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 آماده مهیآماده و ن یغذا دیواحد تول موضوع 

 ظرفیت

نواع غذاهای اماده و نیمه اماده منجمد و غیر منجمد از گوشت قرمز و  ا-

 تن،  0011طیور

و میوه جات، فالفل، کتلت و  غذاهای آماده و نیمه آماده از سبزیجاتانواع 

تن و گوشت مرغ تازه و منجمد بسته بندی و قطعه قطعه  0111کوکو 

 تن 0111

 درودیسپ یشهرک صنعت -یشهرستان رشت مرکز -النیاستان گ اجرا محل

ی
ذار

ه گ
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 میلیون ریال 039642 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 031،440 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 2،139 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 66،101 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 20،206

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 
 %06.02 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 4.40 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%48.44 

 نفر 20 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

نگهداری محصوالت کشاورزی  بسته بندی/ /فراوری واحد صنعتی غذاهای اماده جهت تولید/هدف از اجرای طرح احداث 

 میباشد.  روستای سپیدرود ،استان گیالن شهرستان رشتمتر مربع در  9111در زمینی به مساحت حدود

 محصوالت به صورت زیر میباشد:

 انواع غذاهای اماده و نیمه اماده از ابزیان-

 نواع غذاهای اماده و نیمه اماده منجمد و غیر منجمد از گوشت قرمز و طیورا-

 تلت و کوکوک ،فالفلمه اماده از سبزیجات و میوه جات، نواع غذاهای اماده و نیا -

 تولید و فراوری بسته بندی غذای اماده ناگت و برگر-

 گوشت مرغ تازه و منجمد بسته بندی و قطعه قطعه-

 به طور کلی هدف از اجرای طرح بمنظور نیل به اهداف ذیل می باشد :*

 اشتغال زایی -0

 تامین نیاز بازار -0

 صادرات و ارز آوری-4

 رونق صنایع تبدیلی و غذایی-3

 استفاده از فناوری و تکنولوزی های روز بسته بندی-0

 ارتقاء سطح کیفی محصوالت نیمه آماده-9

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرک صنعتی سپیدرود -شهرستان رشت مرکزی -استان گیالن

 

 

 

 



 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 غذاهای آماده و نیمه آماده

غذایی است که امروزه تقاضای باالیی از سوی مردم جوامع مختلف دارد.  "غذای حاضری"غذاهای آماده و نیمه آماده یا 

داگ، فیله استیک گوشت یا مرغ، انواع ساندویچ، همبرگر، چیزبرگر و دیگر انواع برگرها، ماهی و میگوی سوخاری، هات

، ناگت مرغ، تاکو )نوعی غذای مکزیکی(، انواع پیتزا و انواع ساالد در فهرست غذای مرغ سوخاریزمینی سرخ کرده، سیب

 خورد.های فست فود به چشم میرستوران

 

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

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 تن 0000400401 از آبزیان انواع غذای آماده و نیمه آماده 0

 تن 0036400301 انواع غذاهای آماده و نیمه آماده منجمد و غیرمنجمد از گوشت قرمر و طیور 0

 تن 0004400346 سبزیجات و میوه جاتانواع غذاهای آماده از  4

 تن 0000400311 فالفل، کتلت و کوکو تولید و فرآوری و بسته بندی غذای آماده ناگت و برگر 3

 تن 0000000404 گوشت مرغ تازه و منجمد بسته بندی شده و قطعه قطعه 0

 یابمأخذ: پورتال بهین

 

 

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح
ف

دی
ر

 

 تعرفهکد  نوع کاال
واحد 

 سنجش

 Kg 00196161 انواع غذای آماده و نیمه آماده و سایر محصوالت غذایی که در جای دیگر ذکر نشده اند 0

 Kg 10120401 قطعات تازه یا منجمد مرغ 0

 Kg 0610 سایر 4

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%BA_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C


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

سال آینده  0ی آماده و نیمه آماده اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی در هاغذاانواع تی بازار آپیش بینی وضعیت 

سال آینده به طور میانگین  0تن برآورد شده است. این در حالی است تولید داخلی کشور طی  009903بطور میانگین

تن  014022ضای آتی غذای آماده و نیمه آماده به طور میانگینتن می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقا 04129معادل 

کمبود را نشان می دهد که این رقم نشان دهنده ی نیاز بازار به این محصول است. بنابراین احداث این واحد تولیدی 

 توجیه اقتصادی خواهد داشت.

