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 خالصه طرح

  رب فلفل نام محصول

تن در سال ٦٠٠  ظرفيت پيشنهادي ساالنه طرح  

  در انواع غذا ها به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده مورد استفاده قرار مي گيرند  موارد کاربرد محصول

  تن مي باشد ١٤٠٥معادل  جز رب گوجه فرنگي در حال حاضررب ،ب توليد جمع کل ميزان  ميزان توليد داخلي

  تن بوده است ٣١٨.٢معادل  ١٣٨٩واردات در سال   ميانگين واردات در سال گذشته

  .باشديتن م١٦٢٠.٦ساالنه کشور  معادل  رب فلفلزان مصرف يم  ميزان مصرف ساالنه کشور

ميزان کمبود يا مازاد تا پايان برنامه 

  پنجم

ان برنامه يتا پا رب فلفلزان کمبود يم د ،يزان توليوم يمصرف داخلبا توجه به 

  .باشديتن م٦٨٢معادل) ١٣٩٢سال (پنجم

  قرمز و فلفل قرمز تند و نمک  ای فلفل دلمه  اسامي مواد اوليه عمده

  اليون ريليم٢٢٢١٥  :جمعا  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  نفر ١٥  )نفر ( اشتغال زايي 

  متر مربع٣٢٠٠   ) m2( نياز  زمين مورد

  زير بنا

  ٣٠٠  ) m2( اداري 
  ٩٠٠  ) m2( توليدي 
  ٤٠٠  ) m2( انبار 

  ميزان مصرف ساالنه يوتيليتي

  ٣٠٠٠  ) m3( آب
  ٩٠ KWبرق 
  ٢١٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  سرمايه گذاري ثابت

  ٠  )يورو ( ارزي 
  اليون ريليم      ۹۸۷۳   )ميليون ريال ( ريالي 
  اليون ريليم      ۹۸۷۳   )ميليون ريال ( جمع 

  يجان شرقياستان آذربا  در صورت کمبود محصول محل پيشنهادي اجراي طرح
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  : معرفي محصول - ۱

رند و يگ يم يجا ييک گروه غذايدر  يهمگ ، تا فلفل تند قرمز ياز فلفل سبز دلمه اها قرار دارد  يدر گروه سبز هافلفل 

 يو مرکز يجنوب يکايح، در آمريالد مسيهفت هزار سال قبل از م .بدن هستند يد برايخواص مفاز  يک سري يباً دارايتقر

 يبه کشورها ين سبزين مناطق، ايستف کلمب به ايشد و با سفر کر يدر غذاها استفاده م يبه عنوان چاشن ين سبزياز ا

  .شده است يا معرفي، سپس به سراسر دنيياروپا

ميوه آن در پوششهاي غالفي بلند كه به موازات  . هواي نيمه گرمسيري و گرمسيري مي رويدفلفل گياهي است كه در آب و 

ميوه اين گياه به صورت خام، پخته شده، خشك يا در قالب .رسيدن، رنگ قرمز، نارنجي يا زرد به خود مي گيرد، مي رويد

 يمورد بررس)فلفل پخته شده (رب فلفل ه ين طرح تهيکه در ا .چاشني پودري در صنايع غذايي و دارويي، مصرف ميشود

  .رديگ يقرار م
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: نام و کد محصول ١- ١  

ISIC واحد سنجش کد   رديف شرح محصول 

 ۱  يرب، بجز رب گوجه فرنگ  ١٥٤٩١٨٢٠ تن

 

 

: شماره تعرفه گمرکي  ۱- ۲  

  سود بازرگاني  شرح کاال  کد تعرفه  رديف

  ۴۵  ٠٩٠٤١٢٢٠و٠٩٠٤١٢١٠فهاي  فلفل  خردشده  يا سائيده  بجز ردي  ۰۹۰۴۱۲۹۰  ۱

  ۴۵  ٠٩٠٤٢٠٢٠و٠٩٠٤٢٠١٠فلفل  فرنگي  بجز رديفهاي    ۰۹۰۴۲۰۹۰  ۲

 

