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ا َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمْنُه ِحْلَیًة َتْلَبُسوَنَها   َر اْلَبْحَر لَِتأُْكلُوْا ِمْنُه لَْحًما َطِرّیً َوُهَو الَِّذي َسخَّ

 فِیِه َولَِتْبَتُ وْا ِمن َفْ لِِه َولََعلَُّكْ  َتْ ُكُرونَ َوَتَرى اْلفُْلَك َمَواِخَر 

 

پىشيد از آن بيرون آوريد و كشتيها  اى هك آن را مى گردانيد ات از آن گىشت اتزه بخىريد و پيراهي و اوست كسى هك رديا را مسخر

كافنده   ىنيب و ات از فضل او بجىديي و باشد هك شما شكر گزاريد مى[ آب]را رد آن ش
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میگو ( Cream)سوپ نام محصول 

تن  450 000ظرفیت پیشنهادي ساالنه طرح 

خوراک جهت تؽذیه انسان موارد كاربرد محصول 

تن  325میزان تولید داخلي 

 0میانگین واردات دو سال گذشته 

 1203میزان مصرؾ ساالنه كشور 

تن  642پنجم  میزان كمبود یا مازاد تا پایان برنامه

میگو اسامي مواد اولیه عمده  

تن  10میزان مصرؾ ساالنه مواد اولیه اصلي 

 25( نفر)اشتؽال زایي 

  2500(  𝐦𝟐)زمین مورد نیاز 

زیر بنا 

 80( 𝐦𝟐 ) اداري  

 420(  𝐦𝟐)تولیدي  

 160(  𝐦𝟐)انبار  

میزان مصرؾ ساالنه یوتیلیتي 

 3300(  𝐦𝟑)آب   

 360000(  KW)برق  

 80000(  𝐦𝟑)گاز  

سرمایه گذاري ثابت 

 284600( یورو)ارزي  

 6947( میلیون)ریالي  

 11645( میلیون لاير)جمع  

محل پیشنهادي اجراي طرح 
بوشهر ، هرمزگان ، سیستان و 

بلوچستان و خوزستان 
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:  مقدمه

 هاي طرح اجراي از قبل كه است كارشناسي ، مطالعات(Feasibility Study)مطالعات امكان سنجي 

آن از لحاظ مشخصات اقتصادي پس از مرحله پیدایش طرح و تعریؾ چارچوب کلی  گذاري سرمایه

 و فني بازار، نگاه از مطالعات این در .محصول، ظرفیت تولید و میزان سرمایه گذاری انجام مي شود 

 براي مبنایي عنوان به آن از حاصل نتایج و قرار گرفته آنالیز و بررسي مورد طرح اقتصادي و مالي

این مطالعات بنا به نیاز و درخواست کارفرما  .گیرد قرار مي استفاده مورد اران گذ سرمایه گیري تصمیم

.  و متناسب با ابعاد پروژه ، در سطوح مختلفي از جزئیات پروژه نیز مي تواند وارد شود

قالب  در مطالعات این . باشد مي سوپ میگو تولید مقدماتي سنجي كانام مطالعات حاضر گزارش

 مورد محصول ابتدا ، فوق متدولوژي مطابق و است گردیده تهیه سنجي امكان مطالعات متدولوژي

 در و گرفت خواهد صورت آن ار باز روي الزم هاي بررسي سپس و شده معرفي دقیق طور مطالعه به

 شناسایي نیز نیاز مورد افزاري نرم و سخت امكانات و تولید چگونگي خصوص در فني ادامه مطالعات

 و برآورد طرح اجراي براي نیاز مورد گذاري سرمایه حجم و اقتصادي هاي ظرفیت در نهایت و شده

 نیاز مورد اطالعات كلیه بتوانند محترم مندان عالقه و گذران سرمایه آن از استفاده با شد تا خواهد ارائه

 این است امید . نمایند اقدام شفاؾ مسیر و باز دید با اقتصادي گذاري سرمایه انجام در جهت و كسب را

 . بیاورد بعمل كشورمان صنعتي توسعه راستاي در كوچك هرچند مطالعات كمكي
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ل معرفی و نا  محصو -ٔ-ٔ

کالری  99میلی گرم آب ،  77گرم میگو ، حاوی  100میگو یکی از لذیذترین ؼذاهای دریایی است ، 

 . میلی گرم قند است 91میلی گرم کلسترول و 163میلی گرم چربی ،  8/0گرم پروتئین ،  1/18انرژی 

وه ماکیان از نظر مقایسه ای نسبت به سایر ؼذاهایی که پروتئین زیادی دارند نظیر گوشت ماهی و گر

پروتیئن موجود در میگو کیفیت باالیی داشته و حاوی تمام اسید آمینه . ، میگو ، کالری کم تری دارند 

 . های الزم جهت رشد می باشد

. پروتئین میگو همانند سایر جانوران دریایی به دلیل نداشتن بافت هم بند به راحتی هضم می شود 

ن که در جویدن و هضم ؼذا مشکل دارند ؼذای حاوی میگو برای گروه هایی از مردم نظیر افراد مس

 . گزینه مناسبی برای تامین پروتئین روزانه آنها است

 

 

که از دسته اسیدهای چرب ؼیر  3میگوها در کل دارای چربی کمی می باشند ، اسیدهای چرب امگا ـ 

این دسته از اسیدهای . وند اشباع بوده و برای سالمتی مفید هستند ، در میگو ها به وفور یافت می ش

 .چرب می توانند در کاهش خطر بیماریهای قلبی موثر واقع شود

میگو . هم چنین اجزای ضروری برای ؼشا سلول مؽز و بافت چشم است  3اسیدهای چرب امگا ـ

، و امالحی چون کلسیم ، آهن ، منیزیم ، پتاسیم A ، ،6 B 12B  ،C ،D ،E منبع ؼنی از ویتامین های
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عالوه بر این ؛ کلسیم ، آهن ، روی ، منیزیم ، و فسفر  . دیم ، روی ، مس ، منگنز ، و سلنیم است، س

که در تؽذیه انسان به عنوان یک منبع پروتئین دریایی  به ویژه  میگو نسبت به سایر آبریان بیش تر است

ترل التهاب و پیشگیری همچنین میگو به کن برای کودکان در حال رشد و زنان باردار بسیار مفید است، 

گرم میگو حدود یک سوم میزان كلسترول  100میزان كلسترول در  . می کند از لخته شدن خون کمک 

چربي و کلسترول حاصل از گوشت میگو بدلیل میزان باالي اسید  .گرم تخم مرغ است 100موجود در 

که ناشي از عدم , ول خونآن اثري بر چربي و کلستر 6زیاد و امگا  3امگا , هاي چرب ؼیر اشباع

وجود سلنیم در گوشت میگو باعث کاهش رشد سلول هاي . ندارد, تجزیه اسید هاي چرب اشباع است

. سرطاني مي گردد

ای ما را های تؽذیهتواند قسمت اعظم نیازمنديای بسیار خوب میاین آبزی دریایي با داشتن خواص تؽذیه

ترکیبات خاصی که در چربی بدن آنها وجود دارد در پیشگیری از بر آن، به علت داشتن عالوه. تامین کند

با توجه به مزایای . های مختلؾ نقش مهمی به عهده دارندبسیاری امراض و کنترل و درمان بیماری

چشمگیر میگو و تاثیر آن بر سالمتی باید فرهنگ مصرؾ میگو گسترش یابد و با حذؾ و کاهش 

خانوارها به این ماده ؼذایي مهم وجود دارد، برای آن جای مناسبی  هایي که در مسیر دسترسینارسائی

. در سبد ؼذایي خانوار ایرانی باز کنیم

با توجه به  .در ایران میگوهاي خوراكي آب شور در دریاي عمان و خلیج فارس زندگي مي كنند

شناسائی شده که نوع میگو در آبهای خلیج فارس صید و 10اظهارات کارشناسان شیالت تاکنون بیش از 

از این نوع . که وزن آن تا یک کیلوگرم و گاه بیشتر می رسد   است1مشهورترین آن البستر یا شاه میگو 

هزار عدد صید  200میگوی کمیاب که در سواحل صخره ای و نزدیک ساحل زیست میکند سالی حدود 

عدد آن یک پاوند  5است که هر " یوفایو" بعد از این میگو ، معروفترین نوع میگو ، میگوی . می شود 

، در کنسرو سازی ، تولید سوپ " سرتیز"و " چکو"کوچکترین نوع میگوی خلیج فارس با نام . وزن دارد

                                                           
1
 -Panulirus Homarus 
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وزن یکصد تا دویست عدد از این نوع میگو به یک . و انواع پودر میگو مورد استفاده قرار می گیرد 

میگوهای درشت به دلیل مسن بودن و سفت شدن . پوند می رسد و به وفور در خلیج فارس یافت می شود

عضالت آنها در مقایسه با میگوهای کوچکتر ، خوشمزه نیستند ، میگو نیز مانند جانوران مثل مرغ ، گاو 

. و گوسفند ، اندازه کوچکتر آن خوشمزه تر است 

 

 

 

 :از انواع میگوهای خلیج فارس می توان گونه های مشهور زیر را نام برد

 2 صورتیمیگوی  1

 3 میگوی هندی 2

 4 میگوی موزی 3

                                                           
2
 -Penaeus Semisulcatus 

3
 - Panaeus indicus 

4
 - Penaeus merguiensis 
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 5 میگوی سفید 4

 6 میگوی خنجری 5

صید صنعتی ناوگان صیادی خلیج فارس را تشکیل می دهد و  %80گونه میگوی صورتی بالػ بر 

گونه های میگوی هندی و موزی نیز جزء گونه های ؼالب صید در دریای عمان و تنگه هرمز به شمار 

 . گونه استوار است 3بنابراین بیشتر کارهای تحقیقاتی ایران بر روی این . می روند 

 

کشورهای مختلؾ اقدام به پرورش مصنوعی آن در به منظور افزایش تولید این آبزی توسط 

. استخرهای مخصوص می نمایند ، و  برخي از گونه هاي آن نیز در آب شیرین یافت مي شوند

میگو به وسیله لنج و کشتی صید شده و به . این آبزي، كؾ زي است و در نواحي كم عمق یافت مي شود 

رشی است که در سواحل خلیج فارس و دریای نوع دیگر میگو ، میگوی پرو. ساحل حمل می گردد 

عمان با استفاده از آب دریا که توسط کانالهای روباز به سمت مزارع پرورش میگو هدایت گردیده است ، 

تفاوت میگوی پرورشی و دریایی ، عالوه بر . مستقیما در محیط طبیعی دریا پرورش داده می شود 

. آن است  تفاوت گونه و نژاد ، نحوه صید و روش عرضه

                                                           
5 - Metapenaeus affinis 

6 - Parapenaopsis stylifera 
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های جنوبی کشور، فرآوری این محصول و توزیع و فروش آن در بازارهای پرورش و صید میگو در آب

دهند که ضمن ایجاد اشتؽال های اقتصادی سودآوری را تشکیل میالمللی، مجموعه فعالیتداخلی و بین

. آوردنیروی انسانی، درآمد ارزی مناسبی را برای اقتصاد کشور به ارمؽان می

 

با مقایسه سرانه مصرؾ آبزیان در سبد ؼذایی جامعه ایرانی و فاصله بسیار زیاد بین ارقام و اعداد سرانه 

چرا که قرار .مصرؾ جهانی بایستی علل عدم مصارؾ آن در جامعه را بررسی و به رفع آن پرداخت 

. ایفا می نمایدگرفتن فراورده های شیالتی در سبد ؼذایی مردم نقش مهمی در سالمت جامعه 

در خصوص صنایع فرآوری تولیدات میگو و سایر فرآورده های دریایي به نظر می رسد کار مهم و 

های این بخش از صنعت شیالت، ارزش افزوده جدی در کشور صورت نگرفته، در حالی که فعالیت

اشتؽال مولد و پایدار را ها به بازارهای جهانی و ایجاد بسیار باال، زمینه گسترده برای صدور فرآورده

 .و گسترده ای صورت پذیرد های عمدهدر کشور دربر دارد و ضرورت دارد در این زمینه فعالیت
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در سال هاي آتي تولید میگوی پرورشي بر تولید میگوی دریایي به عنوان منبع اصلي منابع پروتئیني 

رتي که مصرؾ سرانه آبزیان ثابت در صو, بر اساس برآورد هاي فائو. خوراكي، پیشي خواهد گرفت

. چهل میلیون تن آبزیان مازاد بر تولید کنوني، مورد نیاز جامعه بشري است 2030در سال , بماند

در حال حاضر کشورهای هند،ویتنام و چین بزرگترین تولیدکننده میگو در جهان می باشند و کشورهای 

. د اختصاص داده انداروپایی و ژاپن و آمریکا بیشترین میزان مصرؾ را بخو

های گذشته مورد توجه بشر بوده و این امر حفظ و نگهداری مواد ؼذایی از جمله ماهی و میگو از زمان

روز مراحل تکاملی را طی نموده به های ابتدایی و اولیه مرسوم بوده است که روزبهبا استفاده از روش

-گذاری شدهصول نگهداری و حفظ این مواد پایهطوری که امروزه کلیه صنایع تهیه مواد ؼذایی بر پایه ا

های مختلؾ از جمله استفاده از حرارت، سرما، خشک کردن، نمک سودکردن، دود دادن اند و با طریقه

کنند تا حد ممکن موادؼذایی را بدون تؽییر در ماهیت و حفظ و به کار بردن مواد نگهدارنده سعی می

. نگهداری نمایندتری خواص اولیه آن برای مدت طوالنی

تهیه سوپ و پودر یکی ازمهمترین روشهای متداول فرآوری ماهی ، میگو و سایرآبزیان است که سالمت 

.  نمایدمدت آن را تضمین میو استفاده آسان و طوالنی

محصوالت جدید حاصل از آبزیان به ویژه میگو در حال جایگزین شدن انواع محصوالت  حاصل از 

. معمول جامعه می باشد  فرآورده های گوشتی
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سوپ میگو از جمله محصوالت حاصل از میگو می باشد که انواع آنها به صورت محصوالت زیر تولید 

: می شود

میگو به صورت مایع ، پودر فشرده سوپ میگو به شکل ( عصاره)سوپ ،  7سوپ میگو تؽلیظ شده 

. مکعب مستطیل و پودر سوپ میگو

 : ده ظسوپ میگو ت لی -

که در بخش های بعدی به صورت کامل معرفی خواهد شد ، ، سوپ میگو به صورت تؽلیظ شده 

محصولی جدید است که در آن با استفاده از روش های علمی و با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی 

تبدیل می گردد و به عنوان یک طعم دهنده ؼذا ها مورد استفاده  (cream)وارداتی ، میگو به سوپ 

. ار می گیردقر

           

گرم  صفراین محصول شامل  .کالری است 72میگو، کنسرو شده، حاوی (  Cream)سوپ تؽلیظ شده 

گرم 15/0گرم چربی اشباع،  58/2میلی گرم کلسترول، 13گرم چربی،  14/4،  .گرم فیبر20/0قند و 

گرم پروتئین  22/2همچنین این محصول حاوی   .گرم چربی اشباع شده است 19/1چربی اشباع نشده و 

میلی گرم  47میلی گرم مس،  10/0میلی گرم آهن،  42/0میلی گرم کلسیم،  14گرم آب ،   85/84

                                                           
7
 -Cream 
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میکروگرم سلنیوم،  50/4میلی گرم منیزیم،  7میلی گرم منگنز، 30/0 میلی گرم روی ،  60/0پتاسیم و 

 .میلی گرم سدیم است 685میلی گرم فسفر و  26

: میگو می توان به موارد زیر اشاره نمود برای بیان مزیت های تولید سوپ 

 نگهداری راحت و آسان 

 راحت بودن در موقع مصرؾ 

 حفظ پروتئین ، فسفر و کلسیم موجود در میگو برای یک دوره زمانی نسبتا طوالنی. 

