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  .شود مي فادهاست تنقالت بعنوان بيشتر كه باشد
  باشدي  تن م١٩٨١١١د انواع شکالت يزان توليجمع کل م  يميزان توليد داخل

   تن بوده است٣٢٢٧,٢ معادل ١٣٨٩واردات در سال   سال گذشتهو ميانگين واردات د
تن و سرانه مصرف ١٨٩٠٤٠,٣زان مصرف انواع شکالت ساالنه کشور  معادليم  ميزان مصرف ساالنه کشور

  باشديلو گرم مي ک٢,٧معادل
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 (ان برنامه پنجميزان کمبود انواع شکالت تا پايم..... ويداخل
.باشديتن م٥٥٣٩٨,٦معادل  

لون و سلفون و ين،نايليع، وانيا روغن ماي کاکائو ير،پودر شکر،چربيپودر کاکائو ،ش   مواد اوليه عمدهياسام
يمينيل آلوميفو  

ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه 
  ياصل

ع يا روغ ماي کاکائو ي،چرب %٢٥،پودر شکر %٢٠-١٥ر يش، % ٤٠-٣٠پودر کاکائو 
اليون ريلي م٤٠٩٦٤ .يمينيل آلوميلون و سلفون ،فوي،نا%١نيلي،وان%٢٠  

   نفر٢٠  )نفر  ( يياشتغال زا
    متر مربع٥٠٠٠   )m2( زمين مورد نياز 

  ٢٥٠   )m2 ( يادار
  ١٥٥٠   )m2 ( يتوليد

               زير بنا 

  ١٠٠٠   )m2( انبار 
  ٤١٠٠   )m3( آب

  ١٥٠ KWبرق 
  يميزان مصرف ساالنه يوتيليت

  ٤٣٦٠٠٠   )m3( گاز 
  -  )يورو  ( يارز
    ميليون ريال۱۵۶۷۷,۲۵  ) ميليون  (يريال

   ثابتيسرمايه گذار

    ميليون ريال۱۵۶۷۷,۲۵  )ميليون ريال ( جمع 
  استان آذربايجان شرقي   طرحي اجرايدر صورت کمبود محصول محل پيشنهاد

  
  : معرفي محصول -۱

 است و حداقل به مدت سه هزار سال در اين مکزيک و آمريکاي مرکزي، آمريکاي جنوبيکاکائو بومي 

شناسي حاکي از کشت و استفاده خوراکي از اين ماده در  مدارک باستان. است شده منطقه کشت مي
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ي شکالت در قسمت آمريکاي مرکزي، نوع.  سال پيش از ميالد مسيح است۱۱۰۰هندوراس در حدود 

درگذشته . کردند  استفاده ميپولهاي کاکائو هم به عنوان  شد و از دانه کاالي لوکس محسوب مي

   .است هاي شکالتي کاربرد داشته شکالت بيشتر در نوشيدني

 آوردند و اروپا از آمريکا به اسپانياشان دادن به پادشاه و ملکه اولين بار، فاتحان اسپانيايي کاکائو را براي ن

ها  آن زمان از شکالت تنها در انواع نوشيدني. اين ماده جزو مواد غذايي قاره اروپا گرديدخيلي زود، 

، ۱۷تا قرن . کردند تا تلخي آن گرفته شود شد که البته مقداري شکر به نوشيدني اضافه مي استفاده مي

   .کردند ده ميشد که تنها ثروتمندان از آن استفا شکالت در اروپا، ماده غذايي گران قيمتي محسوب مي

گرفتند و از  هاي کاکائو را مي  روشي اختراع کردند که طي آن، چربي دانهها هلنديم، ۱۸۲۸در سال 

همچنين طي . از باقي مانده دانه کاکائو هم پودر کاکائو تهيه نمودند. کردند  تهيه ميکاکائوآن، کره 

از آن زمان بود که . بردند روشي ديگر، شکالت را قليايي نموده و به اين ترتيب، مزه تلخ آن را از بين مي

م، ۱۸۴۷زف فراي، اولين کسي بود که در سال گفته شده که جو. ها به شکل امروزي تهيه شد شکالت

   .هاي امروزي را عرضه نمود که به راحتي قابل خوردن باشند شکالت

جنگ هايي که در صنعت شکالت انجام شد، شکالت محبوبيت فراگير خود را مرهون  با وجود پيشرفت

 به کار گرفته شد سربازاندر طول اين جنگ، اين ماده غذايي به عنوان جيره غذايي .  استجهاني اول

 هزار ۴۰ حدود ۱۹۳۰به اين ترتيب تا سال . شت از جنگ، بهترين مبلغ آن بودندو سربازان پس از بازگ

   .نوع شکالت گوناگون توليد شد
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  :رانيشکالت در ا

ن ياول.  نداردي چندان طوالنيا  سابقه از کشورهاياريز همچون بسي نرانياد و مصرف شکالت در يتول

 يز راه اندازي در تبريش توسط دو برادر مهاجر روسي سال پ۶۰ران حدود ي در ايکارخانه شکالت ساز

 يها ن کارخانه و کارخانهيا. ها بود  بچهي براين کارخانه تا مدتها فقط آب نبات و تافيمحصول ا. شد

 از يگريت خود را گسترش دادند و انواع ديج دامنه فعالي که بعد از آن بوجود آمدند، بتدريمتعدد

 در يا  و لقمهيا  تختهيها د شکالتين شرکتها بطرف تولير اي اخيها در دهه. د کردنديمحصوالت را تول

ن و ي، کارامل، کرم کاکائو، کارولي که امروزه انواع تافيبطور. اند  حرکت کردهيقالب مجلس

  . کنند يد مي مناسب توليها يره و روشن در اشکال مختلف با بسته بندي، تي مغزدار، فانتزيها شکالت

  
  

 :نام و کد محصول ١-١

  رديف شرح محصول  کدISIC  واحد سنجش
 ۱ انواع شکالت مغزدار ۱۵۴۳۱۲۱۰ تن
 ۲ شکالت فندق دار ۱۵۴۳۱۲۱۲ تن
 ۳ شکالت مرکب ۱۵۴۳۱۲۱۳ تن
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  : ماره تعرفه گمرکيش۱ -۲

  
  SUQ  حقوق گمركي  نوع كاال  شماره تعرفه

شكالت و ساير فراورده هاي خوراكي داراي   ۱۸۰۶

  كاكائو

۶۵  Kg  

  
  

  : ررسي و ارائه استاندارد هاي محصولب۱ -۳

ن يه اي اصالح  و۶۰۸توان به استاندارد ملي صنايع غذايي به شمارة  رد ميدر بررسي و ارائه استاندا

 نمونه برداري  ، ، بسته بندي  اشاره نمود كه ويژگيها۹۷۹۸ وa-۶۰۸ استاندارد شماره  يعنياستاندارد 

  . كند گذاري انواع شكالت را بيان مي ، ساخت و نشانه روشهاي آزمون، تعريف

  

  :  الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصولبررسي و ارائه اطالعات ۱ -۴

اي و چه به صورت محصول نهايي كه مغزدار يا  قيمت داخلي و خارجي شكالت چه به صورت تخته

براي محصوالت داخلي . روكش باشد با توجه به مرغوبيت مواد اوليه استفاده شده در آن متفاوت است

 دالر ۳زاي هر كيلوگرم به باال براي صادرات و براي واردات از  دالر به  ا۱اي از  شكالت به صورت تخته

  . باشد به ازاي هر كيلوگرم به باال براي واردات مي

 دالر به باال ۳بندي از كيلويي  شكالت به صورت مغزدار و روكش نيز بستگي به مواد مصرفي و نوع بسته

ن شكالت با مغز فندق در داخل از كيلويي همچني. باشد  دالر به باال براي واردات مي۵براي صادرات و 

 ۴ انواع شکالت ۱۵۴۳۱۲۲۰ تن
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 تا ۳,۵گردد كه همين محصول در بازار جهاني با قيمت   تومان در بازار عرضه مي۳۵۰۰ تومان الي ۲۵۰۰

  .  دالر به ازاي هر كيلوگرم قابل عرضه است۴,۵

  

  
  :  موارد مصرف و کاربرد۵-۱

ن ي پر طرفدار در بي هاينيريي از ش باشد که شكالت يكيه فندق مينام محصول  شکالت مرکب با پا

 باشد ضمنا اين محصول به صورت يك ماده غذائي به صورت مستقل نيز مورد استفاده يمردم جهان م

