
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 حلوا ارده دیتول موضوع 

 تن 0011 ظرفیت

 استان یزد اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 72472 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 05301 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 444 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 2770 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 09181

ی
صاد
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ی و 
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ن

 

 73% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 7.9 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 های مالی ) در سال اول (با احتساب هزینه 
01% 

 نفر 60 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-0

تن در سال می باشد که در استان یزد احداث خواهد  0301حلوا ارده به ظرفیت  هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید

 0301است این واحد به منظور تولید  متر مربع احداث می شود الزم به ذکر 7711گردید این واحد در زمینی به مساحت 

 ساعته در روز فعالیت خواهد داشت. 1روز کاری در سال و یک شیفت  721تن حلوا ارده در 

 به طور کلی هدف از احداث این واحد به منظور نیل به اهداف زیر است:

 اشتغال زایی. -0

 صادرات خارج از کشور و ارزآوری. -7

 به این محصولتامین بخشی از نیاز داخلی  -3

 ...( ارزش افزوده محصوالت کشاورزی مانند )کنجد و-4

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان یزد

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-7

 :زاند ااست و مواد تشکیل دهنده آن عبارت حلوا ارده غذایی بسیار مقوی است که مصرف آن بیشتر به صورت صبحانه

شود و بصورت مایع سابیده که به آن ارده گفته می کنجددر ساخت حلوا ارده از  چوبکو  هل، تخم مرغ، شکر، کنجد

 .شودباشد استفاده میمی

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-7-0

 و تعرفه محصوالت طرح ISICکدهای 

ف
دی

ر
 

 نام محصول
 ISICکد 

واحد 

 سنجش
 کد تعرفه

 انگلیسی فارسی

 - تن Halva ardeh 0043407447 حلوا ارده 0

 یابماخذ: پورتال بهین
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%88%D8%A8%DA%A9
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AC%D8%AF


 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

لوا حتحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و تقاضای  شود.آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میدر این قسمت وضعیت 

 دهد.نشان می، کمبود بازار یا سهم قابل کسب بازار برای واحد تولیدی را ارده

عرضه =سهم قابل کسب بازار برای محصول-تقاضا  

 واحد:تن      حلوا اردهبینی تقاضای بینی عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 کمبود عرضه بینی حداقل نیاز بازارپیش عرضه آتی شرح/ سال

0353 20451 011547 33441- 

0354 20151 015047 33707- 

0350 27200 015570 33021- 

0357 13577 001070 77713- 

0352 17100 001302 73477- 

 .با کمبود عرضه مواجه خواهیم بود 0353-0352های شود طی سالهمانطور که مشاهده می

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-6

 ظرفیت اسمی

 واحد مقدار شرح ردیف

 تن در سال 0011 حلوا ارده 0
 

 ظرفیت عملی

 درصد استفاده ظرفیت عملی از ظرفیت اسمیدرصد استفاده  شرح ردیف

 تن در سال 0301 %51 حلوا ارده 0

 

 شاخص های عملیاتی-0

 ساعته در روز 1روز کاری در سال و یک شیفت  721

 

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-3

( به )تانکر استنلس استیلمرحله نخست ارده به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مصرفی که از مراکز تولید با مخازن ویژه  در

پمپ به  واحد حمل گردیده است به درون مخازن ذخیره تخلیه می گردد. سپس انتقال ارده به کمک مدار لوله کشی و

شکر نیز که توسط باالبر مارپیچی به مخزن ذخیره مشرف بر دیگ پخت وارد گردیده به مقدار  دیگ پخت انتقال یافته و

می گردد. عملیات اختالط به کمک سیستم همزن دور متغیر دیگ پخت که گرمایش آن  با ارده مخلوط 04به  47نسبت 

پس از حل شدن شکر و همگن شدن محلول  از طریق انتقال حرارت بخار در جدار دیگ تامین می شود، صورت می گیرد.

میزه توسط لوله های پودر حاصل از آسیاب دانه های هل جهت معطر شدن مخلوط به آن اضافه و سپس مقدار یعنی از آ

  رابط به مخزن قیفی شکل دستگاه پرکن انتقال می یابد.

 

 مواد اولیه  -9

 مشخصات فنی نام مواد

 از کنجد مرغوب و حاوی روغن بدون مواد اضافی ارده

 Aسفید تصفیه شده گرید  شکر

 سبز هل

 1/70mmو ضخامت  71mmپلی استایرن به عرض  ورق پلیمری

 

 پیش بینی میزان تولید -8

                                  شرح         

 سال 
 سال پنجم سال چهارم  سال سوم سال دوم سال اول

 %011 %011 %011 %011 %011 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 0،301 0،301 0،301 0،301 0،301 حلوا ارده 

 

 

 

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-01

 ارزش شرح شاخص

 32% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 32% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 3.1 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 01151 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %71 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 1035 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 %7 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %75 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


