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  :فهرست مطالب 

  

  محصول يمعرف -۱

  نام و کد محصول ١-١

  يشماره تعرفه گمرک ۲-۱

  محصول يارائه استاندارد ها ۳-۱

  مت محصولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس ۴-۱

  مصرف و کاربرد موارد ۵-۱

  نيقابل جانش يکاال ۶-۱

  امروز يايکاال در دن يکيت استراتژياهم ۷-۱

  محصول يمشخصات فن ١-٨

  تقاضا و عرضه تيوضع  -۲

  يبردار بهره تيظرف يررسب  ۲ -۱

  ديجد يها طرح تيوضع ۲-۲

  محصول واردات روند يبررس ۳-۲

  مصرف روند يبررس ۴-۲

  محصول صادرات روند يبررس  ۵-۲

  محصول به ازين يبررس  ۶-۲

  ت تقاضايوضع ۷-۲

  ديو روش تول يتکنولوژ ياجمال يبررس  -۳

  بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت   ٣-١

   گذاري هيسرما حجم برآورد  -۴

  نيزم ٤- ١ 
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  يمحوطه ساز ٤-٢

  سازي ساختمان ٤-٣

  ماشين آالت و تجهيزات ۴-۴

  زات وتاسيساتيتجه ۵-۴

  ت و وسايل فني و آزمايشگاهيابزارآال ۶-۴

  هينقل ليوسا  ٤-٧

  اداري لوازم  ٤-٨

    برداري بهره از قبل هاي نهيهز ٤-٩

     نشده ينيب شيپ هاي نهيهز ٤-١٠

   محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤ -١١

  مت آنين  و قيانه و محل تامياز ساليه مورد نيزان مواد اوليم ۴ -۱۲

  نيروي انساني مورد نياز ۱۳-۴

  ساليانه سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي  ۱۴-۴

  استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت  ۱۵-۴

  تعميرات و نگهداري  ۱۶-۴

  حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم  ۱۷-۴

  هزينه هاي توليد ساليانه   ۱۸-۴

  طرح ياجرا يبرا مناسب منطقه شنهاديپ  -۵           

             

 يمطالعات مراجع و منابع            
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  خالصه طرح
  

  نوشابه هاي غير الکلي و انرژي زا با قند مايع خرما نام محصول

  سال در ميليون ليتر ٣      ظرفيت پيشنهادي ساالنه طرح

  .به عنوان نوشيدني انرژي زا مورد استفاده قرار ميگيرد  موارد کاربرد محصول

  تن مي باشد ٠نوشابه قند مايع خرما در حال حاضريد جمع کل ميزان تول  ميزان توليد داخلي

  تن بوده است٥٥١٤٦.٨نوشابه غير الکلي معادل  ١٣٨٩واردات در سال    ميانگين واردات در سال گذشته

  تن ٣٧٢٨٤.٨  ساالنه کشور  معادلنوشابه غير الکلي ميزان مصرف   ميزان مصرف ساالنه کشور

  امه پنجمميزان کمبود يا مازاد تا پايان برن
  نوشابه قند مايع خرمابا توجه به مصرف داخلي وميزان توليد ،ميزان کمبود 

  .تن ميباشد٤١٠١٢.٨معادل  )١٣٩٢سال (  تا پايان برنامه پنجم 

  ،عصاره، گاز کربنيکقند مايع خرماآب،   اسامي مواد اوليه عمده

  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  ليتري ۴۰کپسول  co2   :۶۰۰گاز کربنيک        تن ٢٨٥:قند مايع خرما 

ميليون عدد           ٩: درب بطري      ميليون عدد ٩:تن                  بطري  ١٥:عصاره 

  ميليون ريال ١٦٨٠٦:جمع کل         تن ١٢:فيلم شيرينک         ميليون عدد ٩: ليبل

  نفر ٣٠  )نفر ( اشتغال زايي 

  متر مربع٥٠٠٠  ) m2( زمين مورد نياز 

  زير بنا

  ٢٥٠  ) m2( اداري 

  ١٢٥٠  ) m2( توليدي 

  ٧٠٠  ) m2( انبار 

  ميزان مصرف ساالنه يوتيليتي

  ٤٥٠٠  ) m3( آب

  ١٥٠ KWبرق 

  ٢١٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  سرمايه گذاري ثابت

  ٠  )يورو ( ارزي 
  اليون ريليم   ١٢٩٧٦.٢  )ميليون ريال ( ريالي 

  اليون ريليم   ١٢٩٧٦.٢  )ميليون ريال ( جمع 

  يجان شرقياستان آذربا  در صورت کمبود محصول محل پيشنهادي اجراي طرح

  



  شركت پژوهشگران فن گستر  
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و      

  خرماقند مايع با  زا يانرژ ير الكليغ ينوشابه ها طرح توليد     

 

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

    90 آذر  :تاريخ تدوين طرح  

5  

  

  : معرفي محصول  - ۱

.  اسـت پيـدا كـرده   از کشـور هـا    يبرخ جوامعجايگاه بسيار خاصي در نزد ع خرما يزا با قند ما يانرژ ير الکليغ ينوشابه ها

ز دار معمولي عموميت داشته و شيوه بسته بندي نيز مشابه نوشـابه هـاي گـازدار    مصرف اين نوشابه ها همانند نوشابه هاي گا

  . است 

خنک معموالً  يدنيک نوشيانه نوشابه عبارت است از يدر کاربرد عام وباشد يم يدنيز نوشيهر چ يدر لغت به معنانوشابه 

  .است نيريش

 يتوانست از افزودن مواد يم يدنيه بر مصرف آب آشامگردد که بشر عالو يباز م يبه زمان اًاساس يخچه نوشابه سازيتار

 يبرا يروشهائ شيسال پ ۲۵۰ها از يرانيا. ه کند يرا ته يمتعدد ين کننده ها به آب شربت هايريچون طعم دهنده ها و ش

