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 سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران

 شرکت شهرك هاي صنعتی استان همدان
 معاونت صنایع کوچک

 
 
 
 

 پروژه امکان سنجی

 سرکه و آبلیموطرح تولید 
 
 
 
 
1390 سال  
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  طرح تولید 
  سرکه 

 و آبلیمو
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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:      فصل ششم    

  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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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  فصل اول
خالصه 
  گزارش
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 خالصه مشخصات طرح

 طرح تولید سرکه و آبلیمو نام محصول

 ویژگی محصول یا طرح
خارج مصرف باالي هر دو محصول در داخل و 
  کشور همچنین وجود منابع اولیه

 )تن(ظرفیت پیشنهادي طرح 
  1500: سرکه 

 800: آبلیمو 
 صنایع غذایی موارد کاربرد

 )مقدار داخلی یا خارجی(مواد اولیه مصرفی عمده 
 

  استوزن  – گلوکز  – الکل 
 لیمو ترش – کارامل  – 

  (82362)آبلیمو  (170861)سرکه   1393مازاد محصول تا سال / کمبود 
 46 )نفر(اشتغالزایی 

 m2( 4000(زمین مورد نیاز                   

 زیر بنا

 m2( 720(تولیدي        

 m2( 200(اداري           

 m2( 250(انبار              

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی

 m3( 200000(آب               

 kw( 320000(برق               

 m3( 20,000(               گاز

 سرمایه گذاري ثابت

 - )یورو(ارزي           
 15,735,850 )ریال هزار(ریالی 

 15,735,850 )ریال هزار(مجموع 

 1,463,015 )ریال هزار( سرمایه در گردش

میزان واردات محصول مشابه در سه سال 
 گذشته

 -  واحد
 -  )ریال هزار(ارزش 

 صادرات محصول ساالنهپیش بینی میزان 
آبلیمو 79276سرکه   77202 واحد  

 )ریال هزار(ارزش 
 سرکه 1,196,638,595
 آبلیمو 356,741,280

 %28.8  نقطه سر به سر تقریبی
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
  

  سرکه و آبلیموانواع طرح تولید  عنوان طرح

 آبلیمو 26101130 -سرکه  15492450 کد آیسیک

  20019000 شماره تعرفه گمرکی

SUQ kg  
  55 حقوق واردات

  12830-1394-355 استاندارد ملی یا بین المللی
 17,198,865 )هزار ریال(سرمایه گذاري کل 

 15,735,850 )هزار ریال(سرمایه ثابت 

 1,463,015 )هزار ریال(سرمایه در گردش 

 17,198,865 )هزار ریال(سرمایه گذاري کل 

 2,501,819 )هزار ریال(آورده سرمایه گذار 

 14,697,046 )هزار ریال(تسهیالت 

 15,735,850 )هزار ریال(سرمایه ثابت 

 1,735,850 )هزار ریال(آورده سرمایه گذار 

 14,000,000 )هزار ریال(تسهیالت 

 1,463,015 )هزار ریال(سرمایه در گردش 

 765,969 )هزار ریال(آورده سرمایه گذار 

 697,046 )هزار ریال(تسهیالت 

 %28.8 نقطه سربسري

 دو سال و پنج ماه دوره بازگشت سرمایه
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

        
 

  سرکه و آبلیموانواع طرح تولید  عنوان طرح

 آبلیمو 26101130 -سرکه  15492450 کد آیسیک

  20019000 شماره تعرفه گمرکی

SUQ kg  

  55 حقوق واردات

  12830-1394-355 استاندارد ملی یا بین المللی

 ریال 45000ریال  الی 4500هر کیلوگرم از   قیمت تولید داخلی محصول 

 دالر 8دالر الی 0,8هرکیلو گرم از  قیمت تولید جهانی محصول 

 استراتژیک بودن محصول
پر مصرف در دنیاي طعم دهنده ها و محصول مورد بررسی جزء کاالهاي 

 ترشیجات غذایی می باشد اما استراتژیک نیست

 جایگزین محصول

انواع صنعتی و سایر ترکیبات اسیدي می توانند جایگزین محصوالت مورد 
بررسی باشند اما در مصرف مستقیم با توجه به منشاء طبیعی داراي 

 جایگزینی نمی باشند

 چین - انگلیس  - ارمنستان  - آفریقاي جنوبی  - تایلند  - مالزي  - هند  ننده محصولکشور عمده تولید ک

 روسیه - اکراین  - ترکیه  - چین  کشور سازنده ماشین آالت

 هیچ محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد شرایط صادرات

 %28.8 نقطه سربسري

 دو سال و پنج ماه دوره بازگشت سرمایه
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  فصل دوم
  معرفی طرح 

  وسابقه
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
  
  
  
  

  مشخصات کلی طرح -1-2جدول 
  

  توضیحات  عنوان

  سرکه و آبلیموتولید   طرح

  12  )ماه ( مدت اجراي فاز ساخت 

  ریال هزار  واحد پول داخلی

  دالر  واحد پول ارزي

  ریال 12600 دالرهر   نرخ تسعیر ارز

  درصد معافیت مالیاتی 80سال اول  4  مالیات

  %15  تورم
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 تولید سرکه

داراي مصارف خوبی در صنایع غذایی و  سرکه. اي است که از تخمیر اسیدي الکل تولید می گردد سرکه ماده

  .مصارف خانگی است

گیرد ولی در  مستقیم از مالس نیز صورت میاین است که تولید سرکه بعضاً بطور  نکته قابل ذکر در اینجا

  .باشد سرکه تولیدي داراي مزه گس بوده و از مرغوبیت کافی برخوردار نمی اینحالت

 :و سرکه بصورت متوالی مد نظر بگیریم   در صورتی که فرایند تولید الکل بنابراین

 

گرد و پس از آن الکل مجدداً  تبدیل می قابل ذکر است که مالس ابتدا به وسیله فرایند تخمیر الکلی به الکل

  .نماید می مورد تخمیر اسیدي قرار گرفته و تولید سرکه

هاي نگهداري پمپ  آن به تانک در کارخانجات تولیدي عموماً مالس ابتدا تبدیل به الکل گردید و پس از

شده و با اضافه کردن آب  تانکهاي رقیق سازي منتقل پس از این مرحله الکل از تانکهاي نگهداري به. گردد می

کند و در نهایت با اضافه کردن مخمر فرآیند تخمیر اسیدي شکل  را پیدا می رقیق و قابلیت انجام تخمیر اسیدي

  .شود تولید می گرفته و سرکه

 مجزا بوده و ارتباط تکنولوژیکی به فرآیند کامالً  بنابراین باید در اینجا عنوان نمود که تولید الکل و سرکه دو

پیشتر اشاره گردید از نظر حفظ مرغوبیت سرکه تولیدي، امکان تولید  همدیگر ندارند و حتی همان طوري که
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 الزم به ذکر است که از هر یک لیتر الکل، حدود ده لیتر سرکه حاصل. مالس وجود ندارد مستقیم سرکه از

 .گردد می

این . باشد و در نامگذاري آیوپاك به اسید اتانوئیک معروف است می اسیدهاي کربوکسیلیکاسید استیک ، جزو 

 سرکهباشد و در قسمت چشایی ، طعم ترشی شبیه طعم  می CH3COOH فرمول شیمیاییاسید داراي 

 ها باکترياین . اند هاي مخمر سرکه به دلیل تمایل به تولید اسید استیک به این نام معروف شده باکتري. دهد می

  .شوند یافت می خاكو  آبدر مواد غذایی ، 

شوند و از  تولید می فرایند تخمیرو برخی مواد غذایی فاسد شده از  ها میوهاسید استیک بطور طبیعی از 

  . باشد ترین ترکیبات شیمیایی شناخته شده توسط انسان می قدیمی

ها در دوران باستان  احتماال انسان. از دوران باستان براي انسان شناخته شده بود) اسید استیک رقیق(سرکه 

، در سه قرن  "تئوفاراستوس"فیلسوف یونانی ، . ام تهیه شراب از فرایند تخمیر به وجود سرکه پی برده بودندهنگ

هاي  پیش از میالد چگونگی واکنش سرکه با فلزات و تولید رنگدانه براي استفاده در نقاشی از کربنات سرب و زاج

  .و استات مس را توضیح داده است نمکهاي مسسبز ایجاد شده از 

کردند  تولید می Sapa، شراب بسیار شیرینی به نام  سربیهاي  رومیان باستان با نگهداري شراب ترش در قدح

گ زودرس بسیاري از اشراف روم ، مر دانشمندانکه طعم شیرین آن ناشی از استات سرب بوده است که امروزه 

) منجمد(هاي عصر رنسانس ، اسید استیک گالسیال  شیمیدان. اند نسبت داده مادهرا به مسمومیت ناشی از این 

  .کردند هاي فلزي تهیه می خشک استات تقطیررا از 

  . سنتز کرد معدنیشیمیدان آلمانی براي اولین بار اسید استیک را از مواد  "هرمن کولب"، 1847در سال 
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  خواص 

درجه  16.6این اسید در . باشد و قابل اشتعال می خورندهاسید استیک خالص ، مایعی بیرنگ با بویی تیز ، مایعی 

به این دلیل و همچنین ظاهر یخ مانند آن به نام اسید استیک گالسیال معروف . شود گراد منجمد می سانتی

 4.8آن برابر با  PH. استات تولید کند یونتواند تفکیک شده و  هاي آبی می اسید استیک در محلول. است

  .اسید استیک در محلول آبی به صورت یون استات هستند هاي مولکولنیمی از  PH=4.8باشد، یعنی در  می

با  پیوند هیدروژنیباشد که با  اسید استیک در حالت بخار شامل دیمرهایی از دو مولکول اسید استیک می

خواص . کند آل تبعیت نمی از قانون گازهاي ایده حالت گازيبنابراین اسید استیک در . یکدیگر ارتباط دارند

ها واکنش داده و  و آمین الکلهااسید استیک با . باشد عمومی اسید استیک مانند سایر اسیدهاي کربوکسیلیک می

این اسید در اثر . کند استات می استرها تولید  همچنین در اثر واکنش با آلکن. کند تولید استرو آمید می بترتیب

  . کند و متان می CO2شده و تولید  تجزیهگراد  درجه سانتی 44حرارت تا دماهاي باالتر از 

  تولید 

) بچه سرکه(توسط باکتري مخمر سرکه  مواد الکلیو  قندو  نشاستهسرکه از فرایند تخمیر مواد غذایی داراي 

