات سيستم هاي 

در پودرهاي نانوايي و مواد بهبود دهنده پخت به عنوان .كلوييدي و اثر غلظت دهندگي دارد از آن استفاده مي شود

 و جلوگيري از واكنش هاي شيميايي بين بيكربنات و اسيد پيش از ساختن خمير، در سس ها براي fillerپركننده يا 

ستم، در بيسكويت و كراكر براي بهبود بافت و تردي حفظ امولسيون روغن و سركه و جلوگيري از دو فاز شدن سي

، در صنايع پخت پيش از قالب گيري و براي جلوگيري از چسبيدن خمير به قالب، در توليد PHفراورده و كنترل 

انواع سوپ به عنون غلظت دهنده و در صنايع كنسروسازي، صنايع گوشت، صنايع غذاهاي منجمد، بيسكويت سازي، 

  . كاكائو، بستني، آدامس، قهوه، شير كندانسه و خردل از نشاسته استفاده مي شودكيك سازي و نيز

به عالوه از نشاسته هاي .همچنين قابل ذكر است كه از انواع نشاسته در فرمول داروهاي گوناگون استفاده مي شود



 

�����  ���	:            89-GR-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� ������ �  !"�# !$��%�  
 

��& !�'���& !�'���& !�'���& !�'� �(�� �)��(�� �)��(�� �)��(�� �)�****   +,  +,  +,  +,  : : : : !-��.	 !-��.	 !-��.	 !-��.	(�/$0�(�/$0�(�/$0�(�/$0�****  

��& ��1����& ��1����& ��1����& ��1�� ���& 2&�����& 2&�����& 2&�����& 2&�� �� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ���4444    ������ ����������� ����������� ����������� ����� 

  !567 !567 !567 !567 : : : :  8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  ����� ;;;;;;;; <"���<"���<"���<"��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ������������������������    � � � �     !"�#!"�#!"�#!"�#    !$��%�!$��%�!$��%�!$��%�                

 چسب سازي، كاغذسازي و درجه دو يا انواع ويژه اي از نشاسته در توليد غذاي دام، نساجي، حفاري، چاه هاي نفت،

  .پودرهاي آرايشي صورت استفاده مي شود

براي انتخاب بهترين و مناسب ترين نشاسته براي هر يك از مواد گفته شده در باال، الزم است آزمون هاي مربوطه 

ن گرانول آزمون ميزان ناخالصي ها، مواد جامد محلول، اكي واالن دكستروز، حالليت اندازه گرانول ها، ميزا: مانند

هاي ژالتينه نشده، شفافيت، ثبات فيزيكي و شيميايي، طعم، رنگ، ويژگي هاي كريستالي، قدرت ژل، قابليت انتشار 

، دانسيته، قابليت تخيمر، وزن مخصوص، فشار اسمزي ويسكوزيته، ساختمان ميكروسكوپي و SO2ذرات، باقي مانده 

پلي ساكاريدها بر روي نشاسته مورد نظر انجام گيرد تا براساس باالخره شناسايي الگوي قندي و ميزان مونو، دي و 

  . آن بتوان نسبت به كاربرد آن تصميم گيري كرد

  خاستگاه هاي نشاسته

دانه هاي غالت مثل ذرت، . نشاسته ممكن است از منابع گوناگوني با ساختارهاي كريستالي متفاوت به دست آيد

نشاسته همچنين از دانه هايي لگومينوزهايي مثل . شه ها و جوانه ها هستندگندم يا برنج منابع نشاسته به عنوان ري

 يك نشاسته پودري به دست آمده از ساقه درخت پالم در مناطق گرمسيري Sogo. دانه سويا به دست مي آيد

شه اگر منبع نشاسته يك ري.آسياست و به عنوان يك غلظت دهنده غذا و همچنين يك آهار دهنده استفاده مي شود

مخلوط غليظ شفافي ممكن است به دست آيد در حالي كه يك مخلوط غليظ ابري . يا جوانه يا نوعي نشاسته باشد

  .معموال به وسيله نشاسته هاي غالت به دست مي آيد

  ساختار نشاسته و تركيب آن

 آنها ممكن است شكل.  ميكرون متغير است150گرانول هاي نشاسته داراي اندازه هاي متفاوت هستند و از دو تا 

  .انواعي از گرانول هاي نشاسته را مي بينيد. گرد، بيضي يا چند وجهي باشد
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از نقطه نظر (از اين نظر مي توانند به منزله مبنايي . خصوصيات اين گرانول ها در گياهان مختلف بسيار متفاوت است

همان طور كه گفته شد گرانول ها از لحاظ . براي تقسيم بندي نشاسته هاي مختلف مورد استفاده قرار بگيرند) مبدا

اين . شكل ممكن است صورت هاي كروي، بيضي و يا چندوجهي داشته باشند كه با ميكروسكوپ قابل بررسي است

گرانول ها اكثرا داراي يك مبدا مركزي موسوم به هيالم هستند كه اغلب توسط حلقه هاي متحدالمركزي احاطه 

= به نام تاپيوكا ( نشاسته ذرت است اما نشاسته گندم، برنج، سيب زميني، كاساوا مهم ترين منبع تهيه. شده اند

tapioca (در اين ميان بزرگ ترين گرانول ها . و ساگو نيز توليد و به بازار عرضه مي شود) 33با قطر متوسط 

  .استمتعلق به برنج )  ميكرون5با قطر متوسط (مربوط به سيب زميني و كوچك ترين آنها ) ميكرون

مولكول هاي آميلوز تقريبا يك چهارم كل نشاسته را . نشاسته از دو مولكول آميلوز و آميلوپكتين تشكيل شده است

آميلوز يك زنجيره خطي بلند متشكل از هزاران گلوكز ). اگرچه بعضي واريته ها آميلوز ندارند(تشكيل مي دهند 

نشاسته هاي داراي مقادير باالي .  ـ آلفا است1 4ط به شكل در مولكول آميلوز پيوند ميان واحدهاي گلوكز فق. است

  .آميلوز شكل خود را به هنگام شكل دادن حفظ كرده و تشكيل ژل مي دهند

  :مثال هايي از محتوي آميلوز در نشاسته هاي مختلف به شرح زير است

   درصد26 درصد ـ 28: دانه هاي غالت

   درصد 17 درصد ـ 23: ريشه ها و جوانه ها

   درصد0: واع مومي نشاستهان

در مولكول آميلو . مولكول هاي آميلوپكتين تقريبا سه چهارم پلي مرهاي يك گرانول نشاسته را تشكيل مي دهند

.  واحد گلوكز است15 ـ 30 واحد گلوكز يك شاخه انشعابي وجود دارد كه خود داراي 7 ـ 8پكتين معموال بعد از هر 
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  . ـ آلفا است1 6 ـ آلفا و در محل انشعاب به صورت 1 4كز به صورت در رشته اصلي اتصال واحدهاي گلو

نشاسته چاي درصد بااليي آميلوپكتين دارد كه سبب تغليظ يك مخلوط خواهد شد اما برخالف آميلوز تشكيل ژل 

مولكول هاي آميلوپكتين به يكديگر متصل نمي شوند و به هنگام سرد شدن پيوندهاي شيميايي مشابه . نمي دهد

  .آميلوز تشكيل نمي دهند

وزن مولكولي آميلوز ممكن است به . از ديگر موارد قابل مقايسه بين آميلوز و آميلوپكتين وزن مولكولي آنها است

نسبت وجود دو آنزيم كه . هزار برسد در حالي كه وزن مولكولي آميلوپكتين در حدود يك ميليون است100 ـ 200

 ـ آلفا در گياه هستند مشخص كننده نسبت يا ميزان آميلوز يا آميلوپكتين در 1 6 ـ آلفا و 1 4سازنده اتصال هاي 

  .نشاسته آن گياه است

با توجه به مواردي كه در . مي توان گفت كه نسبت آميلوز به آميلوپكتين نقش مهمي در رفتار نشاسته خواهد داشت

و همچنين با توجه به موارد كاربرد گسترده ارتباط با نشاسته، ساختار شيميايي آن و همچنين منابع اش گفته شد 

نشاسته در بخش هاي گوناگون صنعت غذا در شماره هاي آينده سعي خواهيم كرد، به تفضيل در مورد نشاسته و 

  .كاربردهاي گوناگون اش صحبت كنيم

  

  )ن نشاسته گرانوليبه عنوان مهمتر (ينيب زمي سيليع تبدي صنايمايس

 يليع تبديز در صنايك ماده خام ني باشد كه عالوه بر مصارف خانوار بعنوان يمهم مجات ي از سبزيكي ينيب زميس

  .  شود يبه كاربرده م

   :ييارزش غذا

 از با ارزش يكي C,B ين هايتامياز انسان و وينه مورد ني آميدهاين و اسي با داشتن نشاسته ، پروتئينيب زميس
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 شود كه حدود ي روزانه باعث مييره غذاي در جينيب زمي گرم س100وجود .  باشد ي مين محصوالت كشاورزيتر

 مورد يانرژ % 3 و حدود B1ن يتاميو % 20 و Cن يتاميو% 50 تا 20آهن ،  % 10از ، ين مورد نياز حداقل پروتئ% 8

  .ن شود ياز روزانه هر روز تامين

  :د يتول

 هزار هكتار 184ر كشت ي تن با سطح زونيلي م4/4 حدود 86-87 ي در كشور در سال زراعينيب زميد سيزان توليم

 دهد ي كشت شده در استانها نشان مينيب زمي انجام شده درخصوص ارقام مختلف سيهايبررس. برآورد شده است 

 ي مطلوب و از عملكرد خوبيت انبار داري خاصيررس ، دارايمه دي نيا بوده كه رقمي آگرين رقم صنعتيكه عمده تر

 هزار 73ن رقم در كل كشور ير كشت ايسطح ز.  باشد يم% 5/22ماده خشك آن حدود در هكتار برخوردار بوده و 

ون يلي م7/1د آن يزان تولي از هر هكتار مينيب زمي تن برداشت س24هكتار اعالم شده است كه با احتساب متوسط 

  . باشد يد كل كشور ميتول% 38ده كه يتن برآورد گرد

  .  باشد ي مينيب زميد سيتول% 37 معادل  تن كه1583490ت انبارها معادل يكل ظرف

  .ر انبارها يسا% 11 – ي فنيانبارها% 9 – صفر يسردخانه باال% 5 – ي سنتيانبارها% 75 نامبرده ياز تعداد انبارها

   :ي و بسته بندي سورت و درجه بنديت موجود واحدهايوضع

 شود كه از ي انجام مي و بسته بنديه بندات سورت و درجيآن عمل% 25 كشور فقط ينيب زميد سيزان تولياز كل م

  . باشد ي ميدست % 96 و ينيماش% 4ن مقدار يا

   :يليع تبديت صنايوضع

 واحد فعال 107 يع و جهادكشاوري وزارت صناي صادر شده از سوي ارائه شده تعداد مجوزهاين آمارهايبراساس آخر

ع ي فعال صناياز كل واحدها.  باشد يهزار تن م 658ه يزان جذب مواد اولي هزار تن و م4/164 يت اسميبا ظرف
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 باشد و ين كارخانجات استان تهران مي واحد ا34پس بوده كه محل استقرار يد كننده چي واحد تول71 ينيب زميس

