
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 رمرغیخم وی گوشت مچهیمرغ ن یو بسته بند یقطعه بند موضوع 

 تن 4 ظرفیت

 یخوارزم یشهرک صنعت-شهرستان پاکدشت-استان تهران اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 71993 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 70003 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 901 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 1009 گردش  در سرمایه 
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ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 90 دوره بهره برداری 

 ریال ونیلیم 95.696,51 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه
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 % 19,14 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 7,61 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
61,59% 

 نفر 10 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

ان خمیرمرغ مورد نیاز مردم کشورمقطعه بندی و بسته بندی مرغ نیمچه گوشتی و تولید هدف از تاسیس این واحد تولیدی 

 این و جلوگیری از رشد روزافزون واردات جهت تأمین گوشت مرغ موردنیاز به صورت آماده و بسته بندی شده می باشد.

تخت پای قرار گرفته و یکی از مزایای این مکان نزدیکی بهشهرک صنعتی خوارزمی واقع در شهرستان پاکدشت طرح در 

وشت مرغ بسته بندی و قطعه بندی شده جمعیت باالی کالن شهرهای استان تهران و استان البرز کشور و تأمین نیاز گ

 .. می باشد.تولید خمیر مرغ جهت تولید فرآورده های موجود همچون سوسیس و کالباس و .

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرک صنعتی خوارزمی-شهرستان پاکدشت-استان تهران

 

 ت)مشخصات فنی محصول(معرفی محصول یا محصوال-3

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

 رقمی محصول طرح 8رقمی و  11جدول کدهای آیسیک 

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 ,Fresh chicken meat گوشت مرغ تازه بسته بندی شده 9

boxed 
 تن 9599491497

1 
بندی گوشت مرغ منجمد بسته 

 شده
Frozen chicken 

meat, boxed 
 تن 9599491494

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 جدول کدتعرفه محصول طرح

 9715مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 واحد سنجش گمرکی کدتعرفه شرح محصول ردیف

 گوشت مرغ تازه بسته بندی شده 9
01039900 

01039700 
 تن

 گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده 1
01039100 

01039410 
 تن

http://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/020711
http://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/020713
http://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/020712
http://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/020714


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

 شود.بینی تقاضا. وضعیت آینده صنعت مورد بررسی تحلیل میمربوط به امکانات عرضه و پیشاز مقایسه جداول 

 واحد: تنپیش بینی کل امکانات عرضه آتی و تقاضا                                 تحلیل موازنه جدول 

 1333 1338 1331 1331 1331 شرح/سال

 963419,9 999167,6 11900,4 67119,1 67076,4 تولیدات آتی

 116377,4 161353,3 145174,7 111140,7 101637 تقاضای داخلی آتی

 70130,74 70165,14 70153,71 70149,31 70193,61 تقاضای خارجی آتی

 951534,14- 999060,04- 935619,11- 991157,91- 458961.22- کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 تن انواع قطعات مرغ در روز می باشد . 4واحد بسته بندی ظرفیت اسمی 

 ظرفیت عملی

 درصد تولید به ازای هر عدد مرغ  مقدار سالیانه)تن( شرح محصول 

 %70 735 سینه 

 %75 473,5 ران 

 %90 915 بال 

 %95 993,5 ضایعات قابل فروش 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 700 تعداد روز کاری

 شیفت 1 تعداد نوبت کاری
 ساعت 9 زمان هر شیفت

 

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

فرایند فرآوری بدین صورت است که ابتدا مرغ در سبدهای مخصوص مرغ در پیش سردکن و یا بصورت فله ای که دمای 

مرغ به سالن عملیات مرغ هدایت صفر درجه سانتیگراد می باشد در انبار موقت قرار گرفته و پس از آن با سبدهای حمل 

شده و در این سالن تمامی عملیات فرآوری صورت می گیرد و قطعات گوشت مرغ به دو صورت شامل مرغ با استخوان و 

مرغ بدون استخوان تفکیک شده و در ظروف یکبار مصرف قرار گرفته و روی ظروف یکبار مصرف با سلفون بسته بندی می 

درجه 90هت عملیات انجماد وارد پیش سردکن ثانویه می شود و پس از نگهداری در دمای شوند. سپس توزین شده و ج

ساعت و سپس نگهداری در  4سانتیگراد آماده عرضه به بازار )عرضه به صورت گرم( یا نگهداری در تونل انجماد بمدت 

ال و گردن و اسکلت مرغ می شود سردخانه )عرضه به صورت سرد( می باشند. و بقیه موارد که شامل پوست. دل و جگر. ب

 تفکیک شده و در سبدهایی جداگانه به بازار فرستاده می شوند.

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح محصول 

 735 735 735 735 سینه 

 473,5 473,5 473,5 473,5 ران 

 915 915 915 915 بال 

 993,5 993,5 993,5 993,5 ضایعات قابل فروش 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 19,14 (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 74,51 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 7,61 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 95.696,51 (NPV)گذاری ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %61,59 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) سال اول نقطه سربسر در

 5.151,34 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 %5,99 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %99,14 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


