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 شناسنامه طرح 

 انواع کره جانشین کاکائو احداث واحد تولید  عنوان طرح

 اراضی روستای بیات  ،هشترود شرقی، شهرستان  استان آذربایجان  محل اجرا
 ..... شرکت  مجری طرح

 CBSتن  CBR  –  16,000تن   CBI  –  2,000 تن 2,000 طرح   ظرفیت

 روغن پالم کرنال  مواد اولیه مصرفی عمده 

 نفر مستقیم  119 زایی اشتغال 
 مترمربع  15.000 زمین 

 میلیون ریال  5,921,082 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  4,240,276 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  693,618 مخارج پیش از تولید 

 میلیون ریال  987,188 سرمایه در گردش طرح 
 میلیون ریال   1,899,221 آورده متقاضی 

 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 ماه تنفس(  12ساله با   5)
 ( آالت خط تولیدخرید ماشین میلیون ریال ) 3.200.000سال اول 

 میلیون ریال  625.978 بهره پرداختی تسهیالت بانکی

 میلیون ریال  0 میزان تسهیالت بابت سرمایه در گردش 
 %18 نرخ بهره بانکی 

 درصد   76/69 %18نرخ تنزیل   (IRRنرخ بازده داخلی طرح )
نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE)  20نرخ تنزیل % 
 درصد  44/147

( با نرخ  NPVکل سرمایه )خالص ارزش فعلی 

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  13,093,078

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %20( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  11,919,891

 ماه  12 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره 

 سال  80/2 دوره بازگشت سرمایه عادی 

 %   45 نقطه سر به سری )سال مبنا( 
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 مقدمه 

نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح در مطالعات امکان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاعنوان مبن

  گذاری رویه سرمایه   جهت استانداردسازی که    باشد می   جانشین کره کاکائو  کرهانواع  طرح توجیهی احداث واحد تولید  مطالعات  

   است. گیرد، تدوین شدهاین طرح مدنظر قرار  توسعهکه بایستی در 

در ادامه   ،مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده  ت ا محصوالدر این مطالعات ابتد

های  هایت ظرفیت ندر    و  مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده

برآورد شده تا    3.3افزار کامفار با استفاده از نرم  رای طرحمورد نیاز برای اجثابت و در گردش  میزان سرمایه گذاری   ، اقتصادی

درجهت انجام سرمایه گذاری  و  گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب    سرمایهنتایج تحلیلی  با استفاده از آن  

 .  اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند

را  نعت  در صمورد نیاز    کره جانشین  محصوالت  انواع   توسعهبایستی انعطاف الزم جهت    ینماید واحد تولید خاطر نشان می 

با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب   بتوانند  تا  فروش محصوالت خود را    بازارداشته باشند 

 . افزایش دهند
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 مشخصات متقاضی طرح  :  اول بخش 1
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 ثبتی شرکتمشخصات  -1-1 1.1

 نام و نوع شرکت:  

 شماره ثبت:  

 شناسه ملی:  

 26/7/1376تاریخ ثبت: 

 ها و موسسات غیر تجاری تبریز محل ثبت: اداره ثبت شرکت

 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

 تهران، جهت هتل توریست -جاده تبریز  32ان بستان آباد، کیلومتر مرکز اصلی شرکت: استان آذربایجان شری، شهرست

 5169194347کد پستی: 

 موضوع فعالیت شرکت:  

 

 سرمایه ثبتی شرکت و سهامداران  -1-2 1.2

 ریالی   180.000.000سهم با نام  1400ریال منقسم به تعداد  252.000.000.000مبلغ سرمایه شرکت 

 السهم حق شماره ملی  خانوادگی نام و نام  ردیف 

    

    

    

   56  

 

 اعضای هیئت مدیره شرکت  -1-3 1.3

 کد ملی  سمت خانوادگی نام و نام  ردیف 

1    

2    
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 بازرسان شرکت  -1-4 1.4

 کد ملی/شناسه ملی  سمت خانوادگی/نام شخصت حقوقی نام نام و  ردیف 

1    

2    

 

 متقاضی  بررسی توانمندی -1-5 1.5

  



 

 سنجی امکانگزارش 

 احداث واحد تولید روغن و کره جانشین کاکائو

 119/401شماره: 

 18/02/1401تاریخ: 

 

 

... شرکت مجری طرح:  11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم:  2
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 همقدم -2-1 2.1

و عرضه و تقاضای محصول    در این بخش به مطالعه و بررسی محصوالت تولیدی، استانداردها، کد آیسیک و تعرفه گمرکی 

 پرداخته شده است.  