هایی مثل جو و گاهی هم از شراب  یب ، انگور ، دانههایی مانند س براي تولید سرکه عموما از میوه. شود تولید می

 .باشد درصد می 8الی  4سرکه معموال داراي اسید استیک با وزن حجمی . شود استفاده می

و موادي از این قبیل  ماء الشعیر ، آب سیب موجود در اتانول ، مایع ترشی است که از اکسید شدن سرکه

اسید  هاي طبیعی، البته سرکه. باشد می سیتریک اسید ها، درصد از حجم سرکه 5تا  3معموالً  .آید بدست می

 .کمتري دارند سیتریک اسید و تارتریک
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  تولید سرکه 

را باکتري  اکسید شدنعمل . کنند معموالً با اضافه نمودن مادر سرکه به آب سیب یا امثال آن ، سرکه تهیه می

  . کشف شد لویی پاستورمیالدي توسط  1864این باکتري در سال . دهد اسید استیک انجام می

  استفاده از سرکه در پخت و پز 

در تهیه انواع ترشی هم این . کنند براي طعم و مزه دادن به انواع غذاها از سرکه بعنوان نوعی چاشنی استفاده می

  . دارد بسیار کاربرد ماده

  کنندگی  خاصیت پاك

بر (رساند  هم هیچ آسیبی نمی محیط زیستسرکه ، نوعی ماده پاك کننده خنثی و ارزان قیمت است که به 

براي مثال ، مخلوط آب . شود معموالً از سرکه سفید براي پاك کردن استفاده می). ف برخی مواد پاك کنندهخال

اگر احساس . پنجره را بخوبی تمیز کند هاي شیشهقادر است تا ) یک قسمت سرکه و چهار قسمت آب(و سرکه 

به  صابون مایعري اند، نصف قاشق غذاخو شده چربها  ها با سرکه ، شیشه کنید که پس از تمیز کردن شیشه می

  .برد این صابون مایع ، هر گونه لک و چربی شیشه را از بین می. مخلوط اضافه کنید

پس از مدت زمان معین ، چند . تمیز کرد جوش شیرین توان با استفاده از مخلوط سرکه سفید و لوله ها را می

  . گالن آب داخل لوله بریزید تا اثر سرکه و جوش شیرین کامالً از بین برود

  مصارف دارویی 

معموالً سرکه را براي جلوگیري از پخش . شود از سرکه در کشور چین بعنوان نوعی داروي خانگی استفاده می

همان طور که . بنابراین سرکه خاصیت ضد ویروسی دارد. دهند قرار میو ذات الریه مورد مصرف  ویروس سارس

یش از نگهداري غذا در یخچال به کار هاي مواد غذایی پ ، براي نابود کردن باکتري و ویروس هیدروژندانید،  می



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  14: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

هایی که بمنظور کنترل بیماري ذات الریه ، معموالً در قاره آسیا مورد استفاده قرار  براي تهیه اسپري. رود می

  .کنند درصد هیدروژن را با هم مخلوط می 3درصد اسید استیک و  5گیرند،  می

 :واص آبلیمو طبیعی و مضرات آبلیمو غیر طبیعی خ

بیماري تاثیر مستقیم دارد و اگر بصورت غیر طبیعی تهیه گردد نه 220یدانید آب لیمو طبیعی در درمان آیا م

سرطانهاي مختلف و ,تنها خواص درمانی و غذایی ندارد بلکه موجب بسیاري از بیماریها از جمله سیروز کبدي 

  . بیماریهاي کلیوي و بسیاري دیگر از بیماریها میگردد

طبیعی از دید یک مصرف کننده طبق استانداردهاي جهانی و استاندارد شناسایی آبلیمو 

  :ایران 

مهمترین موردي که یک مصرف کننده باید به آن توجه کند رنگ طبیعی آبلیموست که طبق 

اداره کل استاندارد ایران زرد یا زرد کهربائی و دیگر خصائص آن ازجمله طعم 107استاندارد شماره 

گرم در /5مایل به کمی تلخی که ناشی از اسانسهاي موجود در پوست بمقدار طبیعی لیمو که ترشی 

اسانسهاي روغنی موجود در پوست که موقع آب گیري وارد آبلیمو میگردد خود .لیتر است می باشد

از دیگر .خواص ضد عفونی کننده زیاد داشته ونیز مانند حفاظی ویتامین ث موجود در آنرا حفظ میکند

موي طبیعی بوي آن که باید داراي بوي طبیعی لیمو ترش باشد دیگر لرد یا مواد مشخصات یک آبلی

جامد محلول در آن بوده که متاسفانه عوام فکر می کنند که در آبلیمو هر چه کمتر باشد بهتر است 

گرم در لیتر و حداکثري ندارد و بستگی به کیفیت لیمو و 8ولی از لحاظ استاندارد حداقل ان باید 
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

بودن آبلیمو است مقداري نیز که در ته شیشه ته نشین میگردد بواسطه خاصیت طبیعی 

بنابراین آبلیموهایی .درصد مجاز است5سوسپانسیونی آبلیمو کامال طبیعی است و از لحاظ استاندارد تا 

  .که فاقد این ویژگیها ست باید در طبیعی بودن آن شک کرد

  :طبیعی شمه اي از خواص غذایی و درمانی یک آبلیمو   

  .آبلیمو در افزایش دید تاثیر دارد-1

  .آبلیمو از تاسی سر جلوگیري کرده و در تقویت مو موثر است -2

  .فسفر و پتاسیم است,منیزیم ,سدیم ,کلسیم ,آهن ,ث ,ب ,لیموترش سرشار از ویتامینهاي آ-3

  .ستآبلیمو منبع مهم اسید سیتریک و اسکوربیک است که کنترل کننده اسید اوریک ا-4

  .نابود کرده و از بین می برد....آبلیمو باسیلهاي مختلف حصبه و اسهال خونی و-5

اگر در سالمت آب آشامیدنی شک دارید چند قطره آبلیمو به آن اضافه کنید که باعث ضد -6

ضمنا در بسیاري از کشورهاي پیشرفته این عمل براي ضد عفونی .عفونی شدن آن میگردد

  .م است کردن آب آشامیدنی مرسو

  .آبلیمو در هضم غذا ونیز درمان بسیاري از بیماریهاي معدي تاثیر دارد-7
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

در درمان سرماخوردگی ،تب ،تنگی نفس ،رماتیسم ،التهاب ،دیابت ،ناتوانی جنسی ،ذ کام -8

ذات الریه ،گلودرد چرکی ،غلظت خون ،تب ،خال سردرد،دردهاي کلیه و شکم ،سنگهاي 

فع آبهاي اضافی و سموم بدن ،کم خونی، ترش کردن ،دفع کلیوي و کبدي ،چربی خون ،د

پوکی استخوان ،نقرس ,سموم کبدي، تقویت اعصاب ،پیشگیري و درمان بسیاري از سرطانها،

  .،سفیدي موي سر و درمان بسیاري از بیماریهاي پوستی تاثیر مستقیم دارد

  .در خنثی سازي زهر حشرات ،عقرب و مار تاثیر دارد-9

  .رنده جوشهاي و دمل چرکی استاز بین ب -10

  .از پیري زودرس جلوگیري میکند -11

    

  :تازه هاي کشف شده در دنیا درباره خواص آبلیمو

محققین مرکز تحقیقات غذایی آمریکا موفق به کشف ویتامینی در آبلیمو شده اند که در درمان -1

  .ار مفید است ناراحتی هاي عصبی ،فلج اطفال ،عرق النسا و ذات الریه و سرطان بسی

و ترکیب گاز )از ترکیبات دي لیمونن(محققین به تازگی از اسانسهاي روغنی لیمو ترش و مرکبات -2

کربنیک نوعی پالستیک طبیعی ساخته اند که برگشت پذیر به طبیعت بوده و مانند پالستیکهاي 

  .موجود موجب آلودگی محیط زیست نمیگردد



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  17: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

مین پ موجود بوده که یکی از ضد عفونی کننده هاي طبیعی نوعی ویتامین در آبلیمو بنام ویتا-3

  .قوي در دنیا بوده و در درمان امراض قلبی بخصوص سکته هاي قلبی و مغزي موثر است

بنظر میرسد آبلیمو و اسانسهاي روغنی موجود در آن در درمان شوره سر و امراض پوستی بسیار -4

  .موثرند

  .ترکیبات امولسیفایر در صنایع غذایی و نظامی قابل استفاده انداسانسهاي روغنی آبلیمو به عنوان  -5

از ویتامین پ موجود در آبلیمو طبیعی به عنوان نگهدارنده ویتامین ث میتوان استفاده کرد -6

ویتامین ث بسیار ناپایدار بوده و به سرعت اکسیده میشود که ویتامین پ از این عمل جلوگیري می (

  ).کند

خواص و ارزشهاي غذایی فراوانی که در این مقوله نمی گنجد می بینید که آبلیمو باید حال با توجه به 

  .به عنوان یک ماده غذایی اصلی مورد توجه خا نوارها قرار گیرد و در سبد غذایی روزانه آنها قرار گیرد

تحقّق البته فراموش نشود که تمامی این خواص در آبلیموي طبیعی آتا موجود بوده و این شرکت در 

این هدف و رسالتی که بر دوش دارد تا جایی که امکان داشته سعی و تالش داشته حال دیگر انتخاب 

  .با خود شماست 
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 
  

 لیمو سرشار از خواص درمانی 

اسانس لیمو به واسطه انرژي زا بودن آن  .آب لیمو ترش و اسانس آن براي بدن، ذهن و روح بسیار مفید است

در کشور ژاپن به واسطه اثرات شاداب کننده و فرح بخش این اسانس، آن را به هنگام کارکردن  .مشهور است

همچنین میتوان از چند قطره از اسانس لیمو به عنوان بخور استفاده کرد، یا  .کارمندان در فضا منتشر میکنند

البته نباید هرگر اسانس . این کار باعث سرحال شدن کلیه اعضا بدن میشود .حمام ریختمقداري ازآن را در وان 

  .لیمو را بدون رقیق کردن برروي پوست بکار برد زیرا باعث بروز مشکالت پوستی میشود

هر روز صبح یک  "فرضا .سعی کنید در نوشیدنی هایتان از آب لیمو استفاده کنید : درخشان کننده چشمها

