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  تولید و طرح 
  بسته بندي 

  روغن حیوانی
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  فهرست مطالب 

  خالصه گزارش :     فصل اول       

  معرفی طرح و سابقه :     فصل دوم       

  مطالعه بازار :     فصل سوم      

  مواد اولیه و تاسیسات :     فصل چهارم   

  مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی :     فصل پنجم     

  منابع نیروي انسانی:     ششم      فصل

  فنی و مهندسی:     فصل هفتم      

  برنامه اجرائی  و بودجه بندي :     فصل هشتم    

  برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی:     م    نهفصل 
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  فصل اول
خالصه 
  گزارش
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 خالصه مشخصات طرح

 روغن حیوانی  نام محصول

 ویژگی محصول یا طرح
غذایی و دارویی ، عرضه نامناسب خواص 

 محصول در حال حاضر
 400 )تن(ظرفیت پیشنهادي طرح 

 شیرینی و شکالت – دارویی   -غذایی موارد کاربرد

 شیر گوسفند  )مقدار داخلی یا خارجی(مواد اولیه مصرفی عمده 

 80.103 1393مازاد محصول تا سال / کمبود 

 19 )نفر(اشتغالزایی 

 m2( 1,800(                   زمین مورد نیاز

 زیر بنا

 m2( 380(تولیدي        

 m2( 250(اداري           

 m2( 340(انبار              

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی

 m3( 12.000(آب               

 kw( 292,000(برق                

 m3( 29,200(گاز               

 ثابتسرمایه گذاري 

 - )یورو(ارزي           
  6,842,070 )ریال هزار(ریالی 

  6,842,070 )ریال هزار(مجموع 

  2,600,476 )ریال هزار( سرمایه در گردش

میزان واردات محصول مشابه در سه سال 
 گذشته

 -  واحد
 -  )ریال هزار(ارزش 

 پیش بینی میزان صادرات محصول ساالنه
 13.602 واحد

 1,060,972 )ریال هزار(ارزش 

 %25.6  نقطه سر به سر تقریبی
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  روغن حیوانیبسته بندي تولید و طرح  عنوان طرح

 15141110 کد آیسیک

 04059000 شماره تعرفه گمرکی

SUQ KG 
 30 حقوق واردات

 92- 2555 - 1416 - استاندارد ملی یا بین المللی

)هزار ریال(سرمایه گذاري کل   9,442,546  

)هزار ریال(سرمایه ثابت   6,842,070  

)هزار ریال(سرمایه در گردش   2,600,476  

)هزار ریال(سرمایه گذاري کل   9,442,546  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   4,442,546  

)هزار ریال(تسهیالت   5,000,000  

)هزار ریال(سرمایه ثابت   6,842,070  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   1,842,070  

)هزار ریال(تسهیالت   5,000,000  

)هزار ریال(سرمایه در گردش   2,600,476  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   2,600,476  

)هزار ریال(تسهیالت   0  

 %25.6 نقطه سربسري

 سه سال و پنج ماه دوره بازگشت سرمایه
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  فصل دوم
  معرفی طرح 

  وسابقه
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  مشخصات کلی طرح -1-2جدول 

  

  توضیحات  عنوان

  روغن حیوانیبسته بندي تولید و   طرح

  12  )ماه ( مدت اجراي فاز ساخت 

  ریال هزار  واحد پول داخلی

  دالر  واحد پول ارزي

  ریال 11750 دالرهر   نرخ تسعیر ارز

  درصد معافیت مالیاتی 80سال اول  4  مالیات

  %15  تورم
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اصل ، عامل حیات و بقاي تمام موجودات عالم هستی است و بدون آن حیات مفهومی نخواهد غذا به عنوان یک 

  .یافت یا به عبارتی غذا عامل تولید انرژي و حرکت ، حرکت یعنی زندگی است 

انسان بدلیل دارا بودن قدرت تفکر توانسته در تمامی زمینه هاي زندگی و تامین نیازش برنامه ریزي نماید و 

خود را براي حضور در مسابقه پیشرفت به گونه اي تنظیم نماید تا از امکانات ایجاد نموده حداکثر بهره اوقات 

برداري را به عمل آورد اما سرعت این پیشرفت به گونه اي است که روش هاي زندگی گذشته به صورت سنتی را 

این تغییرات به .کن ساخته است به طور کامل متحول نموده بطوري که برگشت به روش هاي گذشته را غیر مم

ویژه در زمینه تولید مواد غذایی چشمگیر بوده است به طوریکه حتی خانم هاي کدبانو براي طبخ غذا زمان 

این شیوه . چندانی صرف نمیکنند و تمایل به استفاده از مواد غذایی بسته بندي شده موجود در بازار دارند 

  .در سطح بسیار وسیع تري مشاهده می شود ... ان ها ، پادگانها و مصرف در اماکنی نظیر هتل ها ، رستور

  :از مزایاي اقتصادي ایجاد طرح می توان به نکات زیر اشاره نمود 

  ایجاد اشتغال براي نیروي انسانی در رده هاي مختلف -1

 متناسب با مواد اولیه مورد نیاز و فروش تضمینی محصوالت دامداريتوسعه  -2

 توزیع و پخش مواد غذاییساماندهی مراکز  -3

 جذب نیروي متخصص و جلو گیري از مهاجرت آنها به سایر استان ها  -4

 همکاري با مراکز گردشگري و توریستی  -5

 توسعه سیستم حمل و نقل و توزیع در منطقه -6

  :در پایان برخی موارد مصرف و محل هاي مصرف ذکر شده اند 

  .به مواردي از مصرف آنها اشاره دارد  که آمده 1 - در جدول الف موارد مصرف محصوالت    
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  محصوالتمصارف  1 - جدول الف

 مورد مصرف محصول #

 ...ادارهادانشگاهها وهتل ها، مصرف خانگی، رستورانها ،  پادگانها ، بیمارستانها ،   یوانیحروغن  1

  

بیشتر محصوالت با توجه به سلیقه مشتریان قطعاً تنوع  بهره برداري محصول فوقعالوه بر کر است ذالزم ب

  .دوشمی و محصوالت دیگري به آنها اضافه شد خواهد 

. در ایران روغن به عنوان یکی از کاالهاي مهم کشاورزي مورد نیاز مردم، از سال هاي دور مورد توجه بوده است

ن نباتی جایگزین آن شد، با مصرف روغن حیوانی با تعدیل سرانه مصرف بتدریج کاهش یافته و به سهولت روغ

  .ظرفیت تولید روغن نباتی در ایران به سرعت افزایش یافت 1317احداث اولین کارخانه روغن کشی در سال 

هزار تن روغن وارداتی نیاز کشور تامین  12هزار تن بوده است که با  38حدود  1340تولید روغن کشور در سال 

کیلوگرم در سال  2.5مصرف سرانه روغن از . درصد خود کفایی وجود داشته است 76.1می گردد، به عبارتی 

رسیده و عدم افزایش تولید روغن  میلیون نفر در سال هاي اخیر 70کیلوگرم با جمعیت بیش از  19به  1340

بدین ترتیب علی . داخلی متناسب با رشد جمعیت موجب کاهش درصد سهم خودکفایی در کشور گردیده است

رغم اهمیتی که تولیدات داخلی روغن، از نقطه نظر کشاورزي، صنعتی، بازرگانی، امنیت غذایی و آسیب پذیري 

غن از طریق واردات معطوف بوده و توجه و اقدام چاره ساز و موثري در متاسفانه اکثر تالش ها به تامین رو. دارد

  . حمایت از تولیدات داخلی انجام نگردیده است
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  : روغن کشی

در ایران  1317صنعت روغن کشی از دانه هاي روغنی به موازات کارخانجات تصفیه و بسته بندي روغن از سال 

 . تأسیس گردیده اند 1320ارخانجات موجود در دهه آغاز به کار نموده است با وجود این اکثر ک

رشد و توسعه صنایع روغنکشی و صنایع وابسته به آن به طور مستقیم تحت تأثیر میزان مصرف : روغن نباتی

در ایران مصرف روغن نباتی رایج نبود و مردم بیشتر از روغن حیوانی  1320تا سال . روغن نباتی قرار دارد