 

 جانشین های کره کاکائو -طرح محصوالت معرفی  -2-2 2.2

که در طول فرآیند تولید پودر کاکائو   .چربی طبیعی موجود در دانه های خوراکی کاکائو می باشد (چربی کاکائو)کاکائوکره  

آید می  تریاسیل   .بدست  سه  از  ترکیبی  شامل  آن  شیمیایی  ساختار  و  بوده  روشن  زرد  بصورت  ماده  این  رنگ 

ی توکوفرول طبیعی و ترکیب اسیدهای چرب آن، در برابر  این ماده با توجه به سطح باال .مختلف می باشد (TAG)گلیسیرین

بعالوه خواص منحصر بفرد آن شامل   .اکسیداسیون مقاوم بوده و خواص آنتی اکسیدان شکالت و کاکائو را حفظ می کند

نی که  ایجاد ماندگاری باال، بافت براق، ساختار سخت و شکننده و قابلیت ذوب کامل در دمای بدن و نیز عطر و طعم دلنشی

ترکیب   .به ماده غذایی می بخشد، جایگاه آن را بعنوان یک ماده افزودنی اساسی در صنعت شیرینی و شکالت تثبیت کرده است

 : اسید های چرب این ماده بصورت زیر می باشد 

 

 اسید های چربی  )%(  میزان

34.5 Stearic (C18:0) 

34.5 Oleic (C18:1) 

26 Palmitic (C16:0) 

3.2 Linoleic (C18:2) 

1.0 Arachidic (C20:0) 

0.3 Palmitoleic (C16:1) 

0.5 Other fatty acid 

 

با وجود کاربرد گسترده کره کاکائو در صنایع غذایی، استفاده از این ماده با توجه به عواملی نظیر عدم پایداری در دمای باال،  

 .محتوی چربی، محدود شده استو محدودیت در  (blooming)تمایل به سفیده زدن

بعالوه سطح باالی تقاضا برای کره کاکائو و هزینه تمام شده باال جهت تولید آن در باالترین کیفیت، شرایطی را فراهم آورد  

 . که منجر به تولید موادی معادل و جایگزین برای آن شد
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... شرکت مجری طرح:  13  

 

ستند که در حال حاضر بعنوان جایگزین کره  موادی ه(CBS) و جانشین کره کاکائو(CBE) دو محصول، معادل کره کاکائو

 .کاکائو تولید و در صنایع غذایی مختلف استفاده می شوند

در کنار کره کاکائو افزودن محدود سایر چربی های گیاهی مجاز است. چربی های دیگری که به طور معمول به شکالت  

جایگزین های کره کاکائو و جانشین های کره کاکائو  افزوده می شوند بر اساس عملکردهای متفاوت معادل های کره کاکائو،  

در شکالت و شیرینی روغن های گیاهی برای کاهش قیمت، تسهیل تولید و بهبود ویژگی های عملکردی و پایداری   .هستند

محصول استفاده می شوند. تعداد زیادی از ویژگی های حسی شکالت به شبکه بلوری چربی وابسته است بنابراین جانشین  

می عمومی  ناای کره کاکائو باید از نظر رفتارهای ذوبی و خصوصیات بافتی بهینه سازی گردند. جایگزین های کره کاکائو  ه

 : برای چربی هایی که می توانند به طور کامل یا جزئی نقش کره کاکائو را ایفا کنند و در دسته های زیر قرار می گیرند

چربی های گیاهی بدون لوریک اسید که دارای ویژگی های فیزیکی    Cocoa butter equivalentمعادل کره کاکائو ) (1

و شیمیایی مشابه کره کاکائو هستند و می توانند در هر مقداری با آن مخلوط شوند بدون این که ویژگی های آن را تغییر  

 دهند و خود شامل دو گروه هستند:  

ته ای که با هر نسبتی قابل مخلوط کردن با کره  (، دسCocoa butter extenderتوسعه دهنده های کره کاکائو )   •

 کاکائو نیستند 

( با نسبت باالی اسیدهای چرب جامد که بافت کره کاکائو  Cocoa butter improversدهنده کره کاکائو )  بهبود  •

 را بهبود می بخشند.  

لوریک اسید هستند و ترکیب    ( هستند که اینها نیز فاقدCocoa butter replacerدسته دوم، جایگزین های کره کاکائو ) (2

اسیدهای چرب مشابه کره کاکائو دارند ولی ساختار تری گلیسیریدهای آنها کامال متفاوت است و به نسبت کمی با کره  

 کاکائو مخلوط می شوند 

( که چربی های گیاهی حاوی لوریک اسید هستند  Cocoa butter substitutesدسته سوم جانشین های کره کاکائو ) (3

نظر شیمیایی کامال با کره کاکائو متفاوت هستند اما از نظر فیزیکی شباهت هایی با آن دارند و برای جایگزینی کره  که از  

 کاکائو مناسب هستند  
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... شرکت مجری طرح:  14  

 

 
 

ترکیب  "کره کاکائو را مجاز می دانند اما فرمول های حاوی بیش از این حد باید    از  درصد%    5  بیش از اکثر کشورها جانشینی  

روغن    نام گذاری شوند. با وجود انواع جانشین های کردی کاکائو تولید شده از دیگر "( chocolate confipoundشکالت )

ی نهایی( از انواع جانشین را در  ی فرآورده یه درصد )بر پا  5ی اروپا و استاندارد کدکس، افزودن بیش از  ها و چربی ها، اتحادیه 

 داند.  فرمول شکالت مجاز نمی 

 

 CBIبهبود دهنده کره کاکائو  -2-2-1 2.2.1

    cocoa butter improver است . بهبود دهنده کره کاکائو یکی از جانشینهای کره کاکائو CBI  یا   بهبود دهنده کره کاکائو

سبب   CBI  ضرورت دارد به دلیل آنکه   CBI   از  استفاده   ایران   گرم   اقلیمی  شرایط   دارد. با توجه به CBE شباهت زیادی به