نوشیدن این مایع به جاي نوشیدن چاي باعث میشود شما بدن  .مو را با مقداري آب گرم میل کنیدعدد لی
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

همچنین در اثر نوشیدن مایعات حاوي آب لیمو، چشمهاي شما درخشانتر شده و پوستی  .سالمتري داشته باشید

ز شکر یا عسل استفاده در صورت تمایل براي بهتر کردن طعم آن میتوانید ا. سرحال تر از قبل خواهید داشت

   .کنید

لیمو داراي اثرات ضد عفونی کننده و قابض است و بدین جهت میتوان از آن براي  : تسکین دهنده گلودرد

موجود در لیمو، مصرف آن باعث افزایش  "ث"با توجه به مقدار بسیار زیاد ویتامین . درمان گلودرد استفاده نمود

ي فرد مبتال به آنفلونزا و سرماخوردگی مصرف مخلوطی از آب لیمو تازه برا. مقاومت سیستم ایمنی بدن میشود

   .با عسل در یک لیوان آب گرم بسیار مفید است

به عنوان مثال اگر چند قطره از . مصرف آب لیمو باعث کاهش تب در افراد بیمار میشود : نیرو بخش و تب بر

، سپس با استفاده از یک دستمال آن را روي پیشانی اسانس لیمو یا مقداري آب لیمورا به آب سرد اضافه کنید

ذکر این نکته ضروري است که قبل . تب دار قرار دهید، این کار باعث کاهش تب وتقویت نیروي بدن خواهد شد

از قرار گرفتن در مقابل نور آفتاب باید از قرار دادن اسانس لیمو به صورت مستقیم برروي پوست خودداري 

   .باعث بروز حساسیتهاي پوستی گرددشودزیرا ممکن است 

براي این منظور . لیمو باعث تسکین سردردهاي معمولی و سردردهاي میگرنی میشود : تسکین دهنده درد

مخلوط کرد و آنرا ) مانند روغن بادام(میلی لیتر از یک روغن حامل مناسب  25قطره اسانس لیمو را در 5میتوان 

   .برروي ناحیه مبتال به درد ماساژ دادبا استفاده از یک دستمال کتانی 
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

به . اگر پوست شما چرب است میتوانید آنرا با لیمو که یک ماده قابض است تمیز کنید : پاك کننده پوست

این ترتیب که یک قاشق چاي خوري آب لیمو را در دو فنجان آب مقطر بریزید و با یک پنبه تمیز صورت خود 

. ث کاهش چربی پوست میشود و از پدید آمدن جوشهاي صورت جلوگیري میکنداین کار باع. را با آن پاك کنید

. در صورت استفاده از این لوسیون براي جلوگیري از رشد باکتریها بهتر است هرروز یک محلول تازه درست کنید

اما در صورت . مصرف این محلول باعث خشک شدن پوست میشود و براي پوستهاي چرب بسیار مفید است

   .پوست خشک از مصرف آن خودداري کنیدداشتن 

 
  

 

آب لیمو براي پوست سر بسیار مفید است و شوره سر را  : ضد شوره و بر طرف کننده خارش پوست سر

دقیقه برروي پوست سر مالش دهیدو  10عصاره حاصل از آبگیري یک لیموي تازه را حدود . کاهش میدهد
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

ن آب لیمو میتواند به عنوان یک تقویت کننده مو وضد خارش، همچنی .سپس آن را با آب به طور کامل بشوئید

  .به صورت ماساژ برروي پوست سر استفاده شود

آب لیمو یک ضد ویروس عالی میباشد و همچنین مصرف آن براي سرماخوردگی شدید  : ضد سرماخوردگی

تمایل میتوان عصاره  در صورت .بدین منظور یک عدد لیمو را با مقداري نمک میل کنید .بسیار مفید است

   .گرفته شده را در آب رقیق کرد و سپس مصرف نمود

 

بعالوه شستشوي موي چرب با استفاده از آب لیمو باعث کاهش چربی  : یک حالت دهنده خوب براي موها

به این صورت که عصاره حاصل از ابگیري دو عددلیمو در یک لیتر آب مورد استفاده قرار دهید و  .آن میشود

همچنین مصرف . این روش باعث درخشان و شاداب شدن انواع موها میشود. یتان را با این محلول بشوییدموها

   .آن باعث میشود موهاي طالیی رنگ روشنتر شوند

دقیقه برروي  10براي نرم کردن پوست زبر ناحیه آرنج، آرنجتان را حدود  :نرم کننده مناسب براي پوست آرنج 

   .هیدیک برش لیمو ترش فشار د

چند قطره از اسانس لیمو را روي یک دستمال ریخته  .لیمو تقویت کننده حافظه است : تقویت کننده حافظه

همچنین میتوان این کار را در مواقعی انجام داد که میخواهید چیزي رابه یاد . و از طریق بینی استنشاق کنید

   .ت خواهد آوردمغز شما با استنشاق اسانس لیمو نیروي تازه اي بدس. بیاورید

  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  22: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  

              ومسفصل 
  مطالعه بازار

  

  

  

  

  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  23: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  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 

با توجه به تعداد زیاد این کارخانجات ، این کارخانجات به تفکیک استان و نوع فرآوري . صنعت لیست شده است 

  .آورده شده است موآبلیجهت عرضه   2-2- 3و جدول  سرکهعرضه جهت  1-2- 3درجدول 

  1 – 2  -  3جدول 

 تعداد واحد واحد میزان تولید استان ردیف

 9 تن 17533  غربی  آذربایجان 1

 2 تن 2100  اردبیل 2

 9 تن 8050  اصفهان 3

 1 تن 1500  ایالم 4

 1 تن 500 بوشهر 5

 8 تن 9650  تهران 6

 2 تن 3100  بختیاري  چهارمحال 7

 1 تن 6000 جنوبی  خراسان 8

 5 تن 1750 رضوي  خراسان 9

 5 تن 12600  خوزستان 10

 5 تن 4970  زنجان 11

 6 تن 5870  سمنان 12

 3 تن 7850 و بلوچستان  سیستان 13

 15 تن 22890  فارس 14

 5 تن 23000  قزوین 15



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  24: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 2 تن 2000  کرمانشاه 16

 2 تن 700 وبویراحمد  کهکیلویه 17

 1 تن 15000  گیالن 18

 1 تن 400  لرستان 19

 13 تن 57650  مازندران 20

 2 تن 600  مرکزي 21

 2 تن 8000  هرمزگان 22

 1 تن 3000 یزد 23

 1 تن 50 رضوي  خراسان 24

 2 تن 22400  غربی  آذربایجان 25

 1 تن 400  قزوین 26

 1 تن 1200  غربی  آذربایجان 27

 1 تن 1000 رضوي  خراسان 28
  

    – وزارت صنایع ومعادن : مرجع 

  

  2 - 2  - 3جدول 

 تعداد واحد واحد میزان تولید استان ردیف

 4 تن 1500  شرقی  آذربایجان 1

 6 تن 6750  غربی  آذربایجان 2

 1 تن 300  اردبیل 3

 17 تن 3920  اصفهان 4

 1 تن 200  ایالم 5



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  25: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 65 تن 15816  تهران 6

 7 تن 1865  بختیاري  چهارمحال 7

 1 تن 170 جنوبی  خراسان 8

 21 تن 4647 رضوي  خراسان 9

 1 تن 120 شمالی  خراسان 10

 10 تن 8229  خوزستان 11

 1 تن 300  زنجان 12

 33 تن 18555  فارس 13

 8 تن 2973  قزوین 14

 1 تن 100  قم 15

 2 تن 550  کردستان 16

 3 تن 1050  کرمان 17

 1 تن 500  کرمانشاه 18

 1 تن 320 وبویراحمد  کهکیلویه 19

 2 تن 2493  گلستان 20

 6 تن 1510  گیالن 21

 2 تن 700  لرستان 22

 13 تن 1900  مازندران 23

 3 تن 1450  مرکزي 24

 1 تن 230  هرمزگان 25

 7 تن 2035  همدان 26

 7 تن 1550 یزد 27
 

    – وزارت صنایع ومعادن : مرجع 
  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  26: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

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

  ، جدول  سرکهجهت عرضه  3-  2 - 3لیست این طرح درجدول . ظرفیت و یا طرح جدید مطرح می شود 

نکته حائز اهمیت . با جزئیاتی از قبیل تعداد طرح ها درهر استان قید شده است  آبلیموجهت عرضه  4 -2  - 3 

در این جدول  تعداد طرح ها می باشد ، که به علت زیاد بودن آنها بر اساس استان لیست شده است و این 

و  اکثر این طرحها درسالهاي قبل مجوز تاسیس گرفته اند.لیست بتفکیک نام شرکت نیز موجود می باشد 

البته همه آنها به عنوان طرحهاي که به  .پیشرفت فیزیکی صفر درصد دارند که نشان از راکد بودن طرحها دارد

  .بهره برداري خواهد رسید لحاظ شده است 

  

  3 – 2  - 3جدول 

 تعداد واحد واحد میزان تولید استان ردیف

 1 تن 1000  شرقی  آذربایجان 1

 3 تن 2741  غربی  آذربایجان 2

 1 تن 1800  اردبیل 3

 2 تن 1920  اصفهان 4

 10 تن 11219  تهران 5

 3 تن 3230 رضوي  خراسان 6

 1 تن 150  خوزستان 7

 9 تن 19120  فارس 8

 6 تن 29400  قزوین 9

 2 تن 5250  قم 10



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  27: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 1 تن 2700  کرمانشاه 11

 1 تن 300  گلستان 12

 3 تن 8000  گیالن 13

 3 تن 5870  مازندران 14

 1 تن 1200  قم 15

 1 تن 2000  کرمان 16
  

   – وزارت صنایع ومعادن : مرجع 

 

 

  4 - 2  - 3جدول 

 تعداد واحد  واحد میزان تولید  استان ردیف

 28 تن 9195  شرقی  آذربایجان 1

 6 تن 5000  غربی  آذربایجان 2

 6 تن 1800  اردبیل 3

 61 تن 8050  اصفهان 4

 3 تن 1800  ایالم 5

 5 تن 3770 بوشهر 6

 151 تن 92225  تهران 7

 9 تن 3050  بختیاري  چهارمحال 8

 2 تن 675 جنوبی  خراسان 9

 35 تن 5930 رضوي  خراسان 10

 1 تن 100 شمالی  خراسان 11

 34 تن 14420  خوزستان 12



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  28: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 11 تن 12885  زنجان 13

