
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 در سردخانه ثابت دومداره یمحصوالت کشاورز یو نگهدار یانباردار موضوع 

 تن 0222 ظرفیت

 بخش مومن آباد، شهرستان ازنا، استان لرستان مرزیان،  روستای اجرا محل
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 ریال ونیلیم 39051273 کل سرمایه گذاری

 ریالمیلیون  50320273 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 5212..3 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 05052 گردش  در سرمایه 
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 سال 52 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 52،323291
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 01212% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 2202 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
15232% 

 نفر 50 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

که  و زیر صفر صفر یبا درجه حرارت باال ییمواد غذا ینگهدار یثابت برا یهاطرح حاضر در چارچوب انواع سردخانه

 است. دهیگرد یطراح باشدیم و محصوالت پروتئینی جاتیو سبز جاتوهیمعموالً شامل م

 اهداف اجرای طرح به طور کلی بشرح ذیل می باشد:

 کاهش قیمت محصوالت کشاورزی -

 تنظیم بازار ) عرضه و تقاضای محصول( -

 درصد( 51الی  52کاهش ضایعات کشاورزی ) -

 کاهش نقش دالالن در بازار کشاورزی -

 جلوگیری از ضرر کشاورزان -

 

 +معرفی محل اجرای طرح-2

 بخش مومن آباد، شهرستان ازنا، استان لرستان  مرزیان،روستای 

 

 معرفی بازار هدف محصول-3

 استان لرستان می باشد. ،بازار هدف طرح

 

 (مازاد و مصرفکمبود، میزان تعیین بررسی بازار )-4

جهت نگهداری میوه و صیفی و میزان تقاضا فعلی و اتی استان لرستان بررسی و نتایج  ظرفیت فعلی و آتی استان لرستان

 ذیل حاصل گردیده است:

 محصوالت باغی

طبق )نرخ  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار نگهداری محصوالت باغی در استان لرستان اینگونه تحلیل میپیش

این در حالی است . تن برآورد شده است 007.7سال آینده بطور میانگین  1درصد تولید محصوالت کشاورزی( در  3رشد 



باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای تن می 59211سال آینده به طور میانگین معادل  1که ظرفیت نگهداری استان طی 

دهد. لذا اجرای طرح حاضر با هدف نگهداری محصوالت باغی داخلی ن میتن کمبود ظرفیت را در استان نشا 1155آتی 

  استان دارای توجیه اقتصادی می باشد.
 

 )واحد: تن(             ی نگهداری محصوالت باغی در استان لرستانتقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح  /  سال

 59،175 .59،12 59،239 59،007 59،007 ظرفیت سردخانه 

 02329 03.31 00727 00015 05.30 تقاضای نگهداری محصوالت باغی

 -1،4,1 -1،132 -12,،, -1,2،, -4،413 کمبود ظرفیت واحد نگهداری محصوالت باغی 

 
              در استان لرستان محصوالت باغیی سردخانه تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 

 

 

 

 

 

 

 محصوالت صیفی جات 

طبق )نرخ  یشود که تقاضای آتاینگونه تحلیل میبینی وضعیت آتی بازار نگهداری محصوالت صیفی در استان لرستان پیش

این در حالی است . تن برآورد شده است 1...2سال آینده بطور میانگین  1درصد تولید محصوالت کشاورزی( در  3رشد 
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ظرفیت سردخانه  تقاضای نگهداری محصوالت باغی کمبود ظرفیت واحد نگهداری محصوالت باغی

  دارایاحداث واحدهای جدید لرستان ، در استان  باغیمحصوالت  نگهداریظرفیت  کمبودبا توجه به 

درصد ظرفیت تولید  11الزم بذکر است که تقاضای محاسبه شده بر اساس  .می باشدتوجیه اقتصادی 

 لی است ظرفیت نگهداری محصوالت باغی بیشتر است.  می باشد این در حا



باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای تن می 59211سال آینده به طور میانگین معادل  1که ظرفیت نگهداری استان طی 

دهد. لذا اجرای طرح حاضر با هدف نگهداری محصوالت صیفی داخلی تن کمبود ظرفیت را در استان نشان می 07052آتی 

  استان دارای توجیه اقتصادی می باشد.
 