کاکائو کره  شدن  (  شود   می   کاکائو  کره  شدن  نرم سبب  که)   شیری   شکالتهای  در  ویژه به cocoa butter سخت 

 .شود می  کاکائو  کره پایه   بر شکالت ماندگاری سبب  همچنین .گردد می

و این درحالی است که در طعم    گردد  می   آن   شدن   تر   وسخت سبب افزایش نقطه ذوب محصول کره کاکائو به   CBI افزودن 

 .فراورده نهایی تاثیر نامطلوبی به جای نمی گذارد

 

http://foodyar.com/index.php/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%87%D8%A7/%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88-cbi2/8-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%87%D8%A7/428-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88.html
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... شرکت مجری طرح:  15  

 

 

 CBI: بهبود دهنده کره کاکائو 1شکل 

 

 در حالت کلی مزایای استفاده از بهبود دهنده کره کاکائو شامل موارد ذیل می باشد: 

 افزایش دمای ذوب شکالت  •

 افزایش سرعت کریستالیزاسیون  •

 .مانع مهاجرت چربی مغز شکالت و پوسته شکالت می شود •

 .شودباعث سختی نسبی کره کاکائو می  •

 . از نظر خصوصیات فیزیکی شباهت بسیار زیادی به کره کاکائو دارد •

 .فراوری آن دقیقا مانند کره کاکائو می باشد یعنی نیاز به عملیات تمپرینگ شکالت دارد •

 .است مقاوم زدن بلوم  در مقابل  •

 .غیر هیدروژنه است و بدون اسیدهای چرب ترانس می باشد •

 .اضافه شودمی تواند به کره کاکائو  %5تا  •
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 (CBRجایگزین کره کاکائو ) -2-2-2 2.2.2

  شیرینی   روکش   برای  کووا  روغن.  ندارند  تمپرینگ  عملیات  به  نیازی  که هستند  روغنهایی (  CBR)  کاکائوجایگزین های کره  

.  دارد   کاربرد  فراوانی  محصوالت  طیف  در   کووا روغن.  شود  برده  بکار  توانند  می  نیز  کاکائو  کره  با   و  است  ال  ایده  بسیار   وشکالت

مزایای این محصول می باشد. این محصول فرایند    جمله  از  آن  مناسب  ذوب   نقطه  و  آل  ایده  طعم  محصول،  بافت  نهایی  بهبود

 .شود می نهایی محصول  کیفیت در  بسیار ساده ای دارد و استفاده از ان بسیار ساده می باشد اما سبب بهبود قابل توجهی

CBR  ث  گروهی از چربی هایی هستند که نیاز به تعدیل حرارتی ندارند و برای روکش کردن شکالت بسیار مناسب بوده و باع

ظاهر جذاب محصول نهائی می شوند. این ترکیبات به دلیل گران بودن کره کاکائو از نظر اقتصادی مقرون به صرفه ترین  

با   ترکیب  در  ولی  کاکائویی محسوب می شود.  های  تولید شکالت  برای  ها  تری    دلیل  به  کاکائو  کره جانشین  ساختمان 

 .گلیسریدی متفاوت محدودیت دارند

بسیار ساده است ، ماندگاری خوبی دارد و در برابر شکوفه زنی )بلوم ( مقاوم است. خطر مربوط به صابونی   CBR استفاده از

 CBR  .بخشد  می  پیدا  بهبود  حرارتی  تعدیل  به  نیاز   بدون  را   شکالت  کیفیت  و  شده شدن با استفاده از این چربی ها حذف 

 .کند می طوالنی نیز  را شدن  سفت زمان هنگام ترکیب شدن با کره کاکائو

تشکیل شده است. آنها نیاز به    خرما روغن پنبه و به طور کلی از محصوالت غیر لوریک مانند سویا ، دانه   CBR مواد اولیه

 .ساده سازی روند تولید شکالت کمک کند تعدیل حرارتی ندارند و این مسئله به

ک دارد و براقیت خوبی ایجاد می کنند. این ترکیبات  سازگاری خوبی با سایر چربی های غیر لوری CBR پوشش های مبتنی بر

را می توان بدون نیاز به ایجاد طعم صابونی در حین   CBR طعم خوبی در دهان ایجاد می کنند و سختی پوشش های حاوی 

 .فرآوری با نیازهای خاص وفق داد بنابراین برای عملکرد پردازش خیلی خوب عمل می کنند
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... شرکت مجری طرح:  17  

 

 

 : جایگزین کره کاکائو2شکل 

 

با توجه به اقلیم جغرافیایی گرم آن برای تولیدات شکالت و محصوالتی که دارای روکش شکالت   در ایران  CBR از استفاده

  هستند بسیار ایده آل می باشد.