ند کرد يدرست م ييق کردن آن شربت هايه کارامل در خوزستان را ابداع کرده بودند و با رقيشکر و تهيحرارت دادن ن

   .داشت  يشتر مصارف درمانيکه ب

کند   يعات ميدن مايک نوشابه با طعم خوب ضمن رفع عطش کمک به آشاميباشند و  يآب م% ۹۰حدود  يدارا نوشابه ها

وجود  يدنيبه آب آشام يکه دسترس ين آبهاست لذا مصرف نوشابه در مناطقيکه آب موجود در نوشابه ها سالمترياز آنجائ

  . است يبطر ۱۴۴تر در سال است که معادل يل ۴۸ران يمصرف سرانه نوشابه در ا. ت استيحائز اهم يداشتندارد از نظر به

وجود  يد نوشابه سازيرسد و ده ها هزار کارخانه تول يارد دالر نوشابه گازدار به فروش ميليا صدها ميامروزه در سراسر دن 

  . دارد 
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  : نام و کد محصول  ١- ١

  

  رديف شرح محصول کد ISIC  واحد سنجش

 ۱  نه يتاميو ينوشابه ها  ۱۵۵۴۱۱۱۸ تن

    

  : شماره تعرفه گمرکي ۱- ۲

  

  سود بازرگاني  شرح کاال  کد تعرفه  رديف

  ۶۰ كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  ٢٢٠٢٩٠٠٠  ۱

  

  : ارائه استاندارد هاي محصول ۱- ۳

  

 تانداردشماره اس موضوع سال چاپ

 ١٢٥٠ هايژگيو -نوشابه ١٣٨٦

 ٣٦٩٠ کننده نوشابه  آيين کار بهداشتي واحدهاي توليد ١٣٨٩

 ١٢٤٩ ييايميآزمون ش يروشها-نوشابه  ١٣٨٥
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  : بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي محصول۱- ۴

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

 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 تمام

 محصول، مصرف يهاکانون 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

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

 .بود خواهد موثر محصول فروش متيق

 .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 -۵

  .گردد يم محصول شده تمام متيق کاهش باعث سربار يها نهيهز نمودن سرشکن

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

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

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

 ينوشابه ها يتريل يليم ٣٠٠ يهربطر يداخل ينوشابه مورد نظر در طرح امکان فروش آن در  بازارها ديدر صورت تول -

  .رسد يم فروش به )ت محصوالتيفيبه سطح ک يبستگ(ال ير ٥٠٠٠ -٤٠٠٠حدود  ره خرما يزا با ش يانرژ ير الکليغ
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تـا يـك    ۷/۰ب ميوه خرما مي باشد كه با قيمـت بـين   بازار اكثر كشورهاي اروپائي ، آمريكائي و آسيائي مملو از انواع آ  -

       . بفروش مي رسد  cc۳۰۰  دالر براي هر بطري

                                 

  : موارد مصرف و کاربرد ۱- ۵

وجود در قندهاي مرد که  يگيمورد استفاده قرار م يدنيبه عنوان آشام ع خرمايزا با قند ما يانرژ ير الکليغ يد نوشابه هايتول

داراي ) شـكر معمـولي  (اين قندها در مقايسـه باسـاكاروز   . خرما بيشتر از نوع احيا ء كننده آن يعني فروكتوز و گلوكز است 

مزاياي نسبي بسيار خوبي مي باشند كه از جمله آنها مي توان بـه بهداشـتي و طبيعـي بـودن آنهـا و همچنـين قـدرت شـيرين         

دن قندهاي احياء كننده، سبب جذب راحت آن توسط بدن و نبود عوارض جانبي مانند طبيعي بو. كنندگي بيشتر اشاره كرد 

خرمـا   عيقنـد مـا  چاقي ، فشارخون، مشكالت قندي و ديابتي مي باشد بنابراين با عنايت كامل به خصوصيات فوق الـذكر از  

  .دناستفاده مي نماي ع خرمايه نوشابه قند مايدر ته يه اصليماده اولبعنوان 

  

  : الي قابل جانشينکا۱- ۶

توان انواع نوشابه و يرد ميگ يمورد بهره قرار م يدنيع خرما به عنوان نوشيزا با قند ما يانرژ ير الکليکه نوشابه غياز آنجائ

 فشار نظير سالمتي مشكالت برخي با ارتباط دليل بهکن ين نام برد، ليجانش يرا به عنوان کاال ير الکليغ يها يدنينوش

امکان رقابت با محصول مورد اشاره  ، خون انسولين و گلوكز سطح افزايش و چاقي دندان، فساد قلبي، ايه بيماري خون،

  تركيبات از حاصل اي تغذيه ارزش افزايش بر عالوه محصول اين توليد باگر  يد ياز سو. در طرح را نخواهند داشت
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 ارزش ايجاد سبب باشد، نمي خوري تازه مناسب هك ٣ و٢ درجه نامرغوب خرماي از حاصل شيره از استفاده با ، خرما 

                                                                                                                                                                                   .گردد مي نيز افزوده

  : تراتژيکي کاال در دنياي امروزاهميت اس  ۱ - ۷

ساز به  يرژان ييک ماده غذايباشد که بعنوان يدراته مياز کربوه يار غنيبس ييک ماده غذاي ع خرمايقند مازا با  ينوشابه انرژ

مناسب و  يو فرهنگ ساز يين ماده غذايشده و موجود در ا رات ذکيباشد به لحاظ خصوص يقابل هضم و جذب م يراحت

ل يت مصارف آنها به دلين و محدوديگزيجا يسه مضرات کاالهايمشابه و مقا يسه با کاالهاين کاال در مقايت ايان اهميب

ک نموده و مصرف کنندگان يک محصول استراتژين محصول را به يا ،مشابه  ير کاالهايذپاثرا ت مخرب و جبران نا