 . از این سال به بعد مصرف روغن نباتی به میزان کم رایج گردید. استفاده می نمودند

هاي نباتی در دماي اتاق  چربی. آورند حیوانی به دست می  نباتی یا  هاي هاي خوراکی را معموالً از چربی روغن

هاي حیوانی  البته اغلب چربی. کنند تهیه می... ها را اغلب از گیاهان، مغز میوه، دانه گیاه و این نوع روغن. مایعند

اما برخی جانوران از جمله . توان آنها را جزو روغن به حساب آورد در دماي اتاق به حالت جامدند و بنابراین نمی

کنند، چربی بدنشان به حالت روغن مایع  ماهی، وال و برخی از حیواناتی که در آب و هواي سرد زندگی می

  .باشد می

  

  :روغن حیوانی

هاي زاید  کاهش چربی  بی شماري از جمله استخوان سازي، کاهش غلظت خون،روغن حیوانی داراي خواص 

چربی است   تغذیه سلول هاي عضله قلب از اسیدهاي  ...شکم، شادابی و سفیدي پوست و سم زدایی از بدن است 

ع روغن حیوانی بهتر است به جاي روغن نباتی و روغن مای... که تنها در روغن حیوانی به وفور یافت می شود 

گلیسیرید شده و در عروق    کلسترول و  مصرف شود، زیرا روغن نباتی یا روغن هاي هیدروژنه جامد سبب افزایش

  .بدن و قلب رسوب می کند
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در ساختمان شیمیایى روغن هاى حیوانى اسیدهاى چرب کوتاه زنجیر بیشترى به کار رفته است ضمن اینکه 

 .اسیدهاى چرب طوالنى زنجیر غیراشباع بیشترى دارند اشباع شده هستند، در حالى که روغن هاى گیاهى

 

 روغنی خوب است کههم را روغن حیوانی تلقی می کنند، که از دیدگاه تغذیه اي  در فرهنگ ما روغن خوب

است یا تولید آن را کاهش  این روغن در بدن بر تولید کلسترول بی تأثیر. داراي باندهاي غیراشباع و مایع باشد

روغن هاي جامد ، تولید کلسترول در بدن افزایش می یابد که از عواقب سایر ورتی که با مصرف در ص. می دهد

  .آگاه هستید بد آن

 گوسفندو  گاواز شیر  کرمانشاهروغن کرمانشاهی یا روغن حیوانی نوعی روغن است که در بهترین نوع آن را در 

  .شود به معنی مطلق روغن زرد نیز استعمال می روغن نباتیآورند و در مقابل  به دست می

ابتدا دوغ تهیه . شود تهیه می مشکدر  دوغآید که از به هم زدن  دست می محلی به ٔرهروغن حیوانی از نوعی ک

سپس کره را درون . کنند را درون مشک ریخته و پس از تکان دادن مشک، کره را از دوغ جدا می ماستشده از 

در اثر حرارت، آب کره تبخیر و روغن آن که چربی حیوانی . دهند هاي بزرگ ریخته و به مالیمت حرارت می دیگ

  .ماند است باقی می

هاي گوسفند منطقه غرب  دلیل چراي گله به. م این روغن بستگی زیادي به نحوه خوراك و چراي دام دارد طع

  .باشد برخوردار است خاصی که حاصل گیاهان معطر کوهی می ٔایران در مراتع پر علف، این روغن از طعم و مزه
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  خواص روغن و کره هاي حیوانی 

 و کاهش HDL دهد که اسید آراشیدونیک روغنهاي حیوانی سبب افزایشاخرین تحقیقات علمی دنیا نشان می  

LDL از آن جمله می توان به . اسالمی وطب سنتی خواص روغن حیوانی بیشمار است طباز نظر . می شود

 بدنو سمزدایی از  پوستشادابی و سفیدي . کاهش چربیهاي زاید شکم. ظت خونکاهش غل. استخوانسازي

از اسیدهاي چرب است که تنها در روغن حیوانی به وفور یافت  قلبتغذیه ي سلولهاي خود عضله ي . اشاره کرد

 .سنتی مصرف مداوم روغن حیوانی است طبمر وجوانی پایدار از نظر یکی از ارکان طول ع. میشود

 ندگوسفو  گاواز شیر  کرمانشاهروغن کرمانشاهی یا روغن حیوانی نوعی روغن است که در بهترین نوع آن را در 

  .شود به معنی مطلق روغن زرد نیز استعمال می روغن نباتیآورند و در مقابل  به دست می

ابتدا دوغ تهیه . شود تهیه می مشکدر  دوغآید که از به هم زدن  دست می محلی به ٔروغن حیوانی از نوعی کره

سپس کره را درون . کنند را درون مشک ریخته و پس از تکان دادن مشک، کره را از دوغ جدا می ماستشده از 

 در اثر حرارت، آب کره تبخیر و روغن آن که چربی حیوانی. دهند هاي بزرگ ریخته و به مالیمت حرارت می دیگ

  .ماند است باقی می

هاي گوسفند  دلیل چراي گله ؛ به]نیازمند منبع[طعم این روغن بستگی زیادي به نحوه خوراك و چراي دام دارد

باشد  خاصی که حاصل گیاهان معطر کوهی می ٔمنطقه غرب ایران در مراتع پر علف، این روغن از طعم و مزه

 .برخوردار است

 

  میزان اسیدهاي چرب ضروري موجود در روغن -



  

 روغن حیوانیگزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  RH-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 14: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  )یعنی اینکه چقدر براي قلب مفید است(اع در روغن میزان چربی هاي غیر اشباع نسبت به چربی هاي اشب -2

یعنی آیا کلسترول خون را افزایش می دهد یا کاهش، مخصوصا در افراد دچار (تأثیر روغن بر کلسترول خون  -3

  )چربی خون باال

  سایر فواید روغن -4

  مزه آن  -5

  وجود بقایاي آفت کش ها در روغن در طی فرآیند آن -6

  هاي فرآیند روي ارزش تغذیه اي روغن تاثیر گذاري روش -7

  

  سایر روغنها

  :روغن بذر کتان -1

یبوست را کاهش . براي قلب و روده ها مفید است. است 3 -روغن بذر کتان بهترین منبع اسیدهاي چرب امگا

) فیبر غذایی غیرمحلول(لیگنین . سالمت پوست را ارتقا می بخشد. قدرت ایمنی بدن را تقویت می کند. می دهد

براي پخت غذا . ولی اگر به طور صحیح نگهداري نشود، به سرعت فاسد می شود . دارد که براي بدن مفید است

  .مناسب نیست

  :روغن کانوال -2

مقدار چربی هاي اشباع در آن خیلی کم است، . است 6 -و امگا 3 -روغن کانوال منبع غنی اسیدهاي چرب امگا

  .در نتیجه براي قلب مفید است

  :روغن سویا -3
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 15: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  .می شود) جامد(است، ولی اغلب خیلی تصفیه و هیدروژنه  6 -و امگا 3 -روغن سویا داراي اسیدهاي چرب امگا

  ):خالص یا خیلی خالص(روغن زیتون  -4

به کندي فاسد می . هنگام استخراج روغن زیتون از میوه ي آن، نیازي به حرارت باال و فرآیند شیمیایی نیست

را ) چربی بد( LDLدر صورت مصرف متعادل،. ذا در درجه حرارت معمولی مناسب استبراي پخت غ. شود

را  LDLبه  HDLرا تغییر دهد، در نتیجه نسبت ) چربی خوب( HDLکاهش می دهد، بدون اینکه میزان 

  .بهبود می بخشد که براي سالمتی بدن مفید است

. است 6 -منبع غنی اسیدهاي چرب امگا. دارد روغن کدو حلوایی چربی اشباع کمی: روغن تخم کدو حلوایی -5

عمل تصفیه کردن و فرآیندهاي شیمیایی در . را نیز داشته باشد 3 -ممکن است بعضی اسیدهاي چرب امگا

  .کارخانه، ارزش تغذیه اي آن را کاهش می دهد

  

  :روغن هاي حد وسط

  .زیادي دارد 6 - چربی اشباع کم و اسیدهاي چرب امگا: روغن گلرنگ -1

  .است 6 -روغن آفتابگردان منبع غنی اسیدهاي چرب امگا: روغن آفتابگردان -2

چربی اشباع آن کمی بیشتر از روغن هاي . است 6 -روغن ذرت منبع غنی اسیدهاي چرب امگا: روغن ذرت -3