 به حداقل رساندن ضایعات 

 به راحتی قابل دسترسی می باشد. 

  مصرؾ و قابل استفاده برای تمام اقشار جامعهوسیع بودن دامنه .

کالری ، تجزیه چربی ها، هیدرات کربن و 90میگو مؽذی ،حاوی( Cream)در نصؾ فنجان سوپ 

معادل )کالری 45= در این مقدار کالری ، میزان چربی . پروتئین ، در نمودار زیر نشان داده شده است

%(. 36معادل با ) 32= و کربوهیدرات%(  9معادل )8= ، پروتئین %( 50

 

میگو ( Cream)تجزیه کالری سوپ : نمودار

انواع مختلفی از چربی می تواند در هر  .می باشدگرم چربی  5یک واحد از این اندازه شامل : چربی 

معادل )میگو ، چربی های اشباع شده به میزان یک گرم  در این مقدار از سوپ  .ؼذا وجود داشته باشد



 

 

 

 مطالعه امکان سنجی

میگو( عصاره ) تولید سوپ   

 
 

 

19 

 

چربی باقی مانده %( 80معادل با )گرم  4و  چربی ترانس به میزان صفر گرم وجود دارد، و %( 20با 

 .وجود داردها 

 

 

 

 میگو( Cream)تجزیه چربی سوپ : نمودار

  .میلی گرم کلسترول است 10هر وعده از سوپ حاوی یک تا   :کلسترول 

بررسی دقیق تر نشان .گرم کربوهیدرات است8نصؾ فنجان از این مواد ؼذایی دارای  :کربوهیدرات ها 

هیدرات کربن   .گرم هیدرات کربن خالص است 7و  ، قند و فیبراز مقدار یاد شده ، یک گرم می دهد، 

که مصرؾ آن  خالص با کم کردن فیبر و قند الکلها از مقدار کل کربوهیدرات درنظر گرفته شده است

. برای مبتال یان به دیابت بسیار مفید است 

 

میگو به صورت مایع ( عصاره)سوپ  -

عصاره سوپ میگو به صورت مایع که با استفاده از روش های علمی و با استفاده از تکنولوژی و دانش 

این . فنی در کشور چین  تولید می گردد و به عنوان یک طعم دهنده ؼذا ها مورد استفاده قرار می گیرد

به عنوان یک  و سایر افزودنی های مجاز تولید می گردد ، این مایع   خالص عمدتا از میگویمحصول 
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فسفر،  منیزیوم،  های مفید و امالحی چون کلسیم، روی،آهن، و سرشار از ویتامین  ماده مؽذی قوی

بوده و همچنین جذب اکسیژن را  با سطح باال به طور طبیعی حاوی آنتی اکسیدان ، و ... و  سدیم،  پتاسیم، 

 . می دهدافزایش 

         

 

:  عصاره مایع میگو همانند محصوالت طعم دهنده سوپ از دیگر آبزیان دریایی نظیر 

.  خرچنگ(Cream) سوپ  -

اسانس خرچنگ   -

ماهی  ( عصاره)سوپ  -

تؽلیظ شده هستند و به عنوان عطر و طعم دهنده های طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد و برای تکمیل 

 . سوپ به میزان نیم و نیم اضافه می شود
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.   این محصول نیز همانند محصوالت معرفی شده منافع قابل توجهی برای مصرؾ کنندگان به همراه دارد

پوند  5.99عصاره میگو معادل  ml 500ننده در کشور چین برای هر قیمت پیشنهاد شده از سوی تولیدک

. می باشد

 

 پودر ف رده سوپ میگو به  کل مکعب -

پودر سوپ میگو فشرده شده به شکل مکعب که با استفاده از روش های علمی و با استفاده از تکنولوژی 

و دانش فنی بیشتر در کشور های چین و کره تولید می گردد و به عنوان یک طعم دهنده ؼذا ها مورد 

فزودنی های و سایر ا( و ریز  3درجه ) خالص عمدتا از میگویاین محصول . استفاده قرار می گیرد

های مفید و و سرشار از ویتامین  به عنوان یک ماده مؽذی قوی مجاز تولید می گردد ، این محصول 

با سطح باال به طور طبیعی ، و ... و  سدیم،  پتاسیم، فسفر،  منیزیوم،  امالحی چون کلسیم، روی،آهن، 

.  می باشد  حاوی آنتی اکسیدان 
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ظیر پودر های فشرده مرغ ، ماهی و گوشت ، به عنوان عطر و طعم پودر میگو همانند محصوالتی ن

دهنده های طبیعی نیز مورد استفاده قرار می گیرد 

          

 

 پودر سوپ میگو  -

پودر سوپ میگو با استفاده از روش های علمی و با استفاده از تکنولوژی و دانش فنی بیشتر در کشور 

این . های چین و کره تولید می گردد و به عنوان یک طعم دهنده ؼذا ها مورد استفاده قرار می گیرد

گردد ، این و سایر افزودنی های مجاز تولید می ( و ریز  3درجه ) خالص عمدتا از میگویمحصول 

های مفید و امالحی چون کلسیم، و سرشار از ویتامین  به عنوان یک ماده مؽذی قوی محصول 
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می  با سطح باال به طور طبیعی حاوی آنتی اکسیدان ، و ... و  سدیم،  پتاسیم، فسفر،  منیزیوم،  روی،آهن، 

 . باشد 

             

 

مرغ ، ماهی و گوشت ، به عنوان عطر و طعم دهنده های پودر میگو همانند محصوالتی نظیر پودر های 

طبیعی نیز مورد استفاده قرار می گیرد 
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کشور چین بزرگترین شرکت های تولید کننده  طعم دهنده های مواد ؼذایی را در خود جای داده  که به 

محصوالت درحال توسط این . نیازهای ضروری زندگی و تقاضا در بازار بین المللی پاسخ می دهد

ایاالت متحده آمریکا، کانادا، فیلیپین ، سنگاپور، : شرکت های تولیدکننده این کشور ، به کشورهایی نظیر 

. صادر می گردد... السالوادور، پاپوآ گینه نو، آسیای مرکزی، آفریقا و 

به دارا بودن تائیدیه  این محصول و سایر محصوالت مشابه برای ورود به بازارهای آمریکا و اروپا نیاز

و دریافت گواهینامه هایی ( کدکس محصوالت شیالتی)استانداردهای جهانی ایمنی و کیفیت مواد ؼذایی 

. وحالل دارد ISO9000 ،ISO14001 ،ISO22000 ،FDA ،HACCP ،QS ،CE: نظیر 

 

         

 

( سوپ آماده) ویژگی های محصول -ٕ-ٔ

  ویژگیهاي مواد اولیه -ٔ-ٕ-ٔ

  . فاقد سر و دم ، تیر کمر و  بدون پوست باشد, گوشت میگو مورد مصرؾ باید سالم :گوشت میگو   - 

پودر یا ماده تؽلیظ شده حاصل از اجزاي محلول در آب گوشت است كه عاري از : عصاره گوشت  -

   ذرات آلبومین منعقد شده ، ژالتین و چربي است

  . صرؾ باید با استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته باشدهاي لبني مورد م شیر و فرآورده: لبنیات  -

سبزیجات مورد مصرؾ از اندامهاي سالم و ماكول گیاه قابل تهیه است كه باید با : سبزیجات    -

  . استانداردهاي مربوطه مطابقت داشته باشد
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  . باشد مصرؾ طبق استانداردهاي مربوطه مجاز مي: هاي آن  ؼالت و فرآورده - 

  . باشد مصرؾ طبق استانداردهاي مربوطه مجاز مي: هاي آن  حبوبات و فرآورده  -

و " 1053ویژگیهاي آب آشامیدني شماره " آب مصرفي در تهیه سوپ باید مطابق استانداردهاي  -

  . باشد" 1011ویژگیهاي بیولوژیكي و حد مجاز آلودگي باكتریولوژیكي آب آشامیدني شماره 

باشد كه باید با  نمك طعام یا كلروسدیم مورد استفاده در صنایع ؼذایي مي, ك منظور از نم: نمك  -

  . ایران مطابقت داشته باشد 26استاندارد شماره 

 

  ویژگیهاي حسي و فیزیكي -ٕ-ٕ-ٔ

سوپ آماده باید طعم و بوي مواد متشكله مورد مصرؾ را دارا باشد و عاري از هر : طعم و بو  -

. باشد گونه طعم و بوي نامناسب 

. اي باشد كه تحت شرایط طبیعي بدست آمده است  رنگ سوپ باید رنگ فرآورده: رنگ  -

  . فرآورده باید فاقد هرگونه ماده خارجي باشد: مواد خارجي  -

. مرده و یا آثار و بقایاي آنها باشد, فرآورده باید فاقد هر گونه آفت زنده : حشرات  -

. درصد حجم كل كمتر باشد  90از میزان پري كنسرو سوپ آماده نباید : پري  -

 

  ویژگیهاي  یمیایي  -ٖ-ٕ-ٔ

 :     pH-   میزان pH  باشد  5-6در سوپها باید در حدود مجاز 

گیري درصد  روش اندازه) میزان پروتئین , در سوپهایي كه حاوي آب گوشت باشند : پروتئین  -

ایران  924هاي آن شماره  فرآوردهگیري پروتئین تام در گوشت و  پروتئین طبق استاندارد اندازه

  . گرم كمتر نباشد 20درصد گرم مایع از ( باشد  مي
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 PPM میزان سرب در سوپ خشك شده از 3827استاندارد شماره  2-3طبق بند : یونهاي فلزي  -

نباید  150PPMو مقدار قلع در هر دو فرآورده از  0/5PPMدر سوپ كنسرو شده از  ,1

  . تجاوز كند

  . درصد تجاوز نماید 2در سوپها نباید از میزان نمك  -

 :افزودنیها    -

         ) مواد طعم دهنده خوراكي) ایران  952طبق استاندارد شماره : ها  طعم دهنده* 

 (هاي مجاز خوراكي نگهدارنده) ایران  950طبق استاندارد شماره : هاي مجاز  نگهدارنده* 

( آنتي اكسیدانهاي مجاز خوراكي) ایران  3608شماره طبق استاندارد : آنتي اكسیدانهاي مجاز * 

  . باشد افزودن كراتي نین و هر نوع رنگ مجاز نمي*

 

ویژگیهاي میكروبیولوژیكي   -4-ٕ-ٔ

روش ) ایران  2326ویژگیهاي بهداشتي سوپ آماده بصورت كنسرو بایستي طبق استاندارد شماره  

و یا بصورت خشك ( هاي نفوذناپذیر  هاي ؼذایي بسته بندي شده در بسته كنترل ستروني تجارتي فرآورده

 . باشد  (حد مجاز آلودگیهاي میكروبي در انواع سوپهاي خشك ) ایران  2396طبق استاندارد شماره 

 

کد آیسیک محصول   -ٖ-ٔ

بندی تقسیم. بندی آیسیک استهای اقتصادی همان تقسیمبندی در فعالیتبندی و دستهترین طبقهمتداول

این   . های اقتصادیالمللی فعالیتبندی استاندارد بینبندی و دستهطبقه: آیسیک طبق تعریؾ عبارت است از

تولید شده به هر یک کدهایی دو، چهار و هشت رقمی  بندی با توجه به نوع صنعت و محصولدسته

.  شوداختصاص داده می
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در قالب ( Cream)در طبقه بندی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، محصول سوپ میگوی تؽلیظ شده 

" سوپ آبزیان"این کد تنها در مورد محصول . می باشد  15121510دارای کد آیسیک " سوپ آبزیان " 

واقع گردیده عنوان ( 2)که در استان بوشهر ، شهرک صنعتی بوشهر     درنیکاصنعت  رکت گردونه 

.  شده است

 

کد آیسیک مرتبط با  سوپ میگو  -ٔ-ٔجدول 

نا  کاال کد آیسیک ردیف 

سوپ آبزیان  15121510 1

 

  ماره تعرفه گمرکی -4-ٔ

مبادالت تجاری و همچنین المللی جهت کد بندی کاال در امر صادرات و واردات و در داد و ستدهای بین

-بندی و نامشود که عبارت است از طبقهبندی استفاده میتعیین حقوق گمرکی و ؼیره از دو نوع طبقه

بر همین اساس در مبادالت . المللیبندی مرکز استاندارد و تجارت بینگذاری بر اساس بروکسل و طبقه

. شوددی کاالها استفاده میبنبندی بروکسل جهت طبقهبازرگانی خارجی ایران، طبقه

حقوق پایه طبق ماده . حقوق ورودی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پایه و سود بازرگانی است

اصالح موادی از قانون برنامه سوم ( 2/11/1381موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب )قانون ( 2)

گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، حقوق 

ارزش % 4کاال، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالهای وارداتی تجمیع گردیده است و معادل 

به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط . شودگمرکی کاالها تعیین می

در خصوص تولید سوپ تؽلیظ شده میگو ، . ودششود، حقوق ورودی اطالق   میهیات وزیران تعیین می
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با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی سابق ، نتیجه گیری شده است که 

. هیچگونه شماره تعرفه ای برای محصول مورد بررسی وجود ندارد

 

  رایط واردات محصول  -5-ٔ

: باشندت کاالها به صورت زیر میشرایط صادرات و واردا 4/7/1372بر اساس مصوب هیئت وزیران 

: شوندکاالی صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می -2طبق ماده 

. کاالیی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به مجوز ندارند: کاالی مجاز( الؾ

. پذیر استکاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان: کاالی مشروط( ب

کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم و یا قانون ممنوع : کاالی ممنوع (ج

. گردد

ای که نامهنوع و مشخصات کاالهای هر یک از موارد سه گانه فوق بر اساس آیین -2تبصره  2ماده 

. رسد، معین خواهد شدتوسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می

مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است  -3ماده 

. رسدکه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تائید وزارت بازرگانی می

دستورالعمل مربوط به . اولویت حمل کلیه کاالهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است -6ماده 

را شورای عالی ( ای و راه آهنجاده) استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی و زمینی

. نمایدهماهنگی ترابری کشور بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می

وارد کنندگان کاالهای مختلؾ جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت  -8ماده 

. ی مراجعه نمایندبازرگان
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واردات قبل از صادرات مواد و کاالهای مورد مصرؾ در تولید، تکمیل و آماده سازی و  -12ماده 

بندی کاالهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت بسته

. عاؾ استکلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه جنبه هزینه یا کارمزد دارد م

با توجه به بررسی انجام شده ، . تعرفه گمرکی برای واردات می باشد  محصول سوپ میگو فاقد شماره

با "  آش یا آبگوشت آماده , سوپ ,آش یا آبگوشت ,فرآورده ها برا ي سوپ" تنها کاالهایی تحت عنوان

فرآورده های "و  45  :حقوق وروديبا   21041000 كد سیستم هماهنگو 21041000  کد تعرفه

، در فهرست تعرفه های سایت  30: با حقوق ورودی  16052000با کد تعرفه گمرکی " میگو و روبیان

 گمرک جمهوری اسالمی ایران

لذا بررسی شرایط واردات برای محصول مورد نظر امکان پذیر نمی . درج گردیده است 1389درسال