 

: ارائه استاندارد هاي محصول ۱- ۳  

 شماره استاندارد موضوع سال چاپ

ويژگيها و روشهاي آزمون -کنسرو رب  ٨٩٤  ١ 

ويژگيها و روشهاي آزمون ميکروبيولوژي -سس فلفل ٨٩٨٧  ٢ 

 

 



  پژوهشگران فن گستر شركت
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و      

  رب فلفل طرح توليد     

 

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

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

7  

 

: سي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي محصولبرر ۱- 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 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

 سرشکن 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 ودننم

 ديبا د،ينما نيتام را ديتول يها نهيهز ستيبا يم که نيا بر عالوه شده ديتول محصول فروش 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
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  .باشد يمال ير ۳۷۰۰۰:   لو رب فلفليک مت  هريق يداخل يبازارها در شده انجام استعالم به توجه با

  )ميليون ريال(فروش ساليانه   وش يک تنقيمت فر  )تن(توليد ساليانه  )ريال)(هر کيلو(قيمت فروش  نام کاال

  ٢٢٢٠٠  ٣٧٠٠٠٠٠٠  ٦٠٠  ٣٧٠٠٠  رب فلفل

  

  

: موارد مصرف و کاربرد ۱- ۵  

اي به  هاي متفاوت و همچنين به صورت فله يکي از محصوالت اصلي فلفل، رب آن است که به صورت کنسرو در وزن

قرمز و فلفل قرمز  ای ي تهيه رب فلفل، اغلب از فلفل دلمهبرا .شود مختلف به بازار عرضه مي يمنظور استفاده درپخت غذا ها

  . شود سالم استفاده مي ي، بافت نرم و فلفل ها ، داراي پوست نازک تند درشت

 

: کاالي قابل جانشين ۱- ۶  

ان به تويرد ميگ يکه محصوالت مورد اشاره به عنوان طعم دهنده و رنگ دهنده به انواع غذا ها مورد بهره قرار مياز آنجائ 

ن يکن به لحاظ سهولت در کاربرد و همچنيما مورد استفاده قرار داد ليفلفل را به شکل خرد شده و رنده شده مستق ينوع

امکان  مت تمام شده مناسب ،يز قيو ن يدر نگهدار يز ماندگاريو ن) ز  و زمستانييپا(آسان در فصول مختلف سال  يدسترس

  .             نخواهند داشت رقابت با اشکال مورد اشاره در طرح را
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: اهميت استراتژيکي کاال در دنياي امروز ۱- ۷  

، با توجه به کاهش  يو اقتصاد يصنعت ينه هايدر زم يردر سطح جهان و کشورمان ، بازنگ يبا روند تحوالت اقتصاد 

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

ت از جمله محصوال. 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 افته  فلفل است ،ي ياديآن گسترش و توسعه ز يد و فرآورده هايکه تول يکشاورز

  .   باشند يم يژه ايت وياهم يدارا......... و رستورانها  فراوان و مصرف آن در اکثر منازل ، يکاربرد ها

  

  :  کننده توليد عمده کشورهاي۱- ۸

  :د کننده ين توليکننده دومد ين توليبزرگتر

   هند  تناميو     ه ایدلمفلفل 

   نيچ   هند        فلفل قرمز

  

  : مشخصات فني و خواص محصول  ١- ٩

گرم آن، تنها  ١٠٠هر . است الغر شدنبراي و يکي از بهترين مواد غذايي  ها  سبزيترين   اي يکي از كم كالري دلمه فلفل 

بنابراين در كنار ساير . شود يافت مي  فيبرگرم  ٢گرم آن،  ١٠٠زيادي دارد و در هر  فيبراين سبزي . كالري انرژي دارد ١٥

  .هاي الغري استفاده كرد  اي در رژيم توان از فلفل دلمه ها مي   سبزي
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ها جلوگيري كند، زيرا اين   تواند از بروز بسياري سرطان و بتاكاروتن فراوان اين سبزي  مي C ويتامينده که تحقيقات نشان دا

