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خالصه پروژه
معرفی پروژه
 )1عنوان طرح  :تولید و فراوری زعفران
 )2بخش :تولید محصوالت کشاورزی

زيربخش  :تولید زعفران

 )3تولیدات  /خدمات :
 )4مکان :

منطقه آزاد

شهرك صنعتي

منطقه ويژه اقتصادی

زمینهای اصلي

 )5توصیف طرح :
امروزه مصرف زعفران در تکنولوژی و صنعت بسیار متداول شده است .زعفران مي تواند امکان و ظرفیت جديدی در توسعه کشاورزی استان به
شمار آيد و همچنین نقش عمده ای در اشتغالزايي ايفا نمايد به گونه ای که هر دو هزار متر زير کشت زعفران با توجه به میزان عملکرد آن توان
ايجاد يک شغل را دارد .از جمله امتیازات منحصر بفرد اين کشت که لزوم بومي سازی آن را اولويت مي بخشد اين است که پرداختن به اين کشت
نیازمند صرف هزينه هايي به منظور تکنولوژی و ابزار و وسايل هزينه بر نیست و تمامي مراحل کاشت تا برداشت آن که در نهايت ظرافت و لطافت
تنها با دست صورت مي پذيرد نیازی به صرف هزينه زيادی ندارد .با توجه به اينکه کشت زعفران نیاز به آبیاری ندارد کشت ديم اين محصول مي
تواند به راحتي در اين استان بازدهي داشته باشد.
 )6ظرفیت طرح در هر دوره1573:کیلوگرم زعفران خشک160 ،تن پیاز زعفران175 ،تن علوفه زعفران
وضعیت پروژه
 )7میزان دسترسی به مواد خام اولیه در داخل کشور يا استان%100 :
 )8فروش :
بازار پیشبینی شده صادراتی% 30 :
بازار پیشبینی شده داخلی%70 :
)9زمانبندی کامل پروژه ( از شروع فعالیت تا عملیات تجاری ) 12 :ماه
شروع فعالیت 1397-01
زمانبندی

شروع کار در محل 1397-01
پايان کار 1397-12
شروع عملیات تجاری 1398-01

 )10وضعیت پروژه :
آيا طرح دارای امکانسنجي ميباشد؟
آيا زمین مورد نیاز طرح تهیه شده است؟
آيا مجوزهای قانوني «جواز تأسیس ،محیط زيست و  )...گرفته شده است؟
آيا قراردادی با شريک داخلي يا خارجي منعقد گرديده است؟
آيا موافقتنامه فاينانس منعقد گرديده است؟
آيا قراردادی با پیمانکار داخلي و يا خارجي منعقد شده است؟
آيا امکانات زيربنايي طرح (برق ،آب مورد نیاز ،سوخت ،ارتباطات ،جاده و  )...فراهم گرديده است؟
آيا لیست مهارت ،ماشینآالت ،تجهیزات به همراه شرکتهای سازنده يا فروشنده تعیین شده است؟
آيا قرارداد يا موافقتنامه خريد ماشینآالت ،تجهیزات و تکنولوژی منعقد گرديده است؟
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ساختار مالی
 )11تأمین مالي
ارز مورد نیاز
(به میلیون دالر)
0
0
0