شاره شده مقایسه گردد ، در این صورت می توان در صورتیکه این محصول با محصول مشابه ا. باشد 

پیش بینی کرد که محدودیت خاصی برای واردات محصول مورد مطالعه وجود نداشته و با پرداخت 

 7حقوق گمرکی واردات امکان پذیر است و ورود و صدور این محصول طبعا موکول به رعایت ماده 

 1346، مصوب ... مواد خوردنی و آشامیدنی قانون  16و ماده  1350قانون دامپزشکی کشور مصوب 

. می باشد

 1389قانون مالیات بر ارزش افزوده سال  12بررسی فهرست عناوین کاالها و خدمات مندرج در ماده  

نمایانگر این نکته است که عرضه محصوالت آبزیان که در زیر به آن اشاره خواهد شد ، و همچنین 

. الیات و عوارض معاؾ می باشندواردات آنها حسب مورد از پرداخت م

انواع ماهی ها ی خوراکی و زنده ، تخم ماهی ، بچه ماهی ، پست الرو میگو ، انواع : این کاالها شامل

. ، می باشد... کروکودیل ، میگو ، شاه میگو ، البستر ، و
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( المللی ملی یا بین) بررسی و ارائه استاندارد  -6-ٔ

استراتژی تایید شده برای امنیت زندگی نقش استانداردسازی محصوالت مرتبط با با توجه به نیاز به یک 

 .نیاز انسانها را امری جدی باید تلقی کرد

استاندارد مفهومی است که می تواند نشانگر انسجام و انضباط فعالیتهای فکری ،علمی  

ظم است و استاندارد کردن استاندارد در معنای اعم خود مترادؾ بان.،هنری،فرهنگی،فنی درجامعه باشد

. مترادؾ با تنظیم و به نظم کشیدن این عمل می باشد

و از اهداؾ استاندارد سازی می توان به صرفه جویی کلی در مصرؾ نیروی انسانی ،مواد اولیه و 

حمایت از مصرؾ کننده ، حفظ ایمنی و بهداشت و محیط زیست و ایجاد ارتباط بهتر اشاره انرژی ، 

. کرد

 :ستاندارد در سطح کلی عبارتند ازاصول ا

استاندارد کردن عمل ساده ای است که درنتیجه تالش دسته جمعی و آگاهانه اعضا جامعه بوجود آمده و  

 .مستلزم کاهش بسیاری از موضوعات است

 استاندارد کردن فعالیتی است اجتماعی و اقتصادی. 

  دراید و این امر نیاز به برنامه ریزی های نشر یک استاندارد ارزشی ندارد مگر اینکه به اجرا

 .متناسب و فداکاری عده ای برای دستیابی به منافع عمومی دارد
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  استاندارد کردن از طریق یک استاندارد ،انتخاب و سپس تثبیت آنچه انتخاب شده است انجام

 .میگیرد

 دید نظر قرار استاندارد ها باید در فواصل زمانی معین مورد بازنگری و در صورت لزوم تج

 .گیرند

  هنگام کارکرد با استاندارد ویژگی های یک محصول باید روشهای آزمون مربوطه را نیز در

 .استاندارد های دیگر جستجو نمود

 لزوم اجرای اجباری استانداردهای ملی باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. 

 

با پیشرفت علم و . باشد انتخاب كاال مي كنندگان درامروزه استاندارد بعنوان یكي از معیارهاي مصرؾ

تكنولوژي بشر سعي دارد كه مواد مصرفي را بنحوي تهیه و مصرؾ كند كه هماهنگي بیشتري با 

اي موازین بهداشتي داشته باشد و استاندارد كردن كاالها به عنوان افزایش كیفیت از جایگاه ویژه

. ردها را به دو ریشه داخلي وخارجي تقسیم كردتوان استاندااز یك دیدگاه   مي. برخوردار است 

شود كه جهت بررسي كیفیت هایي گفته مياستانداردهاي داخلي به آن دسته از تحقیقات، آزمایشات و روش

این . گیردكاالهاي داخلي، كمك به بهبود و روشهاي تولید و افزایش كارآیي صنایع صورت مي

االهاي داخلي اعمال شده و آن را به سوي استانداردهاي جهاني استانداردها به مرور بایستي بر تمامي ك

 . سوق داد 
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 استانداردهاي صادرات -ٔ-6-ٔ

گونه این. باشندتمامي صادركنندگان ملزم به اجراي استاندارد تعیین شده از طرؾ مراجع ذیصالح مي

استانداردهاي اجباري، كنترل كیفي استانداردها معموال شامل ترویج استانداردهاي ملي نظارت بر اجراي 

. باشدكاالهاي صادراتي مشمول استانداردهاي اجباري و جلوگیري از صدور كاالهاي نامرؼوب مي

اجباري كردن استانداردهاي صادرات باعث فراهم آمدن امكان رقابت با كاالهاي مشابه خارجي، حفظ 

یگري كه بایستي به آن اشاره شود این است كه نكته مهم د. شودالمللي و كنترل كیفي ميبازارهاي بین

استانداردهاي صادرات بایستي با استانداردهاي كشور خریدار هماهنگي الزم را داشته باشد در ؼیر این 

.  صورت هیچ امیدي به باقي ماندن در صحنه تجارت جهاني وجود نخواهد داشت

میلیون دالر بوده  14800ن بیش از جها2009الزم به ذکر است ارزش صادرات جهانی میگو در سال 

میلیون دالر  160تن انواع آبزیان به ارزش تقریبي  44500است و ایران با میزان صادرات بیش از 

.  سهم اندکی برابر با یک درصد از صادرات جهاني این محصول را به خود اختصاص داده است
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 استانداردهاي واردات -ٕ-6-ٔ

هدؾ از اجراي این . استانداردهایی براي ورود كاال به كشور استاین نوع از استانداردها شامل 

كنندگان و تولیدكنندگان داخلي و جلوگیري از ورود كاالهاي نامرؼوب به استانداردها حمایت از مصرؾ

انواع استانداردهاي موجود در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي كشور عبارت از . باشدكشور مي

المللي، استانداردهاي ژاپن، استانداردهاي یس، استانداردهاي آلمان، استانداردهاي بیناستانداردهاي انگل

استانداردهاي آلمان، ژاپن و تركیه معموال به . باشداسترالیا، استانداردهاي تركیه و چند كشور دیگر مي

تانداردهای المللي، در خصوص كاالها ی شیالتی اسدر مورد استانداردهاي بین. باشدزبان اصلي مي

. کاملی وجود ندارد، از طرؾ دیگر براي یكسري از محصوالت جدید نیز استاندارد صورت نگرفته است

با توجه به . میگو در سطح ملی استانداردی اعالم نشده است( cream)مثالً، در مورد استاندارد سوپ 

ت  به سمت شرایط جدید در صحنه تجارت جهاني روند كلي در مورد استانداردهاي محصوال

نظر به اینکه از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران . كندالمللي حركت مياستانداردهاي بین

، استانداردهای کارخانه ای مورد پذیرش نمی باشد، لذا ضرورت تدوین استانداردهاي ملی در زمینه 

. آبزیان به ویژه میگو اجتناب ناپذیر می باشد

داردهای مرتبط با فرآورده های سوپ و میگو ، تدوین شده از سوی سازمان در حال حاضر استان

: استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به شرح جدول زیر می باشد

استانداردهای مرتبط با فراورده های سوپ و میگو  -ٕ-ٔجدول 

 رح  ماره استاندارد 

ویژگی ها و روش آزمون میگوی منجمد  7ٔٓ

خشک ، ویژگی های میکروبیولوژی انواع سوپ های  96ٖٕ
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آماده سازی،طبقه بندی،بسته بندی و نشانه گذاری  -میگوی تازه 575ٓ

ویژگی ها و روش های آزمون  –میگو در سس گوجه فرنگی  –کنسرو  5786

روش آزمون  –جداسازی آزمایشگاهی کتین از پوسته میگو  8569

آزمون سوپ های آماده الحاقیه استاندارد ویژگی ها و روش های  8ٕ7ٖ

ویژگی ها و روش های آزمون میگوی منجمد شده به روش سریع  5ٖٓٔ

آیین کار رعایت اصول بهداشتی در واحدهای تولیدکننده مواد ؼذایی  8ٖ6ٔ

 سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: منبع

: استدر تدوین استاندارد میگوی تازه ، هدؾ تدوین کنندگان بشرح زیر بوده 

تعیین روش درست و بهداشتی ،برای آماده سازی میگوی تازه،تولید یا عرضه شده در ( الؾ          

. کشور

. تعیین روش درست و بهداشتی،برای طبقه بندی میگوی تازه( ب           

. تعیین روش درست و بهداشتی ، برای بسته بندی و نشانه گذاری میگوی تازه( ج           

. دامنه کاربرد این استاندار در باره موارد زیر کاربرد دارد           

آماده سازی میگوی تازه،تهیه و تولید شده بصورت صنعتی،در محل های مجاز برای ( الؾ            

. آماده سازی میگوی تازه در کشور

. طبقه بندی میگوی تازه ، تهیه و تولید شده و یا عرضه شده در کشور( ب           
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بسته بندی و نشانه گذاری میگوی تازه آماده سازی شده و طبقه بندی شده تهیه و تولید شده ( ج             

. و یا عرضه شده در کشور

این استاندارد ، برای میگوی تازه صادراتی و وارداتی به کشور ، که میگو در خارج از کشور صید  

گردیده و  آماده سازی شده و گوشت میگوی تازه بسته بندی شده برای مصرؾ خوراک انسان به کشور 

. وارد شده است ، نیز کاربرد دارد

دود مجاز آلودگی های میکروبیولوژی در انواع در تدوین استاندارد انواع سوپ خشک ، هدؾ ، تعیین ح

. سوپ است که به صورت خشک عرضه و جهت آماده سازی نیاز به افزودن آب و یا مایعات دیگر دارد

این . دامنه کاربرد این استاندارد ، انواع سوپ های خشک به صورت نیمه آماده و فوری کاربرد دارد 

. ، انواع آش و فرنی به صورت نیمه آماده و فوری هم کاربرد دارداستاندارد        همچنین در باره حلیم 

" الحاقیه استاندارد ویژگیها و روش آزمون سوپ های آماده"تحت عنوان  3827در استاندارد شماره 

هدؾ از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها ، بسته بندی ، نشانه گذاری ، نمونه برداری و روشهای 

 .ی باشدآزمون سوپ آماده م

( مایع ، تؽلیظ و یا منجمد شده ) دامنه کاربرد این استاندارد ، شامل کلیه سوپهای آماده به صورت کنسرو 

. ، خشک شده ، با آب گوشت یا بدون آن می باشد
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از الزامات این استاندارد این است که بر روي برچسب بسته بندي این فرآورده موارد زیر باید بطور 

 : گذاري شده باشدخوانا نشانه 

  نام و نشاني تولید كننده

  نام محصول و نوع آن

  ذكر مواد متشكله بكار رفته به ترتیب مقدار

  شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

  شماره سري ساخت

  تاریخ تولید و انقضاي مصرؾ

  وزن خالص

  دستور آماده سازي

  شرایط نگهداري

  ساخت ایران

یادآوري می گردد در صورتي كه در تهیه سوپ از آب گوشت استفاده نشده باشد ذكر كلمه همچنین 

. باشد  گوشت روي برچسب مجاز نمي
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 استاندارد آبزیان دریایي -ٖ-6-ٔ

آبزیان و فرآورده هاي شیالتي همواره بعنوان یكي از منابع مهم تؤمین پروتئین حیواني در تؽذیة انسانها 

روند فزآیندة رشد جمعیت و نیاز روز افزون مردم به ؼذاي سالم و بهداشتي و . نداحائز اهمیت بوده

هاي ضروري، چربیها، همچنین خصوصیات منحصر به فرد گوشت آبزیان از نظر تؤمین اسید آمینه

.  باعث گردیده است كه مصرؾ آبزیان سیر صعودي داشته باشد... ها، مواد معدني و ویتامین

هاي گذشته هاي آنها طي سالكشور بعنوان متولي امر بهداشت آبزیان و فرآوردهسازمان دامپزشكي 

اقدامات بسیار مإثري در خصوص كنترل و نظارت بهداشتي انجام داده و با توسعة مراكز فرآوري و 

هاي هاي شیالتي گامبندي ماهي، میگو و سایر آبزیان توانسته است در جهت تؤمین سالمت فرآوردهبسته

.  ي را برداردمإثر

-عرضه آبزیان مورد مصرؾ انساني می نقل و گیري، فرآوري، حمل وسازي تحویلهدؾ از طرح بهینه

 :توان به موارد زیر اشاره نمود

 .هاي ناسالم و ؼیر بهداشتي آبزیانجلوگیري از تولید، عرضه و مصرؾ فرآورده 

گیري، جابجایي، ي صید، تحویلهاهاي آبزي از طریق بهبود روشارتقاء سطح بهداشت فرآورده 

 .فرآوري و عرضة آبزیان

 .اقتصادي شدن تولید از طریق كاهش ضایعات و جلوگیري از فساد و ضایع شدن آن 

هاي بهداشتي در زنجیرة تولید تا مصرؾ و جلب اعتماد عمومي از طریق اعمال كنترل و نظارت 

 .زایي بیشترتولید و عرضة محصوالت سالم اشتؽال

 

 (كالس لنج ) استاندارد صید و  ناورهاي صیادي     -ٔ-ٖ-6-ٔ

ها داده شده آبزیان باید در مناطقي صید گردند كه توسط مراجع مسئول اجازه صید در آن محل 

 .باشد
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هاي به منظور حفظ بهداشت عمومي، صید تنها در مناطقي مجاز خواهد بود كه از نظر آلودگي 

هاي نظر مواد آلوده كنندة میكروبي، شیمیایي، فیتوپالنكتون زیست محیطي مشكلي نداشته و از

بدین منظور سازمان دامپزشكي كشور و . كننده ننمایندخطري را متوجه مصرؾ..... سمي و 

سایر مراجع ذیربط در صورت مشاهده هرگونه آلودگي موارد را در اسرع وقت به اطالع 

صوص ممنوعیت صید در مناطق مذكور را شیالت رسانده و شیالت نیز اقدامات مقتضي در خ

 .انجام خواهد داد

صید بایستي توسط شناورهایي صورت پذیرد كه داراي پروانه صید از شیالت بوده و همچنین از  

 :نظر بهداشتي و تؤسیساتي داراي ضوابط ذیل باشند 

o وده بندي و ؼیرقابل نفوذ نسبت به حشرات و حیوانات موذي بداراي انبار نگهداري عایق

 .و از سطوح داخلي صاؾ و قابل شستشو و ضدعفوني شدن برخوردار باشد 

o بندي مناسب با حداكثر ارتفاع یك متر باشد انبار عایق باید داراي طبقه. 

o  داراي وسایل و ملزومات مناسب و بهداشتي براي حمل، جابجایي ، ظروؾ مخصوص

 .د آوري ضایعات آب بهداشتي و تجهیزات دفع فاضالب باشجمع

o  محل تخلیه محتویات تور بر روي عرشه شناور بایستي چوبي نبوده و جنس آن از

بهتر است . مواردي باشد كه براحتي قابلیت شستشو و ضدعفوني شدن را داشته باشند

 .محل ویژه گذاشتن میگو بر روی عرشه کشتی ، از جنس فایبرگالس باشد

o یه صید بر روي عرشه آنرا از اثرات شناور بایستي مجهز به سایبان باشد كه پس از تخل

 .نور خورشید محافظت نماید

o هاي بهداشتي و دستشوئي مناسب مجهز شوند الزم است شناورها به سرویس. 

o  نصب و استفاده از یخ خردكن براي تامین یخ پودر شده در شناورها ضروري است. 
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ا به شرح ذیل انجام صیادان موظفند عملیات صید، جابجایي و نگهداري محصول در دریا ر  

: دهند

o بار قبل از شروع فصل صید نسبت به سمپاشي و ضدعفوني كلیه شناورها باید حداقل یك

در این رابطه شیالت با . هاي شناور خود علیه جانوران موذي اقدام نمایندكلیه بخش

 .ریزي و مدیریت انجام این موضوع اقدام نمایدهمكاري اتحادیه صیادي نسبت به برنامه

بدیهي است بازرسان دامپزشكي گواهي مربوطه را در این رابطه صادر خواهند نمود و 

 .وجود این گواهي براي صدور مجوز صید شناورها الزامي است 

o  پرسنل مسئول جابجائي محصوالت شیالتي باید ملزم شوند كه استانداردهاي باالي

مت بهداشتي از مراكز بهداشتي را در مورد خود و دیگران رعایت نموده و كارت سال

 .بهداشت را دارا میباشند 

o  چون در هنگام صید میگو ، در زمانی که تور ماهیگیری در آب گسترانیده می شود، در

درون آن ، بطور کلی انواع آبزیان صید گردیده و درون تور ماهیگیری قرار می گیرند 

درون آب دریا به بیرون پس از پایان صید میگو ، و در آن موقع که تور ماهیگیری از . 

