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 خالصه طرح
   اسانس سیگار  نام محصول

   سیگارتولید   موارد کاربرد

   72  )تن(  ظرفیت پیشنهادي طرح
  روغن نعنا   عمده مواد اولیه مصرفی

   1164  )تن(  میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

   31000  )تن(  1390کمبود محصول در سال 
  28  )نفر(  زاییاشتغال

  گذاري ثابت طرح سرمایه
  ---   )یورو( ارزي
   12632  )میلیون ریال( ریالی
   12632  )میلیون ریال( مجموع

  در گردش طرح  سرمایه
  ---   )دالر( ارزي
   4582  )میلیون ریال( ریالی
   4582  )میلیون ریال( مجموع

   5000  )متر مربع(  زمین مورد نیاز 

  نازیرب
   1000 )متر مربع( تولیدي
   2000 )متر مربع( انبار

   1000 )متر مربع( خدماتی

مصرف سالیانه آب، برق و 
  سوخت

   264  )متر مکعب(آب 
   370800  )ساعت واتکیلو( برق

  ---   )لیتر( گازوئیل
   237600  )مترمکعب( گاز

یالن، مازندران، تهران، اصفهان، گ  هاي پیشنهادي براي احداث واحد صنعتی محل
  گلستان
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  ـ معرفی محصول1
کاغـذ، اسـانس و مـواد     -2توتـون   -1: هرنخ سیگار از چهار جزء اصلی درست شده است که عبارتنـد از 

 فیلتر  -4چسب  -3نگهدارنده 

اي از مـواد  هاي فرار از جمله مواد موثر گیاهان هسـتند کـه شـامل مخلـوط پیچیـده     ها یا روغناسانس
هـا نـوعی ترکیبـات    اسـانس . باشندمی... ها و ها، استرها، ستنشیمیایی آلی مثل ترپینوئیدها، آلدئیدها، الکل
هاي مختلف گیاهان تازه یا خشک همراه بـا بخـار آب بدسـت    فرار بوده که از تقطیر مواد فرار موجود در اندام

بـه خصـوص اگـر    (رنگ هسـتند  ترکیبات بیبه طور کلی . آید و وزن مخصوص آنها غالبا از آب کمتر استمی
-به طور کلی اسـانس . گرددولی بر اثر مرور زمان در اثر اکسید شدن رنگ آنها تیره می) تازه تهیه شده باشند

شوند، در حالی که با آب غیر قابل اختالط هستند؛ اما بـه انـدازه کمـی در آب حـل     ها در الکل کامال حل می
که ماده اصلی موجود در آن بـر اثـر   ) مانند عرقیات گیاهی و گالب(دهند ال میشده و بوي خود را به آن انتق
هـا داراي  اسـانس . ها نیز بـا یکـدیگر متفـاوت اسـت    همچنین طعم اسانس. یابدحرارت، گرما و هوا تغییر می

-میخصوصیات مشترکی بوده و عمدتا ترپینوئیدهایی هستند که قابل تقطیر بوده، لکه ثابت روي کاغذ بجا ن

هاي گـس، مالیـم، سـوزاننده،    آنها داراي طعم. شوندها صابونی نمیهاي ثابت با قلیاییگذارند، بر خالف روغن
  . شوندو مصنوعی تقسیم می) شبه طبیعی(باشند و به سه دسته طبیعی، مشابه طبیعی تلخ و شیرین می

هایی هستند که از ، فرآورده)رزین اولئورزین، گام رزین، اولئوگام(هاي طبیعی و ترکیبات وابسته اسانس
بـر  فشردن بخش برون(، فشردن ...)آب، بخار، آب و بخار و (هاي تقطیر مواد خام گیاهی معطر با یکی از روش

  .آیندو استخراج با حالل بدست می) و الیه بیرونی پوست مرکبات

یه معطر بـوده و از نظـر بـو    هایی هستند که حاصل از ترکیب مواد اولهاي مشابه طبیعی فرآوردهاسانس
  . باشندهاي طبیعی میمشابه اسانس

هـاي  هایی هستند که به طور تجاري از مواد شیمیایی آلی مشـابه اسـانس  هاي مصنوعی فرآوردهاسانس
  .باشندهاي طبیعی را دارا میگردند و بویی مشابه اسانسطبیعی تهیه می

شـود و  باشد، به طور گسترده اسـتفاده مـی  اسانس نعنا میدار از مانتول که نوعی در تولید سیگار اسانس
  . گیرندهاي دیگر به ندرت و بسیار کمتر از مانتول در تولید سیگار مورد استفاده قرار میاسانس
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  ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

. بنـدي آیسـیک اسـت    هـاي اقتصـادي همـان تقسـیم     بندي در فعالیـت  بندي و دسته ترین طبقه متداول
هـاي   مللـی فعالیـت  ال بندي استاندارد بین دي و دستهبن طبقه: بندي آیسیک طبق تعریف عبارت است از تقسیم

بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت     این دسته. اقتصادي
در  3آیسیک کد .دباشمیمصرفی در تولید سیگار  اسانسمحصول این مطالعه . شود رقمی  اختصاص داده می

  . ارائه شده است )1(جدول 

  
  محصول 3کد آیسیک: )1( جدول

  کد محصول  شرح محصول  ردیف

  24291413  ) نوعی اسانس نعنا(مانتول   1

   24291412  اسانس مصنوعی    2

   24291410  هاي شیمیایی انواع اسانس   3

   15491420  اسانس میوه    4

  
  
  ـ شماره تعرفه گمرکی1ـ2

المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت تجاري و همچنین  و ستدهاي بیندر داد 
بندي و نامگـذاري   شود که عبارت است از طبقه بندي استفاده می تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه

مبـادالت بازرگـانی    بـر همـین اسـاس در    .المللی بندي مرکز استاندارد و تجارت بین براساس بروکسل و طبقه
  . شود بندي کاالها استفاده می طبقهبندي بروکسل جهت  خارجی ایران طبقه

، مـانتول کـد تعرفـه گمرکـی بـراي      "آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمی ایـران "در کتاب 
   .باشدمی 29061100
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   ـ شرایط واردات1ـ3
، حقوق ورودي "گمرك جمهوري اسالمی ایرانآمار صادرات و واردات "طبق اطالعات موجود در کتاب 

  . باشدمیدرصد به ازاي هر کیلوگرم  4، مانتولبراي 
   

   ـ بررسی و ارائه استاندارد1ـ4
اسانس طبیعی نعنا . ارائه شده است )2( هاي مختلف در جدولاستانداردهاي ملی براي ارزیابی اسانس

با بخارآب به دست  Lamiaceaeاز خانواده  Menta×Piperita Lهاي گلدار گیاه صحرایی از تقطیر سرشاخه
  . آیدمی