 11 تن 3620  سمنان 14

 49 تن 3030  فارس 15

 6 تن 1790  قم 16

 2 تن 400  کردستان 17

 4 تن 840  کرمان 18

 4 تن 4250  کرمانشاه 19

 14 تن 7640 وبویراحمد  کهکیلویه 20

 10 تن 6200  گلستان 21

 39 تن 1250  گیالن 22

 5 تن 3750  لرستان 23

 15 تن 3685  مرکزي 24

 4 تن 390  هرمزگان 25

 12 تن 6000  همدان 26

 6 تن 1650 یزد 27
  

   – وزارت صنایع ومعادن : مرجع 

  

  

  

  

  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  29: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  تقاضا بررسی - 3 - 3

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

با توجه به تقاضاي محصوالت در کشور همانند سایر موارد که . مربوط به پیش بینی چهار سال آینده می باشد 

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

  .کشور را به  عنوان تقاضاي مستقیم لحاظ می داریم  

  

  بازار نهایی بررسی  -4 - 3

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

  .در نظر گرفته شده است  آبلیموجهت انواع  2-4-3و جدول سرکهجهت عرضه انواع  4-1-  3

  

  1-4-3جدول

 تقاضا جمعیت واردات صادرات میزان تولید تجمعی هر سال سال ردیف

1 85 29683 6827.1 0 64906702 396267 

2 86 62783 14440 0 65750489 408943 

3 87 127363 29293 0 66605245 428925 

4 88 203713 46854 0 67477500 451719 

5 89 239763 55145 0 68354708 465274 



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  30: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  2-4-3جدول

 تقاضا جمعیت واردات صادرات میزان تولید تجمعی هر سال سال ردیف

1 85 12670 3547.6 0 64906702 263174 

2 86 35288 9880.6 0 65750489 272883 

3 87 65445 18325 0 66605245 284746 

4 88 71868 20123 0 67477500 290033 

5 89 79733 22325 0 68354708 295744 

  

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

  .در نظر گرفته شده است  آبلیموجهت انواع  4-4-3، جدول سرکهجهت عرضه انواع  3- 3-4
  

  3-4-3جدول

 جمع تقاضا جمعیت واردات صادرات پیش بینی تولید سال ردیف

1 90 261823 60219 0 69174964 475269 

2 91 280943 64617 0 69970476 484440 

3 92 315593 72586 0 70775137 497237 

4 93 335663 77202 0 71553663 506524 

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  31: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  4-4-3جدول

 جمع تقاضا جمعیت واردات صادرات پیش بینی تولید سال ردیف

1 90 201573 56440 0 69174964 333140 

2 91 242253 67831 0 69970476 347713 

3 92 266403 74593 0 70775137 357693 

4 93 283128 79276 0 71553663 365490 

  

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

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

  .شود

  جهت سالهاي ماقبل و در جدول آبلیموجهت انواع  6-4-3و جدول سرکهجهت عرضه انواع  5-4-3در جدول

تولید ) مازاد(جهت سالهاي آینده ، کمبود  آبلیموجهت انواع  8-4-3و جدول سرکهجهت عرضه انواع  7- 3-4

  .مورد نیاز با ظرفیت مشخص درهر سال قید شده است

  . قابل کسب مشخص می گردد  که مطابق فرمول زیر بازار  
  

  

  

  

 )واردات + تولید داخل ( - صادرات + تقاضا داخل = سهم بازار قابل کسب



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  32: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  5-4-3جدول

 1389 1388 1387 1386 1385 سال ردیف

 239763 203713 127363 62783 29683 عرضه 1

 465274 451719 428925 408943 396267 تقاضا 2

 (225511) (248006) (301562) (346160) (366584) )کمبود ( مازاد  3

  

 

  6-4-3جدول

 1389 1388 1387 1386 1385 سال ردیف

 79733 71868 65445 35288 12670 عرضه 1

 295744 290033 284746 272883 263174 تقاضا 2

 (216011) (218165) (219301) (237595) (250504) )کمبود ( مازاد  3

  

  .می باشد  "کمبود در بازار "قید شده است ، تولید داراي کشش   3 - همانطور که در جداول الف 

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  33: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  7-4-3جدول

 1393 1392 1391 1390 سال ردیف

 335663 315593 280943 261823 عرضه 1

 506524 497237 484440 475269 تقاضا 2

 (170861) (181644) (203497) (213446) )کمبود ( مازاد  3

 

  8-4-3جدول

 1393 1392 1391 1390 سال ردیف

 283128 266403 242253 201573 عرضه 1

 365490 357693 347713 333140 تقاضا 2

 (82362) (91290) (105460) (131567) )کمبود ( مازاد  3

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  34: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

   چهارمفصل 
ه و یمواد اول

 سات مهمیتاس



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  35: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

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 

  

# 
 اولیه و بسته بندي

 و مشخصات فنی 
 واحد مصرف سالیانه

 قیمت واحد
 )ریال ( 

 کلقیمت 
 )هزار ریال ( 

 90,000 400 لیتر 225,000 الکل 1

 18,000 12,000,000 تن 1.5 گلوکز 2

 10,500 14,000,000 تن 0.8 استوزن 3

 3,000 15,000,000 تن 0.2 کارامل 4

 6,000 10,000,000 تن 0.6 متابول رولنبت 5

 187,500 1,500 عدد 125,000 لیتري 4گالن  6

 700,000 700 عدد 1,000,000 بطري 7

 100,000 100 عدد 1,000,000 درب شیشه اي 8

 2,000 2,000,000 تن 1.0 چسب کارتن 9

 225,000 200 عدد 1,125,000 اتیکت 10

 5,320,000 2,800,000 تن 1,900 لیمو ترش 11

 251,570 110 عدد 2,287,000 بطري 12

 22,850 10 عدد 2,285,000 لیبل 13

 22,850 10 عدد 2,285,000 درب بطري 14

 57,000 600 عدد 95000 کارتن 15

 7,016,270 جمع
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 تاسیسات -2-4جدول 
 

 تعداد محل شرح
 قیمت واحد 

 )ریال ( 
 قیمت کل  

 )هزار ریال ( 
 سیستم گرمایش

 550,000 550,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش

 سیستم سرمایش

 550,000 550,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش

 سیستم تهویه سوله

 13,000 6,500,000 2 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا

 4,200 1,400,000 3 ساختمان جنبی فن تهویه و نصب و راه اندازي

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی

 14,400 1,800,000 8 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 سوخت رسانی

 485,000 485,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز

 هواي فشرده
خرید حمل اجراء شبکه توزیع هواي 

 فشرده
 780,000 780,000,000 1 تولیدي

 تلفن

 خرید و نصب خط تلفن
 

3 6,500,000 19,500 

 آب

 حق انشعاب آب و لوله کشی
 

1 365,000,000 365,000 

 خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آبهزینه 

خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی 
  گیري آب

1 450,000,000 450,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

درصد  5هزینه قطعات یدکی معادل 
  هزینه ماشین آالت

1 61,850 61,850 

 3,320,950 جمع

 
  
  
  
  

  تجهیزات کارگاهی تعمیراتی -3-4جدول 
 )هزار ریال(هزینه کل  )ریال(هزینه واحد  تعداد  عنوان

 280,000 280,000,000 1 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري

 280,000 جمع

  
  

  جرثقیل -4-4جدول 
 )هزار ریال(هزینه کل  )ریال(هزینه واحد  تعداد  عنوان

 340,000 340,000,000 1  باسکول

 340,000 جمع
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
  ملزومات اداري -5-4جدول 

  

 تعداد شرح ردیف
  هزینه واحد 

 )ریال(
  هزینه کل

 )هزار ریال(  

 180,000 18,000,000 10 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1

 9,600 3,200,000 3 دستگاه چاپگر 2

 20,000 1,000,000 20 گوشی تلفن 3

 5,600 2,800,000 2 دستگاه  فاکس 4

 6,300 6,300,000 1 دستگاه  کپی 5

 15,000 15,000,000 1 دستگاه کارت ساعت زنی 6

 95,000 95,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   7

 970,000 970,000,000 1 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 8

 1,301,500 جمع کل
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  

  پنجمفصل 
  مکان یابی
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 :زیست محیطی مکان یابی و بررسی جنبه هاي  -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     

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

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

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

  

  خدمات زیر بنایی منطقه 

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

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 

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

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

توصیه مواد واسطه و جمع آوري و انبار مواد تولید شده ، متحمل می باشد ازجمله فعالیت هاي زیست محیطی 

از موسسات معتبر که مورد تائید سازمان محیط زیست و موسسه  ISO 14000خذ گواهینامه هایی نظیرابه 

   :استاندارد باشنداز طریق  فعالیتهاي زیر است 
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  تصفیه فاضالبهاي صنعتی و بهداشتی 

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

  فاضالب 

  

  تالش براي جلوگیري از آلودگی 

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

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

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 

  

  توسعه فضاي سبز

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

زیست محیطی باید در ده درصد از فضاي صنعتی به فضاي سبز اختصاص داده شود که در این مجتمع درصد 
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

سبز با استفاده از پساب هاي  آبیاري این فضاي( 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   .کاهش دهد 

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

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

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

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

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

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

   .بی نصیب نبوده است 

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

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

ورده ها برود ، زیرا در برخی واحدها به دلیل بهره گیري ازتکنولوژي هاي منسوخ و نباید به سمت تولید آن فرآ
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

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

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

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

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

   .صنایع نیز مفید تر خواهد بود 

  

  .متر مربع می باشد 6238مساحت زمین 

  
  

  مشخصات زمین -1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

 948,000 237,000 4,000 شهرك صنعتی

 948,000 جمع کل هزینه زمین
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

و قرار گیري شهر کهاي صنعتی در کشور  نقشه ایران _1_شکل ب
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

. نقشه همدان و نحوه قرار گیري شهرك ها را در آن نشان می دهد  2- شکل ب
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  

  ششمفصل 
  منابع 

  نیروي انسانی
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
  
  
  

 :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 46مجموعه 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 
  

