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   تن بوده است٣٤٢٠ معادل ١٣٨٩واردات در سال   سال گذشتهو ميانگين واردات د

تن و سرانه مصرف ٣٠٤١١,٧زان مصرف انواع لواشک ساالنه کشور  معادليم   کشورميزان مصرف ساالنه
  باشديلو گرم ميک٠,٤٣معادل

ميزان کمبود يا مازاد تا پايان 
  برنامه پنجم

د دارند و با توجه به مصرف ي توليت اسميظرف% ٧٠ت ي با ظرفيدي توليواحد ها
) ١٣٩٢سال (نامه پنجمان بريزان کمبود انواع لواشک تا پايم..... ويداخل

.باشدي تن م٤٥٦٨,٣معادل  

   مواد اوليه عمدهياسام
زرشک، زردآلو، هلو، تمشک، ، آلو شاتوت،،آلبالو، سيب(انواع ميوه هاي سردرختي 

نمک ،اسيد سيتريک يا ،) زغال اخته،آلوچه ،گوجه سبز ،گالبي ،انگور ،انار 
  .جوهرليمو،پالستيک ،سلفون،کارتن وليبل

ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه 
  ياصل

بيس (ي سردرختيوه هايانواع م آلبالو،  آلو شاتوت،، زرشک، زردآلو، هلو، تمشک، ، 
تن  ١٢:  درصد٢نمک      تن٣٠٠٠): ،انگور ،انار يزغال اخته،آلوچه ،گوجه سبز ،گالب

 :سلفون عدد    ١٠٠٠٠٠٠ :کارتن         تن٢٤ :مو يا جوهر ليک يتريد سياس        
 ٣٠٠٠٠٠٠.:)ي گرم٢٠٠ يابسته ه(ک يعدد   پالست٣٠٠٠٠٠٠ :بل يل    عدد٣٠٠٠٠٠٠

اليون ريليم٢٠٨٠٩,٢  :معادل    عدد  
   نفر١٧  )نفر  ( ياشتغال زاي

    متر مربع١٨٠٠   )m2( زمين مورد نياز 
  ١٢٠   )m2 ( يادار
  زير بنا  ٤٣٠   )m2 ( يتوليد

  ٤٥٠   )m2( انبار 
  ٥٢٠٠   )m3( آب

  يميزان مصرف ساالنه يوتيليت  ١٥٠ KWبرق 
  ٨٤٠٠٠٠   )m3( گاز 

  -  )يورو  ( يارز
   ثابتيسرمايه گذار  ميليون ريال۴۸۸۳,۱۵  )ميليون  ( يريال
  ميليون ريال۴۸۸۳,۱۵  )ميليون ريال ( جمع 
  استان آذربايجان شرقي   طرحي اجرايدر صورت کمبود محصول محل پيشنهاد

 
  : معرفي محصول -۱

، آلو، آلوچه همچون ييها وهيآمده م شده و قوام ظي غلرهيش است که از يراني ايک خوراکيلواشک 

  .کنند  يه مي و امثال آن تهيسيق

http://www.pfgsite.com


  شرکت پژوهشگران فن گستر
                            مهندسی مشاور، خدمات فنی و  مهندسی      
  تولید لواشک از محصوالت سردرختیطرح      

 

 www.pfgsite.com                                                                                                                             یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرکها شرکت :  متقاضی 

  90آبان : تاریخ تدوین طرح  
5  

ند يگو يم» اکستراکت«ه به آن يهاست که متخصصان تغذ وهيشده از م  عصاره گرفتهيلواشک در واقع نوع

خشک کردن از . ديآ ياست و با خشک کردن به دست م» نيقمر الد« موسوم به يزبان عربو در 

  . استيي مواد غذايگهدار نيها ن روشيتر ن و متداوليتر ساده

وه را له کرده و آن ي، مي تو خالياب سنگيک آسي شروع شد که مردم با استفاده از يه لواشک از زمانيته

 ي نخيها  سنگ پارچهيها به جا بعد. کردند ي مي زمستان نگهداريرا در مقابل آفتاب، خشک و برا

ها بعد استفاده از  سال.استفاده قرار گرفتوه مورد ي ميري له کردن و آب گيژه کرباس برايم به ويضخ

وه را به صورت کامال نرم در ين روش گوشت ميدر ا. ج شديوه کامل راي ميها به جا وهيا گوشت ميپالپ 

وه ي از ميکردند تا رطوبت خود را ازدست داده و به شکل ورقه نازک يآورده، در برابر آفتاب پهن م

ران از يد لواشک در ايژه در فصول خاص، توليوه در کشور به ويم يبا توجه به فراوان.ديخشک شده در آ

 .رباز رواج داشته استيد

ند تا ي مراحل فرآيشود که پس از ط يوه گفته ميا چند ميک ي از عصاره و پالپ يلواشک به مخلوط

دو . شوند ي و عرضه ميگر بسته بندي به اشکال دي به صورت ورقه و گاه خشک شده و عمدتاًينياندازه مع

ط و دست در هنگام مصرف ي از تماس با محيريجهت جلوگ) لکسينا(ک يطرف محصول توسط پالست

  .شود ي مي مخصوص بسته بنديها کين مجموعه در درون پالستيده شده و ايپوش
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  : نام و کد محصول١-١

 
 رديف  کدISIC شرح محصول واحد سنجش

 ١ ١٥١٣١١٣٠ لواشک بهداشتي تن

 
   :رفه گمرکيشماره تع ۲-۱
  

  SUQ  حقوق گمركي  نوع كاال  شماره تعرفه

۲۰۰۸۹۹۰۰ 
,  آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند
۶۰  Kg  

 
  : ارائه استاندارد هاي محصول۳-۱

 

  شماره استاندارد  شرح کاال  رديف

  ۳۳۰۸  ويژگيها و روشهاي آزمون لواشک  ۱

  ۶۹۳۶   آئين کارتوليد- لواشک ميوه -و سبزيها ميوه ها   ۲

  
  
  
  
  :بررسي قيمت محصول  ۴-۱
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 داده شرح ليذ در مهم يپارامترها از يبرخ که بود خواهند موثر محصول متيق بر يمختلف يپارامترها

 :است شده

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

 .دارد محصول شده تمام متيق نييتع

 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 محصول، مصرف

 زانيم و يديتول ولمحص تيفيک ، يگذار هيسرما بر ريتاث قيطر از استفاده مورد يتکنولوژ نوع -٣