   
  استانداردهاي ملی: )2(جدول 

  شماره استاندارد  موضوع

  4378   نمونه برداري -ها اسانس

  2274   هاي طبیعیبرداري و آزمون اسانسهاي نمونهروش

  2274 -4   آزمون روش - ریتبخ از پس ماندهیباق موادي ریگاندازه -ها اسانس

  2274 -5   آزمون روش - ينور چرخشي ریگاندازه -ها اسانس

  2274 -6   آزمون روش - شکست بیضري ریگاندازه -ها اسانس

  2274 -7   آزمون روش - فنل زانیمي ریگاندازه -ها اسانس

  2274 -8   خالء در ریتقط از پس ماندهیباقد مواي ریگاندازه -ها اسانس

  2274 -9   ینسبی چگالي ریگاندازهي ریگاندازه -ها اسانس

  4377   کلرور روش به لیکربن ارزشي ریگاندازه -ها اسانس

  3754   هایژگیو - نعنای عیطب اسانس
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   ـ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول1ـ5

تـرین اسـانس مـورد اسـتفاده در     عمده .شودتولید داخلی محصول وجود ندارد و محصول وارد کشور می
بسـته بـه کشـور    ( 180تـا   10در حـدود   قیمت جهانی ایـن محصـول  . باشدمی مانتولصنعت سیگار اسانس 

دالر بـه ازاي هـر    25 و هلنـد  آلمـان  باشد که بـه عنـوان مثـال منتـول    می کیلوگرمدالر به ازاي هر  )سازنده
 500000در بـازار ایـران    )سـاخت کشـور چـین   ( ت این مادهقیم .رسدکیلوگرم در بازار جهانی به فروش می

  . باشدمی گرمریال به ازاي هر کیلو

  
  ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6

آنچـه در ایـن مطالعـه مـورد     . گیرنددهنده و معطر کننده مورد استفاده قرار میها به عنوان طعماسانس
بوي مطبوع ایجاد شدن سیگار و ها باعث خنکانساس .هاي مصرفی در تولید سیگار استتوجه است، اسانس

شود و حتی بـراي افـزایش تـأثیر، روي کاغـذ و     در خود توتون سیگار استفاده می مانتولاز . شوندآن میدر 

  . شودفیلتر سیگار نیز از این ماده استفاده می

  
  ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول1ـ7

باشد، فقط امکان جایگزینی آن با اسانس شیمیایی وجـود  وجه به اینکه اسانس مورد نظر طبیعی میبا ت
-باشد، استفاده از اسانسهمچنین با وجود اینکه سیگار به نوبه خود کامال براي سالمتی انسان مضر می. دارد

تـوان بـراي ایـن محصـول     میبه همین دلیل ن. تري روي انسان گذاردتواند اثرات نامطلوبهاي شیمیایی می
بـارتر شـدن   هاي طبیعی نیز باعـث زیـان  همچنین الزم به ذکر است که اسانس. کاالي جایگزین معرفی نمود

. باشدتر از سیگارهاي معمولی میدار خطرناكشوند و در واقع کشیدن سیگارهاي طعماثرات منفی سیگار می
  . آورندر حقیقت اعتیاد بیشتري میتر هستند، ولی دخنکدار ظاهرا مانتولسیگارهاي 
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  ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز1ـ8

کاالهاي استراتژیک، کاالهایی هستند که در صـورت عـدم تـأمین و توزیـع آن در کشـور باعـث ایجـاد        
عـدم تولیـد و   . سـازند گردند و کشور را با بحران مواجه میمشکالت سیاسی و اقتصادي شدیدي در کشور می

. گـردد هاي توتون و تنباکو در کشور، باعث ایجاد مشکالت سیاسی و اقتصـادي شـدیدي نمـی   ساخت اسانس
   .شودبنابراین به عنوان یک کاالي استراتژیک محسوب نمی

  
  ـ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 1ـ9

و چـین اشـاره    ، هنـد ستان، مالزيتوان به آمریکا، آلمان، انگلاز کشورهاي عمده تولیدکننده اسانس می
  . کرد

گـان عمـده ایـن    با توجه به بازار مصرف این محصول که کارخانجات تولید سیگار هستند، مصرف کننـد 
   .باشدمحصول کشورهاي تولیدکننده دخانیات از جمله آمریکا و کشورهاي اروپایی می

  
  ـ شرایط صادرات1ـ10

-، اولویت تولید این محصول براي مصارف داخل کشور میمحصولدر حال حاضر به دلیل وارداتی بودن 

در حال حاضر صادرات . توان به صادرات این محصول پرداختباشد و در صورت رفع نیاز داخلی، می
  . باشدمحصول وجود ندارد و ضوابط کلی بر صادرات کاالها براي صادرات این کاال از کشور معتبر می
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  )9(صفحه   گاه صنعتی شریف دانش :مجري
 

  ـ وضعیت عرضه و تقاضا2
  
برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و  ـ بررسی ظرفیت بهره2ـ1

تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم 
آالت مورد استفاده در  هاي سازنده ماشین ها، نام کشورها و شرکت برداري کامل از ظرفیت بهره

   تولید محصول
طبق اطالعات دفتر آمار و اطالع رسانی معاونت توسعه صنعتی وزارت صنایع و معدن، واحد تولیدي فعال 

کارخانه  الزم به ذکر است که در حال حاضر. ارائه شده است) 3(در جدول کشور در  اسانسزمینه تولید در 
  . فعالی در زمینه تولید مانتول در کشور وجود ندارد

  
  فعال در زمینه تولید اسانسواحدهاي : )3(جدول 

یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  )تن( 4200  1385  خمین -مرکزي   اسانس شیمیایی  طعم افشان دریا  1

  
  

از نظر تعداد، ظرفیت، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2
هاي انجام شده اعم از  گذاري کنولوژي آنها و سرمایهمحل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح ت

  ) ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز
ها در وزارت صنایع و معدن، وضعیت طرح صنعتیطبق اطالعات دفتر آمار و اطالع رسانی معاونت توسعه 

  . ارائه شده است) 4(کشور در جدول 
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  سانستولید ادر زمینه  هاي در دست اجراطرح :)4(جدول 

یف
رد

  

  ظرفیت  تاریخ مجوز  محل استقرار  محصول  نام شرکت

  ) تن( 1   1386  تهران   مانتول   غالمرضا زنگنه ماهیدشتی    1

  ) تن( 100   1380  نیشابور  -خراسان رضوي  مانتول   محمدرضا عتباتی    2

  )تن( 1000  1387   تهران   انواع اسانس شیمیایی   ستاره سهیل سامان   3

  )تن( 1400  1385   تهران   انواع اسانس شیمیایی   ه پارسکیمیا افشر   4

  )تن( 25  1385  اراك  -مرکزي    اسانس مصنوعی   نادر کره بندي   5

  
  

   در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند واردات محصول 2ـ3
  . ارائه شده است )10( تا )5(در جداول  هاي مختلفدر سالاسانس توتون و تنباکو میزان واردات 

