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 میلیون ریال 223901 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 220,002 ثابتسرمایه گذاری  
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 سال 22 دوره بهره برداری 
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 05% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال9.0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر
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 معرفی پروژه-1

تن در سال می باشد که بطور  0222هدف از اجرای طرح تولید گوشت گیاهی از پروتئین گندم )گلوتن( به ظرفیت عملی 

 کلی به منظور نیل به اهداف زیر احداث میگردد:

 

 الگوی مصرف مواد پروتئینیاصالح  -2

 کمک به تغذیه سالم شهروندان -0

 اشتغالزایی -9

 صادرات محصول و ارز آوری برای کشور -5

 تامین نیاز داخل به محصوالت پروتئینی گیاهی -0

 حمایت از گیاهخواری -6

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-2

 گوشت گیاهی از پروتئین گندم )گلوتن(:

 .آید نوعی مادۀ غذایی است که از مادۀ پروتئینی گندم به دست می (Seitan) گوشت گندم

 راسرس در. باشد شده طراحی گوشت به شبیه مزه و بافت نظر از که است گیاهی ی فراورده نوع هر گیاهی, گوشت از منظور

. کند می دتولی گیاهی دار بافت پروتئین نوعی گیرد, می صورت مصنوعی گوشت تولید منظور به که رایجی فرایند دنیا,

 ورها,کش برخی در البته. است معروف سویا به گوشت و آید می دست به سویا دانه از که است حجیمی ماده پروتئین, این

 وشتگ این. کنند می تهیهو گندم  نخود و برنج سویا, همچون غالت انواع از را مصنوعی گوشت انگلستان, و ایرلند جمله از

 یم آمده عمل و پخته شوند می تولید مصنوعی های گوشت این با که غذاهایی بنابراین, و نیستند خام مصنوعی های

 . باشند

 

 



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-2-1

 کد آیسیک

 واحد سنجش آیسیککد  نام محصول

 تن 20222552 سوسیس از سویا

 تن 20222550 کالباس از سویا

 تن 20252921 سویا برگر

 وزارت صنعت و معدن ایرانمأخذ: 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-3

 پایه با گوشت تولید در جدید دستاورد و برسد فعلی میزان برابر دو به 0202 سال تا گوشت مصرف میشود بینی پیش

 مواد زا استفاده باباشد, براین اساس می توان  گوشت مصرف به جهان مردم سیری ناپذیر نیاز پاسخگوی میتواند گیاهی

 ظاهر لحاظ از که کرد تولید پروتئین از سرشار و مقوی غذایی ماده یک دارند, وجود ما اطراف در که ارزان و فراوان گیاهی

 .و تقاضای موجود به گوشت را تأمین نمود است حیوانات گوشت مشابه طعم و

 

 طرحتعیین ظرفیت اسمی و عملی -4

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت اسمی واحد محصول

 0022 تن گوشت گیاهی از پروتئین گندم )گلوتن(

 

 ظرفیت عملی

درصد استفاده از  ظرفیت اسمی واحد محصول

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت عملی

 0222 12 6002 تن گوشت گیاهی از پروتئین گندم )گلوتن(

 

 



 شاخص های عملیاتی-5

 ساعت / روزنوبت/  واحد سنجش شرح ردیف

 922 روزکاری تعداد روزکار در سال 2

 0 شیفت تعداد شیفت در روز 0

 1 ساعت کار در هر شیفتساعت 9

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-6

 

 

 

 

 



 مواد اولیه -7

 محل تامین شرح

 داخلی  %21آرد گندم با گلوتن 

 داخلی  اسانس گیاهی

 داخلی  حبوبات

 داخلی  ادویه و سایر افزودنی ها

   بسته بندی 

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 محصول تولیدی
1333 1334 1335 1336 

 تناژ تناژ تناژ تناژ

 0,222 2,222 2,522 2,222 گوشت گیاهی

 0,222 2,222 2,522 2,222 نشاسته

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 05%  (IRR) گذاریداخلی کل سرمایه نرخ بازگشت 

 262%  (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی ) 

  سال 9.0 دوره بازگشت سرمایه  

  میلیون ریال 020,112 درصد  02نرخ  -(NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه 

  02% (Break even pointنقطه سربسر در سال اول ) 

  %02 2932ل اس -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا ) 

  میلیون ریال 92,021 میزان سود )زیان( در سال اول) میلیون ریال ( 

  میلیون ریال 10,026 2932سال  -)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال( میزان سود 

  %99 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول 

 %96 2932سال  -نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا 

  %52 برداری نسبت مالکانه سال اول بهره 

  %32 2932سال  -نسبت مالکانه سال مبنا 

 