 ( چربی  فاز در   %20  حداکثر میزان به) دارد کاکائو  کره با  نسبی سازگاری •

 مناسب بافتو طعم  دارای •

 ( بلوم)زدن شکوفه برابر در   پایدار •

 ز محصوالت مناسب است. ا ای  گسترده طیف  برای و است لوریکی  غیر  چربیهای  پایه بر  و ندارد  تمپرینگ به نیازی •

 

 آیسیک  کد -3-2 2.3

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایداده می های صنعتی استفبندی فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 
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... شرکت مجری طرح:  18  

 

یاب( و مطابق پروانه بهره  و کشاورزی سازمان صمت )بهینبر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی 

 باشد.  می  6کد آیسیک محصوالت طرح مطابق جدول  صنعت، معدن و تجارت ،  وزارتبرداری صادر شده از سوی 

 

 واحد تولیدی   اصلی  محصوالت آیسیک: کد 1جدول 

 

 گمرکی تعرفهو  شماره -4-2 2.4

استعالم   اساس  شده  بر  کشاورزی  اخذ  و  معدنی  صنعتی،  محصوالت  اطالعات  سامانه  تجارت، از  و  معدن    وزارت صنعت، 

 باشد.  می   2محصوالت طرح مطابق جدول یاب(، کد تعرفه کمرگی )بهین

 

 کد تعرفه گمرکی محصوالت طرح: 2جدول 

 واحد کد تعرفه  نام التین  نام فارسی  ردیف 

 تن Cocoa Butter Substite  (C.B.S) 15162010 کره کاکائو روغن جانشین  1

2 
روغن جایگزین کره کاکائو و  

 بهبود دهنده کره کاکائو 
CBE - CBR 15162020 تن 

 

 محصول  استانداردهای -2-5 2.5

 در محصوالت نهایی که به دست مصرف کنندگان می رسد، کیفیت هر محصول بستگی به عوامل زیر دارد 

 مواد اولیه کیفیت - 1

 کیفیت خط تولید - 2

 تجربه پرسنل تولیدی - 3

عامل اول یعنی کیفیت مواد اولیه بیشترین تاثیر را روی کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین قبل از استفاده از مواد  

دن استانداردهای مجاز از  دارا بو ای در مورد این مواد انجام پذیرد و در صورتهای اولیه می بایست تستاولیه در خط تولید،  

 آنها در خط تولید استفاده شود. 

 واحد ( ISICکد آیسیک ) نام فارسی  ردیف 

 تن 1514412371 انواع روغن تصفیه شده گیاهی جامد  1

https://armanin.ir/fa/statistics/isic-code/product/1240.html
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... شرکت مجری طرح:  19  

 

( برای  8استانداردهای زیر )جدول  نعتی ایران  صشده موسسه استاندارد تحقیقات    نبا مراجعه به فهرست استانداردهای تدوی

 .باشدرعایت استاندارد فوق برای کلیه تولیدکنندگان الزامی می محصوالت این طرح تدوین شده است. 

 

   کره جانشین کاکائو مرتبط با تولید  استانداردهای : 3ول جد

شماره   عنوان  ردیف 
 استاندارد 

سال  
 تصویب 

 1386 10273 ویژگی ها -روغن های قابل جانشینی با کره کاکائو 1

معادل های کره کاکائو در کره  -روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 2
 تعیین وجود معادل های کره کاکائو -1قسمت-ساده کاکائو و شکالت 

12961-1 1389 

معادل های کره کاکائو در کره  -روغن ها و چربی های حیوانی و گیاهی 3
 تعیین مقدار معادل های کره کاکائو -2قسمت-کاکائو و شکالت ساده 

12961-2 1389 

گیاهی 4 و  حیوانی  چربی های  و  ها  های  -روغن  معادل  گیری  کره  اندازه 
 کاکائو در شکالت شیری 

12962 1389 

 

 کاالهای قابل جایگزین -6-2 2.6

جایگزین های کره کاکائو به طور معمول ترکیبات چربی لوریک تکه تکه شده و تا حدی هیدروژنه هستند و دارای پروفیل  

اتاق جامد است اما به راحتی  در دمای   های ذوب شیب دار هستند و در دهان باعث ایجاد بافتی شبیه کره کاکائو می شود و

روغن جانشین کره کاکائو به عنوان معادل کره کاکائو، از نظر مشخصات شیمیایی و  . یک باره در داخل دهان ذوب می شود

و می تواند به هر نسبت جایگزین کره   فیزیکی بسیار شبیه کره کاکائو است و بنابراین سازگاری بسیار خوبی با کره کاکائو دارد 

 لذا بر اساس مطالب فوق، کره کاکائو به عنوان کاالی قابل جایگزین می باشد.   .شود کاکائو

 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی  -2-7 2.7

 .است شده پرداخته آنها شرح به ادامه در  که هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت تعیین را در ای عمده نقش و باشد می تولید  متغیر  های  هزینه مهمترین از یکی که مصرفی اولیه مواد قیمت •

 .دارد محصول شده

 محصول، کانون های مصرف و اولیه مواد تامین منابع به  دسترسی لحاظ  از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه •

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها هزینه
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 فروش قیمت بر میزان ضایعات و تولیدی محصول کیفیت ، گذاری سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژی نوع •

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه •

 سرشکن طریق  تولید از  ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول  فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت •

 .میگردد محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن

 محصوالت طرح مطابق جدول ذیل می باشد.  ت فروش بر اساس موارد فوق متوسط قیم 

 

 

 

 های اقتصادی و بازرگانی  حمایتوضعیت -2-8 2.8

از آنجا که واحدهای   .هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهای دولت قرار نگیرد، دچار مشکالتی در فرآیند تولید خواهد شد

ابتدایی راه اندازی در ظرفیت کامل، تولید ندارند، لذا حاشیه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در  جدید در سالهای  

وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای بقا در میدان رقابت نیاز به حمایتهای مالی است. از طرف دیگر برای واحدهایی که دارای  