  
  89در سال  اسانس توتون و تنباکو ):5(ل جدو

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

   300052   3090270860   19019  29061100  چین    1

   149904   1546344972   6060  29061100  آلمان    2

  46742  490000000   4230  29061100 هند    3

  44693   463800724   1850  29061100 هلند    4

  7165   74462460   40  29061100 سوئیس    5

  548556   5664879016 جمع کل
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  88در سال  اسانس توتون و تنباکو ):6(جدول 
 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

   100033   995158566   6000  29061100  هند    1

   90290   890843424   5970  29061100  آلمان    2

  65630   652116981   6630  29061100 چین    3

  58705   575014548   2482  29061100 انگلستان    4

  1460   14097512   50  29061100 هلند    5

  316118   3127231030 جمع کل

  
  87در سال  اسانس توتون و تنباکو ):7(جدول 

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

   175405   1620457304   10400  29061100  چین   1

   144160   1330544849   6725  29061100  آلمان   2

  26661   250279482   1345  29061100 هند   3

  346227   3201281635 جمع کل

  
86در سال  اسانس توتون و تنباکو ):8(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  طرف معامله کشور  ردیف

   143278   1327836066   5380  29061100  آلمان   1

   134616   1249933727   6790  29061100  چین   2

   9820   91570000   120  29061100  انگلستان   3

   7650   71078580   250  29061100  ترکیه   4

  295363   2740418373 جمع کل
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85در سال  اسانس توتون و تنباکو ):9(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

   237294   2179037784   12500  29061100  آلمان   1

   199241   1834900348   9200  29061100  چین   2

   27800   254862399   18225  29061100  امارات متحده عربی   3

   13537   124962016   500  29061100  هند   4

  477872   4393762547 جمع کل

  
84در سال  اسانس توتون و تنباکو ):10(جدول   

 ارزش دالري ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه  کشور طرف معامله  ردیف

   33438   301170829   3160  29061100  آلمان    1

   24054   217079768   1530  29061100  چین    2

   7678   70096671   5440  29061100  امارات متحده عربی    3

  3336   29905100   120  29061100 ژاپن    4

  3007   27059129   200  29061100 اسپانیا    5

  71513   645311497 جمع کل

  
  . نشان داده شده است )1( جمع کل ارزش دالري براي پنج سال در شکل
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  اسانس توتون و تنباکودات روند وار ):1(شکل 

  
  ـ بررسی روند مصرف 2ـ4

با توجه به آمار واردات این محصول در سالهاي مختلف و عدم وجود کارخانه فعـال جهـت تولیـد در    

میـزان  ) 11(در جـدول شـماره   . باشـد داخل، میزان مصرف این ماده در کشور برابر با میزان واردات آن مـی 

  . هاي مختلف ارائه شده استمصرف این ماده در کشور در سال

  میزان مصرف مانتول در کشور ): 11(جدول 

  ) کیلوگرم(میزان مصرف   سال   تعرفه   ردیف 

1   29061100   89   31199   

2   29061100   88   21132   

3   29061100   87   18470   

4   29061100   86   12540   

5   29061100   85   40425   

6   29061100   84  10342   
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  و امکان توسعه آن  در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند صادرات محصول 2ـ5

  . تا کنون این ماده از کشور به سمت کشورهاي دیگر صادر نشده است

  

  ـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم2ـ6
االي دخانیات در کشور اولویت با توجه به کاربرد این محصول در دخانیات، و با توجه به سرانه مصرف ب

تن مانتول مصرف  30ساالنه در کشور در حدود . باشداول در اجراي این طرح خودکفایی در امر تولید می
الزم است تا با خودکفایی در امر تولید و در صورت . باشدشود که تمام مانتول مصرف شده وارداتی میمی

  . ی از لحاظ کیفیت و قیمت، به صادرات محصول توجه گرددهاي اروپایی و آسیایامکان رقابت با نمونه
  

ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و 3
  مقایسه آن با دیگر کشورها

  :ها عبارتند ازهاي استخراج اسانسترین روشمتداول
 )Water Distillation(آب  با تقطیر -

 )Water-Steam Distillation(بخار  و آب با تقطیر -

  )Steam Distillation(بخار  با تقطیر -

 )Extractive Distillation(استخراجی  تقطیر -

  )Cold Pressing(سرد  فشار روش -

  )Solvent Extraction(حالل  کمک به استخراج -

  )Supercritical Extraction(بحرانی  فوق استخراج -

  )Membrane(غشاء  از استفاده با استخراج -
 

  .شودها پرداخته میه به بررسی بیشتر این روشدر ادام
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  تقطیر -3-1-1
کند و باعث افزایش هاي استخراج به وسیله تقطیر عموما خشک کردن گیاه به بازده کمک میدر روش

  .شودآن می
  
 خشک کردن -3-1-1-1

روغن طی فرآیند افزاید، اگر چه مقداري از خشک کردن مواد قبل از استخراج روغن بر بازده استخراج می
  :شوداین عمل به چند صورت انجام می. رودخشک کردن از دست می

  )Air-Drying(هوا  جریان با کردن خشک -
 )Sun-Drying(خورشید  نور زیر در کردن خشک -

 )Oven-Drying(کن  گرم در کردن خشک -

 
ز نور خورشید لذا خشک کردن به دور ا. بردروغن را از بین می% 50خشک کردن زیر نور خورشید تا

محصوالت خشک شده باید در اسرع وقت به واحد تقطیر به منظور . دهدمیزان این اتالف را کاهش می
ها منتقل شوند ولی اگر الزم است که مدتی در محل انبار نگهداري شوند باید به دور از نور استخراج روغن

از طرفی قبل از انتقال به . شته باشدخورشید و در جایی خشک نگهداري شوند که رطوبت به آنجا راه ندا
توان مواد را خرد کرد این عمل نیز همراه با کمی اتالف روغن همراه است ولی در نهایت واحد تقطیر می

  .شودباعث افزایش درصد بازده می
ترین روش ترین و ارزانتوان به خشک کردن با نور خورشید به عنوان راحتدر فصول خشک سال می

توان از گرد و غبار دهند ولی نمیر این مورد مواد را در زیر نور خورشید و در هواي آزاد قرار مید. فکر کرد
هاي غیرمنتظره ممکن است محصول را دوباره تر همراه محصول خشک شده جلوگیري کرد و از طرفی باران

اي مرطوب سال که هدر فصل. اندهاي خورشیدي حل کردهکنالبته این مشکالت را نسل جدید خشک. کند
هایی کنهاي خورشیدي کارآیی الزم را دارا نیستند و لذا باید از خشککنرطوبت هوا باال است دیگر خشک

