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 خلاصه کل طرح 

 عنوان طرح
ا انواع روغن )آفتابگردان، کلزا، سوی استحصالتولید رب گوجه فرنگی و 

 های روغنیاز دانه کردنی مخلوط(و سرخ

  محل اجرا

  مجری طرح

 سالیانه  ظرفیت

 رب گوجه فرنگی تن 3599

 تن انواع روغن 39999

 های روغنی )ضایعات فرآیند روغن کشی(تن کنجاله دانه 42569

 گوجه فرنگی تازه و انواع روغن خام مواد اولیه مصرفی عمده

  انرژی

 در سالمترمعكب  82.199 آب

 ساعت کیلووات 6.999.999 برق

 در سال مترمكعب 419.999 گاز

 نفر 859 زاییاشتغال

  مترمربع 29.999 زمین

 میلیون ریال 1.956,243 گذاری کل طرحسرمایه

 میلیون ریال  1.1.6.545 گذاری ثابت طرحسرمایه

 میلیون ریال  953..45 سرمایه در گردش طرح

 میلیون ریال 559.999 بابت سرمایه گذاری ثابتتسهیلات 

 %81 نرخ بهره بانکی

 درصد 18  (IRR) نرخ بازده داخلی طرح

 میلیون ریال 8.892.239 آورده متقاضی

 خالص ارزش فعلی کل سرمایه

(NPV=21%)  
 میلیون ریال 2.195.197

 58/3 دوره بازگشت سرمایه عادی

 11/3 دوره بازگشت سرمایه متحرک

 ریال میلیون 841.253 سر میزان فروش در نقطه سربه

 درصد 36/7 سر )درصد تولید(نقطه سربه
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 مقدمه-1-1

 غرافیاییجمنطقه اجرای یک پروژه با استفاده از منابع موجود، نظیر مواد اولیه مورد نیاز، منابع انسانی و تكنولوژی و همچنین 

اردات و های رقابتی ونشده، مزیت اجابتشود که مفاهیم اولیه بازار نظیر تقاضای فعلی مؤثر، تقاضاهای آن، زمانی محقق می

ت و با هدف باید با دق بررسی اقتصادی طرح،رو مطالعه بازار به عنوان بخشی از فرآیند صادرات و غیره تعیین شده باشد. از این

 الذکر در زمان مناسب صورت پذیرد.حصول اطلاعات فوق

های غذا در بین ایرانیان است، که در غذاهای مختلف به صورت سرخ کرده یا  ترین چاشنیرفمص رب گوجه فرنگی از پر

های گذشته مردم خودشان رب گوجه فرنگی را برای مصرف یک ساله خود در خانه طبخ  شود. در زمان پخته استفاده می

واد غذایی های تولید م ایش جمعیت، رشد صنعت، رشد آپارتمان نشینی و کمبود وقت، این وظیفه به کارخانهبا افز کردند.می

کنند. این محصول از مزرعه تا فروشگاه مراحل  محول شد. در حال حاضر اکثریت مردم از رب گوجه فرنگی صنعتی استفاده می

 کند. مختلف و متنوعی را طی می

ها نقش مهمی در تغذیه ما دارند . اگر چه مصرف زیاد آنها خطر اضافه وزن و بیماری های قلبی و روغن ها و چربی همچنین 

عروقی و بعضی از انواع سرطان ها را افزایش می دهد، ولی وجود مقدار کافی از روغن و چربی در رژیم غذایی برای سلامت 

از اسیدهای چرب غیر اشباع و نداشتن کلسترول ، مناسب  بدن ضروری است. روغن های گیاهی مایع با دارا بودن مقادیر کافی

 .تر از روغن جامد هستند

رب گوجه فرنگی و انواع روغن گیاهی )آفتابگردان، سویا هدف از اجرای طرح، تدوین مطالعات پیش امكان سنجی برای تولید 