ی تا حدودی نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و برای تسهیل  قدمت چندین ساله می باشند و در بازارهای جهان

ها و قوانین ارئه دهد که فضا را برای سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها به راحتی  و آرامش خاطر آنها مشوق 

دولت در این زمینه انجام دهد مورد بررسی قرار  در بازارهای جهانی به فروش برسد. در ادامه دو نوع حمایت که می تواند  

 :گرفته است

 

 مایت تعرفه گمرکی )محصوالت و ماشین آالت( و مقایسه با تعرفه های جهانی ح -2-8-1 2.8.1

در اغلب واحدهای تولیدی بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود. این ماشین آالت پس از تستهای اولیه و  

فنی از طریق گمرک وارد کشور خواهند شد. حقوق گمرکی که در حال حاضر برای این گونه ماشین آالت  عدم مشکالت  

 .درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد  10وجود دارد حدود 

 )میلیون ریال(  حداکثر قیمت  )میلیون ریال(   حداقل قیمت واحد نام محصول  ردیف 

1 CBI 1,100 9,000 تن 

2 CBR 1,110 950 تن 

3 CBS 1,050 900 تن 
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از طرف دیگر واحدهای تولیدی که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت حقوق گمرکی می  

هایی برای آنها تصویب شده  های اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوق انه در سال باشند. خوشبخت 

 .است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

 

 ها(، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار حمایت های مالی )واحدهای موجود و طرح -2-8-2 2.8.2

های صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت کوتاه مدت  طرح های مالی برای  یکی از مهمترین حمایت 

 .های صنعتی آمده استباشد. در ادامه شرایط این تسهیالت برای طرحبرای خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می 

درصد    70شده تا سقف    گذاری ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنواندر بخش سرمایه  (1

 .شودگذاری ثابت در محاسبه لحاظ می   سرمایه

درصد    60سازی طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب  ساختمان و محوطه (2

 گردد محاسبه می 

  75با ضریب  درصد و در غیر این صورت    90ماشین آالت خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضریب   (3

 گردد درصد محاسبه می 

درصد باشد، اقالم اشاره شده    70گذاری ثابت کمتر از    آالت خارجی در سرمایهگذاری ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه  (4

 .گردددرصد محاسبه می   70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1در بند  

درصد    70رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان  ی برداری م هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح  (5

 .  از شبکه بانکی تأمین گردد

نقطه نظر   (6 از  به ماهیت طرح  توجه  با  را  ارزی  ریالی و  بازپرداخت در تسهیالت  و  تنفس  زمان دوران مشارکت،  مدت 

 . شودسال در نظر گرفته می  8سودآوری و بازگشت سرمایه حداکثر 

سال در نظر گرفته    10أمین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و محروم  حداکثر مدت زمان ت (7

 .شودمی
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 واردات   شرایط -9-2 2.9

از سازمان غذا و دارو   روغن و کره جانشین کاکائو اخذ مجوز واردات ، صمتکتاب مقررات واردات و صادرات وزارت ر اساس ب

 باشد.  الزامی می 

 

 صادارت  شرایط -2-10 2.10

، برای صادرات محصوالت تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن  صمتاز نقطه نظر مقررات وزارت  

گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم  محسوب می   بهداشتی و غذاییاز آنجایی که این محصوالت، یک کاالی  

 .ه استباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شدبرخورداری تولیدکننده از شرایطی می 

 

 شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح  معرفی: 4جدول 

 شرح شرایط الزم  ردیف 

برخورداری از مزیت   1
 رقابتی به لحاظ قیمت 

، قیمتهای رقابتی جهانی میباشد که این مورد نیز به  یکی از معیارهای مهم در صادرات
از جمله   .مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گرددشرایط اقتصاد کالن کشور در  

این شرایط میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره  
پذیری اقتصادی صادرات  کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیه 

 .مورد تحلیل قرار گیرددر زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد 

2 
برخورداری از مزیت  
رقابتی به لحاظ  

 کیفیت

. از این رو برای ورود  یت بسار باالئی برخوردار می باشدکیفیت در ابعاد مختلف آن از اهم 
ذیال چند نمونه از ابعاد   .به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

 .... ، خدمات پس از فروش وکیفیت عملکرد، استاندارد، عمر . کیفیت آمده است

3 
برخورداری از توان  
فنی و مهندسی  

 مناسب

، قابلیت تولید با کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد  توان مهندسی در طراحی
ی  نیاز خریدار و ....... از مواردی است که برخورداری تولید کننده از توان فنی و مهندس

 . الزم اجتناب ناپذیر می سازد

 نشان تجاری معتبر  4
یکی از مباحث مطرح در فروش در سطح جهانی ، برخورداری تولید کننده از نشان و  
تجارب قبلی معتبر است و لذا خریداران کمتر با شرکتی که از این خصوصیات برخوردار  

 . نباشد، اقدام به خرید می نمایند

امور  آشنایی کامل با  5
 تجارت جهانی 

فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت  
 . جهانی می باشد
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 بزرگترین کشورهای تولیدکننده و صادرکننده   -2-11 2.11

نیوزلند به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کره جانشین کاکائو در عرصه بین   اندونزی و  کشورهای مالزی، 

 المللی می باشند.  