  . باشد ي تن م34630پس بالغ بر ي چي كل واحدهايت اسميظرف

   تن 12585 يت اسمي با ظرفينيب زمي سي واحد فرآورده ها8ن ي تن و همچن11208ت ي واحد پودر با ظرف8

   تن 16000 يت اسمي با ظرفينيب زمي واحد خالل س6

   تن 1450 يت اسمي با ظرفينيب زمي واحد پفك س4ن ي تن و همچن33430 يت اسميز با ظرفي واحد فرنچ فرا4

   تن 200ت يك واحد پوره با ظرفي تن و 5000 يت اسمي واحد گرانول با ظرف1

   :يني زمبيع سيمشكالت صنا

 يات زراعياز ، عملين ني مطابق با ايستين بايت بوده و زارعيار حائز اهميت غده ها بسيفي ، كينيب زميدر صنعت س

ت محصول يفيك.  باشد يت مناسب و مطلوبيفي كي آنها دارايديند تا محصول تولي نمايزي خود را برنامه ريديو تول

ن ي و همچنيره سازيته ، وسائل كاشت ، برداشت ، ذخي خاك ، وار ، نوعيميط اقلي همچون شراياز عوامل متفاوت

 مصرف يت باال برايفي با كي به محصوليابي تالش كند تا به منظور دستيستي گردد و زارع بايمهارت زارع مربوط م

ت يفيك با يين صنعت فرآورده هاينكه در ايش درآورد ، با توجه به اين عوامل را تحت نفوذ خوي ايدر صنعت فرآور

زان ماده ي و ميزان چربي همچون اندازه ، رنگ و مي به عوامليستي شود بايد مي تولي واقعينه هايباال براساس هز

 ينيب زمي سي داشت ، از مشكالت موجود در صنعت فرآوري توجه خاصينيب زمي سيخشك موجود در غده ها

ان ي داشته و موجب ضرر و زيديشده محصول تولمت تمام يم بر قي باشد كه اثر مستقي ميعات در مرحله فرآوريضا

ن مرحله سرخ يعات در مرحله سورت و همچنيعدم عوامل نامبرده موجب بوجود آمدن ضا.  گردد يدر كارخانه م

 يعات موثر ميزان ضاي در مي بسته بنديد و نوع دستگاههاين آالت خط تولين نوع ماشي گردد همچنيكردن م
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 يوس مينيستم كانتيستم بچ در قسمت پوست كن دو برابر سيعات در سيپس ضايد چيبعنوان مثال در تول. باشند

  .باشد 

كشور ما با توليد بيش از سه ميليون تن سيب زميني در سال ، از توليد كنندگان عمده سيب زميني در منطقه به 

ه جز چند واحد توليد ب. متا سفانه صنايع تبديلي سيب زميني با توليد آن پيشرفت نكرده است . شمار مي رود 

چيپس كه در كشور وجود دارد ودو واحد ديگر كه در زمينه توليد فليك و گرانول و ديگري جهت توليد نشاسته و 

نشاسته پري ژالتينه تخصيص ارزگرديده اند اقدام ديگري در احداث صنايع تبديلي ، اين منبع مهم غذايي انجام 

  . نگرديده است 

بر اساس . هار ماده غذايي اصلي جهان بعداز برنج ، گندم و ذرت بشمار مي رود چيكي از و مشتقات آن سيب زميني 

پيشرفت تحقيقات علمي و تكنولوژي ، فراورده هاي مختلفي از آن بدست مي آورند و نتيجتاٌ ميزان مصرف اين 

ي در حال رشد ، سيب اما دربين كشور ها. محصول در بين كشورهاي صنعتي بطور روز افزوني افزايش يافته است 

زميني هنوز جاي خود را بعنوان يك غذاي اصلي باز ننموده و در رديف سبزيجات گران قيمت و گاهي لوكس مصرف 

  . مي شود 

 كالري توليد مي كند به همين جهت مي توان گفت كه اين محصول 907هر كيلو گرم سيب زميني تازه نزديك به 

در هرحال بايد توجه داشت كه . انسان چه در جنگ وچه در صلح خواهد بود تامين كننده اساسي براي تهيه غذاي 

از طرفي هزينه توليد در واحد . سيب زميني بيش از غالت ، مستعد به امراض آفات و شرايط نامساعد جوي مي باشد 

  . هزينه به بذر آن تخصيص داده مي شود % 40تا 30سطح  نيز بيشتر بوده و فقط 
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در ساختمان انبار . حصوالت فاسد شدني است و بعد از برداشت ، احتياج به مراقبت شديد دارد سيب زميني جزو م

 ماه آن را نگهداري 12تا 9اين محصول نكات فني متعددي بايد رعايت گردد و چنانچه بخواهند براي مدت طوالني 

  . نمايند ، احتياج به سردخانه مي باشد 

در ايران رو به افزايش است و پيش بيني مي شود كه مي توان از طريق سيب زميني محصولي است كه اهميت آن 

افزايش عملكرد در واحد سطح ، توليد آن را افزايش داد زيرا در بيشتر مناطق ايران آب و هواي خوب و زمين مناسب 

  . در حال حاضر در ايران عملكرد محصول در حد رضايت بخشي نيست . جهت كاشت سيب زميني وجود دارد 

ارزش غذايي آن بسيار خوب بوده و مواد نشاسته اي موجود در اين محصول به سهولت هضم و در بدن جذب مي 

 كالري انرژي و امالح معدني نظير آهن ، پتاس 89گرم سيب زميني در حدود 100طبق آزمايشات انجام شده . شود 

وكربنه در خود ذخيره نموده ، براي مبتاليات به اين محصول با آنكه مقدار زيادي مواد هيدر. و منگنز دارا مي باشد 

ديابت هم تجويز شده است ، اما براي بيماران ديگر كه عوارض معدي ، روده اي ، و كبدي دارند بسيار مفيد خواهد 

سيب زميني . بعالوه اين ماده غذايي ، ضد تشنج هاي عصبي بوده ودر درمان التهابات ريوي موثر مي باشد . بود 

است مقوي و نشاط آور كه به ويژه براي آناني كه كارهاي سنگين بعهده دارند نظير كارگران و كشاورزان محصولي 

 گرم سيب زميني مصرف نمايند ، نيروي كار مناسبي بدست آورده ، 300مفيد بوده و در صورتي كه روزانه در حدود 

ماهيچه ها ، خون و قلب ، پتاسيم است كه يكي از عناصر بسيار مهم در ساختمان . توان آنها افزون خواهد شد 

مخصوصاٌ كمبود آن در انسان توليد عوارض قلبي و فلج اعصاب مي كند ، خوشبختانه ماده مذكور در سيب زميني 

اين محصول همچنين . ترشي بحد كفايت يافت شده و امالح پتاس موجود در آن مضر چربيها را خنثي مي نمايد 

سيب زميني عالوه بر پتاسيم ، .شد كه ذخيره اكسيژن فعال بدن را اضافه مي نمايد  مي باOydaseمحتوي ماده  

سيب زميني . فسفر موجود در اين ماده غذايي، در تقويت مغز موثر است . منيزيم ، كلسيم و آهن نيز دارا مي باشد 



 

�����  ���	:            89-GR-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� ������ �  !"�# !$��%�  
 

��& !�'���& !�'���& !�'���& !�'� �(�� �)��(�� �)��(�� �)��(�� �)�****   +,  +,  +,  +,  : : : : !-��.	 !-��.	 !-��.	 !-��.	(�/$0�(�/$0�(�/$0�(�/$0�****  

��& ��1����& ��1����& ��1����& ��1�� ���& 2&�����& 2&�����& 2&�����& 2&�� �� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ���4444    ������ ����������� ����������� ����������� ����� 

  !567 !567 !567 !567 : : : :  8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  ����� ;;;;;;;; <"���<"���<"���<"��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ������������������������    � � � �     !"�#!"�#!"�#!"�#    !$��%�!$��%�!$��%�!$��%�                

ن و چه به صورت درمان ، در پزشكي ، چه بصورت اجراي برنامه غذايي در زمانهاي مختلف براي تقويت وسالمتي بد

 ماهگي از نيروي كافي برخوردار نيستند ، همراه با 8الي 5از جمله به كودكاني كه در سنين . رايج و كارساز مي باشد 

 سالگي ميزان 5/1گرم پوره صاف سيب زميني تجويز مي كنند و بتدريج تا حدود 50تا 20مواد غذايي تقويتي ، بين 

  . آنرا افزايش مي دهند 

  شاسته  سيب  زميني  از سالها  قبل  بصورت  سنتي  در ايران توليد مي شده و محصول  بدست  آمده  بنامن

بيشتر در شيريني سازي مصرف مي شود و مي توان آن را جايگزين شكر كرد ) پاتكا . ( شهرت يافته است ) پاتكا  ( 

  .........) . در شيريني پزي ها و شكر براي زنبورهاي عسل و ( 

بطور خالصه مي توان گفت كه اين محصول زراعي مفيد و مغذي عالوه برداشتن مقدار زيادي مواد نشاسته اي و 

نيز مواد پروتئيني داشته و امالح معدني ، آهن و برخي ويتامينها نيز بحد كفايت در آن يافت % 2چربي ، در حدود 

اين محصول ، امروزه پس از گندم و . رتبه دوم قراردارد مواد معدني شايد بتوان كه بعد از حبوبات ، در م. مي شود 

  . برنج ، خوراك عمده واصلي ساكنين روي زمين را تشكيل  مي دهد 

  :اهداف عمومي طرح 

  ايجاد اشتغال  -١

 ارايه خدمات و همكاري با توليد كنندگان بخش كشاورزي جهت ارتفاع ميزان توليد  -٢

 ي كنترل بخش آفات و بيماري مربوط به انبار -٣

 ) هكتار ( افزايش راندمان توليد در مساحت  -٤

 نگهداري و توزيع بذر سالم در بين كشاورزان  -٥

 جلوگيري از تلفات تبخير و تنفس  -٦
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 جلو گيري از مسن شدن غده هاي بذري  -٧

 نگهداري از غده هاي  سيب زميني با شرايط مطلوب و به دور از هرگونه آلودگي  -٨

 هر و روستا جهت حفظ مسايل بهداشت عمومي و زيست محيطي نگهداري غده هاي بذري در خارج از ش -٩

  :اهداف فني طرح 

 درصد آب و تركيبهايي مانند نشاسته ، پروتين ، مواد معدني ، ويتامينها و قندها مي 80-75سيب زميني داراي 

.  باشد باشد كه مقدار درصد اين تركيبات در شرايط آب و هوايي مختلف رشد و شرايط انبارداري متفاوت مي

 درجه ساتيگراد باشد سيب زميني طعم شيرين پيدا مي كند و در درجه 2-3چناچه دماي نگهداري محصول 

) چيپس و فرنج فرايز ( حرارتهاي باالتر قند كمتري در سيب زميني تجمع مي يابد و فراورده هاي سيب زميني 

  .گيرد كه سيب زميني با درصد قند باال تهيه مي شوند رنگ تيره بخود مي 

غده سيب زميني يك ارگانيسم زنده مي باشد كه تنفس ميكند و توليد گرما مي نمايد و گرماي توليد شده در 

 مي باشد و دردماي زياد انبارشدت تنفس افزايش يافته g / ky /hr  50غده هاي رسيده برداشت شده حدود

ت نگهداري سيب زميني با ميزان تنفس  حرارت ايجاد مي كند در جهg / ky /hr 100 درجه سانتيگراد 20ودر