  .می شود) جامد(اغلب هیدروژنه . است) بهترین روغن ها(گروه اول 

اشباع روغن بادام زمینی باالست، ولی کمتر از کره، چربی حیوانی و تا حدودي چربی : روغن بادام زمینی -4

  .براي پخت و پز غذا در درجه حرارت باال مناسب است. روغن پنبه دانه است
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 16: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  :بدترین روغن ها

بیشتر اوقات هیدروژنه . داراي بقایاي ضد آفت هاي گیاهی است. چربی اشباع زیادي دارد: روغن پنبه دانه -1

  .ودمی ش) جامد(

روغن پالم داراي چربی اشباع باالیی است، در نتیجه کلسترول خون را ): روغن پالم(روغن هسته خرما  -2

  .افزایش می دهد

روغن نارگیل از تمام انواع روغن هاي گیاهی، چربی اشباع بیشتري دارد و براي سالمت قلب : روغن نارگیل -3

  .مضر است

  

 .  مت قلب و عروق مفید استمصرف روغن حیوانی و کره سنتی براي سال
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  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 17: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

              ومسفصل 
  مطالعه بازار
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 18: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  بررسی عرضه  - 1- 3 -الف 

در این طرح ابتدا به بررسی و مطالعه بازار تولید از حیث عرضه محصوالت پرداخته و سپس کارخانجات فعال این 

وري آنوع فرو  به تفکیک استاناین کارخانجات با توجه به تعداد زیاد این کارخانجات ، . شده است لیست صنعت 

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

1 – 3  -جدول الف   

 تعداد واحد واحد میزان تولید استان ردیف

 16 تن 5890  شرقی  آذربایجان 1

 3 تن 875  غربی  آذربایجان 2

 6 تن 12315  اردبیل 3
 17 تن 6325  تهران 4
 1 تن 300  بختیاري  چهارمحال 5

 6 تن 650 رضوي  خراسان 6
 1 تن 720  زنجان 7

 5 تن 1870  فارس 8

 6 تن 1500  قزوین 9
 1 تن 1000  قم 10
 1 تن 450  کردستان 11

 2 تن 7237  مازندران 12

 1 تن 150  مرکزي 13
 5 تن 660  همدان 14

 1 تن 250 یزد 15

 1 تن 150  تهران 16
 1 تن 50 رضوي  خراسان 17

 74 تن 40392 جمع
  . اداره صنایع و معادن : مرجع 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 19: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

یکی دیگر از آیتم هاي مطالعه بازار، بررسی طرح هاي در دست اجرا می باشد که به صورت طرح افزایش ظرفیت 

طرح ها با جزئیاتی از قبیل تعداد  2 – 2  -لیست این طرح در جدول الف . و یا طرح جدید مطرح می شود 

جدول  تعداد طرح ها می باشد ، که به علت زیاد بودن این نکته حائز اهمیت در  .درهر استان قید شده است 

طرحها اکثر این .تفکیک نام شرکت نیز موجود می باشد ه این لیست ب و آنها بر اساس استان لیست شده است

 .د دارند که نشان از راکد بودن طرحها داردپیشرفت فیزیکی صفر درصو درسالهاي قبل مجوز تاسیس گرفته اند 

  .البته همه آنها به عنوان طرحهاي که به بهره برداري خواهد رسید لحاظ شده است 

2 – 3  -جدول الف   

 تعداد واحد  واحد میزان تولید  استان ردیف

 49 تن 20795  شرقی  آذربایجان 1

 17 تن 19255  غربی  آذربایجان 2

 16 تن 18925  اردبیل 3

 32 تن 8750  اصفهان 4

 2 تن 300 بوشهر 5

 49 تن 22750  تهران 6

 5 تن 4850  بختیاري  چهارمحال 7

 1 تن 5 جنوبی  خراسان 8

 17 تن 13745 رضوي  خراسان 9

 2 تن 4000  خوزستان 10

 7 تن 4920  زنجان 11

 6 تن 1420  سمنان 12

 10 تن 2260  فارس 13

 11 تن 6915  قزوین 14
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 20: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

 3 تن 1120  قم 15

 3 تن 605  کردستان 16

 1 تن 30  کرمان 17

 1 تن 31  کرمانشاه 18

 9 تن 1324 وبویراحمد  کهکیلویه 19

 5 تن 2475  گلستان 20

 6 تن 2300  گیالن 21

 12 تن 5245  لرستان 22

 20 تن 10640  مازندران 23

 10 تن 1362  مرکزي 24

 1 تن 500  هرمزگان 25

 14 تن 4556  همدان 26

 1 تن 100 یزد 27

 1 تن 200  شرقی  آذربایجان 28

 1 تن 70  غربی  آذربایجان 29

 2 تن 275  اردبیل 30

 1 تن 100  اصفهان 31

 1 تن 100  بختیاري  چهارمحال 32

 1 تن 20 رضوي  خراسان 33

 1 تن 25  سمنان 34

 318 تن 159968 جمع

 
  . اداره صنایع و معادن : مرجع 
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  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 21: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  بررسی تقاضا -2-3 - الف 

و دیگري  90در بررسی تقاضا بازار، دو حالت مدنظر قرار گرفته یکی مربوط به سنوات گذشته تا قبل از سال      

اد که ردر کشور همانند سایر مومحصوالت با توجه به تقاضاي . سال آینده می باشد  چهارمربوط به پیش بینی 

در محصوالت تقاضاي . تشکیل می دهند مردمبه صورت تقاضاي مستقیم است ،  حجم بیشتر مصرف را عموم 

   .کشور را به  عنوان تقاضاي مستقیم لحاظ می داریم  

 

  بررسی نهایی بازار  -3-3 -الف 

  درجدولگذشته با در نظر گرفتن کلیهء جداول عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه  در سنوات 

 .در نظر گرفته شده است  3 - 3 -الف  

 

3 – 3  -جدول الف   

 تقاضا جمعیت واردات صادرات میزان تولید تجمعی هر سال سال ردیف

1 85 19080 1908 0 65,750,489 238610 

2 86 28945 2894.5 0 66,605,245 242673 

3 87 30445 3044.5 0 67,477,500 245964 

4 88 39132 3913.2 0 68,354,708 249990 

5 89 40392 4039.2 0 69,174,964 253069 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 22: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

با در نظر گرفتن کلیهء جداول پیش بینی عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه سالهاي آتی درجدول 

  .در نظر گرفته شده است  4 - 3  - الف 
 

4 – 3  -جدول الف   

 جمع تقاضا جمعیت واردات صادرات پیش بینی تولید سال ردیف

1 90 136022 13602 0 69,970,476 265496 

2 91 169282 16928 0 70,775,137 271719 

3 92 182412 18241 0 71,553,663 275834 

4 93 200360 20036 0 72,340,753 280463 

 

براي هر محصول یکسان ظرفیت تولید ، در کشورتولید محصوالت با در نظر گرفتن ظرفیت طرحهاي موجود 

البته این عدد با شناخت از بازار ، توان تولید از لحاظ تجهیزات پیش بینی می . درسال مد نظر قرار گرفته است 

تولید مورد نیاز با ظرفیت ) مازاد(آینده ، کمبود سالهاي جهت  6 - 3  - الف و  5 – 3  -الف  درجدول. شود

  .مشخص درهر سال قید شده است

  . که مطابق فرمول زیر بازار قابل کسب مشخص می گردد   
  

 

 
  واردات + تولید داخل -)  صادرات +تقاضا داخل( = کسبسهم بازار قابل 
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

5 –3 -جدول الف   

 1389 1388 1387 1386 1385 سال ردیف

 40392 39132 30445 28945 19080 عرضه 1

 253069 249990 245964 242673 238610 تقاضا 2

)کمبود ( مازاد  3  (219530) (213728) (215519) (210858) (212677) 

 

  .می باشد  "کمبود در بازار "تولید داراي کشش قید شده است ،   4 -  همانطور که در جداول الف

