
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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خ
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رح
ط

 

 آماده مهیآماده و ن یغذا دیاحداث واحد تول موضوع 

 تن 0022ظرفیت اسمی  ظرفیت

 هیساالر یشهرک صنعت -استان تهران اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 35730 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 554,33 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 04,77 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 034733 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 02 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 534,30,55

ج
تای

ن
 

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
 

 %53,75 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 05,, گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%72,30 

 نفر 50 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

باشد این واحد احداث کارخانه غذای آماده و نیمه آماده بین المللی)چینی( مناسب با ذائقه ایرانی می هدف از اجرای طرح 

تن انواع  0022متر مربع احداث خواهد شد ظرفیت عملی این واحد  5222در شهر صنعتی اشتهارد در زمینی به مساحت 

نفر  50روز کاری در سال و یک شیفت کاری با اشتغالزایی مستقیم  522غذای آماده و نیمه آماده می باشد این واحد در 

 شد. به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد :نفر احداث خواهد  022و غیر مستقیم 

 ارتقاء سطح کیفی محصوالت نیمه آماده -0

 عرضه غذاها نیمه آماده و آماده بین المللی مناسب با ذائقه ایرانی  -0

 صادرات به کشورهای همسایه و ارز آوری  -5

 کسب سهم قابل توجهی از بازار داخلی  -,

 

 اجرای طرحمعرفی محل -2

 هیساالر یشهرک صنعت -استان تهران

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 

 نودل

گندم4 آرد  به خمیری که از ترکیب آرد از قبیل آرد (麺 men) :به ژاپنی) (Noodleبه انگلیسی رشته فرنگی یا نودل

ازک های نهبا آب و نمک بوجود آمده و سپس به شکل رشتگندم سیاه )چاودار(4 آرد برنج یا دیگر انواع آردهای نشاسته دار 

 .شودست4 گفته میا و دراز شکل داده شده

 

 



 ، پیراشكی، اسپرینگ رول و محصوالت مشابهسمبوسه

محصولی است که از پوشش خمیر و یا نان نیمه آماده بوده و می تواند از تلفیق خمیر با مغزی که محتوی سیب زمینی4 

فرآورده های گوشتی پخته4 سویا4 پنیر پیتزا4 سبزی و نمک تشکیل شده که به صورت خام4 نیمه پخته4  انواع گوشت پخته و

 .پخته یا سرخ شده تهیه و به صورت منجمد عرضه می گردد

 کوفته

 های میوه سبزیجات4 آلو4 انواع مغزها4 غالت4 سیب زمینی4 آرد سوخاری4 4 پیاز4لی است که از انواع گوشت چرخ شدهمحصو

ه بعد از آماده سازی و مخلوط کردن به اشکال مختلف به صورت خام یا پخته شده تهیه ک ادویه و نمک 4مرغ تخم خشک4

 .و به صورت منجمد بسته بندی می شود

 کتلت و شامی

کتلت ها محصوالتی هستند که در فرموالسیون آن انواع گوشت چرخ شده و سیب زمینی موجود بوده و می توان در آن از 

به  تخم مرغ4 آرد غالت4 آرد سوخاری4 سبزیجات4 نمک4 ادویه اضافه نموده و سپس در اوزان و اشکال مختلف قالب زد و

 .صورت خام4 سرخ و یا پخته شده و به صورت منجمد عرضه گردد

 سلشنی

 متخ وخاری4محصوالتی است که در فرموالسیون آن یک قطعه گوشت بدون استخوان آبزیان یا ماکیان به همراه آرد س

4 آبلیمو و آب به کار رفته و بعد از عمل آوری به صورت خام4 پخته و نیمه پخته تهیه و به مرغ4 پودر تخم مرغ4 ادویه4 نمک

 .صورت منجمد عرضه می گردد

 فالفل

عطر4 زیجات متخم مرغ4 پودر تخم مرغ4 سیر4 پیاز4 سبود و یا لپه بوده و می توان از محصولی است که در فرموالسیون آن نخ

ادویه و نظایر آن به نسبت های مشخص استفاده کرده و بعد از شکل دهی به صورت خام4 نیمه سرخ و سرخ شده تهیه می 

 .گردد و پس از بسته بندی به صورت منجمد عرضه می گردد

 

 



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

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 واحد سنجش سریال کد فارسیعنوان 