پول داخلي مورد نیاز
شرح
معادل میلیون دالر
نرخ تبديل به دالر
میلیون ريال
0.21
0.21
37019
7986
سرمايه ثابت
0.03
0.03
37019
974
سرمايه در گردش
0.24
0.24
37019
8960
کل سرمايهگذاری
 ارزش تجهیزات و ماشینآالت خارجي  0میلیون دالر ارزش تجهیزات و ماشینآالت داخلي  110میلیون ريال ارزش تکنولوژی خارجي  ...0................میلیون دالر ارزش تکنولوژی داخلي  ...0..........میلیون دالر ارزش فعلي خاص طرح )  10596......... : ( NPVمیلیون ريال در  .10.......سال نرخ بازده داخلي ) % 37.25 ......... : ( IRR نرخ بازگشت سرمايه % ..31/26..... :اطـالعات عـمومي
تکمیل و توسعه
تأسیس
 )12نوع پروژه :
)13مشخصات شرکت :
 نام ( اشخاص حقیقي يا حقوقي )  :گروه مهندسین مشاورين کامل صنعت سام فعالیت جاری شرکت  :مشاوره مهندسي آدرس  :لرستان-خرم آباد -بلوار ولیعصر-نرسیده به سي متری-مجتمع میالد نور-طبقه سومInfo@Scicogoup.com :email
فکس 066-33203615 :
 تلفن 066 -33203616 :وبسايتwww.Scicogroup.com :
ساير
بخش عمومي
بخش خصوصي
 ساختار قانوني شرکت :لطفاً در صورت موجود بودن موارد ذيل را پیوست نمايید .
 مطالعات امکانسنجي اولیه مطالعات امکانسنجي -مجوزهای قانوني (جواز تأسیس) محیط زيست و ...
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چکیده طرح
-1معرفی محصول يا خدمات
-1-1هدف از اجرای طرح

هدف از اجرای اين طرح تولید و فرآوری زعفران با ظرفیت ساالنه  1573کیلوگرم زعفران خشک160 ،تن پیاز زعفران و  175تن علوفه زعفران در
هر دوره بهره برداری واقع در استان لرستان مي باشد.
اشتغالزايي طرح برای 5نفر پرسنل دائم و  25نفر کارگر روزمزد مي باشد.
-1-2ويژگی ها و مزايای طرح

از جمله امتیازات منحصر بفرد اين کشت که لزوم بومي سازی آن را اولويت مي بخشد اين است که عالوه بر مساعد بودن شرايط آب و هوايي پرداختن
به اين کشت نیازمند صرف هزينه هايي به منظور تکنولوژی و ابزار و وسايل هزينه بر نیست به صورت دستي تمامي مراحل کاشت تا برداشت آن که
در نهايت ظرافت و لطافت تنها با دست صورت مي پذيرد نیازی به صرف هزينه زيادی ندارد.
با توجه به اينکه کشت زعفران نیاز به آبیاری ندارد کشت ديم اين محصول مي تواند به راحتي در اين استان بازدهي داشته باشد و حتي در شرايط
کشت ديم علف هرز نیز کنترل مي شود مي توان به آينده آن امیدوار بود .در کشت زعفران هر چقدر اختالف ارتفاع از سطح دريا بیشتر باشد کیفیت
بیشتر است و در استان لرستان نیز با توجه به اختالف ارتفاع از سطح دريا ،اين محصول کیفیت بسیار مطلوبي دارد بطوری که در مقايسه با زعفران
مشهد کیفیت باالتری دارد و قیمت آن گرانتر است.
زعفران مي تواند امکان و ظرفیت جديدی در توسعه کشاورزی استان به شمار آيد و هر دو هزار متر زير کشت زعفران با توجه به میزان عملکرد آن
توان ايجاد يک شغل را دارد.
همچنین کشت اين گیاه مي تواند در تولید علوفه مورد نیاز دام های استان نیز مورد توجه قرار گیرد .میانگین تولید علوفه آن در اقلیم های سه گانه
استان بین  600تا  1500کیلوگرم در هکتار و عملکرد پیاز آن بعد از هفت سال به میزان بیست تن مي رسد.
-1-3کدآيسیک محصول

محصول تولیدی پس از اجرای طرح تولید زعفران مي باشد کد ايسیک  ISICمرتبط با محصول در سامانه وزارت صنعت ،معدن و تجارت انواع
فرآورده های زعفران در زير گروه محصوالت غذايي و آشامیدني با کد  1549قرار مي گیرد و واحد سنجش آن تن مي باشد.
عنوان
زعفران(کشاورزی)
زعفران
قرص زعفران
اسپری زعفران
پودرزعفران
انواع فراورده های زعفران
پودر زعفران
قرص زعفران
اسپری زعفران