6 -3 -جدول الف   

 1393 1392 1391 1390 سال ردیف

 200360 182412 169282 136022 عرضه 1

 280463 275834 271719 265496 تقاضا 2

)کمبود ( مازاد  3  (129474) (102437) (93422) (80103) 

 

) مجوز تاسیس(با لحاظ نمودن طرح هاي جدید محصوالت تولید  قید شده است ، 3-همانطور که در جداول الف

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان . بر حسب سالهاي مختلف می باشدکمبود براي محصوالت داراي 

  .می باشد  توجیه اقتصاديصنایع طرح مذکور داراي 
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

 بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول - 

ر میهمانیها و جشنها مورد استفاده قرار مصرف محصول در کشور ما سلیقه اي بوده که علی الخصوص د

  .می گیرد و انواع روغنهاي گیاهی را می توان به عنوان جایگزین محصول به حساب آورد

  

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز

  .محصول مورد بررسی جزء محصوالت استراتژیک به حساب نمی آیند

 

 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول - 

، کشورهایی با فرهنگ مشابه ایران می باشند محصول  و مصرف کننده کشورهاي عمده تولید کننده

  افغانستان , پاکستان , ترکیه , نظیر کشورهاي حوزه خلیج فارس 

  

 شرایط صادرات - 

اما در حال حاضر بیشتر تمرکز بر روي بازار داخلی می محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد 

  .ستار عرضه متنوع و بهتر محصول استباشد که خوا
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

   چهارمفصل 
ه و یمواد اول

 سات مهمیتاس
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

در این جدول مبالغ ارزي  .شرح مواد اولیه و همچنین میزان تاسیسات مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است 

   .می باشد  هزار ریالبرحسب  ریالی و مبالغ دالربر حسب 

  
  شرح مواد اولیه -1-4جدول 

 

 ردیف
مواد اولیه و بسته بندي و مشخصات 

 فنی
 واحد مصرف سالیانه

  قیمت واحد 
 )ریال ( 

  قیمت کل
 )هزار ریال (  

 20,250,000 2.500.000 تن 8.100 شیر گوسفند 1

 600,000 200 عدد 3,000,000 گرمی از جنس پلی اتیلن 50جعبه  2

 420,000 280 عدد 1,500,000 گرمی از جنس پلی اتیلن 100جعبه  3

 76,000 38,000 عدد 2,000 فویل آلومینیمی 4

 198,000 2,200 عدد 90,000 کارتن 5

 150,000 750 عدد 200,000 گرمی 500شیشه  6

 2,625 25,000 کیلو گرم 105 روغن 7

 1,050 30,000 کیلو گرم 35 گیریس 8

 21,697,675 جمع

 
  
  

  تاسیسات -2-4جدول 

 تعداد مشخصات محل شرح
  واحد قیمت

 )ریال (  
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  
 سیستم گرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 40,000,000 40,000 
 سیستم سرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 25,000,000 25,000 
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

 سیستم تهویه سوله

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 18,000,000 36,000 

تهویه و نصب و راه فن 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 2,500,000 5,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 1,500,000 6,000 

 سوخت رسانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز
 

1 155,000,000 155,000 
 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه 
 هواي فشرده توزیع

 تولیدي
 

1 95,000,000 95,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 

 آب
حق انشعاب آب و لوله 

   کشی
1 85,000,000 85,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 90,000,000 90,000 

 569,000 جمع
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  
  
  

  تجهیزات کارگاهی و تعمیرات -3-4جدول 
  

 )هزار ریال(قیمت کل  )ریال(مبلغ  تعداد عنوان

 150,000 150,000,000 1 ابزار کارگاهی

 150,000 جمع

  
  

  ملزومات اداري -5-4جدول 
  

 تعداد شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(
  هزینه کل

 )هزار ریال(  

 15,000 7,500,000 2 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1

 2,800 2,800,000 1 دستگاه چاپگر 2

 7,500 1,500,000 5 گوشی تلفن 3

 1,800 1,800,000 1 دستگاه  فاکس 4

 15,000 15,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   5

6 
وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و 

 رستوران
1 22,000,000 22,000 

 64,100 جمع کل
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  

  پنجمفصل 
  مکان یابی
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

 :مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی  -1

  
  تعیین محل اجرا و ایجاد کارخانه 

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته در فاز اول مطالعات پتانسیل اجراي طرح در تمامی استانهاي کشور     

ر بنایی ، دسترسی با بررسی هاي بیشتر با توجه به عوامل مهمی نظیر تامین مواد اولیه ، امکانات زی. وجود دارد 

به راههاي ارتباطی ، تامین نیروي انسانی ، جنبه هاي زیست محیطی ، معافیت هاي دولتی ، موقعیت سایر رقبا 

  .شهرکهاي صنعتی مستعد جهت اجراي طرح مورد نظر می باشند... و 

  

  خدمات زیر بنایی منطقه 

صنعتی تهیه  هايشده است ، که از برق شهرک براي این مجموعه امتیاز و ترانس با توان مورد نظر قرار داده

لوله کشی محوطه ،  .همچنین امتیاز آب از شهرك صنعتی براي مجموعه در نظر گرفته شده است  .خواهد شد 

   .داخل سوله ها و سایر قسمتهاي کارخانه بوسیله پیمانکارمورد صالحیت انجام خواهد شد 

  

 بررسی جنبه هاي زیست محیطی 

بر اساس نوع مواد مصرفی و تولیدي و همچنین مرحله فرآیندها ، نوع و میزان آالیندگی هاي صنایع متفاوت 

بدین معنی که فرایندهاي مختلف ، امکان آلودگی در سه مرحله به جمع آوري مواد اولیه ، تولید و تبدیل  .است 

توصیه جمله فعالیت هاي زیست محیطی  د ازمواد واسطه و جمع آوري و انبار مواد تولید شده ، متحمل می باش
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

از موسسات معتبر که مورد تائید سازمان محیط زیست و موسسه  ISO 14000اخذ گواهینامه هایی نظیربه 

   :استاندارد باشنداز طریق  فعالیتهاي زیر است 

  تصفیه فاضالبهاي صنعتی و بهداشتی 

شناسایی دقیق فاضالبها و اندازه گیري کمی و کیفی  آالینده ها در کلیه واحد ها و تعبیه سیستم هاي تصفیه 

  فاضالب 

  

  تالش براي جلوگیري از آلودگی 

در زمینه رفع آلودگی هواي حاصل از فعالیت هاي صنایع ، مطالعات ارزیابی کمی و کیفی آالینده ها صورت 

کنترل آنها انجام خواهد گرفت ، از جمله نصب دستگاههاي پیشرفته اندازه گیري  گرفته و اقدامات الزم جهت

مبادرت به اندازه گیري   On Lineآالینده هاي اتمسفري و دوربین هاي مدار بسته که به صورت روزانه و 

   .آالینده ها می کنند 

  

  رفع مواد زاید جامد 

  انجام پژو هشهاي زیست محیطی 

این فعالیتها بر  محور اصالح فرآیند و دوریزها ، تصفیه آب و فاضالب ، کنترل آلودگی هوا و بازیافت ضایعات 

   .استوار می باشد 
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  توسعه فضاي سبز

طبق استانداردهاي  .تلفیق صنعت با فضاي سبز یکی از اهداف اصلی صنایع باال دستی و پائین دستی می باشد 

رصد از فضاي صنعتی به فضاي سبز اختصاص داده شود که در این مجتمع درصد زیست محیطی باید در ده د

آبیاري این فضاي سبز با استفاده از پساب هاي ( بیشتري از این مقدار به فضاي سبز اختصاص داده شده است 

  ) که تا حدزیادي از مصرف آب کاسته می شود  .صنعتی تصفیه شده صورت می پذیرد 

 

 

  استفاده از تکنولوژي روز و عدم به کارگیري تکنولوژي غیر کار آمد 

به دلیل فشارهاي زیست محیطی ، براي از بین  ،زمانی که یک استاندارد جدید محیط زیست وضع می شود 

بردن آلودگی هاي موجود ، هزینه و نیروي انسانی زیادي را متوجه خود می سازد تا درصدي از آلودگی ها را 

محاسبات مشخص ساخته که اگر تکنولوژي جدیدي که در صنعت مورد نظر به کار گرفته می شود   .دهد کاهش 