از آب کشیده می شود،همراه با میگو ، سایر آبزیان نیز صید گردیده و در درون تور 

بنابراین،ضروری است،میگوها توسط افراد . ماهیگیری به بیرون ار آب کشیده می شود

آموزش دیده و ماهر ، پس از سایر انواع آبزیان به تفکیک جدا گردیده و میگوها را در 

سبدهای بزرگ دیوارهدار پالستیکی از جنس مناسب و مجاز ویژه مواد ؼذایی ،  درون

گذاشته و گردآوری شوند تا پی آمد آن ، هریک از انواع آبزیان صید شده ، برای 

 .مصارؾ خاص خود هدایت شوند

o گیرند، باید هرچه سریعتر از آلوده هنگامي كه محصوالت شیالتي روي عرشه قرار مي

 .مستقیم نور خورشید و سایر منابع گرمازا حفاظت شوند شدن و اثرات 
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o  بایستي ترتیبي اتخاذ گردد كه آبزیان پس از صید و شستشو با آب تمیز دریا یا آب

آشامیدني، سریعاً مورد عملیات سردسازي بوسیلة قرار دادن در مخازن آب سرد شدة 

و بصورت یك الیه پودر دریا قرار گرفته و سپس همراه با پودر یخ به نسبت یك به یك 

گذاري باید به میزاني باشد كه تا هنگام رسیدن یخ. یخ و یك الیه ماهي نگهداري شوند

 . محموله صید شده به اسكله، یخ كافي در اطراؾ آبزیان صید شده وجود داشته باشد

o  محصوالت شیالتي باید طوري جابجا و انبار گردند كه از له شدن آنها جلوگیري شود. 

o رهاي صیادي پس از هر بار تخلیه صید بایستي انبارماهي و انبار یخ خود و بخششناو-

كننده و آب اند را با مواد پاكهایي از شناور كه مستقیم با محصوالت شیالتي ارتباط داشته

 .تمیز دریا یا آب قابل شرب، شستشو نمایند 
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استانداردهای  ست وی اول میگوی صید  ده   -ٕ-ٖ-6-ٔ

این مرحله باید بی درنگ پس از صید میگو و جداسازی میگو از سایر آبزیان صید شده بر در  

 .روی عرشه کشتی ماهیگیری، در زیز سایه بان، و در محل ویژه ی امجام این کار،امجام گیرد

برای انجام این کار، باید با بهره گیری از آب تمیز دریا ، همه میگوهای صید شده کامال  

وند به گونه ای که،میگوها پس از شستشو با آب تمیز دریا ، بخوبی پاکیزه شده شستشو داده ش

 .باشند

 

 

 

استانداردهای سرد کردن میگو   -ٖ-ٖ-6-ٔ

در این مرحله ، بمنظور سرد کردن . در این مرحله،پس از شستشوی اول میگوی صید شده است 

سازی، میگوها در داخل مخلوط آب میگوهای صید شده باید تا هنگام رسیدن آن ها به محل آماده 

 72می توان میگوها ی تازه را تا مدت زمان . آشامیدنی با آب تمیز دریا و یخ گذاشته شوند 

. ساعت در مخلوط آب آشامیدنی یا آب تمیز دریا و یخ مگهداری کرد
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استانداردهای تخلیه صید در اسكله هاي صیادي    -4-ٖ-6-ٔ

محل تخلیة صید از دریا به ساحل است كه از طرؾ شیالت مجاز منظور از اسكله در این طرح،  

هاي دیگري هاي صید شده را در محلشناخته شده وشناورهاي صیادي اجازه تخلیه محموله

 .ندارند

هاي تخلیة صید باید داراي شرایط بهداشتي مناسب بوده و از نظر امكانات و تؤسیسات اسكله 

 :مطابق با شرایط ذیل باشند

o ي تخلیه صید بایستي پوشیده باشند، بنحوي كه محصول را از گزند نور مستقیم هامحل

 .خورشید محافظت نمایند

o  داراي سطح ؼیرقابل نفوذ به آب بوده تا به آساني شستشو و ضدعفوني گردیده و همچنین

 .داراي زهكشي مناسب باشند تا آب براحتي عبور نماید 

o سیستم دفع فاضالب كامالً بهداشتي باشد . 

o هاي مجهز به سیفون باشندداراي سرویسهاي بهداشتي با تعداد مناسبي دستشوئي و توالت .

 .هاي یكبار مصرؾ تجهیز شوندها و حولهها باید با مواد شستشودهنده دستدستشویي

o  براي اهداؾ دیگر مورد استفاده قرار نگرفته و از ورود وسائط نقلیه دودزا و حیوانات به

 .ود محوطه جلوگیري ش

o  داراي تابلوهاي ممنوعیت كشیدن سیگار، انداختن آب دهان، ؼذا خوردن، و نوشیدن بوده

 .هاي مناسب كه در دید عموم باشند، نصب گردندو این تابلوها در مكان

o برداري از منابع آب قابل شرب یا منابع آب تمیز دریا و داراي تسهیالت كافي جهت بهره

این منابع آبي داراي فشار و . یك سیستم مناسب باشد یا آب دریاي تصفیه شده بوسیله

 .ذخیره كافي باشند

o اي براي نگهداري محصوالت شیالتي نامناسب براي مصارؾ انساني داراي مخازن ویژه

 .جنس این مخازن باید از مواد ضد آب و مقاوم به خوردگي باشد. باشند
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o  تمیز و ضدعفوني گردیده و در تجهیزات تخلیه باید از موادي ساخته شوند كه به آساني

 .شرایط مناسب فني و بهداشتي نگهداري شوند

عملیاتي كه هنگام تخلیه صید و پس از آن بایستي در اسكله ها مورد توجه قرار گیرند عبارتند  

 :از

o  عملیات تخلیه باید به سرعت انجام گیرد. 

o امكان از  در هنگام تخلیه باید از آلودگي محصوالت جلوگیري كرده و در صورت

 .تجهیزات تخلیه مكانیكي استفاده شود 

o  درجه حرارت كلیه آبزیان صید شده كه بصورت تازه و در كنار یخ یا آب سرد شده دریا

 . درجه سانتیگراد باشد 4گردند بایستي حداكثر ، در اسكله تخلیه مي

o تي داراي پرسنل و كارگراني كه مستقیماً با تخلیه و حمل محصول سر و كار دارند بایس

 .كارت بهداشتي بوده و شرایط عمومي بهداشت فردي را رعایت نمایند

o  محلهاي تخلیه محصول در اسكله بایستي بطور منظم شستشو شده و پس از هربار تخلیه

محصول و یا فروش، سبدهاي محصول با آب آشامیدني شسته شده و در صورت لزوم 

 .ضدعفوني گردند 

o باشدهاي پهلوگیري شناور ممنوع ميبا آب حوضچه شستشوي محصول و محوطه اسكله. 

o  رعایت شرایط بهداشت محیطي، جلوگیري از انباشته شدن زباله و ضایعات در محوطه

 .باشداسكله و حوضچه الزامي مي

گیري آبزیان در اسكله تنها به واحدهاي ذیل و براي مدت معیني از طرؾ شیالت مجوز تحویل 

گیري صید از گان اشخاص حقیقي و حقوقي كه داراي مجوز تحویلتنها نمایند. شودصادر مي

 .هاي صیادي را دارندگیري صید از شناورها و یا تعاونيشیالت باشند حق خرید و تحویل
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o  دارندگان تاسیسات سردخانه، انجماد و فرآوري و كنسرو بایستي داراي پروانه بهداشتي

 .از مراجع ذیصالح باشند

o  پروانه كسب معتبر از صنؾ یا اتحادیه ذیربط همان استان فقط مجوز براي دارندگان

 .شودبراي آبزیان حالل گوشت صادر مي

o برداري آبزیان بایستي تقاضاي خود را به اداره كل شیالت هاي متقاضي بهرهشركت

استان تسلیم نموده و ادارات كل پس از بررسي و در صورت تائید نسبت به صدور 

 .مجوز اقدام نمایند

o گیري مورد بحث در این طرح شامل كلیه آبزیان به استثناي میگو، البستر، جوز تحویلم

 .باشدماهي مركب و ماهیان خاویاري مي

 

: استانداردهای حمل و نقل از اسكله هاي صیادي  -5-ٖ-6-ٔ

هایي كه بایستي حتماً توسط ماشینهاي صیادي در كنار یخ ميحمل و نقل آبزیان تازه از اسكله 

بندي شده بوده و سطوح داخلي آن صاؾ و قابل شستشو باشد و مجوزهاي هز به اطاق عایقمج

 .الزمه از دامپزشكي را اخذ كرده باشند، صورت پذیرد

 .این وسایل نقلیه بایستي قبل از بارگیري شستشو و در صورت نیاز، ضد عفوني شده باشند 

پذیرد، مخلوط آب و یخ صورت ميدر صورتیكه حمل و نقل آبزیان تازه توسط مخازن حاوي  

بندي، اجباري نبوده ولي بایستي دقت شود كه مخازن ذكر تجهیز وسایل حمل و نقل به اطاق عایق

شده داراي سطوح داخلي صاؾ و قابل شستشو بوده و همچنین درب آنها طوري بسته شود كه 

 .پذیر نباشدگونه نفوذ اجسام خارجي در آنها امكانهیچ

باشند، در اطاق ري وسایل حمل و نقل در اسكله، آنهایي كه داراي اطاق عایق ميپس از بارگي 

در خصوص حمل آبزیان تازه . بایستي توسط بازرس دامپزشكي مستقر در اسكله پلمپ گرددمي
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توسط مخازن حاوي مخلوط آب و یخ نیز، درب این مخازن باید توسط بازرس دامپزشكي پلمپ 

 .شود

هایي استفاده گردد كه بایستي از جعبهآبزیان تازه كوچك تجاري در كنار یخ، ميبراي حمل و نقل  

قابلیت شستشو و ضدعفوني شدن را دارا بوده و یك الیه پودر یخ در زیر جعبه یا سبد و به 

ترتیب یك الیه ماهي و یك الیه پودر یخ قرار داده شده و نهایتاً یك الیه پودر یخ در روي جعبه یا 

 .گیرد سبد قرار

 .سانتیمتر تجاوز نماید 60حداكثر ارتفاع این سبدها یا جعبه ها نبایستي از  

به منظور جلوگیري از آلودگي، طراحي اطاق عایق این وسایل نقلیه باید به شكلي باشد كه آب  

بندي شده، خارج شده ولي بایستي آلودگي حاصل از ذوب شدن یخ به شكل مناسب از اطاق عایق

 .محیط نگردد

گواهي حمل صادر شده براي محصوالت تازه در كنار یخ یا در مخازن حاوي آب و یخ از اسكله  

ساعت از اسكله، معتبر  2هاي فرآوري مجاز و حداكثر تا فاصلة هاي صیادي فقط براي كارگاه

گونه گواهي حمل بهداشتي براي عرضة مستقیم محصول در بازار نبایستي صادر باشد و هیچمي

 :هایي كه داراي شرایط ذیل باشنداز اسكلهگردد مگر 

o  یك محل سرپوشیده و محصور در محلي جدا از محل تخلیه صید احداث شود كه داراي

 . كؾ و دیوارهاي قابل شستشو و ضدعفوني شدن باشند

o  براي ( درجه سانتیگراد  10كمتر از ) این محل بایستي مجهز به محل تامین آب سرد

 .شستشو ماهي باشد

o ناسب جهت ذخیره یخ و یخ خرد كن بوده و یا شرایط تامین پودر یخ در محل محل م

 .بایستي وجود داشته باشد 
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o  محل بایستي داراي تجهیزات و امكانات مورد نیاز جهت شستشو و ضدعفوني دست از

قبیل شیر آب كه بدون دخالت دست باز و بسته شود، صابون مایع، حوله كاؼذي یكبار 

 .ضدعفوني كننده باشدمصرؾ و ماده 

o  شوند كه براي حمل ماهي استفاده مي...محل مناسب جهت شستشو و نگهداري جعبه و

.  وجود داشته باشد 

 

( مورد مصرف كارخانجات تولید سوپ) استانداردهای فرآوري، حمل و نقل و عر ه میگو  -6-ٖ-6-ٔ

قصد كارخانجات پودر میگو هاي صیادي فقط باید به مگواهي حمل میگو بصورت تازه از اسكله 

ساعت از اسكله  2هاي فرآوري آبزیان مجاز و حداكثر تا فاصلة زماني همان منطقه یا كارگاه

 .مورد نظر، صادر شود

 2هاي بیش از در صورتیكه میگو براي مصرؾ در كارخانجات تولید سوپ كه در مسافت 

ید حتماً مورد فرآوري و انجماد قرار شوند بااند، استفاده ميساعت زماني از اسكله قرار گرفته

هاي فرآوري آبزیان مجاز كه داراي پروانة بهداشتي بایست در كارگاهاین امر     مي. گیرند

 .باشند، صورت گیردبرداري معتبر از سازمان دامپزشكي ميبهره

ه درصورتیكه كارخانجات تولید سوپ مناطق ساحلي یا ؼیرساحلي از میگو منجمد بعنوان ماد 

بایستي حتماً مورد فرآوري مطابق با بندهاي نمایند، این میگوها قبل از انجماد مياولیه استفاده مي

 .ذیل قرار گیرند

o گیري میگو، هاي فرآوري آبزیان مجاز باید هنگام تحویلمسئولین امور بهداشتي كارگاه

. قرار دهند آنها را از نظر ظاهري و ارگانولپتیك و همچنین درجه حرارت مورد بررسي

میگو باید از نظر ظاهري، خصوصیات میگوی تازه را دارا بوده و همچنین درجه 

 .درجه سانتیگراد بیشتر نباشد 4حرارت قسمتهاي مركزي آن از 
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o  پس از بررسي اولیه و در صورتیكه میگوها داراي كیفیت مناسب بوده و عالئم فساد در

آب قابل شرب سرد آنها را مورد شستشو  آنها شروع نشده باشد، بایستي با استفاده از

 .قرار داد

o در صورتیكه حجم میگوی دریافتي در كارگاه فرآوري زیادتر از ظرفیت آن باشد، میگو-

استفاده از نسبت مناسب میگو و . ها را باید در مخازن بهداشتي در كنار یخ قرار داد

 .پودر یخ بسیار مهم و ضروري میباشد

o ها را وارد بخش سر و دم زني و پوست گیری نمودید میگوپس از شستشوي اولیه، با .

