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 خالصه طرح

  )تن وبتا کار(ج يمشتقات هو نام محصول

  سال در تن ٣٠٠  ساالنه طرح يشنهاديت پيظرف

  موارد کاربرد محصول
، به محصوالت A  نيتاميو منبع و يبتاکاروتن به عنوان رنگ خوراک ييع غذايدر صنا

  .شود  ياضافه مها   يدني، غالت و نوشيخوراک يها  از جمله روغن ييغذا

  باشد يتن م ٠ در حال حاضرد بتا کاروتن يزان  توليجمع کل م  يد داخليزان توليم

  تن بوده است٣٠٧.٣معادل  ١٣٨٩واردات بتا کاروتن در سال   ن واردات در سال گذشتهيانگيم

  باشد يتن م ٣٠٧.٣ساالنه کشور  معادل بتا کاروتنزان مصرف يم  ساالنه کشور زان مصرفيم

  ان برنامه پنجميا مازاد تا پايزان کمبود يم
  ان برنامه پنجميتا پا بتا کاروتنزان کمبود يد ،ميزان توليوم يبا توجه به مصرف داخل

  .باشديتن م٣٣٨معادل ) ١٣٩٢سال (

  يو مواد بسته بند ييم زدايزر،مواد آنزينايزه،مواد ژالتيزه،مواد دکلريونيد ج،مواديهو  ه عمدهيمواد اول ياسام

  يه اصليزان مصرف ساالنه مواد اوليم

  ۴.۲:زرينايمواد ژالت          تن ۹:زهيتن          مواد دکلر ۱.۵:زهيونيمواد د

  تن ۳۰۰۰: جيهو                ۳.۶:ييم زدايمواد آنز

  اليون ريليم ۱۰۳۶۲ :جمعا

  نفر ١٥  )نفر (  يياشتغال زا

  متر مربع٥٠٠٠  ) m2( از ين مورد نيزم

  ر بنايز

  ٢٠٠  ) m2(  يادار

  ١٦٠٠  ) m2(  يديتول

  ٦٠٠  ) m2( انبار 

  يتيليوتيزان مصرف ساالنه يم

  ٥٢٧٠  ) m3( آب

  ١٥٠ KWبرق 

  ٢١٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  ثابت يه گذاريسرما

  ٠  )ورو ي(  يارز

  اليون ريليم    ٢٧٠٥٨  )ال ين رويليم(  يالير

  اليون ريليم    ٢٧٠٥٨  )ال يون ريليم( جمع 

  يجان شرقياستان آذربا  طرح ياجرا يشنهاديدر صورت کمبود محصول محل پ
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  : محصول يمعرف  - ۱

، يخوراک يها  از جمله روغن يي، به محصوالت غذاA  نيتاميو منبع و يبتاکاروتن به عنوان رنگ خوراک ييع غذايدر صنا

  يم )پودر قرمز رنگ( ياغلب با بتاکاروتن غن يعتصن يها  وهيو آب م نيکره، مارگار .شود  ياضافه مها   يدنيغالت و نوش

  .شوند

وجود  ياهيگ ييشود که در مواد غذا يدر بدن شناخته م يو محلول در چرب Aن يتاميساز و شيعنوان ماده پ بتاکاروتن به

 يريدر بدن جلوگ ژنيآزاد اکس يها کاليد راديرود که از تول يشمار م به يقو يدانياکس ياز مواد آنت يکيبتاکاروتن . دارد

 . داردAن يتامين رو در بدن عملکرد مستقل از ويا کند و از  يم

نسون، يپارک يماري، ب)ديآب مروار(، کاتاراکت يو قلب يزمغ يها ، سکتهيعروق يقلب يها يماريمانند سرطان، ب ييها يماريب

 يها کالياست که در اثر راد يمشکالت از ييها نمونه يسم مفصليو رومات يستم عصبيدر س يوحرکت يحس ياختالل هماهنگ

  . دارد ين مشکالت اثر حفاظتيا  بتاکاروتن در مقابل .شود يجاد ميا آزاد 

 يه شده روزانه بتاکاروتن براير توصيمقاد. ازمند استيآن ن ين به منابع خارجيست بنابرايون بدن قادر به ساختن بتاکاروتن نچ

از  ييم غذايرژ ي A نيتاميک سوم ويک دوم تا يطور متوسط   هب..گرم است يليم  ۸.۴زنان  يگرم و برا يليم ٦مردان 

برگ سبز  يدارا يها يها وسبز وهيو م يزرد ونارنج يها يبتاکاروتن شامل سبز يغن ييمنابع غذا. شود  ين ميبتاکاروتن تام

 يقرار م يج مورد بررسيکاروتن از هود بتاين طرح تولي،که در ا عمده بتاکاروتن هستند ييمنبع غذاها ج يهو. ره هستنديت

  .رديگ
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  : A نيتاميو    عملکرد

  .دارد نقش بدن ياتيح يتهايفعال از ياريبس در و است مهم اريبس ينهايتاميو از يکي  -

  .است مؤثر نمو و رشد در  -

    .است مؤثر يينايب تيفيک در  -

    .دارد)يگوارش يامهااند يمخاط يها هيال مثل( بدن يمخاط يبافتها حفظ در ياساس نقش -

   .است مؤثر مثل ديتول در و بدن يمنيا دستگاه در -

  

