
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

رح
 ط

ت
صا

خ
مش

 

 و سس یگوشت یهافرآورده دیتول موضوع 

 تن 0033تن  و سس گرم و سرد  0033تن،استیک گوست 0333همبرگر  ظرفیت

 اجرا محل

اتوبان كرج، محور بوئین زهرا، شهر ماهدشت، شهر اشتهارد، پنج كیلومتر بعد 

 یكـیلومـتری شهر تـهـران، شهرک صنعت 020فاصـله از شهر اشتهارد، در 

 اشتهارد.

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 063072 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 70،290 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0،409 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 033،270 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 03 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 090،629

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 02% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.2 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

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

 نفر 40 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

تن و انواع سس گرم و  0033ن، استیک گوشت ت 0333های گوشتی شامل همبرگر، دهفرآورهدف از اجرای طرح تولید 

 تن می باشد. 0033سرد به ظرفیت 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

كـیلومـتری  020پنج كیلومتر بعد از شهر اشتهارد، در فاصـله اتوبان كرج، محور بوئین زهرا، شهر ماهدشت، شهر اشتهارد، 

 اشتهارد. یشهر تـهـران، شهرک صنعت

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 همبرگر:

گردِ میان بریده قرار  نانكرده است كه در میان یک چرخ گوشتاست كه شامل یک برگ  ساندویچای هَمبـِرگِر گونه

 است و ممکن است بصورت كبابی درست شود یا سرخ شود. گوشت گاوگوشت همبرگر بیشتر  .گیردمی

 استیک گوشت:

ز چربی است. این گوشت را یا بر روی آتش كباب هایی اشود كه دارای رگهاستیک به قسمتی از گوشت راسته گاو گفته می

 زرساالد سیشده و و انواع سبزیجات پخته زمینیسیبنمایند. استیک را معموالً در كنار كنند و یا در روغن سرخ میمی

 كنند.صرف می

 فیله مرغ:

موجود در اطراف استخوان سینه و  ،مرغ هسین هاست كه از فیل غذای فوریفیله استریپس یا فیله مرغ سوخاری یک نوع 

آن در روغن داغ، همانند  كردنسرخو سپس  آرد سوخاریها در شود. این غذا با غلتاندن فیلهزیر گوشت سینه مرغ تهیه می

 شود.، درست میشنسیل
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%BA_(%D8%BA%D8%B0%D8%A7)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%BA_(%D8%BA%D8%B0%D8%A7)&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86%E2%80%8C%D9%BE%D8%B2%DB%8C_%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 سس

رود. اصل واژه ها به كار میتر به نظر آمدن آنسس مایع غلیظی است كه برای طعم و مزه دادن به انواع غذاها یا جذاب

ها رود كه سسبکار می گوناگونی هایچاشنی ،دارتر كردن غذافرانسوی است كه خود ریشه التینی دارد. برای مزه ،سس

 ها هستند.جزئی از آن

 

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

 و تعرفه محصوالت طرح ISICکدهای 

ف
دی

ر
 

 نام محصول

 ISICکد 

واحد 

سنج

 ش

 کد تعرفه
 انگلیسی فارسی

0 
تهیه شده از گوشت قرمز چرخ  مشابه هایانواع برگرها، كباب لقمه و فرآورده

 شده

Burgers, 

kebabs and 

similar 

products of 

ground red 

meats 

000000243

0 
 تن

0730333

3 

2 
 های مشابهانواع استیک و فرآورده

 تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

Steaks and 

similar 

products 
made from 

red meats 

000000243

4 
 تن

0730333

3 

 بندی شدهگوشت مرغ تازه بسته 0

Fresh 

chicken 

meat, 

boxed 

000040249

0 
 تن

3236003

3 

3236003

3 

 بندی شدهمرغ منجمد بسته گوشت 4

Frozen 

chicken 

meat, 

boxed 

000040249

4 
 تن

3236023

3 

3236040

3 

 Sauces انواع سس 0
004000209

9 
 2030 تن

 سس مایونز 7
Mayonnais

e 
004040209

0 
 تن

2030033

3 

 Ketchup سس گوجه فرنگی )كچاپ( 6
004040200

3 
 تن

2030233

3 

 سس فلفل 9
Pepper 

sauce 
004040200

3 
 تن

2030033

3 

 یابماخذ: پورتال بهین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%DB%8C


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

نیاز آتی بازار برآورد  Eviewsعرضه و تقاضا در گذشته بررسی و براساس اطالت بدست و با استفاده از روش اقتصادسنجی 

 گردیده است كه به شرح ذیل می باشد:

 واحد: تن                  محصوالت تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیپموازنه  لیتحل

 0006 0007 0000 0004 0000 شرح                      سال

های انواع برگرها، كباب لقمه و فرآورده

مشابه تهیه شده از گوشت قرمز 

های شده و انواع استیک و فرآوردهچرخ

مشابه تهیه شده از گوشت قرمز 

 نشدهچرخ

-172470 -174268 -166863 -155616 -149139 

بندی شده، گوشت گوشت مرغ تازه بسته

 2852 2067- 12899- 17985- 15702- بندی شده  مرغ منجمد بسته

 281- 844- 2590- 2583- 1618- سس مایونز

 51045- 18121- 4341- 2326- 1579- سس گوجه فرنگی )كچاپ(

 412 3- 319- 413- 200- سس فلفل
 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 یاسم تیظرف

 واحد ظرفیت  شرح ردیف

 تن در سال 0333 همبرگر ممتاز 0

 تن در سال 0033 استیک گوشت 2

 تن درسال 0033 سس گرم و سرد 0
 

 یعمل تیظرف

 واحد ظرفیت عملی درصد استفاده از ظرفیت اسمی شرح ردیف

 تن در سال 2433 %93 همبرگر ممتاز 0

 تن در سال 0233 %93 استیک گوشت 2

 تن در سال 0233 %93 سس گرم و سرد 0

 

 



 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 033 تعداد روز كاری

 نوبت 2 تعداد نوبت كاری

 ساعت 9 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 

 



 مواد اولیه  -8

 محل تأمین شرح

 داخلی قرمز منجمد گوشت

 داخلی گوشت قرمز گرم

 داخلی افزودنی

 داخلی مواد اولیه سس

 داخلی بسته بندی و سایر

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 1333 1338 1337 1336 1335 سال

 033 033 033 033 63 درصد استفاده از ظرفیت عملی

      تولیدات: )واحد بر حسب تن در سال (

 2،433 2،433 2،433 2،433 0،793 همبرگر

 0،233 0،233 0،233 0،233 943 استیک گوشت

 0،233 0،233 0،233 0،233 943 سس ساشه

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 02% (IRR) داخلی كل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 60% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0.2 عادیدوره بازگشت سرمایه 

 میلیون ریال 090،629 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی كل سرمایه

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

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

 04،600 )میلیون ریال(میزان سود)زیان( در سال اول 

 03،399 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %6 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %9 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

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

 