 كنندگان توليد ترين بزرگ از ايران كه آنجا ازو .را به خود اختصاص داده است يژه ايو طرفداران خاص و و يجهان

 فراواني بالقوه و بالفعل توانايي از كشاورزي از بخش اين كه دارد وجود اعتقاد اين آيد، مي شمار به دنيا در خرما

 در اي مالحظه قابل توانايي مناسب، شرايط آمدن فراهم صورت در كه است نهفته آن در استعداد اين و بوده برخوردار

 سال در توليدي خرماي تن ميليون حدود دو از كه است ذكر به الزم . باشد داشته جهاني ، بازارهاي به عرضه

   .شود مي محسوب نييپا يفيبا درجات ک خرما ون تنيليم ١ بر بالغ حدود١٣٨٩
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  : مشخصات فني  محصول ١- ٨

  

  خرما قند مايع گرم ١٠٠مواد مغذي کليدي در 

 ٣٠٠ )يلوکالريک( ينرژا

 ٠ )گرم(ن يپروتئ

 ٠ )گرم( يچرب

  ٠  کلسترول

 ٧٢ )گرم(درات يکربوه

 ٣٦ )گرم يليم(وم يزيمن

 ٥٩ )گرم يليم(م يکلس

 ٦٣ )گرم يليم(فسفر 

 ٣ )گرم يليم(هن آ

 ١ )مگر يليم(م يدس

 ٦٤٨ )گرم يليم(م يپتاس

 ٥٠ )ين الملليواحد ب(ن آ يتاميو

 ٩ )گرم يليم( ١ن بيتاميو

 ١ )گرم يليم( ٢ن بيتاميو

 ٢.٢ )گرم يليم( ٣ن بيتاميو

 ١٢ )کروگرميم(فوالت 

 ٣ )گرم( ييبر غذايف

زان ابتال يدهد که م يقات نشان ميتحق .وم نقش دارديزيمن ياديل داشتن مقدار زياز سرطان به دل يريشگيخرما در پع يقند ما

  .باشد يم ز جهان کمتريخرماخ ياز سرطان در افراد ساکن نواح يبه انواع
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 : تقاضا و عرضه وضعيت - ۲

  : برداري بهره ظرفيت بررسي ۲- ۱

 ع خرمايزا با قند ما يانرژ ير الکليغ ينوشابه هاخرماي تصفيه شده ، توليد  عيقند مابسيار مناسب  يكي از موارد مصرف 

معروف و همچنين  نوشابهد به وفور در كشورهاي خارجي مصرف مي گردد و قيمت آن در مقايسه با چن نوشابهاين . است 

خرما وجود ندارد ولي در صورت  عينوشابه با قند ماتوليد  رانيانوشابه هاي معمولي گازدار قابل توجه است و در كشور 

  . ايجاد واحد توليدي ، پيش بيني بازار مناسبي براي آن مي گردد 

  

  

  : جديد هاي طرح وضعيت ۲- ۲

  

  ويتامينهواحد هاي در حال احداث نوشابه هاي 

 شهر مقدار واحد سنجش تعداد

  شرقي  آذربايجان ٢٢٠٠٠٠٠ ليتر ١

  اصفهان ٤٠٠٠٠٠٠ ليتر ١

  تهران ٥٠٠٠٠٠٠ ليتر ٢

  خوزستان ٩٨٨٤٠٠٠ ليتر ٢

 بلوچستان و  سيستان ٢٥٠٠٠٠٠ ليتر ١

  كرمان ٢٠٢٥٠٠٠٠ ليتر ٤

  جمع کل ٤٣٨٣٤٠٠٠ ليتر ١١

  

  



  شركت پژوهشگران فن گستر  
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و      

  خرماقند مايع با  زا يانرژ ير الكليغ ينوشابه ها طرح توليد     

 

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

    90 آذر  :تاريخ تدوين طرح  

12  

  

  : محصول واردات روند بررسي ۲- ۳
 

 واردات انواع نوشابه غير الکلي

  شرح کاال شماره تعرفه سال
  وزن

 )کيلو گرم(
 ارزش دالري

 7143693 18008169 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1384

 11119403 25887739 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1385

 32248721 64282912 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1386

 33073407 62594990 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1387

 24396740 40083597 ديگري  مذكور نباشندكه  در جاي  ,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1388

 32675984 55146835 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1389
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  واردات انواع نوشابه غير الکلي

 ارزش دالري وزن کيلو گرم  کشور سال

 456937 636249 آلمان 1388

 3547550 1733954 اتريش 1388

 87511 71011 استراليا 1388

 11171350 25505678 امارات متحده عربي 1388

 78577 118932 بلژيك 1388

 265540 332517 تركيه 1388

 143703 337252 جمهوري كره 1388

 2094229 4998017 عربستان سعودي 1388

 36690 163000 كويت 1388

 38500 37614 مالزي 1388

 168171 219784 منطقه آزاد كيش 1388

 5952976 5766233 هلند 1388

 355006 163356 هند 1388
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  واردات انواع نوشابه غير الکلي

  ارزش دالري  وزن کيلو گرم  کشور سال

 296639 501507 آلمان 1389

 4478823 2267823 اتريش 1389

 6340 9862 ارمنستان 1389

 15580 9970 اسپانيا 1389

 15230921 34989881 امارات متحده عربي 1389

 64867 106920 بحرين 1389

 173585 159394 بلژيك 1389

 8870 9750 تايلند 1389

 2225603 4804964 جمهوري كره 1389

 2085121 4647306 عربستان سعودي 1389

 44381 65694 لبنان 1389

 256419 226368 مالزي 1389

 72935 184520 ه آزاد كيشمنطق 1389

 7715900 7162876 هلند 1389
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  : مصرف روند بررسي ۲- ۴