 .بود خواهد موثر محصول فروش متيق بر....و عاتيضا

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

  .دارد

 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 قيطر از ديتول

 را ديتول يها نهيهز ستيبا يم که نيا بر عالوه شده ديتول محصول فروش متيق فوق، نکات به توجه با

 صادرات که يصورت در نيهمچن.آورد بدست را بازار از يسهم بتوان که باشد يحد در ديبا د،ينما نيتام

 دکنندگانيبا تول رقابت که باشد ينحو به ديبا يگذار متيق رد،يگ قرار نظر مد زين يديتول ولمحص

 باشد ريپذ امکان يخارج

 ٣٠٠٠٠-٢٠٠٠٠ نيحدودا ب انواع لواشک لوگرميک هر يداخل يبازارها در شده انجام استعالم به توجه با

  .رسد يم فروش به )تيفي به نوع لواشک و سطح کيبستگ(ال ير
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  : موارد مصرف و کاربرد۵-۱

خشك .  باشديها م ژه بچهيها است که مورد عالقه همه افراد به و وهي ميلواشك همان عصاره گرفته شده 

 مختلف ي است و امروزه در كشورهايي مواد غذاي نگهداريها ن روشيتر ن و متداوليتر كردن از ساده

   تا ي سنتيها  گوناگون از روشيها به شكل

ه لواشك هم تحول ي تهيها ، روشييع غذايامروزه با توجه به توسعه صنا  .شود ي انجام ميصنعت يالگوها

   .شود يد مي تولي كافين محصول با نظارت بهداشتين اي نويها افته و نمونهي

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  :طبقه بندي محصول۶-۱

 مثال عنوان به رديگ  يرت مصو آن ديتول در رفته کار وه بهيم انواع اساس بر  لواشک معموالًيبند طبقه

 محصول يبند طبقه در زين يبند بسته نوع نيهمچن و برد نام را ...ب ،زرشک،آلبالو ويس لواشک توان يم

   .رديگ يم قرار مدنظر
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   : كاالهاي قابل جايگزين۷-۱

 از ايدن رد که برد وه خشک ناميو م.... بس ويانواع تنقالت مانند چ توان يم لواشک نيگزيجا ياز کاالها

مصرف نکه يل ايز  به دلين ل خواص منحصر به فرد لواشک ويکن به دليباشند،ل يم  برخوداريخوب استقبال

ن مشكل با مصرف ي شوند كه ايم يچاق باال، باعث ي به علت كالريو مواد مشابه همگ پسيچها،  ينيريش

  .ن محصول وجود نداردي  ايبرا ينيگزي به لواشک  جايابيو سهولت در دستكند يلواشك بروز نم

  

   : مشخصات فني و خواص محصول١-٨

باشد، چرا  ين کاالها ميسه با اي لواشک در مقاييه تنقالت، باال بودن ارزش غذاي لواشک نسبت به بقيبرتر

بر و يها مانند ف وهي از خواص ميليخ. گردديد ميوه توليب مير در ترکيي تغيکه لواشک با اندک

 كه به صورت لواشك يا وهيها هم وجود دارد و  امالح م وهي در لواشك ميدانياكس يت آنيها رنگدانه

وه ها يم .ابدي يش هم ميكردن، افزا ظ و خشكي بلكه با جوشاندن، تغل،شود يد، نه تنها كم نميآ يدرم

ات بيترک. توانند متفاوت باشنديبات مين ترکيزان اي دارند که ساختمان و مي متعددييايميبات شيترک

 که يگرين ها باشند و مواد ديي ها وپروتيدرات ها و چربيتوانند شامل آب ، کربو ه يوه ها مي مييايميش

ن يفراوان تر. مختلف هستند ي و معدنيوه ها وجود دارند عبارتند از مواد آلينسبتا به مقدار کم در م

 . وه ها آب استيل دهنده ميتشک بيترک
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 فوق ي و خواص درمانيه اي ارزش تغذي گردد که دارايستفاده م اييوه هاي لواشک از ميه يدر ته

امده و ين نيين مواد پاي ارزش ايفراور د ويد توجه داشت که در مراحل مختلف توليبا.  باشند يالعاده م

  . وه ها را حفظ نمودي تازه ، خواص ميبا افزودن عصاره 

 

 : آلو
آلو ضد .  رسد ي به صورت خشک و تازه به مصرف مان کهي باداميان و خانواده ي سرخيره ي از تياهيگ

جه کاهش ي کاهش کلسترول ودر نتيبر قابل حل است که براي فين دار و دارايروس ، ملي ، ضد ويباکتر

 . د استيبوست موثر ومفي دفع مدفوع و درمان يز برايد است و ني مفي قلبيحمله 

 : آلوچه
ا خشک ي که به صورت تازه ي گوشتيوه اي و آلو با م گل سرخ از جنس گوجهي است از خانواده ياهيگ

  .  شوديبه کار برده مد لواشک ي و تول غذا يه ي رسد و در تهيبه مصرف م

 : گوجه سبز

  .  باشدي مي که در اصل فرانسوييا گوجه با گوشت و پوست سبز طالي آلو ينوع

  : زرد آلو و برگه ي آن

 آن يوه ي سخت که گوشت ميان با هسته اي بادامي ان و خانوادهي گل سرخيره ي است از تيدرخت

پر :  مانند يوه محصوالتياز گوشت م. ن است يري شي از آن تلخ و بعضيمغز هسته بعض.  است يخوراک

و  c  و a  ، b ين هايتامي ويدارا،   شوديه مي لواشک تهاًريظ و اخيزرد آلو ، کمپوت ، شربت ، شربت غل

   مس ي دارايسيزرد آلو ق.  گردد يز ميروز تجوي سيماري بيبرا

 از خشک ي و آفتابيبرگه به دو صورت گوگرد. ار موثر استي بسي کبدي هايماري باشد و در درمان بيم

 از هر گونه آفت ي و عاريعي طبي بو و مزه يد داراين برگه بايا. د ي آيوه به دست ميکردن گوشت م

 . باشد
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 : هلو و برگه ي آن

 يه ي تهي آن براياز هلو و برگه .  باشد يه مي رز استايت هلو از خانواده ده درخي رسيوه يهلو م

  . دهان موثر است ي رفع بوي باشد و براي معده و روده مي گردد هلو مقويلواشک استفاده م
  

