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 موضوع 
 و وهیم یبندو بسته یاهیگ اتیانواع دمنوش، عرق یو بسته بند دیتول

 ازهت یعیطب وهیو آبم وهیمخشک، ساالد  جاتیو سبز وهیتازه و م جاتیسبز

 ظرفیت

تازه به روش  یو سبز وهیم یبسته بند، تن 011تن، عرقیات  011دمنوش 

map 0111  تن، ساالد میوه  011تن، سبزی خشک  011تن، میوه خشک

وه یتن و آب م0011)کوکتل حبه ای میوه جات(  کنسرو میوهتن،  011

 تن 0011طبیعی 

 پارس دینو انیبرس یشهرک صنعت انیاستان اصفهان منطقه برس اجرا محل
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 ریال هزار 027،770،000 کل سرمایه گذاری

 ریال هزار 000،070،000 ثابتسرمایه گذاری  

 ریال هزار 0،121،111 هزینه های قبل از بهره برداری 

 ریالهزار 00،000،111 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

 هزار ریال NPV 00،200،201) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه
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 %00.00 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0..0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
77.0% 

 نفر 00 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

تن در سال و بسته بندی انواع دمنوش  011به ظرفیت اسمی  هدف از اجرای طرح احداث واحد تولیدی عرقیات گیاهی

تن  0111تن در سال و همچنین بسته بندی انواع میوه و سبزی تازه به ظرفیت اسمی  011های گیاهی به ظرفیت اسمی 

تن در سال کنسرو میوه جات )کوکتل حبه ای  0111در سال و بسته بندی انواع سبزی و میوه خشک به ظرفیت اسمی 

تن در سال و همچنین  011تن در سال و ساالد میوه با ظرفیت اسمی  0011وه جات با طعم تخصصی( با ظرفیت اسمی می

روز کاری  011ساعته در روز و در  0سال می باشد که در یک شیفت کاری  تن در 0011آب میوه تازه با ظرفیت اسمی 

در استان اصفهان منطقه برسیان شهرک مربع متر 0111در سال فعالیت خواهد داشت این پروژه در زمینی به مساحت 

 صنعتی برسیان نوید پارس واقع شده است. 

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

 اشتغالزایی -0

ارزش افزوده انواع میوه جات و سبزیجات و دمنوش های گیاهی ودارویی و همچنین سرگل زعفران با استفاده از  -0

 بسته بندی شکیل و مناسب.

 تامین بخشی از نیاز داخلی -0

 صادرات و ارز آوری -2

 معرفی محل اجرای طرح-2

 در استان اصفهان منطقه برسیان شهرک صنعتی برسیان نوید پارس

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 دمنوش

شود. این آیند اطالق میهای گرمی که معموال از دم کردن گیاهان مختلف به دست میوش یا جوشانده به نوشیدنینمد

 .دهندرا تشکیل می یطب سنتهای گیاهان معموال خاصیت دارویی نیز دارند و بخشی از دارو

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C


 انواع عرقیات 

هان جوشیده از قدیم االیام و نیز شناخته شدن اثرات مثبت درمانی آنها و همچنین استفاده از گیاهان در استفاده از گیا

عرقیات و اسانس آنها شناخته شده و  هان مصرفی و نهایتاًردیده است که به تدریج انواع گیاساخت مواد غذائی موجب گ

 تعدادی از افراد که اغلب بصورت توارثی این تولید را ارائه می کنند به امر تولید عرقیات بپردازند .

 سبزیجات خشک

 جیآورد که مواد به صورت کامل و بدون ه یما بوجود م یامکان را برا نیا یعیبه صورت طب جاتیها و سبز وهیاستفاده از م

 میدق امیا کار در نیا یتوان در تمام مدت سال در دسترس داشت و برا یاز اقالم را نم یوارد بدن شود. بعض یرییگونه تغ

 .ندیتوانستند استفاده نما یم زیسال ن گرید صولرا درف وهیو م یبا خشک کردن، انواع سبز

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

 محصوالت طرحجدول کد آیسیک 

 واحد سنجش کدآیسیک شرح محصول ردیف
 رقمی محصول 11کدهای آیسیک 

 تن 002.000000 نوشانواع دم 0
 تن ..72.02000 نوش گیاهی و میوه ایبسته بندی انواع دم 0