گیاهی تا دماي باال گرم  نباید مواد. کنند، استفاده کردکه حرارت الزم را از منابع انرژي دیگري تامین می
  . از طرفی رطوبت آنها نباید از حدي بیشتر باشدشود و شوند، زیرا باعث تخریب ساختار اسانس می
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ها از مواد گیاهی، استخراج به روش تقطیر به صورت عمده کاربرد دارد و اصوال به منظور استخراج اسانس
پذیر نبودن روش تقطیر به شود و در صورت امکاندر مرحله اول امکان استخراج به روش تقطیر بررسی می

  .آورندمی هاي استخراج دیگر روروش
  
  آب وسیله به تقطیر  -3-1-1-2

ترین و ارزانترین روش است و به عنوان روش بهینه براي تولید اسانس در ایران انتخاب این روش ساده
  . شده است

بخار آب به همراه بخار روغن از . جوشانندکنند و مخلوط را میور میدر این روش مواد را در آب غوطه
این دو ) Decanter(شود و سپس در جدا کننده مکانیکی دانسور تبدیل به مایع میدیگ خارج شده و در کن

ور باشند لذا آب مواد گیاهی در طول فرآیند استخراج باید همیشه در آب غوطه. شوندمایع از هم جدا می
 . شودها و پودرها استفاده میاین روش براي استخراج روغن از گل. تبخیر شده باید جایگزین شود

از معایب این روش تماس مواد . درجه سانتیگراد و فشار اتمسفریک است 100دماي تقطیر در حدود 
درجه سانتیگراد دارد که باعث  100هاي روغنی با دیواره گرم دیگ است که دمایی باالتر از گیاهی و اسانس

هاي مجاور دیواره ی روغنها یا هیدرولیز استرهاي همراه اسانس و تخریب ساختار مولکولاکسید شدن اسانس
  . درجه سانتیگراد است 300تا  150هاي روغنی بین دماي جوش اسانس. شودمی

زمان تقطیر به مواد حاوي روغن و خواص اسانس استخراج شده بستگی دارد ولی معموال در حدود سه 
باعث تخریب ولی . دهدطوالنی شدن مدت زمان تقطیر در صد تولید را اندکی افزایش می. ساعت است

هاي با دماي جوش باال و از طرفی درصد روغن. شودها و اکسید شدن آنها میساختمان مولکولی اسانس
میزان تولید و بازده این روش به حاللیت آب نیز وابسته . دهدسنگین را که نامطلوب هستند افزایش می

از . ول نهایی عاري از استر باشداست و ممکن است به علت هیدرولیز شدن استرها در مجاور دیواره محص
شود که ها میها در آب است که باعث از دست رفتن مقداري از اسانسمعایب بزرگ این روش انحالل اسانس

پردازد که سرعت این روش به مصرف و به کارگیري مقدار زیادي آب می. جداسازي آنها از آب دشوار است
  .دهدیسازي پس از هر بار تخلیه را کاهش مآماده
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  : واحد تقطیر سه قسمت دارد
 محفظه یا تانک -

شود و آب شوند و آب داخل تانک به وسیله ژاکت یا منبع مستقیم گرم میمواد در تانک قرار داده می
ور شود مدام باید جایگزین شود تا همیشه مواد در آب غوطهآبی که بخار می. کندشروع به جوشیدن می

تانک محلی براي وارد کردن مواد به داخل و همچنین خارج ساختن مواد مصرفی از طرفی باید این . باشند
بهتر است . کنداي که در باالي این تانک وجود دارد بخار را به طرف کندانسور هدایت میلوله. داشته باشد

  . در طراحی، قطر تانک اندکی از ارتفاع آن کمتر باشد
ها وارد دهند و آلومینیم هم با فنل موجود در روغنهاي استخراجی واکنش میآهن و مس با روغن

توان از مس ولی می. شود لذا بهترین جنس براي ساخت این تانک شیشه و یا آهن زنگ نزن استواکنش می
  .قلع اندود نیز استفاده کرد

 کندانسور -

استه سرعت تولید به این قسمت وابسته است و اگر کندانسور مصرفی کوچک باشد از سرعت تولید ک
اي از آب سرد قرار دارد و جریان آب سرد آن را خنک هایی است که در محفظهکندانسور داراي لوله. شودمی
توان از همانند تانک جنس آن هم باید از شیشه یا آهن زنگ نزن باشد ولی در بعضی موارد می. کندمی

  .آلومینیم و یا مس هم سود جست
  کننده جدا -

وقتی به مخلوط اجازه استراحت داده شود دو فاز روغن و آب از . و روغن استوظیفه آن جدا ساختن آب 
توان دو فاز جدا شده را از باال و پایین گیرند و میشوند و بر اساس دانسیته بر روي هم قرار میهم جدا می

  . گرداننداگر مایع همراه خود مقداري بخار همراه داشته باشد آن را به داخل دیگ باز می. ظرف خارج کرد
  
  آب و بخار تقطیر با -3-1-1-3

ور نیستند و در باالي آب این روش هم مانند تقطیر توسط آب است با این تفاوت که مواد در آب غوطه
در این . این روش کمی گرانتر است لکن براي استخراج روغن از برگ ها بهتر است. در حال جوش قرار دارند

درجه سانتیگراد و فشار اتمسفریک  100ت و دماي تقطیر در حدود روش نیازي به خرد کردن مواد نیس
شوند و از طرفی میزان اتالف ها کمتر دچار تخریب میاین روش معایب تقطیر با آب را ندارد و روغن. است
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توان دما یا فشار را اسانس به واسطه انحالل در آب کمتر است، لکن شرایط عملیاتی محدود است و نمی
   .و همیشه بخار اشباع است که قدرت استخراج کمی داردتغییر داد 

  
  آب بخار با تقطیر  -3-1-1-4

ولی بخار در بویلر، جداگانه تهیه شده و از پایین . این روش تقریبا شبیه روش تقطیر با آب و بخار است
از بخار فوق  توانشود و میدر این روش بر حسب روغن استخراجی دما و فشار تنظیم می. شودوارد تانک می

این روش داراي بازده باالتر است ولی از هر دو روش قبلی گرانتر است و براي استخراج . گرم استفاده کرد
  . تر استهاي با دماي جوش باال مناسبروغن

در سه روش تقطیر باال تنها تفاوت در چگونگی بخار ورودي و شرایط استخراج است، و هر در روش براي 
   .ازده استخراج تغییراتی صورت گرفته استبهبود شرایط و ب

  
 استخراجی تقطیر - 3-1-1-5

شود و بخار آب با گذر از میان بستر گیاهی اسانس را در این روش همانند تقطیر با بخار آب عمل می
آب و اسانس خروجی از کندانسور وارد ستون تقطیر . برداستخراج کرده و همراه خود به داخل کندانسور می

ها به دما حساس باشند و نتوان از اگر اسانس. شودشود و اسانس به این روش از آب جدا میجی میاستخرا
  .شوندهاي استخراج به کمک حالل مطرح میتقطیر استفاده کرد، استخراج به روش

