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 ی)بتاکاروتن(عیطب یرنگ خوراک دیتولطرح  موضوع 

 ظرفیت

کیلوگرم، بتاکاروتن 099-%49کیلوگرم، بتاکاروتن43- %09بتاکاروتن 

کیلوگرم، پودر  059پودر جلبک دونالیال سالینا سبزکیلوگرم، 099-09%

 0999کیلوگرم و نمک سالینا  359نارنجیجلبک دونالیال سالینا 

 کیلوگرم
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 میلیون ریال 40000 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال45،000 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال4،999 گردش  در سرمایه 
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 % 30 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال4.90 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  ارزش فروش در نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
 میلیون ریال09،003

 نفر00 میزان  اشتغال زایی  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

)مورد مصرف در صنایع ماکارونی، ژله ، آبمیوه و صنایع لبنی( ، بتاکاروتن  %09محصول مورد بررسی در این طرح، بتاکاروتن 

 باشد. )مورد مصرف در صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی( می %09)مورد مصرف در مارگارین و روغن( و بتاکاروتن  49%

 در جهت نیل به اهداف زیر احداث می گردد:بطور کلی می توان گفت این واحد تولیدی 

 رسیدن به خودکفایی در تولید بتا کاروتن طبیعی -0

 فراهم آوردن زمینه اشتغال برای متخصصین داخلی -0

 توسعه صنعت بیوتکنولوژی ریز جلبک ها -4



 

 معرفی محل اجرای طرح-2

  نظرآبادشهرک صنعتی 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 بتاکاروتن

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

 باشد:کد آیسیک رنگ خوراکی بتاکاروتن بشرح ذیل می

 جدول کد آیسیک بتاکاروتن

 ردیف شرح محصول ISIC  کد واحد سنجش

 0 بتاکاروتن 0530500540 تن

 *مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 جدول کد تعرفه رنگ خوراکی

 حقوق ورودی شرح کاال کد تعرفه ردیف

 3 ها براساس این موادهای پیگمانی و فرآوردهکنندهرنگسایر  40930009 0
 * مأخذ: سایت توسعه تجارت ایران

 

  



 معرفی بازار هدف محصول-3-2

  )مورد مصرف در صنایع ماکارونی، ژله ، آبمیوه و صنایع لبنی( %09بتاکاروتن 

 در مارگارین و روغن( )مورد مصرف %49بتاکاروتن 

 )مورد مصرف در صنایع آرایشی، بهداشتی و دارویی(  %09بتاکاروتن 

 

 بررسی بازار -4

های گذشته بتاکاروتن مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین گردیده، بطوریکه های انجام گرفته، طی سالمطابق با بررسی

از این محصول وارد کشور شده که موجب خروج ارز و وابستگی به کشورهای دیگر گردیده  تن 00.90، 0400در سال 

های آتی با توسعه صنایع از جمله روغن خوراکی، کره مارگارین، ماکارونی، انواع شکالت و ژله و مارماالد و... است، در سال

اشد، بدارای امکانات بسیاری از نظر اقلیمی و ... می تقاضا به موازات آن افزایش پیدا خواهد کرد، با توجه به اینکه ایران

 گردد.توان با تولید این محصول در داخل کشور به خودکفایی دست یافت و موجب رشد و توسعه اقتصادی میمی

 

 تعیین ظرفیت -5

 ظرفیت طرح:

 کاربرد مقدار)کیلو گرم( شرح محصول

 صنایع دارویی و بهداشتی آرایشی 43 %09بتا کاروتن 

 صنایع روغن و مارگارین 099 %49کاروتنبتا

 ماکارونی،دسر ،آبمیوه و نوشیدنی 099 %09بتاکاروتن 

 مصارف دارویی 059 پودر جلبک دونالیال سالینا سبز

 مصارف دارویی 359 پودر جلبک دونالیال سالینا نارنجی

 مصارف غذایی 0999 نمک سالینا

 

 



 

 شاخص های عملیاتی-6

 فرآیند تولیدتکنولوژی و -7

 :Dunaliella salinaفرآیند تولید رنگ خوراکی از جلبک  

 ( و کشت جلبکup streamمرحله باال دستی )

 (Down stream فرآیند پایین دستی)

 ورود جلبکهای رزی خیس                                                                         

 ردهج( 22اسپری آب  سرد )

                          هوای سرد                              

 

 

 

 دی اکسید کربن بازیافت شده      

      

محصول                        آب                خروج
 اتزه خشک

  

محفظه خشک کردن مواد 

 اکسیژن زدایی شده 

 

 

∞ 

 دهنده گرما



 

 مواد اولیه  -8

 ارقام به هزار ریال            

 هزینه ساالنه  قیمت واحد مقدار  محل تأمین شرح 

 09999 0999999 09 شرکت فارس شیمی نمک طعام

 09999 09999999 0 شرکت فارس شیمی نیترات آمونیوم

 09999 0999999 09 شرکت فارس شیمی اسید سولفوریک

 00999 0099999 09 شیمیشرکت فارس  هیدروکسید سدیم

 0999 00999999 9.5 شرکت فارس شیمی بی کربنات سدیم

 005999 059999999 9.5 شرکت فارس شیمی کلرید مس

 0999 00999999 9.5 شرکت فارس شیمی سولفات منیزیم

 00599 45999999 9.5 شرکت فارس شیمی نیترات پتاسیم

 40599 04999999 9.5 شرکت فارس شیمی منوپتاسیم فسفات

 0999 03999999 9.5 شرکت فارس شیمی کلرید کلسیم

 44599 00999999 9.5 شرکت فارس شیمی کربنات منگنز

 00999 40999999 9.5 شرکت فارس شیمی کلراید آهن

 599999 - - داخلی مواد بسته بندی

 099999 0599999 099 داخلی 0coکپسول گاز 

 059999 059999 0 پژوهشکده بیوتکنولوژی ایران با محیط کشتسالینا همراه  سویه دونالیال

 2052722 جمع

 

 

 

 

 

 



 

 پیش بینی میزان تولید -9

ارقام به هزار ریال                   

 محصول تولیدی 
 سال سوم سال دوم قیمت واحد 

 ارزش  تناژ ارزش  تناژ ریال-کیلوگرم

 0549999 43 0549999 43 35،999،999 درصد  09بتاکاروتن 

 00099999 099 00099999 099 00،999،999 درصد49بتا کاروتن 

 4099999 099 4099999 099 0،999،999 درصد  09بتا کاروتن 

 0335999 059 0335999 059 0،099،999 پودر جلبک دونالیال سالینا سبز

 0339999 359 0339999 359 4،099،999 پودر جلبک دونالیال سالینا نارنجی

 5999999 09999 5999999 09999 0،599،999 نمک سالینا

 27057222   27057222   جمع 

 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 30.00% (IRRگذاری)داخلی کل سرمایه نرخ بازگشت

 %00.33 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

  دوره بازگشت سرمایه

 ریال رهزا45،009،003.04 (NPVگذاری )سرمایهارزش خالص جریان نقدی کل 

 40.54% (Break even pointنقطه سربسر در سال اول )

 هزار ریال 00،003،009 میزان سود )زیان( در سال اول

 %59.04 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %00.00  در سال اول نسبت حقوق صاحبان سهام

 