  
  

: نام و کد محصول ١- ١  

 
فيرد شرح محصول کد ISIC واحد سنجش  

 ۱  بتا کاروتن  يعيطب يرنگ خوراک  15491471 تن

 

: يشماره تعرفه گمرک ۱- ۲  

 
  يسود بازرگان  شرح کاال  کد تعرفه  فيرد

  ۴  مخلوط نشده ,و مشتقات  آنها   A ين  هايتاميو  ۲۹۳۶۲۱۰۰  ۱
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: محصول يارائه استاندارد ها ۱- ۳  

 

ICS_Code شماره استاندارد موضوع سال چاپ 

دين کار توليآئ -بتا کاروتن  ١٣٨٩ ٥٦/٠٨٠  ٥١٣٤ 

 

 

: محصول يد داخليمت تولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس۱- ۴  

 :است شده داده شرح ليذ در مهم يپارامترها از يبرخ که بود خواهند ثرمو محصول متيق بر يمختلف يپارامترها

 تمام متيق نييتع در را يا عمده نقش و باشد يم ديتول ريمتغ يها نهيهز نيمهمتر از يکي که يمصرف هياول مواد متيق -١

 .دارد محصول شده

 محصول، مصرف يکانونها و هياول مواد نيتام منابع به يدسترس لحاظ از خصوص به واحد احداث ييايجغراف منطقه  -٢

 .داد خواهد قرار ريتاث تحت را مربوط يها نهيهز

 متيق بر....و عاتيضا زانيم و يديتول محصول تيفيک ، يگذار هيسرما بر ريتاث قيطر از استفاده مورد يتکنولوژ نوع -٣

 .بود خواهد موثر محصول فروش

 .دارد محصول شده تمام متيق و ديتول ريمتغ يها نهيهز در ميمستق ريتاث ازين مورد يانسان يروين نهيهز  -٤

 قيطر از ديتول تيظرف شيافزا که بيترت نيا به است، موثر محصول فروش متيق يرو بر واحد ديتول تيظرف  -٥

  .گردد يم محصول شده تمام متيق کاهش باعث سربار يها نهيهز نمودن سرشکن
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 ديبا د،ينما نيتام را ديتول يها نهيهز ستيبا يم که نيا بر عالوه شده ديتول محصول وشفر متيق فوق، نکات به توجه با

 قرار نظر مد زين يديتول محصول صادرات که يصورت در نيهمچن.آورد بدست را بازار از يسهم بتوان که باشد يحد در

  .باشد ريپذ امکان يخارج دکنندگانيبا تول رقابت که باشد ينحو به ديبا يگذار متيق رد،يگ

 

  .رسد يم فروش ال بهير١٥٠٠٠٠٠ بتا کاروتن  لوگرميک هر يداخل يبازارها در شده نجام ا استعالم به توجه با

  

  انه بتا کاروتنيبرآورد فروش سال

  )اليون ريليم(انه يفروش سال  )الير(ک تن يمت فروش يق  )تن(ديت توليظرف  )الير(لو يمت فروش هر کيق  نام کاال

  ٤٥٠٠٠٠  ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ٣٠٠  ١٥٠٠٠٠٠  بتا کاروتن

 

 

: موارد مصرف و کاربرد ۱- ۵  

ج يادتر باشد ، هويهر چه بتاکاروتن ز ،ج استيهو يبتاکاروتن عامل رنگ نارنج. باشد يم بتاکاروتن يج منبع غنيهو

ت يدر تقو Aن يامتيو. شود يل ميتبد Aن يتاميدر بدن به و يعني است ، Aن يتاميساز و شيبتاکاروتن پ.شود يتر م ينارنج

  .ت استيز حائز اهميمثل ن ديها و تول بوده و در رشد سلول مؤثّر يو لوله گوارش هي، محافظت از پوست ، ر يمنيستم ايس

  .دهد يرا کاهش م يرياز پ يناش يها يماريدان است و بياکس يک آنتيبتاکاروتن ، 

 ن هاسرطاو  يقلب يها يماريبها از جمله  يماريابتال به انواع ب از يريشگيپ ياست که برا يين هايتامياز پرو و يکيبتا کاروتن 

  . باشد يمؤثر م



  شركت پژوهشگران فن گستر
                                      يمهندس  و يمشاور، خدمات فن يمهندس  

   )تن وبتا كار(ج يمشتقات هو ديطرح تول  

 

 www.pfgsite.com                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت : يمتقاض  

    90  يد :ن طرح يخ تدويتار 

9  

  

با يتقر. دهند  ير قرار مين، جذب بتاکاروتن را تحت تاثيها و پروتئ  ياز جمله چرب ييم غذايدر رژ يادياز نظر جذب، عوامل ز

له يوس واره روده کوچک بتاکاروتن به يدر د. شود  يجذب م يگوارش يدر مجرا يدرصد از کل بتاکاروتن مصرف ٥٠تا  ١٠

  . شود  يل ميتبد) نوليرت( A نيتاميناز به وژياکس يم ديآنز

ه يکا و روسياالت متحده امريب ايدرصد در رتبه اول و پس از آن به ترت ٣٥ن با يجهان چ جيهو د کنندهيتول ين کشورهايدر ب