 درجه سانتيگراد باشد همچنين جهت جلوگيري از افت وزني و چروك 4-8پايين بايد درجه حرارت انبار حدود 

  .  درصد در انبار وجود داشته باشد 85 -90شدن سيب زميني بايد رطوبت نسبي 

 متر سيب زميني را بصورت فله 5/2ان تا ارتفاع جهت توليد هوا بطور مناسب بعداز گذرانيدن دوره التيام مي تو

  .  متر باشد 5/1انبار نمود ولي قبل از گذرانيدن دوره التيام نبايد ارتفاع بيش از 

  )تن ( و  مصرف ساليانه ) اهميت ( انواع محصول ، وزن هر محصول 

 )اهميت ( وزن هر محصول  )تن ( مصرف ساليانه  محصول
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 %0,04 1،045 فراورده هاي سيب زميني

 %0,50 13،400 پوره سيب زميني

 %0,85 23،088 پودرسيب زميني

 خالل -  پفك سيب زميني -اساليس سيب زميني 

  گرانول سيب زميني-سيب زميني 
23،250 0,86% 

 %4,00 108،180 چيپس سيب زميني

 %8,62 233،200 (فرنچ فرايز)

 %1,83 49،500 درجه بندي وبسته بندي سيب زميني

 %0,72 19،505 شاسته ازسيب زمينين

 %82,58 2،234،276 سيب تازه

 %100,00 2،705،444 جمع

  

  :  كاالهاي جايگزيني -1 -7

  ر مصارف روز مره خانواده دارددو خود جايگاه ويژه و خاصي .  سيب زميني كاالي جايگزين ندارد گرانول

ه به نوسان قيمت كه دارد ميزان مصرف آن متناسب با ولي با توج. كاالي ديگري را نمي تواند جايگزين آن نمود 

  . قيمت كم با زياد مي گردد 

 –در حال حاضر با توجه به اينكه بخش زيادي از مواد نشاسته اي و پروتئيني مورد نياز جامعه از طريق گندم 

با توجه به . برنج و ذرت تامين مي گردد سيب زميني تنها محصول جايگزين مناسب محصوالت فوق مي باشد 

 برنج و ذرت در كشور هر ساله دولت ناچار به پرداخت بهاي گزافي بعنوان –امكانات محدود در توليد گندم 

به )  كيفيت و كميت –از نظر قيمت ( سوبسيد مي باشد كه با برنامه ريزي صحيح در ارائه سيب زميني مناسب 

  . مردم مي توان از بار اين مشكل بطور قابل توجهي كاست 

  2004مصرف فرآورده هاي سيب زميني در اروپاي غربي تن در سال 

)تن (فراورده هاي سيب زميني منجمد  كشور رديف )كيلوگرم (مصرف سرانه    



 

�����  ���	:            89-GR-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� ������ �  !"�# !$��%�  
 

��& !�'���& !�'���& !�'���& !�'� �(�� �)��(�� �)��(�� �)��(�� �)�****   +,  +,  +,  +,  : : : : !-��.	 !-��.	 !-��.	 !-��.	(�/$0�(�/$0�(�/$0�(�/$0�****  

��& ��1����& ��1����& ��1����& ��1�� ���& 2&�����& 2&�����& 2&�����& 2&�� �� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ���4444    ������ ����������� ����������� ����������� ����� 

  !567 !567 !567 !567 : : : :  8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  ����� ;;;;;;;; <"���<"���<"���<"��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ������������������������    � � � �     !"�#!"�#!"�#!"�#    !$��%�!$��%�!$��%�!$��%�                

 12 691900 انگلستان 1

5/6 380000 فرانسه 2  

 4 327400 آ لمان 3

 13 130550 بلژيك 4

5/6 100100 هلند 5  

3/2 89915 اسپانيا 6  

4/1 79400 ايتاليا 7  

 6 53320 سوئد 8

7/3 29840 اطريش 9  

3/5 28256 دانمارك 10  

 4 19380 فنالند 11

5/3 15315 نروژ 12  

  

  :كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول 

كشور اروپايي و آسيايي احداث نموده و محصوالت آن را 10الي 5 كانادا و هلند هر كدام كارخانجاتي در –آمريكا 

كارخانه 40 كانادايي و هلندي در – شركت آمريكايي 5آمار توليد . كشور جهان صادر مي نمايند 50الي 40ه ب

كشور هاي خليج و آسياي ميانه . ميليون تن مي باشد  چهار ميليون تن در سال مي باشد و مصرف اروپا تنها دو

  . ي وارد كننده اين محصول مي باشند وسنگاپور و مالزي به علت نداشتن آب و هواي مناسب توليد سيب زمين

امروزه با پيشرفت  علوم و تكنولوژي  امكان توليد انبوه كاال فراهم شده است و اينكار برنامه ريزي دقيق جهت  

تقسيم كار و رشد جمعيت نياز استفاده از فرآورده هاي . استفاده  به  موقع  و  حداكثر از امكانات را مي طلبد 

 آورده است و اين خود زمينه ي پيدايش سازمان هاي معظم گرديده كه در اين نظام هاي پيچيده و ديگران را بوجود

انبار مي تواند . اجتماعي، انبار به عنوان واسطه موجبات گردش كاال از توليد به مصرف را امكان پذير مي سازد-فني
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نقش مهمي را … و نگهداري ماشين ها ودر عرضه به موقع محصول، جريان عادي توليد، ثبات قيمت محصول، تعمير

  .ايفا نمايد بطوريكه نقش آن در تجارت غير قابل انكار است

 تجاري موثرند مثل روش توليد،دوره ي -عوامل  مختلفي  در  ميزان  نگهداري  موجودي  انبار  واحدهاي  صنعتي 

وع مواد اوليه مورد احتياج، نوسانات ارزي توليد،ميزان بكارگيري ماشين آالت، نوع محصول ساخته شده، بازار مصرف،ن

باالخره سيستم ها تداركاتي و …و قيمت در بازارهاي جهاني، وضعيت واحد صنعتي در صنعت كشور و جهان و

  .سفارشات واحدهاي توليدي

آنها صنعتي از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه اهم –اما انبار به داليل متفاوتي  براي موسسات و مراكز تجاري 

  :عبارتند از

درصد سرمايه در 60گاها تا .(ارزش باالي سرمايه در گردش شركت كه به صورت كاال در انبار نگهداري مي شود-1

  )گردش

ارتباط مداوم و تنگاتنگ بخش انبار  با بخش انبار با بخشهايي نظير توليد يا تعمير و نگهداري و وقفه در توليد -2

  .بعلت نرسيدن نيازمندي ها

رتباط نزديك انبار با بخش برنامه ريزي مواد بايد به نحوي باشد كه ضربه هاي حاصله در اثر كمبود محصول يا ا-3

  .مواد خنثي نمايد و حكم ضربه گير را در سازمان داشته باشد

 محل ،ها بندي قفسه نوع انبار، محل نظير فيزيكي لحاظ از يكي داد قرار بررسي مورد توان مي جهت دو از را انبارها

 هاي بخش به اطلعات كه نحوي به و فرمها گردش و طرح به كه انبار اطالعاتي وسايل و ايمني نور، انبار، در كاالها

   .نمايد مي بحث كاال با دررابطه الزم هاي كنترل به و برسد الزم مقدار به و موقع به موسسه يا كارخانه مختلف
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  اهميت وزني هر فراورده و موارد مصرف آن

 )تن ( توليد ساليانه    مورد مصرف حصولم #

1 
فراورده هاي سيب 

 زميني
 1،045 اضافه كننده به غدا مانند ارد سيب زميني

 13،400 ين غذا ئنوان غذا و مكمل و بيشتر جنبه تز عبه پوره سيب زميني 2

 پودرسيب زميني 3
پر كننده در محصوالتي همچون سوسيس و كالباس و مصرف 

 ...خانگي در سوپ 
23،088 

 19،505 مصرف در صنعت حفاري چاه و مصرف خانگي نشاسته ازسيب زميني 4

5 

 - پفك  -اساليس  

 گرانول سيب - خالل 

 زميني

 23،250 ياهيد ظروف گيتول , مصرف خانگي و تنوع در شكل ظاهري

 108،180 مصرف تنقالتي و بنوعي حالت عمومي يافته است چيپس سيب زميني 6

7 
ي وبسته درجه بند

 بندي سيب زميني
 49،500 بيشتر به منظور صادرات با كيفيت مناسب قابل مصرف است

 فرنچ فرايز 8
 و سهولت در تهيه آن حائز - پادگانها - هتلها -مصرف خانگي 

 .اهميت است 
233،200 

 2،234،276 مصرف خانگي سيب تازه 9

  

  

  

  )استان همدان ( طرح بررسي عرضه و تقاضا فراوري سيب زميني در محل اجرا 

 محصول #
سرانه 

 مصرف

سرانه  

مستقل 

 مصرف

 تقاضا ساليانه
توليد 

 ساليانه

 -عرضه 

 =تقاضا 
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كيلو گرم  

  در سال

كيلو گرم  

  در سال
 تن   عرضه  تن 

1 
فراورده هاي سيب 

 زميني
0,16 0,0022 2،222 0 2،222 

 62،498 0 62،498 0,0631 4,5 پوره سيب زميني 2

 71،998 3،000 74،998 0,0757 5,4 درسيب زمينيپو 3

4 
نشاسته ازسيب 

 زميني
0,6 0,0084 8،333 0 8،333 

5 

 - پفك  -اساليس  

خالل و گرانول سيب 

 زميني

6 0,0841 83،331 3،000 80،331 

6 
چيپس سيب 

 زميني
9,6 0,1346 133،330 8،100 125،230 

7 
درجه بندي وبسته 

 بندي سيب زميني
0,75 0,0105 10،416 0 10،416 

 14،164 90،000 104،164 0,1052 7,5 فرنچ فرايز 8

 - 3،000 511،098 0,5 36,8 سيب تازه 9

 - 107،100 990،391 1,0 جمع
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              G�� D/B              G�� D/B              G�� D/B              G�� D/B

��:�  !-��.	��:�  !-��.	��:�  !-��.	��:�  !-��.	        
  