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

 مدرك تعداد نیروي انسانی مورد نیاز ردیف
متوسط حقوق 

 ماهیانه
عیدي یک 

 سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال ( 

 229,400 41,400,000 8,000,000 15,000,000 لیسانس 1 مدیر عامل 1

 153,600 27,600,000 6,000,000 10,000,000 لیسانس 1 مدیر تولید 2

 138,840 24,840,000 6,000,000 9,000,000 لیسانس 1 مدیر امور مالی و اداري 3

4 
کارمند  اداري ، مالی و 

 بازرگانی
 362,100 12,420,000 6,000,000 4,500,000 دیپلم 5

5 
منشی و مسئول دفتر 

 مدیرعامل
 56,660 9,660,000 5,000,000 3,500,000 دیپلم 1

 49,280 8,280,000 5,000,000 3,000,000 سیکل 1 نظافتچیآبدارچی و  6

 49,280 8,280,000 5,000,000 3,000,000 دیپلم 1 نگهبان 7

8 
تکنسین برق ، مکانیک و 

 پنوماتیک
 183,264 10,488,000 5,000,000 3,800,000 دیپلم 3

 169,980 9,660,000 5,000,000 3,500,000 دیپلم 3 راننده 9

 79,800 13,800,000 6,000,000 5,000,000 فوق دیپلم 1 دارانبار  10
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 522,320 8,832,000 5,000,000 3,200,000 دیپلم 10 کارگر ماهر 11

 887,040 8,280,000 5,000,000 3,000,000 سیکل 18 کارگر ساده 12

 2,881,564 جمع

  
  
  

  مواد مصرفی -1-6جدول 
  

 )هزار ریال(قیمت کل )ریال(قیمت واحد میزان مصرف شرح ردیف

 13200 1,200,000 11  لباس فرم کارمندان غیر تولیدي 1

 63000 1,800,000 35  لباس  ، کفش ، کاله و دستکش ایمنی 2

 483000 35,000 13,800  )نفر روز در سال ( هزینه غذاي روزانه  3

 138000 10,000 13,800  )نفر روز در سال ( هزینه آبدارخانه  4

 57000 19,000 3,000  )نفر روز در سال ( ملزومات مصرفی پرسنل اداري هزینه  5

 120000 120,000,000 1  هزینه تبلیغات 6

 874.200 جمع کل
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  هفتمفصل 
فنی و 

  مهندسی
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  بررسی فنی و مهندسی محصول -7-1

  خط تولید سرکه

پس از اختالط کامل به  مواد اولیه الزم جهت سرکه سازي در تانک مش با نسبت هاي مشخص ترکیب شده و

از مهمترین مواد اولیه باکتري هاي تولید کننده سرکه  .راکتور اصلی تولید سرکه بنام استاتور منتقل می شوند

سرکه بدست آمده در این مرحله . می باشند که در طی یک پروسه کامل تولید سرکه با اسیدیته باال می نمایند

سرکه استاندارد می شود و پس از انجام تست هاي کنترل کیفی و  پس از شفاف سازي رقیق شده و تبدیل به

   .تائید نهایی آماده بسته بندي می گردد

  

   خط تولید آبلیمو

چنانچه لیمو ها از . ابتدا لیمو هاي ارسال شده توسط واحد کنترل کیفیت مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد

لیموهاي شسته و سورت . وارد قسمت صورت و شستشو می گرددلحاظ کیفی مورد تائید باشد توسط باالبر لیمو 

عبور کرده و وارد  2و  1پس از آن لیمو از پرس . شده وارد کراشر شده و در این قسمت لیموها برش می خورد

سپس جهت یکنواخت . پس از آن به ترتیب وارد پیش گرم و دي اریتور یا گازگیر می شود. فینیشر می گردد

پس از آن آبلیمو پاستوریزه شده و پس از عبور از پلیت کولر سرد . و وارد هموژنایزر می گرددشدن بافت آبلیم

   .می شود

 .آبلیمو تولید شده پس از انجام آزمون هاي کیفی و تائید نهایی آماده بسته بندي می گردد
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  متهشفصل 
برنامه اجرائی 
  و بودجه بندي

  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  52: صفحه    1390 تاریخ 00 
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برنامه اجرایی با نگاهی بر استقرار مدیریت اجرایی برنامه پس از مطالعات صورت گرفته در خصوص شروع 

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

  
  برنامه زمانبندي اجراي طرح -10-1جدول 

 days 356 سرکه و آبلیمواحداث کارخانه تولید  ردیف

 days 20 امور زیر بنایی 1

 days 20 قرار داد و امضاء قرار دادتهیه و تنظیم  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 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي فرعی و اداري 6

 days 30 ورود دستگاه هاگشایش اعتبار اسنادي جهت  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 شروع آزمایشی و آموزشی پرسنل 13

 day 1 برداريافتتاح و شروع بهره  14
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

نهمفصل   
برآورد ها و 

ل یه و تحلیتجز
 مالی
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
 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 
  

 نحوه سرمایه گذاري

 شرح
 تسهیالت بانکی سهم متقاضی

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

  15,735,850 %89.0  14,000,000 %11.0  1,735,850 سرمایه ثابت

  1,463,015 %47.6  697,046 %52.4  765,969 سرمایه در گردش

  17,198,865 %85.5  14,697,046 %14.5  2,501,819 جمع کل  سرمایه گذاري
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  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري -9-1-11
  

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

 هزار  ریال شرح ردیف

 948,000 هزینه خرید زمین 1

 1,237,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

 335,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

 1,320,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 3,320,950 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 830,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

 280,000 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

 3,942,400 هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی ومحوطه سازي 8

 112,500 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 حمل تجهیزاتهزینه بیمه  10
لحاظ شده  9این قسمت در بند 
 است

 340,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

 108,260 هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و تاسیسات 12

 860,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 800,240 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 1,301,500 وسایل اداري 15

 15,735,850 گذاري ثابت طرحجمع کل سرمایه 
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  خالصه هزینه هاي ساختمانی -9-1-2
  

  خالصه هزینه هاي ساختمانی -2-1-9جدول 

 انجام نشده انجام شده مقدار واحد شرح ردیف
 قیمت کل قیمت واحد

 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 2,256,000 ساختمانهاي صنعتی 1

1 -1 
سوله سالن تولید و دفاتر 

 فنی تولید
 720 مترمربع

 √ 2,500,000 1,800,000 

 150 مترمربع انبار مواد اولیه و محصول 2- 1
 √ 1,800,000 270,000 

 40 مترمربع انبار ابزار و قطعات 3- 1
 √ 1,800,000 72,000 

 60 مترمربع اتاق تاسیسات 4- 1
 √ 1,900,000 114,000 

 716,400 ساختمانهاي جنبی 2

 150 مربعمتر  اداري و رفاهی 1- 2
 √ 3,200,000 480,000 

 48 متر مربع سوییت نگهبانی 2- 2
 √ 3,050,000 146,400 

2 -3 
طبقه زیرین جهت مخازن 

 سوخت
 50 متر مربع

 √ 1,800,000 90,000 

 970,000 محوطه سازي 3

 500 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
 √ 520,000 260,000 

 1500 مکعب متر خاك ریزي و تسطیح 2- 3
 √ 80,000 120,000 

3 -3 
پارکینگ ، خیابان و پیاده رو 

 سازي
 1000 متر مربع

 √ 500,000 500,000 

3 -4 
ایجاد فضاي سبز و روشنایی 

 محوطه
 500 متر مربع

 √ 180,000 90,000 

 3,942,400 جمع
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  خالصه هزینه تاسیسات  -9-1-3
  

 خالصه هزینه تاسیسات - 3-1-9جدول 
  

  
 تعداد محل شرح

 قیمت واحد 
 )ریال ( 

 قیمت کل  
 )هزار ریال ( 

 سیستم گرمایش

 550,000 550,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش

 سیستم سرمایش

 550,000 550,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش

 سیستم تهویه سوله

 13,000 6,500,000 2 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا

 4,200 1,400,000 3 ساختمان جنبی فن تهویه و نصب و راه اندازي

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی

 14,400 1,800,000 8 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 سوخت رسانی

 485,000 485,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز

 هواي فشرده
شبکه توزیع هواي خرید حمل اجراء 

 فشرده
 780,000 780,000,000 1 تولیدي

 تلفن

 خرید و نصب خط تلفن
 

3 6,500,000 19,500 

 آب

 حق انشعاب آب و لوله کشی
 

1 365,000,000 365,000 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب
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خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی 
  گیري آب

1 450,000,000 450,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

درصد  5هزینه قطعات یدکی معادل 
  هزینه ماشین آالت

1 61,850 61,850 

 3,320,950 جمع

  
  
  

 تاسیسات برقی
 

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

 325,000 325,000,000 )کیلو وات 200(هزینه خرید انشعاب برق  1

 575,000 575,000,000 و سایر تجهیزات مربوطه و کابل کشیهزینه خرید تابلو  2

 420,000 420,000,000 خرید و نصب دیزل ژنراتور برق اضطراري 3

 1,320,000 جمع
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

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

  و تجهیزات دستگاه هاخالصه هزینه   -5-1-9جدول 
  

Description 
Delivery By 
TECHNO 
PLAST 

Local 
Manufacture 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Euro Thousand 
Rails 

 307,000 جدول ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خط تولید سرکه

 استاتور مولد سرکه
 √ 1 180,000,000 0 180,000 

 2700مخزن سرکه 
 24,000 0 8,000,000 3 √  لیتر استیل

لیتر  2000همزن 
 30,000 0 15,000,000 2 √  گالوانیزه

 2500مخزن سرکه 
 6,000 0 3,000,000 2 √  لیتر گالوانیزه

 الکتروموتور
 √ 4 2,500,000 0 10,000 

 لیتري 450کمپرسور 
 √ 1 9,000,000 0 9,000 

پرس درب بطري ها 
 36,000 0 36,000,000 1 √  هیدرولیک

 میز کار استیل
 √ 4 3,000,000 0 12,000 

 930,000 جدول ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خط تولید آبلیمو

ماشین شستشو و 
 250,000 0 250,000,000 1 √  سورتینگ با نقاله

 خردکن
 √ 1 60,000,000 0 60,000 
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 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 پرس لیمو
 √ 1 70,000,000 0 70,000 