ق آمار ارائه شده طب. باشند يرا دارا م ج يهو ديزان تولين مي، باالتريد جهانيدرصد از سهم تول ٣درصد، لهستان و ژاپن با  ٨با 

كه   .هکتار بوده است ٢٦٠٠رکشت يهزار تن، سطح ز ٦٠،  ٢٠٠٠ -٢٠١٠ يسالها يطران يا ج در کشور يد هويزان تولي، م

در حال حاضر، . باشند يج کشور دارا ميد هوين سهم را در توليشتري،خوزستان، اصفهان و زنجان بيجان شرقيآذربا ياستانها

لند، يتا ين واردكنندگان را كشورهايه و بزرگتريه و تركين، سوريچ يا را كشورهايج در آسين صادركنندگان هويبزرگتر

  .دهند يل ميتشك ي، عربستان، سنگاپور و امارات متحده عربيهنگ كنگ، ژاپن، كره، مالز
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:نيقابل جانش يکاال۱- ۶  

 ن بتا کاروتن رايجانش يتوان کااليکند ميفا مير بدن ارا د Aن يتاميد و نقش ويآ يج به دست ميکه بتا کاروتن از هوياز آنجائ

 ييدات غذايتول يتوان به تمامينکه بتا کاروتن را ميل ايکن به دليم ليريج در نظر بگيا آب هويج به صورت تازه و يمصرف هو

ق اکثر يرد که از طرن را دايت اياضافه نمود و قابل.... و يخوراک ي،روغن ها يصنعت يوه هاين،آب مياز جمله کره ،مارگار

 .بتا کاروتن وجود ندارد يبرا ينيگزيچ جاينرو هين کند از ايبدن را تام Aن يتاميو ييمواد غذا

                                                                                                                                                                                                                          

: امروز يايکاال در دن يکيت استراتژياهم ۱- ۷  

ج را دارد و يد هويفراوان از جمله تول يکشاورز يباشد و استعداد هايز ميک کشور حاصلخيران ينکه کشور ايبا توجه به ا

 يکشور کامال سازگار م يميط اقليد آن با شرايد کرد،  نشان دهنده آن است که توليولت مرغوب تيفيتوان بتا کاروتن با کيم

ت يد بتا کاروتن از اهمين رو توليجاد خواهد شد از ايا ييد بتا کاروتن در کشور ارزش افزوده بااليباشد و در ضمن با تول

  .باشد يبر خوردار م ييباال

،  با توجه  به کاهش   يو اقتصاد يصنعت ينه هايدر زم يکشورمان ،  بازنگر در سطح  جهان و يبا روند تحوالت اقتصادو  

از  ييرها ين برايبنابرا مصرف آنها متوقف شود ، يرود روزيانتظار  م يامروز که حت  يايدر دن يليفس يبه انرژ يوابستگ

از جمله محصوالت . ابد ي يم يشتريت بياهم يکشاورز  يو صدور نفت توجه به صنعت فرآورده ها ياقتصاد تک محصول

آن به لحاظ  ين محصول و فرآورده هايا ج است ،يافته  هوي ياديآن گسترش و توسعه ز يد و فرآورده هايکه تول يکشاورز

 .باشند يم يژه ايت وياهم يفراوان آن دارا يکاربرد ها
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  :محصول يمشخصات فن ١- ٨

  

  بتا کاروتن يمشخصات فن

  رهيت يتالسيکر ينارنج  ظاهر

  مولکول/گرم٥٣٦.٨٧  يجرم مولکول

  متر مکعب يسانت/گرم  ٠.٩٤  )يجرم حجم(يچگال

  تيفارنها ١٨٠-١٨٢  نقطه ذوب 

  گراد يدرجه سانت ١٠٣  نقطه اشتعال

  

 
  : تقاضا و عرضه تيوضع - ۲

  : يبردار بهره تيظرف يبررس ۲- ۱

  .در سطح کشور در حال حاضر وجود ندارد يديچ واحد توليه

  

  :ديجد يها طرح تيوضع۲- ۲

  

در حال احداث بتا کاروتن يواحد ها  

سنجش واحد تعداد شرفتيدرصد پ  تيظرف   استان 

 فارس ٢٧٠.٠٠ ٠ تن 1

يمرکز ٢٠٠.٠٠ ٠ تن 1  

سنجش واحد جمع ٤٧٠.٠٠ ٠ تن 2  
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  : محصول واردات روند يبررس۲- ۳

  

بتا کاروتن ) واردات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن  سال  

1384 692299 9545461 

1385 444235 7085628 

1386 392945 8752823 

1387 160886 4487551 

1388 283900 9833959 

1389 307327 9165240 
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بتا کاروتن ) واردات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن   کشور سال  

 204292 10000 نيچ 1388

 3699984 124288 نآلما 1388

 98370 4175 يامارات متحده عرب 1388

 2690 430 كاياالت متحده آمريا 1388

 275945 7500 ايتاليا 1388

 363619 8325 هيترك 1388

 131318 1850 سيسوئ 1388

 883618 40342 فرانسه 1388

 3830093 83920 لوگزامبورگ 1388

 10804 150 هلند 1388

 17688 170 هنگ كنگ 1388

 315538 2750 هند 1388
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44%
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بتا کاروتن ) واردات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن   کشور سال  

