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 یگوجه فرنگ یهافرآورده دیاحداث واحد تول موضوع 

 اراضی روستای گراوند ،استان کرمانشاه بخش سراب نیلوفر اجرا محل
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 میلیون ریال 170052 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 122،622 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 6،7,1 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال60،226   گردش  در سرمایه 
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 سال20 دوره بهره برداری 

 الیر ونیلیم 162،7,0 ارزش فعلی خالص 
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 21% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 3.6 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 Break evenنقطه سربسر در سال اول )

point) 
62% 

 نفر 1500نفر و ارگر فصلی  12 میزان  اشتغال زایی  

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

تن  6،700تن و  7،000معمولی  ،تن  20،000هدف از اجرای طرح احداث واحد تولید انواع رب گوجه فرنگی اسپتیک 

باشد، قابل ذکر است محصوالت یاد شده با ور تأمین نیاز داخلی و خارجی میبمنظکنسرو گوجه فرنگی بدون پوست 

  ،گردداستانداردهای بین المللی تولید و به بازار داخلی و خارجی عرضه میتکنولوژی مدرن و مطابق با 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 می باشد. اراضی روستای گراوند ،استان کرمانشاه بخش سراب نیلوفرمحل اجرای طرح 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

فرنگی فرنگی حاوی حجم زیادی از خواص گوجههای غذایی تبدیلی است که بعنوان عصاره گوجهفرنگی از فرآوردهرب گوجه

 .باشدمی یای منحصر بفرددهندهدهنده و رنگد و طعمگردبعنوان چاشنی در بیشتر غذاها مصرف می و است

« لیکوپن»اکسیدان به نام در واقع نوعی آنتیفرنگی رسیده خواص بیشماری را داراست ازجمله جلوگیری از بروز سرطان، گوجه

های های موجود در بدن که موجب بروز سرطان و بیماریتواند با رادیکالفرنگی است که میول ایجاد رنگ قرمز در گوجهئمس

 باشد.فرنگی میهای گوجه فرنگی نیز دارای خواص گوجهنماید. فرآورده مبارزه ،شودقلبی و پیری زودرس می

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

 جدول کد آیسیک

 کد آیسیک شرح محصول ردیف

 ,272672122 معمولی فرنگیرب گوجه 2

 27267212,5 کنسرو گوجه فرنگی 1

 52,7221642 رب گوجه فرنگی در بسته بندی اسپتیک 6

 *مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

  



 جدول کد تعرفه گمرکی

 کد تعرفه شرح محصول ردیف

 1001,020 یرب گوجه فرنگ 2

 1001,0,0  گرید یدرجا رمذکوریمحفوظ شده غ ایآماده  یگوجه فرنگ 1

 *مأخذ:سازمان توسعه تجارت ایران

 

 معرفی بازار هدف محصول-3-2

 خارجی تأمین نیاز داخلی و

 

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

جهت تولید  %20های آن،  فرنگی جهت مصرف در تولید فرآوردههای انجام گرفته از کل تولیدات گوجهمطابق با بررسی

خواهیم بود. تقاضای گردد، مطابق با محاسبات انجام گرفته در آینده با کمبود واحدهای تولید رب مواجه رب استفاده می

 اشد.بها، تقاضای این محصول روبه افزایش میرب بمنظور مصرف مستقیم خانوار و استفاده در صنایع تولید کنسرو و سس

گردد لذا با افزایش تعداد خانوار و واحدهای تولید کننده سس و کنسرو)مصرف تقریباً در تمامی غذاها از رب استفاده می 

 فرنگی باید افزایش بنماید.محصول افزایش پیدا خواهد نمود و بموازات آن نیز تولیدات رب گوجه کننده رب(تقاضا این 

 جدول پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا رب گوجه فرنگی

 1331 1331 1334 1333 1332 سال / شرح

 2،211،142 2،172،044 2،222،722 2,7،,2،04 2،022،771 امکانات عرضه  پیش بینی

 2،422،227 ,,2،404،1 2،551،421 2،564،042 2،502،002 تقاضاپیش بینی امکانات 

 (422،163) (114،215) (131،326) (146،361) (164،446) عرضهکمبود 

 

-ه بهرهها با بباشد و مطابق بررسیفرنگی از روند صعودی برخوردار میدهد که تقاضا کنسرو گوجهبینی ها نشان میپیش

رسیدن واحدهای در دست احداث و فعال کنسرو گوجه فرنگی با توجه به روند صعودی تقاضای این محصول در برداری 

 فرنگی مواجه خواهیم بود.های آتی با کمبود عرضه کنسرو گوجهسال

 



 

 جدول پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا کنسرو گوجه فرنگی         )واحد:تن(

 1331 1331 1334 1333 1332 شرح     /   سال

 22،120 67،460 14,140 10،240 22،240 پیش بینی امکانات عرضه 

 72،606 70،5,7 70,1,1 ,1,،24 24،227 آتی  تقاضایپیش بینی 

 (1،543) (14،311) (22,512) (26،243) (31،311) کمبود عرضه آتی 

 

 

تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1  

 ظرفیت اسمی:

 ظرفیت اسمی واحد محصول

 20000 تن رب گوجه فرنگی آسپتیک فله

 7000 تن رب گوجه فرنگی در بسته های یک کیلویی

 6700 تن کنسرو گوجه فرنگی

 

 ظرفیت عملی

 ظرفیت عملی درصد استفاده از ظرفیت اسمی واحد محصول

 000, %0, تن رب گوجه فرنگی آسپتیک فله

 2700 %0, تن رب گوجه فرنگی قوطی یک کیلویی

 6270 %0, تن کنسرو گوجه فرنگی

 

 

  



 تکنولوژی و فرآیند تولید-4

 

  



 مواد اولیه -6

 محل تامین واحد شرح

 داخلی  تن گوجه تازه تولیدی کشت و صنعت شادچین 

 داخلی  تن گوجه تازه  

 داخلی  تن نمک

 داخلی  عدد  قوطی یک کیلویی رب 

 داخلی  عدد  قوطی نیم کیلویی کنسرو گوجه

 داخلی  عدد  کیسه اسپتیک

 داخلی  0 بشکه 

 داخلی  0 کارتن و مواد ضد عفونی و سایر

  

 پیش بینی میزان تولید -6

 واحد شرح ردیف
 ظرفیت

 عملی 

 برنامه تولید ساالنه بر اساس ظرفیت عملی

1333 1334 1331 1331 1334 

45% 35% 155% 155% 155% 

 000, 000, 000, 4200 6200 000, تن فله آسپتیک فرنگی گوجه رب 2

 2700 2700 2700 2070 2400 2700 تن کیلویی یک قوطی فرنگی گوجه رب 1

 6270 6270 6270 1467 2120 6270 تن فرنگی گوجه کنسرو 6

 

  



 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 21% (IRR) نرخ بازگشت  داخلی کل سرمایه گذاری

 201% (IRREبازگشت داخلی آورده نقدی )نرخ 

 سال 662  دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 162،7,0 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 62% (Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 62% (Break even point ) در سال مبنا نقطه سربسر

 71،412 میلیون ریال ()  میزان سود )زیان( در سال اول

 207،221 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %12 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %16 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %66 نسبت مالکانه سال اول بهره برداری 

 %46 نسبت مالکانه سال مبنا 

 


