
 

 

 

 

 

 

 کشی روغن طرحپیش امکان سنجی 

 کنجد روغنی دانه از 

 یسمت

 واحد مشاوره کسب و کار

1399 



 

 
 

2 | P a g e  
 

متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 خالصه طرح 
 

 

  جهان  سطح  در  آنها   روزانه  کاربرد  که  هستند  خانوار  پز   و  پخت  در  استفاده  مورد  مواد  ترین مهم  از  یکی   خوراکی  هایروغن

  ارزش   رغمبه  صنعت این. شودمی محسوب  دنیا در مهم  صنایع از  یکی خوراکی روغن صنعت دلیل،  همین  به و  باالست بسیار

 .کند  می   نرم   پنجه   و  دست  اولیه مواد  تهیه  در  کشور  از  خارج  به  صنعت  باالی  وابستگی  ازجمله  زیادی   مشکالت با باال  افزوده

 کنجد  دانه  از  کشی  روغن:  طرح  موضوع

 کشاورزی  جهاد  وزارت:  مجوز  صدور  متولی

  سال  در  تن   4:  تولید  اسمی  ظرفیت

 کنجد  خام   روغن:  وفرعی  اصلی  تولید

 نفر   2:شاغلین  تعداد

 طرح   گذاری   سرمایه  مشخصات

 3191750000:ثابت  گذاری  سرمایه

 3194600000:ساالنه  گردش   در  سرمایه

 3000000000:  سالیانه  درآمد

 1389900000:سودویژه

 سال  3.2:  سرمایه  بازگشت  دوره

 % 31:سرمایه  بازدهی  نرخ
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 

 

 سرمایه گذاری ثابت -

 .زیربنای طرح1-1

 

 .محوطه سازی 2-1

 

 .ساختمان ها3-1

 

 .ماشین آالت و تجهیزات 4-1

 

 

مبلغ کل )ریال (قیمت واحدمقدارواحدشرحردیف
5001,000,000مترمربعزمین  500,000,000

500,000,000

زمین

مبلغ کل )ریال (قیمت واحدمقدارواحدشرحردیف
201,000,000مترمربعفضای سبز  20,000,000

151,500,000مترمربعخیابان کشی  22,500,000

560200,000مترمربعدیوارکشی  112,000,000

154,500,000

محوطه سازی

مبلغ کل )ریال (قیمت واحدمقدارواحدشرحردیف
2501,500,000مترمربعسالن تولید  375,000,000

ی 501,000,000مترمربعساختمان ادار  50,000,000

425,000,000

ساختمان تولیدی واداری

مبلغ تجهیزات )ریال (درصدشرح تجهیزاتردیف

10%400,000,000
10%1,300,000,000

1,700,000,000

ماشین آالت و تجهیزات

دستگاه روغن کشی کالیبر 35
دستگاه روغن گیری مدل توربو
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 .وسائط نقلیه 5-1

 

 .اثاثیه وملزومات اداری 6-1

 

 .هزینه های قبل از بهره برداری 7-1

 

 .هزینه های پیش بینی نشده8-1

 

 .جدول هزینه ثابت طرح 9-1

 هزینه کل)میلیون ریال(  شرح  ردیف 

 50000000 زمین 1

 197000000 محوطه سازی و ساختمان 2

مبلغ کل )ریال (قیمت واحدمقدارواحدشرحردیف
1600,000,000دستگاهوانت بار  600,000,000

600,000,000

وسائط نقلیه

مبلغ کل )ریال (ردیف
300,000,000

300,000,000

اثاثیه و ملزومات اداری

تجهیزات اداری )میزکار - کامپیوتر -  مبلمان اداری - فایل ها و....(

شرح

مبلغ کل )ریال (ردیف
200,000,000

200,000,000

هزینه های قبل از بهره برداری 

هزینه مطالعات اولیه وحق المشاوره ثبت و....

شرح

مبلغ کل )ریال (ردیف
176,475,000

176,475,000

هزینه های پیش بینی نشده

سرمایه مورد نیاز جهت راه اندازی شامل کلیه موارد فوق الذکر 5%

شرح
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 60000000 وسایط نقلیه  3

 170000000 ماشین آالت و تجهیزات  4

 300000000 تجهیزات کارگاهی و اداری  5

 176475000 متفرقه و پیش بینی نشده  6

 200000000 هزینه قبل از بهره برداری  7

 3191750000 جمع 

 

 هزینه های جاری طرح 

 .مواد اولیه و بسته بندی 1

 مصرف سالیانه  مواد اولیه و بسته بندی  ردیف 

 تن                تعداد 

هزینه  

 واحد)ریال( 

 هزینه کل)ریال( 

 

 

 2560000000 320000 8  کنجد افغان  1

 40000000 10000 4000  پت 2

 20000000 5000 4000 لیبل  

 2620000000   جمع 
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

      

 دستمزد پرسنل تولید .حقوق و 2

حقوق   تعداد  شرح  ردیف 

 ماهیانه)ریال(

حقوق  

 سالیانه)ریال( 

 360000000 30000000 1 مسئول کارگاه  1

 240000000 20000000 1 کارگر ساده  2

 600000000 50000000 2 جمع 

 420000000 درصد جمع حقوق(  70مزایا و پاداش حق بیمه کارفرما)معادل 

 1020000000 

 

