
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 سالم یغذا نگیهلد جادیا موضوع 
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 ریال هزار 7716671,77166 کل سرمایه گذاری

 ریالهزار  677,670677166 ثابتسرمایه گذاری  

 ریالهزار   0,71007000 هزینه های قبل از بهره برداری 

 ریال هزار 16070007000 گردش  در سرمایه 
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 سال 10 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 هزار ریال 17100716077,1,7
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صاد
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 ,%1,,1 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 1.60 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (با 
60,0% 

 ماه(1) نفر کارر فصلی 100نفر ثابت و  1000 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

در فاز اول فرآوری و بستت ب بندی کبتت وار و تن فر7 فرآوری و بستت ب بندی مآبه و آبشآبه7  تترکت  هدف از اجرای طرح 

های زنجآره ای غذای سالم7  رکت کن رل کآفی و سنجش سفمت می با د کب محصب،ر تبزیع ستراسری کا،7 فرو ااه 

باب فرو ااه بب مساحت  10های تهرا  بب تعداد های زنجآره ای غذای ستالم در است ا   پس از فرآوری از طریق فرو تااه 

باب فرو ااه بب مساحت  1م ر مربع7 اصتفها  بب تعداد   160باب فرو تااه بب مستاحت    1م ر مربع7 توریز بب تعداد  100

باب فرو ااه بب  1م ر مربع7  آراز بب تعداد  160باب فرو ااه بب مساحت  1م ر مربع 7 کراستا  )مبتهد( بب تعداد    160

باب  1گآف  )ر ت( بب تعداد  -م ر مربع  160باب فرو تااه بب مساحت   71 کبزست ا  بب تعداد  م ر مربع 160ستاحت  م

م ر مربع و الورز)کرج( بب  160باب فرو ااه بب مساحت  71 مازندرا )ساری( بب تعداد م ر مربع 160فرو تااه بب مساحت  

منظبر نآل بب اهداف  ا د بب هشبطنا  عزیر عرضب کباهد  د کب بببم ر مربع می 160باب فرو تااه بب مساحت   1تعداد 

 زیر احداث کباهند  د:

 عرضب محصب،ر سالم بب هشبطنا  عزیز و بردا  ن گامی در جهت ارت اء سفمت جامعب.-1

 سهبلت دس رسی محصب،ر غذایی سالم و ارگانآک برای هشبطنا  عزیز.-0

 حصب،ر ارگانآک کباورزا  بدو  واسطب.حشایت از کباورزی ارگانآک و عرضب م-1

 ترقآب واحدهای تبلآدی بب تبلآد محصب،ر سالم و ارگانآک با فراهم کرد  بازار تضشآنی برای این محصب،ر.-1

 ا  غالزایی .-6

 حذف واسطب ها .-7



 

 

  

هلدینگ غذای سالم

بخش عرضه 

توزیع سراسری کاال

موسسه بازاریابی و تبلیغات

لجستیک و انبارهای تخصصی

موسسه آموزش و ترویج  

کشاورزی

فروشگاههای زنجیره ای غذای  

سالم

بخش فرآوری و صنایع تبدیلی

فرآوری و بسته بندی خشکبار و تنقالت آوری 

فرآوری و بسته بندی چای و دمنوش ها 

فرآوری و بسته بندی میوه و آبمیوه 

فرآوری محصوالت لبنی

فرآوری محصوالت پروتئینی

فرآوری و بسته بندی تخم مرغ

فرآوری و بسته بندی غالت و حبوبات

تولید و بسته بندی نان 

تولید و بسته بندی روغن زیتون و کنجد 

فرآوری و بسته بندی چاشنی ها 

فرآوری و بسته بندی شیرین کننده ها 

بسته بندی آب میوه 

بخش کشاورزی

باغبانی

دامپروری

زراعت

پرورش طیور

پرورش زنبور عسل 

موسسه کنترل و تایید سالمت



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-2

   :ظرفیت اسمی

 ظرفیت اسمی طرح جدول

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 7000 تن بندی مآبه تازه بب روش اتشسفر اصفح  دهبس ب 1