 ( www.trademap.com:ارزش صادرات کره جانشین کاکائو توسط کشورهای اصلی تولیدکننده )5جدول 

Exporters 2017 2018 2019 2020 2021 

  3465360 3206224 3689915 3943531 کل

 2259294 1640497 1497887 1656644 1934176 مالزی 

  288508 254412 283343 315677 اندونزی

  225037 237149 300972 306101 نیوزلند 

 282014 222510 199673 225326 203968 آلمان 

  119984 115054 119520 109096 سوئد 

  79675 5262 3351 3227 چین 

  75433 88657 76352 73122 هند 

 95857 73943 80921 113958 103611 ایاالت متحده امریکا 

 90818 62737 70647 87631 82228 اسپانیا

  51455 51984 60606 62804 بلژیک 

  45080 51030 73012 42004 امارات متحده عربی 

  42801 40101 54649 54219 سنگاپور 

  40755 35608 35444 39825 پاکستان 
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 کاکائو نی کره جانش دکنندهیتول یاصل یکشورها: 3شکل 

 

 عرضه و تقاضا وضعیت -12-2 2.12

کشاورزی است .  ایجاد صنایع غذایی و تبدیلی در کشورهای درحال توسعه موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصوالت  

بری کم ، نیروی کار ارزان و نیاز به سرمایه کم همگی ازجمله عواملی است که ایجاد صنایع تبدیلی    ارزان بودن مواد خام , ارز

 توجیه پذیر می نماید و موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصوالت کشاورزی می شود.  

و صنایع تبدیلی همواره از جایگاه ویژه ای در فرآیند توسعه اقتصاد،    ساختار اقتصادی ایران بگونه ای است که بخش کشاورزی

اجتماعی وسیاسی کشور برخودار بوده است . امکانات بلقوه ، وسعت اراضی قابل کشت ، تنوع اقلیم ، سهم قابل توجه جمعیت  

دراین بخش و ارزش سرمایه  و اشتغال درمناطق روستایی ، معیارهای برتری اقتصادی ازجمله برتری بسبی سرمایه گذاری  

راه اندازه صنایع   داری ها و ساختار اقتصادی تولید و محرومیت زدایی استعداد این سرزمین را باری توسعه و رشد کشاورزی  و

 . و غذایی توجه می کند  ی تبدیل 
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 تولید داخلی  -1-12-2 2.12.1

ت صنعت، معدن و تجارت( در حال حاضر  مرجع صدور مجوزهای وزاربر اساس استعالم صورت گرفته از وبسایت بهین یاب )

در داخل کشور شرکت تولیدکننده روغن و کره جانشین کاکائو وجود ندارد و کلیه محصوالت طرح از شرکت های خارجی  

وارد می شود. البته الزم به توضیح می باشد که در حال حاضر چندین شرکت اقدام به واردات روغن و کره جانشین کاکائو به  

 نموده و در داخل اقدام به بسته بندی نموده و با برند های خود به بازار عرضه می نمایند.  صورت فله 

 

 واردات  -2-12-2 2.12.2

حجم واردات  است.    زیاده بودهبا توجه به بررسی های انجام شده، مقدار واردات این نوع محصوالت طی سالهای گذشته بسیار  

 می باشد.   7محصوالت بر اساس کد تعرفه گمرکی تخصیصی به محصوالت طرح طی سنوات گذشته مطابق جدول 

 1400- 1396های طی سال  جانشین کاکائو کره : میزان و ارزش واردات 6جدول 

 ارزش دالری  ارزش ریالی )ریال(  ( تنمیزان واردات ) سال

1396 35,202 2,177,492,247,454 63,702,947 

1397 33,129 2,082,958,306,781 58,699,088 

1398 35,920 2,372,574,832,848 64,756,747 

1399 38,712 2,662,191,358,916 70,814,407 

1400 41,503 2,951,807,884,984 76,872,066 

 

 پیش بینی امکانات عرضه  -2-13 2.13

های در دسهت سهاخت صهورت خواهد گرفت که عرضهه محصهوالت طرح در آینده از طریق تولید واحدهای فعال کنونی و طرح

 در ادامه شرح آن ارائه شده است. 

 

 واحد های در حال احداث -2-13-1 2.13.1

ید روغن و کره  ، تا کنون هیچ مجوز تاسیس واحد صنعتی جهت تولبا استناد بر بانک اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت 

 جانشین کاکائو صادر نشده است.  
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 پیش بینی امکانات عرصه داخلی  -2-13-2 2.13.2

 آمار و اطالعات اخذ شده، امکانات عرصه داخلی در سال های آینده صفر می باشد.  با توجه 

 پیش بینی واردات -3-13-2 2.13.3

گذشته وجود داشته است. لذا با توجه بر آن انتظار  های گذشته نشان داده شد که واردات برای محصوالت طرح در  در قسمت

های آتی نیز در صورت عدم توسعه مطلوب تولید داخل واردات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. لیکن در  رود که در سال می

روند گذشته    اینجا به منظور ایجاد شرایط الزم برای پیش بینی کمبود کشور در آینده برای پیش بینی واردات در آینده ادامه

 لحاظ شده است. 

