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 روغن کنجد دیواحد تول جادیا موضوع 

 )تن(2.02ظرفیت روزانه  ظرفیت

 کشور( یشهر صنعت نیکاوه )بزرگتر یشهر صنعت -استان تهران اجرا محل
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 میلیون ریال 5.302.003 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 0102352003 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 3355 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 05023.3 گردش  در سرمایه 
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ند
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 سال .0 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 233555
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 00% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 %33 ) در سال اول ( نقطه سر به سر

 نفر .1 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

می باشد که در جهت نیل به اهداف و تصفیه روغن کنجد  کشیهدف از اجرای این طرح به منظور راه اندازی خط روغن 

 فعالیت خواهد کرد:زیر شروع به 

 تامین ماده اولیه کارخانجات تولید دارو و آرایشی و بهداشتی -0

 جلوگیری از واردات روغن خام و متعادل کردن قیمت در بازار داخل -2

 تأمین دانه روغنی کنجد و حمایت از کشاورزان   -5

 صادرات محصول نهایی و ارز اوری -0

 اشتغالزایی -3

 معرفی محل اجرای طرح-2

 (شهر صنعتی کشور بزرگترین) شهر صنعتی کاوه -تهراناستان 

 

 )مشخصات فنی محصول( معرفی محصول یا محصوالت-3

 روغن کنجد:

وغن کنجد در بین روغن های خوراکی به ملکه روغن ها مشهور است. این روغن تاثیر چشمگیری در پیشگیری از ر

 تنظیم وزن و جلوگیری از پارکینسون و اب مروارید میشود.بیماریهای مفصلی و ارتروز داشته و هم چنین موجب تعدیل و 

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

 طرح تجدول کد های آیسیک محصوال

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 .030000252 روغن خام کنجد 0

 

 تن

 انواع روغن کنجد تصفیه شده

 تن 0300302500 مایع کنجدروغن  2

 تن .030030251 روغن سرخ کردنی کنجد 5

 رقمی 8کدهای آیسیک 



 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 تن 03000000 تصفیه روغن کنجد  0

 تن 03000200 روغن خام کنجد  3

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد های تعرفه محصول طرح

 واحد سنجش حقوق ورودی کد تعرفه کاال شرح ردیف

 Kg .0 ...03033 بکر خام وروغن کنجد  0

 Kg .2 .03012.3 سایر روغن های تصفیه شده 2

 0533مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

سال آینده  3در  پیش بینی وضعیت آتی بازار محصول روغن کنجد تصفیه شده اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی

سال آینده به طور میانگین معادل  3آتی طی  عرضه این در حالی است که. تن برآورد شده است 28388بطور میانگین 

 .تن کمبود را نشان می دهد 18511 2تن می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی محصول 8889

 

 ..........واحد: تنتصفیه شده روغن کنجدای تقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1388 1388 1389 1381 1385 سال                                شرح

 332.1 51055 20.55 03531 0.031 برآورد تقاضای کل

 05616 02.55 3615 1315 1535 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 41438- 24385- 14291- 8888- 3513- کمبود عرضه

 

سال آینده بطور  3در  اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتیخام پیش بینی وضعیت آتی بازار محصول روغن کنجد 

 11882سال آینده به طور میانگین معادل  3آتی طی  عرضه این در حالی است که. تن برآورد شده است 19918میانگین 

 .تن کمبود را نشان می دهد 1831 2تن می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی محصول

 

 



 ..........واحد: تنخام ای روغن کنجدتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1388 1388 1389 1381 1385 شرح                                سال

 250.3 20150 .0106 02351 3353 برآورد تقاضای کل

 ..035 05055 0.305 6150 1635 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 12111- 8445- 5523- 4854- 2941- کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی:

 ظرفیت روزانه روغن ظرفیت روزانه دانه ورودی واحد نام محصول ردیف

 )تن(2.02 .3 تن روغن کنجد 0

 

 ظرفیت عملی:

 ()تنتصفیه شده روغن ظرفیت عملی تولید روزانه  ورودی ظرفیت روزانه دانه واحد نام محصول ردیف

 00051 25 تن روغن کنجد 0

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز .26 تعداد روز کاری

 نوبت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 5 زمان هر شیفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-9

 

  



 مواد اولیه  -8

 واحد سنجش شرح

 تن دانه کنجد 

 لیتر هگزان

 عدد پری فرم

 عدد درب بطری

 تن خاک تونسیل

 کیلوگرم %.5بتا کاروتن 

 تن اسید فسفریک

 تن سود سوزآور

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 1411 1411 1388 1388 1389 شرح

 %..0 %..0 %..0 %.5 %.6 درصد تولید 

 52.13 52.13 52.13 22033 22005 تن-روغن تصفیه شده

 02001 02001 02001 52235 22550 تن-کنجاله کنجد 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 00% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 01% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 233555 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 33% (Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 00% (Break even point)در سال مبنا  نقطه سربسر

 03530 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 36355 میزان سود )زیان( در سال مبنا ) میلیون ریال (

 % .0 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 % 00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا
 