 تن 03,5500,32 انواع غذای آماده و نیمه آماده 0

 تن ,03,5,0037 انواع غذای آماده و نیمه آماده کنسروی)انواع خوراک4 خورشت و...( 0

 تن 03,5,00373 انواع غذای آماده و نیمه آماده غیرکنسروی)انواع خوراک4 خورشت و...( 5

, 
 بسته بندی انواع غذای آماده و نیمه آمادهتولید4 عمل آوری4 

 حاصل از گوشت دام و طیور 
 تن 0300500,22

 تن 03,5,00,35 انواع پیتزا )نیمه آماده( 3

 تن ,03,5,00,3 ساالد الویه 3

 تن 03,5,00,33 انواع پودر غذاهای نیمه آماده 7

 تن 03,5300,33 پودر انواع سوپ 3

 تن 03,5300,37 پودر انواع آش 5

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 کد تعرفه نوع کاال
واحد 

 سنجش

 Kg 00235252 انواع غذای آماده و نیمه آماده و سایر محصوالت غذایی که در جای دیگر ذکر نشده اند 0

 پودر انواع سوپ و آش 0
002,0222 

002,0222 
Kg 

 Kg 0520 سایر 5

 توسعه تجارت ایرانمأخذ: سازمان 

 

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

سال آینده بطور  3تی بازار غذای آماده و نیمه آماده اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی در آپیش بینی وضعیت 

سال آینده به طور میانگین معادل  3تن برآورد شده است. این در حالی است تولید داخلی کشور طی  325053 میانگین

تن کمبود  20353, تن می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی غذای آماده و نیمه آماده به طور میانگین 027335



است. بنابراین احداث این واحد تولیدی توجیه را نشان می دهد که این رقم نشان دهنده ی نیاز بازار به این محصول 

 اقتصادی خواهد داشت.

 واحد:تن                                               بینی تقاضابینی امكانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1333 1331 1331 1331 1331 شرح

 052025 057303,5 55373 0,,7057 3,3,,30 تقاضای داخلی آتی

 355507 3053,0 522,37,7 075350 022,22,3 تقاضای خارجی آتی

 0235352 337372,5 22535,7, 0,3233,0 0303,3,5 تقاضای آتی

 057553,53 000305 0255,3,23 35553,0 33357,0 عرضه آتی

 239656- .35374- .92.76- 631.56- 1.94276- کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی 

 واحد سنجش ظرفیت اسمی  سالیانه  شرح محصول 

 تن 322 نودل

 تن 322 سمبوسه نیمه اماده

 تن 322 کتلت نمیه اماده 

 تن 322 اسپرینگ رول چینی

 تن 2122 جمع کل 

 

 ظرفیت عملی 

 ظرفیت عملی سالیانه  درصد ظرفیت عملی  سالیانه  ظرفیت اسمی شرح محصول 

 522 %32 322 نودل

 522 %32 322 سمبوسه نیمه اماده

 032 %32 322 کتلت نمیه اماده 

 032 %32 322 اسپرینگ رول چینی

 1122 %12 2122 جمع کل 

 

 



 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 522 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 3 زمان هر شیفت

 

 تكنولوژی و فرآیند تولید-1

 فرآیند تولید یکی از محصوالت به صورت تیپ توضیح داده شده است:

 نودل

 

 

 

 



 مواد اولیه  -1

 شرح

 نودل
 آرد 

 ادویه افزودنی و سایر

 سمبوسه

 آرد 

 سبزیجات معطر 

 گوشت 

 ادویه افزودنی و سایر 

 کتلت

 سیب زمینی 

 سبزیجات معطر 

 گوشت 

 ادویه و افزودنی و سایر 

 اسپرینگ رول

 آرد 

 سبزیجات معطر 

 حبوبات و غالت

 گوشت 

 افزودنی و ادویه و سایر مخلفات

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال     /شرح     

 %022 %022 %52 %32 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 522 522 072 0,2 نودل

 522 522 072 0,2 سمبوسه نیمه اماده

 032 032 003 022 ه اماده کتلت نیم

 032 032 003 022 اسپرینگ رول چینی

 1122 1122 332 112 فروش کل

 

 

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %53,75 (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 %30,57 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 05,, سرمایهدوره بازگشت 

 میلیون ریال 534,30,55 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %00,32 نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 %7,03 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 