 برخوردار است ، چرا كه در دماي اتاق به حالت جامد ي جالبي هايژگين محصول از ويا.قرار ميگيرد

د، دليل اين خاصيت وجود نوعي چربي در گرد باشد اما به محض قرار گرفتن در دهان ذوب مي مي

 درجه سانتيگراد جامد ۲۵كره كاكائو در دماي زير . شود تركيب شكالت است كه كره كاكائو ناميده مي

نقطة ذوب اين چربي تقريباً برابر با دماي . شوند است و به هنگام تهية شكالت با كاكائو و شكر تركيب مي

شود باعث   با ساير اجزاء تشكيل دهنده شكالت مخلوط ميبدن است و به همين دليل هنگامي كه

گردد كه تركيب جديدي به محض قرار گرفتن در درجه حرارت دهان تبديل به يك مايع نرم و  مي

. پسندند عالوه بر اين شكالت داراي طعم بسيار دلچسب و شيرين است كه اكثر مردم آنرا مي. مطبوع شود

 با پودر کاکائو و کره کاکائو، شکر، ريشب ي زا،  بطور معمول از ترکيرژ پر طرفدار و انيين ماده غذايا

  .شود يد مي متفاوت توليها نسبت

  

 

http://www.pfgsite.com


  شرکت پژوهشگران فن گستر
                                       مهندسی       مهندسی مشاور، خدمات فنی و

  رکب با پایه فندق شکالت مطرح تولید     
 

 www.pfgsite.com                                                                                                                      یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرك ها شرکت :  متقاضی 

    90 آبان: تاریخ تدوین طرح  
9  

  
  
  
  
  

   : طبقه بندي محصول۶-۱

هر قدر درصد . گردند يب شده و وارد بازار مير ترکي گوناگون شکالتها معموالً با شيشکالت با در صدها

 ٪۹۹تا ) ديشکالت سف (٪۱۰شکالتها از . شود ياه تر و تلخ تر ميشتر باشد شکالت سيشکالت استفاده شده ب

را ...  ويتوت فرنگ، موز، پرتقال، نعنا معموالً اسانس .شوند ي ميدرجه بند) ا شکالت تلخيدارک چاکلت (

  کنند ي طعم دادن به شکالت اضافه ميبرا

گاهي . شود استفاده مي...  وبادام زميني، فندق، گردواي از مغز ميوه جات مثل،  هاي تخته در شکالت

  . رود  هم در تهيه شکالت به کار مي....... يا کشمش، مربا، کارامل، عسل

   :کالتانواع ش

 شکالت بدون شکر، شکالت پوششي، شکالت شيرين: شکالت ساده  •

شکالت  شامل شود و مخلوط با شير است  درصد از كاكائو تشكيل مي٤٠تا  ٣٠ه ک: شکالت شيري •

 . )مغزدار( شکالت پرشده ،طعم دار، شکالت مرکب
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ايي به آن اضافه ه شکالت روکش دار وشکالت صبحانه مي باشدكه بعضا ميوه و طعم: شکالت سفيد  •

  . شود مي

  
  

  

  

  : كاالهاي قابل جايگزين۷-۱

توان تغييراتي در مواد مصرفي توليد كنندة آن به نسبت درصد مقدار  اصوالً در تهيه و توليد شكالت مي

براي مثال . گذارد ود در كيفيت محصول نهايي اثر ميآن ماده در تشكيل شكالت ايجاد كرد كه اين خ

اما كم كردن اين ماده به اندازة . توان به تغيير ميزان كرة كاكائو در توليد شكالت عمليات انجام داد مي

كاهد به طوري كه شكالت در دهان  هاي ديگر از كيفيت شكالت مي غير مجاز و جايگزين كردن روغن

د و همچنين تغيير ديگر مواد نظير شكر و شير خشك و يا خود پودر كاكائو در شو بسيار سفت و شكننده مي

  در جايگزيني خود . تغيير كيفيت شكالت به صورت محصول نهايي بسيار موثر است

  

ل خواص يکن به دليه فندق استفاده نمود ليتوان از انواع ديگر شكالت به جاي شكالت با پا محصول مي

 درصد پروتئين و ۱۳ درصد كربوهيدرات ، ۱۷,۵ درصد روغن ، ۶۰فندق داراي مغز (منحصر به فرد فندق 
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 روغن فندق مقوي و اشتها آور بوده . ميباشدE,C۲,B۱,B,  درصد فسفر و همچنين ويتامين ها شامل۰,۳۵

  . ه فندق وجود ندارد ي شکالت با پاي براينيگزيچ جايه)د بودهيو براي تسكين سرفه مف

                                                                                                                  

   :اهميت استراتژيکي کاال در دنياي امروز۸-۱

بسياري از . باشد موارد مصرف شکالت و تنوع توليد و مصرف آن بسيار زياد و همچنين پرسود مي

باشند و  از توليد كنندگان عمدة كاكائو مي) امريكاي جنوبيبخصوص (كشورهاي آفريقايي و امريكايي 

از . باشد هاي صنايع غذايي مهم مي  قارة جهان يكي از شاخه۵توان گفت توليد شكالت در هر  تقريباً مي

هاي اقتصادي  تواند دريچة ديگري براي بازگشايي طرح اين نظر در كشورها توليد محصوالت شكالتي مي

 با ساير توليد كنندگان مواد اوليه آن از يك طرف و از طرف ديگر برقراري مناسبات و مناسبات اقتصادي

  . اقتصادي با كشورهاي مصرف كننده به خصوص كشورهاي آسياي ميانه و اسياي دور و اروپا باشد

  

 اين محصول در ايران نيزبه خصوص از جنبه صادراتي به كشورهاي حوزه خليج فارس و آسياي  اهميت

بسيار حائز اهميت است ودر اين زمينه نيز در يك دهه اخير سرمايه گذاريهاي نسبتاً قابل توجهي ميانه 

و ليكن در صورت امكان شايسته است به سمت توليداتي بابرند جهاني در ايران پيش .صورت گرفته است

  .برويم

  

  : کننده و مصرف کننده محصول توليد عمده کشورهاي۹-۱

در . افريقا غربي، اسياي جنوب غربي و امريكاي جنوبي.  كاكائو وجود داردسه ناحيه عمده براي كشت

 سال اخير اين ٣٠در طول . شود كاكائوي دنيا، در ساحل عاج كشت داده مي% ٤٠حال حاضر بيش از 
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توليد افزايش چشمگيري داشته و مواد اوليه حجم عظيمي از شكالتهاي اروپايي از اين كشور تهيه 

اندونزي كشت و كار كاكائو را توسعه بخشيده است و تقريباً توليد خود را هم سطح امروز . گردد مي

  . توليد كشور غنا كرده است

توان در اروپا كشورهاي المان، تركيه و  اما از جمله كشورهاي توليد كنندة عمدة محصول شكالت مي

وليد كل جهان را به خود از ت% ٥٠از توليد كل اروپا و % ٧٠س را نام برد كه بيش از ياتريش وسوئ

  . باشند دهند و در واقع توليد كنندگان اصلي اين محصول و تكنولوژي توليد آن مي اختصاص مي

اي   هاي شيري، تلخ و ميوه شود كه شامل انواعي از شكالت هاي دنيا در سوئيس توليد مي بهترين شكالت

 به فرد و زيبا پوشيده شده  هاي منحصر ديبن هاي مختلف با بسته ها و اندازه و وزن شود كه در طرح مي

 برابر با ٢٠١٠در سال . خورند ها بيشتر از همه مردم دنيا شكالت مي طبق آمار منتشر شده سوئيسي. است

ها  هاي بعدي از اين حيث متعلق به بلژيكي  كيلوگرم مصرف متوسط هر سوئيسي در سال بود و رتبه٩/١١

شود كه از اين ميزان  وليدات شكالت اين كشور صادر ميدرصد ت ٦٠بيش از .ها است و آلماني

آمريكا و مابقي به روسيه و ديگر  درصد به  ٦/٧ به انگليس و ٤/١٠درصد به فرانسه، ١٢درصد به آلمان، ٥/١٩

  . شود كشورها صادر مي

  

  :  مشخصات فني و خواص محصول١-١٠

 يه اي باشد که عالوه بر نقش تغذينن موجود من وتايلين ، تئو فين ، تئوبرومبيدرکاکائو مواد محرکه کافئ

ل ي دارد و از تشکيي کند، نقش دارويجاد مي ايوي کلي که در گلومرول هايکيت تحريبعلت خاص