با استانداردهاي مورد نظر مطابقت داشته باشد ، عالوه بر کاهش آلودگی ، با راندمان باالي خود موجب افزایش 

ن وداشتن تمامی استانداردهاي زیست تولید نیز می شودکه دراین راستا شرکت با توجه به بروز بودن تکنولوژي آ

   .محیطی و کیفی جهان ، می تواند این موضوع را اثبات نماید 

این روش در کشورهاي اروپائی به کار گرفته  .حفظ محیط زیست می تواند ارتقاي تکنولوژي را نیز فراهم آورد 

ي مذکور مطابقت ندارند ، جمع آوري شده و تکنولوژي هایی که به پایان عمر خود رسیده اند و با استانداردها 

البته گاهی این تکنولوژي ها به کشورهاي در حال توسعه فرستاده می شود که ایران نیز در این بین  .می شوند 

   .بی نصیب نبوده است 
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

صاحب نظران حوزه محیط زیست بر این عقیده اند که اگر صنعت ما توانمندي تولید فراورده اي با حفظ 

ي زیست محیطی را ندارند در عین حال توان دستیابی به تکنولوژي مناسب را در خود نمی بینند ، استانداردها

نباید به سمت تولید آن فرآورده ها برود ، زیرا در برخی واحدها به دلیل بهره گیري ازتکنولوژي هاي منسوخ و 

ي بر حفظ محیط زیست رانیز بی قدیمی ، به حدي مواد اولیه و انرژي حدر می رود که بحث تقدم صرفه اقتصاد

معنا ساخته است  ، چنانچه هزینه  هایی که باید پرداخت شود تا تکنولوژي گرانتر ولی بروزتر تهیه شود ، با 

هزینه هایی که به دلیل کارگیري تکنولوژي نامناسب در مصرف مواد اولیه ، انرژي واحیاي محیط زیست هدر 

می شود که این موارد بسیار به صرفه تر و از نظر توسعه تکنولوژي و رشد می رود مقایسه شود این نتیجه حاصل 

   .صنایع نیز مفید تر خواهد بود 

 
  .متر مربع می باشد 1800مساحت زمین 

  مشخصات زمین -1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

 243.000 135,000 1800 صنعتی هاي شهرك 

 243.000 جمع کل هزینه زمین
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  و قرار گیري شهر کهاي صنعتی در کشور نقشه ایران _1_شکل ب
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  ششمفصل 
  منابع 

  نیروي انسانی
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

 :منابع نیروي انسانی 

این  توسعهبا   .کلی از تعداد نیروي انسانی فنی مورد نیاز بدست آورد میتوان برآوردي طرحظرفیت با توجه به 

با توجه به نیاز به ایجاد  .بخش هاي مختلف بصورت مستقیم فعالیت خواهند داشت  نفر در 19مجموعه بیش از 

اشتغال در مناطق پیش بینی می گردد در زمینه جذب نیروي کار مشکلی وجود ندارد ولی الزم است در قسمت 

   .استفاده گردد  مختلفهاي تخصصی از متخصصین مجرب در زمینه هاي 
  

  اطالعات مربوط به بخش منابع نیروي انسانی -1-6جدول 
  

 ردیف
نیروي انسانی مورد 

 نیاز
 مدرك تعداد

تعداد متوسط 
 حقوق ماهیانه

 عیدي یک سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال ( 

 185,120 16,560,000 4,000,000 6,000,000 لیسانس 2 مهندس تولید 1

 77,800 13,800,000 4,000,000 5,000,000 لیسانس 1 امور مالی و اداري 2

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 حسابداري 3

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 پشتیبانی 4

 51,708 9,108,000 3,000,000 3,300,000 دیپلم 1 نگهبان 5

 238,352 10,488,000 3,500,000 3,800,000 دیپلم 4 کارگر ماهر 6

 491,940 9,660,000 3,000,000 3,500,000 سیکل 9 کارگر ساده 7

 1,185,760 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 37: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  هفتمفصل 
فنی و 

  مهندسی
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 38: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  بررسی فنی و مهندسی محصول -7-1
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 39: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 40: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  

  

  
  

  



  

 روغن حیوانیگزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  RH-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 41: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 42: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  متهشفصل 
برنامه اجرائی و 

  بودجه بندي
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 43: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

خصوص شروع برنامه اجرایی با نگاهی بر استقرار مدیریت اجرایی برنامه پس از مطالعات صورت گرفته در 

  )MSPدر پیوست ( : )فعالیت ها داراي همپوشانی هستند( زمانبندي اجراي طرح به شرح زیر می گردد

  
  برنامه زمانبندي اجراي طرح -10-1جدول 

  
 days 356  روغن حیوانیبسته بندي تولید و احداث کارخانه  ردیف

 days 20 امور زیر بنایی 1

 days 20 تهیه و تنظیم قرار داد و امضاء قرار داد 2

 days 20 تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادي 3

 days 45 تقاضاي وام و دریافت تسهیالت ارزي و ریالی 4

 days 100 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي اصلی 5

 days 90 اداريشروع عملیات ساختمانی سالن هاي فرعی و  6

 days 30 گشایش اعتبار اسنادي جهت ورود دستگاه ها 7

 days 30 زمان حمل دستگاه ها 8

 days 60 انجام عملیات تاسیسات 9

 days 30 اجراي فونداسیون دستگاه ها 10

 days 30 عملیات نصب و راه اندازي 11

 days 10 خرید و حمل مواد اولیه 12

 days 30 آموزشی پرسنلشروع آزمایشی و  13

 day 1 افتتاح و شروع بهره برداري 14
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 44: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  نهمفصل  
برآورد ها و 

ل یه و تحلیتجز
  مالی
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 45: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  
 بر آوردها و تجزیه و تحلیل مالی 

  برآورد هزینه سرمایه گذاري  -9-1
  
   خالصه هزینه هاي سرمایه گذاري -9-1-10
  
  

  هزینه هاي سرمایه گذاري - 10-1-9جدول 
  

 گذارينحوه سرمایه 

 شرح

 تسهیالت بانکی سهم متقاضی

 )هزار ریال ( جمع 

 درصد )هزار ریال ( مبلغ  درصد )هزار ریال ( مبلغ 

  6,842,070 %73.1  5,000,000 %26.9  1,842,070 سرمایه ثابت

  2,600,476 %0.0  0 %100.0  2,600,476 سرمایه در گردش

  9,442,546 %53.0  5,000,000 %47.0  4,442,546 جمع کل  سرمایه گذاري
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 46: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  
  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري -9-1-11
  

  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري- 11-1-9جدول 
  

 هزار  ریال شرح ردیف

  243,000 هزینه خرید زمین 1

  2,059,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

  255,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

  167,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

  569,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

  145,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

  150,000 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

  2,264,900 هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی ومحوطه سازي 8

  110,250 ترخیص و حمل تجهیزاتهزینه گمرك و  9

 هزینه بیمه حمل تجهیزات 10
 9این قسمت در بند 
 لحاظ شده است

  110,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

  48,540 هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و تاسیسات 12

  71,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 585,280 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 64,100 وسایل اداري 15

  6,842,070 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 47: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  خالصه هزینه هاي ساختمانی -9-1-2
  

  خالصه هزینه هاي ساختمانی -2-1-9جدول 
  

 مقدار واحد شرح ردیف
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

 قیمت کل قیمت واحد

 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 1,228,000 ساختمانهاي صنعتی 1

 380 مترمربع سوله سالن تولید و دفاتر فنی تولید 1- 1
 √ 1,800,000 684,000 

 120 مترمربع انبار مواد اولیه 2- 1
 √ 1,600,000 192,000 

 100 مترمربع انبار ابزار و قطعات و قالبها 3- 1
 √ 1,600,000 160,000 

 120 مترمربع انبار  محصول 4- 1
 √ 1,600,000 192,000 

 757,400 ساختمانهاي جنبی 2

 200 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2
 √ 2,500,000 500,000 

 50 متر مربع نگهبانی 2- 2
 √ 1,950,000 97,500 

 82 متر مربع کارگري 3- 2
 √ 1,950,000 159,900 

 279,500 محوطه سازي 3

 550 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
 √ 220,000 121,000 

 500 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3
 √ 50,000 25,000 

 300 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3
 √ 320,000 96,000 

 250 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3
 √ 150,000 37,500 

 2,264,900 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 48: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  خالصه هزینه تاسیسات  -9-1-3
 خالصه هزینه تاسیسات -1-3-1-9جدول 