  

  

  

  

  عرضه بررسي  -1- 3 - الف

محصوالت پرداخته و سپس كارخانجـات فعـال ايـن          در اين طرح ابتدا به بررسي و مطالعه بازار توليد از حيث عرضه              

با توجه به تعداد زياد اين كارخانجات ، اين كارخانجات به تفكيك اسـتان و نـوع فـرآوري                   . صنعت ليست شده است     

  . جهت عرضه محصول ، آورده شده است 1 - 3  -درجدول الف 



 

�����  ���	:            89-GR-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� ������ �  !"�# !$��%�  
 

��& !�'���& !�'���& !�'���& !�'� �(�� �)��(�� �)��(�� �)��(�� �)�****   +,  +,  +,  +,  : : : : !-��.	 !-��.	 !-��.	 !-��.	(�/$0�(�/$0�(�/$0�(�/$0�****  

��& ��1����& ��1����& ��1����& ��1�� ���& 2&�����& 2&�����& 2&�����& 2&�� �� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ���4444    ������ ����������� ����������� ����������� ����� 

  !567 !567 !567 !567 : : : :  8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  ����� ;;;;;;;; <"���<"���<"���<"��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ������������������������    � � � �     !"�#!"�#!"�#!"�#    !$��%�!$��%�!$��%�!$��%�                

  1 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد ميزان توليد استان رديف

 15132019 ه نشاستهيول با پاگران

 1 تن 5000 لياردب 1

 1 تن 1000 همدان 2

 1 تن 200 مازندران 3

  

    .يسازمان جهاد كشاورز, ع و معادن ياداره صنا: مرجع 

  

يكي ديگر از آيتم هاي مطالعه بازار، بررسي طرح هاي در دست اجرا مي باشد كه به صورت طرح افزايش ظرفيت و يا 

با جزئياتي از قبيل تعداد طرح ها درهر استان  2 – 2  -ليست اين طرح در جدول الف . ح مي شود طرح جديد مطر

نكته حائز اهميت در اين جدول  تعداد طرح ها مي باشد ، كه به علت زياد بودن آنها بر اساس استان . قيد شده است 

ثر اين طرحها درسالهاي قبل مجوز اك.ليست شده است و اين ليست به تفكيك نام شركت نيز موجود مي باشد 

 البته همه آنها به عنوان .تاسيس گرفته اند و پيشرفت فيزيكي صفر درصد دارند كه نشان از راكد بودن طرحها دارد

  .طرحهاي كه به بهره برداري خواهد رسيد لحاظ شده است 

  2 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد ميزان توليد استان رديف

 15132019 ه نشاستهيگرانول با پا

 1 تن 2500  شرقي آذربايجان 1
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 1 تن 1500  اردبيل 2

 7 تن 31500  اصفهان 3

 2 تن 7550  تهران 4

 5 تن 5000 رضوي خراسان 5

 1 تن 2500  زنجان 6

 4 تن 725  سمنان 7

 1 تن 500  قزوين 8

 1 تن 750  كردستان 9

 1 تن 5000  گلستان 10

 5 تن 26000 همدان 11

 1 تن 1250  گيالن 12

 

   .ع و معادن ياداره صنا: مرجع 

  

  تقاضا بررسي -2-3 - الف

 و ديگـري    88     در بررسي تقاضا بازار، دو حالت مدنظر قرار گرفته يكي مربوط به سنوات گذشته تا قبـل از سـال                     

ر همانند ساير مـوراد كـه بـه    با توجه به تقاضاي محصوالت در كشو. مربوط به پيش بيني چهار سال آينده مي باشد  

تقاضاي  محصوالت در كشور را . صورت تقاضاي مستقيم است ،  حجم بيشتر مصرف را عموم مردم تشكيل مي دهند

  .به  عنوان تقاضاي مستقيم لحاظ مي داريم  

 جهاد انسازم , يبازرگان سازمان برآورد نيهمچن و داخل مصرف ، واردات زانيم به توجه با تقاضا زانيم برآورد

   . است آمده بدست كسب جهت بازار زانيم از يسازندگ
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  بازار نهايي بررسي  -3-3 - الف

  با در نظر گرفتن كليهء جداول عرضه و تقاضا ، در نهايت بررسي تقاضا و عرضه  در سنوات گذشته درجدول

 . در نظر گرفته شده است 3 - 3 - الف 

  3 – 3  -جدول الف 

 تقاضا  هر ساليميزان توليد تجمع سال

84 0 90179 

85 0 91506 

86 5000 94808 

87 5000 96707 

88 6200 98158 

  

  

با در نظر گرفتن كليهء جداول پيش بيني عرضه و تقاضا ، در نهايت بررسي تقاضا و عرضه سالهاي آتي درجدول الف 

  . در نظر گرفته شده است 4 - 3  -

  4 – 3  -جدول الف 
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 تقاضا جمع توليد بيني پيش سال

89 41700 207359 

90 57475 210054 

91 58725 212680 

92 90975 215339 

 

با در نظر گرفتن ظرفيت طرحهاي موجود توليد محصوالت در كشور، ظرفيت توليد يكسان براي هر محصول درسال 

  .هيزات پيش بيني مي شودالبته اين عدد با شناخت از بازار ، توان توليد از لحاظ تج. مد نظر قرار گرفته است 

توليد مورد نياز با ظرفيت مشخص ) مازاد( جهت سالهاي آينده ، كمبود 6 - 3  - و الف 5 – 3  - درجدول الف 

  .درهر سال قيد شده است

   .  كه مطابق فرمول زير بازار قابل كسب مشخص مي گردد 

  

  

  

  5 – 3  -جدول الف 

 1388 1387 1386 1385 1384 سال

 6200 5000 5000 0 0 عرضه

  واردات +  توليد داخل-)  صادرات +تقاضا داخل( = سهم بازار قابل كسب
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 3100 2500 2500 0 0 صادرات

 98158 96707 94808 91506 90179 تقاضا

 (95058) (94207) (92308) (91506) (90179) )كمبود  ( مازاد

  

  . مي باشد " كمبود در بازار"  قيد شده است ، توليد داراي كشش 3 -همانطور كه در جداول الف 

  6 - 3  -جدول الف 

 1392 1391 1390 1389 سال

 90975 58725 57475 41700 عرضه

 45488 29363 28738 20850 صادرات

 215339 212680 210054 207359 تقاضا

 (169851) (183318) (181317) (186509) )كمبود  ( مازاد

  

   قيد شده است ، توليد محصوالت با لحاظ نمودن طرح هاي جديد 3-همانطور كه در جداول الف

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده . داراي كمبود براي محصوالت بر حسب سالهاي مختلف مي باشد) يس مجوز تاس( 

  . باشد ي مياقتصاد هي توجيدارا ها طرح مذكور ي و شهردارعيصناتوسط سازمان 
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 بر ين جدول مبالغ ارزيدر ا. ر آورده شده است ي زاز در جدوليسات مورد نيزان تاسين ميه و همچنيشرح مواد اول

  .  باشد ي مهزار ريال برحسب  رياليحسب دالر و مبالغ

  

  هي شرح مواد اول-1-4جدول 

  

 واحد انهيمصرف سال مصرف روزانه ي و مشخصات فنيه و بسته بندياول فيرد
  مت واحديق

 )ريال  ( 

  مت كليق

 )ال يهزار ر ( 

 13،500،000 1،500،000 تن 9000 33 ينيب زميس 1

 13،500،000  جمع

  

  

  ساتيتاس -2-4جدول 

  

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحد يق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )هزار ريال   ( 

  شيستم گرمايس

 شيستم گرمايس
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 70،000،000 70،000 

  شيستم سرمايس

 شيستم سرمايس
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 60،000،000 60،000 

 سيستم تهويه سوله

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

ه و نصب و راه يفن تهو

 يانداز
 12،000 4،000،000 3  يساختمان جنب
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  يق و وسائل آتشنشانيستم اطفاء حريس

 F.B ياجرا
 و يساختمان جنب

 يديتول
 2 1،500،000 3،000 

  يسوخت رسان

 ز شبكه گاياجرا
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 45،000،000 45،000 

  فشردهيهوا

خريد حمل اجراء شبكه 

  فشردهيتوزيع هوا
 14،000 14،000،000 1  يديتول

 تلفن

 6،000 2،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

حق انشعاب آب و لوله 

 كشي
  1 55،000،000 55،000 

   آبيري گيته و سخيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز

زات يد و نصب تجهيخر

  آبيري گيه و سختيتصف
  1 14،000،000 14،000 

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 50،000،000 50،000 

 369،000 جمع

  

  

  راتي و تعميزات كارگاهيتجه -3-4جدول 
  

 )اليهزار ر(مت كل يق )الير(مبلغ  تعداد عنوان فيرد

 41،700 41,700,000 يابزار كارگاه

 41،700 جمع 
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  يملزومات ادار -5-4جدول 
  

 )هزار ريال( هزينه كل  )ريال(هزينه واحد  تعداد شرح رديف

  28،000 7،000،000 4 دستگاه كامل كامپيوتر و متعلقات مربوطه 1

  5،600 2،800،000 2 دستگاه چاپگر 2

  6،000 1،500،000 4 گوشي تلفن 3

  1،800 1،800،000 1 دستگاه  فاكس 4

  6،300 6،300،000 1 دستگاه  كپي 5

  7،000 7،000،000 1 دستگاه كارت ساعت زني 6

  45،000 45،000،000 1 ) كامل يسر( وسائل آبدارخانه   7

  42،000 42،000،000 1  و رستوراني و رفاهيوسائل و مبلمان ادار 8

 141,700 جمع كل
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D/BD/BD/BD/B    L�#L�#L�#L�#  


�3	
�3	
�3	
�3	     �" �" �" �"4444  
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  :يطيمح ستيز يها جنبه يبررس و يابي مكان -١

ن نقطه از نظر يباشد و ايم بهاران ي طرح در شهرك صنعتيدر نظر گرفته شده جهت اجرانكه محل ينظر به ا

 در منطقه و استفاده از يل اشتغال زائي است و به داليو كشور ي به تمام نقاط شهري قابل دسترسيتيموقع

ن ي نمود كه زم خواهد را مصممطرحن ي اانيمجرن محترم ، ي مسئوليگر با همكاري موجود و از طرف ديلهايپتانس

 مورد نظر قرار دهند يز در مكان فعليو توسعه طرح مذكور را نند ي انتخاب نمامذكور طرح را در مكان يمحل اجرا

  . ز تحت پوشش قرار دهد ياز منطقه ، نقاط همجوار را نيد است عالوه بر نيكه ام

  . باشدي مربع م متر10000ن يمساحت زم

  

  

  ني مشخصات زم-1-5جدول 

  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (

  مت واحديق

 )ال ير( 

  مت كليق

 )هزار ريال ( 

 1250000  125،000  10،000 بهاران يشهرك صنعت

 1250000 نينه زميجمع كل هز
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  :يانسان يروين منابع

ن ي اتوسعهبا .  از بدست آوردي مورد ني فني انسانيروي از تعداد ني كليتوان برآوردي مطرحت يفبا توجه به ظر

جاد ياز به ايبا توجه به ن. ت خواهند داشت يم فعالي مختلف بصورت مستقي بخش ها نفر در27ش از يمجموعه ب

 ي الزم است در قسمت هايد ول وجود نداري كار مشكليروينه جذب ني گردد در زمي مينيش بياشتغال در مناطق پ

  .  مختلف استفاده گردد ينه هاين مجرب در زمي از متخصصيتخصص

  

  ي انسانيروي اطالعات مربوط به بخش منابع ن-1-6جدول 

  

 رديف
  ي انسانيروين

 ازيمورد ن
 مدرك تعداد

  تعداد متوسط

 انهيحقوق ماه

ك ي يديع

 سال

  %23مه يب

 ك سالي

  انهيحقوق سال

 )ال يهزار ر( 

 79،800 13،800،000 6،000،000 5،000،000 ليسانس 1 مدير عامل 1

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 مهندس توليد 2

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 امور مالي و اداري 3
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 111،320 9،660،000 4،000،000 3،500،000 ديپلم 2 يبانيپشت 4

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 يرحسابدا 5

 47،280 8،280،000 3،000،000 3،000،000 ديپلم 1 نگهبان 6

 220،640 9،660،000 3،500،000 3،500،000 ديپلم 4 كارگر ماهر 7

 803،712 8،832،000 3،000،000 3،200،000 سيكل 16 كارگر ساده 8

 1،451،872 جمع

D/BD/BD/BD/B    L$6ML$6ML$6ML$6M        
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   محصولي و مهندسي فني بررس-7-1