در این قسمت با استفاده از وسایل بهداشتي و مناسب باید نسبت به جداسازي سر و پوست 

 .و دم اقدام نمود و ضایعات حاصله را به اطاق نگهداري ضایعات منتقل نمود

o  در شرایط كامالً پس از مرحلة سر و دم زني و پوست کندن ، الزم است تا میگو

 .بهداشتي و با آب قابل شرب، شستشو گردد

o هاي انجماد یا سایر پس از شستشو، چنانچه میزان میگو پاك شده بیش از ظرفیت تونل

باشند، الزم است كه آنها را در پیش سردكن كه دماي آن بین صفر تجهیزات انجمادي مي

در ؼیر اینصورت، پس از . نمود درجه سانتیگراد میباشد، قرار داد و سپس منجمد 4تا 

 .هاي پاك شده را مستقیماً در دستگاه انجمادي قرار دادشستشو، باید میگو

o باشد كه براي انجماد میگوهای پاك شده نیاز به تونل انجماد یا سایر تجهیزات انجمادي مي

 -18ترین قسمتهاي بدن میگو را به ساعت ، دماي عمقي 8بتواند در زمان كمتر از 

درجه سانتیگراد  35-بدین منظور دماي تونل انجماد باید از . درجه سانتیگراد برساند

 .كمتر باشد

o هاي نگهداري كه درجه پس از انجماد میگوهای پاك شده، باید آنها را در سردخانه

نكات بهداشتي از  رعایت. باشد، قرار داددرجه سانتیگراد یا كمتر مي -18حرارت آن  
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هاي قابل شستشو و همچنین نحوة چیدن باسکت های حاوی قبیل، استفاده از    پالت

میگوها بطوریكه جریان هواي سرد بتواند بطور كامل از بین آنها عبور نماید، از اهمیت 

ها مجهز به دستگاه ثبت دما در ضمن الزم است این سردخانه. اي برخوردار استویژه

 .باشند( ترموگراؾ)

هاي مناطق ساحلي به كارخانجات كنسرو براي حمل و نقل میگوهای  پاك شدة منجمد از سردخانه 

ساعت، رعایت  2هاي بیش از ، سوپ سازی و پودر  یا سردخانه در شهرهاي مركزي با مسافت

 .نكات ذیل الزامي است

o دامپزشكي مقصد اي از آن به داشتن گواهي حمل بهداشتي از دامپزشكي مبداء كه نسخه

 .ارسال شده است

o  وسیلة نقلیه باید مجهز به اطاق عایق بوده و همچنین تجهیزات سردكنندة آن به شكلي باشد

درجه سانتیگراد یا كمتر را در طول حمل و نقل فراهم نماید  18-كه بتواند درجه برودت 

 .باشند( ترموگراؾ)و همچنین مجهز به دستگاه ثبت دما 

o  ،درب اطاق عایق آن توسط بازرسین دامپزشكي پلمپ میشودپس از بارگیري. 

صدور گواهي بهداشتي حمل براي میگوهای منجمد پاك شده بر مبناي انجام آزمایشات میكروبي، :تبصره 

گیرد و در صورتیكه تمامي فاكتورها در حد صورت می... شیمیایي و بخصوص میزان هیستامین و 

. مجاز باشند، صادر خواهد شد

o  از رسیدن محموله به مقصد، فك پلمپ بر اساس بررسي گواهي بهداشتي حمل مبدأ و پس

همچنین بررسي تاریخ نتایج ثبت دما در طي حمل و نقل توسط بازرسان دامپزشكي 

 .مقصد صورت خواهد پذیرفت
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استاندارد مواد اولیه   -7-ٖ-6-ٔ

 :میگو به چهار درجه بشرح زیر تقسیم مي گردد

  (زممتا(   A  درجه -

میگوئي است كه داراي طعم و بوي مطبوع بوده و از لحاظ رنگ همآهنگي و همرنگي بین آنها موجود  

باشد و از لحاظ عوامل مإثر در درجه بندي بر طبق روش ویژه نمره گذاري و دادن امتیاز كه شرح آن 

 .نباشد 90داده شده است مجموع امتیازهاي آن كمتر از      3-1در جدول 

(: خوب)   B درجه -

میگوئي است كه طعم و بوي آن خوب و قابل قبول بوده و از لحاظ عوامل مإثر در درجه بندي ، مجموع 

 .نباشد 80امتیاز هاي آن كمتر از 

 (:تجارتي)   C درجه -

میگوئي است كه طعم و بوي آن خوب و قابل قبول بوده و از لحاظ عوامل مإثر در درجه بندي ، مجموع 

 .نباشد 70از  امتیازهاي آن كمتر

 :زیر استاندارد  -

پست تر باشد و جمع امتیازهاي آن پائین تر از ( تجارتي) Cمیگوئي است كه ویژگیهاي آن از درجه  

.  باشد70

 مارش تجارتی میگو  -ٖ-ٔجدول 

نا  توصیفی اندازه ( تعداد میگو در یک کیلوگر ) مارش تجارتی 

شاه میگوی درشت  ٕٕکمتر از 

شاه میگو  ٖٖ-ٕٕ

خیلی درشت  4-44ٖ

درشت  45-55

خیلی بزرگ  56-66

بزرگ  67-77

متوسط بزرگ  78-9ٕ
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های فرآوری میگو است که سالمت و استفاده آسان و طوالنی سوپ وپودر میگو یکی ازمهمترین روش

محصول به منظور حفظ و نگهداری آسان و طوالنی مدت و به صورت این . گرددمدت آن تضمین می

. توان از قابلیت مصرؾ و سالمت آن مطمئن بودگردد و سرانجام نیز میآماده مصرؾ تولید می

هاي درجه پائین مورد استفاده در تهیه این فرآورده، باید سالم، بدون عیب، تمیز و  میگو: میگو 

دارا بودن پوستي با درخشندگي شفاؾ و . ای کیفیت باال باشندالمقدور از گونه های دار حتي

طبیعي، با بوي میگوی تازه صید شده، عضالت سفت و ارتجاعي، رنگ پوست روشن و شفاؾ 

هاي مورد مصرؾ در تهیه این سوپ  میگو. هاست و طبیعي، نشان دهنده کیفیت خوب این میگو

هاي منجمد حتما باید زمان ماندگاري و  در صورت استفاده از میگو. باشد تواند تازه یا منجمد مي

. آن در سردخانه، طبق مشخصات مندرج در استاندارد ملي مربوط باشدانجماد نحوه 

مجاز خوراکي مانند  مایعهاي  روؼن مورد مصرؾ در تهیه سوپ میگو باید روؼن: روؼن 

باشد و در زمان مصرؾ، با مشخصات مندرج در استانداردهاي ملي ( تصفیه شده روؼن گیاهی)

. مربوط خود منطبق باشند

هاي مندرج در استاندارد ملي  مورد مصرؾ در تهیه سوپ میگو باید با ویژگي ادویه: ادویه 

. مربوط مطابقت داشته باشد

ها باید آب آشامیدني بوده و مورد تایید مقامات  آب مورد استفاده براي شستشوي میگو: آب 

. بهداشتي قرار گرفته باشد

هاي مورد مصرؾ باید با استاندارد ملي مربوطه مطابقت داشته و  ویژگي: بندي ظروؾ بسته 

.  مقاوم باشد

متوسط  ٓٔٔ-9ٖ

کوچک  ٕٖٔ-ٔٔٔ

خیلی کوچک  54ٔ-ٖٖٔ

ریز  54ٔبیش از 

http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrition_news/food_maintenance/2006/6/27/18299.html
http://www.tebyan.net/nutrition_health/nutrition_news/food_maintenance/2006/6/27/18299.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/nutrients/fats/2006/9/14/23909.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/nutrients/fats/2007/6/30/43019.html
http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/spices/2008/2/19/61988.html
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هاي  ها به سرعت ویژگي ها و آنزیم در اثر فعالیت باکتري( مرگ)میکو پس از صید: فرآیند تولید 

ش زمان لذا جهت افزاي. گردد خود را از دست داده و پس از مدتي عالیم فساد در آن ظاهر مي

 . ماندگاري آن ، می بایستی اصول نگهداري مواد ؼذایي رعایت گردد

 

 استاندارد فرآورده نهایي  -8-ٖ-6-ٔ

ظرؾ پرشده این فرآورده باید عاري از  باد کردگي، له شدگي، پارگي در ناحیه درز ها و یا  

 .سایر آثار ناشي از فساد محتویات درون آن باشد

طبیعي داشته و عاري از هر گونه طعم و بوي ناشي از عالئم فساد  این فرآورده باید بو و طعم 

 .محتویات آن باشد

 .باشد استفاده از هر گونه ماده افزودني ؼیر مجاز ، در این فرآورده مجاز نمي 

 

بندي مواد غذایي هاي بستهویژگي  -9-ٖ-6-ٔ

هد كه محصول درون آن در شرایطي كننده بدبندي باید بتواند این اطمینان را به مصرؾبه طور كلي بسته

بندي صحیح به مورد اجرا مشابه زمان تولید بوده و عالوه بر آن قوانین و مقررات مربوط به بسته

: های زیر باشدبندی صحیح باید دارای ویژگیبنابراین بسته. گذاشته باشد

ظت از ماده ؼذایي  كنندگي و حفاداشته و خاصیت ممانعتبسته، باید محصول را كا مال تمیز نگه 

ها و كلیه عوامل آلودگي را بر علیه مخا طرات فیزیكي، رطوبت، اكسیژن، نور، میكروارگانیسم

 .گسترش دهد

ارزش ؼذایي محصول را در حد قابل قبول حفظ نموده و روي كیفیت میكروبیولوژیكي ماده   

 .ؼذایي تاثیر و تؽییر نامطلوب نداشته باشد
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اي به گونه صدمهكننده هیچتوزیع و رساندن محصول به دست مصرؾ در طول زنجیره تولید تا 

 .كننده نداشته باشدكننده و مصرؾسالمتي تولیدكننده، توزیع

بایست حاوي اطالعاتي نظیر نام محصول، شركت، آدرس تولیدكننده، وزن، قیمت، بندي میبسته 

 .تاریخ تولید و انقضاء و دستور العمل مصرؾ باشد

 .از شده و قابلیت دربندي مجدد داشته باشدبه سهولت ب 

 .نسبت به مخا طراتي نظیر ضربه، فساد، لرزش در طي حمل و نقل حتي االمكان مقاوم باشد 

 .اي طراحي شود كه حتي حجم كمي را اشؽال نمایدسبك بوده و به لحاظ حجم به گونه 

 .مقرون به صرفه باشد 

ها را كاهش كننده قبل از خرید در سوپر ماركتزدن محتوي توسط مصرؾبسته باید امكان ناخنك 

 .دهد

پس از مصرؾ محتوي ماده بسته قابل بازیافت مجدد و در صورت عدم بازیافت در طبیعت به  

 .سرعت تجزیه شود

 

استاندارد ملی   -6-4-ٔ

استاندارد با مراجعه به فهرست استانداردهای ملی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، تا کنون 

. میگو تدوین و برای اجرا تصویب نگردیده است(Cream)ملی خاصی برای محصول سوپ 

انواع سوپ های " تحت عنوان  2396تنها در خصوص محصول سوپ ، استاندارد ملی ایران به شماره 

الحاقیه استاندارد ویژگیها و " تحت عنوان  3827و شماره " خشک،ویژگی های میکروبیولوژی

. تدوین گردیده است" هاي آماده  آزمون سوپ هاي روش
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استاندارد جهانی  -6-5-ٔ

واضح است که بیماریهای ناشی از مسمومیتهای ؼذایی ، آمار قابل توجه ای را به خود اختصاص       

می دهد که این آمار در کشورهای مختلؾ متناسب با میزان رعایت اصول بهداشتی و انجام کنترل های 

اما حساسیت مردم . ل مختلؾ آماده سازی،تولید،توزیع و مصرؾ مولد ؼذایی متفاوت استالزم در مراح

در اؼلب کشورها در برابر این نوع مسمومیتها بسیار باالست و نهادهای کنترل کننده بهداشتی و ایمنی 

. محصوالت ؼذایی نیز به این حساسیت اجتماعی ، توجه بسیار باالیی دارند

 

آمریکا در صادرات محصوالت تولید  ده از آبزیان   HACCP اروپا و سیست  EUرعایت کد  -ٔ-6-5-ٔ

کشورهای عضو اتحادیه اروپا با موانع تعرفه ای تبعیض آمیز بین کاالهای کشورهای عضو که ایران 

جزو کشورهای ؼیر عضو محسوب می شود قدرت رقابتی آبزیان بخصوص میگو را از بین برده و 

. رای ممانعت از ورود آن به کشور مینمایندتالش های زیادی را ب

اتحادیه اروپا به دلیل حساسیت باالیی که در رعایت مسائل بهداشت مواد ؼذایی دارد استانداردهای سخت 

تر از شرایط کدکس جهانی اعمال می نماید و لذا موانع بهداشتی را به صورت موانع ؼیرتعرفه ای براي 

.  دورود آبزیان ایران لحاظ مي نماي

باتوجه به شرایط بازارهاي صادراتي جهان و انطباق با خواسته ها و سلیقه هاي روز بازارهاي جهاني 

زیرا كشورهاي . باید ضمن حفظ بازارهاي موجود به دنبال یافتن بازارهاي جدید در دنیا بویژه آسیا بود

ویژه فرآورده های تولید شده آسیائي همچنان داراي پتانسیل باال در واردات محصوالت آبزیان ایران به 

از میگو مي باشند و این امر زماني تحقق پیدا مي كند كه تولیدات ما بر اساس قوانین بهداشتي روز دنیا 

. باشد

. در مورد محصول مورد بررسی ، استاندارد جهانی خاصی یافت نگردیده است 
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 ی محصولبررسی و ارائه اطالعات الز  در زمینه قیمت تولید داخلی و جهان -7-ٔ

بررسی قیمت داخلی   -ٔ-7-ٔ

قیمت محصول مورد مطالعه تابع کیفیت ، قیمت داخلی و جهانی میگو ، نوع محصول ، نوع بسته بندی و 

در بازار داخلی بیشتر محصوالت عرضه شده در مراکز توزیع به . برند شرکت تولیدکننده آن می باشد

لاير می  1500گرمی و به قیمت  10زن های صورت پودر های فشرده با عصاره مرغ و گوشت در و

لاير عرضه می 72000گرم به قیمت  480عددی به وزن  48محصوالت یاد شده در بسته های . باشد 

.  گردد

در بازار داخلی ( Cream)اطالعات اخذ شده از بازار حاکی از آن است که تنها محصول سوپ میگو 

" وچپی "در استان بوشهر مستقر گردیده و با نام تجاری مربوط به تنها شرکت تولیدی در کشور است که 

در جدول زیر قیمت بر اساس اطالعات اخذ شده از بازار .. محصول خود را روانه بازار نموده است

. آورده شده است

 

 

م خصات محصول سوپ میگوی تولید  ده در بازار داخلی  -5-ٔجدول 

وزن به نا  محصول 

گر  

قیمت به لایر ترکیبات 

میگو،آرد گندم،روؼن  60سوپ میگو 

گیاهی،سویا،نمک،ادویه و سبزیجات 

معطر 

15000 
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مروری بر قیمت های جهانی محصول  -ٕ-7-ٔ