 مورد بررسی قرار گرفته است.کردنی( می باشد که در ادامه ،کلزا و سرخ
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 طرح محصول یمعرف-1-2

 رب گوجه فرنگی -9-2-9

فرنگی بعد از گرفتن شود. برای درست کردن رب گوجهآن استفاده می از آشپزی خمیری غلیظ است که در فرنگیرب گوجه

. سپس از غلظت آن کم کرده و شودپخته میها را برای چندین ساعت تحت خلاء آن گوجه فرنگی، گوجه ها و پوستدانه

 .غنی بدست بیاید کنستانتره تا یک شودپخته میدوباره محصول را 
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 روغن -9-2-2

مصنوعی و همچنین چربی های گیاهی و حیوانی لغزنده قابل اشتعال و چسبناک ) ویسكوز(  -گیاهی  -به تمامی مواد معدنی 

د!!( به مایع تبدیل نشود به آن چربی گوین باشد ) اگر در دمای اتاق جامد باشد وکه در دمای اتاق به صورت مایع و یا مایع پذیر 

گویند که بطور گسترده ای در زندگی روزمره از آن و در حلال های آلی مثل اتر حل شود ولی در آب حل نشود روغن می

 .شوداستفاده می

، روغن سویا، روغن کلزا و مخلوط چند روغن آفتاب گردانروغن عبارتند از: جهت تولید های گیاهی انواع روغندر این طرح 

 سرخ کردنی
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  (ISIC) محصول کیسیآ كد یمعرف -1-3

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

بندی  دهند طبقههای اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام میهای فعالیتی است بطوریكه در آن بتوان موجودیترده

 .نمایدهای صنعتی استفاده میبندی فعالیتبندی برای دستهاز این طبقه معدن و تجارتکرد. وزارت صنایع و 

 :باشدیمطرح به شرح زیر  کد آیسیک محصولات تولیدی

 

 جدول کدآیسیک محصولات طرح

 واحد کد آیسیک نوع محصول

 تن 1512513416 رب گوجه فرنگی

 تن 1514513245 روغن مایع کلزا

 تن 1514513241 روغن مایع آفتابگردان

 تن 1514513243 روغن مابع سویا

 تن 1514513299 روغن سرخ کردنی مخلوط

 تن 1514413432 انواع کنجاله

 معدن و تجارت وزارت صنعت,مأخذ: 
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 محصول یكاربردها -1-4

 رب گوجه فرنگی -9-4-9

شود. رب های گوجه فرنگی و با تغلیظ آب گوجه فرنگی حاصل میای است که از حذف پوست و دانهرب گوجه فرنگی فرآورده

مغذی است، به علاوه ترکیبات مفیدی دارد که در گوجه فرنگی خام به میزان بالایی وجود ندارند. گوجه فرنگی سرشار از مواد 

خواص رب گوجه فرنگی، همه تاثیرات مثبتی است که رب گوجه فرنگی بر روی سلامتی انسان دارد. به عنوان مثال،  منظور از

درصد از نیاز روزانه به آهن،  6تا  2تواند ان است و میاکسیدتنها یک قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی منبع بزرگی از آنتی

 کمتر از خواص خواص درمانی رب گوجه فرنگی تنها نه گفت توانمی کلی طور به را تامین نماید. B هایپتاسیم و ویتامین

ذی رب مروری بر مواد مغباشد. این مقاله ضمن آنكه ای از موارد بیشتر هم میدرمانی گوجه فرنگی نیست، بلكه حتی در پاره

 .را توضیح خواهد داد خواص رب گوجه فرنگی ترینگوجه فرنگی دارد، مهم

 

 کنجد(انواع روغن گیاهی )کلزا، سویا، آفتابگردان و  -9-4-2

محصول تولیدی این واحد انواع روغنهای خام حاصل از دانه های نباتی می باشد. که جهت تولید انواع روغنهای خوراکی جامد 