ن با يهمچن . کندي ميري جلوگي ادراري مجاريش سنگهايداي از پيادي و تاحدود زيوي کليسنگها

رامش وحالت خواب آن هورمون سبب ي ا. شودين در خون ترشح ميمصرف شکالت، هورمون آندروف
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 شامل يو مواد معدن B  گروهين هايتامي وين شکالت وکاکائو حاويهمچن.  شودي انسان ميآلودگ

 د ها خصوصاًي از فالونوئيي سطح بااليشکالت وکاکائو محتو. باشديم... م ويم ، کلسيم ، پتاسيسد

Epicatechin مانند ييد هاي آلکالوئيشکالت دارا. است ي وعروقيد قلبي اثرات مفيهستند که دارا 

 . باشدي بدن مي برايکيولوژيزي خواص فياست که دارا (Phenethyl amin) نيل آمين وفنتيتئوبروب

دانشمندان معتقدند که مصرف .  شوديموجود در مغز متصل م (Serotonin) نين به سروتنيل آميفنت

د يل فوايره امروزه بدليشکالت ت.  گردديمتعادل شکالت موجب کاهش فشارخون واحساس نشاط م

  دان در آن ي اکسير فراوان آنتي از وجود مقادي که ناشيسالمت

   . گرددي آزاد ميکال هاي باشد موجب کاهش راديم

  .شودي ميش محاسبات ذهنيمصرف شکالت باعث افزا -

  . دهدي در زنان را کاهش ميمصرف شکالت خطر سکته مغز -

  .د استيمت قلب مف ساليمصرف شكالت برا -

  

  

  

  

  

  تقاضا و عرضه وضعيت-۲

  بررسي بازار جهاني و کشوري۱-۲
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آور بودن مصرف شيريني و شكالت صورت گرفته در حالي كه  در ايران تبليغات زيادي درخصوص زيان

 موارد نيز مفيد است، يليخآور نيست بلكه در شيريني و شكالت نه تنها زيان. واقعيت چيز ديگري است

تبليغات منفي صورت گرفته درخصوص . شود باعث تقويت عضالت قلب و باز شدن عروق ميكاكائو 

مصرف شيريني و شكالت موجب شده در حالي كه سرانه مصرف شيريني و شكالت صنعتي در كشورهاي 

  .ازاي هر نفر است  كيلو به ٣در حدود  كيلو است اما اين مقدار در ايران تنها ١٠اروپايي 

امروزه دامنه عالقه به .  از جمله محصوالتي است كه در ميان اغلب مردم طرفدار داردشيريني و شكالت

مصرف اين محصوالت باعث تاسيس كارخانجات مختلف در اين زمينه و توليد شكالت هاي متنوع در 

تنوع توليد شكالت ها، بيسكويت ها و كاكائوها، به گونه اي است .طرح ها و انواع گوناگون شده است

ين كارخانجات هر روزه با توليد انواع مختلفي از اين محصوالت در طرح ها و اشكال گوناگون و كه ا

  . جديد، مشتريان بسياري را به سوي خود جلب مي كنند

 از آن ي مختلف حاکي سنيان گروه هايق در ميج تحقيبر اساس اعالم مرکز مشاوران اقتصاد توسعه نتا

 ساله، ٤٤ تا ٣٥ درصد افراد ١٩ ساله، ٣٤ تا ٢٥ درصد افراد ٢٥ساله،  ٢٤ تا ١٥ درصد جوانان ٣١است که 

 کشور، شکالت را در يني سال در جامعه شهرنش٥٥ ي درصد افرد باال١٢ ساله و ٥٤ تا٤٥ درصد افراد ١٣

  . دهندي خود قرار مييسبد غذا

  

  

  

  

   :توليد روند و برداري بهره ظرفيت بررسي۲-۲
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دات آنها يد انواع شکالت در کشور فعال هستند که بخش عمده تولي کارخانه تول٢٠٢در حال حاضر 

  . را دارندي جهانيت رقابت در عرصه هايقابل
  

 واحد هاي فعال انواع شکالت مغز دار

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد

 اصفهان ٦٠٠,٠٠ تن ٢

 البرز ٧٠٨٧,٠٠ تن ١٥

 شرقي  آذربايجان ٧٦٩٥٠,٠٠ تن ٢٧

 غربي  يجانآذربا ٤٠٢٠,٠٠ تن ٥

 بوشهر ١٠٥٠,٠٠ تن ١

 تهران ٢٩٠٠٢,٠٠ تن ٣٩

 بختياري  چهارمحال ٨٥٠,٠٠ تن ٦

 رضوي  خراسان ٢١٤٤,٠٠ تن ٤

 شمالي  خراسان ٣٠,٠٠ تن ١

 زنجان ٢٩٤,٠٠ تن ١

 سمنان ٢٠٣٥,٠٠ تن ٣

 قزوين ١١٠٠,٠٠ تن ٢

 قم ٥٠٠,٠٠ تن ١

 گيالن ٢٢٥٠,٠٠ تن ٤

 مازندران ٧٣٠٠,٠٠ تن ٢

 مرکزي ٤٠٠,٠٠ تن ١

 يزد ٣٥٠٠,٠٠ تن ٤

 سنجش واحد جمع ١٣٩١١٢,٠٠ تن ١١٨

 واحد هاي فعال شکالت فندق دار

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد

 شرقي  آذربايجان ٤٠٠,٠٠ تن ٣

 تهران ١٠٠,٠٠ تن ١
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 گيالن ١٠٠٠,٠٠ تن ١

 مازندران ٦٠٠٠,٠٠ تن ٢

 سنجش واحد جمع ٧٥٠٠,٠٠ تن ٧

 فعال انواع شکالت مرکبواحد هاي 

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد

 شرقي  آذربايجان ٩٠٠,٠٠ تن ٦

 رضوي  خراسان ٥٠,٠٠ تن ١

 گلستان ٦٠٠,٠٠ تن ١

 گيالن ٢٤٦٠,٠٠ تن ٣

 مازندران ٢٥٠,٠٠ تن ١

 سنجش واحد جمع ٤٢٦٠,٠٠ تن ١٢

 واحد هاي فعال انواع شکالت

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد   

 اردبيل ٩٦٠,٠٠ تن ١

 اصفهان ٢٥٠,٠٠ تن ١

 البرز ٦٠٢١,٠٠ تن ٨

 شرقي  آذربايجان ٨٦٠٠,٠٠ تن ١٦

 غربي  آذربايجان ٤٣٧٠,٠٠ تن ٨

 تهران ٣٢٥٩,٠٠ تن ٩

 بختياري  چهارمحال ٦٠٠,٠٠ تن ١

 رضوي  خراسان ٣٧٥٠,٠٠ تن ٣

 خوزستان ١١٠٠,٠٠ تن ٢

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد   

 زنجان ٣١٥٦,٠٠ تن ٢

 سمنان ١٤٠٠,٠٠ تن ١

 قم ٢٥٤٨,٠٠ تن ٣

 گلستان ١٨٠,٠٠ تن ١
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 گيالن ٤٠٠,٠٠ تن ١

 مازندران ٥١٤٥,٠٠ تن ٢

 همدان ٣٢٠٠,٠٠ تن ٢

 يزد ٢٣٠٠,٠٠ تن ٤

 سنجش واحد جمع ٤٧٢٣٩,٠٠ تن ٦٥

  
   :جديد هاي طرح وضعيت۳-۲

  .اث در کشور وجود دارد د انواع شکالت در حال احدي واحد تول٤٤٩در حال حاضر 

 واحد هاي در دست احداث انواع شکالت مغز دار

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد

 اصفهان ١١٠٠,٠٠ تن ٥

 البرز ٢١١٠٠,٠٠ تن  ۲۳

 شرقي  آذربايجان ٩٦٥٠٠,٠٠ تن  ۲۷

 غربي  آذربايجان ٥٣٥٠,٠٠ تن ٦

 تهران ١٤٨٦٤٢,٠٠ تن ١٢٣

 بختياري  چهارمحال ٣٨٠٠,٠٠ تن ١٧

 رضوي  خراسان ٨٧٠٠,٠٠ تن ٨

 خوزستان ١٠٠٠,٠٠ تن ١

 زنجان ١٣٠٠,٠٠ تن ٢

 سمنان ٣٤٠٠,٠٠ تن ٣

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد

 فارس ٢٠٣٥٥,٠٠ تن ٩

 قزوين ٥,٠٠ تن ١

 قم ٥٠٠,٠٠ تن  ۲

 کردستان ١٠١٠,٠٠ تن ٢

 کرمانشاه ٥٠٠٠,٠٠ تن ١

 گلستان ١٥٠٠,٠٠ تن ٢
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 گيالن ٨٥٥,٠٠ تن  ۳

