
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 یانواع بستن دیاحداث واحد تول موضوع 

 تن 0044 ظرفیت

 خیابان افرا-شهرک صنعتی نظرآباد-شهرستان نظرآباد-استان البرز اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 034014 کل سرمایه گذاری

 ریالمیلیون 134011 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 430 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 44430 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 34 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 10403

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 43.12% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.32 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%47.43 

 نفر 44 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 می باشد. انواع بستنی بر پایه شیر هدف از اجرای طرح احداث کارخانه صنایع غذایی تولید 

 

 اجرای طرحمعرفی محل -2

 خیابان افرا -شهرک صنعتی نظرآباد -شهرستان نظرآباد -استان البرز

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 بستنی

درصد  32تا  34تواند از باشد. مقدار این چربی می شیرچربی  ٪34منجمد است4 که باید شامل حداقل  دسربستنی نوعی 

مثل  لبنیاتتواند شامل دیگر انواع چربی شیر هستند4 همچنین بستنی می ٪30ها حاوی تغییر یابد که معموالً بستنی

 شود. دهنده تهیه میکننده و طعمباشد که به همراه مواد شیرین خامه

 

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

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 تن 3044034403 انواع بستنی بر پایه شیر 3

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 کد تعرفه نوع کاال
واحد 

 سنجش

 Kg 43404444 انواع بستنی بر پایه شیر 3

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%B1
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%87


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

 تن 140304سال آینده بطور میانگین  0در  شود که تقاضای آتیگونه تحلیل می اینبستنی بینی وضعیت آتی بازار پیش

باشد می تن 400143سال آینده به طور میانگین معادل  0این در حالی است که تولید داخلی کشور طی . برآورد شده است

  .دهدکمبود را نشان می تن 33042و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی 

 احد:تنو                        انواع بستنی بر پایه شیرمحصول  بینی تقاضابینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح

 330650 308133 287767 267878 249202 تقاضای داخلی آتی

 37121 37121 37121 37121 37121 تقاضای خارجی آتی

 367771 345254 324888 304999 286323 تقاضای آتی

 260754 248593 243385 236063 411424 عرضه آتی

 107017- 96661- 81503- 68936- 53263- کمبود عرضه

 

 ظرفیت اسمی و عملی طرحتعیین -5

 الف( ظرفیت اسمی:

 واحد مقدار شرح ردیف

 تن 0044 انواع بستنی بر پایه شیر 1

 

 ب(ظرفیت عملی:

 درصد استفاده ظرفیت عملی درصد استفاده از ظرفیت اسمی شرح ردیف

 تن 1244 34 انواع بستنی بر پایه شیر 1

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 144 کاریتعداد روز 

 نوبت 4 تعداد نوبت کاری

 ساعت 3 زمان هر شیفت



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 

 مواد اولیه  -1

 محل تأمین شرح

 داخلی  شیر

 داخلی  شکر

 داخلی  استابالیزر

 داخلی  طمع دهنده ها

 داخلی  خامه

 داخلی  کارتن

 داخلی  سلفون

 داخلی  چوب بستنی

 

 



 پیش بینی میزان تولید -1

 ظرفیت عملی واحد شرح ردیف

 برنامه تولید ساالنه بر اساس ظرفیت عملی

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

11% 31% 111% 111% 

 1244 1244 1404 4334 1244 تن بستنی  3

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 43.12% (IRR)سرمایه گذاریداخلی کل نرخ بازگشت 

 13.44% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 0.32 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 10403 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %04.01 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even pointنقطه سربسر در سال اول )

 %14.03 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even pointسال مبنا )نقطه سربسر در 

 0130 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 30403 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %00.30 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %04.03 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

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

 