 57476 2840 نيچ 1389

 3217943 123317 آلمان 1389

 1476156 44675 يامارات متحده عرب 1389

 210699 2909 ايتاليا 1389

 154424 16500  كيبلژ 1389

 209167 9800 هيترك 1389

 212745 2600 سيسوئ 1389

 1034463 47425 فرانسه 1389

 50488 2175 كانادا 1389

 2449968 54286 لوگزامبورگ 1389

 59738 500 هنگ كنگ 1389

 31972 300 هند 1389
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  :مصرف روند يبررس۲- ۴

  مصرف بتا کاروتن  روند

  )تن(د يزان توليم  )تن(صادرات  )تن(واردات  سال
  زان مصرفيم

  )تن(

  سرانه مصرف

  )لو گرميک(

1384 692.2 0 0 692.2 0.009 

1385 444.2 0 0 444.2 0.01 

1386 392.9 0 0 392.9 0.01 

1387 160.8 0 0 160.8 0.01 

1388 283.9 2.1 0 281.8 0.02 

1389 307.3 0 0 307.3 0.03 

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 

  

  

  :محصول صادرات روند يبررس۲- ۵

  

بتا کاروتن) صادرات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن  سال  

1384 0 0 

1385 0 0 

1386 0 0 

1387 0 0 

1388 2105 10924 

1389 0 0 
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بتا کاروتن ) تصادرا(شرح   

يدالرارزش   )لو گرميک(وزن   کشور سال  

 225 300 كستانيتاج 1388

 10699 1805 عراق 1388

 
 

 
  

  

  :محصول به ازين يبررس۲- ۶

  بتا کاروتن

  )تن(يت خاليظرف  )تن(زان مصرفيم  )تن(د يزان توليم  سال

1384  0 692.2 692.2 

1385  0 444.2 444.2 

1386  0 392.9 392.9 

1387  0 160.8 160.8 

1388  0 281.8 281.8 

1389  0 307.3 307.3 
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  :ت تقاضايوضع۲- ۷

  بتا کاروتن 

  )تن(گذشته  يزان تقاضايم=ف يرد ۲جمع   )تن(زان مصرف يم  )تن(صادرات  سال

1384 0 692.2 692.2 

1385 0 444.2 444.2 

1386 0 392.9 392.9 

1387 0 160.8 160.8 

1388 2.1 281.8 283.9 

1389 0 307.3 307.3 

  

  

 :ديو روش تول يتکنولوژ ياجمال يبررس- ۳

ه يگردد، سپس در داخل مخزن اول يخرد م يدر حوضچه تحت شستشو قرار گرفته و پس از آبکش)ج يهو(ه ينخست مواد اول

ن يق بخار که به شکل ژالتيم و تزرينگ تايستم هولديگردد و پس از انتقال به س يآب مخلوط م يخته شده و با مقدارير

ه يم ثانوينگ تايافته و مجددا در هولديز انتقال يدروليابد سپس به مخازن هي ينگ انتقال ميگردد به تانک اتمسفر يمبدل م

ع از جامد جدا يابد که در آن فاز ماي يون انتقال ميلتراسيستم فينگ به سيدر مخزن اتمسفر يده و با نگهداريگرد ييم زدايآنز

آن  يبر رو)ره يت يرنگها( ييند رنگ زدايده و پس از آن فرآيزه گرديژه دپونيستم ويسپس توسط س.خواهد شد  يساز

 يل به پودر به اسپريظ شده جهت تبديع تغليظ در اواپر اتور صورت گرفته و مايات تغليز عمليپس از آن ن.رد يگ يصورت م

ر ذرات يدرا يبرج مخزن اسپر يفوقاناز قسمت   يکنترل شده با پاشش پودر يط خالءو دمايابد تا در شراي ير انتقال ميدرا

پودر در اوزان مختلف در داخل  ين بسته بنديپودر حاصل توسط ماش.ل گردد ينرم تبد)جامد (زه يکرونيبخار مانند به پودر م

  .ابدي يو به انبار انتقال م يبسته بند يمينيپوشش آلوم يسه هايک
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 د بتا کاروتنينمودار تول

 

  
  

  

  

 :ت يفيكنترل ك يوه هايا، مراحل وشستگاههيا يبررس ۳- ۱ 

با  ين راستا هر واحد صنعتيدر ا. باشد يم يصنعت ين واحدهايمرهون رقابت ب ياديع جهان تاحدود زيرشد و تكامل صنا   

ت يفين روند به مرور زمان باعث بهبود كياز بازار را دارد و ا يشتريدركسب سهم ب يت محصوالت خود، سعيفيش كيافزا

د، مطابق ين صحت عمل تولييت جهت تعيفيكنترل ك. شده است يجوامع صنعت يفيجه رشدكيدر نت محصوالت و

  د محصوالت يازتول يريگردد تا ضمن جلوگ يات سبب مين عمليا. رديگ يمحصول انجام م ين شده براييتع يمشخصات فن
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 .ابدياهش مت تمام شده محصول كيبه عمل آمده و ق يريها جلوگ هيوب، ازهدر رفتن سرمايمع

  :ر خالصه كرديتوان به صورت ز يت را ميفياهداف كنترل ك يبه طور كل   

 ن شدهييتع يحفظ استاندارها  

 ديند توليص و بهبود انحرافات درفرآيتشخ  

 ص و بهبود محصوالت خارج از استاندارديتشخ  

 افراد واحدها ييكارآ يابيارز  

 يد كاال و خدمات، بر طبق استاندارهايه و تولينان از تهيت عبارت است از اطميفيك توان گفت كنترل يگر ميبه عبارت د 