 پاستوریزاتور
 √ 1 100,000,000 0 100,000 

 هموژنیزاتور
 √ 1 200,000,000 0 200,000 

 پرکن و دربند
 √ 1 250,000,000 0 250,000 

 1,237,000 جمع
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  ) 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 
 دستگاه - ظرفیت کارخانه 1
 ریال 12500 قیمت تبدیل یورو به ریال 2
 ریال - قیمت فروش 3
 % %15 نرخ تورم هزینه 4
 % %15 نرخ تورم درآمد 5
 هزار ریال 17,198,865 سرمایه گذاري کل طرح 6
 هزار ریال 15,735,850 سرمایه گذاري ثابت طرح 7
 هزار ریال 1,463,015 )1391سال ( سرمایه گذاري در گردش طرح  8
 دالر - میزان ارز بري 9

 نفر 46 تعداد پرسنل 10
 -  %28.8 نقطه سربسري طرح 11
 ماه 16 مدت اجراي طرح 12
 سال 63,956,379 1394ارزش افزوده طرح در سال  13
 از زمان شروع به تولید سال و پنج ماهدو  دوره بازگشت سرمایه 14
 ROR 80.33%                       1392نرخ بازده ساده  در سال  15

 
 IRR 27.10%نرخ بازده داخلی                                           16

 
 بزرگتر از یک 1.50 نسبت منافع به مخارج 17
 هزار ریال Net Present Worth Method 62,186,638ارزش فعلی خالص    18
 هزار ریال PW-Benefit 185,615,217ارزش فعلی دریافتها                                19
 هزار ریال PW-Cost 123,428,579ارزش فعلی پرداختها                                    20

 
 



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  62: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  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

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

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 

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

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

  . حساسیت طرح ، اثرات تورم روي طرح در نظر گرفته شده است 

  

  

  

  

    

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  63: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  ) 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  ك صنعتیشهر 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 237.000منطقه 

  . ریال می گردد هزار  948.000مترمربع پیش بینی می گردد ، هزینه خرید زمین برابر  4000
  

  

  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  64: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  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 
  

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

 انجام نشده انجام شده مقدار واحد شرح ردیف
 قیمت کل قیمت واحد

 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 2,256,000 ساختمانهاي صنعتی 1

1 -1 
سوله سالن تولید و دفاتر 

 فنی تولید
 720 مترمربع

 √ 2,500,000 1,800,000 

 150 مترمربع انبار مواد اولیه و محصول 2- 1
 √ 1,800,000 270,000 

 40 مترمربع انبار ابزار و قطعات 3- 1
 √ 1,800,000 72,000 

 60 مترمربع اتاق تاسیسات 4- 1
 √ 1,900,000 114,000 

 716,400 ساختمانهاي جنبی 2

 150 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2
 √ 3,200,000 480,000 

 48 متر مربع سوییت نگهبانی 2- 2
 √ 3,050,000 146,400 

2 -3 
طبقه زیرین جهت مخازن 

 سوخت
 50 متر مربع

 √ 1,800,000 90,000 

 970,000 محوطه سازي 3

 500 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
 √ 520,000 260,000 

 1500 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3
 √ 80,000 120,000 



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  65: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

3 -3 
پارکینگ ، خیابان و پیاده رو 

 سازي
 1000 مربعمتر 

 √ 500,000 500,000 

3 -4 
ایجاد فضاي سبز و روشنایی 

 محوطه
 500 متر مربع

 √ 180,000 90,000 

 3,942,400 جمع

  
  

  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- 9حریق می باشد که هزینه هر کدام از این موارد در جدول سیستم اطفا 

  . بنایی واحد ، ریالی می باشد 
  

  کل هزینه تاسیسات زیر بنایی -2-9جدول 
   

 تعداد محل شرح
 قیمت واحد 

 )ریال ( 
 قیمت کل  

 )هزار ریال ( 
 سیستم گرمایش

 550,000 550,000,000 1 تولیديساختمان جنبی و  سیستم گرمایش

 سیستم سرمایش

 550,000 550,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش

 سیستم تهویه سوله

 13,000 6,500,000 2 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا

 4,200 1,400,000 3 ساختمان جنبی فن تهویه و نصب و راه اندازي

 آتشنشانیسیستم اطفاء حریق و وسائل 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  66: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 14,400 1,800,000 8 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 سوخت رسانی

 485,000 485,000,000 1 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز

 هواي فشرده
خرید حمل اجراء شبکه توزیع هواي 

 فشرده
 780,000 780,000,000 1 تولیدي

 تلفن

 خرید و نصب خط تلفن
 

3 6,500,000 19,500 

 آب

 حق انشعاب آب و لوله کشی
 

1 365,000,000 365,000 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب

خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی 
  گیري آب

1 450,000,000 450,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

درصد  5هزینه قطعات یدکی معادل 
  هزینه ماشین آالت

1 61,850 61,850 

 3,320,950 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   
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  67: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  وسایل حمل ونقل  -3-9جدول 
  

 )ریال هزار ( قیمت کل  قیمت واحد تعداد شرح

 130,000 130,000,000 1 خودرو وانت نیسان
 285,000 285,000,000 1 کامیونت

 415,000 415,000,000 1 تنی 5لیفتراك 

 830,000 جمع

  
  

  در طرح  وسایل اداري مورد نیاز -4-9جدول 
  

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

 180,000 18,000,000 10 و متعلقات مربوطهدستگاه کامل کامپیوتر  1

 9,600 3,200,000 3 دستگاه چاپگر 2

 20,000 1,000,000 20 گوشی تلفن 3

 5,600 2,800,000 2 دستگاه  فاکس 4

 6,300 6,300,000 1 دستگاه  کپی 5

 15,000 15,000,000 1 دستگاه کارت ساعت زنی 6

 95,000 95,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   7

 970,000 970,000,000 1 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 8

 1,301,500 جمع کل
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  68: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  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 By 
TECHNO 
PLAST 

Local 
Manufacture 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Euro Thousand 
Rails 

 307,000 جدول ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خط تولید سرکه

 استاتور مولد سرکه
 √ 1 180,000,000 0 180,000 

 2700مخزن سرکه 
 24,000 0 8,000,000 3 √  لیتر استیل

لیتر  2000همزن 
 30,000 0 15,000,000 2 √  گالوانیزه

 2500مخزن سرکه 
 6,000 0 3,000,000 2 √  لیتر گالوانیزه

 الکتروموتور
 √ 4 2,500,000 0 10,000 

 لیتري 450کمپرسور 
 √ 1 9,000,000 0 9,000 

پرس درب بطري ها 
 36,000 0 36,000,000 1 √  هیدرولیک
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  69: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

 میز کار استیل
 √ 4 3,000,000 0 12,000 

 930,000 جدول ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز خط تولید آبلیمو

ماشین شستشو و 
 250,000 0 250,000,000 1 √  سورتینگ با نقاله

 خردکن
 √ 1 60,000,000 0 60,000 

 پرس لیمو
 √ 1 70,000,000 0 70,000 

 پاستوریزاتور
 √ 1 100,000,000 0 100,000 

 هموژنیزاتور
 √ 1 200,000,000 0 200,000 

 پرکن و دربند
 √ 1 250,000,000 0 250,000 

 1,237,000 جمع

  
  و حمل ونقل هزینه گمرکی - 6-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 0 % )10تجهیزات خارجی تعرفه ورود (هزینه گمرکی و ترخیص تجهیزات مکانیکی 1

 112,500 هزینه حمل کلیه تجهیزات مکانیکی 2

 
 112,500 جمع کل

  
 نصب تجهیزات -7-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 61,850 )قیمت تجهیزات% 5( نصب تجهیزات مکانیکی 1

 13,200 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تجهیزات برق و کنترل   2

 33,210 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تاسیسات مکانیکی  3

 108,260 جمع کل ×
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  70: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

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

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

  . آورده شده است  -8-9، هزینۀ بهره برداري آزمایشی و سایر هزینه ها می باشد که در جدول 
  

  ريهزینه هاي قبل از بهره بردا -8-9جدول 
  

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح #

  57,631 )درصد کل حقوق سالیانه  2(هزینه هاي آموزش پرسنل  1

2 
  هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی

 )روز هزینه هاي آب و برق و سوخت و مواد اولیه ، حقوق و دستمزد  10( 
103,609  

  300,000 هزینه مالی وامهاي اخذ شد 3

  15,000 شرکتهزینه تاسیس  4

در قالب هزینه  هزینه مطالعات اولیه 5
 )در قیمت ماشین آالت محاسبه شده است ( هزینه خرید دانش فنی  6 مشاوره

 هزینه اخذ موافقت اصولی 7
لحاظ شده  4در بند 

 است

  54,000 هزینه اجاره محل دفتر 8

  90,000 ماه 18 - هزینه برنامه ریزي و کنترل پروژه  9

  180,000 هزینه هاي پرسنلی دوران احداث 10

 800.240 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  71: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  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  800.000گرفته شده است که معادل 

  . فهرست کاملی از هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت آورده شده است  -8-9در ادامه این بخش ، در جدول 

  )ریال(کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت  -8-9جدول 
  

 هزار  ریال شرح ردیف

 948,000 هزینه خرید زمین 1

 1,237,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

 335,000 آزمایشگاههزینه تجهیز  3

 1,320,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 3,320,950 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 830,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

 280,000 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

 3,942,400 هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی ومحوطه سازي 8

 112,500 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

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

 340,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

 108,260 هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و تاسیسات 12

 860,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 800,240 برداريهزینه هاي قبل از بهره  14

 1,301,500 وسایل اداري 15

 15,735,850 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  72: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
  ) 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  1.463.015 حدود 

  .در پیوست آورده شده است مایه در گردشبرآورد سر -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 ، 

  تعمیر و نگهداري ، خدماتی و نگهبانی در نظر گرفته شده است که در جدول

پرسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزایا ، پاداش ، حق لذا هزینه سالیانه حقوق . نشان داده شده است  11- 9 

  .استماه در سال محاسبه شده  14سنوات و سربار آن بصورت 

  
  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  73: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -11-9جدول 

  