  .هستندهاي قوي  آنتي اكسيداندو ماده مغذي جزو 

است، طوري که مصرف منظم آن در  سرماخوردگي، يکي از داروهاي خوب  C فلفل به علت داشتن مقاير زيادي ويتامين

  .دهد  برنامه غذايي، هم شدت و هم طول مدت سرماخوردگي را کاهش مي

بيماران خصوص در   به بيماري هاي قلبيو بروز  ها  گرفتگي رگاين ويتامين از . نيز هست اسيد فوليكاي حاوي  فلفل دلمه 

  .جلوگيري مي کند ديابتي

ن، سبب كاهش يکپساس.باشديترين عنصر موجود در فلفل م كپساسين به عنوان فعال تحقيقات نشان داده است كه اسيد بيرنگ

سلولهاي  كه(اين ماده همچنين خاصيت ضد اكسيدي . ميزان كلسترول خون و كاهش شدت سيگنالهاي درد در بدن ميشود

ماده اي در فلفل است كه سبب گرم بودن اين گياه " كپساسين.و ضد باكتري دارد) شما از آسيب ديدن محافظت مي كند

هر چند كه فلفل گياهي گرم است، اما كپساسين موجود در آن در واقع سبب كاهش درجه حرارت بدن ميشود كه . ميشود

اين ماده همچنين به بسياري  .ايي گرم به مصرف زياد فلفل محسوب ميشوديكي از داليل اصلي تمايل مردم مناطق آب و هو

، درد موجود روي  عروقي را تحريك، سيستم هاضمه را تقويت -  از خواص درماني فلفل كمك مي كند تا سيستم قلبي

ميزان كلسترول فلفل . عمل مي كند" داروي ضد احتقاق و ضد باكتري"پوست يا مفاصل بدن را تسكين بخشد، و به مثابه 

اين گياه همچنين از انعقاد خون در رگهاي خوني  . كه اين امر باعث پايين آمدن فشارخون ميشود. خون را پايين مي آورد

   .كمك مي كند) سخت شدن رگها(،اين خواص فلفل به پيشگيري از بيماريهاي قلبي نظير آرترواسكلروز  جلوگيري مي كند
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اين گياه به عنوان داروي ضد احتقان،  . ن از اسهال ناشي از عفونت جلوگيري مي كندخاصيت ضد باكتري فلفل همچني

، در نتيجه  از آنجا كه اين گياه بافت ريه را تقويت مي كند. سبب رقيق و نازك شدن خلط و خارج شدن آن از ريه ها ميشود

  .براي آنهايي كه مبتال به آمفيزم هستند نيز مفيد است

  . ، اضافه كردن مرتب ان به غذا مي تواند از بيماري قلبي پيشگيري كند خيلي مفيد است چون فلفل براي قلب

ن عوامل يکه مهمتر يعروق -يقلب يها يماريابت و بياز د يريشگيافتند که فلفل تند در پيپژوهشگران در مطالعات خود در 

 . د و موثر استيرو به توسعه هستند، مف ير در کشورهايمرگ و م

  

  

  : تقاضا و عرضه عيتوض  - ۲

  : برداري بهره ظرفيت بررسي ۲ - ۱

  

 واحد هاي فعال رب،بجز رب گوجه فرنگي

 استان ظرفيت واحد سنجش تعداد

 آذربايجان  شرقي ٩٠٥.٠٠ تن ٨

النيگ ٥٠٠.٠٠ تن ١  

 جمع واحد سنجش ١٤٠٥.٠٠ تن ٩
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  : جديد هاي طرح وضعيت  ۲- ۲

    