   نوشابه غير الکليروند مصرف 

  )تن(ميزان مصرف  )تن(ميزان توليد   )تن(صادرات  )تن(واردات  سال
  سرانه مصرف

  )کيلو گرم(

1384 18008.1 11605.8 ٠  6402.3  0.09  

1385 25887.7 63119.1 ٠ 37231.4  0.5  

1386 64282.9 77705.5 ٠ 13422.6  0.6  

1387 62594.9 48298.8 ٠  14297.1  0.7  

1388 40083.5 24584.5 ٠  15499  0.8  

1389 55146.8 17862 ٠  37284.8  0.9  

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 

  
  

  : محصول صادرات روند بررسي ۲- ۵
  

 انواع نوشابه غير الکلي اتصادر

 ارزش دالري )کيلو گرم(وزن  شرح کاال شماره تعرفه سال

 3322322 11605830 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1384

 14045141 63119168 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1385

 20146010 77705529 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1386

 12832861 48298809 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1387

 10975702 24584521 ر نباشندكه  در جاي  ديگري  مذكو,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1388

 9605631 17862032 كه  در جاي  ديگري  مذكور نباشند,ساير نوشابه هاي  غيرا لكلي  22029000 1389
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 صادرات انواع نوشابه غير الکلي

  ارزش دالري )کيلو گرم(وزن   کشور سال

 93826 395512 پاكستان 1388

 10164 9240 ژاپن 1388

 12672 15840 گامبيا 1388

 20861 25005 آذربايجان 1388

 56174 51325 آلمان 1388

 5011 12528 اتريش 1388

 13698 12453 استراليا 1388

 841771 849326 افغانستان 1388

 2520 3280 امارات متحده عربي 1388

 22640 20582 انگلستان 1388

 31403 28548 يكااياالت متحده آمر 1388

 11715 10650 تاجيكستان 1388

 6369 5790 سوئيس 1388

 11000 10000 سومالي 1388

 14960 13600 صربستان 1388

 8797763 21997101 عراق 1388

 1743 1584 عربستان سعودي 1388

 22704 20640 فرانسه 1388

 944 858 فيليپين 1388

 25718 23380 قرقيزستان 1388

 276751 371471 قزاقستان 1388

 20882 18984 كانادا 1388

 155791 148203 كويت 1388

 235760 259600 لبنان 1388

 237854 238075 مالزي 1388

 931 876 موزامبيك 1388

 77 70 نيوزيلند 1388

 44000  40000  يمن 1388

�	اق
89%
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 صادرات انواع نوشابه غير الکلي

  ارزش دالري )کيلو گرم(وزن   کشور سال

 86834 436150 پاكستان 1389

 19360 17600 چين 1389

 21120 19200 ژاپن 1389

 100 280  گرجستان 1389

 11628 11216 آذربايجان 1389

 67035 63619 آلمان 1389

 1435 410 اتريش 1389

 972 1850 ازبكستان 1389

 21540 20040 استراليا 1389

 1317596 1252203 فغانستانا 1389

 6613 5242 امارات متحده عربي 1389

 48629 44208 انگلستان 1389

 31650 29292 اياالت متحده آمريكا 1389

 21120 19200 بحرين 1389

 15247 14057 تاجيكستان 1389

 96748 90976 تايلند 1389

 880 800 تركمنستان 1389

 21120 19200 تركيه 1389

 6875 6250 نگاپورس 1389

 660 600 سوئيس 1389

 22044 20040 سومالي 1389

 6991526 14865333 عراق 1389

 58468 53152 عربستان سعودي 1389

 21120 19200 عمان 1389

 462 1058 فروشگاه آزاد شاهد 1389

 973 885 فيليپين 1389

 15620 14200 قرقيزستان 1389

 48570 183791 قزاقستان 1389

 24 24 قطر 1389

 55099 50090 كانادا 1389

 3960 3600 كنيا 1389

 61688 56080 كويت 1389

 120444 109600 لبنان 1389

 2640 2640 مالديوز 1389

 405181 429272 مالزي 1389

 650 674 نيوزيلند 1389
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�	اق
83%

  
  

 :محصول به نياز بررسي۲- ۶
  ر الکليانواع نوشابه غي

  )تن(ظرفيت خالي  )تن(ميزان مصرف  )ظرفيت عملي(درصد ظرفيت توليد 70  )تن(ميزان توليد   سال

1384  ٠  ٠ 6402.3  6402.3  

1385  ٠ ٠ 37231.4  37231.4  

1386  ٠ ٠ 13422.6  13422.6  

1387  ٠  ٠  14297.1  14297.1  

1388  ٠  ٠  15499  15499  

1389  ٠  ٠  37284.8  37284.8  

  

  :اوضعيت تقاض۲- ۷

  انواع نوشابه غير الکلي

  ميزان تقاضاي گذشته =رديف  ۲جمع   )تن(ميزان مصرف   )تن(صادرات  سال

1384  11605.8  6402.3  18008.1  

1385  63119.1 37231.4  100350.5  

1386  77705.5 13422.6  91128.1  

1387  48298.8 14297.1  62595.9  

1388  24584.5 15499  40083.5  

1389  17862 37284.8  55146.8  
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  : بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد - ۳

ار ير مخصوصاً در دهه گذشته بسياما در چند سال اخ. ران وجود داشته استيان دور و دراز در اياز سال يصنعت نوشابه ساز

 .  است ن صنعت رشد کردهيا

ع خرمـا و آبگـرم در   يز اينـرو ابتـدا قنـد مـا    ا. جهت توليد نوشابه نخست الزم است که فرموالسيون تهيه محلول آماده شود 

ع خرما در آب محلول حاضر به کربوکولر يا ميکسـر پمپـاژ   يشوند و پس از حل شدن قند ما يداخل ميکسر با هم مخلوط م

باشـد کـه اخـتالط آنهـا را      يم) ع خرماي، عصاره و محلول آب و قند  ما CO2گاز (سه مخزن  يکربوکولر دارا. گردد  يم

