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 طرح توجیهی

 

 پرورش قارچ خوراکی

 

 

05555kg ظرفیت:     

 

 

 

 

2931آبان   



 

پرورش قارچ خوراکی: موضوع طرح  

حقیقی :نوع طرح  

:مجری  

:آدرس  

اکبرمحمدی :تهیه کننده طرح  

:محل اجرا  

سازمان نظام مهندسی :مجوز ارگان صادر کننده  

05555 :ظرفیت اسمی تولید  

نفر4:اشتغال زایی مستقیم  

ماه1:دوره تولید  

دوره6:تعداد دوره در سال   

قارچ:نوع محصول  

 

:مشخصات سرمایه گذاری طرح  

88388 :سرمایه گذاری کل  

841 :سرمایه ثابت  



4.88 :سرمایه در گردش  

639 :درآمد ساالنه  

104863 :سود ویژه  

90863 :سر به سرنقطه   

4268. :قیمت تمام شده  

 

 

ر.م  :مبلغ تسهیالت 855  

29:نرخ تسهیالت   

م ر 801:مبلغ فروش اقساطی  

29:نرخ کارمزد  

ماه 04:دوران فروش اقساطی  

ماه6:مدت مشارکت  

29:نرخ کارمزد مشارکت  

م ر 952814:هزینه تسهیالت مالی بلند مدت  

م ر 66834:بهره سالیانه مالی بلند مدت  

م ر 1448.1:سالیانهقسط   



:توجیهات اقتصادی طرح  

اشتغال زایی-  

فراهم کردن بخشی از پروتئین مفید -  

 استفاده از پتانسیل موجود در استان

آبادانی روستاها-  

 

سال اول 0درصد استفاده از ظرفیت طرح در   

  درصد استفاده از ظرفیت طرح
 نوع فعالیت

اولسال  سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم   

 درصد 255 255 255 255 255
 پرورش قارچ

 مقدار     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برنامه زمان بندی اجرای طرح

2934سال  2939سال   2931سال    مدت الزم 

 ماه
 شرح فعالیت

      
 در خواست صدور پروانه تاسیس 9      

 تهیه طرح ومعرفی به بانک 2      

 بررسی وتصویب 9      

 عقد قرارداد 4      

 شروع عملیات ساختمانی 6      

 نصب تجهیزات 1      

التآ خرید ماشین 1        

 خرید کمپوست و خاک پوششی 1      

 بهره برداری 1      

 

 

 

:اقام سرمایه گذاری ثابت طرح -الف  

زمین-2  

(میلیون ریال)هزینه کل (هزار ریال)هزینه واحد   
(مترمربع)مساحت   

 
 شرح

 مساحت 1055 10 6180

    

 

 

 



:محوطه سازی -1  

میلیون )هزینه کل

(ریال  

هزار )هزینه واحد

(ریال  
(مترمربع)مقدار   ردیف شرح 

 2 تسطیح 2555 0 0

 1 دیوار کشی 055 6 9

 9 خیابان و آسفالت 055 25 0

 جمع کل 29

ساختمانها9-  

(میلیون ریال)هزینه کل (هزار ریال)هزینه واحد   ردیف شرح زیربنا 

 2 سالن پرورش 965 905 216

 1 سالن پاستوریزه خاک 40 955 2980

 9 سالن تاسیسات 35 955 .1

 4 سردخانه و انبار 15 355 28

 0 سالن بسته بندی 14 955 81.

 6 سرویسهای بهداشتی 28 455 81.

 . راهروها 04 905 2883

 8 سوله تهیه کمپوست 205 955 40

اداریساختمان  95 915 386  3 

 25 موتور خانه 14 105 6

 22 نگهبانی و سرایداری 05 955 20

 21 انبار لوازم 14 105 6

 جمع کل 13384

 

 

 



تاسیسات-4  

(میلیون ریال)هزینه کل (هزار ریال)هزینه واحد   ردیف شرح تعداد 

 2 انشعاب برق   28

 1 کابل ونصب تابلو وترانس   25

 9 لوله کشی 955 5. 12

 4 تاسیسات آب رسانی   25

 0 حفر و تجهیز چاه 2 05 05

 6 طبقه بندی فضای سالن ها 1555 8 26

 جمع کل 210

 

 

ماشین آالت-0  

میلیون )هزینه کل

(ریال  

هزار )هزینه واحد

(ریال  
 ردیف شرح تعداد

 2 پمپ شناور 2 0 0

 1 تراکتور 2 61 61

 9 تریلر 2 1 1

 4 میکسر 2 15 15

 0 دیگ بخار 2 45 45

 6 هواساز 2 20 20

 . تسمه نقاله 2 25 25

15 15 2 
کیلو  05ژنراتور 

 وات
8 

 جمع 2.4



هزینه های قبل از بهره برداری -6  

(میلیون ریال)هزینه کل  ردیف شرح 

ثبت تسهیالت-اخذ مجوزها-مشاوره-هزینه تهیه طرح 26  2 

 1 آموزش 20

 جمع 92

وسایل نقلیه-.  