 

 :انار 

  است و خوني قلب مقويانار برا.  باشد يا ميکاسيوني يکاگراناتوم و از خانواده يوني درخت يوه يانار م

 باشد و ي ميانار ضد خارش پوست و آلرژ. د ي نمايت ميرقان بوده و کبد را تقوي کند و ضد يه ميرا تصف

رنگ آن .   درمان جوش دهان موثر استي باشد و براي معده و روده مي کننده يز انار ترش ضد عفونين

د ي با٤/٣ تا ٦/٢ن يآن ب ph زاني گس دارد و مين و مزه يريطعم ترش و ش. ره است ي تي تا ارغوانيارغوان

  . باشد

 : زغال اخته

 يتون ، گوشتي کوچکتر از زيوه ايان با ميتونيک به زي زغال اخته نزديره ي از تي است درختچه اياهيگ

 يوه هاي از ميل طعم و رنگ عاليبه دل .  شوديو قرمز رنگ که به صورت تازه ، مربا و کمپوت مصرف م

    آلوچه و لواشکيه ي در تهياصل

 .  گرددياستفاده م

ار ي بسي و روده اي معدوي در ادرار ، در مرض هاياري اختي قند ، سرفه و بيماريزغال اخته در درمان ب

 .  باشدينافع م

 :آلبالو

 کند يز مين دار که خون و معده را تمي مليوه ايآلبالو م.  شود يان گفته مي گل سرخيآلبالو از خانواده 

آلبالو خشکه از خشک کردن .  باشديد است و صفرا بر مي قلب مفي رگ ها ينگ بهبود تيمصرف آن برا. 
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ز استفاده ي لواشک نيه يشد و از آن در تها بيج ميار متداول و رايد و بسي آي آلبالو به دست ميوه هايم

  .  شوديم

 : سيب

 و يد سرطان عوامل ضي دهد و دارايد لواشک است که کلسترول را کاهش مي در تولي اصليوه هاياز م

  . دي نماي ميريبوست جلوگي است و از يروس و ضد التهابيضد و

  

 

 : گالبي

 يبر وجود دارد که براي فيادي مقدار زيدر گالب.  است ي مورد استفاده در لواشک سازيوه هاياز م

 بردن جذب اال عنصر بور وجود دارد که به بيدر گالب. بوست و کاهش کلسترول موثر است يدرمان 

 . دي نمايم کمک ميکلس

 : انگور ، غوره و آب غوره

د کننده و ضد ي گردد که سرشار از مواد ضد اکسي انواع لواشک از موارد فوق استفاده ميه يدر ته

   سرطان هستند
  

 : نکته

ون ي در فرموالسزي ن گردد که تمشکين مختلف استفاده مي به عناوياز زرشک ، شاه توت در لواشک ساز

  انواع لواشک 

   داشته باشديي تواند نقش به سزايم
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  : تقاضا و عرضه وضعيت-۲
  :برداري بهره ظرفيت بررسي۱-۲
  

 واحد هاي فعال لواشک بهداشتي
   

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 
 اردبيل ۵۰۰,۰۰ تن ۱
 اصفهان ۴۰۰,۰۰ تن ۲
 البرز ۶۳۵,۰۰ تن ۳
 ايالم ۱۵۰,۰۰ تن ۱

شرقي  آذربايجان ۱۱۶۵۰,۰۰ تن ۳۳  

غربي  آذربايجان ۹۸۰,۰۰ تن ۲  

 تهران ۱۱۹۴۷,۰۰ تن ۲۹
بختياري  چهارمحال ۳۰۰,۰۰ تن ۱  

رضوي  خراسان ۶۲۷۰,۰۰ تن ۹  
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 سمنان ۷۷۰,۰۰ تن ۳

 فارس ۳۰۰,۰۰ تن ۱
 قزوين ۵۶۰,۰۰ تن ۲
 کردستان ۱۰۰۰,۰۰ تن ۱

 کرمان ۲۰۰,۰۰ تن ۱

 گيالن ۱۵۰,۰۰ تن ۱

 لرستان ۱۳۰۰,۰۰ تن ۳
 مازندران ۲۰۰,۰۰ تن ۱
 همدان ۲۰۰,۰۰ تن ۲

سنجش واحد جمع ۳۷۵۱۲,۰۰ تن ۹۶  
  
  
  
  
   :جديد هاي طرح وضعيت ۲-۲

 واحد هاي در دست احداث لواشک بهداشتي
سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اصفهان ۱۳۵۰,۰۰ تن ۵
 البرز ۴۸۰۰,۰۰ تن ۵

شرقي  آذربايجان ۲۷۱۷۰,۰۰ تن ۵۳  
غربي  انآذربايج ۴۵۸۰,۰۰ تن ۶  
 بوشهر ۲۱۸۰,۰۰ تن ۴

 تهران ۳۳۹۲۰,۰۰ تن ۵۰
جنوبي  خراسان ۴۰۰,۰۰ تن ۱  
رضوي  خراسان ۱۴۰۰,۰۰ تن ۲  
شمالي  خراسان ۵۸۰,۰۰ تن ۲  
 خوزستان ۱۱۵۰,۰۰ تن ۲
 زنجان ۶۸۰۰,۰۰ تن ۴
 سمنان ۱۵۰,۰۰ تن ۱
 فارس ۲۹۵۰,۰۰ تن ۵
 قزوين ۸۵۰,۰۰ تن ۲
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 قم ۶۰۰۰,۰۰ تن ۱
 کردستان ۲۱۲۰,۰۰ تن ۴
 کرمانشاه ۲۱۵,۰۰ تن ۱
وبويراحمد  کهکيلويه ۵۰,۰۰ تن ۱  
 گلستان ۲۱۰۰,۰۰ تن ۳
 گيالن ۱۰,۰۰ تن ۱
 لرستان ۷۰۰,۰۰ تن ۲
 مازندران ۹۱۴۵,۰۰ تن ۸
 مرکزي ۸۹,۰۰ تن ۲
 همدان ۳۰۰,۰۰ تن ۱

سنجش واحد جمع ۱۰۹۰۰۹,۰۰ تن ۱۶۶  
 
  
  :محصول واردات روند بررسي۳-۲
  

ماره تعرفهش سال  )واردات(شرح  
 وزن

)کيلو گرم(  
 ارزش دالري

۱۳۸۴ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
, آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري مذكور نباشند
۳۰۸۲۳۳ ١٠٦٧٣٥ 