 يعلت تزريق گاز به محلول در دما. دهد  يانجام م) درجه سانتيگراد ۴-۶(پايين  يق و به نسبت تعيين شده در دمابطور دقي

باشد که به سيستم تغذيه دستگاه پـرکن   يمحلول حاضر در اين مرحله همان نوشابه م. باشد  ياز فرار گاز م يپايين پيشگير

هـا را   يبطـر  يشستشو) ماشين اول( ياست که سيستم ورود ييک شاس اين دستگاه شامل سه ماشين در. گردد  يارسال م

هـا بـه ترتيـب از ناحيـه پليـت       يفک متحرک مجهز به نـازل ، بطـر   ۲۴دهد بدين ترتيب که با  يانجام م يبصورت چرخش

ز مسير ا يشود و در قسمت ي، آب با فشار به داخل آن پاشيده م يقرار گرفته و ضمن حرکت چرخش يگلويي در بستر گلوي

مجددا به حالـت اوليـه    يمسير دوران يشود و در انتها يبه حالت مايل قرار گرفته و آب آن تخليه م يشکل ، بطر يدايره ا

عمـل   ياين دستگاه نيـز بـه شـکل چرخشـ    . گردد  يبه دستگاه پرکن تحويل م يبرگشته و توسط سيستم ستاره ا) يعمود(

 يجـک نيومـاتيک   يبـا نشـيمنگاه نـازل از طريـق اعمـال نيـرو       يدرب بطـر  يدکه آب بن. باشد  ينازل م ۳۲ ينموده و دارا

پـر شـده بطـور     يهـا  يبه هـر حـال بطـر   . گردد  يويژه کنترل م يتوسط سنسورها يميزان پر شدن بطر. گيرد  يصورت م

بل تنظيم درب بند قا يهدها يخودکار به سيستم درب بند تحويل گرديده که ميزان محکم بستن درب از طريق کالچ مگنت

  .باشد  يم
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گيرد بدين ترتيب که  يبه همين نام صورت م يتوسط ماشين يبل زني، عمليات ل يبطر يپس از مراحل پر شدن و درب بند

يابد ، به همراه خود گردانيده و پس از  يتماس م يبطر يحين دوران ، لبه آزاد برچسب را که به قسمت پيرامون ميان يبطر

از ... سپس جهـت درج مشخصـات قيمـت و تـاريخ توليـد و      . گردد  يسب توسط کاتر جدا م، برچ يطول محيط بطر يط

 ۶ها که معموال بصـورت مجموعـه    يشيرينگ بطر يآيد و سرانجام بسته بند يدستگاه کدزن جوهر افشان استفاده بعمل م

ها لبه  ياز رديف شدن بطرآن پس  يگردد که ط يباشد توسط دستگاه رديف کن ، طاقه پيچ و شيرينگ انجام م يتايي م

 يبه همديگر اتصال يافته و بسته به درون اطاقک گرم انتقال م يفوقان ينايلون که در زير قرار دارد با حرکت بازو ييک ال

گيرد و بالفاصله پس از خارج شـدن   يرا به خود م يبطر ينرم شده و شکل برآمدگيها ييابد که در اثر گرما پوشش نايلون

و مجموعـه بطـور محکـم در     منقـبض گرديـده    نايلون سرد به بسته دميده شده و در اثر سرد شدن  يان هوااز اطاقک ناگه

  .شود که توسط ليفتراک به انبار محصول انتقال داده خواهد شد  ياز نايلون يکپارچه م يقالف
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  نمودار فرآيند عمليات نوشابه گازدار

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 آب

  )ميکسر(مخلوط شدن 

  )کربوکولر(مخلوط شدن 

 قند مايع خرما

 CO2گاز 

 شربت شيره خرما

 درب بطري
  تشوي بطري ، پر کردن و درب بنديشس

 ليبل زن ليبل

  کد زن

 نايلون  بسته بندي

 انبار محصول
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 :بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت  ۳- ۱ 

در اين راستا هر واحد صنعتي با . باشد رشد و تكامل صنايع جهان تاحدود زيادي مرهون رقابت بين واحدهاي صنعتي مي

وند به مرور زمان باعث بهبودكيفيت افزايش كيفيت محصوالت خود، سعي دركسب سهم بيشتري از بازار را دارد و اين ر

كيفيت جهت تعيين صحت عمل توليد، مطابق  كنترل.  محصوالت و در نتيجه رشدكيفي جوامع صنعتي شده است

گردد تا ضمن جلوگيري ازتوليد محصوالت  اين عمليات سبب مي. گيرد مشخصات فني تعيين شده براي محصول انجام مي

 .وگيري به عمل آمده و قيمت تمام شده محصول كاهش يابدها جل معيوب، ازهدر رفتن سرمايه

  :توان به صورت زير خالصه كرد به طور كلي اهداف كنترل كيفيت را مي

 حفظ استاندارهاي تعيين شده   •

 تشخيص و بهبود انحرافات درفرآيند توليد •

 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد •

 ارزيابي كارآيي افراد واحدها •

 

توان گفت كنترل كيفيت عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد كاال و خدمات، بر طبق استاندارهاي  به عبارت ديگر مي

تعيين شده و بازرسي به عنوان يكي از اجزاء جدايي ناپذيركنترل كيفيت به منظور شناخت عيوب و تهيه اطالعات مورد نياز 

  . گيرد صنعتي انجام ميبراي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي 
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  :مراحل بازرسي كلي با توجه به وضعيت هرصنعت به ترتيب ذيل مي باشند

 درمرحله تحويل مواد اوليه) ۱ 

 درمرحله آغاز توليد) ۲ 

 قبل ازآغاز عمليات ) ۳ 

 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت ) ۴ 

 گردد مي پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب) ۵ 

 درمرحله پاياني كار) ۶ 

 .هريك از اين مراحل بازرسي ممكن است درمحل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيرد

دراين واحد با توجه به ويژگيهاي اين صنعت ، هر يك ازمراحل ضروري كنترل كيفي و محل انجام اين آزمايشها تعيين 

  .خواهد شد

 .بايد در سه مرحله اعمال نمود مطابق آنچه گفته شد، كنترل كيفيت را 

 كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱ 

 كنترل حين توليد) ۲ 

 كنترل نهايي) ۳ 

  .شود كه هريك از موارد فوق در زير شرح داده مي
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 :كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱

مورد انتظار  يتطابق ويژگيهانمونه کاال از جهت  يبر رو يقبل از مرحله خريد با بررس ياين بخش از کنترل کيفيت بايست

گيرد بايستي به دور  استفاده قرار مي ترين مادة اوليه مورد آب كه به عنوان اصلي ياز قبيل بررس يصورت گيرد که موارد

هاي صنعتي باشد كه در  پذيري از هرگونه فاضالب يا پساب از هرگونه آلودگيهاي ميكروبي ناشي از عوامل محيطي و تاثير

شده از جهت عدم  يره خرما خريداريکيفيت شگيرد،  شناسي انجام مي شناسي و باكتري آزمونهاي ميكروباين ارتباط 

  . زان کيفيت مواد خواهد بوديوجود مواد ناهمگون و همچنين کنترل  م

 

 :كنترل حين توليد) ۲

د به آب با نسبت معين، اختالط باشد از جمله افزودن موا يمراحل توليد م ياين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمام

  .باشد يم........ ع خرما با آب با نسبت مناسب و يقند ما

  : نوشابه يفيشات کنترل کيآزما

مقدار گاز  يريغلظت، اندازه گ يري، اندازه گ pH يرياندازه گ: شود عبارتند از ينوشابه انجام م يرا رو يشاتيآزما

ته يدياس يرينوشابه، اندازه گ رنگ يريواد جامد حل شونده در آب، اندازه گا ميا غلظت يکس يبر يريک، اندازه گيکربن

 ين مواديا ايببرند که آ يتا پ. دهند يآن انجام م يشات را روين آزمايک نمونه برداشته و ايکبار يم ساعت يهر ن نوشابه

  . ده استيواقع گرد موثرشده است که به آن اضافه 
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  :كنترل نهايي) ۳

 ،  ۱۲۵۰، شماره   يي نوشابه در برگيرنده بررسي ويژگيهاي مورد انتظار از محصول مطابق استاندارد ملي ايراننها  كنترل

مي باشد كه به معرفي مقادير مجاز مواردي از قبيل چگالي ، ميزان مواد جامد محلول در آب ، مواد جامد كل ، اسيديته 

  .موجود در نوشابه مي پردازد PHافئين و ميزان كل، گاز كربنيك ، بنزوئيك اسيد ، فسفريك اسيد ، ك

همچنين كيفيت ظاهري بسته بندي نوشابه پر شده در بطري پالستيكي از جهت نحوه چسبيدن ليبل و شكيل بودن بسته 

  .از ديگر موارد بازرسي كيفي محصول قلمداد مي گردد... بندي شيرينک پگ شده و 

 

  : گذاري سرمايه حجم برآورد - ۴

  

  واحد  ظرفيت ساليانه  صولنام مح

  تريل  ۳۰۰۰۰۰۰  ع خرما يزا با قند ما يو انرژ ير الکلينوشابه غ

  

  

  :زمين ٤ - ١

  برآورد مربع متر ٥٠٠٠ع خرما يزا با قند ما يانرژ ير الکلينوشابه غ ديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

 برآورد الير ونيليم  ۱۰۰۰  نيزم ديخر نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع هر متيق گرفتن نظر در با ، شود يم

  .شود يم
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  : محوطه سازي  ٤- ٢
  

  )ميليون ريال(هزينه كل   هزار ريال)هرمترمربع(هزينه  )مترمربع(مقدار  نوع فعاليت مربوط به محوطه سازي

  ۵۰  ۲۰  ۲۵۰۰  خاكبرداري و تسطيح

  ۱۶۰  ۲۰۰  ۸۰۰  پاركينگ ،خيابان كشي

  ۸۰  ۱۰۰  ۸۰۰  فضاي سبز

  ۳۳۷.۵  ۴۵۰  ۷۵۰  ديواركشي

  ۲۲.۵  ۱۵۰۰  ۱۵  )عدد(چراغهاي محوطه  : ساير

  ۶۵۰  جمع کل

  

  

  : سازي ساختمان  ٤- ۳

  )ريال(هزينه هر مترمربع   )مترمربع ( زيربنا  نام ساختمان
  هزينه كل  

  ) ميليون ريال( 

  ۲۶۴۰  ۲۲۰۰۰۰۰  ۱۲۰۰  سالن توليد

  ۱۴۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۷۰۰  يه و بسته بنديمحصول و مواد اول انبار

  ۱۵۰  ۱۵۰۰۰۰۰  ۱۰۰  تعميرگاه تاسيسات

  ۱۲۵  ۲۵۰۰۰۰۰  ۵۰  آزمايشگاه

  ۳۶۰  ۳۶۰۰۰۰۰  ۱۰۰  ساختمانهاي اداري

  ۱۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۵۰  نمازخانه و غذاخوري

  ۴۷۷۵    ۲۲۰۰  کل  جمع
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  : ماشين آالت و تجهيزات ۴- ۴
  