کد آيسیک
0113412
15492420
15492422
15492423
15492424
1549312384
1549312385
154931236
1549312387

واحد سنجش
تن
تن
عدد
تن
تن
تن
تن
تن
تن

-4-1معرفی کاربردهای محصول
مصارف غذايي :
امروزه مصرف زعفران در تکنولوژی و صنعت بسیار متداول شده و کارخانجات مختلف صنايع غذايي ،از زعفران در تهیه انواع سوسیس و مارگارين
استفاده مي کنند .کارخانجات لبني ،در تهیه انواع کره ،پنیر و ساير محصوالت تولیدی خود از آن استفاده مي نمايند .در برخي از کارخانجات ،زعفران
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در تهیه انواع پودرهای کیک و در انواع دسرها به کار مي رود .از زعفران به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده طبیعي و سالم در برخي نوشیدني های
سرد و گرم مانند شربت زعفراني ،چای زعفراني ،شیر زعفراني ،ژله ،بستني ،شکالت ،نبات و آبنبات ،کیک و کلوچه ،پودرهای سوخاری و ...استفاده مي
شود.
مصارف صنعتي زعفران :
از زعفران در صنعت نساجي برای رنگ آمیزی پارچه های ابريشمي و نخ قالي استفاده مي شود.
زعفران در صنايع عطرسازی و خوشبو کننده ها:
اسانس زعفران در فرمول بسیاری از عطرهای گرانبها کاربرد دارد و بدلیل افزايش تمايل جهانیان به بوهايي با منشاء طبیعي ،اسانس زعفران کاربرد
بیشتری مي يابد
مصارف پزشکي و دارويي زعفران:
-1ضد تومور ،جمع کننده راديکال های آزاد(خاصیت ضدسرطاني) که به دلیل وجود ترکیبات فعالي چون : Crocin-
Crocetinو انواع ديگری از کارتنوئید ها زعفران
-2محرك و تقويت کننده تمايالت جنسي
-3کمک به هضم طبیعي غذا به علت دارا بودن مواد تلخ (تانن) و تقويت کننده معده و ضد نفخ
-4مسکن ،بويژه در درمان دردهای لثه و قلنج
-5شادی بخش ،درمان دردهای عصبي ،آرامبخش ،درمان کم خوابي ،تقويت کننده حافظه ،افزايش دهنده تمرکز ،ضد تشنج ،افسردگي ،اسپاسم،
آلزايمر و پارکینسون
 -6درمان فشار خون ،کاهش کلسترول ،درمان کم خوني ناشي از کمبود آهن در دختران ،کاهش درصد احتمال بروز بیماريهای قلبي ،تصلب شرائین
و افزايش سالمت قلب (به دلیل وجود تیامین،ريبوفالوين و مواد معدني(
 -7افزايش جريان خون در شبکیه ،درمان اختالالت لکه زرد شبکیه در اثر پیری  ،بهبود عاليم مربوط به رتینوپاتي ايسکمیک
-8درمان بیماريهای تنفسي نظیر آسم ،سرما خوردگي ،سرفه
-9درمان کوفتگي و رماتیسم بصورت استعمال خارجي
-10درمان بیماريهايي نظیر اسهال خوني ،سرخک ،بزرگ شدن کبد و طحال و عفونت دستگاه ادراری
 -5-1محل های پیشنهادی طرح

طبق تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان کشت زعفران در تمام لرستان به ويژه خرمآباد ،کوهدشت ،پلدختر ،چگني ،چغلوندی ،دورود،
بروجرد و ...سازگاری دارد.
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-2مواد اولیه ،کمکی و مصرفی

نام مواد اولیه مصرفی

واحد

میزان مصرف

هزينه واحد (ريال)

هزينه ساالنه (میلیون ريال)