  : محصول واردات روند بررسي ۲- ۳

 واردات  فلفل

)کيلو گرم(وزن  سال  ارزش دالري 

٠ ٠ ١٣٨٤ 

٠ ٠ ١٣٨٥ 

١٣٨٦ ۶۰۰۰ ٤٤٢٦ 

۱۳۸۷ ١٢٧٦٢ ٢٨٤٠ 

۱۳۸۸ ١٧٩٨٦٢ ١٢٩٢١٤ 

۱۳۸۹ ٥٠٦٦٨٥ ٣١٨٢٢٤ 

 

    

جه فرنگيواحد هاي در حال احداث رب،بجز رب گو  

 استان ظرفيت واحد سنجش تعداد

 آذربايجان  شرقي ١١٠٥.٠٠ تن ٦

 گيالن ٣٠٠.٠٠ تن ١

 تهران ٦٨٠.٠٠ تن ٢

 اصفهان ٨٨٠.٠٠ تن ١

 البرز ٦٩٠.٠٠ تن ٢

 جمع واحد سنجش ٣٦٥٥.٠٠ تن ١٢
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 واردات فلفل

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

 4715 5000 امارات متحده عربي 1388

 75966 94000 هند 1388

 11218 14000 ويتنام 1388

 15930 2050 بلژيك 1388
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���� ���	
ا
�رات 
�%

ه��
٨٢%

و�	��م
١٢%

�����
٢%

  

  

  

 واردات فلفل

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

1389 
 امارات متحده عربي

128300 161065 

1389 
 هند

135784 182880 

1389 
 بلژيك

150 1328 

1389 
 تركيه

10000 32319 
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  : مصرف روند بررسي ۲- ٤

  

  روند مصرف رب ،بجز رب گوجه فرنگي

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

1384 0 45.3 1100 1054.7 0.01 

1385 0 127.8 1200 1072.2 0.02 

1386 6 121.7 1300 1184.3 0.03 

1387 2.8 131.6 1380 1343.8 0.04 

1388 129.2 165.4 1390 1353.8 0.05 

1389 318.2 102.6 1405 1620.6 0.06 

) = مصرف ديتول  صادرات - (واردات + 
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  : محصول صادرات روند بررسي ۲- ۵

  

 

 

  

  

 صادرات فلفل

)کيلو گرم(وزن  سال  ارزش دالري 

1384 45363 104729 

1385 127824 158143 

1386 121746 119333 

1387 131649 141256 

1388 165492 346814 

1389 102623 251533 
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 صادرات فلفل

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

 345605 164357 آذربايجان 1388

 509 727 تركيه 1388

 234 130 جمهوري عربي سوريه 1388

 210 84 ارمنستان 1388

 

 

�ذر�����ن
99%

ت�آ! 
1%

 

 

 صادرات فلفل

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

1389 
 آذربايجان

99139 246172 

1389 
 اياالت متحده آمريكا

86 190 

1389 
 افغانستان

2710 3451 
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�ذر�����ن
97%

ا'&�ن$	�ن
3%

  

  

 

  : محصول به نياز بررسي ۲- ۶

 

 روند مصرف رب ،بجز رب گوجه فرنگي

  )تن(ظرفيت خالي  درصد ظرفيت اسمي ۷۰  )تن(ميزان مصرف  )تن(ان توليد ميز  سال

1384  1100 1054.7 770 284 

1385  1200 1072.2 840 232 

1386  1300 1184.3 910 274 

1387  1380 1343.8 966 377 

1388  1390 1353.8 973 390 

1389  1405 1620.6 1000 620 
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  :  وضعيت تقاضا  ۲- ۷

  

  بجز رب گوجه فرنگي ب ،روند مصرف ر

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

1384  45.3 1054.7 1099 

1385  127.8 1072.2 1199 

1386  121.7 1184.3 1305 

1387  131.6 1343.8 1474 

1388  165.4 1353.8 1518 

1389  102.6 1620.6 1722 

  

  

  : و روش توليد بررسي اجمالي تکنولوژي - ۳

پوست  يمخصوص يها يشود و توسط صاف يشوند بعد فلفل خرد م يانجام م يد رب فلفل اول شستشو و ضد عفونيدر تول