  )ميليون ريال(هزينه كل  تعداد  كشور سازنده  نوع تجهيزات

  ٦٠٠  ۱  ايران   رهيمخاز ن ذخ و  ميکسر  

  ١٤٠٠  ۱  ايران )در ساعت ٢٠٠٠(شستشو ،پر کن و درب بند

  ١١٥٠  ۱  ايران  و مخزن و کپسول ) ميکسچر(کربوکولر 

  ٢٧٤  ۱  ايران  بل زنيل

  ١٠٠  ۱  ايران  کد زن

  ٤٥٠  ۱  ايران  نکيريش يرديف کن و بسته بند

  ١٨٦  ۱  ايران  نقاله نوار

  ٥٥٠  ۱  ايران  انتقال يل به همراه پمپ هايتلوله و اتصاالت استنلس اس

  ١٨٠  ۱  ايران  کمپرسور هوا

  ۴۸۹۰  جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات

  

  

  : تجهيزات وتاسيسات ۴- ۵

  

  مقدار  واحد  شرح
هزينه يك 

  )ريال(واحد

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  ۲۵۵  ۱۷۰۰۰۰۰  ۱۵۰  لو واتيک  حق انشعاب برق 

  ۶۵  ۶۵۰۰۰۰۰۰   ۱  نچيا  حق انشعاب آب

  ۲۳۰  ۲۳۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يسر  )هيش تصفيپ(سات سيستم فاضالبيزات و تاسيتجه

  ۱۱  ۱۰۰۰۰۰۰  ۱۱  كپسول  سيستم اطفاء حريق 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط   يستم ارتباط تلفنيس

  ۱۱۲  -  -  -  ه ساختمانهايش و تهويتأسيسات گرمايش و سرما

  ۶۷۵  جمع کل 
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  : ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي ۴- ۶

  

  )ميليون ريال (هزينه كل  )ريال(هزينه واحد  تعداد  الم مورد نيازاق

  ۱۶  ۱۵۰۰۰۰۰۰  -  کسريو م يشگاهيظرو ف آزما

PH ۳.۶  ۲۲۵۰۰۰۰  ۱  متر  

  ۸  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  آون الكتريكي

  ۲.۴  ۲۴۰۰۰۰۰  ۱  انكوباتور

  ۵  ۴۰۰۰۰۰۰  ۱  ترازوي ديجيتال

  ۲۵  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  يکروبيزات کشت ميتجه

  ۶۰  جمع کل

  

  

  

  : نقليه وسايل   ٤- ٧

  

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

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يخودرو سوار

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )يتن۲(وانت

  ۲۸۰  جمع کل
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  : اداري لوازم  ٤- 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  

۱۰۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  

۳۰۰۰۰۰۰  

  

۱۴  

۲  

۲  

۳  

  ۳۰  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۲  يو مبلمان ادار يز و صندليم

  ۱۲  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  -  ريسا
  ۶۶  جمع کل

  

  

    :برداري بهره از قبل هاي هزينه  ٤ - ٩

نه حقوق و دستمزد در يهز ، مجوز اخذ ه ويت و مطالعات اولشرک ثبت نهيهز شامل، طرح ي بردار بهره از قبل هاي نهيهز

 يم برآورد الير ونيليم۳۸۹.۲  )ه ثابتيسرما% ٣(ريبا کسر در آمد حاصله و سا يشيآزما برداري بهره نهيهز و دوره اجرا

  .شود

  

    : نشده بيني پيش هاي هزينه  ٤- ١٠

  .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ هاي نهيهز عنوان به )لايون ريليم ۶۱۷.۹(طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥
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   :محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت  ٤- ١١
  

  )لميليون ريا(هزينه ريالي  شرح  رديف

  ۱۰۰۰  زمين  ۱

  ۵۴۲۵  ساختمان و محوطه سازي  ۲

  ۶۶  وسايل دفتري   ۳

  ۴۸۹۰  ماشين آالت و تجهيزات خط توليد  ۴

  ۶۰  يشگاهيزات آزمايتجه  ۵

  ۶۷۵  هيزات و تاسيسات عموميتج  ۶

  ۲۴۲.۳  )درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۷

  ۶۱۷.۹  )درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده   ۸

  ۱۲۹۷۶.۲  جمع

  

  : ميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانه و محل تامين  و قيمت آن  ۴- ۱۲

  اوليه نام مواد
  مقدار مصرف ساالنه  منبع تامين

  )نت(

  قيمت كل  )تني(قيمت واحد 

  واحد  بها  خارجي  داخلي  )ميليون ريال (

  ۷۱۲۵  الير  تن۲۵۰۰۰۰۰۰  %۹.۵=۲۸۵  ----  داخلي ع خرمايقند ما

  ۲۲۵۰  الير  تن۱۵۰۰۰۰۰۰۰  %۰.۵=۱۵  ----  داخلي عصاره 

  -----  داخلي CO2گاز 
  کپسول ۶۰۰

  يتريل ۴۰ 
  ۷۸  الير  هر کپسول۱۳۰۰۰۰

  ۵۵۸۰  الير  هر عدد ۶۲۰  عدد  ۹۰۰۰۰۰۰   ----  داخلي يبطر

  ۸۵۵  الير  هر عدد ۹۵  عدد  ۹۰۰۰۰۰۰  ----  داخلي يدرب بطر

  ۶۳۰  الير  هر عدد ۷۰  عدد  ۹۰۰۰۰۰۰  -----  داخلي ليبل

  ۲۸۸  الير  تن ۲۴۰۰۰۰۰۰  تن۱۲  -----  داخلي  نکيريلم شيف

  ۱۶۸۰۶  جمع کل
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  : نيروي انساني مورد نياز ۴- ۱۳

  

  

  :ساليانه  سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي ۴- ۱۴

  

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(هزينه هر واحد  مصرف ساالنه  واحد  شرح

  ۱۴۱.۸  ۶۰۰  ۲۳۶۲۵۰  لو واتيک  برق مصرفي

  ۱۱.۲  ۲۵۰۰  ۴۵۰۰  متر مکعب  آب مصرفي

  ۱۴۷  ۷۰۰  ۲۱۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۱۲۶  ۷۰۰۰  ۱۸۰۰۰  تريل  بنزين

  ۴۲۶  جمع كل

  