میگو تهیه شده از میگو در ردیؾ محصوالت ؼذایی طبقه بندی می گردد و لذا قیمت ( Cream)سوپ 

آن تابع کشور و شرکت تولید کننده ، میزان خلوص آن ، کیفیت تولید ، کیفیت محصول نهایی ، کیفیت 

مواد اولیه مصرؾ شده ، گواهینامه های معتبر کیفیت ، تؤییدیه زمان و مکان صید میگو مورد مصرؾ 

.  تولید محصول و دیگر موارد ضروری حسب درخواست از سوی خریدار دارد در

در سایت شرکت های تولید کننده آمار   میگو( Cream)های جهانی تبادالت تولید سوپ  در مورد قیمت

همچنین با توجه به اطالعات به دست آمده از طریق اینترنت مشخص . قبول و مستندی وجود دارد قابل

،  برای استفاده ؼذای انسان ، ... ي از بزرگترین کشورهای تولیدکننده انواع سوپ میگو و گردید که یک

به شرح  2012قیمت برخی از انواع مختلؾ سوپ ها در سال . باشند کشور چین و بعد از آن کره  می

. می باشد  -6-1جدول 

 

 

Cream of Shrimp soup                  Cream of Onion soup         Cream of Chicken soup          Cream of Broccoli soup 
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قیمت  جهانی خرده فرو ی برخی از سوپ ها :    -6-ٔجدول 

تایی  4ٕقیمت ست 

به دالر 

قیمت خرده 

فرو ی به دالر 

وزن هر قوطی به 

اونس 

محصوالت 

ٖ9 50/2 75/10 Cream of Shrimp soup 

ٖ5 25/2 75/10 Cream of Onion soup 

ٕ8 50/1 40/9 Cream of Chicken soup 

ٕ8 50/1 75/10 Cream of Broccoli soup 

.  گرم می باشد 365اونس  حدود  75/10وزن   

اینترنت : منبع

 

موارد مصرف و کاربرد محصول  -8-ٔ

متناسب با تولید سوپ میگو، فرآیند تبدیل کاالی خام میگو به فرآورده مورد تؽذیه مستقیم یا ؼیر مستقیم 

ذائقه، سلیقه، صرفه اقتصادی و شرایط اقلیمی می باشد که طی فرآیندهای مختلؾ ازآبزیان بعنوان تؽذیه 

یکی از مهمترین فرآورده های تولیدی از محصوالت شیالتی وآبزیان سوپ میگو . گردداستفاده  می

میان رفت موضوع تهیه ؼذا اساساً از زمانی که تعادل بین تولید و مصرؾ با افزایش جمعیت از. است

در حال حاضر نیز که تکنولوژی و صنعت . رودجهت تؽذیه انسان بزرگترین مسئله روز بشمار می

های زیادی نموده است شاهد فقدان تؽذیه کافی برای ادامه حیات و حداقل تؽذیه الزم برای پیشرفت

. باشیمها نفر میمیلیون

تامین تؽذیه در . نمودندهای مختلؾ تؽذیه میگو و منابع دریایی به شیوهاالیام از ماهی و میانسانها از قدیم

فصولی از سال که امکان دستیابی به آن ممکن نبود در بقیه فصول صید، حفظ و نگهداری ماهی و میگو 

. های خاص متداول بود با روش
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بوده و این امر با استفاده های گذشته مورد توجه بشر حفظ و نگهداری مواد ؼذایی از جمله میگو از زمان

روز مراحل تکاملی را طی نموده به طوری که های ابتدایی و اولیه مرسوم بوده است که روزبهاز روش

اند و با گذاری شدهامروزه کلیه صنایع تهیه مواد ؼذایی بر پایه اصول نگهداری و حفظ این مواد پایه

ا، خشک کردن و به کاربردن مواد نگهدارنده سعی های مختلؾ از جمله استفاده از حرارت، سرمطریقه

تری کنند تا حد ممکن مواد ؼذایی را بدون تؽییر در ماهیت و حفظ خواص اولیه آن برای مدت طوالنیمی

. نگهداری نمایند

های متداول فرآوری میگو و سایر آبزیان است که سالمت و استفاده ترین روشتولید سوپ  یکی ازمهم

. گرددمدت آن در نتیجه تؤثیرات ناشی از حرارت و سایر مراحل تولید تضمین میآسان و طوالنی

  با شتاب گرفتن زندگی شهری، . شده آشنا هستیم بندی ای از ؼذاهای آماده بسته همه ما با طیؾ گسترده

اده و گرایش روزافزون به استفاده از ؼذاهای آم. دارند ها زمان کمتری برای تهیه ؼذا در خانه خانواده

تهیه ؼذا در . شوند است که رفته رفته جایگزین تهیه ؼذا در خانه می هایی فودها از جمله روش فست

 اما در اینجا. کند که با بسیاری از آنها آشنا هستیم نوبه خود مشکالت دیگری ایجاد می خارج از منزل به

از الگوی  ؼذا خوردن، دور شدنتنها یکی از مشکالت این روش . قصد اشاره دوباره به آنها را نداریم

ذائقه ما به آنها عادت کرده  ؼذاهای سنتی عالوه بر اینکه ریشه در فرهنگ ما دارند و. ؼذایی سنتی است

های در دسترس  یکی از راه. تر است صرفه است به دلیل امکان دسترسی محلی بهتر به مواد اولیه به

آن مواد است که به تازگی در سبد ؼذایی  ه تولید شده ازقرار گرفتن این ؼذاها استفاده از سوپ های آماد

  .است ایرانی جای گرفته

 : توان به موارد زیر اشاره نموداز مزایای این نوع ؼذاها می

مجاورت قرار نگرفتن طوالنی  بندی شده به دلیل درؼذای بسته: حفظ حالت طبیعی مواد ؼذایی 

 .کند می با هوای آزاد حالت طبیعی خود را حفظ
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روش تبدیل به . رود ارزان بودن این ؼذاها که از امتیازات این روش به شمار می: قیمت مناسب  

 .نیز دارد تر است، کیفیت بهتریسوپ در عین حال که نسبت به سایر انواع نگهداری، ارزان

ترین امتیاز ؼذایی است که به صورت کنسرو شده و آماده  بزرگ: نگهداری طوالنی و آسان  

همچنین انواع سوپ ها بدون نیاز به یخچال یا . طوالنی دارد قابلیت نگهداری  ارائه می گردد و

 .هستند فریزر قابل نگهداری

که  هنگامی. ای منتقل کرد توان به هر نقطه بندی شده را به راحتی میؼذای بسته: حمل ونقل آسان  

را به محل کار  ا ؼذای خودروید ی های کوتاه و سفرهای ورزشی و تفریحی می به مسافرت

 .اینها انتخاب خوبی هستند آورید،  می

منظره ظروؾ بزرگ انباشته از مواد ؼذایی که پس از اندکی استفاده،  آیا با: نداشتن ضایعات  

. ای مواد ؼذایی است اید؟ این مشکل ناشی از نگهداری فلهرو شدهاست روبه بقایای آن فاسد شده

های گوناگون تولید  به  صورت سوپ آماده مصرؾ که در وزن که ؼذاهایی که در صورتی

به میزان مصرؾ خود خریداری کرده و از ضایعات و اتالؾ  توانید آنها را شوند و شما می می

 .کنید نعمت های خداوندی جلوگیری

مناسب  های بهداشتی اگر این ؼذاها به صورت صنعتی و تحت نظارت و کنترل: سالمت ؼذا  

 .شند از سالمت خوبی برخوردارندتهیه شده با

فصول سال و   میوه و سبزی نگهداری شده با این روش در تمامی انواع ؼذا،: در دسترس بودن  

 .مناطق قابل دسترسی هستند تریننیز در دورافتاده

عبور   جؽرافیایی و اختالؾ زمانی و اقلیمی از هر نوع مرز این سوپ با تنوع فراوان، : تنوع  

 .ای متنوع از مواد ؼذایی را در اختیار شما قرار دهند توانند مجموعه کرده و می

زمان زیادی برای آماده شدن برای خوردن  این مواد ؼذایی: زمان کم آماده شدن برای مصرؾ  

 . نیاز ندارند
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گرم از آن  100با توجه به ترکیبات و ارزش ؼذایی این محصول تولید شده و موجود در بازار ، که در 

:  دارد، شامل ترکیبات زیر است  وجود

گرم  100ارزش ؼذایی سوپ میگو در   -7-1جدول   

کلسی  کربور هیدرات پروتئین چربی انرژی 

میلی گرم  899گرم  2/15گرم  7گرم  40کیلو کالری 754

 

این محصوالت در . محصول مورد بررسی به عنوان ؼذای مؽذی انسان مورد استفاده قرار می گیرد 

محصوالت آماده طبقه بندی می گردند و به صورت کنسرو شده در بسته بندی های متنوع به فهرست 

میگو می تواند به جای یک ؼذای کامل در ( Cream)سوپ . عنوان ؼذای آماده طبخ عرضه می گردد

وعده های ناهار ، شام یا بین ؼذا صرؾ گردد و جایگزین بسیار مناسبی برای سایر سوپ هایی است که 

. صورت پودر و پودر فشرده عرضه می گرددبه 

 

 بررسی کاالهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -9-ٔ

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و صنایع در جهان، یک کاال در یک مورد، مصرؾ انحصاری نداشته 

توانند از این نیز نمی صنایع ؼذایی. توانند به آسانی جایگزین آن کاال گردندبلکه محصوالت مشابهی می

. امر مستثنی باشند

توان انواع سوپ دیگر مانند پودرهای فشرده سوپ حاوی به عنوان کاالهای جانشین سوپ  میگو، می

عصاره گوشت گوساله ، مرغ ، جوجه و سایر سوپ های خشک نظیر سوپ جو ، نودل و نظایر آن را 

. نام برد

دارای ترکیبات شیمیایی کلی همانند پروتئین، چربی، آب، گوشت آبزیان، همانند گوشت قرمز و مرغ 

باشد، که درصد این ترکیبات و جزئیات آنها متفاوت بوده و به نوعی بر می... مواد معدنی، ویتامین و 
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های زیر از نظر ارزش آبزیان به لحاظ داشتن ویژگی. کیفیت پروتئین و ارزش ؼذایی آنها تاثیرگذار است

. گیرندیت مصرؾ قرار میای در اولوتؽذیه

باشد، در حالیکه این مورد درباره درصد می 87-96پذیری گوشت آبزیان بینمیزان هضم 

 .درصد است 87-90گوشت مرغ و گاو

 43باشد و در ماهی دودی تا درصد می 20الی  19میزان پروتئین موجود در آبزیان  

 .درصد پروتئین دارد 17.5تا  17رسد، در مقابل گوشت قرمز درصد نیز      می

های مشترک تر از بیماریهای مشترک بین انسان و آبزیان بسیار پاییناز آنجایی که بیماری 

تر از گوشت دام و توان گفت گوشت آبزیان به مراتب سالمبین انسان و دام است لذا، می

 .طیور است

ویژگی ... منیزیم و  ؼنی بودن گوشت آبزیان از امالح معدنی نظیر آهن، سلنیم، ید، کلسیم، 

 .دهدخاصی به گوشت آبزیان می

و همچنین گروه  DHA ،EPAؼنی بودن گوشت آبزیان از اسیدهای چرب امگا تری مثل  

 .دهدای، جایگاه خاصی به آبزیان میلینولئیک، لینولنیک و آراشیدونیک از نظر تؽذیه

کننده ی سیستم کنترلدارای دو تاثیر مثبت بر روی قلب است، اولین اثر بر رو 3امگا

هاست که میزان ضربان قلب و دومین اثر بر، جلوگیری از لخته شدن خون در شریان

 .دهدحمالت قلبی را کاهش می

های آبزیان بر اساس تحقیقات و مطالعات کلینیکی صورت گرفته، مصرؾ میگو و فرآورده 

 .ها داردتاثیر شگرفی بر پیشگیری و حتی درمان بسیاری از بیماری

ای بسیار باالیی است و اکثراً مواد مؽذی و ضروری برای انسان را به تنهایی میگو دارای ارزش تؽذیه

.  داراست
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در حالت کلی می توان گفت که گوشت آبزیان جایگزینی برای انواع گوشت قرمز و سفید بوده و بنابراین 

البته . رمز و سفید می باشدسوپ حاصل از میگو نیز به طور مشابه جایگزین سوپ حاصل از گوشت ق

باید اذعان نمود که فرآورده های ؼذایی استحصالی از آبزیان در سالهای اخیر وارد بازار شده اند و لذا 

دور از انتظار نمی باشد که با توجه به خواص بارز میگو ، جایگزینی آن برای فرآورده های گوشتی 

. دیگر با سرعت انجام گیرد

 

ال در دنیای امروز اهمیت استراتژیکی کا -ٓٔ-ٔ

در حالیكه ذخایر آبزیان دریایي به شدت رو به كاهش است لیكن در مقابل آن تقاضا براي مصرؾ 

اي رو به افزایش است و این چرخش ذائقه به سمت مصرؾ ؼذاهاي دریایي ؼذاهاي دریایي بطور فزآینده

وع ؼذایي باشند كه در نتیجه آن كنندگان این نوع ؼذاها به دنبال ایجاد تنموجب گردیده است تا عرضه

صید ، پرورش و مصرؾ انواع آبزیان  به ویژه میگو نیز باال رفته است و این افزایش عالقه بر سرعت 

پروري به یك صنعت عمده تجاري در تولید رشد بازار ؼذاهاي دریایي افزوده است بطوریكه آبزي

.  ؼذاهاي دریایي تبدیل شده است

و به كارگیري تجهیزات مرتبط باعث ارتقاء بهره وري و ایجاد ارزش افزوده مكانیزاسیون كشاورزي 

ادامه فرآیند در بخش كشاورزي در تبدیل و فرآوري محصول، حفظ و . بیشتر از یك محصول مي گردد

( پرورش متراكم ) پرورينگهداري، بسته بندي و جابجایي و حمل و نقل با تكیه بر صنعت مدرن آبزي

فزوده را ارتقاء داده و محصوالتي متنوع مطابق با نیاز و سلیقه مصرؾ كننده را ارایه به شدت ارزش ا

ریزي كشورهاي زیادي سهم عمده اي از اشتؽال و صنعت خود را بر پایه شیالت و آبزیان پي. مي دهد

. اندكرده

و پروتئین حاصل از از آنجا كه چهار پنجم كره زمین را آب فرا گرفته و تنوع تولیدات شیالتي و آبزیان 

اي به شیالت آن، همراه با فوائد عدم تخریب و ویراني زمین بسیار حائز اهمیت است، جهان نگاه ویژه
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هاي بزرگ و مجهز به تكنولوژي روز صید صنعتي، كشتي هاي مجهز به كارخانه صنایع كشتي. دارد

ارع بزرگ پرورش انواع ماهیان هاي انجماد، مزدار، تونلؼذایي و فرآوري و بسته بندي و سردخانه

اي هم حكایت از این دارد كه شیالت جایگاه ویژه... سردآبي و گرمابي، ماهي خاویار، میگو، البستر و 

از اهمیت شیالت و صنایع شیالتي همان بس كه كشور مجارستان با وجود عدم . در زندگي بشر دارد

.  رودو علوم شیالتي در جهان به شمار ميدسترسي به آبهاي آزاد و دریا قطب بزرگ صنعت شیالت 

در . کند تا متناسب با رشد جمعیت، سطح تولید ؼذا را افزایش دهیمروند تؤمین تؽذیه در جهان اقتضا می