 مدرك تعداد نیروي انسانی مورد نیاز ردیف
متوسط حقوق 

 ماهیانه
عیدي یک 

 سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )ریال هزار ( 

 229,400 41,400,000 8,000,000 15,000,000 لیسانس 1 مدیر عامل 1

 153,600 27,600,000 6,000,000 10,000,000 لیسانس 1 مدیر تولید 2

 138,840 24,840,000 6,000,000 9,000,000 لیسانس 1 مدیر امور مالی و اداري 3

4 
کارمند  اداري ، مالی و 

 بازرگانی
 362,100 12,420,000 6,000,000 4,500,000 دیپلم 5

5 
منشی و مسئول دفتر 

 مدیرعامل
 56,660 9,660,000 5,000,000 3,500,000 دیپلم 1

 49,280 8,280,000 5,000,000 3,000,000 سیکل 1 آبدارچی و نظافتچی 6

 49,280 8,280,000 5,000,000 3,000,000 دیپلم 1 نگهبان 7

8 
و  تکنسین برق ، مکانیک

 پنوماتیک
 183,264 10,488,000 5,000,000 3,800,000 دیپلم 3

 169,980 9,660,000 5,000,000 3,500,000 دیپلم 3 راننده 9

 79,800 13,800,000 6,000,000 5,000,000 فوق دیپلم 1 انبار دار 10

 522,320 8,832,000 5,000,000 3,200,000 دیپلم 10 کارگر ماهر 11

 887,040 8,280,000 5,000,000 3,000,000 سیکل 18 کارگر ساده 12

 2,881,564 جمع

  
  
  
  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  74: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

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

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

  . است 

  هزینه سالیانه مواد اولیه  - 1-12-9جدول 
 

# 
 اولیه و بسته بندي

 و مشخصات فنی 
 واحد مصرف سالیانه

 قیمت واحد
 )ریال ( 

 قیمت کل
 )هزار ریال ( 

 90,000 400 لیتر 225,000 الکل 1

 18,000 12,000,000 تن 1.5 گلوکز 2

 10,500 14,000,000 تن 0.8 استوزن 3

 3,000 15,000,000 تن 0.2 کارامل 4

 6,000 10,000,000 تن 0.6 متابول رولنبت 5

 187,500 1,500 عدد 125,000 لیتري 4گالن  6

 700,000 700 عدد 1,000,000 بطري 7

 100,000 100 عدد 1,000,000 درب شیشه اي 8

 2,000 2,000,000 تن 1.0 چسب کارتن 9

 225,000 200 عدد 1,125,000 اتیکت 10

 5,320,000 2,800,000 تن 1,900 لیمو ترش 11

 251,570 110 عدد 2,287,000 بطري 12

 22,850 10 عدد 2,285,000 لیبل 13

 22,850 10 عدد 2,285,000 درب بطري 14

 57,000 600 عدد 95000 کارتن 15

 7,016,270 جمع
  
  

 



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  75: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

   مصرفیهزینه سالیانه مواد  - 1-12-9جدول 
  

 )هزار ریال(کلقیمت  )ریال(قیمت واحد میزان مصرف شرح ردیف

 13200 1,200,000 11  لباس فرم کارمندان غیر تولیدي 1

 63000 1,800,000 35  لباس  ، کفش ، کاله و دستکش ایمنی 2

 483000 35,000 13,800  )نفر روز در سال ( هزینه غذاي روزانه  3

 138000 10,000 13,800  )نفر روز در سال ( هزینه آبدارخانه  4

 57000 19,000 3,000  )نفر روز در سال ( مصرفی پرسنل اداري  هزینه ملزومات 5

 120000 120,000,000 1  هزینه تبلیغات 6

 874.200 جمع کل

  
  
  
  
  
 
  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 

  

  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  76: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

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

 مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد شرح
  هزینه واحد

 )ریال ( 
  هزینه کل

 )هزار ریال ( 

 m3/day 667 200,000 250 50,000 آب مصرفی

 Kwh 3200 320,000 220.00 70,400 برق مصرفی

 3 تلفن مصرفی
 

16,800 

 سوخت مصرفی

 m3/day 67 20,000 100 2,000 گاز

 Lit 65 19,500 165 3,218 گازوییل

 Lit 14.4 4,320 1,000 4,320 بنزین

 146,738 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 651.239طرح برابر 

  
  
  
  
  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  77: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  هزینه تعمیر و نگهداري سالیانه -14-9جدول 
  

 درصد )ریال (ارزش  دارائی  شرح #
  هزینه تعمیرات سالیانه

 )هزار ریال (  
  78,848 %2  3,942,400 ساختمان سازي, محوطه سازي  1
  61,850 %5  1,237,000 ماشین آالت و تجهیزات 2
  33,500 %10  335,000 وسایل آزمایشگاهی 3
  394,095 %10  3,940,950 تاسیسات 4
  83,000 %10  830,000 وسایل حمل ونقل 5

 651.239 جمع

  

  برآورد هزینه ساالنه قطعات یدکی -9-3-5

  .در نظر گرفته شده است تعمیراتدرصد  1.5در حدود  قطعات یدکیهزینه 

  

  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  موادساختمانها ، مواد اولیه و به منظور بیمه نمودن تجهیزات ، 

  . ارزش آنها در نظر گرفته شده است 

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  78: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  هزینه بیمه ساالنه -15-9جدول 
  

 شرح
  ارزش دفتر داراییهاي ثابت

 )هزار ریال ( 
نرخ هزینه 

 بیمه
  هزینه بیمه

 )هزار ریال ( 

 2,474 0.002 1,237,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

 2,640 0.002 1,320,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی

هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي 
 جنبی ومحوطه سازي

3,942,400 0.002 7,885 

 7,322 0.002 3,660,950 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی

 20.321 جمع

  
  
  هزینه هاي غیر عملیاتی  - 9-4

وامها می باشد که در ادامه  ههاي غیر عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل استهالك و بهرهزینه 

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

  

  برآورد استهالك سالیانه سرمایه گذاري  - 1- 9-4

تهالکی که در مورد هر دارائی استهالك در مورد دارایی هاي ثابت مشهود صورت می گیرد و با توجه به نرخ اس

  . وجود دارد می توان استهالك سالیانه طرح را بدست آورد 

  . نشان داده شده است  17-9این محاسبات در جدول 

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



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  79: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  هزینه هاي مالی طرح  -2- 9-4

درصد از هزینه هاي ریالی و ارزي سرمایه  56.3براي این طرح استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تامین 

  . گذاري ثابت در نظر گرفته شده است 

  

  نحوه باز پرداخت وام ریالی سرمایه گذاري ثابت ) الف 

برآورد شده است لذا میزان وام مورد استفاده هزار ریال  15.725.850حجم ریالی سرمایه گذاري ثابت طرح برابر 

 هفتانتهاي  سال تنفس دردو پس از باز پرداخت اصل و فرع آن  .ریال خواهد گردید  14.000.000در حدود 

  . درصد می باشد  10سال خواهد بود ، سود و کارمزد این وام 

  

  نحوه بازپرداخت وام سرمایه در گردش ) ب

لذا میزان وام مورد استفاده در حدود ریال برآورد شده است ،  هزار 1.463.015از کل سرمایه در گردش مورد نی

خواهد بود ،  سی ماهتنفس در انتهاي  شش ماهباز پرداخت اصل و فرع آن پس از . ریال خواهد گردید  697.046

  . درصد می باشد  10سود و کارمزد این وام 

  

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

  جدول. 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- 9 

  .در پیوست آورده شده است -20-9جدول 



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  80: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  

  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 

  

  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 

  

) 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  اقتصادي داراي توجیهطرح مذکور  و بازرگانی صنایع

  .)طرح توجیه اقتصادي داردبا توجه به آمار و ارقام ارائه شده در صفحات فوق و مالك قرار دادن آنها (
  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  81: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  )هزار ریال ( برآورد فروش سالیانه  -21-9جدول 

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 0.85 0.80 0.75 0.70 0.35 نرخ تولید

 1.75 1.52 1.32 1.15 1.00 تورم

 1,955 1,840 1,725 1,610 805 میزان تولید 1

 1,275 1,200 1,125 1,050 525 سرکه 1- 1

 680 640 600 560 280 آبلیمو 2- 1

 39,916,695 32,668,395 26,631,844 21,614,250 9,397,500 جمع فروش 2

 34,564,736 28,288,275 23,061,094 18,716,250 8,137,500 سرکه 1- 2

 5,351,959 4,380,120 3,570,750 2,898,000 1,260,000 آبلیمو 2- 2

  

  

  

  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  82: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  )ریال هزار( تولید سالیانه برداري بهره هاي هزینه -22-9جدول 

 1394 1393 1392 1391 پایه شرح ردیف

1 
هزینه مواد اولیه و تأمین 

 مواد اولیه
7,016,270 2,455,695 5,648,097 6,959,263 8,536,696 

 1,329,549 1,156,130 1,005,330 874,200 874,200 هزینه مواد مصرفی 2

 4,382,499 3,810,868 3,313,799 2,881,564 2,881,564 هزینه حقوق و دستمزد 2

3 
آب ، برق ، ( هزینه انرژي 

 )سوخت و تلفن  
146,738 146,738 168,748 194,060 178,536 

 990,535 861,335 748,987 651,293 651,293 هزینه تعمیرات و نگهداري 4

 5,717 4,661 3,782 1,645 4,699 هزینه اداري ، فروش 5

 30,905 26,874 23,369 20,321 20,321 هزینه بیمه کارخانه 6

7 
هزینه متفرقه و پیش بینی 

 نشده
800,000 280,000 644,000 793,500 973,360 

 16,427,796 13,806,691 11,556,112 7,311,454 12,395,084 هزینه هاي نقدي عملیاتی *

 1,095,963 1,095,963 1,095,963 639,312 1,095,963 استهالك 8

 1,321,262 1,321,262 1,321,262 0 0 بهره 9

 هزینه هاي عملیاتی *
 

7,950,766 13,973,337 16,223,916 18,845,021 

  

  

  

  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  83: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

محاسبه سود وزیان -23-9جدول   
  

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

  39,916,695  32,668,395  26,631,844  21,614,250  9,397,500 درآمد 1

  21,954,707  18,845,021  16,223,916  13,973,337  7,950,766 هزینه هاي عملیاتی 2

  17,961,988  13,823,374  10,407,928  7,640,913  1,446,734 سود ناخالص 3

  4,490,497  6,912  5,204  3,820  723 مالیات 4

  13,471,491  13,816,462  10,402,724  7,637,092  1,446,011 سود خالص 5

  46,773,780  33,302,289  19,485,827  9,083,103  1,446,011 انباشتهسود  6

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  84: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  جریان نقدي -24-9جدول 
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 39,916,695 32,668,395 26,631,844 21,614,250 9,397,500 دریافتهاي نقدي 1
 24,079,241 16,434,708 13,811,895 13,022,948 13,691,032 پرداختهاي نقدي 2
 0 0 0 1,463,015 6,378,855 سرمایه گذاري 2- 1