  

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال (  
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  
 سیستم گرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 40,000,000 40,000 
 سیستم سرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 25,000,000 25,000 

 سیستم تهویه سوله

 تولیدي تهویه هوا اگزوز فن
 

2 18,000,000 36,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 2,500,000 5,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 1,500,000 6,000 

 سوخت رسانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز
 

1 155,000,000 155,000 
 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه 
 توزیع هواي فشرده

 تولیدي
 

1 95,000,000 95,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 

 آب
حق انشعاب آب و لوله 

   کشی
1 85,000,000 85,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 90,000,000 90,000 

 569,000 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 49: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  
  تاسیسات برقی -2-3-1-9جدول 

 
 

 )هزار ریال (  جمع )ریال (  جمع نام تجهیزات ردیف

 115,000 115,000,000 هزینه خرید انشعاب برق  1

 52,000 52,000,000 هزینه خرید تابلو و سایر تجهیزات مربوطه و کابل کشی 2

 167,000 جمع
  
  
  

  
  تجهیزات کارگاهی و تعمیرات -3-3-1-9جدول 

  
  

 )هزار ریال(قیمت کل  )ریال(مبلغ  تعداد عنوان

 150,000 150,000,000 1 ابزار کارگاهی

 150,000 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 50: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  توزیع سوختو تجهیزات  دستگاه هاخالصه هزینه  -9-1-5
   

  و تجهیزاتدستگاه ها خالصه هزینه   -5-1-9جدول 
  

 Description Delivery ردیف
By iran 

Delivery By 
other 

country 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Dollar Thousand 
Rails 

 همراه با خشک کن ویسکوز 1
 √ 2 82,000,000 

 
164,000 

 شیشه شور و خشک کن 2
 √ 2 75,000,000 

 
150,000 

 پر کن 3
 √ 2 150,000,000 

 
300,000 

 لیبل زن 4
 √ 1 100,000,000 

 
100,000 

 دربند 5
 √ 1 195,000,000 

 
195,000 

 شیرینگ 6
 √ 1 250,000,000 

 
250,000 

7 
همزن با  مخزن استیل

 170,000,000 4 √  سپراتور مخصوص
 

680,000 

  روغن حیوانیمخزن  8
 √ 2 50,000,000 

 
100,000 

 فیلتر 9
 √ 2 60,000,000 

 
120,000 

 2,059,000 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 51: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

   )پیشنهاد ( منابع تامین مالی و اطالعات مربوط به تسهیالت  -9-1-7

  .در پیوست آمده استمنابع تامین مالی -7-1-9جدول 

   :هاي مالی  شاخص
  شاخص هاي اقتصادي مالی طرح

  

# index Quantity Unit 

 تن 400 ظرفیت کارخانه 1
 ریال کل خرید ریالی می باشد به ریال دالرقیمت تبدیل  2
 -  در متن طرح فروش قیمت 3
 % %15 نرخ تورم هزینه 4
 % %15 نرخ تورم درآمد 5
 هزار ریال 9,442,546 سرمایه گذاري کل طرح 6
 هزار ریال 6,842,070 سرمایه گذاري ثابت طرح 7
 هزار ریال 2,600,476 )1389سال ( سرمایه گذاري در گردش طرح  8
 دالر - میزان ارز بري 9
 نفر 19 تعداد پرسنل 10
 -  %25.6 نقطه سربسري طرح 11

 ماه 12 مدت اجراي طرح 12
 سال 17,068,304 1394ارزش افزوده طرح در سال  13
 از زمان شروع به تولید سه سال و پنج ماه دوره بازگشت سرمایه 14
 -  ROR 45.73%                           1393نرخ بازده ساده  در سال  15
 -  IRR 21.72%نرخ بازده داخلی                                                16
 بزرگتر از یک 1.15 نسبت منافع به مخارج 17
 هزار ریال Net Present Worth Method 24,533,118     ارزش فعلی خالص 18
 هزار ریال PW-Benefit 189,913,043ارزش فعلی دریافتها                                19
 هزار ریال PW-Cost 165,379,925ارزش فعلی پرداختها                                    20
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 52: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  روش مطالعه ، تحقیق و بیان مطلب 

هدف اصلی این فصل از گزارش ارائه فرایند مالی طرح می باشد که بدین منظور ابتدا میزان سرمایه گذاري ، 

هزینه هاي سالیانه و در آمدهاي طرح با روش ها و معیار هاي مذکور در مراجع معتبر برآورده گردیده و سپس 

فرایند مالی دو روش قابل انتخاب و انجام به منظور تجزیه وتحلیل  .به بررسی فرایند مالی پرداخته شده است 

   :می باشد که عبارتند از 

  روش حذف اثرات تورم با تبدیل فرایند مالی متورم به فرایند مالی واقعی  )الف 

  روش تجزیه و تحلیل پروژه با فرایند مالی متورم شده  )ب

یندهاي مالی را بر اساس ثابت ماندن هزینه در روش اول اثر تورم را بر هزینه ها و در آمد ها نادیده گرفته و فرا

ها و در آمد ها در طول عمر طرح بررسی می نمایند ، اما در روش دوم هزینه ها و در آمدها با یک نرخ در هر 

در این فصل که هدف نهائی ارائه فرایند مالی طرح می باشد از روش اول استفاده شده  .سال افزایش می یابند 

در بررسی آنالیز  .ین روش بخاطر قوانین بانکی و استفاده از تسهیالت بانکی می باشد علت انتخاب ا .است 

   .حساسیت طرح ، اثرات تورم روي طرح در نظر گرفته شده است 
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

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

  :سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می باشد 

  زمین

 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی ،  محوطه سازي 

 تاسیسات زیر بنایی 

 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه 

 )گمرك ( هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و هزینه هاي وابسته 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري 

 هزینه هاي پیش بینی نشده 

  
  هزینه هاي مستقیم سرمایه گذاري  )الف 

   زمین -9-1-1

قیمت زمین در این  ،انتخاب شده است صنعتی  هايشهرک با توجه به مکان یابی طرح و محل اجراي آن که در

توجه متراژ مورد نیاز زمین که در حدود  ریال به ازاي هر متر مربع برآورد می شود ، لذا با 135.000منطقه 

   .ریال می گردد هزار  243.000مترمربع پیش بینی می گردد ، هزینه خرید زمین برابر  1800
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  احداث ساختمانهاو هزینه هاي محوطه سازي  -9-1-2

محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري و تسطیح ، دیوار کشی ، جدول کشی و آسفالت ، فضاي سبز و 

با توجه به بررسی هاي بعمل آمده در مورد زیر بناي طرح هزینه احداث ساختمانهاي  .خیابان کشی می باشد 

   .آمده است  -1-9صنعتی و غیر صنعتی در جدول 
  

  هزینه هاي محوطه سازي و احداث ساختمانها  -1-9جدول 

 مقدار واحد شرح ردیف
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

 قیمت کل قیمت واحد
 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 1,228,000 ساختمانهاي صنعتی 1

 380 مترمربع سوله سالن تولید و دفاتر فنی تولید 1- 1
 √ 1,800,000 684,000 

 120 مترمربع انبار مواد اولیه 2- 1
 √ 1,600,000 192,000 

 100 مترمربع انبار ابزار و قطعات و قالبها 3- 1
 √ 1,600,000 160,000 

 120 مترمربع انبار  محصول 4- 1
 √ 1,600,000 192,000 

 757,400 ساختمانهاي جنبی 2

 200 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2
 √ 2,500,000 500,000 

 50 متر مربع نگهبانی 2- 2
 √ 1,950,000 97,500 

 82 متر مربع کارگري 3- 2
 √ 1,950,000 159,900 

 279,500 محوطه سازي 3

 550 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
 √ 220,000 121,000 

 500 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3
 √ 50,000 25,000 

 300 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3
 √ 320,000 96,000 

 250 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3
 √ 150,000 37,500 

 2,264,900 جمع



  

