
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 یگوشت ریکنسرو غ دیواحد تول احداث موضوع 

 ظرفیت

 52 تن خوراک بادمجان

 572 تن کنسرو لوبیا و قارچ

 522 تن کنسرو لوبیا چیتی

 552 تن کنسرو ذرت شیرین

  72 تن کنسرو سبزیجات مخلوط

 اجرا محل
ازنا، روبروی کارخانه  -الیگودرز، جاده الیگودرز استان لرستان، شهرستان
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 میلیون ریال 46294 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 49262 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 995 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 2449 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 52 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 44،299,94

ج
تای

ن
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 %94,22 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 9,95 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
79,77% 

 نفر 29 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 



 معرفی پروژه-1

کنسرو لوبیا و قارچ، کنسرو خوراک بادمجان، کنسرو سبزیجات مخلوط، کنسرو لوبیا و کنسرو  هدف از اجرای طرح تولید

ازنا، روبروی کارخانه شیشه  -، شهرستان الیگودرز، جاده الیگودرزانهکتار در استان لرست 54در زمینی به مساحت  ذرت

 تولید نماید. 

 اهداف اجرای طرح به طور کلی بشرح ذیل می باشد:

  تولید محصوالت با ارزش غذایی باال 

 توسعه امنیت غذایی 

 یابی به خودکفایی و استقالل اقتصادیدست 

 های مورد نیاز و نوتوسعه تکنولوژی 

  جامعهتأمین نیاز 

 کرده منطقه محرومفراهم نمودن زمینه اشتغال برای نیروی کار جوان و تحصیل 

 ایجاد ارزش افزوده 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 ازنا، روبروی کارخانه شیشه -استان لرستان، شهرستان الیگودرز، جاده الیگودرز

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 کُنسِرْوْ

شود. در روش کنسرو، ماده های نگهداری شده به این روش گفته میچنین به خوردنیه روشی برای نگهداری از غذا و همب

 یابد و اینهوا دیگر به ماده غذایی راه نمیگیرد و پس از بستن سر قوطی یا ظرف، یا ظرف قرار می قوطیخوردنی در یک 

 .شودتر شدن مدت نگهداری مواد درون قوطی میباعث طوالنی

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B7%DB%8C


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

 محصول طرح  ISICکدهای 

 واحد سنجش آیسیک کد عنوان فارسی ردیف

 رقمی محصول 11کدهای آیسیک 

 تن 5259255964 (شده پخته یا شده پز نیم گرفته، قرار نمک آب در:  شده فرآوری پیش)چیتی لوبیا کنسرو 1

 تن 5259255425 (شده فرآوری پیش)بادمجان کنسرو 2

 تن 5259255966 (شده پخته یا شده پز نیم گرفته، قرار نمک آب در:  شده فرآوری پیش)فرنگی نخود کنسرو 3

 تن 5259255967 (دهش پخته یا شده پز نیم گرفته، قرار نمک آب در:  شده فرآوری پیش)سبز لوبیا کنسرو 4

 رقمی محصول 8کدهای آیسیک 

 تن 52595955 کنسرونخودسبز 5

 تن 52595959 کنسرولوبیاسبز 6

 تن 52595954 کنسرولوبیاچیتی 7

 www.behinyab.irیابماخذ: پورتال بهین

 کدهای تعرفه محصول طرح

 واحد سنجش درصد تعرفه شرح کاال کد تعرفه ردیف

 کیلوگرم 42 نخود فرنگی 52224222 5

 کیلوگرم 42 لوبیا به صورت دانه  52222522 5

 کیلوگرم 42 سایر کنسرو سبزیجات 52226622 9

 5969ماخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

این . هزار تن برآورد شده است 46شود که تقاضای بطور میانگین بازار کنسروها اینگونه تحلیل میبینی وضعیت آتی پیش

باشد و تحلیل موازنه عرضه هزار تن می 94سال آینده به طور میانگین معادل  2کشور طی  تولیددر حالی است که ظرفیت 

دهد. لذا احداث طرح با هدف تامین نیاز داخلی کشور هزار تن کمبود ظرفیت را در سطح کشور نشان می 55و تقاضای آتی 

 نیز دارای توجیه اقتصادی می باشد. 

 

 



 کشور    )واحد: تن( کل در کنسروها تقاضای بینیپیش و عرضه امکانات بینیپیش موازنه تحلیل

 1411 1333 1338 1337 1336 شرح                                سال

 529962 69669 44574 42595 75474 برآورد تقاضای کل

 75292 94975 97577 99249 99546 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -34161 -28324 -21111 -13618 -6625 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی 

 ظرفیت واحد سنجش شرح

 22 تن خوراک بادمجان

 922 تن کنسرو لوبیا و قارچ

 422 تن چیتیکنسرو لوبیا 

 522 تن کنسرو ذرت شیرین

 522 تن کنسرو سبزیجات مخلوط

 

 ظرفیت عملی

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش شرح               سال

 %111 %81 %71 %61 %51 تن درصد استفاده از ظرفیت

 22 42 92 92 52 تن خوراک بادمجان

 922 542 542 552 572 تن کنسرو لوبیا و قارچ

 422 952 542 542 522 تن کنسرو لوبیا چیتی

 522 522 572 522 552 تن کنسرو ذرت شیرین

 522 552 522 62 72 تن کنسرو سبزیجات مخلوط

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 922 تعداد روز کاری

 نوبت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 4 زمان هر شیفت

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 : فرایند تولید خط کنسرو

 

 

 

 

 مواد اولیه  -8

 شرح

 قارچ

 لوبیا چیتی

 ذرت شیرین

 هویج

 نخودفرنگی

 بادمجان

 قوطی 

 کارتن/شرینک و...

 سس کنسرو

 

 

http://www.peymantoos.com/images/EditorUpload/conserve2.jpg


 پیش بینی میزان تولید -3

 سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش شرح                           سال
سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 %522 %42 %72 %92 %22 تن درصد استفاده از ظرفیت

 22 42 92 92 52 تن خوراک بادمجان

 922 542 542 552 572 تن کنسرو لوبیا و قارچ

 422 952 542 542 522 تن کنسرو لوبیا چیتی

 522 522 572 522 552 تن کنسرو ذرت شیرین

 522 552 522 62 72 تن کنسرو سبزیجات مخلوط

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 %94,22 (IRRداخلی کل سرمایه گذاری) نرخ بازگشت

 %49,54 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 9,95 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 44،299,94 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 79,77% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 میلیون ریال 4،654,99 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال(

 % 4,49 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %52,62 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