کود ازت

7000

کیلوگرم

34000

238

کود فسفر

1750

کیلوگرم

30000

53

کود پتاس

1750

کیلوگرم

16000

28

کود حیواني

100

تن

800000

80

پیاز زعفران

40000

کیلوگرم

25000

1000

ظروف بسته بندی کريستالي و طلق

880880

عدد

1000

881

ظروف بسته بندی قوطي خاتم

70785

عدد

3500

248
2527

جمع کل

-3ظرفیت اسمی در يک دوره
ظرفیت اسمي اين طرح برای تولید  1573کیلوگرم زعفران خشک و  160تن پیاز زعفران و 175تن علوفه زعفران در يک دوره مي باشد.
-4روش تولید و تکنولوژی مورد نظر
زمین محل اجرای طرح به مساحت 5هکتار مي باشد.
زمین را شخم عمیق زده و کارهای خاك ورزی و تسطیح آن انجام مي گردد.
برای حاصلخیزی زمین به ازای هر هکتار در هر سال بايد میزان  200کیلو ازت و  50کیلو فسفر و  50کیلو پتاس مورد استفاده قرار مي گیرد.
برای آماده شدن زمین قبل از کاشت زمین را آبیاری مي کنیم که برای آبیاری هر هکتار  6ساعت آب از چاه  18اينچ بايد خريداری شود که قیمت هر
ساعت آب بستگي به فصل دارد .
مراحل و هزينه های کاشت زعفران
برای کاشت هر هکتار زعفران نیاز به  8تن بنه يا همان پیاز زعفران است و کاشت آن با دستگاه غده کار انجام مي گیرد.
بستگي به زمان کاشت در اواسط پائیز زمین کشت شده را مجدداً آبیاری مي کنیم و پس از آبیاری سطح زمین را با کولتیواتور دوار ،سله شکني و سطح
خاك را نرم مي کنیم تا گیاه زعفران به خوبي از خاك خارج شود در سال اول کشت زعفران تولید گل چنداني ندارد و معموال در حدود  20کیلوگرم
گل در هکتار مي باشد.
هزينه های داشت سالیانه
کشت زعفران بطور سالیانه نیاز به کودهای ازته ،فسفره و پتاس دارد و چون در سال هشتم کشت مي خواهیم پیازهای زعفران را از زمین برداشت
کنیم و نیاز به کوددهي ندارد ،لذا هزينه کود دهي طرح برای  7سال محاسبه مي گردد.
در طي دوره کشت زعفران نیاز است که  2بار نیز به زمین کود دامي نیز داده شود که مقدار  10تن در هربار برای هر هکتار الزم است.
در هر سال هزينه وجین و از بین بردن علف های هرز را خواهیم داشت و در طي دوره  8ساله سال آخر نیاز به وجین ندارد .همچنین در هر سال
زعفران نیاز به  3آبیاری دارد و با توجه به اينکه در سال آخر فقط يک آبیاری جهت برداشت پیاز يا بنه زعفران الزم است ودر سال اول نیز فقط  2آب
يکي برای کشت و ديگری برای شخم سطح زمین کشت شده الزم است بنابراين هزينه آبیاری را  7ساله حساب مي کنیم.
درهر سال بايد پس آبیاری در اواسط آبان ماه سطح خاك زمین کشت شده را با کولتیواتور دوار سله شکني کنیم که هزينه آن نیز محاسبه مي گردد.
5
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هزينه های برداشت زعفران
برداشت اصلي زعفران از سال دوم شروع مي شود که در محصول از سال دوم به بعد بیشتر شده و در سال پنجم به اوج خود مي رسد و از سال پنجم
به بعد محصول برداشتي کم مي شود در سال اول از هر هکتار زمین زعفران  20کیلوگرم گل برداشت مي شود.
در سال دوم از هرهکتار 100کیلوگرم گل زعفران برداشت مي نمايم.
در سال سوم از هرهکتار  300کیلوگرم گل زعفران برداشت مي نمايم.
در سال چهارم از هر هکتار در حدود  500کیلوگرم گل زعفران برداشت مي شود .
در سال پنجم که سال اوج برداشت محصول است از هر هکتار در حدود  550کیلوگرم گل برداشت مي کنیم که هزينه برداشت و جدا سازی کالله
آنها در هر سال محاسبه مي گردد.
در سال ششم از هر هکتار در حدود  250کیلوگرم گل برداشت مي کنیم.
در سال هفتم از هر هکتار در حدود  200کیلوگرم گل برداشت مي شود .
در هر سال ما بايد علوفه زعفران را برداشت کنیم که از هر هکتار زعفران در هر سال به طور متوسط  5تن علوفه برداشت مي شود که هزينه برداشت
و هزينه بسته بندی علوفه ها نیز منظور مي گردد.
در سال هشتم برای برداشت بنه زعفران از زمین بايد بعد از آبیاری زمین را شخم زد و بنه ها را جمع آوری کرد و برای جمع آوری بنه ها از سطح
زمین به  10نفر کارگر روز مزد در هر هکتار نیاز است .
• از هر  60کیلوگرم گل زعفران يک کیلوگرم کالله خشک يا در اصطالح سر گل زعفران بدست مي آيد.
در سال هشتم ما برداشت گل نداريم زيرا قبل از برداشت گل پیازها را از زمین برداشت مي کنیم که از هر هکتار در حدود  32تن پیاز زعفران برداشت
مي کنیم .
-5هزينه های سرمايه گذاری ثابت طرح
شرح