۱۳۸۵ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
, آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري مذكور نباشند
۲۱۳۶۱۲ ۱۴۳۱۱۵ 

۱۳۸۶ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
, آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 که  در جاي  ديگري مذكور نباشند
۸۳۸۰۲ ۴۳۳۴۹ 

۱۳۸۷ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
, آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري مذكور نباشند
۲۵۶۴۵۰ ۱۱۲۰۱۸ 

۱۳۸۸ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
,   يا محفوظ شدهآماده  شده, وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري مذكور نباشند
۲۳۳۱۱۱۵ ۷۴۶۴۵۸ 
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ار
مقد

واردات انواع لواشک

 
 

  
  
  
 

 وزن  )واردات(شرح  شماره تعرفه کشور سال
)کيلو گرم(  

ارزش 
 دالري

 ٢٠٠٨٩٩٠٠ تايلند ١٣٨٨
آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده
۲۲۰۲۶۷۵ ۶۷۱۸۶۷ 

 ٢٠٠٨٩٩٠٠ فيليپين ١٣٨٨
آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده
۲۱۷۶۰ ٢٥٤٤٨ 

 ٢٠٠٨٩٩٠٠ چين ١٣٨٨
آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده
۱۰۶۶۸۰ ٤٩١٤٣ 
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  :مصرف روند بررسي۴-۲

  انواع لواشک
  

  واردات  سال
  )تن(

  صادرات
  )تن(

ميزان توليد 
  )تن(

  سرانه مصرف  ميزان مصرف
  )کيلو گرم(

۱۳۸۴  ۳۰۸,۲ ۳۸۲۹,۱ ۲۴۶۱۳ ۲۱۰۹۲,۱ ۰,۳۰  
۱۳۸۵  ۲۱۳,۶ ۴۴۳۵,۴ ۲۷۳۴۷ ۲۳۱۲۵,۲ ۰,۳۳  
۱۳۸۶  ۸۳,۸ ۵۱۱۱,۶ ۳۰۳۸۵ ۲۵۵۵۴,۵ ۰,۳۶  
۱۳۸۷  ۲۵۶,۴ ۵۰۸۶,۹ ۳۳۷۶۱ ۲۸۹۳۰,۵ ۰,۴۳  
۱۳۸۸  ۲۳۳۱,۱ ۳۶۰۵,۷ ۳۷۵۱۲ ۳۰۴۱۱,۷ ۰,۴۳  

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 
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   :محصول صادرات روند بررسي۵-۲
  

 )صادرات(شرح  تعرفه سال
 وزن

)کيلو گرم(  
ارزش 
 دالري

۱۳۸۴ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
كه  ,  حفوظ شدهآماده  شده  يا م, وغيره,سايرميوه ها

 در جاي  ديگري  مذكور نباشند
۳۸۲۹۱۲۱ ۳۳۲۶۳۴۲ 

١٣٨٥ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
كه  ,  آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 در جاي  ديگري  مذكور نباشند
۴۴۳۵۴۴۳ ۳۸۶۱۰۷۲ 

۱۳۸۶ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
كه  ,  آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 اشنددر جاي  ديگري  مذكور نب
۵۱۱۱۶۲۳ ۴۲۳۶۴۳۸ 

۱۳۸۷ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
كه  ,  آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 در جاي  ديگري  مذكور نباشند
۵۰۸۶۹۰۷ ۴۲۴۴۰۵۰ 

۱۳۸۸ ۲۰۰۸۹۹۰۰ 
كه  ,  آماده  شده  يا محفوظ شده, وغيره,سايرميوه ها

 در جاي  ديگري  مذكور نباشند
۳۶۰۵۷۷۸ ۳۰۲۰۶۷۸ 
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 )صادرات(شرح  تعرفه کشور سال
 وزن

)رمگکيلو (  
ارزش 
 دالري

۱۳۸
۸ 

 افغانستان
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
  در جاي  ديگري  مذكور نباشندکه,شده

۴۲۳۸۲۱ ۲۸۹۳۱۴ 

۱۳۸
۸ 

امارات 
 متحده عربي

۲۰۰۸۹۹۰
۰ 

وظ آماده  شده  يا محف, وغيره,سايرميوه ها
که در جاي  ديگري  مذكور نباشند,شده  

۴۲۰۴۳۱ ۳۶۷۶۹۷ 

۱۳۸
۸ 

 انگلستان
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
که در جاي  ديگري  مذكور نباشند,شده  

۱۳۳۹ ۱۲۸۵ 

۱۳۸
۸ 

 بحرين
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
که در جاي  ديگري  مذكور نباشند,شده  

۶۲۴۷ ۵۷۶۰ 

۱۳۸
۸ 

 بلغارستان
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
که در جاي  ديگري  مذكور نباشند,شده  

۱۷۵۹۰۱ ۱۴۴۷۲۱ 

۱۳۸
۸ 

 تركمنستان
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
که در جاي  ديگري  مذكور نباشند,شده  

۱۱۲۱۹۱ ۹۳۱۹۶ 

 )صادرات(ح شر تعرفه کشور سال
 وزن

)کيلو گرم(  
ارزش 
 دالري

۱۳۸
۸ 

 سنگاپور
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۱۱۲۰۱۰ ۱۰۰۰۹۷ 

۱۳۸
۸ 

 سوئد
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۴۴۸۹ ۴۰۶۵ 

۱۳۸
۸ 

 عراق
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده

۱۵۲۶۹۸۷ ۱۱۰۷۴۱
۶ 

۱۳۸
۸ 

عربستان 
 سعودي

۲۰۰۸۹۹۰
۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۲۷۰۰ ۲۳۵۲ 

۱۳۸
۸ 

 عمان
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,ميوه هاساير
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۶۶ ۶۶ 

۱۳۸
۸ 

 فيليپين
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۳۲۸ ۱۰۹۴ 
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۱۳۸
۸ 

 قطر
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 در جاي  ديگري  مذكور نباشندكه  , شده

