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 احداث سردخانه دومداره موضوع 

 هزار تن 3 ظرفیت

 اجرا محل
 یتقاطع جاده کمربند -نیجاده ورام -ریده خ -یر یشهر -استان تهران
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 میلیون ریال 161،777 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 118،471 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 7،332 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 8،617 گردش  در سرمایه 
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 سال 12 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 47913
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 37% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 3.6 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
14% 

 نفر 72 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

هزارتنی دومداره ) باالی صفر و زیر صفر( به منظور نگهداری انواع مواد  3هدف از اجرای طرح حاضر احداث سرد خانه

غذایی که برای نگهداری به سردخانه باالی صفر و زیر صفر نیاز دارند مانند انواع میوه و سبزیجات و برخی از لبنیات مثل 

سردخانه زیر صفر و عرضه محصوالت .. برای سردخانه های باالی صفر و انواع گوشت و مواد غذایی پروتئینی برای . پنیر و

 در فصول مختلف سال می باشد.

 معرفی محل اجرای طرح-2

 تقاطع جاده کمربندی کهریزک -جاده ورامین -ده خیر -شهری ری -استان تهران

 صول یا محصوالت)مشخصات فنی محصولمعرفی مح-3

 ، تعریف سردخانه به شرح زیر است: 8119بر اساس استاندارد ملی شماره 

 .شود که دارای سامانه و یا دستگاه سرمازا باشدحرکتی گفته می بسته )مسدود( ثابت یا در به فضایی در

صنعت سردخانه یا تبرید گسترش زیادی در روزگار ما دارد که به طور اختصار کاربردهای آن را میتوان در شش گروه زیر 

 نمود: بیان

 تبرید خانگی -1

 تبرید تجاری -7

 تبرید صنعتی -3

 و نقل تبرید حمل -8

 هاتهویه مطبوع ساختمان -1

 تهویه صنعتی -6

 3متفاوت وجود دارد که در  یانواع مختلف سردخانه با مشخصات فن یفاسد شدن یو کاالها ییمواد غذا ینگهدار یبرا

 : شوندیم یبندگروه عمده طبقه

 صفر درجه یباال هایسردخانه 

 صفر نییسردخانه پا 



 سردخانه دو مداره 

  ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کد آیسیک محصول

 واحد سنجش کد آیسیک شرح ردیف

1 
انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت در دمای باالی صفر 

 درجه سانتیگراد
 تن 6327617326

7 
انبارداری و نگهداری مواد غذایی در سردخانه ثابت در دمای زیر صفر درجه 

 سانتیگراد
 تن 6327617327

 پورتال بهین یابمأخذ: 

 

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

از مقایسه جداول های باالی صفر درجه و زیر صفر درجه به نمایش گذاشته شده است. در جداول زیر وضعیت آتی سردخانه

تحلیل ه اینگونهای زیر صفر درجه و باالی صفر درجه ، کمبود ظرفیت سردخانهبینی تقاضامربوط به امكانات عرضه و پیش

 که طی سال های آتی با کمبود ظرفیت سردخانه های زیرصفر و باالی صفر درجه مواجه خواهیم بود.شود می

 سردخانه ها زیر صفر درجه )واحد: هزار تن( تقاضا بینیپیش و عرضه امكانات بینیپیش موازنهجدول تحلیل 

 1331 1331 1331 1331 1334 شرح / سال

 132 377 779 787 198 پیش بینی ظرفیت سردخانه های زیر صفر درجه

  -کسر از

 7،213 1،912 1،418 1،773 1634 )تقاضای داخلی آتی سردخانه های زیر صفر درجه(

 981 466 427 784 672 )صادرات آتی گوشت مرغ و ماهی(

 418 649 148 896 872 )واردات آتی گوشت قرمز و مرغ(

 -3231 -3143 -2321 -2122 -2414 های زیر صفر درجهکمبود ظرفیت سردخانه

 

 

  



 صفر درجه)واحد: هزار تن( سردخانه ها باالی تقاضا بینیپیش و عرضه امكانات بینیپیش موازنهجدول تحلیل 

 1331 1331 1331 1331 1334 شرح/  سال

 3146 7477 7698 7619 7137 پیش بینی ظرفیت سردخانه های باالی صفر درجه

  -کسر از

 8،841 8،397 8،321 8،711 8،178 )تقاضای داخلی آتی سردخانه های باالی صفر درجه(

 772 772 761 711 777 واردات آتی انواع میوه( -)صادرات 

-1114 صفر درجههای باالی کمبود ظرفیت سردخانه  1143-  1112-  1111-  1113-  

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی :

 تن( )ظرفیت سردخانه  شرح

سردخانه باالی صفرکیوی ، انار ، مرکبات ، انگور و سیب درختی ) در جعبه  

 پالستیكی و باکس پالت فلزی و با رعایت تمامی استانداردهای الزم
1122 

 1122 صفر) گوشت الشه ، ماهی فله و مرغ کارتنی( سردخانه زیر

 

 شاخص های عملیاتی-1

  

 واحد مقدار شرح

 وزر 332 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 1 شیفت کاری در روز

 ساعت 4 ساعت کاری در شیفت

 

  



 تكنولوژی و فرآیند تولید-1

 تشریح جامع فرآیند منتخب : 

شده  سورکندان داغ وارد توسط کمپرسور، گاز اکیفشار گاز آمون شیافزا : با دینما یعمل م ریبه صورت ز اییستم سرمازیس

فشار خود را   انبساط ریش از عبور جهیسرد شده در نت عیما دیآ یدرم عیما بصورت و با از دست دادن حرارت خنک شده

. ودش لیکم تبد فشار گاز با به و دهد یم فاز رییحرارت تغ یاندک افتیکه با در ردیگ یم قرار یطیاز دست داده و درشرا

 یحرارتاواپراتور تبادل  رگردد د یم خانه( سرد داخل طی)محل تبادل حرارت با مح پراتورااو وارد حالت ماده مبرد نیدرا

 كلین سیگردد و ا یمكش کمپرسور، وارد کمپرسور م قدرت به گازشده و توسط لیمجدداً تبد اکیو آمون گرفته صورت

 .کند یم دایادامه پ

 

 مواد اولیه  -1

 محل تأمین واحد شرح

 داخلی  مجموعه لوازم مصرفی 

 داخلی    انواع میوه 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 37% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 91% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 3.6 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 47913 (NPV) گذاریجریان نقدی کل سرمایهارزش خالص 

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

 11634 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %81 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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