 اهانه و ساالنهليست شاغل و مقدار حقوق م

 كل پرداخت

   ساليانه
 ) ميليون ريال(

مزاياي ساليانه 

 )ماه ۲(

کل حقوق 

 ساليانه

متوسط حقوق 

  ماهانه
 )ميليون ريال (

 تعداد 

 شرح
  مرد  زن

 مديريت ۱ - ۱۴ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 مهندس ۲ - ۱۲ ۲۸۸ ۴۸ ۳۳۶

 پرسنل توليدي
 تكنسين ۲ - ۹ ۲۱۶ ۳۶ ۲۵۲

 ماهر ارگرك ۹ - ۷ ۷۵۶ ۱۲۶ ۸۸۲

  کارگر ساده ۹ ۳ ۵ ۷۲۰ ۱۲۰ ۸۴۰

 ....)راننده و(يپرسنل خدمات  ۱ - ۶ ۷۲ ۱۲ ۸۴

  پرسنل دفتر مركزي ۳ - ۷ ۲۵۲ ۴۲ ۲۹۴

  جمع ۲۷ ۳  ۲۴۷۲ ۴۱۲ ۲۸۸۴

  %)۲۳(اير مزايسا ۶۶۳.۳

  ايجمع کل حقوق و مزا ۳۵۴۷.۳
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  :استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت ۴- ۱۵

  

  )ميليون ريال(زينه كل ه  نرخ استهالک  شرح

  ۲۷۱.۳  %۵   يساختمان و محوطه ساز

  ۶۷.۵  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۶  %۱۰  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي

  ۴۸۹  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲۸  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۳.۲  %۲۰  وسايل اداري 

  ۸۷۵  جمع

  

  :تعميرات و نگهداري ۴- ۱۶

  

  )ليون ريالمي( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۱۰۸.۵  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز

  ۲۴۴.۵  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۳  %۵  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي

  ۶۷.۵  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۲۸  %۱۰  وسايط نقليه

  ۶.۶  %۱۰  وسايل اداري 

  ۴۵۸.۱    جمع كل
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  :حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم ۴- ۱۷

  

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

۱۷۶۵.۴+۱۲۹۷۶.۲=۱۴۷۴۱.۶  

  

  :هزينه هاي توليد ساليانه ۴- ۱۸      

   

  )ميليون ريال (زينه ه  شرح  رديف

  ۱۴۰۰.۵  )ماه  ۱( مواد اوليه و بسته بندي  ۱

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

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

  ۳۸.۲  )ماه ۱(ير و نگهداريتعم  ۴

  ۱۷۶۵.۴  جمع كل  به ميليون ريال

  )ميليون ريال (مبلغ   شرح  رديف

  ۱۶۸۰۶  هزينه مواد اوليه و بسته بندي  ۱

  ۳۵۴۷.۳  هزينه حقوق و دستمزد  ۲

  ۴۲۶  هزينه انرژي  ۳

  ۴۵۸.۱  هزينه تعمير و نگهداري  ۴

  ۱۰۶۱.۸  )درصد اقالم باال  ۵(هزينه پيش بيني نشده   ۵

  ۲۲۲.۹  )درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش   ۶

  ۵۱۹  )درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ۵(هزينه تسهيالت مالي   ۷

  ۲۶  )دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه   ۸

  ۸۷۵  هزينه استهالك  ۹

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

  ۲۴۰۳۳.۷  جمع كل 
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  :طرح اجراي براي مناسب منطقه پيشنهاد - ۵

در اين مورد بايد . استانتخاب منطقه و محل مناسب براي طرح از جنبه هاي مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز اهميت 

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به بازار . از مراكز شهر باشد يمحل ايجاد كارخانه به فاصله قابل توجه

چه بسا اشكال در هر . فروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي ارتباطي از مواردي است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشد

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

بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد شد و يا دسترسي نداشتن به تاسيسات زيربنايي 

با اين مقدمه با توجه به اينكه .كاهش در اثر توليد و تغيير در كيفيت محصول نهايي خواهد شدموجب ... نظير آب و برق و 

در نتيجه استانهاي .نزديكي به بازار مصرف يك پارامتر مهم در مكان يابي طرح است محصول توليدي يك محصول غذائي ميباشد،

ن ييت از اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن احداث اوكالً استانهاي پر جمع يجان شرقياطراف تهران و اصفهان و آذربا

جان يرا دارد و  استان آذربا يه شماليهمسا يصادرات محصول به کشور ها يبرا يط خوبيشرا يجان شرقيواحد در استان آذربا

د نوشابه ياحداث واحد تولشود ، لذا  يران محسوب ميا يه شمال غربين استان ناحيتر تيون  پرجمعيليم ۴بالغ بر  يتيبا جمع يشرق

  . باشد ير ميه پذيکامال توج شرقی جانيع خرما در استان آذربايقند ما

  

  : نتيجه گيري

، فرموالسيون ساده مواد با عنايت به جايگاه ويژه محصول در جامعه ، توسعه زمينه هاي اشتغالزايي ، عدم پيچيدگي فرآيند توليد

به ، احداث چنين واحد صنعتي را از لحاظ روابط عرضه و تقاضا كامال منطقي و توجيه پذير اوليه و نهايتا بازار گرم محصوالت مشا

  .مي نماياند
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 :مطالعاتي مراجع و منابع           

 توليدي واحدهاي و محصوالت افزار نرم  -معادن و صنايع وزارت رساني اطالع مركز  -١

  ايران اسالمي جمهوري گمرك - ٢

  واردات و صادرات مقررات - ٣

 وزارت صنعت ، معدن ، تجارت - سازمان ملی استاندارد ايران – ايران ملي استانداردهاي - ٤

 .بازار هاي بررسي و ميداني هاي فعاليت از شده اخذ اطالعات  -٥

   اينترنت از شده اخذ اطالعات - ٦

  


