
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
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رح
ط

 

 غالت )گندم، جو و ذرت( یساز رهیذخ یلویاحداث س موضوع 

 تن 00777 ظرفیت

 جاده کرج هشتگرد 61کیلومتر  -استان البرز اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 ریال هزار 979،601،888 کل سرمایه گذاری

 ریال هزار 670،040،077 ثابتسرمایه گذاری  

 ریالهزار  6،111،777 هزینه های قبل از بهره برداری 

 ریال هزار 189،047،488 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 87 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 هزار ریال 91،918،180,87

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 %86,08 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 1,48 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
08,01% 

 نفر 9 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

مترمربع  8777تن در زمینی به مساحت  00777هدف از اجرای طرح ساخت سیلوی فلزی ذخیره سازی غالت به ظرفیت 

جاده کرج هشتگرد بعد از سه راه  61کیلومتر  -متر مربع واقع در استان البرز 1777کندوی فلزی و سطح اشغال  1دارای 

روز کاری در سال به منظور  110اشد این واحد در جنب شرکت زرین خوشه می ب –خیابان آرد سازان  –سهیلیه 

ماه گندم خرید تضمینی دولت را  0و ذرت دایر خواهد بود. این شرکت قصد دارد ساالنه به مدت  -جو-سازی گندمذخیره

 هایهای آبان و آذر از طریق واردات گندم و فروش گندم در ماهمطابق با تعرفه نگهداری ذخیره سازی نماید و در ماه

 زمستان درآمدزایی نماید.

 به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر است:

 ذخیره سازی غالت در سیلوهای مدرن -6

 اشتغالزایی-8

 تامین نیاز بازار در فصول مختلف سال-1

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 جاده کرج هشتگرد 61کیلومتر  -استان البرز

 

 محصوالت)مشخصات فنی محصول(معرفی محصول یا -3

 گندم

، نشاستهدرصد  07تا  17بستگی به نوع گندم دارد(، ( پروتئیندرصد  69تا  0است:  از این مواد تشکیل شده دانه گندم

های گندم ظاهر فیزیکی دانه مواد کانیو  رطوبتو مابقی مرکب از  چربیدرصد  8تا  0/6خام(،  فیبر سلولزدرصد  0/8تا  8

 گرممیلی 17تا  87میلیمتر و وزنشان از  0/4تا  0/8، پهنایشان از میلیمتر 9تا  0های گندم از ع است. طول دانهبسیار متنو

 است. (گندم سرخای )معروف به تا قرمز قهوه  )گندم سفیدمعروف به ( نخودییا  بژمتغیر است. گستره رنگ گندم از 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DA%98
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85_%D8%B3%D8%B1%D8%AE&action=edit&redlink=1


 جو

ها )گندمیان( است. چرخه زندگی این گیاه یک ساله و از خانواده گرامینه غالتیکی از  Hordeum vulgare ) :نام علمی(جو 

 .استآغاز شده  شرقیآسیای جنوبو  اتیوپیاست. کشت جو احتماالً از 

 ذرت

، بیشترین اراضی کشاورزی جهان به گندماست و پس از بوده  قاره آمریکامهم است. منشأ آن  غالتذرت یا جواری یکی از 

شود و سرشار محسوب می فیبرذرت سرشار از مواد مغذی مورد نیاز برای بدن بوده و نیز منبع خوبی از .ذرت اختصاص دارد

 .است کالریاز 

 

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

 کدآیسیک محصوالت طرحجدول 

ف
دی

ر
 

 سریال کد عنوان التین عنوان فارسی
واحد 

 سنجش

6 
ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی 

 و محصوالت کشاورزی در سیلو

Warehousing and storage of food and 

agricultural products in grain storage 

silos 
 تن 1178468184

8 
ذخیره سازی و نگهداری غالت در 

 سیلو
Warehousing and storage of cereal in 

grain storage silos 
 تن 1178468178

 تن Steel grain silos 8966068104 سیلوی فوالدی 1

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 با توجه به خدماتی بودن ماهیت پروژه دارای کد نعرفه نمی باشد.