  . شود يظ ميشود و  با آب مخلوط و سپس  محصول حاصله تغل يآن جدا م
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علت خوش رنگ و خوش . م شده استآن انجا يز رويظ، عمل پخت نين تغلين دستگاه همان رب است که در حيا يخروج

توان با توجه به نوع  يرب را م. شود ين مرحله انجام مياست که در ا ينديبه نوع فرآ يطعم بودن رب دقت و توجه کاف

شود که  يره ميذخ يمخصوص يدرون بشکه ها يطوالن ين دستگاه گرفت که جهت نگهدارياز ا ياستفاده آن با هر غلظت

  . به آن نرسد يبيکروب بوده تا در دراز مدت آسياز م يو عار زهيليد کامال استريبا

 ينگ و رويشر ييتا ١٢بسته ها به صورت . کنند يآماده م) نگ کردنيشر( يکيدن لفاف پالستيکش يبعد آنها را سرد و برا

  .شوند تا به انبار منتقل شوند يده ميپالت چ
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 نمودار فرآيند عمليات رب فلفل

  فل قرمز تندو فل ای فلفل دلمه

  

  

  

  

  

  

  

  نمک                                             

        

  قوطي                                                                         

  

      

  

  ه کارتنيال ٣ورق     

  LDPEلن يات يلم پليف                                                                                     

             انبار محصول                    

����� 

 س�رت���

  �����د ��دن و ��

 �����اس��ن

��� 

 ا���ط

�ي�� ����   
 )�� ��دن(

� زن"� 

 ات� ��و

 ����
�ي�� )���ی��(
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 :، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت  بررسي ايستگاهها  ۳- ۱ 

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

ش كيفيت محصوالت خود، سعي دركسب سهم بيشتري از بازار را دارد و اين روند به مرور زمان باعث بهبود كيفيت افزاي

كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل توليد، مطابق . 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

 .ها جلوگيري به عمل آمده و قيمت تمام شده محصول كاهش يابد 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 

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

  .گيرد براي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي صنعتي انجام مي

  :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 

  عمليات غير قابل بازگشت  قبل از شروع) ۴ 
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 گردد پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب مي) ۵ 

  درمرحله پاياني كار) ۶ 

 

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

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

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

 كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱ 

 كنترل حين توليد) ۲ 

 كنترل نهايي) ۳ 

  .شود كه هريك از موارد فوق در زير شرح داده مي

 

 : كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱

مورد انتظار  ينمونه کاال از جهت تطابق ويژگيها يبر رو يقبل از مرحله خريد با بررس يکنترل کيفيت بايست اين بخش از

 . خواهد بود.....شده  و يکيفيت فلفل خريدار ياز قبيل بررس يصورت گيرد که موارد

 : كنترل حين توليد) ۲

 يشد که در هر مرحله توسط اپراتور مربوطه کنترلهابا يمراحل توليد م ياين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمام

  .الزم صورت خواهد گرفت

  :كنترل نهايي) ۳

  .گيرند يمورد کنترل قرار م... ، رنگ، و ياز جهت ظاهر يقبل از بسته بند يمحصوالت توليد
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  : گذاري سرمايه حجم برآورد - ۴

  واحد  ظرفيت ساليانه  نام محصول

  تن  ۶۰۰  رب فلفل

  

  : زمين ٤ - ١

 هر متيق گرفتن نظر در با ، شود يم برآورد مربع متر ٣٢٠٠ رب فلفل ديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

  .شود يم برآورد الير ونيليم  ۶۴۰  نيزم ديخر نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع

  

  : محوطه سازي ٤ - ٢

  

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

 ۳۲ ۲۰ ۱۶۰۰ خاكبرداري و تسطيح

پاركينگ ،خيابان كشي  ۴۰۰ ۲۰۰ ۸۰ 

 ۴۰ ۱۰۰ ۴۰۰ فضاي سبز

 ۲۷۰ ۴۵۰ ۶۰۰ ديواركشي

)عدد(چراغهاي محوطه  : ساير  ۸ ۱۵۰۰ ۱۲ 

 ۴۳۴ جمع کل
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  : سازي ساختمان ٤- ۳