 .هزینه سوخت و انرژی 3

مصرف   واحد  شرح  ردیف 

 سالیانه 

هزینه  

 واحد)ریال( 

هزینه  

 کل)ریال( 

وات   برق مصرفی  1 کیلو 

 ساعت 

50000 2000 100000000 

 1000000 1000 1000 متر مکعب  آب مصرفی  2

 1010000000 جمع 
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 

 .استهالک، تعمیر و نگهداری4

 تعمیر و نگهداری  استهالک  ارزش دارایی  شرح  ردیف 

 مبلغ  درصد  مبلغ  درصد 

 8500000 2 42500000 10 425000000 ساختمان  1

 60000000 10 120000000 20 600000000 وسایط نقلیه  2

ماشین آالت و   3

 تجهیزات

1700000000 10 170000000 5 85000000 

 30000000 10 60000000 20 300000000 تجهیزات اداری  4

 183500000  392500000  جمع 

 

 .جدول هزینه های جاری طرح 5

 هزینه )میلیون ریال(  شرح  ردیف 

 2620000000 مواد اولیه و بسته بندی  1

 1020000000 حقوق و دستمزد  2

 1010000000 سوخت و انرژی  3

 183500000 تعمیر و نگهداری 4
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 392500000 استهالک 5

 261300000 1پیش بینی نشده  

 

 .جدول هزینه های ثابت و متغیر6

هزینه)میلیون   شرح  ردیف 

 ریال( 

 هزینه متغیر  هزینه ثابت 

 مبلغ  درصد  مبلغ  درصد 

مواد اولیه و بسته   1

 بندی

2620000000 0 0 100 2620000000 

حقوق و دستمزد   2

 تولیدی 

1020000000 70 714000000 30 306000000 

 808000000 80 202000000 20 1010000000 سوخت و انرژی  3

 146800000 80 36700000 20 183500000 تعمیر و نگهداری 4

هزینه اداری   5

درصد  1وفروش) 

 فروش( 

328800000 0 0 100 3288000 

بیمه کارگاه)دو   6

در هزار سرمایه  

 ثابت(

352950 100 352950 0 0 

      پیش بینی نشده  7

 0 0 392500000 100 392500000 استهالک 8

 
 

  . هزینه 5درصد کل هزینه ها می باشد1
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 

 

       

 سرمایه در گردش: 

 هزینه کل)ریال(  شرح  ردیف 

 21620000 ماه ماده اولیه و بسته بندی 2مواد اولیه) 1

روز هزینه تولید به جز هزینه مواداولیه و  20تنخواه گردان) 2

 بسته بندی( 

50000000 

 266200000 جمع 

 

 جدول سرمایه گذاری:

 جمع )میلیون ریال(  طرح هزینه های 

 3191750000 سرمایه گذاری ثابت 

 200000000 هزینه های قبل از بهره برداری 

 266200000 سرمایه در گردش 

 3657950000 جمع 

 

 :(NPV)ارزش فعلی خالص پروژه 
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 npvروش نخست محاسبه    i=15%(       iحداقل سود مورد انتظار ) 

   P/F خالص گردش وجوه نقد  سال

1 -200   0 

2 254 0.826446281 209.9173554 

3 254 0.751314801 190.8339594 

4 254 0.683013455 173.4854177 

5 254 0.620921323 157.7140161 

6 254 0.56447393 143.3763782 
  

NPV 875.3271 
 

 : (IRR) نرخ بازده داخلی

 

   i=10%(       iحداقل سود مورد انتظار ) 

 گردش وجوه نقد خالص  سال

0 -200 

1 254 

2 254 

3 254 

4 254 

5 254 

6 254 

IRR 126% 

  

 

 

 

 

 نمودار: 
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

 

 قیمت تمام شده هر واحد تولید: 

جمع  هزینه  سالیانه 

ظرفیت  سالیانه  تولید 
               𝑥 =

261300000

4
=  =قیمت  تمام شده 65325

 

 قیمت فروش کاال:

 قیمت کاالی مشابه بازار تعیین می شود. قیمت فروش کاال براساس متوسط 

 3000000000=4000*750000 میلیون ریال  

 محاسبه نقطه سر به سر: 

𝑥 =
هزینه  ثابت  تولید 

فروش  − هزینه  متغیر  تولید 
=

3191750000

3000000000 − 261300000
= 116% 

 

 میزان فروش نقطه سربه سر: 

0.00لاير

200.00لاير

400.00لاير

600.00لاير

800.00لاير

1,000.00لاير

1,200.00لاير

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

NPV

i

NPV

IRR=15%
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متیس -گروه مشاوران خبره کسب و کار ایرانیان  

𝑥 = 1 −

هزینه  ثابت 

هزینه  متغیر 

فروش  کل
=

3191750000
261300000

3000000000
 

 سود ناویژه: 

 هزینه های سالیانه تولید=سود ناویژه  -فروش سالیانه

3000000000- 261300000=2738700000 

 

  2738700000سود ناویژه                                       

 هزینه های عملیاتی تولید:  -

 1020000000حقوق و دستمزد پرسنل             

 328800000اداری و فروش                هزینه 

 1389900000سود عملیاتی                                     

 هزینه غیر عملیاتی  -

 392500000استهالک هزینه های قبل از بهره برداری

 

 997400000سود ویژه قبل از کسر مالیات                

 

 :( ROI)نرخ بازدهی سرمایه

𝑥 =
997400000

3191750000
=31% 

  

 دوره برگشت سرمایه: 

𝑥 =
3191750000

997400000
= 3.2 

 