 .گیردمایع مورد استفاده قرار می و

دانه های روغنی . روددانه های روغنی و روغن استخراجی از آنها، از محصولات با ارزش بخش کشاورزی و صنعت بشمار می

به عنوان ماده اولیه صنایع روغن کشی و تامین کنندة نیازهای چربی، پروتئینی و ویتامین، در حیات موجودات زنده نقش 

 کنندایفا می اساسی را

ه دان. مد نظر بوده است آفتابگردان، سویا، کلزا و کنجد روغنی هایاز میان دانه های روغنی، در این طرح روغن کشی دانه

 .وندرباشند که بعنوان ماده اولیه در روغن کشی و تهیه پروتئین غذایی بكار میهای روغنی، دانه یا میوه نباتی حاوی روغن می

عصاره حاصل از روغن کشی دانه های، روغن خام نباتی می باشد که بعد از انجام عملیات تصفیه فیزیكی  نخستین محصول و

و شیمیایی، به دو صورت روغن نباتی جامد و مایع، در زمره چربی و بعنوان یكی از مواد اصلی تغذیه انسان مورد استفاده قرار 

 . گیردمی

 

 

 نیگزیجا محصول یمعرف -1-5

 گوجه فرنگی (8

توان به از آنجائیكه محصولات مورد اشاره به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده به انواع غذا ها مورد بهره قرار می گیرد می

نوعی گوجه تازه را به شكل خرد شده و رنده شده مستقیما مورد استفاده قرار داد لیكن به لحاظ سهولت در کاربرد و همچنین 

سترسی آسان در فصول مختلف سال )پاییز و زمستان( و نیز ماندگاری در نگهداری و نیز قیمت تمام شده مناسب ،امكان د

 .رقابت با اشكال مورد اشاره در طرح را نخواهند داشت

 روغن (3
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های وغنشوند که رروغن یكی از کالاهای اساسی در کشورها به شمار می آید. روغن ها به دو دسته گیاهی و حیوانی تقسیم می

 گیاهی به مراتب بهتر از نوع حیوانی هستند.

های خام نباتی بعنوان محصول واسطه ای کارخانه های تصفیه روغن، الكل سازی، اسپری سازی و ساخت جلا دهنده روغن 

وانند تنی میروغن های حیوا. و روغن های نباتی تصفیه شده بعنوان محصول مصرفی است گیردها مورد استفاده قرار می

 .جایگزینی برای روغن های گیاهی باشند ولی بدلیل مضر بودن، مصرف این روغن ها روز به روز در حال کاهش است

 

 یگمرك تعرفه كد -1-6

, گانیزرباد سوو گمرکی ق تعیین حقودرات و واردات و مر صادر اکاالها ی لمللی جهت کدبندابینی ستدها و در داد

مرکز ی بندطبقهی یگرو دکسل وبراری گذنامها, یبندطبقهاز . یکی شودیده مستفای ابندطبقهع نواز دو بیشتر 

کسل وبری بندطبقهان, یراجی رگانی خازرباده در ستفاارد موی بندطبقهروش . باشدیململل ابینرت تجاارد ستاندا

 ست.اگرفته م نجااها یر تعرفهی در زبیشتری هایبندبعضاً تقسیمد, موجوص خای هادبررکاو ها زست که بنابر نیاا

 

 رب گوجه فرنگی و انواع روغنکد تعرفه مربوط به 

 شماره تعرفه نام محصول

 39939989 رب گوجه فرنگی

 85849999 کلزا روغن مایع

 85838999 روغن مایع آفتابگردان

 85979999 روغن مایع سویا

 8589999 مایع مخلوطکردنی سرخروغن 
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 طرح یاجرا محل-1-7

 باشد. می 7جاده تاکستان قزوین، خیابان صنعت  2محل اجرای طرح استان قزوین، شهرستان تاکستان، کیلومتر 

 

 
 

