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 صیفی و سبزی ،میوه انواع بندی بسته واحداحداث  موضوع 

محصوالت و 

 ظرفیت

تن بسته بندی سبزیجات و 021شده خشک سبزی و جات صیفی میوه،انواع 

و سبزیجات  ها میوه فرآوری از حاصل محصوالتتن، 201صیفی جات تازه 

سبزیجات و صیفی جات  شده سرخ های فرآورده تن سبزیجات وانواع021

 تن201

 طغرود یجنب روستا-هیشهرک جعفر یروبرو-ساوه-جاده قم اجرا محل

ی
ذار

ه گ
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 ریال ونیلیم 03671 کل سرمایه گذاری

 ریال ونیلیم 01703 ثابتسرمایه گذاری  

 ریال ونیلیم 222 هزینه های قبل از بهره برداری 

 ریال ونیلیم 3111 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

کل  ارزش خالص جریان نقدی

 (NPV)گذاری سرمایه
 میلیون ریال 061001

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 %21000 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 6.12 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
22.17% 

 نفر 0 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

  



 هدف ازاجرای طرح -1

هدف از اجرای طرح حاضر، احداث کارگاه بسته بندی میوه و سبزیجات و صیفی جات به صورت خشک و تازه و فراوری 

متر مربع در جاده  2201شده و سرخ شده می باشد. طرح حاضر در زمینی به مساحت میوه ها و انواع سبزیجات فرآوری 

های ساوه روبروی شهرک جعفریه و جنب روستای طغرود می باشد. در واقع میوه و سبزیجات تازه از باغ ها و گلخانه-قم

اضافی سبزیجات توسط منطقه وارد کارگاه شده و پس از فرآوری همچون سورت و پاک کردن و حذف کردن قسمتهای 

کارگران و سرخ کردن، بسته بندی می شوند و وارد بازار مصرف آنها یعنی آشپزخانه ها و تاالرها و رستوران ها و اداره جات 

بعضی از محصوالت نیز تنها خرد و قطعه قطعه شده و پس از آن بسته بندی و وارد بازار مصرف می شوند.  .. می شوند..و 

گام اول نگهداری و بسته بندی سبزیجات و محصوالت کشاورزی برای استان های همجوار همچون  هدف از طرح حاضر در

 استان مرکزی و قم و تهران و کرج می باشد.

 بطورکلی اهداف اجرای طرح بشرح ذیل می باشد:

 توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی استان مرکزی و قم 

 مستقیم  اشتغال زایی مستقیم و غیر 

 الزم استانداردهای رعایت طریق سبزیجات و میوه جات از غذایی خواص و کیفیت حفظ 

 الزم های استانداری رعایت طریق از افزایش طول عمر مصرف سبزیجات و میوه جات 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 ساوه روبروی شهرک جعفریه و جنب روستای طغرود  - جاده قم

 بررسی بازار -3

در گام اول نگهداری و بسته بندی سبزیجات و محصوالت کشاورزی برای استان های استان  هدف از طرح حاضر

 مرکزی، قم، تهران و البرز می باشد لذا بازار این استان ها بررسی شده است.

 

 



 مطابق با بررسی بازار صورت گرفته نتایج ذیل حاصل گردیده است:

 استان تهران

 حلیلت بندی انواع سبزیجات و صیفی جات و میوه جات در استان تهران اینگونه خدمات بسته بازار آتی وضعیت بینیپیش

 بسته ظرفیت که است حالی در این. است شده برآورد تن 2112 میانگین بطور آینده سال 0 در آتی تقاضای که شودمی

 طور به آینده سال 0 یخدمات انجماد و بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات و میوه جات در استان تهران ط بندی

خدمات  ظرفیت مازاد تن 2622 آتی به طور میانگین تقاضای و عرضه موازنه تحلیل و باشدمی تن 07602 معادل میانگین

 . دهدمی در استان تهران نشانسبزیجات و صیفی جات و میوه جات  بسته بندی انواع

هران در استان تسبزیجات و صیفی جات و میوه جات  خدمات بسته بندی انواعی تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحل

 )واحد: تن(

 6011 6933 6931 6931 6931 شرح     /      سال

 2277 2021 2110 0020 0302 برآورد تقاضای کل

 06001 00200 02276 02262 00027 دهبینی شکل امکانات عرضه پیش

 1901 1611 9341 9911 4010 مازاد عرضه

 

 استان البرز

 حلیلت خدمات بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات و میوه جات در استان البرز اینگونه بازار آتی وضعیت بینیپیش

 بسته ظرفیت که است حالی در این. است شده برآورد تن 0706 میانگین بطور آینده سال 0 در آتی تقاضای که شودمی

 میانگین طور به آینده سال 0 انواع سبزیجات و صیفی جات و میوه جات در استان تهران طی خدمات بسته بندی بندی

خدمات بسته  ظرفیت کمبود تن -7020 آتی به طور میانگین تقاضای و عرضه موازنه تحلیل و باشدمی تن 0202 معادل

 .دهدمی در استان البرز نشان ع سبزیجات و صیفی جات و میوه جاتبندی انوا

ی خدمات بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات و میوه جات در استان البرز تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحل

 )واحد: تن(

 6011 6933 6931 6931 6931 شرح   /  سال

 0721 0737 0706 0772 0727 برآورد تقاضای کل

 0230 0263 0202 0276 0276 دهبینی شکل امکانات عرضه پیش

 -9113 -9130 -9319 -9131 -9369 کمبود عرضه



 استان قم
 حلیلت خدمات بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات و میوه جات در استان قم اینگونه بازار آتی وضعیت بینیپیش

خدمات  ظرفیت که است حالی در این. است شده برآورد تن 000 میانگین بطور آینده سال 0 در آتی تقاضای که شودمی

 تن 770 معادل میانگین طور به آینده سال 0 در استان قم طیسبزیجات و صیفی جات و میوه جات  بسته بندی انواع

ع سبزیجات خدمات بسته بندی انوا ظرفیت کمبود تن 003 آتی به طور میانگین تقاضای و عرضه موازنه تحلیل و باشدمی

 .دهدمی ان قم نشاندر است و صیفی جات و میوه جات

 م در استان ق ع سبزیجات و صیفی جات و میوه جاتی خدمات بسته بندی انواتقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحل

 )واحد: تن(

 6011 6933 6931 6931 6931 شرح  /   سال

 201 022 000 033 066 برآورد تقاضای کل

 721 722 722 722 722 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -311 -311 -333 -301 -391 کمبود عرضه

 

استان البرز و قم و  7تن می باشد و کمبود عرضه  2622با توجه به موارد ذکر شده مازاد عرضه موجود در استان تهران 

استان فوق از مازاد عرضه استان تهران کمتر است لذا  7تن می باشد که کمبود عرضه موجود در  2003مرکزی در کل 

ظرفیت واحدهای بسته سوی دیگر طبق بررسی های انجام شده از  کمبود موجود توسط استان تهران تأمین خواهد شد.

بندی و فرآوری سبزیجات و میوه جات و صیفی جات در سال های آتی رشد فزاینده ای خواهند داشت. بنابراین طرح حاضر 

 جهت عرضه دربا توجه به مازاد عرضه در بازارهای داخلی تنها در صورت ارائه برنامه فروش  .فاقد توجیه اقتصادی می باشد

 توجیه پذیر خواهد بود.جهت صادرات  (LoIبازارهای داخلی یا ارائه )

 

 

 



 تعیین ظرفیت -4

 ظرفیت اسمی 
 

 مقدار سالیانه )تن( شرح

 021 میوه، صیفی جات و سبزی خشک

 221 *میوه و سبزیجات منجمد

 201 سبزیجات و صیفی جات تازه

 021 محصوالت حاصل از فرآوری میوه ها

 201 فرآورده های سرخ شده

که در فاز دوم اجرا خواهد شد لذا در طرح حاضر و سبزیجات منجمد ذکر گردیده است * در جواز تأسیس انواع میوه 

 بررسی نگردیده است.

 ظرفیت عملی 

 می باشد. %33نسبت استفاده از ظرفیت اسمی حدود  

 %33روز کاری در سال، نسبت استفاده از ظرفیت اسمی حدود  711ساعت مفید کاری در هر شیفت و  300با لحاظ کردن 

 تن محاسبه شده است. 010می باشد. بنابراین ظرفیت عملی تولید سالیانه برابر با 

 

 شرح محصول 
ظرفیت 

 عملی)تن( 
6931 6931 6933 6011 

 22 22 32 60 22 میوه، صیفی جات و سبزی خشک

 062 062 073 007 062 سبزیجات و صیفی جات تازه

 22 22 32 60 22 محصوالت حاصل از فرآوری میوه ها

 062 062 073 007 062 فرآورده های سرخ شده

 کار نوبت تعداد

 

 واحد مقدار شرح

 روز 711 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت



  درآمدپیش بینی -5

 تولیدات

 6011 6933 6931 6931 ظرفیت عملی)تن(  شرح محصول 

 %611 %611 %13 %11  درصد استفاده از ظرفیت عملی 

 22 22 32 60 22 میوه، صیفی جات و سبزی خشک

 062 062 073 007 062 سبزیجات و صیفی جات تازه

 22 22 32 60 22 محصوالت حاصل از فرآوری میوه ها

 062 062 073 007 062 فرآورده های سرخ شده

 

 فروش
 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                  

 شرح محصول
ظرفیت 

 عملی)تن(

وزن هر 

 بسته)گرم(

مقدار سالیانه )عدد 

 /بسته(

قیمت 

واحد 

 )ریال(

فروش 

کل)میلیون 

 ریال(

 06،223 061،111 012663 211 22 و سبزی خشک میوه، صیفی جات

 2،002 00،111 032663 211 062 سبزیجات و صیفی جات تازه

 01،633 012،111 012،663 211 22 محصوالت حاصل از فرآوری میوه ها

 0،207 01،111 032،663 211 062 فرآورده های سرخ شده

 039313    311 جمع کل

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-6

 ارزش شرح شاخص

 %21000 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %20003 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 6012 دوره بازگشت سرمایه

 ریالمیلیون  061001 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 22017% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 66022% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال مبنا نقطه سربسر

 ریال 222062 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 ریال 7،770020 میزان سود )زیان( در سال مبنا ) میلیون ریال (

 %2022 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %3026 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %02000 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 %27067 در سال مبنا)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