از يه اطالعات مورد نيوب و تهيت به منظور شناخت عيفيركنترل كيناپذ يياز اجزاء جدا يكيبه عنوان  ين شده و بازرسييتع

ت هرصنعت به يبا توجه به وضع يكل يمراحل بازرس. رديگ يانجام م يصنعت يدر همة واحدها يفيستم كنترل كيس يبرا

   :باشند يل ميب ذيترت

 

 هيل مواد اوليدرمرحله تحو) ۱ 

 ديدرمرحله آغاز تول) ۲ 

 ات يقبل ازآغاز عمل) ۳ 

 ر قابل بازگشت يات غيقبل از شروع عمل) ۴ 

 گردد يوب ميده شدن عيكه سبب پوش ياتيش از آغاز عمليپ) ۵ 

  كار يانيدرمرحله پا) ۶ 

 

  .رديشگاه انجام گيا آزمايات يممكن است درمحل عمل ين مراحل بازرسيك از ايهر
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ن ييشها تعين آزمايو محل انجام ا يفيكنترل ك يك ازمراحل ضرورين صنعت ، هر يا يهايژگين واحد با توجه به ويدرا

 .د در سه مرحله اعمال نموديت را بايفيمطابق آنچه گفته شد، كنترل ك. خواهد شد

 هيت مواد اوليفيكنترل ك )۱ 

 دين توليكنترل ح) ۲ 

 ييكنترل نها) ۳ 

 .شود ير شرح داده ميك از موارد فوق در زيكه هر

 :هيت مواد اوليفيكنترل ك) ۱

مورد انتظار  يهايژگينمونه کاال از جهت تطابق و يبر رو يد با بررسيقبل از مرحله خر يستيت بايفين بخش از کنترل کيا

 . شده خواهد بود يداريخر.... ج ويت هويفيک يل بررسياز قب يکه مواردرد يصورت گ

 :دين توليكنترل ح) ۲

 يباشد ،که در هر مرحله توسط اپراتور مربوطه کنترلها يد ميمراحل تول يرنده تماميت دربر گيفين بخش از کنترل کيا

  .الزم صورت خواهد گرفت

  :ييكنترل نها) ۳

ن در خصوص نحوه بسته يرند همچنيگ يمورد کنترل قرار م... و  ياز جهت ظاهر يه بندقبل از بست يديمحصوالت تول

  .باشد  يت ميگر نکات حائز اهمينان از صحت محفوظ بودن از ديز حصول اطمين يبند
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  : يگذار هيسرما حجم برآورد - ۴

  واحد  انهيت ساليظرف  نام محصول

  تن  ۳۰۰  بتاکاروتن

  

  :نيزم٤- ١

 هر متيق گرفتن نظر در با شود، يم برآورد مربع متر ٥٠٠٠ بتا کاروتن ديتول واحد احداث جهت ازين وردم نيزم زانيم

  .شود يم برآورد الير ونيليم  ۱۰۰۰  نيزم ديخر نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع

  

  : يمحوطه ساز ٤ - ٢

يت مربوط به محوطه سازينوع فعال )مترمربع(مقدار  الير هزار)هرمترمربع(نهيهز   
نه كل يهز  

)اليون ريليم(  

حيو تسط يخاكبردار  ۲۴۰۰ ۲۰ ۴۸ 

نگيپارك ،يابان كشيخ  ۸۰۰ ۲۰۰ ۱۶۰ 

سبز يفضا  ۸۰۰ ۱۰۰ ۸۰ 

يواركشيد  ۳۵۰ ۴۵۰ ۱۵۸ 

)عدد(محوطه  يچراغها : ريسا  ۱۶ ۱۵۰۰ ۲۴ 

 ۴۷۰ جمع کل
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  : يساز ساختمان ٤- ۳

)مترمربع ( ربنايز نام ساختمان  
مربع نه هر متريهز

)الير(  

نه كليهز  

) اليون ريليم(     

ديسالن تول  ۱۵۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۳۳۰۰ 

يه و بسته بنديمحصول و مواد اول انبار  ۶۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۰۸۰ 

ساتيرگاه تاسيتعم  ۱۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵۰ 

شگاهيآزما  ۵۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۱۲۵ 

يادار يساختمانها  ۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰ 

ينمازخانه و غذاخور  ۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ 

کل  عجم  ۲۴۰۰  ۵۰۵۵ 
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  : زاتين آالت و تجهيماش ۴- ۴