۱۹۵۸۲ ۱۸۷۶۱ 

۱۳۸
۸ 

 كانادا
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۲۷۴۰۱ ۲۱۰۰۶ 

۱۳۸
۸ 

 كويت
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۵۰۴۴۲ ۴۸۱۹۵ 

۱۳۸
۸ 

 مالزي
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۲۸۲۲۸ ۲۵۶۱۰ 

۱۳۸
۸ 

 نيوزيلند
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۱۲۹۵ ۱۳۳۵ 

۱۳۸
۸ 

جمهوري 
 مقدونيه

  يوگسالوي

۲۰۰۸۹۹۰
۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند, شده

۳۵۷۱۹ ۲۸۲۳۳ 

 )صادرات(شرح  تعرفه کشور سال
 وزن

)کيلو گرم(  
ارزش 
 دالري

۱۳۸
۸ 

 پاكستان
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده

۵۰۴۹۸۱ ۴۸۴۸۶۹ 

۱۳۸
۸ 

 ژاپن
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده

۵۰۰ ۴۸۰ 

۱۳۸
۸ 

 آذربايجان
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده

۳۷۶۳۹ ۸۳۶۳۷ 

۱۳۸
۸ 

 آلمان
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,يرميوه هاسا
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده

۴۹۴۱۷ ۴۲۲۰۳ 

۱۳۸
۸ 

 اتريش
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده

۲۵۰ ۲۴۰ 

۱۳۸
۸ 

 استراليا
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 

وظ آماده  شده  يا محف, وغيره,سايرميوه ها
 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده

۳۶۸۵۴ ۲۹۶۵۹ 

۱۳۸
۸ 

 مونته نگرو
۲۰۰۸۹۹۰

۰ 
آماده  شده  يا محفوظ , وغيره,سايرميوه ها

 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,  شده
۲۶۹۶۰ ۱۹۴۱۱ 

http://www.pfgsite.com


  شرکت پژوهشگران فن گستر
                            مهندسی مشاور، خدمات فنی و  مهندسی      
  تولید لواشک از محصوالت سردرختیطرح      

 

 www.pfgsite.com                                                                                                                             یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرکها شرکت :  متقاضی 

  90آبان : تاریخ تدوین طرح  
21  

 
  
   :چهارم برنامه پايان تا صادرات الويت با محصول به نياز بررسي۶-۲
  

  انواع لواشک
  

  ميزان مصرف  سال
  )تن(

  ميزان توليد
  )تن(

 درصد ظرفيت ۷۰
  )ظرفيت عملي(توليد

  ظرفيت خالي
  )تن(

۱۳۸۴  ۲۱۰۹۲,۱  ۲۴۶۱۳  ١٧٢٢٩,١ ۳۸۶۳  
۱۳۸۵  ۲۳۱۲۵,۲ ۲۷۳۴۷ ١٩١٤٢,٢ ۳۹۸۲,۳  
۱۳۸۶  ۲۵۵۵۴,۵ ۳۰۳۸۵ ٢١٢٦٩,٥ ۴۲۸۵  
۱۳۸۷  ۲۸۹۳۰,۵ ۳۳۷۶۱ ٢٣٦٣٢,٧ ۵۲۹۷,۸  
۱۳۸۸  ۳۰۴۱۱,۷ ۳۷۵۱۲ ٢٦٢٥٨,٤ ۴۱۵۳,۳  

  
  
   :وضعيت تقاضا ۷-۲

  انواع لواشک
  

  صادرات  سال
  )تن(

  ميزان مصرف
  )تن(

  ميزان تقاضاي گذشته و سال جاي= رديف ۲جمع 
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۱۳۸۵  ۴۴۳۵,۴  ۲۳۱۲۵,۲  ۲۷۵۶۰,۶  
۱۳۸۶  ۵۱۱۱,۶  ۲۵۵۵۴,۵  ۳۰۶۶۶,۱  
۱۳۸۷  ۵۰۸۶,۹  ۲۸۹۳۰,۵  ۳۴۰۱۷,۴  
۱۳۸۸  ۳۶۰۵,۷  ۳۰۴۱۱,۷  ۳۴۰۱۷,۴  

  

  

  

  

  

  :سي اجمالي تكنولوژي و روش توليد برر-۳

خته ي ريوه ها جهت شستشو در حوضچه ايم.  شودي ميوه توسط مسئول مربوطه درجه بنديدر ابتدا م

ن يدر ا.  شوديه شستشو انجام مي شود تا مرحله اوليت مي شود و توسط فشار آب در کانال هدايم

، ي بعديدر شستشو. شوديوه جدا مي م شود و خاک و آشغال ها ازيوه در آب غلطانده ميمرحله م

   کنند تا سطح ي آب عبور مير دوش هايوه ها در چند مرحله از زيم

ن ياز ب" وه کاماليده به مي چسبير وجود دارد تا آلودگي مسين دوش ها در چند جايا. ز شوديوه تميم

 رد شده از يها آشغال يق تر و جدا سازير جهت کنترل دقيز در طول مسي نيدر ضمن افراد. بروند

  .نان دو چندان شوديوارد دستگاه خرد کن شود و اطم" وهيم"مرحله قبل، هستند تا فقط 
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ند و به ي شود تا حرارت ببي ميوه خرد شده وارد دستگاهي شوند و بعد از آن ميوه ها وارد خردکن ميم

 پوست آن يد و جداسازوه به طور کامل له شوي شود مين عمل باعث ميا. ش پز کنديوه را پياصطالح م

  . ردي صورت گيبه راحت

وه ين دستگاه ميا. وه را به عهده دارديفه جدا کردن پوست مي وجود دارد که وظي مخصوصي هايصاف

وه توسط پمپ يپوره م.  کندي جدا م.....د را از پوست، دانه و ي آيخالص را که لواشک از آن بدست م

 انجام يي شوند تا در آنجا پخت نهايت مي جهت پخت هدا بزرگيل به مخازني استيق لوله هاياز طر

  . شود
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. ر شوديز تبخي شوند تا در ضمن پخته شدن، آب آن نين مخازن تحت خالء پخته ميوه موجود در ايم

ن يدر ا.  شوندي حفظ مي گردد مواد مغزين تحت خالء انجام مين عمل در درجه حرارت پائيچون ا

، طعم  ي شود تا عالوه بر ماندگاري مجاز اضافه ميک به عنوان افزودنيتريد سياس% ٤نمک و % ٢مرحله 

  دا ير تا آنجا ادامه پي خميعمل آور.  هم به لواشک بدهديخوب

ط به حد ياگر شرا. ص دهندير را مناسب تشخيزان پخت و آب موجود در خمي کند که کارشناسان ميم