 19,588,744 16,427,796 13,806,691 11,556,112 7,311,454 هزینه هاي نقدي 2- 2

 4,490,497 6,912 5,204 3,820 723 مالیات 2- 3
 15,837,454 16,233,687 12,819,949 8,591,302 - 4,293,532 جریان نقدي خالص 3
 0 0 0 1,463,015 6,291,724 منابع مالی 4
 0 0 0 1,463,015 694,678 آورده سهامداران 4- 1
 0 0 0 0 4,900,000 وام بلند مدت 4- 2
 0 0 0 0 697,046 وام کوتاه مدت 4- 3

 3,270,000 3,553,610 3,553,610 3,553,610 0 تعهدات مالی 5
 2,000,000 2,232,349 2,232,349 2,232,349 0 اقساط باز پرداخت 5- 1
 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 اصل وام بلند مدت 1-5- 1
 0 232,349 232,349 232,349 0 اصل وام کوتاه مدت 1-5- 2

 1,270,000 1,321,262 1,321,262 1,321,262 0 هزینه بهره 5- 2
 870,000 870,000 870,000 870,000 0 بهره وام بلند مدت 2-5- 1
 0 39,644 39,644 39,644 0 بهره وام کوتاه مدت 2-5- 2

3 -2-5 
بهره وام اخذ شده در دوران احداث 

 وام ثابت
0 400,000 400,000 400,000 400,000 

4 -2-5 
بهره وام اخذ شده در دوران  تنفس 

 وام در گردش
0 11,617 11,617 11,617 0 

 12,567,454 12,680,077 9,266,339 6,500,707 1,998,192 مانده نقدي خالص 6
 43,012,768 30,445,314 17,765,237 8,498,898 1,998,192 مانده نقدي خالص تجمعی 7

  
  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  85: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

   سرمایه در گردش -25-9جدول 
  

 مبلغ شرح ردیف
زمان 
 حداکثر

1391 1392 1393 1394 1395 

1 
هزینه مواد اولیه 

 و حمل آن
 2,607,694 2,134,174 1,739,816 1,412,024 613,924 ماه 3 7,016,270

2 
هزینه حقوق و 

 دستمزد
 713,982 584,333 476,359 386,610 168,091 ماه 2 2,881,564

 36,358 29,756 24,258 19,687 8,560 ماه 2 146,738 هزینه  انرژي 3

4 
نگهداري و 

 تعمیرات
 242,062 198,107 161,500 131,073 56,988 ماه 3 651,293

5 
هزینه اداري ، 

 فروش
 1,746 1,429 1,165 946 411 ماه 4 4,699

 99,110 81,113 66,125 53,667 23,333 ماه 1 800,000 پیش بینی نشده 6

 3,700,953 3,028,913 2,469,222 2,004,006 871,307 جمع

 317,500 330,315 330,315 330,315 0 ماه 3 1,321,262 هزینه مالی 7

 4,018,453 3,359,228 2,799,538 2,334,322 871,307 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  86: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  ترازنامه -26-9جدول 
 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

  45,613,191  33,469,387  24,833,795  17,966,037  10,228,302 داراییها الف

  33,804,542  20,564,775  10,833,220  2,869,499  0 داراییهاي جاري 1

  3,359,228  2,799,538  2,334,322  871,307  0 سرمایه در گردش 1- 1

  30,445,314  17,765,237  8,498,898  1,998,192  0 موجودي صندوق 2- 1

  11,808,649  12,904,612  14,000,575  15,096,538  10,228,302 دارایی ثابت 2

  12,904,612  14,000,575  15,096,538  15,735,850  10,228,302 سرمایه گذاري اولیه 1- 2

  1,095,963  1,095,963  1,095,963  639,312  0 استهالك 2- 2

  45,613,191  33,469,387  24,833,795  17,966,037  10,228,302 بدهیها ب

  37,613,191  23,237,038  12,369,098  3,268,991  1,128,302 حقوق صاحبان سهام 1

1 -1 
سرمایه گذاري 

 سهامداران
1,128,302  1,822,981  3,285,995  3,751,211  4,310,902  

  33,302,289  19,485,827  9,083,103  1,446,011  0 سود انباشته 1- 2

  8,000,000  10,232,349  12,464,697  14,697,046  9,100,000 وام 2

  
  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  87: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  جریان نقدي خالص -27-9جدول 
  

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 32,668,395 26,631,844 21,614,250 9,397,500 0 دریافتهاي نقدي 1

 16,434,708 13,811,895 11,559,933 12,819,725 10,228,302 پرداختهاي نقدي 2

 0 0 0 5,507,547 10,228,302 سرمایه گذاري 2- 1

 16,427,796 13,806,691 11,556,112 7,311,454 0 هزینه هاي نقدي 2- 2

 6,912 5,204 3,820 723 0 مالیات 2- 3

 16,233,687 12,819,949 10,054,317 - 3,422,225 - 10,228,302 جریان نقدي خالص 3

4 
ارزش فعلی 

 دریافتها
185,615,217 

     

5 
ارزش فعلی 

 پرداختها
123,926,752 

     

6 
ارزش فعلی 

 خالص
61,688,466 

     

7 
بازده نرخ 

 داخلی
27.100% 

     

  
  
  

سود در سال و متعارف در کشور ، دیده می شود که ارزش فعلی دریافتها % 15همانطور که مالحضه می شود با در نظر گرفتن نرخ بازگشت 
 .بیشتر از پرداخت ها می باشد  

 .سوددهی پروژه بیشتر خواهد شد کمتر باشد ) MARR(نکته قابل توجه در بررسی فوق این است که هرچه نرخ بهره 

  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  88: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

تسهیالت ثابت -28-9جدول   
مبلغ هر   

 قسط
سود فروش 

 اقساطی
 سود مشارکت

نحوه باز 
 پرداخت

مدت باز 
 پرداخت

 )ماه ( 

مدت     
 مشارکت

 )ماه ( 
 مبلغ تسهیالت

 

817,500  6,090,000  2,800,000  3  84  24  14,000,000  
 

   
 

    
 مشارکت

 
 اقساطیفروش 

 
 سود کل

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

14,000,000  
 

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

14,000,000  
 

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
6,090,000  

 %10 نرخ بهره
 

سود دوران 
 - مشارکت  
 هزار ریال

2,800,000  
 

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

2,800,000  

مدت دوران 
 مشارکت به ماه

24  
 

 %10 نرخ بهره
 

  8,890,000 سود کل

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

2,800,000  
 

مدت دوران 
بازپرداخت به 

 سال
7  

 
  1,270,000 سود سالیانه

سود سالیانه دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

400,000  
 

تعداد اقساط 
پرداختی در 

 سال
4  

 
  2,000,000 اصل سالیانه

   

سود دوران 
اقساطی  فروش 

 هزار ریال - 
6,090,000  

 
مبلغ بازپرداخت   

 در سال
3,270,000  

   

سود سالیانه در 
هزار  - گردش 

 ریال
870,000  

 
  817,500 قسط مبلغ 

  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  89: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

تسهیالت در گردش -28-9جدول   
مبلغ هر   

 قسط
سود فروش 

 اقساطی
 سود مشارکت

نحوه باز 
 پرداخت

مدت باز 
 پرداخت

 )ماه ( 

مدت     
 مشارکت

 )ماه  (
 مبلغ تسهیالت

 

70,903  118,933  34,852  3  30  6  697,046  
 

   
 

    
 مشارکت

 
 فروش اقساطی

 
 سود کل

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

697,046  
 

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

697,046  
 

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
118,933  

 %10 نرخ بهره
 

سود دوران 
 - مشارکت  
 هزار ریال

34,852  
 

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

34,852  

مدت دوران 
 مشارکت به ماه

6  
 

 %10 نرخ بهره
 

  153,786 سود کل

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

34,852  
 

مدت دوران 
بازپرداخت به 

 سال
3.0  

 
  51,262 سود سالیانه

سود سالیانه دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

11,617  
 

اقساط تعداد 
پرداختی در 

 سال
4  

 
  232,349 اصل سالیانه

   

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
118,933  

 
مبلغ بازپرداخت   

 در سال
283,610  

   

سود سالیانه در 
هزار  - گردش 

 ریال
39,644  

 
  70,903 قسط مبلغ 



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  90: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
  جدول تعمیرات و نگهداري -29-9جدول 

  

 شرح #
ارزش  دارائی 

 )ریال (
 درصد

هزینه 
تعمیرات 
  سالیانه 

 )هزار ریال ( 

1391 1392 1393 1394 1395 

1 
, محوطه سازي 

 ساختمان سازي
3,942,400 2% 78,848 78,848 78,848 78,848 78,848 78,848 

2 
ماشین آالت و 

 تجهیزات 
1,237,000 5% 61,850 61,850 61,850 61,850 61,850 61,850 

3 
وسایل 

 آزمایشگاهی
335,000 10% 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 

 394,095 394,095 394,095 394,095 394,095 394,095 %10 3,940,950 تاسیسات 4

5 
وسایل حمل 

 ونقل 
830,000 10% 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 

 651.293 651.293 651.293 651.293 651.293 651.293 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 سرکه و آبلیموگزارش امکان سنجی طرح تولید : عنوان مدرك  SA-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
 سرکه و آبلیموتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  91: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

 و آبلیمو سرکهطرح تولید 

  
  جدول استهالك - 30-9جدول 

  

 درصد ارزش دفتري شرح #

هزینه هاي 
استهالك 

  سالیانه
 )هزار ریالٍ ( 

1391 1392 1393 1394 1395 

1 
, محوطه سازي 

 ساختمان
3,942,400 5% 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 197,120 

2 
ماشین آالت و 

 تجهیزات
1,237,000 10% 123,700 123,700 123,700 123,700 123,700 123,700 

 
 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 %10 335,000 وسایل آزمایشگاهی

 366,095 366,095 366,095 366,095 366,095 366,095 %10 3,660,950 تاسیسات 3

 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 %10 830,000 وسایل حمل و نقل 4

 260,300 260,300 260,300 260,300 260,300 260,300 %20 1,301,500 وسایل اداري 5

6 
هزینه هاي قبل از 

 بهره برداري
161,240 20% 32,248 32,248 32,248 32,248 32,248 32,248 

 1,095,963 1,095,963 1,095,963 1,095,963 1,095,963 1,095,963 جمع

  
  