 روغن حیوانیگزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  RH-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 55: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  هزینه تاسیسات زیر بنایی  -9-1-3

هزینه زیر بنایی شامل تاسیسات برق ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات تامین آب ، جمع آوري و تصفیه فاضالب و 

کلیه تاسیسات زیر  .آمده است  -2- 9سیستم اطفا حریق می باشد که هزینه هر کدام از این موارد در جدول 

   .بنایی واحد ، ریالی می باشد 

  کل هزینه تاسیسات زیر بنایی -2-9جدول 
  

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال (  
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  
 سیستم گرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 40,000,000 40,000 
 سیستم سرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 25,000,000 25,000 

 سولهسیستم تهویه 

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 18,000,000 36,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 2,500,000 5,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 1,500,000 6,000 

 سوخت رسانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز
 

1 155,000,000 155,000 
 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه 
 توزیع هواي فشرده

 تولیدي
 

1 95,000,000 95,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 
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 آب
حق انشعاب آب و لوله 

   کشی
1 85,000,000 85,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 90,000,000 90,000 

 569,000 جمع

  
  
  
  هزینه وسایل نقلیه و وسایل اداري  -9-1-4

 -3 - 9در این قسمت کل هزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و وسایل ادراي مورد نیاز براي طرح در جدول 

  .آورده شده است  -4-9و   
   

  
  نقل  وسایل حمل و -3-9جدول 

  

 تعداد شرح
  قیمت واحد

 )ریال (
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

 145,000 145,000,000 1 نیسان وانت

 145,000 جمع
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  در طرح  وسایل اداري مورد نیاز -1-4-9جدول 
  

 )هزار ریال( هزینه کل  )ریال(هزینه واحد  تعداد شرح ردیف

 15,000 7,500,000 2 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1

 2,800 2,800,000 1 دستگاه چاپگر 2

 7,500 1,500,000 5 تلفنگوشی  3

 1,800 1,800,000 1 دستگاه  فاکس 4

 15,000 15,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   5

 22,000 22,000,000 1 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 6

 64,100 جمع کل

  
  

  مصرفیوسایل  -2-4-9جدول 

 میزان مصرف شرح ردیف
  قیمت واحد

 )ریال(
  کلقیمت 

 )هزار ریال(

 4000 800,000 5 لباس فرم کارمندان غیر تولیدي 1

 16800 1,200,000 14 لباس  ، کفش ، کاله و دستکش ایمنی 2

 173375 25,000 6,935 )نفر روز در سال ( هزینه غذاي روزانه  3

 48545 7,000 6,935 )نفر روز در سال ( هزینه آبدارخانه  4

 48000 12,000 4,000 پرسنلهزینه ملزومات مصرفی  5

 80000 80,000,000 1 هزینه تبلیغات 6

 370.720 جمع کل
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و گمرك  -9-1-5

اصلی مورد نیاز واحد ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت در این قسمت کل تجهیزات 

خریداري آنها مشخص شده است که بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی بر اساس پر فرم اخذ شده برآورده شده 

   .است 

  
  قیمت تجهیزات اصلی طرح  -5-9جدول 

  

 Description Delivery ردیف
By iran 

Delivery By 
other 

country 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Dollar Thousand 
Rails 

 همراه با خشک کن ویسکوز 1
 √ 2 82,000,000 

 
164,000 

 شیشه شور و خشک کن 2
 √ 2 75,000,000 

 
150,000 

 پر کن 3
 √ 2 150,000,000 

 
300,000 

 لیبل زن 4
 √ 1 100,000,000 

 
100,000 

 دربند 5
 √ 1 195,000,000 

 
195,000 

 شیرینگ 6
 √ 1 250,000,000 

 
250,000 

7 
به همراه  مخزن استیل

 170,000,000 4 √  سپراتور
 

680,000 

  روغن حیوانیمخزن  8
 √ 2 50,000,000 

 
100,000 

 فیلتر 9
 √ 2 60,000,000 

 
120,000 

 2,059,000 جمع
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 و حمل ونقل هزینه گمرکی -6-9جدول 
  

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 0 )% 15تجهیزات خارجی تعرفه ورود (هزینه گمرکی و ترخیص تجهیزات مکانیکی 1

 110,250 هزینه حمل کلیه تجهیزات مکانیکی 2

 110,250 جمع کل ×

  
  

 نصب تجهیزات -7-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 41,180 )قیمت تجهیزات% 5( نصب تجهیزات مکانیکی 1

 1,670 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تجهیزات برق و کنترل   2

 5,690 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تاسیسات مکانیکی  3

 48,540 جمع کل ×

  

  هزینه هاي قبل از بهر ه برداري  -9-1-7

اولیه هزینه ها شامل مواردي همچون تاسیس و ثبت شرکت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولید ، هزینۀ مطالعات 

   .آورده شده است  -8-9، هزینۀ بهره برداري آزمایشی و سایر هزینه ها می باشد که در جدول 
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

 

  
 هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-9جدول 

 
 )هزار ریال ( مبلغ  شرح #

 23,715 )درصد کل حقوق سالیانه  2(هزینه هاي آموزش پرسنل  1

2 
روز هزینه هاي آب و برق و سوخت و مواد  10( هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی

 )اولیه ، حقوق و دستمزد 
96,565 

 160,000 هزینه مالی وامهاي اخذ شد 3

 15,000 هزینه تاسیس و تغییرات شرکت 4

 هزینه مطالعات اولیه 5
 در قالب هزینه مشاوره

 )در قیمت ماشین آالت محاسبه شده است ( هزینه خرید دانش فنی  6

 لحاظ شده است 4در بند  هزینه اخذ موافقت اصولی 7

 84,000 هزینه دفتر 8

 16,000 ماه 18 - هزینه برنامه ریزي و کنترل پروژه  9

 190,000 هزینه هاي پرسنل دوران توسعه 10

 585.280 جمع

 
  

  هزینه هاي پیش بینی نشده  -9-1-8

درصد هزینه هاي مربوط به سرمایه گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر  5این طرح در 

   .می باشد  ریالهزار  560.000  گرفته شده است که معادل
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  کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت  -8-9جدول 
 هزار  ریال شرح ردیف

  243,000 خرید زمینهزینه  1

  2,059,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

  255,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

  167,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

  569,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

  145,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

  150,000 نگهداري هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و 7

8 
هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي 

 جنبی ومحوطه سازي
2,264,900  

  110,250 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 هزینه بیمه حمل تجهیزات 10
 9این قسمت در بند 
 لحاظ شده است

  110,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

12 
الکتریکال هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، 

 و تاسیسات
48,540  

  71,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 585,280 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 64,100 وسایل اداري 15

  6,842,070 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  ) working Capital(برآورد سرمایه در گردش  -9-2

سرمایه در گردش سرمایه اي است که به منظور تامین هزینه هایی چون خرید مواد اولیه ، حقوق پرسنل ، 

هزینه هاي باالسري ، هزینه تامین انرژي و غیره در نظر گرفته می شود که براي این طرح سرمایه در گردش در 

   .ریال برآورد شده است هزار   2.600.476 حدود 

  .در پیوست آورده شده است سرمایه در گردش برآورد -10-9جدول 

  

  برآورد هزینه عملیاتی تولید  -9-3

هزینه هاي عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل هزینه هاي حقوق پرسنل ، مواد اولیه، انرژي ، تعمیر و 

   .نگهداري ، قطعات یدکی ، بیمه و هزینه هاي پیش بینی نشده می باشند 

  
  

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -9-3-1

در این قسمت حقوق ، دستمزد و پاداش کارگران ، پرسنل مدیریتی ، مالی و اداري ، بازرگانی ، خرید و فروش ، 

لذا  .نشان داده شده است  11-9تعمیر و نگهداري ، خدماتی و نگهبانی در نظر گرفته شده است که در جدول 

ماه در  14رسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزایا ، پاداش ، حق سنوات و سربار آن بصورت هزینه سالیانه حقوق پ

  .استسال محاسبه شده 
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  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -11-9جدول 
  