ر بدون ين مرحله خميدر ا. دن به لواشک استل شير حاصل آماده تبديده باشد، خمياستاندارد رس

 يل شدن به لواشک فرستاد مي تبديل به قسمت خشک کن ها براي استيدخالت دست و توسط پمپ ها

ره کرد که به يشتر ذخي بي زمان نگهداريزه برايلي به صورت استريي توان آنرا در بشکه هايا ميشود، و 

  .  شوديته مگف)  کردنيضد عفون (Asepticاصطالح به آن 

تور پهن يپازيکنواخت توسط دستگاه ديلکس به طور ي نايد روير باين خميقبل از ورود به خشک کن ا

چند . سپس وارد خشک کن شده تا خشک شود.  شودين عمل بدون دخالت دست انجام ميشود که ا

رون ي بيوارگرِ خشک کن، به صورت نيل شود و از طرف دير به لواشک تبدي کشد تا خمي طول ميساعت

  . شونديده مي هم چيکنواخت برش خورده و پس ازپوشش روي مشخص و يپس از آن به اندازه ها. ديآ
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گر يع گرد و غبار را دارد، در طرف دي جذب سرياد لواشک که آمادگي زيت چسبندگيبه خاطر خاص

 يري جلوگيس برالکي حفاظ نايب دو طرف لواشک داراين ترتيبه ا.  شوديده ميلکس کشيز نايآن ن

  . باشدي مياز آلودگ

  

  

  

لواشک ها بر روي ميزهاي مخصوصي چيده مي شوند و از آنجا در انبار موقت جهت دوران قرنطينه و 

  . يکنواختي مي ماند و سپس به قسمت بسته بندي برده مي شوند

http://www.pfgsite.com


  شرکت پژوهشگران فن گستر
                            مهندسی مشاور، خدمات فنی و  مهندسی      
  تولید لواشک از محصوالت سردرختیطرح      

 

 www.pfgsite.com                                                                                                                             یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرکها شرکت :  متقاضی 

  90آبان : تاریخ تدوین طرح  
26  

  

  

  

بسته بندي به طرف در اينجا اول لواشک ها به ابعاد مختلف برش داده مي شوند؛ بعد هر کدام جهت 

توسط ماشين هاي بسته بندي با دقت و نظارت کارشناسان بسته بندي . دستگاه مربوطه هدايت مي شوند

انجام مي شود تا در نهايت پاکيزگي، بتوان لواشک را براي مدت طوالني نگهداري و از ورود آلودگي 

  .  انبار محصول برده مي شوندبسته ها در داخل کارتن چيده مي شوند و از آنجا به. جلوگيري کرد
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 : فرايند توليد لواشک

 تحويل ميوه) ۱

شست و شوي ميوه که خود شامل مراحل شست و شوي اوليه ، علف گيري ، شست و شوي ثانويه ،  ) ٢

  دريچه ي کنترل 

 . ورودي ، بازرسي ميوه و شست و شوي نهايي آن است

  خرد کردن )۳

 پيش گرم نمودن )٤

 دنصاف نمو)٥

 جمع آوري پوره ي ميوه )٦

 تغليظ پوره ي ميوه )٧

 ذخيره سازي خمير لواشک )٨

 خشک کردن)٩

 بازرسي پس از خشک کردن )١٠

 قرنطينه  )١١

 برش نهايي  )١٢

 برچسب زدن )١٣

 بسته بندي )١٤

 کنترل کيفيت )١٥

  انبار داري )١٦
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  :گذاري سرمايه حجم برآورد -۴
   

  دواح  ظرفيت ساليانه  نام محصول

  تن  ۶۰۰  يلواشک از محصوالت سر درخت

 
   :زمين ٤-۱

 متر ١٨٠٠ ک از محصوالت سر درختي لواشديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

 نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع هر متيق گرفتن نظر در با شود، يم برآورد مربع

  .شود يم برآورد الير ونيليم ۳۶۰نيزم ديخر

  
   :زيمحوطه سا ٤-٢
  

)مترمربع(مقدار نوع فعاليت مربوط به محوطه سازي  
)هرمترمربع(هزينه  

 هزار ريال
 هزينه كل

)ميليون ريال(  

 ۹ ۲۰ ۴۵۰ خاكبرداري و تسطيح
 ۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ خيابان كشي؛ پاركينگ

 ۲۵ ۱۰۰ ۲۵۰ فضاي سبز
 ۸۱ ۴۵۰ ۱۸۰ ديواركشي

)عدد( چراغهاي محوطه  :ساير  ۳ ۱۵۰۰ ۴,۵ 
 ۱۶۹,۵ جمع کل
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   :سازي ساختمان ٤-٣
  

 زيربنا نام ساختمان
)مترمربع (   

هزينه هر مترمربع 
)ريال(  

 هزينه كل
) ميليون ريال  (   

 ۸۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۰۰ سالن توليد
 ۹۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۴۵۰  )يه و بسته بنديمحصول و مواد اول(انباري

 ۷۵ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰ آزمايشگاه
 ۲۱۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۷۰ ساختمانهاي اداري

مازخانه و غذاخورين  ۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ 
 ۲۰۸۵  ۱۰۰۰  کل جمع

  
   :ماشين آالت و تجهيزات ۴-۴
  

كشور   نوع تجهيزات
  سازنده

  قيمت واحد  تعداد
  )ميليون ريال(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

استنلس (حوضچه شستشو و سورتينگ
  )استيل

  ۱۲۰  ۶۰  ۲  ايران

  ۱۱  ۱۱  ۱  ايران  انتقال جهت كامواير
  ۷۶  ۳۸  ۲  ايران  )استيل ( ندنخيسا مخزن

  ۱۸۸  ۹۴  ۲  ايران  تيغ سه آسياب چرخ
  ۱۱۳  ۱۱۳  ۱  ايران  مقدماتي پخت ديگ

  ۳۱  ۳۱  ۱  ايران  نظر مورد مش با استيل صافي
  ۱۲۲  ۱۲۲  ۱  ايران  تيغ شش آسياب چرخ

  ۸۸  ۴۴  ۲  رانيا  زن هم به مجهز اپراتور

  ۳۶  ۱۸  ۲  ايران  نظر مورد مش با صافي
  ۷۰  ۳۵  ۲  ايران  هاولي مواد ميكسر
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  نوع تجهيزات
كشور 
  تعداد  سازنده