كشور   يمشخصات فن  زاتينوع تجه

  سازنده
  تعداد

  مت واحديق

  )م ر(

  نه كليهز

  )اليون ريليم(

و حرکت  يستم آبکشي،س يشامل وان غوطه ور  ستم شستشويس

  تن در ساعت ۱.۵ت يبه ظرف ينيس يلرزش

  ۳۹۰  ۳۹۰  ۱  رانيا

  ۲۷۰  ۹۰  ۳  رانيا  لو در ساعت يک۴۰۰ت يک به ظرفياتاتوم  ستم خرد کن يس

  ۱۹۰  ۱۹۰  ۱  رانيا  تن ۳ت يل به ظرفياز جنس استنلس است  ه يباالبر و مخزن اول

و حرارت  يريستم تاخيس

نگ يستم هولديس(يده

  ) ميتا

ستم يل مجهز به پمپ و سياز جنس استنلس است

  کنترل حرارت

  ۵۱۰  ۵۱۰  ۱  رانيا

ستم کنترل دما و فشار به ينگ تانک با سيآتمسفر  مخزن نگهدارنده 

ل يتن از جنس از جنس استنلس است ۱.۵ت يظرف

  ژاکت دار 

  ۹۰۰  ۴۵۰  ۲  رانيا

 يتن دارا ۱.۵ت يل به ظرفياز جنس استنلس است  ز يدروليمخزن ه

  هيکسر و پمپ تخليم

  ۱۵۶۰  ۵۲۰  ۳  رانيا

م و ينگ تايستم هولديس

  ييم زدايع مواد آنزيتوز

کس يستم ميل مجهز به سياستاز جنس استنلس 

  ها به همراه کنترل دما يافزودن

  ۱۸۰۰  ۹۰۰  ۲  رانيا

  ۱۱۲۰  ۵۶۰  ۲  رانيا تن  ۱.۵ت يل به ظرفياز جنس استنلس است  نگيمخزن اتمسفر

تن در ساعت به صورت  ۱.۵ت يلتر پرس به ظرفيف  ونيلتراسيستم فيس

  زهيکرونيم

  ۱۰۳۰  ۱۰۳۰  ۱  رانيا

  ۱۰۵۰  ۱۰۵۰  ۱  رانيا  تن در ساعت ۱.۵ت يبه ظرف  ونيزاسيستم دپونيس

  ۷۰۰  ۷۰۰  ۱  رانيا تن در ساعت ۱.۵ت يبه ظرف  يستم رنگ زدائيس

ظ کننده يتغل(اواپوراتور 

 )عيما
 تن در ساعت ۱.۵ت يبه ظرف

  ۶۵۰  ۶۵۰  ۱  رانيا

  ۵۷۰۰  ۵۷۰۰  ۱  رانيا تن در ساعت  ١.٥ يت وروديبه  ظرف ر يدرا ياسپر

  ۵۲۰  ۵۲۰  ۱  رانيا  يلو گرميک٥-٠.٢٥ يسه هايک در کياتاتوم   يپودر ين بسته بنديماش

  ۴۲۰  ۴۲۰  ۱  رانيا  يتن ٢ گ بخار يد

  ۱۰۸۰  ۱۰۸۰   يسر۱  رانيا زات ين تجهيل بياز جنس استنلس است و پمپ ها  يلوله کش

  ۱۷۸۹۰  جمع
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  : ساتيزات وتاسيتجه ۴- ۵

  مقدار  واحد  شرح
ك ينه يهز

  )الير(واحد
  )اليون ريليم(نه كليهز

  ۲۵۵  ۱۷۰۰۰۰۰  ۱۵۰  لو واتيک  انشعاب برقحق  

  ۶۰  ۶۰۰۰۰۰۰۰   ۱  نچيا  حق انشعاب آب

  ۳۲۰  ۳۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يسر  )هيش تصفيپ(ستم فاضالبيسات سيزات و تاسيتجه

  ۱۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۱۲  كپسول  قيستم اطفاء حريس 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط   يستم ارتباط تلفنيس

  ۸۱  -  -  -  ه ساختمانهايش و تهويش و سرمايسات گرمايتأس

  ۷۳۰  جمع کل 

  

  : يشگاهيو آزما يل فنيابزارآالت و وسا ۴- ۶

  )الير(نه واحديهز  تعداد  ازياقالم مورد ن
  نه كليهز

  )ال يون ريليم(

  ۲۰  ۲۰۰۰۰۰۰۰  يسر۱  کسريو م يشگاهيظرو ف آزما

PH ۳.۶  ۲۲۵۰۰۰۰  ۱  متر  

  ۸  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  يكيآون الكتر

  ۴.۴  ۴۴۰۰۰۰۰  ۱  انكوباتور

  ۵  ۴۰۰۰۰۰۰  ۱  تاليجيد يترازو

  ۱۹  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  يکروبيزات کشت ميتجه

  ۶۰  جمع کل
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  : هينقل ليوسا ٤ - ٧

  )الير(مت واحديق  تعداد  شرح
  نه كليهز

  )اليون ريليم(

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يخودرو سوار

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )يتن۲(وانت

  ۳۲۰  ۳۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )يتن۱( يفتراک برقيل

  ۶۰۰  جمع کل

  

  

  : يادار لوازم ٤- ٨

ون يليم(نه كليهز  )الير(مت واحديق  تعداد  ليشرح وسا

  )الير

  :يزات اداريتجه

  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 

  فکس 

  نتريپر

  

۲  

۲  

۱  

۱  

  

۷۰۰۰۰۰۰  

۱۰۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  

۴۰۰۰۰۰۰  

  

۱۴  

۲  

۲  

۴  

  ۲۰  ۱۰۰۰۰۰۰۰  ۲  يو مبلمان ادار يز و صندليم

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۶۰  کلجمع 
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    : يبردار بهره از قبل يها نهيهز ٤- ٩