  فرآوري مراحل 

صورت  به  ها  ورق دهي  فرم سرانجام  و  ورق  توليد  سپس  و  گرانول  به  گياهي  محصوالت  از  حاصل  هاي  نشاسته تبديل 

 :شود مي داده  توضيح  اختصار  به  جا  اين در  مختلف،  هاي  ظرف 

  گياهي گرانول   الف 
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انواع  از  استفاده  توانايي  تكنولوژي،  اين  در  . است توليد  قابل  زميني  سيب و  گندم  ،  ذرت  نشاسته  از  گياهي  نول گرا 

داخلي  منابع  از  كه  زميني  سيب يا  و  گندم  ،  ذرت  نشاسته  ابتدا  در  . دارد وجود  زميني  سيب و  گندم  ذرت،  هاي  نشاسته  

 .آيد درمي گرانول  صورت  به  حرارتي  ميكسر  يك  در  است،   تامين قابل  

توليد  خط  در  تغييراتي  انجام  با  . كرد توليد  گياهي  گرانول  رنگي  هاي  مستربچ انواع  توان  مي مجاز  رنگي  مواد  افزودن  با  

و  بطري  گريد  ،  فرمينگ  وكيوم  و  تزريق  گريد   نظير گياهي  هاي  گرانول مختلف  گريدهاي  انواع  توان  مي نيز  گرانول  

 .كرد توليد  غيره  و  فيلم  گريد  

 پذير تخريب  زيست  گياهي  هاي  ورق  -ب

براي  شده  طراحي  دومارپيچه  اكسترودر  دستگاه  يك  وارد  ميكسر،  دستگاه  در  تهيه  هاي  گرانول بعد  مرحله  در  

نظير  پليمري  هاي  گرانول انواع  از  گياهي  گرانول  جاي  به توان  مي تكنولوژي  اين  در  . شود مي گياهي  هاي  گرانول 

  . استفاده كرد نيز  غيره  و  اتيلن  پلي ،  پروپيلن  پلي ،  استايرن  پلي 

 .شود مي گياهي  ورق  توليد  ،  اكسترودر  دستگاه  يك  در  گياهي  گرانول  نهايت  در 

پليمرهاي  از  شده  تهيه  هاي  ورق براي  مناسبي  جايگزين  عنوان  به  گوناگون  هاي  ضخامت و  اندازه  در  گياهي  هاي  ورق

مصرف  يكبار  ظروف  كليه  توان  مي رايج  ترموفرمينگ  و  فرمينگ  وكيوم  آالت  ماشين كليه  از  استفاده  با  و  باشد  مي نفتي  

خواهند  نيز  را  صنايع  ساير  در  استفاده  قابليت  ها  ورق اين  آينده  در  البته  . آورد دست  به  ها  ورق اين  ز ا را  مشابه  موارد  و  

 .داشت 

  غذايي مواد  مصرف  يكبار  بندي  بسته ظروف  انواع   -ج  

كليه  گياهي  هاي  ورق با  است  قادر  رارتي ح فرمينگ  و  فرمينگ  وكيوم  آالت  ماشين از  استفاده  با  نهايت  در  مجموعه  اين 

 .كند توليد  را  غذايي  مواد بندي   بسته صنايع  در  نياز  مورد  مصرف  يكبار  ظروف  
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   توليد فرآيند  و  تكنولوژي 

در  و  گياهي  ورق  توليد  نشاسته،  از  گياهي  گرانول  توليد  مرحله  سه  شامل  پذير  تخريب زيست  پليمرهاي  توليد  گفتيم 

 :شوند مي بازگو  فرآيند  اين  فني  هاي  جنبه برخي  جا  اين در  . هستند ظروف  انواع  توليد  پايان  

  گياهي گرانول  توليد  فرآيند    الف   

و  يكنواخت  پاند كام صورت  به  حرارتي  ميكسر  در  افزودني  مواد  و  ذرت  نشاسته  از  شده  تهيه  مخلوط  مرحله  اين  در 

 .آيد مي در  هموژن  

جهت  ...  و  سلولز  و  بيزوواكس  و  گياهي  چرب  اسيدهاي  عسل،  موم  چون  افزودني  مواد  شده  اصالح  ذرت  نشاسته  به  

در  كامل  شدن  مخلوط  از  پس  شده،  اضافه  حرارتي  مقاومت  و  نرمي  براقيت،  چون  پليمر  فيزيكي  خواص  ارتقاي  

 .شود مي منتقل  اكستروژن  بخش  به  و  آمده  در  گرانول  صورت  به  ويژه  حرارتي  ميكسرهاي  

 پذير تخريب  زيست  گياهي  ورق  توليد  فرآيند   -ب

 

مختص  سيلندر  و  مارپيچ  ويژه  طراحي  با  خاص  اكسترودر  يك  وارد   قبل،  مرحله  در  شده  تهيه  مستربچ  بعد،  مرحله  در 

كلندر  سيستم  وارد  و  خارج  ورق  صورت  به  )T-Pie( دستگاه  هد  از  كامل  اكستروژن  از  پس  و  شده  گياهي  پليمرهاي  

. شود مي آوري  جمع رول  صورت  به دما  كاهش  و  شدن  پرس  از  پس  و  شده  ضخامت  تعيين  ورق  كلندرها  در  . شود مي 

 .شود مي ظروف  انواع  توليد  يا  ترموفرمينگ  بخش  به  ارسال  آماده  و  بندي  بسته مناسب  عرض  با  ياهي گ ورق  رول  

 پذير تخريب زيست  بندي  بسته ظروف  انواع  توليد   -ج

دستگاه  اين  در  . شود مي فرمينگ  وكيوم  و  ترمو  دستگاه  وارد  معين  پهناي  و  ضخامت  با  شده  تهيه  ورق  بخش  اين  در 

درجه   حدود  دماي  به  اصلي  گرمكن  در  سپس  و  گرم  پيش سانتيگراد  درجه   دماي  تا  ابتدا  حرارتي  كوره  در  ورق  
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از  پس  و  آيد  مي در  قالب  فرم  به  شده  ايجاد  خال  تحت  و  شده  گيري  قالب بخش  وارد  شده  نرم  ورق  سپس  . رسد مي 

 .گيرند مي قرار  ها  بسته در  نظر  مورد  تعداد  به  و  خورده  برش پذيري،  لشك 

 متر باشد و نوع رزيني كه براي   ميلي2 / 5متر تا   ميلي0 / 2تواند از ت مي گفتني است كه ضخامت محصوال

  .ستيكي است شود شبيه به چاپ ظروف پال چاپ روي آنها استفاده مي

  

  

  

  

  

 

 آالت  ماشين

   : از عبارتند  توليد  خط  اصلي  آالت  ن ماشي

 )خاك گير( تميز كننده 

 الواتر انتقال به سيستم شستشو

 سيستم شستشو و اسپري مضاعف

 پمپ تخليه

 پمپ گردشي

 خشك كن

 پالت فورم

 ميز جدا سازي ضايعات
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 سيستم ضد عفوني كننده

 تن در ساعت10سورتينك غلطكي 

 دريچه خروجي سورتينگ

 اكسترودر قيف  به  گرانول  انتقال  تگاه دس

  گياهي گرانول  توليد  حرارتي  ميكسر  

 الواترانتقال به بونكر

 بونكر توزين

 سيستم توزين اتوماتيك

 نقاله تخليه سيستم توزين

 سيستم بسته بندي با ليبل اتوماتيك

 تابلو برق اتوماتيك

 مونتاز و نصب مجموعه

  

  

  

 L$%M D/BL$%M D/BL$%M D/BL$%M D/B  
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 ي برنامه زمانبندييت اجرايري بر استقرار مدي با نگاهييپس از مطالعات صورت گرفته در خصوص شروع برنامه اجرا

  )MSPوست يدر پ () : هستندي همپوشانيت ها دارايفعال( گردد ير مي طرح به شرح زياجرا

  

   طرحي اجراي برنامه زمانبند-10-1جدول 

  

 days 356 زهيكرونيم پودر انواع ديتول ارخانهك احداث فيرد

 days 20 ييبنا ريز امور 1

 days 20 داد قرار امضاء و داد قرار ميتنظ و هيته 2
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 days 20 ياقتصاد و يفن يهيتوج طرح هيته 3

 days 45 يالير و يارز التيتسه افتيدر و وام يتقاضا 4

 ياصل يها سالن يساختمان اتيعمل شروع 5
100 

days 

 days 90 يادار و يفرع يها سالن يساختمان اتيعمل شروع 6

 days 30 ها دستگاه ورود جهت ياسناد اعتبار شيگشا 7

 days 30 ها دستگاه حمل زمان 8

 days 60 ساتيتاس اتيعمل انجام 9

 days 30 ها دستگاه ونيفونداس ياجرا 10

 days 30 يانداز راه و نصب اتيعمل 11

 days 10 هياول مواد لحم و ديخر 12

 days 30 پرسنل يآموزش و يشيآزما شروع 13

 day 1 يبردار بهره شروع و افتتاح 14

  

  

  

 L'� D/BL'� D/BL'� D/BL'� D/B  
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  يمال ليتحل و هيتجز و آوردها بر

   يه گذارينه سرماي برآورد هز-9-1

  

   يه گذاري سرماينه هاي خالصه هز-9-1-10

  

  

  يه گذاري سرماينه هاي هز-10-1-9جدول 

  



 

�����  ���	:            89-GR-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� ������ �  !"�# !$��%�  
 

��& !�'���& !�'���& !�'���& !�'� �(�� �)��(�� �)��(�� �)��(�� �)�****   +,  +,  +,  +,  : : : : !-��.	 !-��.	 !-��.	 !-��.	(�/$0�(�/$0�(�/$0�(�/$0�****  

��& ��1����& ��1����& ��1����& ��1�� ���& 2&�����& 2&�����& 2&�����& 2&�� �� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ���4444    ������ ����������� ����������� ����������� ����� 

  !567 !567 !567 !567 : : : :  8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  ����� ;;;;;;;; <"���<"���<"���<"��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ������������������������    � � � �     !"�#!"�#!"�#!"�#    !$��%�!$��%�!$��%�!$��%�                

 يه گذارينحوه سرما

 يالت بانكيتسه يسهم متقاض

 شرح

 درصد )هزار ريال ( مبلغ  درصد )هزار ريال ( مبلغ 

 )هزار ريال ( جمع 

  17،095،649 %81,9  14،000،000 %18,1  3،095،649 ه ثابتيسرما

  2،009،464 %0,0  0 %100,0  2،009،464 ه در گردشيسرما

  19،105،112 %73,3  14،000،000 %26,7  5،105،112 يه گذاريجمع كل  سرما

  

  

  

  

  

  يه گذاري ثابت سرماينه هاي خالصه هز-9-1-11

  

  يه گذاري ثابت سرماينه هايخالصه هز-11-1-9جدول 

  

 هزار  ريال شرح رديف

  1،250،000 نيد زميهزينه خر 1

  6،229،000 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد 2
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  110،000 هزينه تجهيز آزمايشگاه 3