  

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

 ۱۹۸۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۹۰۰ سالن توليد

يه و بسته بنديمحصول و مواد اول انبار  ۴۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۷۲۰ 

 ۷۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۵۰ تعميرگاه تاسيسات

 ۴۵۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰ ساختمانهاي اداري

 ۱۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰ نمازخانه و غذاخوري

 ۱۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰ آزمايشگاه

کل  عجم  ۱۶۰۰  ۳۴۵۰ 
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  : ماشين آالت و تجهيزات  ۴- ۴

 )ريال(قيمت واحد تعداد كشور سازنده مشخصات فني نوع تجهيزات
  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 استيل ضدزنگ حوضچه شستشو و سورتينگ
 ۵۱۰ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران

 تني ۳و۲ ديگ بخار
 ۶۸۰ ۶۸۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران

درجه پخت از جنس ۹۵-۹۰در دماي  كلكتور بخار

مخزنه ۲استيل   

 ۶۰۰ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران

کيلو در ساعت استيل ۵۰۰ خرد كن  ۸۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران 

تن۴استيل به ظرفيت  مخزن آب فلفل  ۹۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران 

کيلو در ساعت ۴۰۰ظرفيت  تغليظ كننده  ۵۱۰ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران 

ساعتکيلو در  ۲۰۰۰استيل به ظرفيت  پاستوريزاتور  ۳۲۰ ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران 

 ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران - ستون خأل

 دوشي پيوسته با قابليت سرعت و دما تونل پخت
  ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران

 

۱۲۰  

 
 ۱۱۰ ۵۵۰۰۰۰۰۰ ۲ ايران دو زبانه ليزري  کد زن

قوطي  در ساعت  ۱۲۰۰به ظرفيت خط  شستشو و پر کن و در بند    ۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران 

سانتي متر  ۶۰الستيکي عرض  لهنقا  ۴۵ ۴۵۰۰۰۰۰۰ متر  ۶ ايران 

رديف کن بطري و بسته بندي 

 شيرينک

 ۴×۶رديف و  ۴×۳با قابليت بسته بندي 

 رديف

 ۱۲۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ۱ ايران

 ۳۸۳۵ )ميليون ريال(جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات
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  : تجهيزات وتاسيسات  ۴- ۵

  )ميليون ريال(هزينه كل  )يالر(هزينه يك واحد  مقدار  واحد  شرح

  ۱۵۳  ۱۷۰۰۰۰۰  ۹۰  کيلو وات  حق انشعاب برق 

  ۵۰  ۵۰۰۰۰۰۰۰   ۱  اينچ  حق انشعاب آب

  ۴۶۰  ۴۶۰۰۰۰۰۰۰  ۱  سري  )پيش تصفيه(تجهيزات و تاسيسات سيستم فاضالب

  ۸  ۱۰۰۰۰۰۰  ۸  كپسول  سيستم اطفاء حريق 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط  سيستم ارتباط تلفني 

  ۵۹  -  -  -  رمايش و تهويه ساختمانهاتأسيسات گرمايش و س

  ۲۸  ۱۴۰۰۰۰۰۰  ۲  عدد  کمپرسور

  ۷۶۰  جمع کل 

  

  : ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي  ۴- ۶

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

  ۹  ۹۰۰۰۰۰۰  -  کسريو م يشگاهيظرو ف آزما

PH ۲  ۲۰۰۰۰۰۰  ۱  متر  

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  آون الكتريكي

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  انكوباتور

  ۴  ۴۰۰۰۰۰۰  ۱  ترازوي ديجيتال

  ۱۱  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  يکروبيزات کشت ميتجه

  ۳۲  جمع کل
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  : نقليه وسايل  ٤- ۷