 6000 تن بندی سوزیجار تازه بب روش اتشسفر اصفح  دهبس ب 0

 6100 تن جار تازه بب روش اتشسفر اصفح  دهبندی صآفیبس ب 1

 1700 تن کنسان ره 1

 0600 تن مآبه کبک 6

 1000 تن سوزیجار کبک 7

 700 تن پ  آن 6

 110 تن ب اکاروتن 6

, IQF 6600 تن جار منجشد بب روش سوزیجار و مآبه 

 1000 تن جارسا،د و دسر مآبه 10

 1700 تن طوآعی %100آبشآبه تازه  11

 6000 تن آبشآبه از کنسان ره  10

 16000 تن  ربت مآبه جار 11

 

  :توزیع  ظرفیت اسمی

 ظرفیت اسمی روزانه تن)ظرفیت اسمی واحد تعداد شرح ردیف

 100 7 60 (کامآبنت) تبزیع در سطح تهرا  1

 160 7 60 (کامآبنت)تبزیع در سطح   هرس ا  0

 1,60 1,60 1 سردکانب تهرا  1

 0600 0600 1 انوار تهرا  1

 600 600 6 سردکانب  هرس ا  6

 1000 1000 6 انوار  هرس ا  7

 

 

 

 



 :سالم مانی های عرضه غذایدول ظرفیت اسمی فروشگاهج

 ظرفیت اسمی نفر خرید روزانه (باب)تعداد فروشگاه نام شهر ردیف

 600 10 فرو ااه تهرا  1

 160 1 توریز 0

 160 1  آزاز 1

 160 1 اصفها  1

 160 1 کبزس ا  6

 700 1 کراسا  7

 160 1 گآف  6

 160 1 مازندرا  6

 700 1 الورز ,

 

  :ظرفیت عملی

 ظرفیت عملی طرح

 واحد نام محصول ردیف

درصد استفاده از 

ظرفیت اسمی در 

 سال مبنا 

 ظرفیت

 6060 %66 تن بندی مآبه تازه بب روش اتشسفر اصفح  دهبس ب 1

 1600 %0, تن بندی سوزیجار تازه بب روش اتشسفر اصفح  دهبس ب 0

 1716 %0, تن جار تازه بب روش اتشسفر اصفح  دهبندی صآفیبس ب 1

 1116 %0, تن کنسان ره 1

 0176 %60 تن مآبه کبک 6

 1000 %66 تن سوزیجار کبک 7

 610 %66 تن پ  آن 6

 1, %66 تن ب اکاروتن 6

, IQF 7660 %0, تن جار منجشد بب روش سوزیجار و مآبه 

 0,10 %0, تن سا،د و دسر مآبه جار 10

 1700 %100 تن طوآعی %100آبشآبه تازه  11

 6000 %100 تن آبشآبه از کنسان ره  10

 16000 %100 تن  ربت مآبه جار 11

 

 



 

 :ظرفیت عملی توزیع

 

 تعداد شرح ردیف
درصد استفاده 

 از ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی 

 تن)واحد

ظرفیت اسمی 

 روزانه

 010 1,6 %60 60 (کامآبنت)تبزیع در سطح تهرا   1

 161 1,6 %60 60 (کامآبنت) هرس ا تبزیع در سطح  0

 1670 1670 %60 1 سردکانب تهرا  1

 0000 0000 %60 1 انوار تهرا  1

 667 667 %60 6 سردکانب  هرس ا  6

 600 600 %60 6 انوار  هرس ا  7

 

 :های عرضه غذای سالمجدول ظرفیت عملی فروشگاه

 ظرفیت عملی نفر خرید روزانه تعداد فروشگاه نام شهر ردیف

 600 10 فرو ااه تهرا  1

 160 1 توریز 0

 160 1  آزاز 1

 160 1 اصفها  1

 160 1 کبزس ا  6

 100 1 کراسا  7

 160 1 گآف  6

 160 1 مازندرا  6

 100 1 الورز ,

 