  397،000 هزينه تأسيسات برقي و كنترلي 4

  369،000 هزينه تأسيسات صنعتي و غير صنعتي 5

  500،000  حمل و نقليهزينه ماشين ها 6

  41،700 هزينه تجهيزات كارگاه تعمير و نگهداري 7

  6،686،500 نبي ومحوطه سازيهزينه ساختماني خط توليد، ساختمانهاي ج 8

  128،250 هزينه گمرك و ترخيص و حمل تجهيزات 9

 زاتيهزينه بيمه حمل تجه 10
 9ن قسمت در بند يا

 لحاظ شده است

  180،000 هزينه جرثقيل و باسكول 11

  132،240 هزينه نصب تجهيزات مكانيكال ، الكتريكال و تاسيسات 12

  360،000 ني  مشاور ينه هايهز 13

 570،259 هزينه هاي قبل از بهره برداري 14

 141،700 يل اداريوسا 15

 17،095،649  ثابت طرحيه گذاريجمع كل سرما

  

  

  ي ساختمانينه هاي خالصه هز-9-1-2

  

  ي ساختمانينه هاي خالصه هز-2-1-9جدول 

  

 مقدار واحد شرح فيرد
انجام 

 شده

انجام 

 نشده

  مت واحديق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )ر  ريال هزا(

 4،775،000 ساختمانهاي صنعتي 1
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1-1 
 يسوله سالن توليد و دفاتر فن

 ديتول
 2،700،000 1،800،000 √  1500 مترمربع

 1،280،000 1،600،000 √  800 مترمربع هيانبار مواد اول 1-2

 80،000 1،600،000 √  50 مترمربع انبار ابزار و قطعات 1-3

 75،000 1،500،000 √  50 مترمربع اتاق تاسيسات 1-4

 640،000 1،600،000 √  400 مترمربع انبار  محصول 1-5

 695،500 ساختمانهاي جنبي 2

 325،000 2،500،000 √  130 متر مربع ياداري و رفاه 2-1

 58،500 1،950،000 √  30 متر مربع نگهباني 2-2

 312،000 1،950،000 √  160 متر مربع يكارگر 2-3

 1،216،000 يمحوطه ساز 3

 440،000 220،000 √  2،000 متر مربع  محوطهيديوار كشي و حصار كش 3-1

 400،000 50،000 √  8000 متر مكعب حيخاك ريزي و تسط 3-2

 256،000 320،000 √  800 متر مربع ياده رو سازيابان و پينگ ، خيپارك 3-3

 120،000 150،000 √  800 متر مربع  محوطهيي سبز و روشنايجاد فضايا 3-4

 6،686،500 جمع

  

  

  سات ينه تاسي خالصه هز-9-1-3

 ساتينه تاسي خالصه هز-1-3-1-9جدول 
  

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحد يق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )هزار ريال   ( 

  شيستم گرمايس

 شيستم گرمايس
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 70،000،000 70،000 

  شيستم سرمايس
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 شياستم سرميس
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 60،000،000 60،000 

 سيستم تهويه سوله

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

ه و نصب و راه يفن تهو

 يانداز
 12،000 4،000،000 3  يساختمان جنب

  يق و وسائل آتشنشانيستم اطفاء حريس

 F.B ياجرا
 و يساختمان جنب

 يديتول
 2 1،500،000 3،000 

  يسوخت رسان

  شبكه گازياجرا
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 45،000،000 45،000 

  فشردهيهوا

خريد حمل اجراء شبكه 

  فشردهيتوزيع هوا
 14،000 14،000،000 1  يديتول

 تلفن

 6،000 2،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

حق انشعاب آب و لوله 

 كشي
  1 55،000،000 55،000 

   آبيري گيه و سختيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز

زات يد و نصب تجهيخر

  آبيري گيه و سختيتصف
  1 14،000،000 14،000 

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 50،000،000 50،000 

 369،000 جمع
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  يسات برقيتاس -2-3-1-9جدول 
 

 

 )هزار ريال (  جمع )ريال (  جمع نام تجهيزات رديف

 245،000 245،000،000 )لو واتي ك250(د انشعاب برق يه خرنيهز 1

 152،000 152،000،000 يزات مربوطه و كابل كشير تجهيد تابلو و ساينه خريهز 2

 397،000 جمع

  

  

  راتي و تعميزات كارگاهيتجه -3-3-1-9جدول 
  

 )اليهزار ر(مت كل يق )الير(مبلغ  تعداد عنوان فيرد

 41،700 41،700،000 1 يابزار كارگاه 4

 41،700 جمع

  
  

  

  

  

  

  ع سوختيتوززات ي و تجهدستگاه هانه ي خالصه هز-9-1-5

   

  زاتينه دستگاه ها و تجهي  خالصه هز-5-1-9جدول 
  

Unit Price 
Total 
Price 

 Description فيرد
Delivery 

By other 
country 

Local 
Manufacture 

Set of 
number 

Rials Dollar 
Thousand 

Rails 

 132،000  132،000،000 1 √  )خاك گير( تميز كننده  1

 75،000  75،000،000 1 √  الواتر انتقال به سيستم شستشو 2
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 350،000  350،000،000 1 √  سيستم شستشو و اسپري مضاعف 3

 34،000  34،000،000 1 √  پمپ تخليه 4

 40،000  40،000،000 1 √  پمپ گردشي 5

 213،000  213،000،000 1 √  خشك كن 6

 64،000  64،000،000 1 √  پالت فورم 7

 144،000  144،000،000 1 √  ميز جدا سازي ضايعات 8

 100،000  100،000،000 1 √  سيستم ضد عفوني كننده 9

 540،000  540،000،000 1 √  تن در ساعت10سورتينك غلطكي  10

 32،000  16،000،000 2 √  دريچه خروجي سورتينگ 11

 616،000  154،000،000 4 √  اكسترودر قيف  به  گرانول  انتقال  دستگاه  12

 1،900،000  950،000،000 2 √   گياهي گرانول  توليد  حرارتي  ميكسر   13

 120،000  120،000،000 1 √  الواترانتقال به بونكر 14

 135،000  135،000،000 1 √  بونكر توزين 15

 920،000  920،000،000 1 √  ين اتوماتيكسيستم توز 16

 134،000  134،000،000 1 √  نقاله تخليه سيستم توزين 17

 520،000  520،000،000 1 √  سيستم بسته بندي با ليبل اتوماتيك 18

 110،000  110،000،000 1 √  تابلو برق اتوماتيك 19

 50،000  50،000،000 1 √  مونتاز و نصب مجموعه 20

 6،229،000 جمع

  ) شنهاد يپ( الت ي و اطالعات مربوط به تسهين مالي منابع تام-9-1-7

  .وست آمده استيدر پين مالي منابع تام-7-1-9جدول 

   : ي ماليها شاخص

   طرحي مالي اقتصاديشاخص ها
  

# index Quantity Unit 

 تن 7،740 ت كارخانهيظرف 1



 

�����  ���	:            89-GR-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� ������ �  !"�# !$��%�  
 

��& !�'���& !�'���& !�'���& !�'� �(�� �)��(�� �)��(�� �)��(�� �)�****   +,  +,  +,  +,  : : : : !-��.	 !-��.	 !-��.	 !-��.	(�/$0�(�/$0�(�/$0�(�/$0�****  

��& ��1����& ��1����& ��1����& ��1�� ���& 2&�����& 2&�����& 2&�����& 2&�� �� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ���4444    ������ ����������� ����������� ����������� ����� 

  !567 !567 !567 !567 : : : :  8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  ����� ;;;;;;;; <"���<"���<"���<"��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ������������������������    � � � �     !"�#!"�#!"�#!"�#    !$��%�!$��%�!$��%�!$��%�                

 ريال  باشديم ياليد ريكل خر الي به ردالرل يمت تبديق 2

  در متن طرح قيمت فروش 3

 % %15 نهينرخ تورم هز 4

 % %15 نرخ تورم درآمد 5

 هزار ريال 19،105،112  كل طرحيه گذاريسرما 6

 هزار ريال 17،095،649  ثابت طرحيه گذاريسرما 7

 هزار ريال 2،009،464 )1389سال (  در گردش طرح يه گذاريسرما 8

 وروي 0 يزان ارز بريم 9

 نفر 27 تعداد پرسنل 10

  %17,6  طرحينقطه سربسر 11

 ماه 12  طرحيمدت اجرا 12

 سال 34،582،399 1394ارزش افزوده طرح در سال  13

 از زمان شروع به توليد ك ماهيك سال ي هيدوره بازگشت سرما 14

  ROR 45,89%                           1393نرخ بازده ساده  در سال  15

  IRR 24,72%                                               ينرخ بازده داخل 16

 كيبزرگتر از  1,26 نسبت منافع به مخارج 17

 هزار ريال Net Present Worth Method 39،390،849      خالصيارزش فعل 18

 هزار ريال PW-Benefit 191،009،739 دريافتها                               يارزش فعل 19

 هزار ريال PW-Cost 151،618،890 پرداختها                                   يارزش فعل 20

  ان مطلب يق و بيروش مطالعه ، تحق

نه ي ، هزيه گذاريزان سرماين منظور ابتدا مي باشد كه بدي طرح ميند مالين فصل از گزارش ارائه فراي ايهدف اصل

 يده و سپس به بررسي مذكور در مراجع معتبر برآورده گرديار هاي طرح با روش ها و معير آمدهاانه و دي ساليها

 باشد كه ي دو روش قابل انتخاب و انجام ميند ماليل فرايه وتحليبه منظور تجز.  پرداخته شده است يند ماليفرا

  : عبارتند از 

   ي واقعيند مالي فرا متورم بهيند ماليل فرايروش حذف اثرات تورم با تبد) الف 
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   متورم شده يند ماليل پروژه با فرايه و تحليروش تجز) ب

نه ها و ي را بر اساس ثابت ماندن هزي ماليندهايده گرفته و فراينه ها و در آمد ها ناديدر روش اول اثر تورم را بر هز

ك نرخ در هر سال يمدها با نه ها و در آيند ، اما در روش دوم هزي نماي ميدر آمد ها در طول عمر طرح بررس

علت .  باشد از روش اول استفاده شده است ي طرح ميند مالي ارائه فراين فصل كه هدف نهائيدر ا. ابند ي يش ميافزا

ت طرح ، يز حساسي آناليدر بررس.  باشد ي ميالت بانكي و استفاده از تسهين بانكين روش بخاطر قوانيانتخاب ا

  . گرفته شده است  طرح در نظر ياثرات تورم رو

  

  

  

  

  

  

   )Fixed – Capital Investment(  ثابت يه گذاري بر آورد سرما-9-1

  : باشد ير مي ثابت طرح شامل موارد زيه گذاريسرما

  نيزم

  يصنعت ريغ و يصنعت يساختمانها احداث ،  يساز محوطه

  ييبنا ريز ساتيتاس
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  هينقل ليوسا و يخدمات التيتسه

  )گمرك ( وابسته يها نهيهز و ازين مورد ياصل آالت نيماش و زاتيتجه ديخر نهيهز

  يبردار بهره از قبل يها نهيهز

  نشده ينيب شيپ يها نهيهز

  

   يه گذاريم سرماي مستقينه هايهز) الف 

   ني زم-9-1-1

ن ين در ايمت زمي انتخاب شده است ، ق بهارانيشهرك صنعت آن كه در ي طرح و محل اجرايابيبا توجه به مكان 

 10,000ن كه در حدود ياز زمي شود ، لذا با توجه متراژ مورد ني هر متر مربع برآورد ميال به ازاي ر125,000منطقه 