  قيمت واحد
  )ميليون ريال(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

  ۱۱۰  ۵۵  ۲  ايران  حرارتي زن سلفون
  ۳۰  ۱۵  ۲  ايران  اثني استيل ذخيره مخزن

  ۱۱۲  ۵۶  ۲  ايران   كن خشك
  ۲۴  ۱۲  ۲  رانيا  ويليبيلينگ برش

  ۴۱  ۴۱  ۱  ايران  بندي بسته و پرينتر جت
  ۱۱۸  ۵۹  ۲  ايران  تني ٢بخار يگد

  ۱۲۹۰  جمع کل 
  
  
  :تاسيسات ۵-۴
  

  مقدار  واحد  شرح
هزينه يك 

  )ريال(واحد
  هزينه كل

  )ميليون ريال(

لو يک   حق انشعاب برق
  وات

۱۵۰  ۱۵۰۰۰۰۰  ۲۲۵  

  ۶۰  ۶۰۰۰۰۰۰۰   ۱  عدد  حق انشعاب آب
ش يپ(سيستم فاضالبسات يزات و تاسيتجه

  )ه يتصف
  ۲۵۰  ۲۵۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يسر

  ۱۰  ۱۰۰۰۰۰۰  ۱۰  كپسول   سيستم اطفاء حريق
  ۵۴۵  جمع کل 
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   :ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي ۶-۴
  

  )ميليون ريال (هزينه كل  )ريال(هزينه واحد  تعداد  اقالم مورد نياز

  ۹  ۹۰۰۰۰۰۰  -  کسري و ميشگاهيظرو ف آزما
PH۲,۲۵  ۲۲۵۰۰۰۰  ۱   متر  

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  آون الكتريكي
  ۴  ۴۰۰۰۰۰۰  ۱  گرم صدم دقت  بازوي ديجيتالترا

  ۱۱  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  يکروبيزات کشت ميتجه
  ۱۲  ۱۲۰۰۰۰۰۰  ۱  يشگاهيآزما اتوکالو

  ۴۱,۲۵  جمع کل

  
  
   :نقليه وسايل٤-۷
  

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح

  ۸۰  ۸۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يخودرو سوار
  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  وانت

  ۲۲۰  جمع کل
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   :اداري لوازم٤-٨
  

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح وسايل

  :يزات اداريتجه
  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 
  فکس 

  نتريپر

  
۲  
۲  
۱  
۱  

  
۷۰۰۰۰۰۰  
۹۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  
۳۰۰۰۰۰۰  

  
۱۴  
۱,۸  
۲  
۳  

 و مبلمان يز و صندليم
  يادار

۲  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۳۰  

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا
  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۶۸,۸  جمع کل

  
  
 : برداري بهره از قبل هاي هزينه ٤-٩

 اخذ و هيشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح ي بردار بهره از قبل هاي نهيهز

 با کسر در آمد حاصله يشيآزما برداري بهره نهيهز و نه حقوق و دستمزد در دوره اجرايهز ، مجوز

  .شود يم برآورد الير ونيليم ۹۱,۱ حدود ردريو سا

  

  : نشده بيني پيش هاي هزينه ٤-١٠
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 هاي نهيهز عنوان به )اليون ريلي  م۲۳۲,۵(  طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥

  .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ

  
  
  
  
  

: ايه ثابتمحاسبه اجزا و ميزان سرم٤-١١  
 

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۳۶۰ زمين ۱
 ۲۲۵۴,۵ ساختمان و محوطه سازي ۲
 ۶۸,۸ وسايل دفتري  ۳
 ۱۲۹۰ ماشين آالت و تجهيزات خط توليد ۴
 ۴۱,۲۵ تجهيزات آزمايشگاهي ۵
 ۵۴۵ تجهيزات و تاسيسات عمومي ۶
) درصد اقالم باال۲   (هزينه هاي قبل از بهره برداري ۷  ۹۱,۱ 
) درصد اقالم باال۵(پيش بيني نشده  ۸  ۲۳۲,۵ 

 ۴۸۸۳,۱۵ جمع
  

   : ميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانه و قيمت آن۱۲-۴
  

  )ميليون ريال(کل   )تن(مقدار   )ريال(قيمت هر كيلو  مواد اوليه

، آلو شاتوت،،آلبالو، سيب(انواع ميوه سردرختي
زرشک، زردآلو، هلو، تمشک، زغال اخته،آلوچه 

برابر ظرفيت  ۵ ) ،گوجه سبز ،گالبي ،انگور ،انار 
  توليد

۶۰۰۰  ۳۰۰۰  ۱۸۰۰۰  

  ۱۷۵,۲  ۲۴  ۷۳۰۰   درصد۰,۴يد سيتريک يا جوهر ليمواس
  ۱۵۰۰   عدد۱۰۰۰۰۰۰  هر عدد۱۵۰۰  کارتن
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  ۲۴  ۱۲  ۲۰۰۰   درصد۲نمک
  ۱۵۰   عدد۳۰۰۰۰۰۰   هر عدد۵۰  سلفون
  ۳۰۰  عدد۳۰۰۰۰۰۰  عدد۱۰۰  ليبل 

  ۶۶۰  عدد۳۰۰۰۰۰۰  عدد۲۲۰  ) گرمي۲۰۰بسته هاي (پالستيک 
  ۲۰۸۰۹,۲  جمع کل

  
  :يازنيروي انساني مورد ن۱۳-۴

  

 
: ساليانه خت و انرژي سومحاسبه هزينه مصرفي ۱۴-۴  

 

 ليست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه
 تعداد 

 
 كل پرداخت

  ساليانه
)ميليون ريال (  

مزاياي 
 ۲(ساليانه 
)ماه  

کل 
حقوق 
 ساليانه

متوسط حقوق 
 ماهانه

)ميليون ريال (  مرد زن 
 شرح

 مديريت ۱ - ۱۴ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶
 مهندس ۱ - ۱۲ ۱۴۴ ۲۴ ۱۶۸
 تكنسين ۱ - ۹ ۱۰۸ ۱۸ ۱۲۶