 1405- 1401های طی سال  کره جانشین کاکائو بینی میزان واردات  : پیش7جدول 

 
 
 
 

 کل امکانات عرضه  -2-13-4 2.13.4

 شود.  ارائه می  ذیل بینی امکانات عرضه )داخلی و واردات( طی جدول لذا پیش 

 1405-1401های طی سال  کره جانشین کاکائو : کل امکانات عرضه در زمینه تولید 8جدول 

 1405 1404 1403 1402 1401 شرح

 0 0 0 0 0 پیش بینی امکانات عرضه داخلی 

 49,623 47,804 45,986 44,167 42,349 واردات پیش بینی 

 49,623 47,804 45,986 44,167 42,349 جمع

 

 تقاضا -2-14 2.14

باشد و با توجه به ماهیت ذاتی آن که به طور مستقیم و غیرمستقیم  ترین مبانی شکل دهنده بازار میمفهوم تقاضا یکی از اساسی

 ای نیز برخوردار است.  های قابل مالحظهشود، از پیچیدگیکنندگان منبعث میاز تمایالت و رفتار مصرف

های  باشد و بررسی آن دیدگاه مناسبی برای تعیین تکنیکآمار تقاضا شامل تقاضای داخلی و صادرات )تقاضای خارجی( می 

 دهد. های آینده را بدست می بینی تقاضا در سالمنطقی جهت پیش

 

 1405 1404 1403 1402 1401 سال

 49,623 47,804 45,986 44,167 42,349 پیش بینی واردات 
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 تقاضای خارجی )صادرات( -2-14-1 2.14.1

با توجه به اینکه در حال حاضر هیج تولید کننده ای در داخل کشور وجود ندارد، لذا آمار صادرات محصوالت طرح طی سال  

های گذشته صفر می باشد. همچنین الزم به ذکر می باشد در صورت تولید محصول در داخل کشور، کشورهای عراق، ترکیه،  

 ه محصوالت طرح خواهند بود.  ترکمنستان، افغانستان به عنوان مشتریان بالقو

 

 تقاضای داخلی -2-14-2 2.14.2

  و   داخلی  بازار  در  تقاضا  منظر  دو  از  توانمی   را  موضوع  تقاضا  مقدار  اساس  بر  گذاریسرمایه   گیری جهت   و  سطح  تعیین  برای

  خانوار   بودجه   به  مربوط   هایداده  از   عمدتا    داخلی   بازار   در   تقاضا  تخمین  برای .  داد  قرار   بررسی  مورد  خارجی   بازار   در  تقاضا 

  ظاهری   مصرف   میزان   و   تقاضا  تعیین   با  به   توان می   نیز   بازار  سطح   های داده   طریق   از   گاهی   حال   عین   در  شود می   استفاده 

 محاسبه شده است. زیر صورت به

C=Y+M-X-K 

 که در آن  

C : ظاهری  فمصر 

Y : تولید داخلی 

M : واردات 

X : صادرات 

K : ن(  صورت امکان دستیابی به آمار آدر ) موجودی انبار 

برای می لذا    صادرات   و  تولید  در  رقابتی  مزیت  است  الزم  صادرات  در  کشور  توان  و  خارجی   بازار  در  تقاضا  شناسایی  باشد. 

 . گیرد می  صورت  مربوطه  های شاخص  تخمین به  اقدام اساس این بر. گیرد   قرار ارزیابی مورد محصول 

توان تقاضا برای محصوالت مورد نظر  آمار جمعیت کشور و مصارف سرانه و متوسط رشد ساالنه آن می ازسویی  با استفاده از  

های گذشته ارائه    های آتی پیش بینی کرد. از این رو در جدول زیر آمار تفکیکی برآورد جمعیت کشور در سالرا برای سال 

 گیرد. شده است که مبنای محاسبات گزارش قرار می 

 (.15توان مصرف سرانه برای محصول را بدست آورد )جدول های دیگر میمین زدن جمعیت سالبنابراین با تخ
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... شرکت مجری طرح:  28  

 

 1400- 1396های طی سال  کره جانشین کاکائو : برآورد مصرف ظاهری 9جدول 

 مصرف ظاهری )تن(  میزان صادرات )تن(  واردات )تن(  تولید داخلی  سال

1396 0 35,202 0 35,202 

1397 0 33,129 0 33,129 
1398 0 35,920 0 35,920 

1399 0 38,712 0 38,712 

1400 0 41,503 0 41,503 

2.15  

 بینی تقاضاپیش  -2-15 2.16

های انجام شده   بینی   باشد. به طوریکه با استناد به پیش   بینی تقاضا به عنوان یکی از مهمترین ارکان مطالعه بازار می   پیش 

 .یردذپ بخش، تحلیل وضعیت آینده صنعت مورد بررسی صورت می این در

 

 پیش بینی تقاضای داخلی -2-15-1 2.16.1

با توجه به تحقیقات میدانی صورت گرفته از مصرف کنندگان محصوالت طرح، نیاز مبرم به این نوع بسته بندی در کشور  

 . گرددی مل صنعت بسته بندی صنایع واقع و در صورت ورود محصوالت جدید تولید داخل، مورد استقبا گردد ی م احساس 

  تاکنون   ولی   است،  فزونی  به  رو  ایران  در  روغن های و کره های جانشین کاکائو  کارشناسان بر این باور هستند که مصرف 

  باالیی  گذاریسرمایه  میزان  آن،  عمده دالیل  از  یکی  شاید. است نگرفته  صورت زمینه  این در  گذاری سرمایه  برای جدی  اقدام