 تن 002.000200 انواع عرقیات گیاهی 0

 تن .72.020000 بسته بندی گالب و عرقیات گیاهی 2
 تن 00002000.0 میوهانواع کنسرو  0

 تن 72.02000.0 بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه 0

 تن 0000200001 انواع میوه خشک فرآوری شده 7
 تن 0000000212 محصوالت حاصل از فرآوری میوه ها و سبزیجات ) به جز سیب زمینی( 0
 تن 0000200200 دیگر انواع فرآورده حاصل از فرآوری میوه ها و سبزیجات .
 تن 002.200010 انواع میوه آجیلی فرآوری شده 01
 تن 0000000200 انواع آبمیوه و سبزیجات از کنسانتره طبیعی میوه و سبزیجات 00
 تن 72.02000.1 بسته بندی میوه تازه 00
 تن .72.020021 بسته بندی میوه خشک 00
 تن 0000200000 شربت از گیاهان )عصاره، دانه، عرقیات و ...( 02
 تن .000020020 مرکبات از کنسانتره وهیانواع آب م 00
 تن 0000000271 آب پرتقال از کنسانتره 00
 تن 0000000270 فروت از کنسانتره پیآب گر 07
 تن 0000000272 آب مخلوط مرکبات از کنسانتره 00
 تن 0000200270 مرکبات از کنسانتره ریغ وهیانواع آب م .0



 واحد سنجش کدآیسیک شرح محصول ردیف
 تن 0000000270 از کنسانتره بیآب س 01
 تن 0000000277 آب انگوراز کنسانتره 00
 تن 0000000270 آب انار از کنسانتره 00
 تن .000000027 آب آلبالو از کنسانتره 00
 تن 0000000201 آب هلو از کنسانتره 02
 تن 0000000200 از کنسانتره یویآب ک 00
 تن 0000000200 آب آناناس از کنسانتره 00
 تن 0000000270 ترش از کنسانتره مویآب ل 07
 تن 0000000200 آب انبه از کنسانتره 00
 تن ..00000002 آب زرد آلو از کنسانتره .0
 تن 0000000200 مرکبات از کنسانتره ریمخلوط غ وهیآب م 01
 تن 0000200000 انواع آبمیوه  از میوه تازه 00

 رقمی محصول 8کدهای آیسیک 
 تن 002.0007 نوش گیاهی و میوه ایدم 00

 تن 02000.00 عرقیات گیاهی 00

 تن 02000.70 بسته بندی گالب و عرقیات گیاهی 00

 تن 00000007 کنسرو میوه 02
 تن 00000001 درجه بندی و بسته بندی سبزیجات 00

 تن 00000700 ب پرتغالآ 00

 تن 00000700 اب نارنج 07

 تن 00000700 فروت)دارابی(اب گریپ  00
 تن 00000702 اب لیموترش .0

 تن 00000701 اب میوه)غیر مرکبات( 21

 تن 00000700 ب سیبآ 20

 تن 00000700 اب انگور 20
 تن 00000700 ب انارآ 20

 تن 00000701 ب سبزیجات)نباتات(آ 22

 تن 00000700 ب هویجآ 20

 تن 00000700 ب گوجه فرنگیآ 20
 تن 00000771 میوه ) پایه لبنی(ب آ 27

 تن 00000701 آبمیوه گازدار 20

 تن 02000.00 های گیاهیانواع شربت .2
 تن 002.0070 یلیآج یها وهیم یبند وبسته پودرکردن ' 01

 یابمأخذ: پورتال بهین

 



 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

 واحد سنجش کد تعرفه کاال شرح ردیف

 Kg 0010.100 انواع عرقیات گیاهی 0

 - - انواع دمنوش 0

 - - انواع شربت های گیاهی 0

 Kg 10000111 انواع میوه خشک فرآوری شده 2
 انواع کنسرو میوه

 Kg 01100011 بادام زمینی 0

 Kg 01100.11 میوه های سخت پوست و دانه ها 0

 Kg 01100111 آناناس 7

 Kg 01100111 مرکبات 0

 Kg 01102111 گالبی .