 لرستان ٦٠٠,٠٠ تن ١

 مازندران ٨٢٠٠,٠٠ تن ٦

 مرکزي ٢٠٠٠,٠٠ تن ٢

 يزد ٧٠٠,٠٠ تن ٢

 سنجش واحد جمع ٣٣١٦١٧,٠٠ تن ٢٤٦

 واحد هاي در دست احداث شکالت فندق دار

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد

 اصفهان ٣٠٠,٠٠ تن ١

 شرقي  آذربايجان ٢٠٠,٠٠ تن ١

 تهران ٧٥٠٠,٠٠ تن ١

 رضوي  خراسان ٥٠٠,٠٠ تن ١

 گلستان ١٠٠,٠٠ تن ١

 سنجش واحد جمع ٨٦٠٠,٠٠ تن ٥

 واحد هاي در دست احداث شکالت مرکب

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد

 شرقي  آذربايجان ١٢٠٠,٠٠ تن ٣

 سنجش واحد جمع ١٢٠٠,٠٠ تن ٣

 واحد هاي در دست احداث انواع شکالت

 استان ظرفيت سنجش واحد تعداد

 اردبيل ٣٣٢,٠٠ تن ٢
 اصفهان ٧٠٠٠,٠٠ تن ٧
 البرز ١٣٧٥٠,٠٠ تن ٩

 شرقي  آذربايجان ٥٨٠٠٠,٠٠ تن ٢٩
 غربي  آذربايجان ٢٤٣٠,٠٠ تن ٣

 تهران ١١٤١٧٥,٠٠ تن ٨٠

 بختياري  چهارمحال ١١٥٠,٠٠ تن ٣
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 جنوبي  خراسان ٣٠٠٠,٠٠ تن ٥

 رضوي  خراسان ٤٠٥٠,٠٠ تن ٦

 شمالي  خراسان ١٤٥٠,٠٠ تن ٣

 زنجان ١٠٨٠,٠٠ تن ٥

 سمنان ٧٦٦٠,٠٠ تن ٣

 فارس ١٠٠٠,٠٠ تن ٢

 قزوين ١٥٤٠٠,٠٠ تن  ٣

 قم ٩٩٥٠,٠٠ تن ٤

 کردستان ١٢٠٠٠,٠٠ تن ١

 کرمانشاه ١٠٧٠٠,٠٠ تن ٣

 گلستان ١٤٠٠,٠٠ تن ٤

 گيالن ٤٨٥٠,٠٠ تن ٥

 لرستان ٤٨٠٠,٠٠ تن ١

 مازندران ١٥٢٠٠,٠٠ تن ٦

 مرکزي ١٦٥٠,٠٠ تن ٤

 هرمزگان ٩٨٠٠,٠٠ تن ٣

 همدان ٣٤٠٠,٠٠ تن ٢

 يزد ١٥٠٠,٠٠ تن ٢

 سنجش واحد جمع ٣٠٥٧٢٧,٠٠ تن ١٩٥

  
  : محصول واردات روند بررسي۴-۲
  

 )دالر(ارزش  ) کيلو گرم(وزن تعرفه سال

 ٥٣٠٥٥٦ ٣٦٩٤٧١  ١٨٠٦٢٠٠٠ انواع شکالت ١٣٨٤

 ١٥٣٩٥٨١ ٩٣٣٣٦٣ ١٨٠٦٢٠٠٠انواع شکالت ١٣٨٥

 ١٢٣١٩٦٦ ٤٢٥٥٨٨ ١٨٠٦٢٠٠٠انواع شکالت ١٣٨٦
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 ٢٥٢٦٤٧٧ ٩٨٠٧٢٠ ١٨٠٦٢٠٠٠انواع شکالت ١٣٨٧

 ١٩١١٦٤٣ ٩٢٠٣٥٢ ١٨٠٦٢٠٠٠انواع شکالت ١٣٨٨

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 

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

ارزش 
 دالري

 ١٨٠٦٢٠٠٠ بلژيك ١٣٨٨
,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت
  كيلوگرم٢  بيش  ا ز ميله يا قلم  بوزن,  تخته

٣٤١٤٤٣ ٦٩٦٨٨ 

١٣٨٨ 

منطقه 
آزاد 
 كيش

١٨٠٦٢٠٠٠ 
,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت
  كيلوگرم٢ميله يا قلم  بوزن  بيش  ا ز ,  تخته

١٧٣٣٦١ ٦٣٢٠٧  

,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت ١٨٠٦٢٠٠٠ چين ١٣٨٨
  كيلوگرم٢يش  ا ز ميله يا قلم  بوزن  ب,  تخته

٨ ٤ 

,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت ١٨٠٦٢٠٠٠ تركيه ١٣٨٨
  كيلوگرم٢ميله يا قلم  بوزن  بيش  ا ز ,  تخته

١٣٩٦٨٣١ ٧٨٧٤٥٣ 
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بلژیك كیشآزادمنطقھ چین تركیھ
)وزن گرمکیلو ) 69688 63207 4 787453

دالریارزش 341443 173361 8 1396831

دار
مق

1388واردات سال 

  
  
  

 )دالر(ارزش  )  گرمکيلو(وزن )واردات( شرح کاال تعرفه سال
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,  تخته,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت  ١٨٠٦٢٠٠٠  ١٣٨٧
  كيلوگرم٢ميله يا قلم  به وزن  بيش  ا ز 

١٧٠٢٣٠ ٦٩٧٦٢ 

, )block(به  صورت  بلوك  ,غيره  حاوي  كاكائو,  شكالت  ١٨٠٦٣١٠٠  ١٣٨٧
 كيلوگرم٢پرشده به وزن كمتر از, ميله ياقلم, تخته

٦٣٩٤٤٧ ١٣٦٥٨٩ 

, )block(به  صورت  بلوك  ,غيره  حاوي  كاكائو,  شكالت  ١٨٠٦٣٢٠٠  ١٣٨٧
 كيلوگرم٢پرشده به وزن كمتر از, ميله ياقلم, تخته

١٣٨٥٩٥ ٩٥٧٦٧ 

, تخته, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت  ١٨٠٦٩٠٠٠  ١٣٨٧
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم

١٥٧٨٢٠٥ ٦٧٨٦٠٢ 

,  تخته,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت  ١٨٠٦٢٠٠٠  ١٣٨٦
  كيلوگرم٢ميله يا قلم  بوزن  بيش  ا ز 

٦٧٦١٠ ٣٣٧٢٥ 

, )block(به  صورت  بلوك  ,غيره  حاوي  كاكائو,  شكالت  ١٨٠٦٣١٠٠  ١٣٨٦
 كيلوگرم٢پرشده به وزن كمتر از, ميله ياقلم, تخته

٢٠٣١٦٧ ٦٩٨٦٢ 

, تخته, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت  ١٨٠٦٩٠٠٠  ١٣٨٦
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم

٩٦١١٨٩ ٣٢٢٠٠١ 

,  تخته,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت  ١٨٠٦٢٠٠٠  ١٣٨٥
  كيلوگرم٢ميله يا قلم  بوزن  بيش  ا ز 

٤١٥٩٧٤ ٢٨٠٥٤٣ 

, )block(ورت  بلوك  به  ص,غيره  حاوي  كاكائو,  شكالت  ١٨٠٦٣١٠٠  ١٣٨٥
 كيلوگرم٢پرشده به وزن كمتر از, ميله ياقلم, تخته

٣١٦٣٠٤ ١٥٠٣٤٤ 

١٨٠٦٣٢٠٠  ١٣٨٥  
به  صورت  بلوك  ,حاوي  كاكائو ,غيره  ,شكالت  

)block (,  پرنشده به وزن ,ميله  يا قلم  ,تخته
 كيلوگرم٢كمتراز

١١١٢٤ ١٣١٦٦ 

, تخته, صورت غيرا زبلوكبه ,حاوي كاكائو, غيره, شكالت  ١٨٠٦٩٠٠٠  ١٣٨٥
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم

٧٩٦١٧٩ ٤٨٩٣١٠ 

,  تخته,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت  ١٨٠٦٢٠٠٠  ١٣٨٤
  كيلوگرم٢ميله يا قلم  بوزن  بيش  ا ز 

٣١٩٤٠٩ ٢٦٦٩٤٧ 

, )block(به  صورت  بلوك  ,غيره  حاوي  كاكائو,  شكالت  ١٨٠٦٣١٠٠  ١٣٨٤
 پرشده, ميله ياقلم, هتخت

١٠٥٦٣٨ ٥١٨٧٠ 

, تخته, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت  ١٨٠٦٩٠٠٠  ١٣٨٤
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم

١٠٥٥٠٩ ٥٠٦٥٤ 

  
 :مصرف روند بررسي۵-۲
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  انواع شکالت مغز دار
  

  واردات  سال
  )تن(

  صادرات
  )تن(

   توليدنميزا
  )تن (

  سرانه مصرف  مصرف نميزا
  )کيلو گرم(

۱۳۸۴  ١٢٩٩٨١ ٣٨٦٩,٦ ٣٦٩,٥ ۱۲۶۴۸۰,۹  ۱,۸  
۱۳۸۵  ١٤٤٤٢٣ ٤٩٨٢,١ ٩٣٣,٤ ۱۴۰۳۷۴,۳  ۲  
۱۳۸۶  ١٦٠٤٧٠ ٣٩٢٥,٨ ٤٢٥,٦ ۱۵۶۹۶۹,۸  ۲,۳  
۱۳۸۷  ١٧٨٣٠٠ ٢٤٦٨ ٩٨٠,٧  ۱۷۶۸۱۲,۷  ۲,۵  
۱۳۸۸  ١٩٨١١١ ٩٩٩١,١ ٩٢٠,٤  ۱۸۹۰۴۰,۳  ۲,۷  

 صادرات -(واردات + توليد) = مصرف
 
 
 
 
 

  
  
  :محصول صادرات روند بررسي۶-۲
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 )دالر(ارزش  ) لو گرميک(وزن تعرفه سال
 ٨٣٤٢٣٤٧ ٣٨٦٩٦٠٦ ١٨٠٦٢٠٠٠ انواع شکالت ١٣٨٤

 ١٢٨٤٥٠٨٠ ٤٩٨٢٠٥٦ ١٨٠٦٢٠٠٠انواع شکالت ١٣٨٥

 ٩١٦٣٦٩٦ ٣٩٢٥٧٦٤ ١٨٠٦٢٠٠٠انواع شکالت ١٣٨٦

 ٩٩٨٥١٣٠ ٢٤٦٨٠٢٧ ١٨٠٦٢٠٠٠انواع شکالت ١٣٨٧

 ٥٧٦٣١٩٨٥ ٩٩٩١١٠٠ ١٨٠٦٢٠٠٠انواع شکالت ١٣٨٨

  

 

  

  

 )دالر(ارزش  ) کيلو گرم(وزن )صادرات( شرح کاال تعرفه سال

١٨٠٦٢٠٠٠ ١٣٨٧ 
ميله يا ,  تخته,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت

  كيلوگرم٢قلم  بوزن  بيش  ا ز 
۲۵۰۰ ٥٠٥٦ 
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١٨٠٦٣١٠٠ ١٣٨٧ 
, )block(به  صورت  بلوك  ,غيره  حاوي  كاكائو,  شكالت

 كيلوگرم ٢پرشده به وزن كمتر از, ميله ياقلم, تخته
١٣٣٦٣٧ ٥٦٤٤٧ 

١٨٠٦٣٢٠٠ ١٣٨٧ 
) block(به  صورت  بلوك  ,حاوي  كاكائو ,غيره  ,شكالت  

 كيلوگرم ٢پرنشده به وزن كمتراز,ميله  يا قلم  ,تخته  ,
٧١١٧٤٥ ٢٩٣١٨٦ 

١٨٠٦٩٠٠٠ ١٣٨٧ 
ميله , تخته, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت

 غيرمذكوردرجاي ديگر, ياقلم
٩١٣٤٦٩٢ ٢١١٥٨٩٤ 

١٨٠٦٢٠٠٠ ١٣٨٦ 
ميله يا ,  تخته,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت

  كيلوگرم٢قلم  بوزن  بيش  ا ز 
٢١٥٧٦٤ ١١١٧٦٥ 

١٨٠٦٣١٠٠ ١٣٨٦ 
, )block(به  صورت  بلوك  ,غيره  حاوي  كاكائو,  تشكال

 كيلوگرم ٢پرشده به وزن كمتر از, ميله ياقلم, تخته
٧٠٥٣٦٥ ٣٨٤٧٠٩ 

١٨٠٦٣٢٠٠ ١٣٨٦ 
) block(به  صورت  بلوك  ,حاوي  كاكائو ,غيره  ,شكالت  

 كيلوگرم ٢پرنشده به وزن كمتراز,ميله  يا قلم  ,تخته  ,
٧٨٤٤٣٧ ٢٦٤٥٣٣ 

١٨٠٦٩٠٠٠ ١٣٨٦ 
ميله , تخته, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت

 غيرمذكوردرجاي ديگر, ياقلم
٧٤٥٨١٢٧ ٣١٦٤٧٥٧ 

١٨٠٦٢٠٠٠ ١٣٨٥ 
ميله يا ,  تخته,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت

  كيلوگرم٢قلم  بوزن  بيش  ا ز 
٨٨٩٢٦ ٣٥٢١٤ 

١٨٠٦٣١٠٠ ١٣٨٥ 
, )block(به  صورت  بلوك  ,ائوغيره  حاوي  كاك,  شكالت

 كيلوگرم ٢پرشده به وزن كمتر از, ميله ياقلم, تخته
١١٦٣٢٠٣ ٦٤٠٣٣٩ 

١٨٠٦٣٢٠٠ ١٣٨٥ 
) block(به  صورت  بلوك  ,حاوي  كاكائو ,غيره  ,شكالت  

 كيلوگرم ٢پرنشده به وزن كمتراز,ميله  يا قلم  ,تخته  ,
١٠٦٣٦٥٥ ٧٦٦٦٥٤ 

١٨٠٦٩٠٠٠ ١٣٨٥ 
ميله , تخته, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت

 غيرمذكوردرجاي ديگر, ياقلم
١٠٥٢٩٢٩٦ ٣٥٣٩٨٤٩ 

١٨٠٦٢٠٠٠ ١٣٨٤ 
ميله يا ,  تخته,  حاوي  كاكائو به  صورت  بلوك, غيره,  شكالت

  كيلوگرم٢قلم  بوزن  بيش  ا ز 
٦٤٩٩٥ ٣١٣٧٠ 

١٨٠٦٣١٠٠ ١٣٨٤ 
, )block(وك  به  صورت  بل,غيره  حاوي  كاكائو,  شكالت

 پرشده, ميله ياقلم, تخته
١١٥٢٨٧٥ ٥٨٩٨٤٥ 

١٨٠٦٣٢٠٠ ١٣٨٤ 
) block(به  صورت  بلوك  ,حاوي  كاكائو ,غيره  ,شكالت  

 پرنشده,ميله  يا قلم  ,تخته  ,
١١٧٨١٣٠ ٨٦٥٤١٤ 

١٨٠٦٩٠٠٠ ١٣٨٤ 
ميله , تخته, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت

  ديگرغيرمذكوردرجاي, ياقلم
٥٩٤٦٣٤٧ ٢٣٨٢٩٧٧ 

  

 ارزش دالري وزن کيلو گرم )صادرات(شرح تعرفه کشور سال

 ژاپن ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 
, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت

 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته
٤٢٠٩ ٦٤٧ 
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 گرجستان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تهتخ

٢٢١٣٤٩ ٣٥٠٠١ 

١٣٨٨ 
آذربايجا

 ن
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٢٤٣٩٠٢٩ ٤٤١١٧٩ 

 آلمان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 رمذكوردرجاي ديگرغي, ميله ياقلم, تخته