۱۹۶ ۲۸ ۱۶۸ ۷ - ۲ 
ــارگر  كـــ
 ماهر

۶۳۰ ۹۰ ۵۴۰ ۵ ۵ ۴ 
ــارگر  کـــ
 ساده

ــنل  پرســــ
 توليدي

۸۴ ۱۲ ۷۲ ۶ - ۱ 
راننــده (يپرسـنل خــدمات 

....)و  
 پرسنل دفتر مركزي ۲ - ۷ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 جمع ۱۲ ۵  ۱۳۶۸ ۲۲۸ ۱۵۹۶
%)۲۳(اير مزايسا  ۳۶۷,۰۸  

 جمع کل حقوق و مزايا ۱۹۶۳,۰۸
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  هزينه هر واحد  مصرف ساالنه  واحد  شرح
  )ريال(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

  ۳۲۴  ۶۰۰  ۵۴۰۰۰۰  مگا وات ساعت  برق مصرفي
  ۹۰۲  ۲۵۰  ۳۶۱۰۰۰۰  تريل  آب مصرفي

  ۶۶۶  ۷۰۰  ۹۵۲,۸  متر مکعب   گاز
  ۴۲  ۷۰۰۰  ۶۰۰۰  تريل  بنزين

  ۱۹۳۴  جمع كل

  
  :اي ثابتاستهالك هزينه هاي سرمايه  ۱۵-۴

  
  )ميليون ريال(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۱۱۲,۷  %۵   يساختمان و محوطه ساز
  ۵۴,۵  %۱۰  تاسيسات

  ۴,۱  %۱۰  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي
  ۱۲۹  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲۲  %۱۰  وسايط نقليه
  ۱۳,۷  %۲۰  وسايل اداري و كارگاهي

  ۳۳۶  جمع

  
  

  :ريتعميرات و نگهدا ۱۶-۴
  

  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۴۵  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز
  ۶۴,۵  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲  %۵  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي
  ۵۴,۵  %۱۰  تاسيسات

  ۲۲  %۱۰  وسايط نقليه
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  ۶,۸  %۱۰  وسايل اداري و كارگاهي
  ۱۹۴,۸    جمع كل

 
 
 
 
 

  :زاء و ميزان سرمايه در گردشحاسبه اجم ۱۷-۴

 
جمع كل سرمايه ثابت + ريالجمع كل سرمايه در گردش به ميليون = جمع كل سرمايه گذاري به ميليون 

ريالبه ميليون   
۳۹۷۲,۶۸+۴۸۸۳,۱۵=۸۸۵۵,۸۳  

  
: هزينه هاي توليد ساليانه  ۱۸-۴  

)ن ريال ميليو(هزينه  شرح رديف  

) ماه ۲( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۳۴۶۸,۲ 
) ماه هزينه حقوق و دستمزد ۲(حقوق ودستمزد كاركنان  ۲  ۳۲۷,۱۸ 

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

)تعميرات   
۱۶۱,۱ 

) ماه۱(ير و نگهداريتعم ۴  ۱۶,۲ 
 ۳۹۷۲,۶۸ جمع كل  به ميليون ريال

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

 ۲۰۸۰۹,۲ هزينه مواد اوليه و بسته بندي ۱
 ۱۹۶۳,۰۸ هزينه حقوق و دستمزد ۲
 ۱۹۳۴ هزينه انرژي ۳
 ۱۹۴,۸ هزينه تعمير و نگهداري ۴
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  :طرح اجراي براي مناسب منطقه  پيشنهاد-۵

از جمله اثرات بر محيط زيست حائز اهميت انتخاب منطقه و محل مناسب براي طرح از جنبه هاي مختلف 

همچنين .  كيلومتري از مراكز شهر باشد۱۲۰در اين مورد بايد محل ايجاد كارخانه به فاصله . است

دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به بازار فروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي 

چه بسا اشكال در هر يك از موارد .  مناسب دخيل مي باشدارتباطي از مواردي است كه در انتخاب محل

مثالً دور بودن فاصله . فوق ممكن است در قيمت تمام شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذارد

محل توليد از بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد شد و 

موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در ... سيسات زيربنايي نظير آب و برق و يا دسترسي نداشتن به تا

با اين مقدمه با توجه به اينكه محصول توليدي يك محصول غذائي .كيفيت محصول نهايي خواهد شد

در نتيجه استانهاي اطراف تهران .ميباشد،نزديكي به بازار مصرف يك پارامتر مهم در مكان يابي طرح است

 وكالً استانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن يجان شرقي و آذرباو اصفهان

ه را ي صادرات محصول به کشور ترکي برايط خوبي شرايجان شرقين واحد در استان آذرباياحداث ا

ه يحن استان نايتر تين و پرجمعيتر ون بزرگيلي م۴ بالغ بر يتي با جمعيجان شرقيدارد و  استان آذربا

) درصد اقالم باال ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۱۲۴۵ 
) درصد اقالم باال ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۲۶۱,۴ 
) درصد مقدار وام سرمايه ثابت ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۱۹۵,۳ 
)دو در هزار سرمايه ثابت (ه كارخانه هزينه بيم ۸  ۹,۷ 
 ۳۳۶ هزينه استهالك ۹

 درصد هزينه هاي قبل از بهره ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري  ۱۰
)برداري   

۱۸,۲ 

 ۲۶۹۶۶,۶۸ جمع كل 
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رکشت ي و با زي محصوالت باغيل باالي با توجه به پتانسجانيآذربااستان شود،  ي محسوب ميشمال غرب

 هزار هکتار سطح ١١ کشور با يد زردآلويرتبه اول تول( يوه باغي گونه مختلف م۳۰ش از يداشتن ب

ب با يد سيتول است، در يجان شرقيد کشور از آن آذرباي درصد تول٢٠ هزار تن محصول و ٧٠رکشت، يز

 ٥٠٠ هزار هکتار، توت با ٤آلو و گوجه با   هزار تن٤٥٠د ساالنه ي هزار هکتار و تول٣٩رکشت يسطح ز

ر کشت، رتبه دوم کشور ي هکتار سطح ز٤٥ل با ي هکتارو شل١٨٠٠ هکتار، آلبالو با ٢٥٠هکتار، ذغال اخته با 

 ي گونه محصوالت باغ۱۹د يا پنجم در تولو کسب رتبه اول ت). از آن خود ساخته استيجان شرقيرا آذربا

  کشور، 

د  لواشک از يل احداث واحد تولين دلي و به هم کشور را به خود اختصاص داده استيعنوان قطب باغبان

  .  باشدير ميه پذي کامال توجيجان شرقي در استان آذربايمحصوالت سر درخت
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