 Kg 01100111 زردآلو 01

 Kg 01100111 گیالس و آلبالو 00

 Kg 01107111 هلو، همچنین شلیل و شفتالو 00

 Kg 01100111 توت فرنگی 00

 Kg 0110.011 مغز نخل 02

 Kg 0110.011 قره قاط ها 00

 Kg 0110.711 مخلوط ها 00

 Kg 11..0110 سایر انواع میوه 07

 انواع آبمیوه
 Kg 011.0 آب پرتقال 00

 Kg 011.0 آب گریپ فروت .0

 Kg 011.0 تجاوز نکند 01با یک مقیاس بریکس که از  01

 Kg 011.2 آب آناناس 00

 Kg 011.0 آب گوجه فرنگی 00

 Kg 011.0 آب انگور 00

 Kg 011.7 آب سیب 02

 Kg 011.0 اتجآب هر یک از میوه ها و سبزی 00

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 نشان دهنده این است که برای این محصول کد تعرفه ای تعریف نشده است. –* عالمت 

 

 

 



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

و از مقایسه عرضه و  محاسبهعرضه و تقاضا درگذشته بررسی و براساس اطالعات بدست آمده عرضه و تقاضا در آینده 

  تقاضا نیاز آتی براورد می گردد.

 واحد: تن                 محصوالتای تقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1331 1331 1331 1334 1333 سال                   شرح             
 -0000 -0107 -0100 -0101 -0170 نوشدمانواع 

 -..02 -0770 -.070 -00.0 -0000 بندی دمنوشبسته 
 -000.0 -00.20 -01277 -0017 -7000 عرقیات گیاهی

 -0000020 -0000070 -.000200 -0000001 -0000000 بسته بندی عرقیات گیاهی
 -0000170 -0010070 -00.7000 -000.002 -0000072 کنسرو میوه

 070،0.0 002،002 -000،000 -002،070 -00.200 آبمیوه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی:

 واحد سنجش ظرفیت شرح ردیف

 تن 011 دمنوش 0

 تن 011 عرقیات 0

 تن map 0111بسته بندی میوه و سبزی تازه به روش  0
 تن 011 میوه خشک 4
 تن 011 سبزی خشک 5

 تن 011 ساالد میوه 0

 تن 0011 کنسرو میوه )کوکتل حبه ای میوه جات( 7

 تن 0011 آب میوه طبیعی 0

 

 ظرفیت عملی :

 واحد سنجش ظرفیت عملی شرح ردیف

 تن 1. دمنوش 0

 تن 011 عرقیات 0

 تن map 0211بسته بندی میوه و سبزی تازه به روش  0

 تن 011 میوه خشک 2



 تن 011 سبزی خشک 0

 تن 011 ساالد میوه 0

 تن 011 کنسرو میوه )کوکتل حبه ای میوه جات( 7

 تن 0011 آب میوه طبیعی 0

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 011 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 



 



 

 مواد اولیه  -8

 شرح مواد اولیه

 میوه ای -دمنوش گیاهی

 انواع میوه

 گاوزبان گل

 سبزچای 

 انواع میوه و سبزی  میوه و سبزی تازه

 سیب  میوه خشک

 سبزی سبزی خشک 

   گیاهان دارویی جهت عرقیات
 انواع میوه  ساالد میوه )کوکتل حبه ای میوه(

 سیب  آب میوه طبیعی

   بسته بندی و سایر 



 پیش بینی میزان تولید -3

 محصول تولیدی 
 سال دوم سال اول

 تناژ تناژ

 201111 000111 گرمی( 0.0تایی  00میوه ای )بسته نوش  دم

 201111 000111 گرمی( 0.0تایی  00دم نوش گیاهی)گل گاوزبان()بسته 

 201111 000111 گرمی( 0.0تایی  00دم نوش چای سبز )بسته 

 0211 0001 بسته بندی میوه و سبزی

 011 001 عرقیات طعم دار

 011 001 میوه خشک

 011 001 سبزی خشک

 0011 0011 ساالد میوه )کوکتل حبه ای میوه جات( با طعم های تخصصی

 0011 0011 آب میوه طبیعی تازه

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 %00.00 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 .%20.0 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0..0 عادیدوره بازگشت سرمایه 

 هزار ریال 00،200،201 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %77.0 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 هزار ریال 00،000،000.0 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 %2.2 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %00.0 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