  .  گردد يال ميهزار ر 1,250,000ن برابر يد زمينه خري گردد ، هزي مينيش بيمترمربع پ

  

  

  

  احداث ساختمانهاو  ي محوطه سازينه هاي هز-9-1-2

ابان ي سبز و خي و آسفالت ، فضاي ، جدول كشيوار كشيح ، دي و تسطيات خاكبرداريل عمل طرح شاميمحوطه ساز

ر ي و غي صنعتينه احداث ساختمانهاي طرح هزير بناي بعمل آمده در مورد زي هايبا توجه به بررس.  باشد ي ميكش

  .  آمده است -1-9 در جدول يصنعت
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  مانها و احداث ساختي محوطه سازينه هاي  هز-1-9جدول 

 مقدار واحد شرح فيرد
انجام 

 شده

انجام 

 نشده

  مت واحديق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )هزار  ريال (

 4،775،000 ساختمانهاي صنعتي 1

 2،700،000 1،800،000 √  1500 مترمربع دي توليسوله سالن توليد و دفاتر فن 1-1

 1،280،000 1،600،000 √  800 مترمربع هيانبار مواد اول 1-2

 80،000 1،600،000 √  50 مترمربع نبار ابزار و قطعاتا 1-3

 75،000 1،500،000 √  50 مترمربع اتاق تاسيسات 1-4

 640،000 1،600،000 √  400 مترمربع انبار  محصول 1-5

 695،500 ساختمانهاي جنبي 2

 325،000 2،500،000 √  130 متر مربع ياداري و رفاه 2-1

 58،500 1،950،000 √  30 متر مربع نگهباني 2-2

 312،000 1،950،000 √  160 متر مربع يكارگر 2-3

 1،216،000 يمحوطه ساز 3

 440،000 220،000 √  2،000 متر مربع  محوطهيديوار كشي و حصار كش 3-1

 400،000 50،000 √  8000 متر مكعب حيخاك ريزي و تسط 3-2

 256،000 320،000 √  800 متر مربع ياده رو سازيابان و پينگ ، خيپارك 3-3

 120،000 150،000 √  800 متر مربع  محوطهيي سبز و روشنايجاد فضايا 3-4

 6،686،500 جمع

   يير بنايسات زينه تاسي هز-9-1-3

ه فاضالب و ي و تصفين آب ، جمع آوريسات تامي ، تاسيكيسات مكانيسات برق ، تاسي شامل تاسيير بناينه زيهز

 يير بنايسات زيه تاسيكل.  آمده است -2-9ن موارد در جدول ينه هر كدام از ايباشد كه هز يق ميستم اطفا حريس

  .  باشد ي مياليواحد ، ر
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  يير بنايسات زينه تاسي كل هز-2-9جدول 

  

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحد يق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )هزار ريال   ( 

  شيستم گرمايس

 شيستم گرمايس
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 70،000،000 70،000 

  شيستم سرمايس

 شيستم سرمايس
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 60،000،000 60،000 

 سيستم تهويه سوله

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

ه و نصب و راه يفن تهو

 يانداز
 12،000 4،000،000 3  يساختمان جنب

  ينق و وسائل آتشنشايستم اطفاء حريس

 F.B ياجرا
 و يساختمان جنب

 يديتول
 2 1،500،000 3،000 

  يسوخت رسان

  شبكه گازياجرا
 و يساختمان جنب

 يديتول
 1 45،000،000 45،000 

  فشردهيهوا

خريد حمل اجراء شبكه 

  فشردهيتوزيع هوا
 14،000 14،000،000 1  يديتول

 تلفن

 6،000 2،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

 55،000 55،000،000 1  حق انشعاب آب و لوله 
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 كشي

   آبيري گيه و سختيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز

زات يد و نصب تجهيخر

  آبيري گيه و سختيتصف
  1 14،000،000 14،000 

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 50،000،000 50،000 

 369،000 جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   يل اداريه و وسايل نقلينه وساي هز-9-1-4

 و   -3 -9 طرح در جدول ياز براي مورد نيل ادرايه و وسايل نقليد وساي مربوط به خرينه هاين قسمت كل هزيدر ا

  . آورده شده است -9-4

   
  ل حمل ونقل يوسا -3-9جدول 
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 تعداد شرح
  مت واحديق

 )الير(

  مت كليق

 )ال يهزار ر ( 

  500،000  125،000،000  4 سانيوانت ن

 500،000 جمع

  

  

  در طرح  ازي مورد نيل اداري وسا-1-4-9جدول 
  

 تعداد شرح رديف
هزينه واحد 

 )ريال(

  هزينه كل

 )هزار ريال ( 

 28،000 7،000،000 4 دستگاه كامل كامپيوتر و متعلقات مربوطه 1

 5،600 2،800،000 2 دستگاه چاپگر 2

 6،000 1،500،000 4 گوشي تلفن 3

 6،300 6،300،000 1  فاكسدستگاه  4

 7،000 7،000،000 1 دستگاه  كپي 5

 45،000 45،000،000 1 دستگاه كارت ساعت زني 6

 42،000 42،000،000 1 ) كامل يسر( وسائل آبدارخانه   7

 28،000 7،000،000 4  و رستوراني و رفاهيوسائل و مبلمان ادار 8

 141,700 جمع كل

  

  

  يمصرفل ي وسا-2-4-9جدول 

 ميزان مصرف شرح رديف
  قيمت واحد

 )ريال(

  قيمت كل

 )هزار ريال(

 4000 800،000 5 لباس فرم كارمندان غير توليدي 1

 24000 1،200،000 20 لباس  ، كفش ، كاله و دستكش ايمني 2

 95000 25،000 3،800 )نفر روز در سال ( هزينه غذاي روزانه  3
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 26600 7،000 3،800 )نفر روز در سال ( هزينه آبدارخانه  4

 36000 12،000 3،000 هزينه ملزومات مصرفي پرسنل  5

 60000 60،000،000 1 هزينه تبليغات 6

 245،600 جمع كل

  

  

  

  

  از و گمرك ي مورد نين آالت اصليزات و ماشيد تجهينه خري هز-9-1-5

 يدارياز جهت خرينه مورد ني كل هزتيده و در نهاي گرديابياز واحد ارزي مورد نياصلزات ين قسمت كل تجهيدر ا

  .  بر اساس پر فرم اخذ شده برآورده شده است يزات اصليمت تجهين اساس قيآنها مشخص شده است كه بر ا

  

  

  

  

  

  

  

   طرح يزات اصليمت تجهي ق-5-9جدول 

  

Unit Price 
Total 
Price 

 Description فيرد
Delivery 

By other 
country 

Local 
Manufacture 

Set of 
number 

Rials Dollar 
Thousand 

Rails 

 132،000  132،000،000 1 √  )خاك گير( تميز كننده  1

 75،000  75،000،000 1 √  الواتر انتقال به سيستم شستشو 2
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 350،000  350،000،000 1 √  سيستم شستشو و اسپري مضاعف 3

 34،000  34،000،000 1 √  پمپ تخليه 4

 40،000  40،000،000 1 √  پمپ گردشي 5

 213،000  213،000،000 1 √  خشك كن 6

 64،000  64،000،000 1 √  پالت فورم 7

 144،000  144،000،000 1 √  ميز جدا سازي ضايعات 8

 100،000  100،000،000 1 √  سيستم ضد عفوني كننده 9

 540،000  540،000،000 1 √  تن در ساعت10سورتينك غلطكي  10

 32،000  16،000،000 2 √  ريچه خروجي سورتينگد 11

 616،000  154،000،000 4 √  اكسترودر قيف  به  گرانول  انتقال  دستگاه  12

 1،900،000  950،000،000 2 √   گياهي گرانول  توليد  حرارتي  ميكسر   13

 120،000  120،000،000 1 √  الواترانتقال به بونكر 14

 135،000  135،000،000 1 √  بونكر توزين 15

 920،000  920،000،000 1 √  سيستم توزين اتوماتيك 16

 134،000  134،000،000 1 √  نقاله تخليه سيستم توزين 17

 520،000  520،000،000 1 √  سيستم بسته بندي با ليبل اتوماتيك 18

 110،000  110،000،000 1 √  تابلو برق اتوماتيك 19

 50،000  50،000،000 1 √   مجموعهمونتاز و نصب 20

 6،229،000 جمع

  

  

  

 

  و حمل ونقلينه گمركي هز-6-9جدول 
  

 )هزار ريال ( مبلغ  شرح رديف

 0 % )15تجهيزات خارجي تعرفه ورود (هزينه گمركي و ترخيص تجهيزات مكانيكي 1
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 128،250 هزينه حمل كليه تجهيزات مكانيكي 2

 128،250 جمع كل ×

  

  

  

  

  نصب تجهيزات-7-9جدول 

 )هزار ريال ( مبلغ  شرح رديف

 124،580 )زاتيمت تجهيق% 5( نصب تجهيزات مكانيكي 1

 3،970 )زاتيمت تجهيق% 1( نصب تجهيزات برق و كنترل   2

 3،690 )زاتيمت تجهيق% 1( نصب تاسيسات مكانيكي  3

 132،240 جمع كل ×

  

  

  

  

  

  

  

   ي قبل از بهر ه بردارينه هاي هز-9-1-7

ه ، ي مطالعات اولةنيد ، هزيس و ثبت شركت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولي همچون تاسينه ها شامل موارديهز

 .  آورده شده است -8-9 باشد كه در جدول ينه ها مير هزي و سايشي آزماي بهره بردارةنيهز
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 ي قبل از بهره بردارينه هاي هز-8-9جدول 

 

 )ال يهزار ر( مبلغ  شرح #

 29،037 )انه ي درصد كل حقوق سال2( آموزش پرسنل ينه هايهز 1

2 
 آب و برق و سوخت و مواد ينه هاي روز هز10( يشيد آزماي و تولي راه اندازينه هايهز

 )ه ، حقوق و دستمزد ياول
82،221 

 220،000  اخذ شدي وامهايهزينه مال 3

 15،000 رات شركتييهزينه تاسيس و تغ 4

 ليههزينه مطالعات او 5

 )در قيمت ماشين آالت محاسبه شده است  ( يهزينه خريد دانش فن 6

 نه مشاورهيدر قالب هز

  لحاظ شده است4در بند  يهزينه اخذ موافقت اصول 7

 54،000 هزينه دفتر 8

 90،000  ماه18 - و كنترل پروژه يهزينه برنامه ريز 9

 80،000 هزينه هاي پرسنل دوران توسعه 10

 259،570 جمع

 

 

   نشده ينيش بي پينه هاي هز-9-1-8

 نشده در نظر گرفته ينيش بي پينه هاي ثابت به عنوان هزيه گذاري مربوط به سرماينه هاي درصد هز5ن طرح يدر ا

  .  باشد يال مي هزار ر1,500,000  شده است كه معادل

  

  

  

   ثابت يه گذاري سرماينه هاي كل هز-8-9جدول 
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 هزار  ريال شرح رديف