 واحد:تن                                                         بینی تقاضابینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح

 009226 030002 006021 002260 012144 تقاضای داخلی آتی

 0440 0020 0443 0000 0604 تقاضای خارجی آتی

 006903 030166 040613 006604 016100 تقاضای آتی

 04000 09400 00040 03442 03320  عرضه آتی

 131453- 111214- 111113 35121- 14531- کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 )تن(ظرفیت اسمی 

ف
دی

ر
 

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول

میزان 

جذب 

مواد خام 

 کشاورزی

 201 0011 تن نواع غذاهای اماده و نیمه اماده منجمد و غیر منجمد از گوشت قرمز و طیور ا- 0

 4111 0111 تن نواع غذاهای اماده و نیمه اماده از سبزیجات و میوه جات، فالفل ،کتلت و کوکوا 0

 001 011 تن تولید و فراوری بسته بندی غذای اماده ناگت و برگر- 4

 0131 0111 تن گوشت مرغ تازه و منجمد بسته بندی و قطعه قطعه- 3

 

 



 رفیت عملی ظ

واح  شرح محصول ردیف

 سنجش

ظرفیت عملی 

 درصد 11سالیانه 

 0101 تن نواع غذاهای اماده و نیمه اماده منجمد و غیر منجمد از گوشت قرمز و طیور - 0

 211 تن نواع غذاهای اماده و نیمه اماده از سبزیجات و میوه جات، فالفل ،کتلت و کوکو 0

 401 تن تولید و فراوری بسته بندی غذای اماده ناگت و برگر- 4

 0311 تن گوشت مرغ تازه و منجمد بسته بندی و قطعه قطعه- 3

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 411 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 4 زمان هر شیفت

 

 مواد اولیه  -1

 عنوان ردیف

 مرغ الشه گرم شکم خالی کشتار روز 0

0 

ی قطعه مرغ 
بسته بند

 

 سلوفان

 ظروف پلیمری 4

 پد بهداشتی 3

 کاور های مقوایی 0

 کارتن مادر  9

 لیبل کاغذی  2

 نایلون شرینک کارتن 4 

 



 عنوان ردیف

 گوشت گوساله بی استخوان منجمد وارداتی 0

 مرغ بی استخوان منجمد یا گرم 0

 پیاز پاک شده منجمد 4

 روغن مایع 3

 ارد سوخاری 0

 سویا 9

 گندمارد  2

 نشاسته 4

 نمک 6

 انواع سبزیجات و حبوبات 01

 گلوتن 00

 ادویه 00

04 

ب
ی آماده

ی مواد اولیه غذا
سته بند

 سلوفان 

 جعبه مقوایی 03

 ظروف پلی مری 00

 کاور مقوایی 09

 کارتن مادر  02

 لیبل کاغذی 04

 نایلون شرینک کارتن 06

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 میزان تولید  واحد عنوان

 021 تن  گوشت قرمز% 21همبرگر و کباب لقمه با 

 002.0 تن  گوشت مرغ% 21همبرگر با

 002.0 تن  گوشت مرغ% 21ناگت و شنیسل با 

 401 تن  انواع کوکو و فالفل



 میزان تولید  واحد عنوان

 300 تن  طیور انواع دنر کباب از گوشت قرمز و

 300 تن  و... انواع جوجه کباب /انواع قطعات مرغ فراوری شده 

 300 تن  انواع چنجه و.. انواع قطعات گوشت فراوری شده/

 401 تن  مرغ بی استخوان منجمد کارتنی

 401 نت ل و...(اب ،فیلهسینه  ستخوان یا با استخوان )ران،انواع قطعات مختلف مرغ بی ا

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %06.02 (IRR) گذارینرخ بازگشت داخلی کل سرمایه 

 %31.44 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 4.40 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 20،206 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %60.03 سال اول در نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 %06.10 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول
 