 ردیف
نیروي انسانی مورد 

 نیاز
 مدرك تعداد

تعداد متوسط 
 حقوق ماهیانه

 عیدي یک سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال ( 

 185,120 16,560,000 4,000,000 6,000,000 لیسانس 2 مهندس تولید 1

 77,800 13,800,000 4,000,000 5,000,000 لیسانس 1 امور مالی و اداري 2

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 حسابداري 3

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 پشتیبانی 4

 51,708 9,108,000 3,000,000 3,300,000 دیپلم 1 نگهبان 5

 238,352 10,488,000 3,500,000 3,800,000 دیپلم 4 کارگر ماهر 6

 491,940 9,660,000 3,000,000 3,500,000 سیکل 9 کارگر ساده 7

 1,185,760 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 64: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  برآورد هزینه سالیانه تامین مواد اولیه  -9-3-2

نشان  12-9مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقدار الزم از هر کدام در جدول با توجه به تامین مواد اولیه مورد نیاز ، 

   .داده شده است 

  
  هزینه سالیانه مواد اولیه  -12-9جدول 

 

 ردیف
مواد اولیه و بسته بندي و مشخصات 

 فنی
 واحد مصرف سالیانه

  قیمت واحد 
 )ریال ( 

  قیمت کل
 )هزار ریال (  

 20,250,000 2.500.000 تن 8.100 شیر گوسفند 1

 600,000 200 عدد 3,000,000 گرمی از جنس پلی اتیلن 50جعبه  2

 420,000 280 عدد 1,500,000 گرمی از جنس پلی اتیلن 100جعبه  3

 76,000 38,000 عدد 2,000 فویل آلومینیمی 4

 198,000 2,200 عدد 90,000 کارتن 5

 150,000 750 عدد 200,000 گرمی 500شیشه  6

 2,625 25,000 کیلو گرم 105 روغن 7

 1,050 30,000 کیلو گرم 35 گیریس 8

 21,697,675 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 65: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  برآورد سالیانه آب، برق و گاز   -9-3-3

   .آمده است  13-9مصرف سالیانه آب ، برق و بخار طرح و هزینه مورد نیاز براي تامین آنها در جدول 

  

  هزینه سالیانه آب ، برق و گاز  -13-9جدول 
  

 مصرف روزانه واحد شرح
مصرف 
 ساالنه

  هزینه واحد 
 )ریال ( 

  هزینه کل
 )هزار ریال (  

 m3/day 40 12,000 1,400 16,800 آب مصرفی

 Kwh 973 292,000 220.00 64,240 برق مصرفی

 3 تلفن مصرفی
 

1,680 

 سوخت مصرفی

 m3/day 97 29,200 314 9,169 گاز

 Lit 19 5,840 1,500 8,760 گازوییل

 Lit 16.8 5,040 4,000 20,160 بنزین

 120,809 جمع

  
  

  برآورد هزینه سالیانه تعمیر و نگهداري  -9-3-4

هزینه هاي نگهداري و تعمیرساختمانها ، تجهیزات و ماشین آالت ، تاسیسات زیر بنایی ، وسایل نقلیه ، لوازم و 

لذا هزینه سالیانه نگهداري و تعمیر  .اثاثیه اداري با توجه به میزان سرمایه گذاري آنها در نظر گرفته شده است 

   .نشان داده شده است  14-9ریال خواهد بود که در جدول  هزار 271.148طرح برابر 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 66: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  
  هزینه تعمیر و نگهداري سالیانه -14-9جدول 

  

 درصد )ریال (ارزش  دارائی  شرح #
  هزینه تعمیرات سالیانه

 )هزار ریال ( 

1 
ساختمان , محوطه سازي 

 سازي
2,264,900 2% 45,298 

 102,950 %5 2,059,000 ماشین آالت و تجهیزات 2

 25,500 %10 255,000 وسایل آزمایشگاهی 3

 82,900 %10 829,000 تاسیسات 4

 14,500 %10 145,000 وسایل حمل ونقل 5

 271.148 جمع

  
  
  
  
  
  
  

  برآورد هزینه ساالنه قطعات یدکی -9-3-5

  .در نظر گرفته شده است تعمیراتدرصد  1.5در حدود  قطعات یدکیهزینه 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 67: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  برآورد هزینه هاي اداري ، توزیع ، فروش و تحقیقات بازار  -9-3-6

درصد در آمد حاصل از  1.5هزینه هاي بخش هاي اداري ، توزیع ، فروش و هزینه تحقیقات بازار در حدود 

  .فروش محصوالت در نظر گرفته شده است 
  

  

  برآورد هزینه سالیانه بیمه  -9-3-7

هزار  2موجود در انبارها سرمایه اي در حدود  موادبه منظور بیمه نمودن تجهیزات ، ساختمانها ، مواد اولیه و 

   .ارزش آنها در نظر گرفته شده است 
  

  هزینه بیمه ساالنه -15-9جدول 
  

 شرح
  ارزش دفتر داراییهاي ثابت  

 )هزار ریال ( 
نرخ هزینه 

 بیمه
  هزینه بیمه 

 )هزار ریال (  

 4,118 0.002 2,059,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

 334 0.002 167,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی

هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی 
 ومحوطه سازي

2,264,900 0.002 4,530 

 1,358 0.002 679,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی

 10.340 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 68: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  
  هزینه هاي غیر عملیاتی  -9-4

وامها می باشد که در ادامه  ههزینه هاي غیر عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل استهالك و بهر

   .توضیحات بیشتري مورد هر یک از این هزینه ها آمده است 

  

  برآورد استهالك سالیانه سرمایه گذاري  -9-4-1

د صورت می گیرد و با توجه به نرخ استهالکی که در مورد هر دارائی استهالك در مورد دارایی هاي ثابت مشهو

   .نشان داده شده است  17- 9این محاسبات در جدول  .وجود دارد می توان استهالك سالیانه طرح را بدست آورد

   .در پیوست ذکر شده است )ریال  هزار( برآورد استهالك سالیانه طرح  -17-9جدول 
  

  

  هزینه هاي مالی طرح  -9-4-2

درصد از هزینه هاي ریالی و ارزي سرمایه  73.1براي این طرح استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تامین 

تسهیالتی منظور نشده سرمایه در گردش الزم به ذکر است جهت تامین  .در نظر گرفته شده است گذاري ثابت 

  .د شدو از طریق سرمایه گذاري شخصی تامین خواه
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 69: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  نحوه باز پرداخت وام ریالی سرمایه گذاري ثابت  )الف 

برآورد شده است لذا میزان وام مورد استفاده هزار ریال  6.842.070حجم ریالی سرمایه گذاري ثابت طرح برابر 

سال خواهد  پنجانتهاي  تنفس در شش ماهپس از باز پرداخت اصل و فرع آن  .ریال خواهد گردید  5.000.000

   .درصد می باشد  14بود ، سود و کارمزد این وام 
  

  نحوه بازپرداخت وام سرمایه در گردش  )ب

سرمایه در گردش جهت تامین ریال برآورد شده است ، لذا  هزار 2.600.476کل سرمایه در گردش مورد نیاز 

  .شده استندر نظر گرفته  مبلغ تسهیالتی
  

  برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها  -9-5

   .ده را مشخص کرد شبا توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی تولید، می توان قیمت تمام 

  .با توجه به خدماتی بودن طرح هزینه هاي تولید را نشان می دهد -20-9جدول 

  .در پیوست آورده شده است -20-9جدول 
  

  برآورد فروش سالیانه محصوالت طرح  -9-6

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

  .در پیوست آورده شده است )ریال  هزار( برآورد فروش سالیانه  -21-9جدول 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  روغن حیوانیبسته بندي تولید و  طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 70: صفحه 
 

  طرح تولید و بسته بندي روغن حیوانی

  محاسبه سود وزیان و جریان نقدي طرح  -9-7

   .در اد امه جداول سود وزیان و جریان نقدي طرح آمده است 

  .در پیوست آورده شده است سال تولید 10محاسبۀ سود دهی و در آمد نقدي طرح طی  -23-9جدول 

  .در پیوست آورده شده است جریان نقدي طرح -24-9جدول 

محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه براي کل سرمایه گذاري و آوردة  منجملهجداول سایر عالوه بر موارد فوق 

   . آمده است پیوستسهامداران در 