٣٨٠٤ ٥٧٧ 

 اردن ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٩٧٤٠٢ ١٤٩٧٧ 

 ارمنستان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٩٢٨٤٨ ١٦٦١٦ 

 استراليا ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٦٥٧٤ ٣٤٤٦ 

 افغانستان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٥٤٢٣٣٠٨ ١١٢٣٧٦٢ 

١٣٨٨ 

امارات 
تحده م

 عربي

١٨٠٦٩٠٠
٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٨٤٣٥٢ ١٣٥٣٤ 

١٣٨٨ 

اياالت 
متحده 
 آمريكا

١٨٠٦٩٠٠
٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٣٦٣٠ ٦٦٠ 

 بحرين ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٣٢٤٧٧ ٨٦١٣ 

١٣٨٨ 

بوسني 
وهرزگو

 ين

١٨٠٦٩٠٠
٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٧٠٩٠ ١٠٩١ 

 تاجيكستان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك, حاوي كاكائو,غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٤٦٤٠٦٦ ١٩٢٨٦٧ 

١٣٨٨ 
تركمنستا

 ن
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٥٠٦٢٢٤٦ ٩٩٢٠٤ 
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 ارزش دالري وزن کيلو گرم )صادرات(شرح تعرفه کشور سال

 سودان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٦٤٣٢ ٢٥٢٨ 

 عراق ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٤٦٩٣٤٤٦٣ ٧٧٩٥٢٥٧ 

 عمان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, التشك
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٤٣٧٦ ٢٢١١ 

 غنا ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٨٥٣٣ ٢٨٥١ 

١٣٨٨ 
فدراسيون 

 روسيه
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,وحاوي كاكائ, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٣٠٠ ٢٠٠ 

 قرقيزستان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٥٤٩٧٦٢ ١١٥٣٠١ 

 قزاقستان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٢٥٠٨٤١ ٣٩٥٣٤ 

 قطر ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٦١٢٠ ١٤٨٠ 

 كامرون ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 درجاي ديگرغيرمذكور, ميله ياقلم, تخته

١٧ ٣ 

 كانادا ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٥٧٢١ ١٣٤٠ 

 كويت ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٩٤٣٧٧ ٣٥٣١٥ 

 لبنان ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٤٤٥٠٨ ٦٨٤٨ 

١٣٨٨ 
ماداگاس

 كار
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٨٩٨ ٢٩٢ 
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 مالديوز ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

٣٤٦١ ٥٤٦ 

  

 ارزش دالري وزن کيلو گرم )صادرات(شرح تعرفه کشور سال

 مالزي ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٩٧٢٦ ٣٠٨٤ 

 تانپاكس ١٣٨٨
١٨٠٦٩٠٠

٠ 

, به صورت غيرا زبلوك,حاوي كاكائو, غيره, شكالت
 غيرمذكوردرجاي ديگر, ميله ياقلم, تخته

١٧٤٣٣٦ ٣٢١٣٦ 
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  :چهارم برنامه پايان تا صادرات الويت با محصول به نياز بررسي۷-۲
  

  انواع شکالت مغز دار
  

  ميزان مصرف  سال
  )تن(

  زان توليدمي
  )تن(

   درصد ظرفيت توليد۷۰
  )ظرفيت عملي(

  ظرفيت خالي
  )تن(

۱۳۸۴  ۱۲۶۴۸۰,۹  ٣٥٤٩٤,٢ ٩٠٩٨٦,٧ ١٢٩٩٨١ 

۱۳۸۵  ۱۴۰۳۷۴,۳  ٣٩٢٧٨,٢ ١٠١٠٩٦,١ ١٤٤٤٢٣ 

۱۳۸۶  ۱۵۶۹۶۹,۸  ٤٤٦٤٠,٨ ١١٢٣٢٩ ١٦٠٤٧٠ 

۱۳۸۷  ۱۷۶۸۱۲,۷  ٥٢٠٠٢,٧ ١٢٤٨١٠  ١٧٨٣٠٠ 

۱۳۸۸  ۱۸۹۰۴۰,۳  ٥٠٣٦٢,٦ ١٣٨٦٧٧,٧  ١٩٨١١١ 

  
  
  

  : وضعيت تقاضا۸-۲
  انواع شکالت مغز دار

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

۱۳۸۵  ٤٩٨٢,١ ۱۴۰۳۷۴,۳  ۱۴۵۳۵۶,۴ 

۱۳۸۶  ٣٩٢٥,٨  ۱۵۶۹۶۹,۸  ۱۶۰۸۹۵,۶ 

۱۳۸۷  ٢٤٦٨ ۱۷۶۸۱۲,۷  ۱۷۹۲۸۰,۷ 

۱۳۸۸  ٩٩٩١,١ ۱۸۹۰۴۰,۳  ۱۹۹۰۳۱,۴ 

  

http://www.pfgsite.com


  شرکت پژوهشگران فن گستر
                                       مهندسی       مهندسی مشاور، خدمات فنی و

  رکب با پایه فندق شکالت مطرح تولید     
 

 www.pfgsite.com                                                                                                                      یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرك ها شرکت :  متقاضی 

    90 آبان: تاریخ تدوین طرح  
30  

  
  
  
    :كنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورهابررسي اجمالي ت-۳

اي، تكنولوژي توليد در كشور ما يك  در ساخت شكالت به صورت محصول مغز دار و يا حتي تخته

كلية ) كه به آن اشاره خواهد شد(حتي در ساخت ماشين آالت توليد . باشد تكنولوژي كامالً وارداتي مي

البته در توليد ماشين . شود آالت و تكنولوژي توليد آن از ماشين آالت خارجي كپي برداري ميماشين 

تر از مشابه خارجي  ها و ماشين آالت بسيار ارزان شويم كه قيمت تمام شدة دستگاه آالت يادآور مي

 اين ماشين توان گفت كه حتي قيمت توليد بعضي از در رابطه با اختالف قيمت ماشين آالت مي. باشد مي

  . باشد قيمت ماشين االت مشابه خارجي آن مي% ۱۰آالت در داخل به 

  : پردازيم در بررسي تكنولوژيكي ساخت شكالت ابتدا به مواد اوليه و ميزان آن در محصول مي

ر يپودر شكر، پودر كاكائو، روغن جامد، وانيلين ، ش: ه فندق عبارتند از يمواد اولية شكالت مرکب با پا

  .باشد جدول درصد مواد اوليه به صورت زير مي. و فندق براي مغز آن استفاده كردخشک 

  

  مواد  مواد اوليه
  %۲۵  پودر شكر

  %۳۳  پودر كاكائو
  %۲۶  روغن جامد

  %۱  وانيلن
  %۱۵  شير خشک

  
اگر بخواهيم تعريف عاميانه از شكالت مرغوب داشته باشيم، شكالت مرغوب شكالتي است كه در دماي 

. رسد اما نكات ظريفي در آن نهفته است اين تعريف اگر چه بسيار ساده به نظر مي. آب شوددهان 
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 است، پس شكالت بايد در اين دما بايد به شكل مايع در Cْ۳۶دانيم دماي دهان و بدن انسان حدوداً  مي

  بيايد، مهمترين تأثير مادة اوليه در اين خاصيت شكالت، روغن 

هاي  باشد كه از دانه مرغوب ترين روغن جامد، كرة كاكائو مي. باشد ميجامد استفاده شده در آن 

هاي نباتي  هر چقدر از ميزان كرة كاكائو كاسته شده و به جاي آن از ديگر روغن. آيد كاكائو بدست مي

  . شود تر و شكننده تر مي و جامد استفاده كنيم، شكالت ما سفت

كنند،  هاي بسيار ريز، آسياب مي ب چكشي به حالت پودر با دانهدر توليد شكالت، ابتدا شكر را بوسيلة آسيا

از روغن اوليه را وارد يك مكيسر % ۳۰ن و يلير خشک و وانيسپس پودر شكر را به همراه پودر كاكائو وش

. كند سپس مخلوط را وارد دستگاهي به نام والس مي. زنند  ساعت آن را هم مي۴ تا ۳كنند و  مي) همزن(

بارتست از يك سري غلظتكهاي صاف و صيقلي كه به موازات هم قرار دارند و يكي در ميان اين دستگاه ع

مخلوط وارد اين دستگاه شده تا مواد اوليه به طور كامل له . باال و پايين هستند وجه حالت چرخان باشند

ه ورق شود بعد از اين مرحل و در انتهاي دستگاه شكالت به صورت ورقه از دستگاه خارج مي. شوند

از باقي روغن وارد يك مخزن همزن دار شده و شكالت به حالت مايع از مخزن % ۷۰شكالت به همراه 

دستگاه كنچ عبارتست از يك مخزن كه در آن همزنهايي . شوند مي )conch(وارد دستگاه همگن سازي 

لي قرار چرخند و يك مخزن ديگر موازي با مخزن اص به شكل غلظت قرار دارد و حول يك محور مي