میلیون )هزینه کل

(ریال  

هزار )هزینه واحد

(ریال  
 ردیف شرح تعداد

35 35 2 
وانت نیسان یخچال 

 دلر
2 

 جمع 35

تاسیسات اداری-8  

(میلیون ریال)هزینه کل  ردیف شرح 

 2 تلفن 1

 1 میز وصندلی 1

 9 وسایل آشپزخانه 2

 4 وسایل رفاهی 1

 جمع کل .

 

 

 

 

 



 جمع کل  سرمایه های ثابت

(میلیون ریال)هزینه کل  ردیف شرح 

 2 زمین 6180

 1 محوطه سازی 92184

 9 ماشین آالت 2.4

 4 وسایل نقلیه 35

 0 تاسیسات 210

 6 تاسیسات اداری .

 . هزینه های قبل از بهره برداری 92

 جمع 851

(درصد0)پیش بینی نشده 45  

 جمع کل 841

 

هزینه های جاری-ب  

مواد اولیه ونهاده های تولید-2  

(ریالمیلیون )هزینه کل (هزار ریال)هزینه واحد   ردیف شرح مصرف ساالنه 

کیلو 1055 95 0.  2 اسپان 

تن 210 155 10  1 کلش 

تن65 0. 480  9 کود مرغی 

تن481 605 18.9  4 اوره 

تن15 0. 280  0 گچ وآهک 

مترمکعب210 05 6810  6 خاک 

لیتر055 20 80.  . سموم 

عدد255555 584 45  8 ظروف بسته بندی 

 جمع کل 261848



حقوق و دستمزد-1  

ر.حقوق کل به م ر.حقوق ماهیانه به م   ردیف شرح تعدادنفر 

 2 مدیر طرح 2 281 2688

2281 588 2 
کارمند اداری 

 وحسابدار
1 

 9 تکنسین 2 583 2186

 4 کارگر ساده 4 .58 9381

 0 راننده 2 .58 388

 6 نگهبان و سرایدار 2 .58 388

کارفرمادرصد سهم بیمه 19 2386  

 جمع کل 3 - 223

ماه 2684حقوق سالیانه   

:هزینه نگهداری و تعمیرات-9  

 

(ر.م)هزینه کل درصد(ر.م)نرخ  (ر.م)ارزش دارایی   ردیف شرح 

6810 1 92184 
ساختمان ومحوطه 

 سازی
2 

 1 تاسیسات 210 4 0

 9 ماشین آالت 2.4 4 .

نقلیه ایلوس 35 25 3  4 

تتاسیسا . 25 .58  0 

 جمع 1.830

 

 



هزینه استهالک -4  

(ر.م)هزینه کل درصد(ر.م)نرخ  (ر.م)ارزش دارایی   ردیف شرح 

92814 25 92184 
ساختمان ومحوطه 

 سازی
2 

 1 تاسیسات 210 21 20

 9 ماشین آالت 2.4 25 2.84

 4 وسایل نقلیه 35 15 28

 0 تاسیسات اداری . 25 .58

 جمع 81894

سوخت و انرژی -0  

(ر.م)هزینه کل  
هزینه 

(ریال)واحد  
 ردیف شرح واحد مصرف ساالنه

 2 برق کیلو وات 25555 105 180

 1 بنزین لیتر 9555 605 2830

 9 گازوئیل لیتر 4555 265 5864

 جمع 0853

 

 

 

 

 

 

 

 



 جمع هزینه های جاری

(ر.م)هزینه   ردیف شرح 

 2 مواد اولیه ونهاده ای تولید 261848

 1 حقوق ودستمزد 223

 9 نگهداری وتعمیرات 1.830

 4 استهالک 81894

 0 سوخت وانرژی 0853

 جمع 936886

درصد0پیش بینی نشده  23884  

 جمع کل .4268

 

(ماهه1دوره )سرمایه در گردش   

(ر.م)هزینه   ردیف شرح 

 2 مواد اولیه ونهاده ای تولید 1.82

 1 حقوق ودستمزد 2388

 9 سوخت وانرژی 583

 جمع کل 4.88

 

:سرمایه گذاری طرح جمع کل  

(ر.م)هزینه   ردیف شرح 

 2 سرمایه ثابت 841

 1 سرمایه در گردش 4.88

 جمع 88388

   



فروش-ح  

(ر.م)ارزش کل  (ر.ه)ارزش واحد میزن تولید   ردیف شرح 

6.0 k05555 2980 2 قارچ بسته بندی 

تن155 28  1 کمپوست 35 

 جمع 639

 

عملیاتیبرآورد هزینه های عملیاتی و غیر   

(ر.م)هزینه   ردیف شرح 

غیر عملیاتی-2 استهالک هزینه های قبل بهره برداری 8.0.  

