
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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خ
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 فریو و کیانواع کلوچه و ک ،یستنب ،ینیزم بیس پسیانواع چ دیواحد تول موضوع 

 ظرفیت

 ظرفیت واحد سنجش  شرح

 066666 کیلوگرم چیپس سیب زمینی

 0066666 کیلوگرم بستنی برپایه شیر

 066666 کیلوگرم انواع کلوچه

 066666 کیلوگرم انواع ویفر

 0666666 کیلوگرم انواع کیک
 

 مرزن آباد یشهرک صنعت-شهرستان چالوس-استان مازندران اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 404041 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 401101 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 4000 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 40046 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 46 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 04010
ج 

تای
ن

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
 

 00% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال  0.4 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 هزینه های مالی ) در سال اول (با احتساب 
44% 

 نفر 10 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 



 معرفی پروژه-1

کلوچه و انواع ویفر می باشد این واحد در شهر  ،احداث کارخانه تولید انواع چیپس، بستنی، کیکهدف از اجرای طرح 

متر مربع احداث خواهد شد. به طور 46666مساحت صنعتی مرزن آباد در استان مازندران، شهرستان چالوس در زمینی به 

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

 ارتقاء سطح کیفی محصوالت خوراگی -4

 صادرات به کشورهای همسایه و ارز آوری  -0

 کسب سهم قابل توجهی از بازار داخلی  -1

 اشتغال زایی -0

0-  

 معرفی محل اجرای طرح-2

 مرزن آباد یشهرک صنعت-شهرستان چالوس-مازندراناستان 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

نوعی کیک تخت کوچک است که می توان آن را آن قدر پخت تا کامالً برشته شود یا این که در حدی آن را پخت کلوچه، 

در وسط آن استفاده  ژله هاو  مرباهامیتوان از انواع  که نرم باقی بماند. البته مدت زمان پخت آن به نوع کلوچه بستگی دارد.

 اکائوییک، کلوچه ی نارگیلنمود. می توان به خمیر آن مواد مختلف اضافه کرد و مثالً کلوچه نارگیلی )با اضافه نمودن پودر 

 . کرد تهیه …و

 بستنی

های لبنی با شکر و مواد بستنی، محصول لبنی منجمدی است که از ترکیب و فرایند مناسب خامه و بعضی از فراورده

 ها و رنگ نیز باشد.ها، قوام دهندهکنندهتواند حاوی پایدارآید و میدست میدهنده به طعم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%98%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%98%D9%84%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%A6%D9%88


 یفرو

گردد. ویفرها استفاده می بستنیترد، شیرین، بسیار نازک و خشک است که اغلب برای تزئین  بیسکویتای ویفر گونه

 شوندکه در بین دو قطعه ویفر است نیز درست می به همراه کِرِم با طعم خامه یا میوه شیرینیهمچنین به صورت 

 کیک

بهم زده  کرهو  مرغ تخم، شکر، آرد اصلی ٔ ماده چهار معموالً آن ٔ  با منشأ اروپایی است که در تهیه شیرینیکیک نوعی 

 .شوند، پخته میاسفنجیشده و پس از درآمدن به حالت 

 چیپس سیب زمینی

های نازک و سرخ کردن آنها در روغن ورقهبه  سیب زمینیچیپس سیب زمینی یا چیپس نوعی اسنک است که از برش 

شود. بیشتر نمک بعنوان افزودنی برای مزه دار کردن چیپس به کار میرود، اما از ادویه جات دیگری مانند فلفل تهیه می

 .شودنیز برای مزه دار کردن آن استفاده می

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

 محصوالت طرحجدول کد آیسیک 

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 تن 4041040006 چیپس سیب زمینی 4

 تن 4006040401 انواع بستنی بر پایه شیر 0

 تن 4004040104 انواع کلوچه 1

 تن 4004040100 انواع ویفر 0

 تن 4004040101 انواع کیک 0

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

 واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال ردیف

 Kg 06600666 چیپس سیب زمینی 4

 Kg 04606666 انواع بستنی بر پایه شیر 0

 Kg 4101616 انواع کلوچه 1

 Kg 41601066 انواع ویفر 0

 Kg 416016 انواع کیک 0

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_(%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_(%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC_(%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC_(%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C


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

  شود.آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میدر این قسمت وضعیت 

 واحد:تن    محصوالت  تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح

 5205.78- 4554.34- 4063.58- 5027.53- 7400.3- چیپس سیب زمینی

 124527.4- 109549.44- 89581.58- 73579.89- 54913.54- انواع بستنی برپایه شیر

 69439.14- 64848.95- 59033.04- 55522.04- 50557.4- انواع کلوچه

 3488.5- 11943.73- 11616.84- 13969.22- 11636.2- انواع ویفر

 132520.7- 112145.05- 91217.77- 78471.43- 65039.48- انواع کیک

 
شود و بنابراین سال آتی، کمبود تولید و عرضه داخلی در کشور مالحظه می 0دهد، در میهمانگونه که برآوردها نشان 

 پذیر خواهد بود.تولید چیپس سیب زمینی توجیه احداث و توسعه کارخانه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش  شرح               سال

 %111 %111 %11 %11 کیلوگرم استفاده از ظرفیتدرصد 

 066666 066666 016666 106666 کیلوگرم چیپس سیب زمینی

 0066666 0066666 4106666 4006666 کیلوگرم بستنی برپایه شیر

 066666 066666 066666 166666 کیلوگرم انواع کلوچه

 066666 066666 016666 106666 کیلوگرم انواع ویفر

 0666666 0666666 0666666 1666666 کیلوگرم کیک انواع

 

 

 

 

 



 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 



 

 

 مواد اولیه  -1

 شرح

 مواد اولیه و بسته بندی چیپس

 سیب زمینی

 نمک و ادویه جات 

 روغن

 مواد افزودنی مجاز

 بسته بندی 

 مواد اولیه و بسته بندی بستنی

 شیر 

 شکر

 افزودنی ای مجازطعم دهنده و 

 بسته بندی 

 مواد اولیه و بسته بندی انواع ویفر

 ارد

 شکر



 شرح

 تخم مرغ

 افزودنی های مجاز

 بسته بندی

 مواد اولیه و بسته بندی انواع کلوچه 

 ارد

 شکر

 تخم مرغ

 افزودنی های مجاز

 بسته بندی

 مواد اولیه و بسته بندی انواع کیک

 ارد

 شکر

 تخم مرغ

 افزودنی های مجاز

 بسته بندی

 

 پیش بینی میزان تولید -1

شرح                           

 سال 
 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش 

 %466 %466 %16 %06 کیلوگرم درصد استفاده از ظرفیت 

 066666 066666 016666 106666 کیلوگرم چیپس سیب زمینی

 0066666 0066666 4106666 4006666 کیلوگرم بستنی برپایه شیر

 066666 066666 066666 166666 کیلوگرم انواع کلوچه

 066666 066666 016666 106666 کیلوگرم انواع ویفر

 0666666 0666666 0666666 1666666 کیلوگرم انواع کیک

 

 

 

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 00% (IRR) سرمایه گذاریداخلی کل  نرخ بازگشت

 11% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 0.4 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 04010 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %44 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %00 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 46001 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 00160 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %41 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %41 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

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

 %41 مبنا سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