 1،250،000 نيد زميهزينه خر 1

 6،229،000 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد 2

 110،000 هزينه تجهيز آزمايشگاه 3

 397،000 هزينه تأسيسات برقي و كنترلي 4

 369،000 هزينه تأسيسات صنعتي و غير صنعتي 5

 500،000  حمل و نقليهزينه ماشين ها 6

 41،700  و نگهداريهزينه تجهيزات كارگاه تعمير 7

8 
هزينه ساختماني خط توليد، ساختمانهاي 

 جنبي ومحوطه سازي
6،686،500 

 128،250 هزينه گمرك و ترخيص و حمل تجهيزات 9

 زاتيهزينه بيمه حمل تجه 10
 9ن قسمت در بند يا

 لحاظ شده است

 180،000 هزينه جرثقيل و باسكول 11

12 
تريكال هزينه نصب تجهيزات مكانيكال ، الك

 و تاسيسات
132،240 

 360،000 ني  مشاور ينه هايهز 13

 570،259 هزينه هاي قبل از بهره برداري 14

 141،700 يل اداريوسا 15

 17،095،649  ثابت طرحيه گذاريجمع كل سرما

   )working Capital(ه در گردش ي برآورد سرما-9-2

نه يه ، حقوق پرسنل ، هزيد مواد اولي چون خريينه هاي هزني است كه به منظور تاميه ايه در گردش سرمايسرما

ه در گردش در حدود  ين طرح سرماي اي شود كه برايره در نظر گرفته مي و غين انرژينه تامي ، هزي باالسريها

  . ال برآورد شده است يهزار ر  2,009,464



 

�����  ���	:            89-GR-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� ������ �  !"�# !$��%�  
 

��& !�'���& !�'���& !�'���& !�'� �(�� �)��(�� �)��(�� �)��(�� �)�****   +,  +,  +,  +,  : : : : !-��.	 !-��.	 !-��.	 !-��.	(�/$0�(�/$0�(�/$0�(�/$0�****  

��& ��1����& ��1����& ��1����& ��1�� ���& 2&�����& 2&�����& 2&�����& 2&�� �� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ����� 
�3	� ���4444    ������ ����������� ����������� ����������� ����� 

  !567 !567 !567 !567 : : : :  8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  �����8�9�:�  ����� ;;;;;;;; <"���<"���<"���<"��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ������������������������    � � � �     !"�#!"�#!"�#!"�#    !$��%�!$��%�!$��%�!$��%�                

  .وست آورده شده استيه در گردش در پي سرما برآورد-10-9جدول 

  

  د ي تولياتينه عمليآورد هز بر-9-3

ر و ي ، تعميه، انرژي حقوق پرسنل ، مواد اولينه هاي شامل هزي طرح در دوران بهره بردارياتي عملينه هايهز

  .  باشند ي نشده مينيش بي پينه هايمه و هزي ، بيدكي ، قطعات ينگهدار

  

  

  انه حقوق پرسنل ينه سالي برآورد هز-9-3-1

د و فروش ، ي ، خري ، بازرگاني و اداري ، ماليتيريزد و پاداش كارگران ، پرسنل مدن قسمت حقوق ، دستميدر ا

   در نظر گرفته شده است كه در جدولي و نگهباني ، خدماتير و نگهداريتعم

ا ، پاداش ، حق سنوات و يانه حقوق پرسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزاينه ساليلذا هز.  نشان داده شده است 9-11 

  . ماه در سال محاسبه شده است14ن بصورت سربار آ

  

  

  

  انه حقوق پرسنل ينه سالي برآورد هز-11-9جدول 

  

 رديف
  ي انسانيروين

 ازيمورد ن
 مدرك تعداد

  تعداد متوسط

 انهيحقوق ماه

ك ي يديع

 سال

  %23مه يب

 ك سالي

  انهيحقوق سال

 )ال يهزار ر( 

 79،800 13،800،000 6،000،000 5،000،000 ليسانس 1 مدير عامل 1
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 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 مهندس توليد 2

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 امور مالي و اداري 3

 111،320 9،660،000 4،000،000 3،500،000 ديپلم 2 يبانيپشت 4

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ليسانس 1 يحسابدار 5

 47،280 8،280،000 3،000،000 3،000،000 ديپلم 1 نگهبان 6

 220،640 9،660،000 3،500،000 3،500،000 ديپلم 4 كارگر ماهر 7

 803،712 8،832،000 3،000،000 3،200،000 سيكل 16 كارگر ساده 8

 1،451،872 جمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ه ين مواد اوليانه تامينه سالي برآورد هز-9-3-2

 نشان داده 12-9از طرح و مقدار الزم از هر كدام در جدول يه مورد نياز ، مواد اوليه مورد نين مواد اوليه تامبا توجه ب

  . شده است 

  ه يانه مواد اولينه سالي هز-12-9جدول 
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 واحد انهيمصرف سال مصرف روزانه ي و مشخصات فنيه و بسته بندياول فيرد
  مت واحديق

 )ريال  ( 

  مت كل يق

 )ال يهزار ر( 

 13،500،000 1،500،000 تن 9000 33 ينيب زميس 1

 13،500،000  جمع

 
 

  انه آب، برق و گاز ي  برآورد سال-9-3-3

  .  آمده است 13-9ن آنها در جدول ي تامياز براينه مورد نيانه آب ، برق و بخار طرح و هزيمصرف سال

  انه آب ، برق و گاز ينه سالي هز-13-9جدول 
  

 )هزار ريال ( نه كل يهز )ريال ( نه واحد يهز مصرف ساالنه روزانهمصرف  واحد شرح

 m3/day 117 35،000 1،400 49،000 يآب مصرف

 Kwh 3200 180،000 220,00 39،600 يبرق مصرف

 1،680  3 يتلفن مصرف

 m3/day 67 20،000 314 6،280 گاز

 يسوخت مصرف Lit 98 29،500 1،500 44،250 گازوييل

 Lit 14,4 4،320 4،000 17،280 نيبنز

 158,090 جمع

  

   ير و نگهداريانه تعمينه سالي برآورد هز-9-3-4

ه يه ، لوازم و اثاثيل نقلي ، وسايير بنايسات زين آالت ، تاسيزات و ماشيرساختمانها ، تجهي و تعمي نگهدارينه هايهز

ر طرح برابر ي و تعميانه نگهدارينه ساليلذا هز .  آنها در نظر گرفته شده استيه گذاريزان سرماي با توجه به ميادار

  .  نشان داده شده است 14-9ال خواهد بود كه در جدول ي هزار ر279,565
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  انهي سالير و نگهدارينه تعمي هز-14-9جدول 

  

 درصد )ال ير (يارزش  دارائ شرح #
  انهيرات سالينه تعميهز

 )ال يهزار ر ( 

1 
ساختمان  , يمحوطه ساز

 يساز
6،686،500 2% 133،730 

 311،450 %5 6،229،000 زاتين آالت و تجهيماش 2

 11،000 %10 110،000 يشگاهيل آزمايوسا 3

 59،070 %10 590،700 ساتيتاس 4

 50،000 %10 500،000 ل حمل ونقليوسا 5

 565,250 جمع

  

  

  
  

  يدكينه ساالنه قطعات ي برآورد هز-9-3-5

  .رات در نظر گرفته شده استيدرصد تعم 1,5 در حدود يدكينه قطعات يهز

  

  قات بازار يع ، فروش و تحقي ، توزي ادارينه هاي برآورد هز-9-3-6
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 درصد در آمد حاصل از فروش 1,5قات بازار در حدود ينه تحقيع ، فروش و هزي ، توزي اداري بخش هاينه هايهز

  .محصوالت در نظر گرفته شده است 

  

  مه يبانه ينه سالي برآورد هز-9-3-7

 هزار ارزش 2 در حدود يه ايه و مواد موجود در انبارها سرمايزات ، ساختمانها ، مواد اوليمه نمودن تجهيبه منظور ب

  . آنها در نظر گرفته شده است 

  

  مه ساالنهينه بي هز-15-9جدول 
  

 شرح
  ارزش دفتر داراييهاي ثابت  

 )ال يهزار ر( 

نرخ هزينه 

 بيمه

  هزينه بيمه 

 )ل ايهزار ر ( 

 12،458 0,002 6،229،000 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد

 794 0,002 397،000 هزينه تأسيسات برقي و كنترلي

هزينه ساختماني خط توليد، ساختمانهاي جنبي 

 ومحوطه سازي
6،686،500 0,002 13،373 

 1،098 0,002 549،000 هزينه تأسيسات صنعتي و غير صنعتي

 27،723 جمع

  

  

  

   ياتير عملي غينه هاي هز-9-4

حات ي باشد كه در ادامه توضي شامل استهالك و بهره وامها مي طرح در دوران بهره بردارياتير عملي غينه هايهز

  . نه ها آمده است ين هزيك از اي مورد هر يشتريب
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   يه گذاريانه سرماي برآورد استهالك سال-9-4-1

 وجود ي كه در مورد هر دارائيرد و با توجه به نرخ استهالكي گيود صورت م ثابت مشهي هايياستهالك در مورد دارا

  .  نشان داده شده است 17-9ن محاسبات در جدول يا. انه طرح را بدست آوردي توان استهالك ساليدارد م

  

  . وست ذكر شده استيدر پ) ال يهزار ر( انه طرح ي برآورد استهالك سال-17-9جدول 

  

   طرح يال مينه هاي هز-9-4-2

 يه گذاري سرماي و ارزيالي رينه هاي درصد از هز81,9ن ي به منظور تاميالت بانكين طرح استفاده از تسهي ايبرا

 در نظر گرفته يمبلغاز يه در گردش مورد نيسرمان يالزم به ذكر است جهت تام. ثابت در نظر گرفته شده است 

  .نشده است

  

  

  

  

   ثابت يه گذاريرما سيالينحوه باز پرداخت وام ر) الف 
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زان وام مورد استفاده يال برآورد شده است لذا ميهزار ر 17,095,649 ثابت طرح برابر يه گذاري سرماياليحجم ر

 سال خواهد بود ، پنج يكسال تنفس در انتهايباز پرداخت اصل و فرع آن پس از . د يال خواهد گردي ر14,000,000

   .  باشدي درصد م12ن وام يسود و كارمزد ا

  

  ه در گردش ينحوه بازپرداخت وام سرما) ب

ه در گردش مورد يسرمان يجهت تامال برآورد شده است ، لذا يهزار ر 2,009,464از يه در گردش مورد نيكل سرما

  . در نظر گرفته نشده استيمبلغاز ين

  

  نه ها يك هزيمت تمام شده به تفكي برآورد ق-9-5

  . مت تمام شده را مشخص كرد ي توان قيد، مي تولياتير عمليغ و ياتينه عمليبا توجه به برآورد هز

  . دهديد را نشان مي تولينه هاي بودن طرح هزي با توجه به خدمات-20-9جدول 

  .وست آورده شده استي در پ-20-9جدول 

  

  انه محصوالت طرح ي برآورد فروش سال-9-6

  .  فروش ساالنه محصوالت واحد آمده است -21-9در جدول 

  .وست آورده شده استيدر پ) ال يهزار ر( انه ي برآورد فروش سال-21-9جدول 

  

   طرح يان نقديان و جري محاسبه سود وز-9-7

  .  طرح آمده است يان نقديان و جريدر اد امه جداول سود وز
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  .وست آورده شده استيد در پي سال تول10 ي طرح طي و در آمد نقدي سود دهة محاسب-23-9جدول 

  .وست آورده شده استي طرح در پيان نقدير ج-24-9جدول 

 سهامداران ة و آورديه گذاري كل سرمايه براي نرخ بازگشت سرماةر جداول منجمله محاسبيعالوه بر موارد فوق سا

   . وست آمده استيدر پ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