درصد فروش سال1هزینه فروش واداری  29886 عملیاتی -1   

 جمع 15862

 

 پیش بینی مالی طرح

ر.م  ردیف شرح 

 2 درآمد فروش 639

قیمت تمام شده:کسر میشود .4268  1 

 9 سود ناویژه 1.689

هزینه های اداری و فروش:کسر  29886  4 

 0 سود عملیاتی 161844

استهالک هزینه های قبل بهره برداری:کسر 8.0.  6 

 . سود ویژه قبل کسر مالیات 104863

 

 



:محاسبه نقطه سر به سر در صددرصد تولید  

(ر.م)هزینه کل  
(ر.م)هزینه ثابت (ر.م)هزینه متغیر   

 شرح
 مبلغ درصد مبلغ درصد

 مواد اولیه 261848 255 5 - 261848

223 60 42860 90 ..890 
حقوق و 

 دستمزد

0853 15 2851 85 485. 
سوخت و 

 انرژی

1.830 15 0803 85 11896 
تعمیر 

 ونگهداری

 استهالک 5 - 81894 255 81894

 توزیع و فروش 29886 255 5 - 29886

.8.0 255 .8.0 - 5 
استهالک قبل 

 بهره بردلری

 پیش بینی نشده 26886 80 1838 20 23884

 جمع 136838 - 242899 - 498892

 

درصد تولید90863:نقطه سربه سر  

 

:سرمایه گذاری کل طرح  

:مبلغ متقاضی  

:سهم وام  

 



:محاسبه کارمزد وام  

:عقد مشارکت مدنی-2  

ر.م855  2 مبلغ قرارداد 

ماه6  1 مدت قرار داد 

درصد29  9 کارمزد 

ر.م01 مدنیکارمزد عقد مشارکت    4 

 

عقد فروش اقساطی-1  

ر.م801  2 مبلغ قرارداد 

ماه 04  1 مدت قرار داد 

درصد 29  9 کارمزد تسهیالت 

ر.م143812  4 کارمزد فروش اقساطی 

ر.م952812  0 کل کارمزد تسهیالت 

ر.م66834  6 کارمزد ساالنه 

ر.م8.8..2  . اصل تسهیالت ساالنه 

 

تسهیالتجدول باز پرداخت اصل و کارمزد   

(ر.م)ارقام   

0سال 4سال  9سال  1سال  2سال   شرح 

2..8.8 2..8.8 2..8.8 2..8.8 88883 
اصل بازپرداخت 

 تسهیالت

 کامزد تسهیالت .9984 66834 66834 66834 66834

 جمع 211896 1448.1 1448.1 1448.1 1448.1



سود عملیاتی -استهالک قبل بهره برداری=سودویژه قبل کسر مالیات  

 

سود ویژه قبل کسر مالیات/سرمایه گذاری ثابت    =بازدهی سرمایه نرخ  

 

سرمایه گذاری ثابت/سود ویژه قبل کسر مالیات=دوره بازگشت سرمایه  

 

 

فروش کل-(مواد اولیه وبسته بندی+سوخت وانرژی+تعمیر ونگهداری=)ارزش افزوده ناخالص  

 

 

ارزش افزوده ناخالص-(ک داراییهااستهال+استهالک قبل از بهره برداری=)ارزش افزوده خالص  

 

ارزش افزوده ناخالص به فروش=
ارزش افزوده ناخالص

فروش کل
 

ارزش افزوده خالص به فروش=
ارزش افزوده خالص

فروش کل
 

قیمت تمام شده واحد محصول=
جمع هزینه سالیانه تولید

ظرفیت سالیانه تولید
 

 



=نقطه سر به سر=
هزینه ثابت تولید

 هزینه متغیر تولید فروش
 

فروش سالیانه -هزینه های تولید سالیانه=سود ناویژه  

سود ناویژه -هزینه های عملیاتی=سود ویژه  

هزینه اداری وفروش+حقوق ودستمزد=هزینه های عملیاتی  

 جدول هزینه های تولید و فروش قارچ صدفی

(ریال)جمع کل (ریال)ارزش مقدار    ردیف شرح 

خشککیلو کاه  21 055 6555  2 

لیتر سوخت 25 155 1555  1 

عدد پالستیک9 055 2055  9 

کیلو اسپان2 21555 21555  4 

تلفن-آب-برق-هزینه ها گاز0% - 2255  0 

هزینه ها نیروی انسانی25%  1155  6 

پیش بینی نشده9%  605  . 

 جمع 10055

15%متوسط تولید   

 وزن کمپوست

(ریال)جمع کل (ریال)ارزش مقدار   مقدار-تعداد   ردیف شرح 

کیلو6 4105 10055  2 هزینه تولید قارچ فله 

کیلو6 29555 8555.  1 قیمت فروش قارچ فله 

بسته0 055 1055  9 هزینه بسته بندی 

گرم155بسته 0 2905 6.05 کیلو بسته بندی2هزینه تولید    4 

گرم155بسته 0 9555 20555  0 قیمت فروش قارچ بسته بندی 



 