  
  حالل  کمک به استخراج  -3-1-2

اهان دارویی بیشتر استخراج باشد که در مورد استخراج از گیروش متداول دیگر، استخراج با حالل می
هاي جامد نیز هاي شیمیایی، استخراج به وسیله روغنعالوه بر استخراج با حالل. گرددمایع می -جامد 

  .باشدروش دیگري براي استخراج اسانس می
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  فیلتر کردن  -3-1-3
وسط فیلتر توان در مرحله بعد روغن جمع آوري شده را تپس از استخراج اسانس توسط آب داغ می

کردن مخلوط جدا کرد که استفاده از فیلترهاي از جنس کتان مفید است، آب در کتان نفوذ کرده و از روغن 
  .شودجدا می

  
  پرس کردن  -3-1-4

به این طریق که پوست میوه آنها . شودهاي مرکبات از این روش استفاده میمعموال براي استخراج اسانس
شود بر روي یکی از این دو صفحه اسفنج یا ابري نصب شده است که رده میبین دو صفحه قرار گرفته و فش

سپس در مرحله بعدي ابر را فشرده و اسانس را جمع آوري . کندهاي خارج شده را در خود جذب میاسانس
بندي و انبارداري اسانس تولید شده از خلوص و کیفیت مطلوب برخوردار است لذا به واحد بسته. کنندمی

  . شودل میمنتق
 :کرد توجه زیر نکات به باید استخراج واحد طراحی در

  مالحظات آزمایشگاهی -
  سازي مصرف انرژيبهینه -
 نحوه ورود بخار و خروج آن -

  

ایـن  . شـود اي استفاده مـی براي تولید منتول به روش صنعتی از یک فرآیند کریستالیزاسیون چند مرحله

باشد زیراکه محصول تولیدي داراي خلـوص بـاالیی   صنعت میتولید منتول در ترین روش براي روش رایج

  . شماتیکی از فرآیند تولید منتول نشان داده شده است) 2(در شکل شماره . باشدمی

مول بر ساعت منتول ارائه شده  633/5موازنه انرژي و مواد براي تولید ) 12(همچنین در جدول شماره 

  . است
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   روش استخراجی فرآیند تولید منتول به): 2( شکل

  

   موازنه مواد و انرژي براي فرآیند تولید منتول): 12(جدول 

   S1   S2   S5   S6   S7   S8   S9  نام جریان 

  مایع   مایع   جامد   جامد   مایع / جامد  مایع / جامد  مایع   فاز 

   -C◦ (  67/26   67/1   78/7-   78/7-   67/1   67/1   78/7(دما 

   bar_a (  013254/1   013254/1   013254/1   013254/1   013254/1   013254/1   013254/1(فشار 

   004/163   608/161   270/156   270/156   608/161   170/159  170/159  وزن مولکولی 

   lb mol/hr (  000/50   000/50   164/27   633/5   836/22   164/27   531/21(دبی مولی 

    کسر مولی اجزا 

D-limene   0800/0   0800/0   1472/0     1473/0   1858/0   

   4195/0   5398/0   000/1   000/1   5399/0   7500/0   7500/0  منتول 

   2554/0   2025/0     2025/0   1100/0   1100/0  منتیل استات 

   1393/0   1104/0     1104/0   0600/0   0600/0  منتون 
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یند در فرآ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  ـ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي4
  تولید محصول 

به طور . ها مزایا و معایبی نسبت به هم دارندهمانطور که در بخش قبل توضیح داده شد هرکدام از روش
توان از روش تقطیر استخراجی استفاده نمود و باید از روش مثال اگر اسانس به دما حساس باشد نمی

اده براي تولید منتول داراي یک مزیت روش استخراجی مورد استف. استخراج به کمک حالل استفاده نمود
همچنین مزیت . باشدباشد که آن جداسازي اسانس با خلوص باال میهاي دیگر میبزرگ نسبت به روش

  . باشدمی دیگري که این روش دارد، سادگی فرآیند
  

گذاري ثابت  ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه5
با استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجراء، (و ارزي به تفکیک ریالی 

UNIDO و  هاي فروشنده تکنولوژي  هاي اطالعاتی جهانی، شرکت و اینترنت و بانک
  ... )و  تجهیزات 

شود و ظرفیت تولیدي کارخانه مورد نظر باید به طور خط تولید براي این سیستم پیوسته فرض می
زمان محدودي  مان تولید تا تحویل به مشتريبه این نکته الزم است که باید از ز توجه. ساالنه مشخص گردد

  . در نظر گرفته شود
گذاري، الزم است تا براي محاسبه حداقل ظرفیت اقتصادي کارخانه و بدست آوردن حجم اولیه سرمایه

زان ظرفیت کارخانه هاي ساالنه کارخانه محاسبه شود و با در نظر گرفتن مقداري حاشیه سود، میهزینه
گذاري اولیه، دوره بازگشت سرمایه تخمین زده شود و در سپس با تعیین حجم سرمایه. محاسبه گردد

صورتیکه دوره بازگشت سرمایه مناسب باشد، ظرفیت محاسبه شده به عنوان حداقل ظرفیت کارخانه در نظر 
، باید محاسبات از ابتدا انجام شود و شود و در صورتیکه مدت دوره بازگشت سرمایه زیاد باشدگرفته می

براي محاسبه و . ظرفیت جدیدي در نظر گرفته شود تا دوره بازگشت سرمایه به دوره مناسبی کاهش یابد
گذاري طرح الزم است تا ابتدا تعدادي فرضیات براي تخمین حداقل ظرفیت کارخانه و حجم اولیه سرمایه

  : باشندت محاسبات به شرح زیر میفرضیا. انجام محاسبات در نظر گرفته شود
 . شوداي بابت اجاره زمین و یا سوله پرداخت نمیشود و ساالنه هزینهزمین کارخانه خریداري می -
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- هاي مورد نیاز از سازندگان، تولیدکنندگان و نمایندگیتجهیزات، وسایل آزمایشگاهی و دستگاه -

 .شودها خریداري می

 و شب کند، که در شیفت عصرفعالیت می و شب ، عصرساعته صبح 8شیفت  سهکارخانه در  -
روز کاري در  300هر سال . باشندهاي اداري تعطیل میفقط بخش عملیاتی فعال است و بخش

  .نظر گرفته شده است
  : باشدهاي ساالنه احداث کارخانه شامل موارد زیر میهزینه
 هزینه پرسنل  -1

 هزینه آب، برق، گاز و تلفن  -2

  اولیه هزینه خرید مواد -3

 ) از قبیل حمل و توزیع(هزینه خدمات فروش  -4

 
  هاي ساالنه محاسبه هزینه

  هاي پرسنلی هزینه  
به همراه ...) اعم از اداري، عملیاتی و (هاي ساالنه پرسنل ابتدا باید تعداد پرسنل براي محاسبه هزینه