 )واحد: تن(       صیفی در استان لرستانمحصوالت ی انبارداری تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1411 1333 1331 1331 1331 سال  شرح  /

 59،175 .59،12 59،239 59،007 59،007 ظرفیت سردخانه 

 272.9 .2120 09..2 210.7 23715 تقاضای نگهداری محصوالت باغی

 -11,،31 -21,،31 -23،131 -21،141 -21122 کمبود ظرفیت واحد نگهداری محصوالت باغی 

 
 ی انبارداریتقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 

 

 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-,

 ظرفیت اسمی 

 ظرفیت اسمی جدول

 ظرفیت شرح

 تن 0222 مواد غذایی در سردخانه ثابت دومداره انبارداری و نگهداری
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ظرفیت سردخانه  تقاضای نگهداری محصوالت باغی کمبود ظرفیت واحد نگهداری محصوالت باغی

 لرستان، احداث واحدهای جدید دارای توجیه اقتصادی می باشد.  در استان  صیفیمحصوالت  نگهداریظرفیت  کمبودبا توجه به 



 

 

  عملیظرفیت 

 1411 1333 1331 1331 واحد سنجش سالشرح            

درصد استفاده از 

 ظرفیت
 %111 %111 %31 %11 کیلوگرم

 22222. 22222. 122222 212222 کیلوگرم سیب زمینی

 222222 222222 3.2222 302222 کیلوگرم پیاز

 022222 022222 512222 5.2222 کیلوگرم سیر

 122222 122222 212222 222222 کیلوگرم گالبی

 322222 322222 092222 022222 کیلوگرم سیب درختی

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 321 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 1 زمان هر شیفت

 

 تولیدتکنولوژی و فرآیند -1

شده  ورکندانس داغ وارد توسط کمپرسور، گاز اکیفشار گاز آمون شیافزا : بادینما یعمل م ریبه صورت ز اییستم سرمازیس

فشار خود را   انبساط ریش از عبور جهیسرد شده در نت عیما دیآ یدرم عیما بصورت و با از دست دادن حرارت خنک شده

. ودش لیکم تبد فشار گاز با به و دهد یم فاز رییحرارت تغ یاندک افتیکه با در ردیگ یم قرار یطیشرا از دست داده و در

 یاواپراتور تبادل حرارت گردد در یم خانه( سرد داخل طی)محل تبادل حرارت با مح پراتورااو وارد حالت ماده مبرد نیا در

 کلین سیگردد و ا یپرسور ممکش کمپرسور، وارد کم قدرت شده و توسط به گاز لیمجدداً تبد اکیو آمون گرفته صورت

 .کند یم دایادامه پ

 

 



 مواد اولیه  -1

 واحد شرح

 کیلوگرم سیب زمینی

 کیلوگرم پیاز

 کیلوگرم سیر

 کیلوگرم گالبی

 کیلوگرم سیب درختی

 

 پیش بینی میزان تولید -3

شرح                           

 سال
 1411 1333 1331 1331 واحد سنجش

 %111 %111 %31 %11 کیلوگرم ظرفیتدرصد استفاده از 

 22،222. 22،222. 122،222 212،222 کیلوگرم سیب زمینی

 222،222 222،222 3.2،222 302،222 کیلوگرم پیاز

 022،222 022،222 512،222 5.2،222 کیلوگرم سیر

 122،222 122،222 212،222 222،222 کیلوگرم گالبی

 322،222 322،222 092،222 022،222 کیلوگرم سیب درختی

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 01212% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 35237% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 2202 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 52،323291 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 15232% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 میلیون ریال 57201.،1 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 %50232 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %592.3 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