دقیقه طول شرقی  41درجه و  49دقیقه تا  89درجه و  49شهرستان تاکستان در شمال غربی فلات مرکزی ایران بین مدارهای 

دقیقه عرض شمالی از استوا واقع  38درجه و  26دقیقه تا  49رجه و د 25و مدارهای و مدارهای  نصف النهار گرینویچ از

دقیقه و عرض  43درجه  49باشد. این شهر در طول شرقی متر می 8365است ارتفاع متوسط شهر تاکستان از سطح دریا شده

کیلومتر است  815کیلومتر و تا تهران  25 شهر قزوین ثانیه قرار دارد فاصله شهر تاکستان تا 85دقیقه  4درجه  26شمالی 

باشد این شهرستان از شمال به کوهین و جاده ترانزیت از شرق به قزوین از کیلومتر می 849فاصله هوایی تاکستان تا تهران 

 .گردممحدود می استان زنجان از شهرستان ابهر و ساوه از غرب به بویین زهرا جنوب به دانسفهان

  است.نفر بوده873629، برابر 8295طبق سرشماری سال جمعیت این شهرستان بر 
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 و قیمت فروش هیاول موادقیمت -1-8

 قیمت مواد اولیه -9-8-9

 .باشدیمی مواد اولیه طرح به شرح زیر هانهیهزقیمت و 

 مواد اولیه

 قیمت هر واحد )ریال(
مقدار مصرف 

 سالیانه
 ردیف شرح واحد

 1 فرنگیگوجه تن 35,555 13.555.555

 3 قلع اندود قوطی فلزیورق  تن 316 335.555.555

 2 نمک تن 155 12.555.555

 4 تایی رب گوجه فرنگی 6کارتن  عدد 22.,535 35.555

 5 شیرینگفیلم  تن 55 225.555.555

 9 های روغنی*انواع دانه تن 99,555 555.555..4

 7 اتیلن ترفتالات پلی تن 75. 335.555.555

 . تایی روغن  83قوطی  عدد 3,5.2,222 25.555

 . محاسبه شده استریالی  43.999و ارز   دولتی  های روغنی بر احتساب یارانه* قیمت انواع دانه

 

 محصول فروش متیق -9-8-2

 :شده است داده شرح ذیل در مهم پارامترهای از برخی که مؤثرند محصول قیمت بر مختلفی پارامترهای

 قیمت در تعیین را ایعمده نقش و باشدمی تولید متغیر هایهزینه ترینمهم از یکی که مصرفی اولیه مواد قیمت -1

 .دارد محصول شده تمام

مصرف  هایکانون و اولیه مواد تأمین منابع به دسترسی لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه -3

 .داد خواهد قرار تأثیر تحت را مربوط هایهزینه محصول,

 و ... بر ضایعات تولیدی, میزان محصول گذاری, کیفیتسرمایه بر تأثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژی نوع -2

 .بود خواهد مؤثر محصول فروش قیمت

 .دارد محصول شده تمام قیمت و تولید متغیر هایهزینه در مستقیم تأثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه -4

 از طریق تولید ظرفیت افزایش که ترتیب این به است, مؤثر محصول فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت -5

 .گرددمی محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار هایهزینه نمودن سرشکن
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 تأمین نماید, را تولید هایهزینه بایستمی که این بر علاوه شده تولید محصول فروش قیمت فوق, نکات به توجه با

 آورد. بدست را بازار از سهمی بتوان که باشد حدی در باید

 باشدیمفروش محصولات طرح به شرح زیر قیمت 

 

 برنامه تولید و فروش طرح

 شرح
 قیمت فروش

 (تن)ریال/

  155.555.555 گوجه فرنگیرب 

 1.5.555.555  کردنیسرخمخلوط و  سویا ان,, آفتابگردکلزا روغن

 555.555..3 های روغنی )ضایعات فرآیند روغن کشی(انواع کنجاله دانه

 

  