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

 شود.بینی تقاضا، وضعیت آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میاز مقایسه جداول مربوط به امکانات عرضه و پیش

های آتی، کمبود تولید و عرضه داخلی در کشور مالحظه شده و الزم است تا دهد در سالهمانگونه که برآوردها نشان می

های تیر و مرداد اوج فصل های سال نظیر ماهاینکه برخی از ماهبا توجه به  تولید با هدف تامین نیاز داخل صورت گیرد.

خرید گندم هستند و از آنجا که مراکز خرید می بایست گندم ها را قبل از تحویل و تخلیه، آزمایش کرده و حسب شرایط 

ورت و صحیح صها هم به صورت دقیق ها را ذخیره سازی تفکیکی نمایند و اختالط گندمفیزیکی و شیمیایی مختلف، آن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C


سازی سیلو باعث شده های جدید ذخیرهگیرد ، امکان ایجاد صف در برخی مراکز و سیلوها وجود دارد لذا احداث ظرفیت

 تا در آینده تولید نان کشور دچار نوسانات کیفی زیاد نشود.

 

 واحد: تن         تحلیل موازنه پیش بینی کل امکانات عرضه آتی و تقاضا ظرفیت ذخیره سازی غالت در کشور   

 1331 1331 1331 1331 1334 شرح/سال

 61477777 68011777 68600777 66001777 66780777 تولیدات آتی

 61888801 61701186 60904911 60184849 60061017 تقاضای ذخیره سازی گندم

 8189908 8049188 8089188 8948888 8878818 تقاضای ذخیره سازی جو

 6077014 6188178 6191991 6100070 6110618 سازی ذرت دانه ایتقاضای ذخیره 

 1223112- 1131311- 1232411- 1144412- 3311131- کمبود عرضه

 

درصد تقاضای ذخیره سازی غالت در نظر گرفته شود، میزان کمبود عرضه  07در صورتیکه میزان تقاضای بالقوه به اندازه 

درصد خواهد  1تن و سهم از بازار طرح حاضر بطور میانگین  6008876میانگین بطور  6189و  6180، 6181در سالهای 

 بود.

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

   ظرفیت اسمی:

 واحد سنجش ظرفیت ساالنه محصول ردیف

 تن 00777 ذخیره سازی غالت 6

 

   ظرفیت عملی:

 واحد سنجش ظرفیت ساالنه محصول ردیف

 تن 00777 ذخیره سازی غالت 6

 

 



 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 110 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 6 شیفت کاری در روز

 ساعت 9 ساعت کاری در شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

هـای مختلـف و از مصـالح گونـاگون ساخته می شود و از توانـد در حجمسیلو محلی برای نگهداری غالت اســت کـه می 

چند کندو تشکیل می گردد .کندو معموالً مخــزن اســتوانه ای یــا چنـد ضـلعی برای نگهداری غالت می باشد. سیلو از    

ــانی  Selum کلمه عبری ــه یونــ  .خوانده شده است Silos نامیده می شود و در زبان اسپانیائی Selus گرفته شـده که بــ

اولـین سـیلو جهـان توسـط مهندسان فرانسوی با  6968. در سـال تاریخچه سیلو به انقالب صنعتی اروپا بــر مـی گـردد 

  . . قبـل از آن از انبارهـای سـاده برای ذخیره مواد غذائی استفاده می شداستفاده از آجر و سایر مصالح بنائی ساخته شـد

 

 انواع سیلو

 بتونی –الف  

 فلزی –ب  

 چوبی –ج  

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 محصول تولیدی 
 سا چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 تناژ تناژ تناژ تناژ

 00،777 فروش گندم

00،777 

00،777 

00،777 

00،777 

00،777 

00،777 

 ماه  0کارمزد نگهداری گندم برای  00،777

 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %86,08 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %88,66 (IRREبازگشت داخلی آورده نقدی )نرخ 

 سال 1,48 دوره بازگشت سرمایه عادی

 هزار ریال 91،918،180,87 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %08,01 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 91،786،147,10 ریال( هزار) اولمیزان سود)زیان( در سال 

 %8,07 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %68,11 اولسال  –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