سرمايه مورد نیاز(میلیون ريال)

درصد

زمین

6000

67

ساختمان و محوطه

924

10.3

تجهیزات

110

1.2

تأسیسات

295

3.3

وسايط نقلیه

300

3.3

اثاثیه و لوازم اداری

60

0.7

پیش بیني نشده %1

77

0.9

جمع دارايي های ثابت

7766

86.7

هزينه های قبل از بهره برداری

220

2.5

جمع هزينه های سرمايه گذاری ثابت

7986

89.1

سرمايه در گردش

974

10.9

جمع کل سرمايه گذاری طرح

8960

100

6
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-6سرمايه در گردش
عنوان

شرح

مبلغ (میلیون ريال)

مواد اولیه مصرفي

يک ماه مواد مصرفي و يک دوره پیاز زعفران

627

حقوق ودستمزد

يک ماه حقوق و دستمزد

80

تنخواه گردان

 6ماه هزينه های انرژی

180

تنخواه گردان

 6ماه هزينه های تعمیرات

41

مطالبات و بدهي ها

 5%هزينه های فوق

46
974

جمع کل

 -7هزينه های ثابت و متغیر تولید ساالنه
رديف

هزينه های تولید

درصد
هزينه ثابت

هزينه ثابت(م.ر)

درصد هزينه

هزينه

جمع هزينه های ثابت و

متغیر

متغیر(م.ر)

متغیر(م.ر)

1

مواد اولیه ،کمکي و بسته بندی

0

0

100

2527

2527

2

حقوق و دستمزد

70

692.188

30

296.652

988.84

3

هزينه های انرژی

20

72.4

80

289.6

362

4

بیمه(2درهزار سرمايه ثابت)

100

16

0

0

16

5

تعمیر و نگهداری

20

16.7

80

66.77

83.47

6

تبلیغات و بازاريابي

20

192

80

769

961

7
8

استهالك
متفرقه و پیش بیني نشده( 3درصد)
مجموع

100
20

161.45
30
1180.738

0
80
مجموع

0
118
4067.022

161.45
148
5247.76

-8شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی

درآمد هر دوره
خالص ارزش فعلي طرح()NPV
نرخ بازده داخلي()IRR
دوره بازگشت سرمايه

7

96104میلیون ريال
10596میلیون ريال
37.25%
 4.95سال