صص هر یک نشان داده تعداد پرسنل کارخانه به همراه تخ )13(در جدول . تخصص هر یک مشخص گردد
  . شده است

  

  تعداد و تخصص پرسنل مورد نیاز براي کارخانه به همراه حقوق و مزایاي در نظر گرفته شده براي هر یک :)13(جدول 
ف 

ردی
  

  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 
حقوق پایه 
   *براي هر نفر

بیمه براي 
   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 

   *اداساس تعد

   18450   3450   15000  صبح    MBA   1  ارشد و باالتر کارشناسی  مدیرعامل    1

  مهندسی شیمی   2  کارشناسی و باالتر   مدیر کارخانه    2
سه 
  شیفت

13000   2990   31980    

   24600   2300   10000  صبح   صنایع غذایی   2  کارشناسی ارشد و باالتر   کارشناس ارشد    3
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ف 
ردی

  

  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 
حقوق پایه 
   *براي هر نفر

بیمه براي 
   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 

   *اداساس تعد

   1  کارشناسی ارشد و باالتر   کارشناس ارشد    4
 - مهندس شیمی 
  طراحی فرآیند

   12300   2300   10000  صبح 

   8610   1610   7000  صبح   شیمی کاربردي  1 کارشناسی  کارشناس   5

  1 کارشناسی  کارشناس   6
  شیمی تجزیه 

  )کنترل کیفیت(
  8610   1610   7000  صبح 

    9  کارشناسی  پرسنل تولید   7
سه 
  شیفت

6000   1380   66420   

   12300   2300   10000  صبح   مدیریت مالی     1  ارشد کارشناسی  مدیر مالی      8

   9840   1840   8000  صبح   بازاریابی و فروش    1  کارشناسی و باالتر   مدیر فروش    9

   12300   2300   10000  صبح   امور قراردادها    1  ارشد کارشناسی  معاون حقوقی    10

   8610   1610   7000  صبح   حسابداري    1  اسی کارشن  حسابدار    11

   14760   1380   6000  صبح   ارتباط با مشتري    2  کارشناسی   کارشناس فروش    12

   6150   1150   5000  صبح   منشی    1  دیپلم یا کارشناسی فوق  منشی    13

   4920   920   4000  صبح   رانندگی    1  دیپلم   لجستیک    14

   4920   92   4000  صبح   آبدارچی    1  دیپلم   آبدارچی    15

   9840   92   4000    نگهبان    2  دیپلم   نگهبان  16

  254610  مجموع حقوق ماهیانه پرسنل   28  جمع کارکنان    17

18   
هاي در نظر گرفته شده در سال مجموع ماه

  ساالنه ... براي احتساب پاداش، عیدي و 
  4073760  مجموع حقوق ساالنه پرسنل    16

  باشد غ به هزار ریال میمبال*
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  هاي آب، برق، گاز و تلفن هزینه  
هاي موجود در خط تولید کارخانه هاي روشنایی و دستگاههزینه برق کارخانه عمدتاً مربوط به سیستم

 2خط تلفن،  8براي کارخانه . شودمتر در نظر گرفته می 5000میزان مساحت تقریبی کارخانه . باشدمی
ارائه شده  )14( هاي ساالنه آب، برق، گاز و تلفن کارخانه در جدولهزینه. شودرفته میخط نمابر در نظر گ

- بر ساعت می کیلوگرمبه عنوان حداقل ظرفیت کارخانه در نظر گرفته شده است و واحد آن  xمتغیر . است

  . باشد
  

  هاي ساالنه آب، برق، گاز و تلفن هزینه :)14( جدول

ف 
ردی

  

  واحد   صرف میزان م  عنوان هزینه 
هزینه ریالی به 

  ازاي واحد 

متوسط ساعات 

  دسترسی ساالنه

هزار (مبلغ ساالنه 

  ) ریال

   m3/hr   4000   5280   1056   05/0  آب    1

  x ×15/0  +50   kW   425   7200  x × 459  +153000  برق    2

   x ×3/0  +30   m3/hr   700   7200 x × 1512  +151200  گاز    3

   42240  5280   800   خط   10  تلفن    4

   x × 1971+  347496  مجموع    5

  
  هزینه خرید مواد اولیه    

  . ارائه شده است) 15(نام، میزان مصرف و هزینه مواد اولیه مورد نیاز در جدول شماره 
  

  مواد اولیه هاي ساالنه هزینه :)15(جدول 

یف
رد

  

  نام ماده 
به  کیلوگرم(مقدار 

  ) ازاي هر تن محصول
  ) ریال(احد قیمت و

به ازاي هر تن  قیمت کل
  ) ریالهزار ( محصول

   192000   120000   1600  روغن نعنا    1
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  )25(صفحه   گاه صنعتی شریف دانش :مجري
 

یف
رد

  

  نام ماده 
به  کیلوگرم(مقدار 

  ) ازاي هر تن محصول
  ) ریال(احد قیمت و

به ازاي هر تن  قیمت کل
  ) ریالهزار ( محصول

   2/419   2620    160  مواد شیمیایی    2
   140   -   -  بندي محصول مواد براي بسته   3

   2/192559  مجموع 

  
  ) از قبیل حمل و توزیع(هزینه خدمات فروش 

هزینه حمل و توزیع محصول . باشدیع محصول کارخانه میهزینه خدمات فروش شامل حمل و توز
  .   هزار ریال به ازاي هر تن در نظر گرفته شده است 300کارخانه 

  . هاي عمر کارخانه نشان داده شده استهاي ساالنه احداث کارخانه براي سالهزینه )16(در جدول 
  

  هاي ساالنه احداث کارخانه هزینه ): 16(جدول 

  واحد هزینه   مبلغ ساالنه هزینه    هزینه  عنوان  ردیف 

  هزار ریال    4073760  پرسنلی    1

  هزار ریال    x × 1971+  347496  آب، برق، گاز و تلفن    2

  هزار ریال    x × 24/1386426  خرید مواد اولیه    3

  هزار ریال    x × 2160  خدمات فروش    4

  
هاي ساالنه از ه وابسته بودن متغیرهاي مربوط به هزینهبراي محاسبه حداقل ظرفیت کارخانه، با توجه ب

به عنوان حداقل ظرفیت کارخانه، رابطه بین  xبا در نظر گرفتن متغیر . گرددهاي ریاضی استفاده میروش
این فرمول به . شودهاي ساالنه با متغیر در نظر گرفته شده به شکل یک فرمول ریاضی استخراج میهزینه

  : دباشصورت زیر می
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  )26(صفحه   گاه صنعتی شریف دانش :مجري
 

          x ×2160 +x ×24/1386426  +347496  +x ×1971 +4073760  =هزار ریال(هاي ساالنه کارخانه هزینه(  
                                          x ×24/1390557  +4421256 =             
  