 شاخص های عملیاتی-3

 های عملیاتیشاخص

 واحد مقدار شرح

 روز 100 تعداد روز کاری

 نببت 1 تعداد نببت کاری

 ساعت 6 زما  هر  آفت



 

 های غذای سالم مانیتعداد نوبت کار فروشگاه

 تعداد واحد نام محصول ردیف

 176 روز تعداد روز کاری در سال 1

 0 روز تعداد  آفت کاری در روز 0

 , ساعت تعداد ساعت کاری در هر  آفت 1

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-4

 معرفی هلدینگ غذای سالم 

کانبادگی در حال ایجاد می با د . نسل اول این گروه در زمآنب کباورزی فعالآت می این هلدینگ تبسط نسل سبم گروه 

کردند. نسل دوم وارد حآطب تبلآد صنع ی  دند و نسل سبم و چهارم وارد حآطب مارک آنگ7 برندینگ و تبزیع  دند. این 

 .گروه کلق چندین نام تجاری در سطح جها  را در کارنامب کبد دارد

  سالم یغذا نگیهلد جادیا از هدف

 رکت مباد غذایی در نظر دارد از طریق ایجاد یک زنجآره ارزش ساز برای محصب،ر غذای سالم از مزرعب تا محل عرضب 

 .تحت سب زیرمجشبعب کباورزی7 تبلآد و عرضب7 هلدینگ مباد غذایی سالم مانی را تب آل دهد

 

  



 

ایجاد یک زنجآره بهم تنآده از مزرعب تا عرضب محصب،ر سالم در هلدینگ براساس الابی صنعت  بم ژاپن بب دنوال 

و  ترها است تا بدین طریق ضشن عرضب محصبل با قآشت پایآنفرو ااه بب دست مصرف کننده نهایی و حذف واسطب

 های زنجآره را افزایش دهد.کآفآ ی با،تر رضایت مصرف کننده را جلب نشبده و سبد حاصل از  بخش

 

گردد. این خش هلدینگ وارد مبارکت اس راتژیک با تبلآدکنندگا  بزرگ و مدر  کباورزی و دامپروری میدر این ب

های فرآوری کننده محصب،ر کبد با ند. ،زم بب ذکر این ب ارتواط هلدینگ با تبلآدکنندگا  می تبانند سهامدار  رکت

 . تبلآدکنندگا  کبچک در قالب قراردادهای کرید محصبل کباهد ببد

 

 مواد اولیه  -5

 مبانی مواد اولیه و انرژی

 هزینه ساالنه  شرح

 076,170067000 مباد اولآب 

 670117000 هزینب انرژی سالآانب

 170067000 هزینب انرژی سالآانب  آب مآبه

 1776117666 هزینب انرژی فرو ااهها

 7070,67611 هزینب انرژی تبزیع

 670007000 سفمتهزینب انرژی کن رل کآفی و سنجش 

 

 

 

 



 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-6

 ارزش شرح شاخص

 ,%1,,1 (IRR) داکلی کل سرمایب گذارینرخ بازگبت 

 %61,07 (IRREنرخ بازگبت داکلی آورده ن دی )

 سال 1,60 دوره بازگبت سرمایب عادی

 هزار ریال 17100716077,1,7 (NPVگذاری )ارزش کالص جریا  ن دی کل سرمایب

 %60,0 های تأمآن مالی امل هزینب -(Break even point ) اولن طب سربسر در سال 

 7177,617061,1 ریال( هزار) اولمآزا  سبد)زیا ( در سال 

 %,,16 اولنسوت سبد ویژه بب درآمد در سال 

 %6,,0 اولسال  –نسوت سبد کالص بب ح بق صاحوا  سهام 

 