نه حقوق و دستمزد در يهز ، مجوز اخذ ه ويشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح ي بردار بهره از قبل يها نهيهز

  .شود يم برآورد الير ونيليم ۸۱۲  )ه ثابتيسرما% ٣(ريبا کسر در آمد حاصله و سا يشيآزما يبردار بهره نهيهز و دوره اجرا

  

    : نشده ينيب شيپ يها نهيهز ٤- ١٠

 .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ يها نهيهز عنوان به )اليون ريليم١٢٨٨(طرح ثابت يگذار هيسرما يها نهيهز درصد ٥

 

  : ه ثابتيزان سرمايمحاسبه اجزا و م ٤- ١١

فيرد )لايون ريليم(يالينه ريهز شرح   

نيزم ۱  ۱۰۰۰ 

يساختمان و محوطه ساز ۲  ۵۵۲۵ 

 ۶۰  يل دفتريوسا ۳

ديزات خط تولين آالت و تجهيماش ۴  ۱۷۸۹۰ 

يشگاهيزات آزمايتجه ۵  ۶۰ 

يسات عموميزات و تاسيتجه ۶  ۷۳۰ 

)درصد اقالم باال ۲(   يقبل از بهره بردار ينه هايهز ۷  ۵۰۵ 

)درصد اقالم باال ۵(نشده  ينيش بيپ ۸  ۱۲۸۸ 

 ۲۷۰۵۸ جمع
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  : مت آنين  و قيانه و محل تامياز ساليرد نه مويزان مواد اوليم ۴- ۱۲

 نام مواد

هياول  
 نقش و كاربرد

نيمنبع تام مقدار مصرف  

 ساالنه

)تن(  

)يتن(مت واحد يق  
مت كليق  

) اليون ريليم( يداخل  يخارج   واحد بها 

  جيهو
لو يک۱۰باشد که ازهر يه مياول يماده اصل

  گردديلو بتا کاروتن استحصال ميک ۱ج يهو
يداخل تن۳۰۰۰ ----   هر تن ۲۰۰۰۰۰۰  الير   ۶۰۰۰ 

يداخل  زهيکرونيبه صورت پودر م  زهيونيمواد د تن۱.۵  ----   هر تن ۵۶۰۰۰۰۰۰۰  الير   ۸۴۰ 

يداخل  ييبه صورت پودر جهت رنگ زدا  زهيمواد دکلر تن ۹ -----   هر تن ۱۵۰۰۰۰۰۰۰  الير   ۱۳۵۰ 

مواد 

  زرينايژالت
ياخلد  )کردن مواد ينيژالت(جهت لخته کردن مواد تن ۴.۲ -----   هر تن ۲۲۰۰۰۰۰۰۰  الير   ۹۲۴ 

م يمواد آنز

  ييزدا
يداخل  م هاير فعال کردن آنزيجهت غ تن ۳.۶ -----   هر تن ۲۹۰۰۰۰۰۰۰    ۱۰۴۴ 

ر مواد يسا

ر يه غياول

  %)۲(مذکور

يداخل  رهيو غ يمواد بسته بند   -----  -----  ------  --- ۲۰۴ 

 ۱۰۳۶۲ جمع
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  :ازيمورد ن يانسان يروين۴- ۱۳

 

 

 

ست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنهيل  

 كل پرداخت

  انهيسال

)ال يون ريليم(  

انهيسال يايمزا  

)ماه ۲(   
انهيکل حقوق سال  متوسط حقوق ماهانه 

)ال يون ريليم(  

 تعداد 

 
 شرح

 مرد زن

تيريمد ۱ - ۱۴ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶  

 مهندس ۲ - ۱۲ ۲۸۸ ۴۸ ۳۳۶

يديپرسنل تول  

نيتكنس ۱ - ۹ ۱۰۸ ۱۸ ۱۲۶  

ماهر كارگر ۲ - ۷ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶  

 کارگر ساده ۵ - ۵ ۳۰۰ ۵۰ ۳۵۰

....)راننده و(يپرسنل خدمات ۲ - ۶ ۱۴۴ ۲۴ ۱۶۸  

يپرسنل دفتر مركز ۲ - ۷ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶  

 جمع ۱۵ -  ۱۳۴۴ ۲۲۴ ۱۵۶۸

%)۲۳(ساير مزايا ۳۶۱  

 جمع کل حقوق و مزايا ۱۹۲۹
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:  انهيسال يو انرژ سوخت ينه مصرفيمحاسبه هز ۴- ۱۴  

  )اليون ريليم(نه كليهز  )الير(نه هر واحديهز  مصرف ساالنه  واحد  شرح

  ۲۸۵  ۶۰۰  ۴۷۲۵۰۰  لو وات ساعتيک  يبرق مصرف

  ۱۴  ۲۵۰۰  ۵۲۷۰  متر مکعب  يآب مصرف

  ۱۴۷  ۷۰۰  ۲۱۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۱۲۶  ۷۰۰۰  ۱۸۰۰۰  تريل  نيبنز

  ۵۷۲  جمع كل

  

  

