
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 خرما یارده و بسته بند دیواحد تول موضوع 

 تن 033تن و ارده  033بسته بندی خرما  ظرفیت

 احمد، گچساران ریو بو هیلویکهگ اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 ریال هزار 6،0,3،1,6 کل سرمایه گذاری

 ریال هزار 6،333,,،, ثابتسرمایه گذاری  

 ریال هزار 333،,,, هزینه های قبل از بهره برداری 

 ریال هزار 3،1,6,, گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 3, دوره بهره برداری 
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 % 09.,1 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 6., گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

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

 نفر , اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

هدف از اجرای این طرح احداث واحد تولید ارده از کنجد و همچنین واحد بسته بندی خرما به عنوان صنایع تبدیلی 

 کشاورزی می باشد. 

 . ویژگی های بارز این طرح می باشد تکمیل بخشی از زنجیره ارزش افزوده محصوالت کشاورزی از

ست ا روز کاری در سال و در یک شیفت در فاز اول می باشد. بدیهی 033برنامه ریزی ها برای تولید محصوالت فوق در 

 امکان افزایش ظرفیت طرح موجود می باشد.

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 احمد، گچساران ریو بو هیلویکهگ

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 ارده

آید. ارده به تنهایی به عنوان تفت داده شده و کوبیده شده بدست می کنجدهای ست که از دانهارده یا طحینه خوراکی

 .شوداستفاده می حمصو  بابا غنوج، حلواشکری، حلوا اردهچاشنی یا به بخش اصلی 

 خرما بندی بسته

زیع، انبارش، فروش ، توحمل و نقلسازی کاال جهت شود که هدف از آن آمادهبندی به سیستم هماهنگی اطالق میبسته

 هشار از انواع ویتامین از جملارزان و قابل دسترس می باشد و سرخرما در صنایع غذایی یک افزودنی نسبتاً و مصرف باشد. 

E-C-  B-A  باشد که هر کدام از این موادمعدنی مثل فسفر، کلسیم، آهن، ید و منیزیم می است. همچنین دارای فلزات 

بوده، همچنین برای شنوایی، بینایی،  در سالمتی انسان نقش بسزایی دارد. این میوه به خاطر داشتن منیزم ضد سرطان

 مفید است. ریه درد کمر، درد مفاصل، درمان سینه و
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 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 ت طرحجدول کد آیسیک محصوال

 واحد سنجش کد آیسیک شرح ردیف

 رقمی محصول 11کد های آیسیک 

 تن 1,0,069,,9 بسته بندی خرما 0

 تن ,,,,01,0,0 ارده  ,

 رقمی محصول 8کد های آیسیک 

 تن ,,,01000 بسته بندی خرما درجه بندی و  0

 تن 0,,01000 بسته بندی خرما  ,

 تن 01,00010 ارده  1
 *پورتال بهین یاب

 

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

 ، کمبود بازار یا سهم قابل کسب بازار برای واحد تولیدیخرمابندی تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و تقاضای بسته

سال آتی تقاضای کشور میانگین  1صورتیکه تنها نیمی از تولیدات خرمای کشور بسته بندی شود در در  دهد.را نشان می

هزار  ,03ها میانگین هزارتن خواهد بود در حالیکه عرضه واحدهای فعال و در دست اجرای کشور در این سال ,10بالغ بر 

 کشور وجود دارد.هزار تن کمبود ظرفیت بسته بندی خرما در  03,تن است و رقمی حدود 

 

 عرضه =سهم قابل کسب بازار برای محصول-تقاضا

 واحد:تن       خرمابندی بستهبینی تقاضای بینی عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1411 1333 1338 1331 1331 شرح                                سال

 190091 ,11,10 100009 936,,1 ,139,0 برآورد تقاضای کل

 00,0,0 ,00096 ,0,,03 0000,, ,130,, بینی شدهامکانات عرضه پیشکل 

 -231841 -241111 -234344 -224418 -212411 کمبود عرضه
 

 .با کمبود عرضه مواجه خواهیم بود 00,6-0,33های شود طی سالهمانطور که مشاهده می

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت اسمی شرح

 تن 033 بندی خرمابسته 

 تن033 ارده

 

 ظرفیت عملی

 سال /    شرح       
 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

31% 111% 111% 111% 

 033 033 033 93, بسته بندی خرما

 033 033 033 3, ارده

 

 شاخص های عملیاتی-1

 تولید خواهد شد.روز کاری  033ساعته و در   0ظرفیت مورد نظر طرح در یک شیفت کاری 

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

سازی خرماهای نامرغوب زی می شود. هدف از این مرحله جدا، ابتدا خرما شستشو و جدا سابه منظور بسته بندی انواع خرما

بسته  د نظر باشد )و قرار دادن خرماهای یک دست در یک بسته می باشد. سپس بر حسب اینکه بسته بندی به چه شکل م

، کارتن و ... ( خرماها به صورت دستی یا با استفاده از دستگاه در بسته ها چیده می شوند و پس از توزین ی پالستیکیبند

وانه انبار رده و رع و تاریخ تولید لیبل و تاریخ خوو پرس در پاکت و یا وکیوم و شیرینگ و یا بستن در کارتن بر حسب نو

 محصول و یا بازار مصرف می شوند .

ددادن  ل دیگر این واحد ارده می باشد. ماده اولیه تولید ارده کنجد است که پس از طی مراحل خیس خوردگی و بومحصو

ود ب قرار داده می شآسیاب به ارده تبدیل می شود. به منظور تولید ارده ابتدا کنجد بر حسب نوع کنجد چند ساعت در آو 

ب آن تخلیه شده و پوست کنجد در اثر سایش در دستگاه جدا آ سپس .ب به مخز کنجد نفوذ نمایدآو خیسانده شده تا 

درجه سلسیوس حرارت داده می شوند تا به اصطالح بو داده و یا سرخ  33,می شود. سپس داده ها با حرارت باال حدود 



به صورت . سیاب می کنند و ماده قهوه ای رنگ حاصل ارده کنجد نام داردآشوند. سپس کنجد حاصل از دو مرحله قبل را 

دادن این رطوب از بین می رود و به این دلیل  نگام بوهر مرحله دوم دارای مقداری رطوبت می باشد که دطبیعی کنجد 

درصد کاهش وزن را برای کنجد  1,. در این پروژه کیلو گرم وزن دارد 0میزان ارده حاصل از یک کیلوگرم کنجد کمتر از 

 ت.شده اسطی فرایند تولید در نظر گرفته 

کیلویی یا ظروف کوچکتر بسته بندی و وارد  ,ارده حاصل در ظروف بسته بندی با توجه به سفارش از ظروف پلی اتیلنی 

 بازار می شود. 

 

 مواد اولیه  -8

 شرح

 کنجد

 خرما

 پالستیک بسته بندی

 ظروف بسته بندی

 کارتن بسته بندی

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال /    شرح       
 سال چهارم سال سوم سال دوم اول سال

31% 111% 111% 111% 

 033 033 033 93, بسته بندی خرما

 033 033 033 3, ارده

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 09.,1% (IRR)نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 سال 6., دوره بازگشت سرمایه

 %,, نقطه سربسر
 


