
 

 :معرفـی طرح و هدف از اجراي آن  - 1

و رنـگ غـذایی    ) قرص هاي سـافت ژل ( مکمل غذاییماده موثره بتاکاروتن به صورت تولید ایجاد واحد صنعتی براي : نام طرح 

  مورد استفاده در صنایع غذایی و داروئی

ز کشور از طریـق واردات تـامین   و کل نیا در حال حاضر براي محصوالت طرح تولید داخل وجود نداشته: هدف از اجراي طرح 

   .لذا هدف طرح تولید داخل براي جایگزینی واردات می باشد . می گردد 

  :وع و مشخصات محصول ن -2

  

  

  

  

  :مکمل غذایی بتاکاروتن : الف 

  .خواهد گردید   تولید و به بازار عرضه) به صورت قرص ( این محصول به صورت ژل نرم 

  ساخت ویتامین ها خاصیت   ط انسان بوده و دارايمصرف آن به صورت مستقیم توس 

  . را دارد   از بیماري هاي مختلف در بدن انسان در بدن و جلوگیري

  :رنگ طبیعی غذایی بتاکاروتن : ب 

ماکـارونی،  رنگ طبیعی در صنایع غذایی مانند غنی ساز مواد غذایی و همچنین این محصول به عنوان 

الکلی، بستنی، ماست، دسرها، فرآورده هاي شکر و آردي قنادي، ژلـه هـا   روغنها، پنیر، نوشابه هاي غیر

        . مورد استفاده قرار می گیرد و سس ها و فرآورده هاي گوشتی 

                    

همچنـین حضـور ایـن    . مصرف این محصوالت توسط انسان سبب ایجاد شرایط در بدن ایشان براي ساخت ویتامین آ می گردد 

داراي خواص پیش درمانی و درمانی زیادي دارد که از آن جمله می توان به خاصیت انتی اکسیدان قـوي آن  ماده در بدن انسان 

، اثر حفاظتی در مقابل بیماري هاي قلبی و سرطان ، جلوگیري از سکته مغـزي و قلبـی ، درمـان سیسـتم عصـبی و رماتیسـم       

        .داشاره کر.... مفاصل ، کاهش خطر مبتالي چشم به آب مروارید و 

  ولید ماده موثرهت

 بتاکاروتن  

تولید قرص هاي سافت ژل 

 مکمل غذایی 

تولید مواد غنی ساز و رنگ 

 طبیعی 

محصوالت قابل فروش 

 در بازار 
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  : کنندگان عمده مصرف

  . مکمل غذایی بتا کاروتن به صورت مستقیم توسط انسانها مصرف می گردد : الف 

عنوان یک افزودنی که داراي خاصیت رنگ دهی و همچنین غنی سازي ماده غذایی مـی باشـد ،    رنگ طبیعی غذایی بتاکاروتن به: ب 

، بستنی، ماست، دسرها، فرآورده هاي شـکر  آب میوه هاماکارونی، روغنها، پنیر، در فرموالسیون ساخت محصوالت مختلف غذایی مانند 

  . ده قرار می گیردستفامورد او آردي قنادي، ژله ها و سس ها و فرآورده هاي گوشتی 

   : )حال حاضر(میزان تقاضا 

 نام محصول
کیلوگرم  -تقاضاي بتاکاروتن در گذشته   

1389 1390 1391 1392  1393  

 2310.1 2273.7 2202.7 2168.1 2133.9 تقاضاي مکمل بتاکاروتن                

 27684 26950 25609 24598 23628 تقاضاي رنگ طبیعی بتاکاروتن         

  میزان تقاضا در سالهاي آتی

  سال

  شرح
1394  1395  1396  1397  1398  

 2422.8 2384.6 2347 2310.1 2273.7  )کیلو گرم(مکمل بتاکاروتن 

 30032 29224 28441 27684 26950  )کیلو گرم(رنگ طبیعی خوراکی بتاکاروتن 

   :میزان کسب بازارهاي صادراتی 

در مورد آینـده نیـز بـه دلیـل وجـود تقاضـاي       . در سالهاي گذشته به دلیل نبود تولید داخل صادراتی نیز در کشور وجود نداشته است

  .  کردن صادرات صرف نظر شده است  داخل ، از لحاظ

   :)در حال حاضر( میزان تولیدات داخلی

مطابق اعالم اطالعات و آمار منتشر شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، می توان گفت که در حال حاضر محصوالت طرح فاقد تولید 

  . داخل می باشد 

  :بررسی طرحهاي در دست اجرا 

ه وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، در مورد ماده موثره بتاکاروتن و همچنین رنـگ طبیعـی و مکمـل    مطابق اطالعات و آمار منتشر شد

بنابر این تحت کد آیسیک فوق دو طرح در دست سـاخت وجـود دارد کـه    . غذایی مشتق شده از آن ، تنها یک کد آیسیک وجود دارد 