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

  ۲۲۰  ۲۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )تن ۲(فتراک يل

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  يچرخ دست

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  وانت

  ۳۶۲  لجمع ک

  

  : 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

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا

  ۱  ۱۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۶۷  جمع کل

  



  پژوهشگران فن گستر شركت
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و      

  رب فلفل طرح توليد     

 

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

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

29  

  

  : برداري بهره از قبل هاي هزينه  ٤- ٩

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

  .شود يم برآورد الير ونيليم۲۹۶ )ابته ثيسرما% ٣( ريبا کسر در آمد حاصله و سا يشيآزما برداري بهره نهيهز و دوره اجرا

  

  : نشده بيني پيش هاي هزينه  ٤- ١٠

 .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ هاي نهيهز عنوان به )اليون ريليم  ۴۷۰( طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥

 

  : محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت  ٤- ١١

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۶۴۰ زمين ۱

 ۳۸۸۴ ساختمان و محوطه سازي ۲

 ۶۷ وسايل دفتري  ۳

 ۳۸۳۵ ماشين آالت و تجهيزات خط توليد ۴

 ۷۶۰ تجهيزات و تاسيسات عمومي ۶

 ۳۲ ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي ۷

)درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري ۸  ۱۸۵ 

)درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده  ۹  ۴۷۰ 

 ۹۸۷۳ جمع
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  : ميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانه و محل تامين  و قيمت آن ۴- ۱۲

  

نام و مشخصات 

 قطعات و مواد
 نقش و كاربرد

 منبع تامين

 مقدار مصرف ساالنه

 قيمت واحد 
 قيمت كل

)ميليون ريال (  واحد بها خارجي داخلي 

ای فلفل دلمه  
 

يبه عنوان ماده اوليه اصلي تلق  

.مي گردد  
 --- داخلي

تن جهت توليد  ۱۲۰۰

تن رب فلفل ۶۰۰  
۶۲۰۰۰۰۰تني   ۷۴۴۰ ريال 

 نمک
جهت استفاده در %۲طمع دهنده

 توليد رب
 

 --- داخلي
تن جهت توليد  ۱۲

تن رب فلفل ۶۰۰  
۱۵۰۰۰۰۰تني  ۱۸ ريال 

 فلفل قرمز
به عنوان ماده اوليه اصلي تلقي 

 مي گردد
 

 --- داخلي
تن جهت توليد  ۱۲۰۰

تن رب فلفل ۶۰۰  
۱۱۰۰۰۰۰۰تني  ۱۳۲۰۰ ريال 

 قوطي
 ١جهت بسته بندي رب قوطي 

 کيلويي و نيم کيلويي
-- داخلي - 

عدد  نيم کيلويي ۶۰۰۰۰۰  

دد يک کيلوييع ۳۰۰۰۰۰  

نيم کيلويي۱۴۰۰هر عدد  

يک کيلويي۱۷۰۰هر عدد  
 ۱۳۵۰ ريال

 اتيکت
 ١جهت بسته بندي رب قوطي 

 کيلويي و نيم کيلويي
عدد ۹۰۰۰۰۰ --- داخلي ۱۰۰هر عدد   ۹۰ ريال 

 کارتن
 ١جهت بسته بندي رب قوطي 

 کيلويي و نيم کيلويي
۵۰هر عدد ۷۵۰۰۰ --- داخلي  ۴ ريال 

 نايلون شيرينگ
 ١جهت بسته بندي رب قوطي 

 کيلويي و نيم کيلويي
۸۰هر عدد ۷۵۰۰۰ --- داخلي  ۶۰ ريال 

 مقواي شيرينگ
 ١جهت بسته بندي رب قوطي 

ييکيلويي و نيم کيلو  
۷۰هر عدد ۷۵۰۰۰ --- داخلي  ۵۳ ريال 

 ۲۲۲۱۵ جمع کل
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  : نيروي انساني مورد نياز  ۴- ۱۳

 

 

 