گيرد كه شكالت پس از ورود به دستگاه كنچ و انجام عمليات از آن خارج شده و وارد مخزن دوم  مي

شود كه عمليات همگن سازي به  شود و بعد از پرشدن مخزن مجدداً به دستگاه كنچ باز گرديده مي مي

  . نجامدا  ساعت به طول مي۱۴ الي ۱۲خوبي انجام شود، عمليات كنچ يا همگن سازي حدود 

هاي  اي، شكالت تخته را مجدداً با حرارت آب كرده وارد دستگاه بعد از توليد شكالت به صورت تخته

ها در واقع از يك طرف شكالت را به صورت پوسته غالب ريزي كرده و  ه اين دستگا. ريزند غالب زن مي
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يات شكالت جهت بسته بندي بعد از انجام اين عمل. كند مغز فندق را به داخل پوستة شكالتي تزريق مي

  .شوند  هاي مختلف نسبت به وزن و اندازه بسته بندي مي شود و در بسته وارد دستگاه بسته بندي مي

  

  نمودار كلي فرآيند توليد شکالت مرکب با پايه فندق

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پودر كاكائو و   وشیر خشکشكر روغن جامد
نیلیوان  

 مخلوط كن

 والس 

 مخلوط كن

 مخزن تجمع   )conch(ھمگن ساز 

 فندق خنك كن  

  غالب زن و تزریق فندق بستھ بندي 

 انبار   
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  ند توليد محصول در فراي) به شكل اجمالي( تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم ۱-۳

در فرايند توليد محصول تكنولوژي ) به شكل اجمالي(تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژيهاي مرسوم 

تنها . باشد توليد شكالت در داخل و يا خارج كشور به صورت مشروح همين شرح در قسمت قبلي مي

 كيفيت و خالص بودن مواد ها و شرايط كاري آنها و مواد اوليه از قبيل توان به دقت دستگاه تفاوت مي

كه البته هر كدام از اين نكات در كيفيت محصول نهايي و  قيمت محصول . توان اشاره كرد مي

براي مثال چنانچه از مقدار كرة كاكائو در توليد شكالت كاسته شود و به جاي آن از . تأثيرگذار است 

گذارد و مقدار آنرا   محصول اثر ميهاي نباتي استفاده شود، اگر چه در قيمت تمام شدة ديگر روغن

. يابد گذارد و كيفيت محصول بسيار كاهش مي دهد اما در كيفيت محصول تأثير بسزايي مي كاهش مي

مثالً در دستگاه كنچ و يا دستگاه والس . ها نيز همين نكته قابل اشاره است در مورد ماشين آالت و دستگاه

. دهد ه عمر بيشتري كرده و عمليات را به نحو بهتري انجام مياگر از غلطكهاي سنگي استفاده شود، دستگا

.  برابر آن است۴ تا ۳هاي معمولي با غلطكهاي فلزي  ها نسبت به دستگاه در عوض قيمت اين نوع دستگاه

صنعت شكالت سازي در عين سادگي، نكات ريز و قابل توجهي دارد كه اگر رعايت نشود در توليد 

شود مرغوب ترين  لذا در تهية ماشين آالت و مواد اوليه توصيه مي. گذاشتمحصول نهايي اثر خواهد 

  . كاالها را پس از بررسي تهيه و مورد استفاده قرار دهند

 
   :گذاري سرمايه حجم برآورد-۴
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  واحد  ظرفيت ساليانه  نام محصول

  تن  ۱۲۰۰  ه فندقيشکالت مرکب با پا

  
  
  
   :زمين ٤-١

 مربع متر ٥٠٠٠ فندق شکالت مرکب با پايه ديتول واحد اثاحد جهت ازين مورد نيزم زانيم

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

  .شود يم برآورد الير ونيليم ۱۰۰۰نيزم
  

  : محوطه سازي ٤-٢
  

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

  ۳۰  ۲۰  ۱۵۰۰  خاكبرداري و تسطيح

  ۱۶۰  ۲۰۰  ۸۰۰  خيابان كشي؛ پاركينگ
  ۸۰  ۱۰۰  ۸۰۰  فضاي سبز
  ۲۲۵  ۴۵۰  ۵۰۰  ديواركشي

  ۲۲,۵  ۱۵۰۰  ۱۵  )عدد( چراغهاي محوطه  :ساير
  ۵۱۷,۵  جمع کل

  
  
   :سازي ساختمان ٤ -٣
  

  زيربنا  نام ساختمان
  )مترمربع ( 

   هزينه هر مترمربع
  )ريال(

  هزينه كل  
  ) ميليون ريال( 

  ۳۰۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۱۵۰۰  سالن توليد
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ه و بسته ي محصول و مواد اولانبار
   يبند

۱۰۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۲۰۰۰  

  ۱۲۵  ۲۵۰۰۰۰۰  ۵۰  آزمايشگاه
  ۳۰۰  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱۰۰  ساختمانهاي اداري

  ۲۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۱۰۰  نمازخانه و غذاخوري
  ۵۶۲۵    ۲۸۰۰   کل جمع

  
  
   :و تجهيزاتماشين آالت ۴-۴
  

  قيمت واحد  تعداد  كشور سازنده  نوع تجهيزات
  )ميليون ريال(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

  ۳۰۰۰  ۷۵۰  ۴  ايران  مخلوط كن
  ۱۲۰۰  ۳۰۰  ۴  ايران  والس

  ۱۳۵۰  ۴۵۰  ۳  ايران  )CONCH (همگن ساز 
  ۳۰۰  ۱۵۰  ۲  ايران  غالب زن و تزريق كن

  ۳۷۵  ۱۲۵  ۳  ايران  بسته بندي
  ۶۲۲,۵  نصب و آموزش و غيرهحمل داخلي بيمه، 

  ۶۸۴۷,۵  جمع کل 

  
   :تاسيسات۵-۴
  

  هزينه يك واحد  مقدار  واحد  شرح
  )ريال(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

  ۲۲۵  ۱۵۰۰۰۰۰  ۱۵۰  لو واتيک   حق انشعاب برق
  ۶۰  ۶۰۰۰۰۰۰۰   ۱  عدد  حق انشعاب آب
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سيستم تجهيزات و تاسيسات 
  )پيش تصفيه ( فاضالب

  ۲۵۰  ۲۵۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يسر

  ۱۵  ۱۰۰۰۰۰۰  ۱۵  كپسول   سيستم اطفاء حريق

  ۵۵۰  جمع کل 

  
  
  
   :ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي۶-۴
  

  )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  يتالترازوي ديج

  ۱۱  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  يکروبيزات کشت ميتجه

  ۲۹,۲۵  جمع کل

  
  
  
   :نقليه وسايل٤-٧
  

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

  ۸۰  ۸۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يخودرو سوار

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  يچرخ دست
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  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  وانت

  ۲۲۲  جمع کل

  
  
  
  
  
   : اداري لوازم٤-۸
  

ون يليم(هزينه كل  )الير(قيمت واحد  دادتع  شرح وسايل

  )الير

  :يزات اداريتجه
  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 
  فکس 

  نتريپر

  
۲  
۲  
۱  
۱  

  
۷۰۰۰۰۰۰  
۹۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  
۳۰۰۰۰۰۰  

  
۱۴  
۱,۸  
۲  
۳  

  ۳۰  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۲  ي و مبلمان اداريز و صندليم

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۶۸,۸  جمع کل

 
 برداري بهره از قبل هاي هزينه ٤-٩
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 اخذ و هيشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح ي بردار بهره از قبل هاي نهيهز

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

  .شود يم برآورد الير ونيليم۲۹۲,۷  حدود ردريحاصله و سا

  

 : نشده بيني پيش ايه هزينه٤-١٠

 هاي نهيهز عنوان به )اليون ريلي  م۷۴۶,۵(   طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥

  .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ

  
  

       :محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤-١١
  

  شرح  رديف
ميليون (هزينه ريالي

  )لريا
  ۱۰۰۰  زمين  ۱
  ۶۱۴۲,۵  ساختمان و محوطه سازي  ۲
  ۶۸,۸  ) درصد هزينه ساختمان اداري ۳۰ الي ۲۰(سايل دفتري و  ۳
  ۶۸۴۷,۵  ماشين آالت و تجهيزات خط توليد  ۴
  ۲۹,۲۵  يشگاهيزات آزمايتجه  ۵
  ۵۵۰  تجهيزات و تاسيسات عمومي  ۶
  ۲۹۲,۷  ) درصد اقالم باال۲   (هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۷
  ۷۴۶,۵  ) درصد اقالم باال۵(پيش بيني نشده   ۸

