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 ینان صنعت دیاحداث واحد تول موضوع 

 تن 022تن و پیراشکی مغزدار  022تن، نان حجیم  022نان لواش  ظرفیت

 شهر نوشهر ،شهرستان نوشهر استان مازندران، اجرا محل
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 میلیون ریال 10020 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 11000 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0020 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 0601 گردش  در سرمایه 
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 سال 02 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 ( NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 21511
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 % 00 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 1.5 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%50 

 نفر 00 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

نان  ،سالیانه نان لواش بسته بندی شدهتن  022نان صنعتی به ظرفیت اسمی احداث واحد تولیدی هدف از اجرای طرح 

   در زمینی به مساحتتن سالیانه  022تن سالیانه و پیراشکی پر شده با کرم با ظرفیت  022رد گندم به ظرفیت حجیم از آ

روز کاری در سال و  105این واحد در  باشد. می شهر نوشهر، شهرستان نوشهر مازندران،مترمربع واقع در استان  0112

 عته در روز فعالیت خواهد داشت.سا 2شیفت یک 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهر نوشهر ،شهرستان نوشهر مازندران،استان 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

به آن دسته از غذاها اطالق می شود که با پختن، بخارپز کردن و یا سرخ کردن خمیری که متشکل از آرد و آب است،  نان

تهیه می شود. در بیشتر خمیرها نمک هم الزم است و معموالً از یک ماده برای ور آمدن خمیر نان استفاده می کنند. در 

اهی برخی ادویه جات، از انواع غالت استفاده می کنند و انواع بسیار متفاوتی و گ به غیر از نمک، مخمر، روغن و آبتهیه نان 

از نان را عرضه می نمایند. نان در سراسر دنیا، یک غذای اصلی محسوب می شود. معموالً از آرد گندم خمیری تهیه می 

 .را می پزند فر آن کنند که به کمک خمیر مایه، ور می آید و حجمش زیاد می شود و در نهایت درون تنور یا

 

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

 کدهای آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 تن 0510100121 نان جوی حجیم 02

 تن 0510100121 نان ذرت حجیم 00

 تن 0510100125 نان چاودار حجیم 00

 تن 0510100120 حجیم نان سویا 01



 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 تن 0510100120 نان گندم حجیم 01

 تن 0510100111 نان شیرینی پزی 05

 تن 0510100120 انواع نان حجیم و نیمه حجیم 00

 تن 0510100120 انواع نان حجیم که با مواد پر شده )مانند زیتون، مارماالد، میوه و ...( 00

 تن 0510100125 انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده 02

 تن 0510500151 سایر انواع نان حجیم از آرد گندم 06

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 تن 05100002 نان شیرینی 11

 تن 05100000 نان کشمش 11

 تن 05100001 نان شیرمال 15

 تن 05100012 سایر انواع نان 10

 تن 05100010 نان اروپایی -نان صنعتی 10

 تن 05100010 نان فانتزی 12

 تن 05100011 نان ساندویچی 16

 تن 05100015 نان همبرگر 52

 تن 05100010 نان مغزدار پروتئینی 50

 تن 05100012 نان از سویا 50

 یابماخذ: پورتال بهین

 

 کدهای تعرفه محصوالت طرح

 واحد سنجش ورودیحقوق  کد تعرفه شرح محصول ردیف

 کیلوگرم 12 06256262 های حجیمنان 0

 

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

  شود.بینی تقاضا، وضعیت آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میاز مقایسه جداول مربوط به امکانات عرضه و پیش

ن سال آینده بطور میانگی 5در  پیش بینی وضعیت آتی بازار نان های حجیم اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی

تن  120002سال آینده به طور میانگین معادل  5آتی طی  عرضه این در حالی است که. تن برآورد شده است 0206112

 .تن کمبود را نشان می دهد 510522 باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی نان های حجیم،می

 



 

 حجیم..........واحد: تنای نان های تقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1411 1333 1338 1331 1331 سال                                شرح

 51220 51100 51011 51100 50000 بینی شدهمیزان صادرات پیش
 0220520 0202000 600251 620006 251611 برآورد تقاضای داخلی

 210،010 505،200 120،220 105،620 062،205 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش
 -233،343 -318،313 -111،383 -133،334 -111،321 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-3

 ظرفیت اسمی

 واحد مقدار شرح ردیف

 تن 022 نان لواش بسته بندی 0

 تن 022 نان حجیم 0

 تن 022 پیراشکی مغز دار 1

 

 ظرفیت عملی

 شرح
ظرفیت 

 اسمی
 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد

 %111 %111 %31 %81     درصد تولید 

 022 022 022 002 تن 022 نان لواش 

 022 022 62 22 تن 022 پیراشکی پر شده با کرم

 022 022 012 502 تن 022 انواع نان حجیم از ارد گندم

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 105 تعداد روز کاری

 نوبت 0 نوبت کاری تعداد

 ساعت 2 زمان هر شیفت

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 مواد اولیه  -8

 منبع تامین  مواد اولیه تهیه نان لواش

 داخلی آرد گندم

 داخلی نمک

 داخلی روغن

 داخلی مخمر

 داخلی اب

 داخلی  بهبود دهنده

 منبع تامین  مواد اولیه تهیه کروسان

 داخلی آرد گندم

 داخلی نمک

 داخلی شکر 

 داخلی روغن

 داخلی مخمر

 داخلی اب

 داخلی بهبود دهنده 

 داخلی مغزی کروسان و سایر 

 



 منبع تامین  مواد اولیه تهیه نان حجیم

 داخلی آرد گندم

 داخلی نمک

 داخلی روغن

 داخلی مخمر

 داخلی اب

 داخلی د دهنده فرانسوی و سایر افزودنیبهبو

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 شرح
ظرفیت 

 اسمی
 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد

 %111 %111 %31 %81     درصد تولید 

 022 022 022 002 تن 022 نان لواش 

 022 022 62 22 تن 022 پیراشکی پر شده با کرم

 022 022 012 502 تن 022 انواع نان حجیم از ارد گندم

 

 های اقتصادی تعیین شاخص-11

 ارزش شرح شاخص

 00% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 52.0% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 1.5 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 21511 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %50 های تامین مالیشامل هزینه  -(Break even point)اول  در سال نقطه سربسر

 