 ليست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه

 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 ۱ - ۱۲ ۱۴۴ ۲۴ ۱۶۸

 پرسنل توليدي
 تكنسين ۱ - ۹ ۱۰۸ ۱۸ ۱۲۶

ماهر كارگر ۴ - ۷ ۳۳۶ ۵۶ ۳۹۲  

 کارگر ساده ۴ - ۵ ۲۴۰ ۴۰ ۲۸۰

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

 پرسنل دفتر مركزي ۲ - ۷ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 جمع ۱۵ -  ۱۳۰۸ ۲۱۸ ۱۵۲۶

%)۲۳(ساير مزايا ۳۵۱  

 جمع کل حقوق و مزايا ۱۸۷۷
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:ساليانه  سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي ۴- ۱۴  

 

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

  ۱۷۰  ۶۰۰  ۲۸۳۵۰۰  لو وات ساعتيک  برق مصرفي

  ۷.۵  ۲۵۰۰  ۳۰۰۰  متر مکعب  آب مصرفي

  ۱۴۷  ۷۰۰  ۲۱۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۶۳  ۷۰۰۰  ۹۰۰۰  تريل  بنزين

  ۳۸۷.۵  جمع كل

  

  : استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت ۴- ۱۵

  )ميليون ريال(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۱۹۴.۲  %۵   يساختمان و محوطه ساز

  ۷۶  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۳۸۳.۵  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۳۶.۲  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۳.۴  %۲۰  وسايل اداري 

  ۳.۲  %۱۰  يشگاهيابزار آزما

  ۷۰۶.۵  جمع
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  : تعميرات و نگهداري ۴- ۱۶

  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۷۷.۷  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز

  ۱۹۱.۸  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۷۶  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۳۶.۲  %۱۰  وسايط نقليه

  ۶.۷  %۱۰  وسايل اداري 

  ۱.۶  %۵  يشگاهيابزار آزما

  ۳۹۰  جمع كل

 

: حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم۴- ۱۷  

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

۹۸۷۳ + ۲۲۲۹ = ۱۲۱۰۲  

)ميليون ريال (هزينه  شرح رديف  

) ماه ۱( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۱۸۵۱.۵ 

)ماه هزينه حقوق و دستمزد  ۲(حقوق ودستمزد كاركنان  ۲  ۳۱۲.۷ 

)هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات ماه  ۱(تنخواه گردان  ۳  ۳۲.۳ 

)ماه ۱(ير و نگهداريتعم ۴  ۳۲.۵ 

 ۲۲۲۹ جمع كل  به ميليون ريال
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:هزينه هاي توليد ساليانه  ۴- ۱۸  

  

  

  

  

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

 ۲۲۲۱۵ هزينه مواد اوليه و بسته بندي ۱

 ۱۸۷۷ هزينه حقوق و دستمزد ۲

 ۳۸۷.۵ هزينه انرژي ۳

 ۳۹۰ هزينه تعمير و نگهداري ۴

)درصد اقالم باال  ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۱۲۴۳.۵ 

)درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۲۶۱.۲ 

)سرمايه ثابت  درصد مقدار وام ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۳۹۵ 

)دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه  ۸  ۱۹.۷ 

 ۷۰۶.۵ هزينه استهالك ۹

)درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري  ۱۰  ۵۹.۲ 

 ۲۷۵۵۴.۶ جمع كل 



  پژوهشگران فن گستر شركت
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و      

  رب فلفل طرح توليد     

 

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

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

35  

  

  : طرح اجراي براي مناسب منطقه پيشنهاد - ۵

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

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 . باطي از مواردي است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشدفروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي ارت

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

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

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

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

ن واحد در يوكالً استانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن احداث ا 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

د رب فلفل در استان يشود ، لذا احداث واحد تول يران محسوب ميا يه شمال غربين استان ناحيتر تيون  پرجمعيليم ۴بر  بالغ يتيجمع

  . باشد ير ميه پذيکامال توج شرقی جانيآذربا
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