ی  استانداردهالذا در صورت احداث واحدهای تولید کننده با کیفیت و مطابق    .است  نیاز   مورد  محصول  این   تولید  برای   که  باشد

از این رو با توجه به این نکته که مطابق  .  گرددی م جهانی، مقدار نیاز کشور به این نوع محصوالت بسته بندی، مناسب ارزیابی  

 .  برآورد شده است برای هر فرد   حدود یک کیلوگرممفروضات فوق مقدار مصرف انواع محصوالت  

مکن، فرض گردیده اسهت مطابق رشهد تقاضهای صهعودی محصهول  ترین حالت پیش بینی ماز سهویی با توجه به اعمال بدبینانه  

درصهد    3معادل سهاالنه طرح طی سهالهای گذشهته، برای تقاضهای مصهرف انواع محصهوالت طرح طی سهالهای آتی این رشهد  

  16  رشهد سهاالنه محاسهبه شهده اسهت. لذا پیش بینی تقاضهای داخلی انواع محصهوالت مشهابه طرح در کشهور به صهورت جدول

  باشد:می
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... شرکت مجری طرح:  29  

 

 )تن(  کشور در   کره جانشین کاکائو برای   یداخل یتقاضا  ینیب  شی پ جدول: 10جدول 

 سال
 شرح

1401 1402 1403 1404 1405 

84,055,00 تعداد جمعیت پیش بینی 
0 

84,700,00

0 

85,329,00

0 

85,961,00

0 

86,562,00

 0.575 0.557 0.539 0.521 0.504 میزان مصرف هر فرد )کیلوگرم(  0
 49,757 47,881 46,009 44,162 42,329 پیش بینی تقاضا در سالهای آتی )دست( 

 

 بینی تقاضای خارجیپیش -2-15-1 2.16.2

لذا بر    ،صفر شود صادرات محصوالت طرح    نبود تولیدکننده داخلی باعث شده با توجه به این نکته که طی سالهای گذشته،  

اساس مطالعات میدانی صورت گرفته در صورت تولید محصول در داخل کشور، کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و  

ترکیه به عنوان بازارهای بالقوه محصوالت طرح مطرح بوده و کشورهای فوق نیز به عنوان واردکننده کره و روغن جانشین  

پیش بینی  از سهم وارداتی کشورهای ذکر شده،    %10دد که در صورت تامین  کاکائو از کشورهای مالزی و اندونزی هستن

 صاردات محصوالت مشابه طرح به شرح زیر می باشند.  

 ( تن)  کشور  در کره جانشین کاکائو برای  یخارج یتقاضا  ینیب  شی پ جدول: 11جدول 

 سال
 شرح

1400 1401 1402 1403 1404 

 24.7 22.3 19.9 17.5 15.1 تن   - تقاضا در سالهای آتی پیش بینی 

 

با توجه به میزان تقاضای کشور و پیش بینی صادرات طی سالهای آتی، میزان کل تقاضای کشور طی سالهای آتی به شرح  

 برآورد شده است.  18جدول 

 ( تن) یآت یهاسال یط   جانشین کاکائو کره (  یخارج و یداخل )  تقاضا کل  ینیبشی پ: 12جدول 

 سال
 شرح

1401 1402 1403 1404 1405 

 24.7 22.3 19.9 17.5 15.1 مقدار صادرات 

 49,757 47,881 46,009 44,162 42,329 مقدار تقاضا داخلی 

 49,782 47,903 46,029 44,179 42,344 مقدار کل تقاضا 
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... شرکت مجری طرح:  30  

 

 بینی تقاضا عرضه و پیشبینی امکانات  تحلیل موازنه پیش  -2-16 2.17

های آتی  های آتی و میزان پیش بینی تقاضا، موازنه عرضه و تقاضا در طی سال با توجه به میزان کل امکانات عرضه طی سال 

 خواهد بود.  ذیل   های صورت گرفته به شرح جدولبا توجه به پیش بینی 

 )تن(  1404-1400های طرح طی سال کره جانشین کاکائو بینی کل تقاضا )داخلی و خارجی( برای : پیش13جدول 

 1405 1404 1403 1402 1401 شرح

 49,623 47,804 45,986 44,167 42,349 پیش بینی امکانات عرضه 

 49,782 47,903 46,029 44,179 42,344 پیش بینی تقاضا 

 159- 99- 43- 12- 5 کمبود )مازاد( عرضه 
 

بر اساس آمار و اطالعات فوق، در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و کلیه روغن و کره جانشین کاکائو مورد نیاز صنایع  

هزار دالر ساالنه ارز از    70الی    60حدود    در حال حاضرمی شود. لذا از آنجایی که    از کشورهای خارجی وارد کشورغذایی  

یسات و امکانات تولید انواع کره و روغن جانشین در کشور یک مساله استراتژیکی و  کشور خارج می شود، لزوم ایجاد تاس

 زیربنایی می باشد. 

با راه اندازی کارخانه تولید کره و روغن جانشین کاکائو، عالوه بر تامین نیازهای داخلی کشور، توان صادراتی به کشورهای  

هزار دالر در سال نیز    30الی    20موجب ارز آوری  وه بر اشتغال زایی،  همسایه نیز فراهم شده و از این طریق نیز می توان عال

 شد.  

  