رخانه و درآمدهاي ساالنه اولیه احداث کا هاي ساالنه کارخانه، الزم است تا هزینهبا مشخص شدن هزینه
هاي براي تعیین هزینه. نیز مشخص گردد تا بتوان محاسبات را تکمیل و ظرفیت کارخانه را مشخص نمود

اولیه احداث کارخانه باید ابتدا ملزومات اولیه احداث کارخانه مشخص شود و پس از آن با تعیین مقدار 
  . نه تعیین گرددهزینه هر یک از ملزومات، هزینه اولیه احداث کارخا

  : باشدملزومات احداث کارخانه به شرح زیر می

هزینه هر متر . باشدشود که محل احداث کارخانه در شهرك صنعتی میفرض می: خرید زمین -
 .شودریال در نظر گرفته می 450000هاي صنعتی استان تهران به طور متوسط زمین در شهرك

 2250باشد، هزینه خرید زمین متر می 5000نیاز  بنابراین اگر فرض کنیم مساحت زمین مورد
 . آیدمیلیون ریال بدست می

براي محاسبه هزینه عملیات عمرانی و احداث کارخانه که : عملیات عمرانی و احداث کارخانه -
کشی، بندي، خیابانکشی و جدولشامل هزینه ساخت سوله، بخش اداري، انبار، فضاي سبز، کانال

شود هزینه باشد، فرض میمی... ی و سرمایشی، تأمین سیستم روشنایی و تأمین سیستم گرمایش
میلیون  5000بنابراین هزینه عملیات عمرانی و احداث کارخانه . باشدریال می 1000000هر متر 

 . آیدریال بدست می

 هزینه تأمین آب، برق، گاز و تلفن در جدول :تأمین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز کارخانه -
  . نشان داده شده است) 17(

  
  هزینه برقراري انشعاب آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز کارخانه  ):17(جدول 

  ) هزار ریال(هزینه کل   تعداد   ) هزار ریال(هزینه برقراري انشعاب   عنوان انشعاب مورد نیاز   ردیف 

   12600   1   12600  آب    1

   x × 82345/131   1  7/44054  +x × 82345/131+  7/44054  برق    2
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  )27(صفحه   گاه صنعتی شریف دانش :مجري
 

  ) هزار ریال(هزینه کل   تعداد   ) هزار ریال(هزینه برقراري انشعاب   عنوان انشعاب مورد نیاز   ردیف 

   132000   1   132000  گاز    3

   5000   10   500  تلفن    4

   x × 82345/131+  7/193654  جمع کل    5

  

 ): تجهیزات خط تولید و وسایل آزمایشگاهی(تأمین تجهیزات خط تولید  -

  : از ندتجهیزات عمده مورد نیاز عبارت

 سیستم سرمایش  -

  RPM 1200سانتریفیوژ سنگین با دور  -

 دار براي واکنش راکتور همزن -

 کن داراي ترموستات براي کنترل دما خشک -

 فیلتر خأل  -

 ...) آب تصفیه شده، محصول و(مخازن نگهداري مواد  -

  تجهیزات واحد یوتیلیتی -

 بندي محصولهاي بستهدستگاه -

   تجهیزات آزمایشگاهی -

محصـول   کیلـوگرم بـر سـاعت   هـر  میلیون ریـال بـه ازاي    37قیمت تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز 
  . شودتولیدي تخمین زده می

بینـی نشـده در طـول دوره احـداث     هاي پیشبراي در نظر گرفتن سایر هزینه: هاهزینه سایر -
 . گردددرصد به هزینه اولیه احداث کارخانه اضافه می 3کارخانه، مبلغ 

  . تنشان داده شده اس )18( هاي اولیه احداث کارخانه در جدولهزینه
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  هاي اولیه احداث کارخانه هزینه ):18(جدول 

  واحد مبلغ   مبلغ هزینه   گذاري عنوان هزینه سرمایه  ردیف 

  هزار ریال    2250000  خرید زمین کارخانه    1

  هزار ریال    5000000  عملیات عمرانی و احداث کارخانه    2

  هزار ریال    x  ×82345/131+  7/193654  انشعاب و اختصاص آب، برق، گاز و تلفن    3

  هزار ریال    x × 37000  تجهیزات خط تولید    4

  هزار ریال   جدول  4تا  1هاي ردیف درصد هزینه 3  ها سایر هزینه   5

گذاري براي احداث کارخانه به شکل یک فرمول ریاضـی بـه صـورت    هاي اولیه سرمایههزینه بنابراین
  : گرددزیر محاسبه می

  

            03/1  ×)x × 82345/37131  +7/7443654 = (هاي اولیه احداث کارخانه هزینه)هزار ریال (  

  

در مرحله آخر از محاسبات اقتصادي احداث کارخانه براي تعیین حداقل ظرفیت کارخانه، الزم اسـت تـا   
محصـول  منتـول و  درآمد کارخانه مد نظر فقط از طریق فروش . درآمدهاي ساالنه کارخانه نیز محاسبه گردد

ریال به ازاي  D-Mentholised 40000قیمت . گرددبه مشتریان  حاصل می D-Mentholisedجانبی آن که 
 428/0همچنین الزم به ذکر است که به ازاي تولید هر کیلوگرم منتـول،  . شودهر کیلوگرم در نظر گرفته می

  . شودتولید می D-Mentholisedکیلوگرم 

  : باشدرخانه در قالب فرمول ریاضی به شرح زیر میبنابراین درآمدهاي ساالنه کا

  

)x × 40 × 428/0 × 7200 + ( )x × 300 × 7200(  = درآمدهاي ساالنه کارخانه)هزار ریال(  

                                                        x × 2283264 =  
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بـر اسـاس اطالعـات    . ه محاسـبه گـردد  ها و تجهیزات کارخاندر نهایت الزم است تا استهالك ساختمان
-هاي کارخانـه تعیـین مـی   هاي مستقیم میزان استهالك تجهیزات و ساختمانکتاب مجموعه قوانین مالیات

. شـود در نظـر گرفتـه مـی   % 10هـا  سال و استهالك سـاختمان  10به طور متوسط استهالك تجهیزات . شود
   :شودبنابراین هزینه استهالك از رابطه زیر حساب می

  

725000  ) +x × 3700 = (هاي استهالك کارخانه هزینه)هزار ریال(  

  

هـاي سـاالنه و   با کامل شدن محاسبات اقتصادي احداث کارخانه، در مرحله بعـد بـا کـم کـردن هزینـه     
درصـد سـود ناخـالص بـه      25. شوداستهالك کارخانه از درآمدهاي ساالنه کارخانه، سود ناخالص محاسبه می

با تعیین سود خـالص سـاالنه، در مرحلـه    . شوداز درآمدها کسر شده و سود خالص محاسبه میعنوان مالیات 
الذکر سـود خـالص سـاالنه از فرمـول زیـر      با توجه به مطالب فوق. شودبعد دوره بازگشت سرمایه محاسبه می

