
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 و کلزا ایسو یاز دانه ها یخط روغن کش یراه انداز موضوع 

 تن روزانه 0111 ظرفیت

 خرمشهر  صنعتی شهرک، خرمشهر شهر، استان خوزستان اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 ریالمیلیون  107،117 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 700،113 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 7،0,1 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 701،113 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

 میلیون ریال0،331،11 1 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه
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 173%, :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 370 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
33% 

 نفر 11 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

های سویا و کلزا می باشد که در جهت نیل به اهداف  ه اندازی خط روغن کشی از دانهاهدف از اجرای این طرح به منظور ر

 زیر شروع به فعالیت خواهد کرد:

 اشتغالزایی .0

 تامین روغن خام کارخانجات تصفیه روغن .3

 جلوگیری از واردات روغن خام و متعادل کردن قیمت در بازار داخل .7

 تأمین دانه روغنی کلزا و حمایت از کشاورزان   .7

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 باشد.شهرک صنعتی خرمشهر می –شهر خرمشهر  –استان خوزستان محل اجرای طرح، 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 روغن کلزا:

 اسید دلیل حضور به سویا و ذرت ، آفتابگردان ممتاز روغنی های دانه از حاصله های روغن با مقایسه مقام در کلزا روغن

 پاییزه و بهاره تیپ دو دارای کلزا ارقام . است برخوردار باالیی ای تغذیه کیفیت از کلسترول فاقد و نشده اشباع چرب های

 سازی بهاره به نیازی ضمن در و کمتری برخوردارند عملكرد از کوتاهتر رشد دوره دلیل به بهاره ارقام که باشند می

 .باشند می سرما دوره یك گذراندن نیازمند پاییزه ارقام حالیكه در ندارند، ( )ورنالیزاسیون

 روغن سویا:

محسوب می شود، همچنین در  E می باشد و منبع خوبی برای ویتامین 7روغن سویا حاوی میزان زیادی اسید چرب امگا

 .دمای باال قدرت پایداری زیادی ندارد

رب و ترکیب اسید های چ هستنداساساً روغن های مایع گیاهی دارای تری گلیسیرید اسید های چرب غیر اشباع بسیار باال 

 .موجود در روغن سویا به این صورت است



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کد آیسیک روغن کلزا

 کد آیسیک شرح محصول ردیف

 ,030770371 روغن کلزا 0

 درگاه اطالعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت*مأخذ: 

 

 گمرکیشماره تعرفه

 حقوق ورودی شرح کاال کد تعرفه ردیف

 03 روغن کلزا ,030770371 0

 *مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

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

گذشته و آتی و مقایسه برآوردهای انجام شده بیانگر این موضوع است که طی سال های آتی با کمبود عرضه و تقاضا بررسی 

 مواجه خواهیم بود.عرضه 

 "واحد تن"بینی تقاضا                                             بینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1395 1394 1393 1392 شرح                                  سال

 11,200 11,200 11,200 11,200 بینی کل امكان عرضه واحدهای تولید روغن کلزاپیش

 17,321 17,149 16,980 16,811 بینی تقاضای داخلی روغن کلزاپیش

 -6,121 -5,949 -5,780 -5,611 کمبود عرضه 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 : ظرفیت اسمی

 روزانه ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 0111 تن دانه روغنی 0

 

 :ظرفیت عملی

 روزانه ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 111 تن دانه روغنی 0



 شاخص های عملیاتی-6

 ساعت 1 :تعداد ساعت کاری در شیفت

 شیفت 7 :تعداد شیفت کاری در روز

 روز711 :تعداد روز کاری در سال

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 

 

 

 



 

 

 

 اولیهمواد  -8

 مینأمحل ت شرح

 داخلی دانه کلزا

 داخلی دانه سویا

 داخلی هگزان

 

 

 



 

 پیش بینی میزان تولید -9

 سال چهارم سال سوم ومدسال  سال اول سال شرح

 011 011 011 011 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 تن(تولیدات: )واحد بر حسب 

 محصول

 71111 71111 71111 71111 روغن کلزا

 03031 03031 03031 03031 روغن سویا

 1111, 1111, 1111, 1111, کنجاله سویا

 11031 11031 11031 11031 کنجاله کلزا

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 173%, (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 173%, (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 370 دوره بازگشت سرمایه

 ریالمیلیون 0،331،111 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 33% (Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 30% (Break even point ) در سال مبنا نقطه سربسر

 ,777،13 میزان سود )زیان( در سال اول) میلیون ریال (

 773،3,7 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %03 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %0377 به درآمد در سال مبنانسبت سود ویژه 

 011 نسبت مالكانه سال اول بهره برداری

 