  ۱۵۶۷۷,۲۵  جمع
  

   :ميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانه و قيمت آن ۱۲-۴
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  )ميليون ريال(کل   )تن(مقدار   )ريال(قيمت هر كيلو  مواد اوليه

  ۴۲۰۰  ۳۰۰  ۱۴۰۰۰  پودر شكر
  ۹۹۲۰  ۳۱۰  ۳۲۰۰۰  پودر كاكائو

  ۵۴۶۰  ۱۵۶  ۳۵۰۰۰  ا روغنيكره كاكائو 
  ۵۴۰۰  ۶۰  ۹۰۰۰۰  فندق

  ۹۰۰۰  ۱۸۰  ۵۰۰۰۰  شير خشك
  ۶۰۰۰  ۱۲  ۵۰۰۰۰۰  وانيلين 

  ۲۶۴  ۴۴  ۶۰۰۰  فونيليلون و سينا
  ۷۲۰  ۶۰  ۱۲۰۰۰  يمينيل آلوميفو

  ۴۰۹۶۴  جمع کل
  

  :نيروي انساني مورد نياز ۱۳-۴
 ليست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه

  تعداد 
 

 كل پرداخت
   ساليانه

  ))ميليون ريال(

مزاياي 
 ۲(ساليانه 
 )ماه

کل حقوق 
 ساليانه

 

ق متوسط حقو
  ماهانه

  مرد  زن )ميليون ريال (
 شرح

 مديريت ۱ - ۱۴ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶
 مهندس ۲ - ۱۲ ۲۸۸ ۴۸ ۳۳۶
 تكنسين ۲ - ۹ ۲۱۶ ۳۶ ۲۵۲

۳۹۲ ۵۶ ۳۳۶ ۷ - ۴ 
ــارگر  كــ

 ماهر

۴۷۰ ۵۰ ۴۲۰ ۵ - ۷ 
ــارگر  کــ

  ساده

 پرسنل توليدي

 ....)راننده و(يپرسنل خدمات  ۱ - ۶ ۷۲ ۱۲ ۸۴
  پرسنل دفتر مركزي ۳ - ۷ ۲۵۲ ۴۲ ۲۹۴

  جمع ۲۰   ۱۷۵۲ ۲۷۲ ۲۰۲۴
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  : ساليانه  سوخت و انرژيمحاسبه هزينه مصرفي ۱۴-۴

  

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

  ۳۲۴  ۶۰۰  ۵۴۰۰۰۰  لو وات ساعتيک  برق مصرفي
  ۲۳۰  ۲۵۰  ۹۲۰۶۰۰  تريل  مصرفيآب 

  ۳۰۵,۲  ۷۰۰  ۴۳۶۰۰۰  متر مکعب   گاز
  ۴۲  ۷۰۰۰  ۶۰۰۰  تريل  بنزين

  ۳۱,۵  ۳۵۰۰  ۹۰۰۰  تريل  گازوئيل
  ۹۳۲,۷  جمع كل

  
   :استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت ۱۵-۴

  

  )ميليون ريال(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۳۰۷,۱  %۵   يساختمان و محوطه ساز
  ۵۵  %۱۰  تاسيسات

  ۲,۹  %۱۰  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي
  ۶۸۴,۷  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲۲,۲  %۱۰  وسايط نقليه
  ۱۳,۷  %۲۰  وسايل اداري و كارگاهي

  ۱۰۸۵,۶  جمع

  
  
  

   :نگهداريتعميرات و  ۱۶-۴
  

  %)۲۳(اير مزايسا  ۴۶۵,۵۲
  جمع کل حقوق و مزايا ۲۴۸۹,۵۲
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  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۱۲۲,۸  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز
  ۳۴۲,۳  %۵   تجهيزاتماشين آالت و

  ۱,۴  %۵  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي
  ۵۵  %۱۰  تاسيسات

  ۲۲,۲  %۱۰  وسايط نقليه
  ۶,۸  %۱۰  وسايل اداري و كارگاهي

  ۵۵۰,۵  جمع كل

  
  
  

   :حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم۱۷-۴

  
جمع كل سرمايه + ريالن جمع كل سرمايه در گردش به ميليو= جمع كل سرمايه گذاري به ميليون 

  ريالثابت به ميليون 
۷۳۶۷,۷+۱۵۶۷۷,۲۵=۲۳۰۴۴,۹۵  

  
  :هزينه هاي توليد ساليانه ۱۸-۴

  )ميليون ريال (هزينه   شرح  رديف

  ۶۸۲۷,۳  ) ماه ۲( مواد اوليه و بسته بندي  ۱
  ۴۱۴,۹  ) ماه هزينه حقوق و دستمزد ۲(حقوق ودستمزد كاركنان   ۲
  ۷۷,۷  )هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات  ماه ۱(تنخواه گردان   ۳
  ۴۷,۷  ) ماه۱(ير و نگهداريتعم  ۴

  ۷۳۶۷,۶  جمع كل  به ميليون ريال

  )ميليون ريال (مبلغ   شرح  رديف

  ۴۰۹۶۴  هزينه مواد اوليه و بسته بندي  ۱
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  :طرح اجراي براي مناسب منطقه  پيشنهاد-۵      

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

.  كيلومتري از مراكز شهر باشد۱۲۰ارخانه به فاصله در اين مورد بايد محل ايجاد ك. اهميت است

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

چه بسا اشكال در هر يك از . هاي ارتباطي از مواردي است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشد

مثالً دور بودن . ت تمام شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذاردموارد فوق ممكن است در قيم

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

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

با اين مقدمه با توجه به اينكه محصول توليدي يك محصول غذائي .فيت محصول نهايي خواهد شدكي

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

  ۲۴۸۹,۵۲  هزينه حقوق و دستمزد  ۲
  ۹۳۲,۷  هزينه انرژي  ۳
  ۵۵۰,۵  هزينه تعمير و نگهداري  ۴
  ۲۲۴۶,۸  ) درصد اقالم باال ۵( پيش بيني نشده هزينه  ۵
  ۴۷۱,۸  ) درصد اقالم باال ۱(هزينه اداري و فروش   ۶
  ۶۲۷  ) درصد مقدار وام سرمايه ثابت ۵(هزينه تسهيالت مالي   ۷
  ۳۱,۳  )دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه   ۸
  ۱۰۸۵,۶  هزينه استهالك  ۹

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

۵۸,۵  

  ۴۹۴۵۷,۷۲  جمع كل 
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ندو در ضمن و اصفهان و آذربايجان شرقي وكالً استانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار هست

احداث اين واحد در استان آذربايجان شرقي شرايط خوبي براي صادرات محصول به کشور ترکيه را 

دارد و نيز به دليل اينکه استان زنجان يکي از استانهايي است که عمده فندق کشور را دارا مي باشد و 

 هکتار فندق ۴۵بايجان داراي اين استان در همسايگي استان آذربايجان شرقي  مي باشد و نيز استان آذر

  .است توليد شکالت مرکب با پايه فندق در استان آذربايجان شرقي کامال توجيه پذير مي باشد

  

  

  

  

  
  

   :جديد احداث واحدهاي مورد در نهايي بندي جمع ارائه -۶

 ميزان سرمايه گذاري و تكنولوژيهاي موجود و همچنين بازار عرضه و تقاضا در مورد محصول شكالت

فندقي، پيشنهاد مي شود كليه نكات مذبور در طرح چه در امر توليد و چه در امر قيمت ماشين آالت و 

خدمات مورد نظر قرار گيرد تا با توليد يك محصول با كيفيت و قيمت مناسب راهي همواره جهت 

 محصول حضور توليد كنندگان داخلي در بازارهاي جهاني ايجاد شود تا ضمن اشتغال بيشتر و توليد

  .مطلوب از خروج منابع ارزي از كشورمان جلوگيري شود

  

 :مطالعاتي مراجع و منابع

 توليدي واحدهاي و محصوالت افزار نرم -معادن و صنايع وزارت رساني اطالع مركز - ١
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 ايران اسالمي جمهوري گمرك  -٢

  واردات و صادرات مقررات  -٣

 بازرگاني وزارت ايران، رداستاندا اداره -ايران ملي استانداردهاي - ٤

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

   اينترنت از شده اخذ اطالعات - ٦
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