  : شودمحاسبه می

                                   3859692 - x × 07/666755  =هزار ریال(الص ساالنه کارخانه سود خ(  

  

  : براي محاسبه دوره بازگشت سرمایه دو فرمول مورد نیاز است که این دو فرمول عبارتند از

  : 1فرمول شماره 

                                   3859692 - x × 07/666755  = هزار ریال(سود خالص ساالنه کارخانه(  

  : 2فرمول شماره 

                 341/7666964  - x × 7781535/38245  =هزار ریال(هاي اولیه احداث کارخانه هزینه (  

  

، براي اینکه سود خالص ساالنه کارخانه مثبت باشـد، حـداقل ظرفیـت سـاالنه     1بر اساس فرمول شماره 
  . باشدمی تن 42مورد نیاز کارخانه در حدود 
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  . ه نشان داده شده استنحوه انتخاب ظرفیت بهینه کارخان )19( در جدول

  

  انتخاب ظرفیت بهینه کارخانه  ):19(جدول 

یف
رد

  

ظرفیت 
  ) تن(انتخابی 

سود خالص ساالنه 
  ) میلیون ریال(

-هزینه اولیه سرمایه

  ) میلیون ریال(گذاري 
دوره بازگشت 

  ) سال(سرمایه 

1   2/43   838/140   439/7896   07/56   

2   4/50   593/807   685/7934   83/9   

3   6/57   348/1474   930/7972   41/5   

4   8/64   104/2141   176/8011   74/3   

5   0/72   859/2807   422/8049   87/2   

6   2/79   614/3474   668/8087   33/2   

7   4/86   369/4141   914/8125   96/1   

8   6/93   124/4808   159/8164   70/1   

9   8/100   879/5474   405/8202   50/1   

10   0/108   634/6141   651/8240   34/1   

11   2/115   389/6808   897/8278   22/1  

  

ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور 6
قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز 

  در گذشته و آینده
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تـوان آنهـا   همچنین در صورت کمبود مواد اولیه، می. ن مواد اولیه در داخل کشور وجود داردامکان تأمی
هاي واردات آنهـا بـا محاسـبات در نظـر گرفتـه شـده در بـاال فـرق         را از منابع خارجی تأمین نمود که قیمت

   .باشدچندانی ندارد و در صورت واردات مواد اولیه باز هم طرح داراي توجیه اقتصادي می

  

  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7
هـاي  کارخانه( محصولکنندگان به مصرف ینزدیکتواند با توجه به میقه مناسب براي اجراي طرح، منط

-توان استانبا توجه به آنچه ذکر گردید، می .مین مواد اولیه انتخاب شودأو یا نزدیک بودن به محل ت) سیگار

  . را جهت احداث کارخانه نام برد مازندران، گلستان تهران، اصفهان، گیالن،هاي 

  

  ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8
هاي مورد نیاز باید تخصص )13( از نظر تأمین نیروي انسانی کارخانه مشکلی وجود ندارد و مطابق جدول

حتی نیروهاي با تجربه و هاي مورد نیاز به راحتی در کشور وجود دارد و به راتخصص. جذب کارخانه شود
  . شوندمتخصص جذب کارخانه می

  
راه (ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 9

و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب براي ...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  ـ راه
  اجراي طرح

ارائه ) 20(مصرف آب، برق و سوخت در جدول شماره  بر اساس ظرفیت بهینه تخمین زده شده، میزان
  . شده است
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  ساالنه آب، برق، گاز و تلفن  دیماند درخواستی و میزان مصرف :)20(جدول 

ف 
ردی

  

  واحد   مصرف ساالنه   واحد   دیماند درخواستی   عنوان اشتراك 

  m3/month   264  m3   22  آب    1

   kW   8/370   MW.hr   60  برق    2

  m3/hr   237600   m3   160  گاز    3

  -   -  خط    10  تلفن    4

  

  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10
هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و هاي مالی براي طرحیکی از مهمترین حمایت

شرایط این تسهیالت در ادامه . باشدتسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می
  .هاي صنعتی آمده استبراي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده در بخش سرمایه -1
  . شودگذاري ثابت در محاسبه لحاظ میدرصد سرمایه 70تا سقف 

یسات و تجهیزات کارگاهی با سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسساختمان و محوطه - 1-1
  .گردددرصد محاسبه می 60ضریب 

درصد و در غیر این  90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  - 1-2
  .گردددرصد محاسبه می 75صورت با ضریب 

درصد  70گذاري ثابت کمتر از گذاري ماشین آالت خارجی در سرمایهصورتیکه حجم سرمایه در - 1-3
  .گردددرصد محاسبه می 70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1- 1باشد، اقالم بند 

رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها برداري میهایی که به مرحله بهرهاین امکان وجود دارد، طرح -2
  .درصد از شبکه بانکی تأمین گردد 70به میزان 
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درصد و نرخ سود  12ي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت هانرخ سود تسهیالت ریالی در وام -3
مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود و هزینه   Libor% +2تسهیالت ارزي 

  .باشددرصد ثابت می 3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 
الی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ری -4

  .شودسال در نظر گرفته می 8از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 
حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم  -5

  .شودسال در نظر گرفته می 10
  :باشدیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر میهاي مالعالوه بر تسهیالت مالی معافیت

درصد معافیت مالیاتی شامل  80برداري هاي صنعتی، چهار سال اول بهرهبا اجراي طرح در شهرك -1
  .طرح خواهد شد

  .برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بودسال اول بهره 10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2
درصد سود ناخالص  25) هاي صنعتی و مناطق محرومبه جز شهرك(راي مناطق عادي مالیات ب -3

  .تعیین شده است
  
  

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11
  جدید

تن از نظر  72بر اساس محاسبات اقتصادي انجام شده، احداث کارخانه با ظرفیت حداقل تولید ساالنه 
بالغ بر  1389با توجه به میزان زیاد واردات این محصول که در سال  بنابراین. اقتصادي مقرون به صرفه است

- شود، زیراکه عالوه بر صرفهجراي طرح مورد نظر توصیه میاحداث کارخانه براي ا تن بوده است، 31000

توان محصول آن در داخل، می با توجه به بازار فراوانهمچنین  .شودجویی ارزي باعث خودکفایی نیز می
  . ظرفیت بیشتري را براي کارخانه در نظر گرفت تا دوره بازگشت سرمایه کمتر گردد
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  ـ منابع و ماخذ 12
  معاونت توسعه صنعتی وزارت صنایع و معدن، دفتر آمار و اطالع رسانی .1
 گمرك جمهوري اسالمی ایران، دفتر آمار و اطالع رسانی .2

هاي مستقیم، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان، به اهتمام تمجموعه قوانین مالیا .3
  غالمحسین دوانی

 