این راستا نیاز رو به گسترش جمعیت جهان به مواد ؼذایی و تفکر کسب درآمد و ایجاد اشتؽال و سایر 

بطوریکه . آوری و صنایع شیالتی در جهان شده استلوژی عملعوامل دیگر سبب رشد و توسعه تکنو

های ؼذایی آبزیان بخش قابل توجهی از نیاز روز افزون به تؽذیه را مرتفع ساخته است و فرآورده

های دریایی به یکی از بهترین و بزرگترین منابع کسب درآمد بسیاری از کشورهای تکنولوژی فرآورده

. جهان تبدیل شده است

های های جدید دریایی و دانش فنی و مهارتآوری فرآوردهکشور ما تکنولوژی و صنعت عملدر  

. فرآوری آبزیان در سطحی محدود و اندک قرار داد

آوری، فرآیند تبدیل کاالی خام میگو به فرآورده مورد تؽذیه مستقیم یا ؼیر مستقیم متناسب با ذائقه عمل

باشد که طی فرآیندهای مختلؾ از آبزیان بعنوان تؽذیه استفاده  می سلیقه، صرفه اقتصادی و شرایط اقلیمی

های تولیدی از محصوالت شیالتی و آبزیان انواع سوپ به ویژه سوپ میگو  ترین فرآوردهمهم. گرددمی

.   است

اساساً از زمانی که تعادل بین تولید و مصرؾ با افزایش جمعیت ازمیان رفت موضوع تهیه ؼذا جهت 

-در حال حاضر نیز که تکنولوژی و صنعت پیشرفت. رودانسان بزرگترین مسئله روز بشمار میتؽذیه 

ها نفر های زیادی نموده است شاهد فقدان تؽذیه کافی برای ادامه حیات و حداقل تؽذیه الزم برای میلیون

. باشیممی
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سالمت و استفاده آسان و های متداول فرآوری میگو است که ترین روشتولید سوپ میگو یکی از مهم

. گرددمدت آن در نتیجه تؤثیرات ناشی از حرارت و سایر مراحل تولید تضمین میطوالنی

باید اذعان نمود که در ارتباط با سالمتی جامعه ، با مقایسه سرانه مصرؾ آبزیان در سبد ؼذایی جامعه 

بایستی علل عدم مصرؾ آن در  ایرانی و فاصله بسیار زیاد بین ارقام و اعداد سرانه مصرؾ جهانی

جامعه را بررسی و به رفع آن پرداخته شود، چرا که قرار گرفتن آبزیان در سبد ؼذایی مردم نقش مهمی 

مصرؾ گوشت سفید در مقایسه با گوشت قرمز از سالمت باالتری . در سالمت جامعه ایفا می نماید 

ؼذیه و پزشکی مصرؾ آبزیان از بروز برخوردار است و بر طبق آخرین یافته های محققین علوم ت

بنا براین می توان بیان نمود که محصول سوپ میگو با توجه بر . بسیاری از بیماریها جلوگیری می کند

 .نقش ارتقاء سالمتی آنها در جامعه ، می تواند در فهرست کاالهای مهم نیز طبقه بندی گردد

ک ورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول   -ٔٔ-ٔ

چین، پرو، هند، ژاپن، : ترین کشورهای تولیدکننده آبزیان دریایی و پرورشی در جهان عبارتند ازممه

قاره آسیا از نظر تولید، مصرؾ و عرضه محصوالت شیالتی در دنیا مقام اول را به . آمریکا و اندونزی

. خود اختصاص داده است

ایران از نظر میزان . باشندن مطرح میچین و تایلند به عنوان دو صادرکننده عمده آبزیان در جها

. تولیدات در رده چهاردهم آسیا جای دارد

اسپانیا، : محصوالت دریایی عبارتند از( کننده عمدهمصرؾ)در اروپا بازارهای عمده جهت صادرات 

. فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلیس

خواستگاه . گیرد بیشترین صادرات سوپ میگو در جهان از کشورهای چین و کره  صورت می

از اینرو در حال حاضر . محصوالت حاصل از آبزیان ، کشورهای آسیای جنوب شرقی می باشد 

. کشورهای فوق را می توان عمده کشورهای تولیدکننده محصول سوپ میگو در جهان معرفی کرد 

داده  که به  کشور چین بزرگترین شرکت های تولید کننده  طعم دهنده های مواد ؼذایی را در خود جای
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این محصوالت درحال حاضر . نیازهای ضروری زندگی و تقاضا در بازار بین المللی پاسخ می دهد

ایاالت متحده آمریکا، کانادا، فیلیپین ، : توسط شرکت های تولیدکننده این کشور ، به کشورهایی نظیر 

.  ر می گرددصاد... سنگاپور، السالوادور، پاپوآ گینه نو، آسیای مرکزی، آفریقا و 

دریایی فعالیت دارد در جدول زیر آمده ( آبزیان)تنها تولیدکننده داخلی که در زمینه تولید سوپ میگو 

. است

های داخلی عمده تولید کننده محصول  رکت  -8-ٔجدول 

آدرس ظرفیت نوع محصول نا  کارخانه ردیف 

( 2)صنعتی بوشهرشهرک  -بوشهرتن  325سوپ آبزیان شرکت گردونه صنعت درنیکا  ٔ

ارائه شده واحدهای صنعتی وزارت صنعت،معدن و تجارت  CD: منبع

 

  رایط صادرات محصول  -ٕٔ-ٔ

آید، زیرا درآمدهای ارزی را افزایش داده امروزه توسعه صادرات ؼیر نفتی یک ضرورت به شمار می

. سازدممکن میهای ارزی است، های توسعه اقتصادی را که متضمن هزینهو در نتیجه اجرای برنامه

شود که صادرات نفت خام و ولی در ایران معموالً زمانی به رشد و توسعه صادرات ؼیر نفتی توجه می

در رویکرد جدید، توسعه صادرات با تاکید بر . درآمدهای حاصل از فروش آن دچار رکود شده باشد

، اجتماعی و فرهنگی کشور های توسعه اقتصادیصادرات ؼیر نفتی، یکی از راهبردهای بارز در برنامه

. به شمار آمده است

امروزه تنوع نیازهاي انسان و منابع اقتصادي و پراکندگي آنها در جهان پهناور به حدي است که مبادله 

بنابراین صادرات و . ناپذیر ساخته استکاالها و خدمات از کشوري به کشور دیگر را تقریباً اجتناب
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لذا در این زمینه . ا روي هر کشوري قرار دارد و گریزي از آن نیستواردات و مسائل مبتال به آن فر

هاي نسبي کاالهاي صادراتي هر کشوري به منظور موفقیت آن کشور در امر تجارت آگاهي از مزیت

موضوع مزیت در ابتدا . آیدخارجي از ضروریات است و یکي از محورهاي مهم اطالعاتي به حساب مي

الملل مطرح شده كه در واقع به وسیله آن علت تجارت تبیین یات تجارت بینتوسط آدام اسمیت در ادب

تر از كشور دیگري تولید كند بر طبق نظریه اسمیت چنانچه كشوري بتواند كاالیي را ارزان. گردیده است

تر از كشور نخست تولید كند هر یك از كشورها در تولید و كشور مقابل نیز كاالي دیگري را ارزان

بنابراین هریك از كشورها چنانچه مبادرت به صدور . اند مزیت دارندتر تولید كردهي كه ارزانكاالي

هر دو كشور از این مبادله . كاالیي كه در آن مزیت دارند و ورود كاالهایي كه در آن مزیت ندارند، كنند

(.  اصل مزیت مطلق آدام اسمیت)نفع خواهند برد 

تر تولید شود در تولید چنین محصولي نسبت به محصولي دیگر ارزان براساس مفهوم مزیت نسبي چنانچه

بعالوه اگر كشوري بتواند محصول مورد نظر را در مقایسه با سایر . كاالیي مزیت نسبي وجود دارد

تري صادر نماید در مقایسه با سایر كشورها از مزیت نسبي در صادرات كشورها با هزینه پایین

. برخوردار خواهد بود

كنندگان از هوم افزودن ارزش به ؼذاهاي دریایي و ؼذاهاي دریایي با ارزش افزوده از دیدگاه استفادهمؾ

تواند متفاوت باشد ولي از نظر اكثریت قریب به اتفاق كارشناسان، ؼذاهاي دریایي با ها مياین واژه

. باشندارزش افزوده محصوالتي هستند كه شرایط زیر را دارا مي

ؾ راحتي در مصر 

كیفیت و ارزش ؼذایي مناسب   

جذابیت و مناسب بودن ویژگیهاي حسي    

. قیمت مناسب  
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. هاي شیالتي صدها نوع فرآورده شیالتي با ارزش افزوده وجود داردي فرآوردهدر بازارهاي عمده

.  صنعتي شدن وشهرنشیني باعث ایجاد محصوالت ؼذایي آماده مصرؾ شده است

نعت،معدن و تجارت ، برای صادرات محصول طرح هیچگونه شرایط از نقطه نظر مقررات وزارت ص

میگو و انواع )، محدودیت و موانع قانونی وجود ندارد و انتظار می رود که با توجه بر وفور مواداولیه 

از نظر تنوع واریته ها و گستردگی تولید در کشور ، به ویژه مناطق  جنوبی کشور ، در این باب ( آبزیان

لذا توسعه صادرات . عنوان یکی از مناطق دارای مزیت نسبی تولید و صادرات معرفی کرد کشور را به 

لیکن از آنجایی که این محصول ، یک کاالی صنایع ؼذایی محسوب . آن به راحتی امکان پذیر می باشد

د می گردد، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایط خاص می باش

. که در جدول زیر مورد اشاره قرار گرفته است

معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح  -9-1جدول  

 رح  رایط مورد نیاز ردیف 

برخورداری از مزیت رقابتی به  ٔ

لحاظ قیمت 

یکی از معیارهای مهم صادرات ، برخورداری از قیمت رقابتی      

جهانی می باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور در 

محصول مورد . مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گردد

مطالعه در نقاط مختلؾ جهان از قیمت های متفاوتی برخوردار است که 

قبل از ورود به بازار از این قیمت ها به طور الزم است هر صادرکننده 

. کامل اطالع داشته باشد

برخورداری از مزیت رقابتی به  ٕ

لحاظ کیفیت 

کیفیت در این محصول شامل کیفیت در انتخاب نوع میگو ، کیفیت تولید 

محصول مطابق استانداردهای جهانی ، کیفیت بسته بندی و ارسال کاال 

. شودتا بازارهای هدؾ ، می 

دوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است ، از اینرو الزم برخورداری از توان مالی مناسب  ٖ

. است صادرکننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد

آشنایی کامل با امور تجارت  4

جهانی 

فعالیت در بازارهای جهانی مستلزم آگاهی کامل صادرکننده از مقررات 

. تجارت جهانی می باشدو الزامات 

رعایت کامل استانداردهای اروپا ،  5

جهانی و کدکس صنایع ؼذایی 

مرؼوبیت مواد اولیه ، رعایت بهداشت تولید و محصول : این استانداردها شامل 

، فرموالسیون دقیق ، کنترل کیفیت مطابق استانداردهای کشور مقصد صادرات 

. می باشد...  صید میگو و  ، بسته بندی صحیح ، کنترل زمان و مکان
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بررسی و عیت عر ه و تقا ا : بخش دو  

 

مطالب  رئوس

 

 و روند تولید از آغاز برنامه چهار  تاکنون بررسی ظرفیت بهره برداری  -ٕ-ٔ

 بررسی و عیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجرا   -ٕ-ٕ

 بررسی روند واردات محصول  -ٕ-ٖ

 بررسی روند مصرف  -ٕ-4

بررسی روند صادرات محصول   -ٕ-5

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات  -ٕ-6
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برداری و روند تولید از آغاز برنامه چهار  تا کنون بررسی ظرفیت بهره -ٔ-ٕ

  بررسی ظرفیت های بهره برداری  -ٔ-ٔ-ٕ

تجارت ، در خصوص ظرفیت واحدهای اطالعات بدست آمده از مرکز آمار وزارت صنعت ،  معدن و 

موجود و فعال تولید کننده سوپ میگو ، حاکی از وجود یک واحد تولید کننده در زمینه تولید سوپ آبزیان 

در استان بوشهر می باشد که در ابتدای مرحله تولید انبوه بوده و در حال اخذ مجورهای ( سوپ میگو)

. می باشد، که مشخصات آن در جدول زیر ارائه شده استبهداشتی و پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

 

ظرفیت بهره برداری تولیدکنندگان سوپ حاصل از آبزیان در ک ور  -ٔ-ٕجدول 

سال بهره برداری ( تن)ظرفیت اسمی تولیدمحل استقرار نا  واحد تولیدی  رح 

 8ٕٖٔبهمن 325استان بوشهر شرکت گردونه صنعت درنیکا  سوپ آبزیان

  5ٕٖ جمع کل 

ارائه شده واحدهای صنعتی وزارت صنعت،معدن و تجارت  CD: منبع

 

الزم به ذکر است که در بانک اطالعاتی وزارت صنعت،معدن و تجارت سوپ میگو صرؾ نظر از نوع 

بنا براین به نظر می رسد که در قالب طبقه بندی . است آن در فهرست سوپ آبزیان طبقه بندی گردیده 

، در حال حاضر تولیدکننده فعال در زمینه سوپ میگو در مرحله تولید انبوه در کشور  انواع سوپ آبزیان

. وجود ندارد

 

 

بررسی روند ظرفیت نصب  ده تولید سوپ میگو در ک ور  -ٕ-ٔ-ٕ
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و بر اساس آمار موجود تنها واحد تولید کننده سوپ آبزیان به تولید سوپ میگو  2-2با توجه به جدول 

ظرفیت نصب شده تولید سوپ حاصل از آبزیان در کشور به شرح جدول زیر مشؽول می باشد که روند 

. جمع بندی شده است

روند ظرفیت نصب  ده تولید سوپ حاصل از آبزیان در ک ور  -ٕ-ٕجدول 

تن  -ظرفیت نصب  ده سال محصول 

 0 1385سوپ حاصل از آبزیان 

 0 1387سوپ حاصل از آبزیان 

 0 1388سوپ حاصل از آبزیان 

 325 1389( سوپ میگو)سوپ حاصل از آبزیان

 325 1390( سوپ میگو)سوپ حاصل از آبزیان

مرکز آمار و اطالع رسانی  –وزارت صنعت،معدن و تجارت : مؤخذ

( ظرفیت بر اساس سال شروع بهره برداری تنها واحد فعال)

 

بررسی روند تولید واقعی سوپ میگو در ک ور   -ٖ-ٔ-ٕ

واحد های صنعتی کشور، با توجه به اینکه تنها واحد تولیدی در زمینه ولید تدر قسمت بررسی راندمان 

سوپ حاصل از آبزیان که به تولید سوپ میگو مشؽول می باشد ، به دلیل عدم دریافت مجوزهای الزم 

برای عرضه گسترده محصوالت خود به بازار ، در مرحله تولید انبوه قرار نگرفته است لذا استناد به 

ن واحد صنعتی برای بررسی روند واقعی در کشور موضوعیت ندارد میزان تولید آ

بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحد فعال   -4-ٔ-ٕ

. در حالت کلی ، فرآیند تولید محصول طرح به صورت زیر می باشد
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تحویل گیری میگو ،کنترل کیفی و توزین 

شستشوی میگوها و کلر زنی

افزودن پودر یخ به میگو در مخازن

پوست گیری و سر زنی 

شستشوی مجدد

ترکیب کردن مواد

پرکن و درب زن

بسته بندی در جعبه

شیرینگ کردن

سردخانه باالی صفر

سوپ میگو
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در واحد های تولیدی فعال ( درصد استفاده از ظرفیت اسمی) نگاهی به راندمان تولید   -5-ٔ-ٕ

مواد اولیه . آورده شد (از فصل اول )  5-1در تولید سوپ میگو در جدول مشخصات تنها واحد فعال 

تولید این محصول میگو می باشد و این مواد نیز در ردیؾ محصوالت شیالتی قرار داشته و بطور 

أمین مواد اولیه تابع تبنابر این . طبیعی دسترسی به این محصول در کلیه ایام سال امکان پذیر نمی باشد

برنامه تولید شیالت و کیفیت بازدهی صید و پرورش، کیفیت عمل آمدن میگو ، وضعیت اقلیمی منطقه و 

از طرؾ دیگر همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد تمامی مواد اولیه مورد نیاز واحد های . خواهد بود...  