  .از آلمان می باشدیکی صرفا زمین را تحویل گرفته و دیگري در حال خرید ماشین آالت 



 

 

 

 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

براي تولید بتاکاروتن در کشور وجود دارد ، ولی بـا توجـه بـر    هر چند که در حال حاضر دو طرح در دست ساخت  :نتیجه گیري نهایی 

یک کد آیسیک طبقه بندي می گردنـد ، لـذا    تحتآیسیک بتاکاروتن ماده موثره و همچنین رنگ و مکمل غذایی مشتق از آن  اینکه کد

مطابق بررسی هاي صورت گرفته نتیجه گیري شده است که طرح هاي در دست ساخت در رابطه با محصوالت مشتق شده از بتا کاروتن 

بنابر این طرح هـاي  ) رح حاضر تولید ماده موثره و همچنین محصوالت مشتق شده از آن است ط( و ارتباطی با طرح حاضر ندارند  بوده 

  .  فوق نه تنها اثرگذاري در بازار طرح حاضر نداشته بلکه می توانند مشتري محصوالت آن نیز محسوب گردند 

  است  صورت زیراردات در سالهاي گذشته به آمار گمرك و وزارت بهداشت ، میزان و بهبا عنایت  : در سالهاي گذشته میزان واردات

 نام محصول
تن  -میزان واردات   

1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 320 203 214 173 161 168  واردات رنگ طبیعی بتاکاروتن 

6/24 اطالعات در دست نیست  بتاکاروتن مکمل غذایی  22 22 

  : ر نظر گرفتن عوامل زیر انتخاب شده است ظرفیت طرح با د : پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید طرح

  تولید داخل با هدف جایگزینی واردات  

  باالنس جرم در فرایند تولید  

   ظرفیت پیشنهادي فروشنده دانش فنی و سازنده خط تولید 

  ظرفیت پیشنهادي طرح

تنام محصوال ردیف  ظرفیت اسمی و عملی واحد 

بتاکاروتندرصد  30یون امولس 1  27900 کیلو گرم 

بتاکاروتندرصد  10یون امولس 2  4000 کیلو گرم 

گرمی میلی 15) ژل نرم( بتاکاروتن ییمکمل غذا 3  5,000,000 عدد 

  . تن می باشد 5برابر با  بتاکاروتن ییمکمل غذا وزن

  

  . کلیه محصوالت موجود در بازار وارداتی می باشند : درصد سهم فروشندگان و سازندگان عمده بازار واقعی 

  : یمت فروش محصول ق

از اینرو براي تعیین قیمت از . ماهیت محصوالت طرح ، مکمل غذایی می باشد که می توان آن ها را به عنوان شبه دارو نیز قلمداد کرد 

  . دستورالعمل وزارت بهداشت در خصوص قیمت گذاري دارو استفاده شده است 

  واحد  )ریال(قیمت   محصوالت

  کیلوگرم  8,100,000  وتنبتاکاردرصد  30یون امولس

  کیلوگرم  5,200,000  بتاکاروتندرصد  10یون امولس

  هر عدد  4100  گرمی میلی 15) ژل نرم( بتاکاروتن ییمکمل غذا

   )در بازارهاي داخل ( قیمت محصول مشابه خارجی 

  واحد  )ریال(قیمت   محصوالت 

  مکیلوگر  9,650,000  بتاکاروتندرصد  30یون امولسمتوسط قیمت فروش 

  کیلوگرم  7,550,000  بتاکاروتندرصد  10یون امولسمتوسط قیمت فروش 

  هر عدد  5250  گرمی میلی 15) ژل نرم( بتاکاروتن ییمکمل غذامتوسط قیمت فروش  
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  .کانادا خریداري خواهد شد    ATA Food Biotechدانش فنی تولید از شرکت

 فرایند تولید
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  . این طرح در منطقه ویژه اقتصادي بیرجند  قابل اجرا می باشد :  ل اجراءمح

  مترمربع 10000:   مساحت زمین

  : سطح زیربنــا

  متر مربع  350   :  اداري       متر مربع      850:  خدماتی متر مربع           4500:   تولیدي 

   :امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

 کیلو وات  1000:      برق  - متر مکعب ساالنه                           5350     :  آب  -

  خط  5تلفن :   زیرساخت هاي ارتباطی  -             متر مکعب ساالنه 1,780,800:        گاز  -

  نفر 55: تعداد نیروي انسانی طرح 



 :ابعاد اقتصادي طرح  - 6

  جدول سرمایه گذاري طرح

 شرح ردیف
  هزینه ریالی

)میلیون ریال(  

 هزینه ارزي 

)یورو(  

 معادل ریالی

)میلیون ریال(  

 جمع کل

)میلیون ریال(  

 2,400 0 0 2,400 زمین 1

 2,816 0 0 2,816 محوطه سازي 2

 19,200 0 0 19,200 ساختمان سازي 3

 429,628 411,460 11,756,000 18,168 ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4