  : ثابت يا هيسرما ينه هاياستهالك هز ۴- ۱۵

  )اليون ريليم(نه يكل هز  نرخ استهالک  شرح

  ۲۷۶.۳  %۵   يساختمان و محوطه ساز

  ۷۳  %۱۰  زاتيسات و تجهيتاس

  ۶  %۱۰  يشگاهيو آزما يل فنيابزارآالت ووسا

  ۱۷۸۹  %۱۰  زاتين آالت و تجهيماش

  ۶۰  %۱۰  هيط نقليوسا

  ۶  %۲۰   يل اداريوسا

  ۲۲۱۰.۳  جمع
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  : يررات و نگهدايتعم ۴- ۱۶

  )اليون ريليم( نهيمبلغ كل هز  درصد  شرح

  ۱۱۰.۵  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز

  ۸۹۴.۵  %۵  زاتين آالت و تجهيماش

  ۳  %۵  يشگاهيو آزما يل فنيابزارآالت ووسا

  ۷۳  %۱۰  زاتيسات و تجهيتاس

  ۶۰  %۱۰  هيط نقليوسا

  ۶  %۱۰   يل اداريوسا

  ۱۱۴۷    جمع كل

 

: ه در گردشيمازان سريحاسبه اجزاء و مم ۴- ۱۷  

اليرون يليه ثابت به ميجمع كل سرما+ اليرون يليه در گردش به ميجمع كل سرما= ون يليبه م يه گذاريجمع كل سرما  

۲۷۰۵۸+۲۲۸۷=۲۹۳۵۴  

) ميليون ريال(هزينه  شرح رديف  

)ماه  ۲( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۱۷۲۷ 

)ماه هزينه حقوق و دستمزد  ۲(حقوق ودستمزد كاركنان  ۲  ۳۲۱ 

)هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات ماه  ۱(تنخواه گردان  ۳  ۴۷.۸ 

)ماه ۱(تعمير و نگهداري ۴  ۱۹۱.۲ 

اليون ريليجمع كل  به م  ۲۲۸۷ 
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:انه يد ساليتول ينه هايهز ۴- ۱۸  

  

  

  

  

فيرد )ال يون ريليم(مبلغ  شرح   

يه و بسته بندينه مواد اوليهز ۱  ۱۰۳۶۲ 

دنه حقوق و دستمزيهز ۲  ۱۹۲۹ 

ينه انرژيهز ۳  ۵۷۲ 

ير و نگهدارينه تعميهز ۴  ۱۱۴۷ 

)درصد اقالم باال  ۵(نشده  ينيش بينه پيهز ۵  ۷۰۰.۵ 

)درصد اقالم باال  ۱(و فروش  ينه اداريهز ۶  ۱۴۷.۱ 

)ه ثابت يدرصد مقدار وام سرما ۵( يالت مالينه تسهيهز ۷  ۱۰۸۲.۳ 

)ثابت  هيدو در هزار سرما(مه كارخانه ينه بيهز ۸  ۵۴.۱ 

نه استهالكيهز ۹  ۲۲۱۰.۳ 

) يقبل از بهره بردار ينه هايدرصد هز ۲۰(  ينه استهالك قبل از بهره برداريهز ۱۰  ۱۶۲.۴ 

 ۱۸۳۶۶.۷ جمع كل 
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  : طرح ياجرا يبرا مناسب منطقه شنهاديپ  - ۵

د ين مورد بايدر ا. ت استيست حائز اهميط زيمختلف از جمله اثرات بر مح يطرح از جنبه ها يانتخاب منطقه و محل مناسب برا

به بازار  يز و دسترسين يانسان يرويه و نيبه مواد اول ين دسترسيهمچن. از مراكز شهر باشد يجاد كارخانه به فاصله قابل توجهيمحل ا

چه بسا اشكال در هر . باشد يل مياست كه در انتخاب محل مناسب دخ ياز موارد يارتباط يو راه ها ييربنايسات زيفروش و تاس

د از يمثالً دور بودن فاصله محل تول. ت كاال اثر بگذارديفيك يا حتيمت تمام شده محصول و يك از موارد فوق ممكن است در قي

 ييربنايسات زينداشتن به تاس يا دسترسيد خواهد شد و ينه توليش هزيجه افزاينه حمل و نقل و در نتيش هزيبازار فروش باعث افزا

نكه محصول ين مقدمه با توجه به ايبا ا.خواهد شد ييت محصول نهايفير در كييد و تغيموجب كاهش در اثر تول... ب و برق و ر آينظ

اطراف  يجه استانهايدر نت.طرح است يابيك پارامتر مهم در مكان يبه بازار مصرف  يكينزد باشد،يم يك محصول غذائي يديتول

ن واحد در يبرخوردار هستندو در ضمن احداث ا يت باالتريت از اهميپر جمع يالً استانهاوك يجان شرقيتهران و اصفهان و آذربا

با  يجان شرقيرا دارد و  استان آذربا يه شماليهمسا يصادرات محصول به کشور ها يبرا يط خوبيشرا يجان شرقياستان آذربا

 يجان شرقينکه استان آذربايشود ، و با توجه به ا يمحسوب مران يا يه شمال غربين استان ناحيتر تيون  پرجمعيليم ۴بالغ بر  يتيجمع

د بتا کاروتن است، لذا احداث يتول يه اصليج جزء مواد اوليرا در کشور دارد و هو يديج تولياست که عمده هو يياز استان ها يکي

  . باشد ير ميه پذيتوج کامالً يجان شرقيد بتا کاروتن در استان آذربايواحد تول
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