
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 سالم یغذا یسراسر عیشبکه توز جادیا موضوع 

 اجرا محل
تهران، آربایجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، البرز، خوزستان، 

 گیالن و مازندران

یه 
رما

س

ی
ذار

گ
 

 ریال هزار 055،522،228 کل سرمایه گذاری

 هزار ریال 080،022،228 ثابتسرمایه گذاری  

 ریال هزار 88،888,،20 هزینه های قبل از بهره برداری 
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ط

 

 سال 28 دوره بهره برداری 

 ریالهزار  9,9،222،787 ارزش فعلی خالص
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 %00.27 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نسبت سربسر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
,2% 

 نفر 59, اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

های توزیع محصووو غ غذایی سووالم به صووورغ انبارهای مدرن و سووردخانه دو مداره و  احداث پایگاههدف از اجرای طرح 

 28های سطح فروشگاه انت ال و توزیع محصو غ غذایی سالم درهمچنین سویتوتم حمو و ن و جاده ای مناسوه جه     

شوامو  اسوتان های تهران، آبربایجان شورقی، اصوفهان، خراسوان رضوی، فارس، البرز، خوزستان، گیالن و      کشوور  اسوتان  

متر  2888های غذای سالم مانی در این استان ها می باشد که بدین منظور زمینی به متاح  بخصوص فروشگاهمازندران 

دستگاه کامیون   28های مذکور اختصاص داده شده اس  همچنین متر مربع در سوایر شهرستان  5888مربع در تهران و 



تن ایتوزو  7کامیون   08کامیون اسکانیا یخچالدار و چادری در سطح شهر تهران و  5تن ایتوزو یخچالدار و چادری و  7

 های مذکور اختصاص داده شده اس .و چادری برای سایر شهرستان کامیون اسکانیا یخچالدار 0یخچالدار و چادری و 

 کپارچهی عیتوز ستمیس -2

ننده محصو غ کاساس مطالعه انجام گرفته نتایج بیانگر آن اس  که تدوین سیتتم یکپارچه توزیع توسط شرک  عرضه بر

ار پی داشته باشد، منجر به بهبود کارایی بازکننده در تواند عالوه بر اینکه منافع قابو توجهی برای شرک  عرضهسالم، می

 تم کارای توزیع منتفع خواهد شد. لذا باتو کاهش قیم  تمام شده محصول نیز خواهد شد و لذا سطح جامعه از این سی

توجه به اهمی  تولید و توزیع و مصرف محصو غ سالم در کشور و در راستای بهبود امنی  غذایی خانوارهای ایرانی و 

های توزیع جه  بهبود ساختار ناکارای فعلی بازار و هدای  آن به سم  سیتتم توزیع کارا، حمای  از طرح همچنین

 لذا در نهای  سیتتم توزیع یکپارچه در عرضه غذای سالم بصورغ زیر خواهد بود یکپارچه ضروری خواهد بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید و عرضه 

محصوالت َسالم 

 مرجعدر استان 

 یکپارچه توزیعسیستم 

حمل محصوالت 

ها و سالم به غرفه

های فروشگاه

محصوالت در 

 های منتخباستان

حمل محصوالت 

-سالم به سایر غرفه

هایی ها و فروشگاه

که متقاضی 

محصوالت شرکت 

 .مورد نظر هستند



 های منتخبمسیر عرضه محصوالت غذای سالم در استان -

 

تم توزیع مورد توجه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و همچنین مورد توجه تاس  تا یکپارچه سازی سیبنابراین  زم 

 گذاران در راستای بهبود وضعی  بازار قرار گیرد. سیاس 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 توان به صورغ زیر تفکیک نمود ظرفی  طرح یا م دار تولید در واحد زمان را می

  :توزیع  اسمی ظرفیتالف( 

 ظرفیت اسمی روزانه ظرفیت اسمی واحد)تن تعداد شرح ردیف

 088 7 28 )کامیون ( توزیع در سطح تهران 2

 08, 7 08 )کامیون ( توزیع در سطح  شهرستان 5

 2728 2728 2 سردخانه تهران 0

 5288 5288 2 انبار تهران ,

 958 958 0 سردخانه شهرستان 2

 2888 2888 0 انبار شهرستان 7

 

   ظرفیت عملی:ب( 

 تعداد شرح ردیف
درصد استفاده از 

 ظرفیت اسمی

ظرفیت عملی 

 واحد)تن

ظرفیت اسمی 

 روزانه

2 
توزیع در سطح تهران  

 )کامیون (
28 08% ,.0 5,8 

5 
توزیع در سطح  

 شهرستان)کامیون (
08 08% ,.0 00, 

 2278 2278 %08 2 سردخانه تهران 0

 5888 5888 %08 2 انبار تهران ,

 297 297 %08 0 سردخانه شهرستان 2

 088 088 %08 0 انبار شهرستان 7

 

 



 شاخص های عملیاتی-5

 واحد مقدار شرح

 روز 058 تعداد روز کاری

 نوب  5 تعداد نوب  کاری

 ساع  0 زمان هر شیف 

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-6

 دیاگرام عملکرد توزیع

 

 

  



 پیش بینی میزان تولید -7

  توزیع  برنامهی نیب شیپ

 19 37 سال 1936سال 1935سال سال / شرح

 %288 %288 ظرفی  بهره برداری %288 درصد استفاده از ظرفی  عملی

 95888 95888 95888 توزیع در سطح تهران )تن (

 222588 222588 222588 توزیع در سطح شهر ستان )تن(

 

 اقتصادی تعیین شاخص های-8

 ارزش شرح شاخص

 %00.27 (IRR) داخلی کو سرمایه گذاری نرخ بازگش 

 %79.82 (IRREنرخ بازگش  داخلی آورده ن دی )

 سال 0  دوره بازگش  سرمایه

 هزار ریال 9,9،222،787 (NPV)گذاری کو سرمایه ارزش خالص جریان ن دی

 هزار ریال 022،892،,57 ) میلیون ریال ( میزان سود )زیان( در سال اول

 %9, نتب  سود ویژه به درآمد در سال اول

 %2,5 در سال اول ه ح وق صاحبان سهام)%(نتب  سود خالص

 