 7,818 0 0 7,818 تاسیسات 5

 2625 0 0 2625 تجهیزات آزمایشگاهی 6

 700 0 0 700 وسایط نقلیه 7

 400 0 0 400 لوازم اداري 8

)بدون زمین(متفرقه و پیش بینی نشده  9   2,584 235,120 8,229 10,813 

هاي ثابتجمع دارایی  56,711 11,991,120 386,114 476400 

 5801 0  0 5801 هزینه هاي قبل از بهره برداري 10

گذاري ثابت هاي سرمایه جمع هزینه  62,512 11,991,120 386,114 482201 

 13641 0 0 13641 سرمایه در گردش 12

کلگذاري  هاي سرمایه جمع هزینه  76,153 11,991,120 386,114 495842 

  

 :پیش بینی شاخص هاي اقتصادي طرح  - 7

 شاخص هاي مالی طرح

 شرح عنوان

 سال 10 عمر مفید منظور شده در طرح

I RR  )72/32 )نرخ بازده داخلی طرح 

NPV )137099 میلیون ریال - )خالص ارزش فعلی کل سرمایه  

NPVE )156190 میلیون ریال -)خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام  

 درصد 40 )1394(ویژه به فروش در سال اول بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 درصد 59 )1397(ویژه به فروش در سال حداکثر بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 درصد 42 )1394(ل اول بهره برداري از طرح ویژه به حقوق صاحبان سهام در سا) زیان(سود 

 درصد 90 )1397(ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال حداکثر بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 سال 3 دوره بازگشت سرمایه بصورت عادي

 تسهیالت پیشنهادي ارزي
  یورو 9627330

 میلیون ریال 310000معادل 

 ماه 24 طول دوره اجراي طرح

  درصد  100  زینه تولید داخلی از کلسهم ه

  درصد  100  سهم هزینه مواد داخلی از کل مواد مصرفی

  



  تحلیل حساسیت طرح نسبت به تغییرات نرخ ارز   - 8

با توجه بر نوسانات نرخ ارز در کشور و متاثر شدن شاخص هاي مالی و اقتصادي طرح از این تغییرات ، در 

 ارائه ریز جدول درنرخ ارز نیز بررسی و نتایج  راتییتغ به طرح کلی خلدا بازده نرخ تیحساساینجا تحلیل 

  : است دهیگرد

IRR )نرخ بازده داخلی طرح(  )میلیون ریال(کل سرمایه گذاري   )ریال(نرخ هر یورو    

 %32.72  462,267 32200 

 %32.53  495.842 35000 

 %32.23  555.797 40000 

  :  نامه زمان بندي اجراي طــرح بر -9

  : ارزیابی نهایی  - 10

  :مطالعات امکان سنجی صورت گرفته نشان می دهد که 

بررسی هاي بازار نشان از وجـود نیـاز بـه    . را در دستور کار دارد  طرح حاضر یک طرح جدید در کشور است که تولید بتاکاروتن

بنـابر ایـن   . در حال حاضر کل نیاز کشور از طریق واردات تامین می گـردد  . دلیل عدم وجود تولید کننده داخلی در کشور دارد 

  . به لحاظ بازار طرح کامال توجیه پذیر می باشد 

آالت طرح از شرکت کانادایی تامین خواهـد گردیـد و بـا توجـه بـر مشـکالت ارتبـاط         از نقطه نظر فنی نیز دانش فنی و ماشین

سیاسی کشورمان با کشور فوق ، ارتباطات مالی از طریق شرکت ترکیه اي که شعبه اي از شرکت اصلی می باشد ، انجام خواهد 

  . گردید 

خشی از سرمایه گذاري مورد نیاز سرمایه گذاري طرح از از نگاه اقتصادي و مالی نیز می توان گفت که با در نظر گرفتن تامین ب

از اینرو با در . منابع تسهیالت بانکی به دو حالت ارزي و ریالی ، طرح در هر دو صورت داراي توجیه اقتصادي مناسب می باشد 

  .نظر گرفتن جمیع جهات اجراي طرح پشنهادي توجیه پذیر ارزیابی شده است

  سال

 شرح 

1394  1395  1396  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

             انجام مطالعات پیش سرمایه گذاري

              کسب مجوزهاي الزم و ارزیابی بانکی

             انجام محوطه سازيخرید زمین و 

             انجام عملیات ساختمانی

             سیسات أتاجراي 

             ماشین آالت و حمل ساخت ،سفارش

حمل ماشین آالت به ایران ، نصب و راه 

  اندازي 
            

              جذب و آموزش نیروي انسانی

              انجام تولید آزمایشی 

              اخذ پروانه بهره برداري

 1397 ابتداي سال  بهره برداري تجاري