(. هر سال 4و 3فصل های )ع فصلی است تولید کننده سوپ حاصل از آبزیان به ویژه سوپ میگو از نو

از طرفی قیمت صادراتی میگوی کشور در چند سال اخیر ، دچار نوسان بوده و عمدتا سیر نزولی داشته 

از آنجایی که در سطح جهان به ویژه جوامع اروپایی یک رشته تحوالت تجاری و اقتصادی . است 

یت صادرات کاالها بویژه مواد ؼذایی ، بوجود آمد و به تدریج مقررات جدید وضع گردید ، وضع

أثیر قرار داده است و به مسائل بهداشتی و کیفیت محصوالت بیش از تفرآورده های شیالتی را تحت 

. گذشته توجه می شود

از اینرو تولید در این صنعت به رؼم برخورداری از تکنولوژی مناسب ، تحت ظرفیت کامل امکان  

درصد می  80ی صورت گرفته ، حداکثر راندمان تولید در این صنعت ناپذیر است و مطابق بررسی ها

. باشد

نا  ک ورها و  رکت های سازنده ما ین آالت مورد استفاده در تولید محصول   -6-ٔ-ٕ

جهیزات خط تولید در هر نوع فرآیندی تؤثیر ؼیر قابل انکاری در تکیفیت و نحوه عملکرد ماشین آالت و 

با توجه ( اعم از داخلی و خارجی)معمول انتخاب نوع ماشین آالت  بطور. کیفیت محصول خواهد گذاشت

به نوع صنعت و خصوصیات آن ، تکنولوژی بکار گرفته شده در ساخت محصول و همچنین ظرفیت 

بر این اساس نوع و تعداد ماشین آالت و تجهیزات خارجی و داخلی . تولیدی مورد نظر انجام می پذیرد

.  میگو در جدول زیر ارائه شده است مورد استفاده در تولید سوپ
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سوپ میگو ( خارجی)فهرست ما ین آالت اصلی  -ٖ-ٕجدول 

ما ین آالت الز  تعداد سازنده 

آلمان ، تامین کننده تجهیزات خط کامل و  EMFشرکت 

منفرد پروسس ماهی ، پروسس میگو ، کشتارگاهی ، 

پرورش ماهی ، فست فود ، از تحویل ماشین آالت تا 

، انتقال دانش فنی و  Turn Keyاجرای طرحهای 

 مشاوره ، نصب و خدمات پس از فروش

1 Cooking kettle 300 ltrs 

1 Basket for cooking kettle 300 ltrs 

1 Cooking kettle 300 ltrs 

 

 

الزم به ذکر است که سالهای اخیر با توجه به اهمیت صادرات و لزوم رعایت استانداردهای جهانی نظیر  

HACCP  وCE  و توجه به سلیقه مشتریان خارجی ، گامهایی برداشته شده است و واحدهای فعال در

زمینه تولید فرآورده های حاصل از آبزیان اقدام به خرید ماشین آالت اتوماتیک و استفاده از روشهای 

. نوین در تولید و نگهداری این فرآورده ها نموده اند

ده برای تولید محصول ، از کشور آلمان  و شرکت  سازنده انتخاب ش( تکنولوژی ) ماشین آالت خارجی 

با ) سال سابقه می باشد، و  شرگت گردونه صنعت کاسپین  90با بیش از  EMFماشین آالت شرکت 

 EMF Lebensmittelteknich به عنوان  نمایندگی هلدینگ صنایع ؼذایی( مسئولیت محدود

Anlagenbau GmbH طوط تولید ، خدمات فنی و مهندسی صنایع ماشین آالت خ آلمان در ایران

انواع  .  Machinery, technical Services& Food Industry Engineering ؼذایی
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 FAST) )کارخانجات صنایع ؼذایی از قبیل کارخانه های فرآوری مرغ ، ماهی و گوشت قرمز 

FOOD). EMF Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH نعتی انواع کشتارگاه های ص

و ( بلدرچین ، مرغ ، بوقلمون و ؼیره)برای طیور ( دستی ، نیمه اتوماتیک ، تمام اتوماتیک)

کارخانجات لبنیات و فراوری    SAB Barth Gmb H .سنگین دام / کشتارگاههای صنعتی دام سبک

زمینه انواع کارخانه های نوشیدنی از قبیل ماءالشعیر ، آب - SAB Barth GmbH –شرکت .شیر

تجهیزات الزم و   SAB Barth GmbH !پیشرفته ترین سردخانه ها و سیستمهای انجماد سریعدنی مع

 شرکت ،... دانش فنی در زمینه شیالت و پرورش آبزیان و انواع ماهی ، ماهی خاویاری ، میگو و

Aquaculture GmbH    ماهی ، خرجنگ ، میگو )  انواع چاشنی ها و سوپ های آماده از آبزیان 

Paul Langbein GmbH ) تجهیزات تولید و پخت انواع نان های حجیم و نیمه حجیم اروپایی. 

EMF GmbH  

شرکت گردونه صنعت کاسپین ، تامین کننده ماشین آالت خطوط تولید ، خدمات فنی و مهندسی صنایع 

ؼذایی 

بزیان ، شرکت از دیگر سازندگان و وارد کنندگان ماشین آالت تولید و فرآوری محصوالت حاصل از آ

. می باشد( واردکننده ماشین آالت)پارس گوهر بین المللی 

کشورهای عمده تولید کننده ماشین آالت و تجهیزات تولید و فرآوری محصوالت ؼذایی حاصل از آبزیان 

. ، آلمان ، سوئد و اتریش می باشند
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فهرست ما ین آالت اصلی داخلی سوپ میگو  -4-ٕجدول 

سازنده  ما ین آالت تعداد نیاز  ما ین آالت مورد

 021-888953463-88950538شرکت رهنمون صنعت -1 1پوست گیر میگو 

  021-46862890-46897086شرکت ماشین سازی به آفرین -2

 021-88726570-88723570شرکت گردونه صنعت کاسپین -3

 021-88514939شرکت مهندسی سپهر طرح کیمیا -4

 021-6513061ماشین سازی گردونی -5

 021-22887346شرکت پارس گوهر -6

 1ما ین پرکن غلیظ 

 1ما ین درب بند  

 1ما ین لیبل چسبان 

 1 رینگ پک 

 

بررسی و عیت طرح های جدید و طرح توسعه در دست اجرا  -ٕ-ٕ

با مراجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنعت،معدن و تجارت ، مشاهده شده است که با توجه به 

جدید بودن محصول مورد بررسی ، تنها یک واحد در حال تولید موفق به اخذ پروانه بهره برداری از 

وزارت خانه مذکور گردیده است که پیشتر مشخصات آن درج گردید ، و هنوز طرح جدید و یا طرح در 

. حال توسعه در دست اجرا  ثبت نشده است 

  پیش بینی عر ه در بازار آینده ک ور -ٔ-ٕ-ٕ

مطابق معمول بازار عرضه یک محصول در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرح های در حال 

ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته 

. است

پیش بینی تولید داخل واحد های فعال ( الف
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تن در  360با ظرفیت ( میگو)زمینه تولید سوپ آبزیان یک واحد صنعتی فعال در 1390تا پایان سال 

درصد برای این واحد  80از اینرو در صورتیکه راندمان  . کشور در مرحله بهره برداری می باشد

. تن خواهد بود 288صنعتی منظور گردد ، توان تولید آن در سالهای آتی 

پیش بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد ( ب

هیچ واحد در حال ایجاد و توسعه برای تولید سوپ میگو در کشور وجود  1390تا پایان سال از آنجائیکه 

ندارد ، از اینرو در آینده نیز نمی توان در مورد به بهره رسیدن واحد تولید کننده محصول مورد بررسی 

. اظهار نظر کرد

غذایی حاصل از  سطح تکنولوژی و برخی از م کالت و موانع واحدهای تولید محصوالت صنایع -ٕ-ٕ-ٕ

: آبزیان

عمده مشکالت توسعه واحدهای تولید کننده محصوالت صنایع ؼذایی حاصل از آبزیان از جمله تولید 

به )سوپ میگو ، در داخل کشور ، کمبود سرمایه مالی بخش خصوصی و پرهزینه بودن اینگونه طرحها 

رخی تجهیزات و امکانات پیشرفته داخل همچنین فقدان ب( دلیل استفاده از ماشین آالت و دانش فنی خارجی

. کشور می باشد

با توجه به بررسی بعمل آمده قیمت صادراتی میگوی کشور در چند سال اخیر ، دچار نوسان بوده و 

از آنجایی که در سطح جهان به ویژه جوامع اروپایی یک رشته تحوالت . عمدتا سیر نزولی داشته است 

تدریج مقررات جدید وضع گردید ، وضعیت صادرات کاالها بویژه  تجاری و اقتصادی بوجود آمد و به

أثیر قرار داده است و به مسائل بهداشتی و کیفیت تمواد ؼذایی ، فرآورده های شیالتی را تحت 

. محصوالت بیش از گذشته توجه می شود
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و پیشرفت عرضه محصوالت دریایی مطابق با معیارهای بین المللی ، مستلزم به کارگیری دستاوردها 

متاسفانه در کشور ما به رؼم وجود استعدادهای بالقوه تولید . های تکنولوژیکی و بهداشتی روز می باشد

تجهیزات موجود قادر به . مواد خام، به مقدار کافی در این زمینه سرمایه گذاری صورت نگرفته است

بنابراین ما . صورت می گیرد پاسخگویی نیاز بازارهای خارجی نبوده و پیشرفت در این زمینه به کندی

شاهد بی ثباتی قیمتها و بروز مشکالت تجاری و از دست دادن فرصتها خواهیم بود و در شرایطی که 

کشور ما نیاز به صادرات کاالهای ؼیر نفتی دارد، رفع موانع و مشکالت موجود بایستی در اولویت 

. قرار گیرد

 

 9ٖٓٔسال  اول  هار  تا ده ماههبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چ  -ٖ-ٕ

و ( سایت اتاق بازرگانی تهران و سازمان توسعه تجارت ایران)با استناد به آمار بازرگانی خارجی کشور 

بررسی بازار داخلی ، می توان گفت در سالهای گذشته هیچگونه واردات برای سوپ میگو به کشور 

به دلیل شناخت بیشتر مردم از محصول ، واردات احتمال اینکه در سالهای آینده . شته است وجود ندا

الکن با توجه به ناشناخته بودن کاال در شرایط . سوپ میگو به کشور آؼاز گردد دور از ذهن نمی باشد

از این رو پیش بینی عرضه در سالهای . فعلی ، هنوز نمی توان در این مورد برآورد دقیقی را انجام داد

 .آینده صفر می باشد

 .زیر جمع بندی پیش بینی عرضه سوپ میگو در آینده آمده استدر جدول 
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جمع بندی پیش بینی عر ه در آینده  -5-ٕجدول 

تن  –مقدار  رح 

ٖٔ9ٔ ٖٔ9ٕ ٖٔ9ٖ ٖٔ94 ٖٔ95 

 324 288 288 288 288پیش بینی پتانسیل عر ه واحد های فعال 

 320 320 0 0 0پیش بینی عر ه طرح های در حال اجرا 

 40 40 40 0 0توسعه واحدهای فعال پیش بینی 

 0 0 0 0 0واردات 

 684 640 328 288 288جمع کل عر ه 

 

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهار  توسعه  -4-ٕ

 57برابری تولید آبزیان در ایران باعث افزایش سرانه مصرؾ آبزیان از یک کیلو گرم در سال  14رشد 

کیلو گرم قابل افزایش  16پایان برنامه پنجم توسعه به حدود شده که این میزان تا  82در سال  1/6به 

کیلوگرم است که این مقدار در تهران به بیش  2/7در حال حاضر سرانه مصرؾ آبزیان در کشور . است

سرانه .کیلوگرم است 16این درحالی است که سرانه مصرؾ آبزیان در دنیا . کیلوگرم می رسد 8/8از 

برای  .خواهد رسید( کیلوگرم 16)تا پایان برنامه پنجم به میزان متوسط جهانی  مصرؾ آبزیان در کشور 

برآورد مصرؾ از شیوه های مختلفی استفاده می گردد که اینجا از روش تعیین مصرؾ ظاهری استفاده 

. زیر وارد شده است نمودارمصرؾ ظاهری از رابطه زیر محاسبه و در .   خواهد شد
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 زان مصرف سوپ میگو در سال های گذ تهبرآورد می  -6-ٕجدول 

تن  -ارقا    رح 

ٖٔ86 ٖٔ87 ٖٔ88 ٖٔ89 ٖٔ9ٓ 

 288 0 0 0 0تولید داخل 

 0 0 0 0 0واردات 

 0 0 0 0 0صادرات 

 288 0 0 0 0مصرف جمع 

تولید داخل واردات -صادرات  مصرؾ
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بررسی روند صادرات محصول   -5-ٕ

سالهای گذشته تا پایان سال با استناد بر سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور ، می توان گفت که در 

هیچگونه صادراتی برای محصول مورد بررسی وجود نداشته است که این امر به دلیل عدم تولید  1390

. انبوه محصول در داخل کشور ، خارج از انتظار نمی باشد

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنج    -6-ٕ

در آینده  برآورد میزان تقا ای داخل -ٔ-6-ٕ

از اینرو . سوپ میگو یک محصول جدید در کشور بوده و برای بسیاری از مردم ناشناخته می باشد     

. گرفت خواهد برای برآورد تقاضا در آینده ، روش های مختلؾ به شرح زیر مد نظر قرار 

بازارسنجی میدانی : روش اول 
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رائه آن به بازار هدؾ که در اینجا عموم مردم در این روش نمونه ای از محصول جدید تولید شده و با ا

است ، نظر سنجی عمومی انجام و بر اساس آن تقاضای بازار با استفاده از تکنیک های آماری سنجیده 

. این روش ، روش دقیقی بوده ولی اجرای آن هزینه بر است. می شود 

استفاده از روند مصرف در گذ ته : روش دو  

گرفتن روند مصرؾ محصول در گذشته و انجام رگرسیون در آن ، پیش بینی در این روش با در نظر 

این روش ، روش مناسب و کم هزینه ای است ولی با توجه به جدید بودن . تقاضا انجام  می گردد

محصول مورد بررسی، و نبود بازار مصرؾ داخلی در گذشته ، روش مناسبی برای پیش بینی تقاضای 

. خیص داده نشدداخل محصول سوپ میگو تش

استفاده از قدرت جایگزینی برای محصوالت م ابه : روش سو  

از طریق مقایسه محصول جدید با مصوالت مشابه در بازار انجام می شود ،   ،در این روش بازارسنجی

از اینرو می توان با استناد بر . بسیاری از کاالهای جدید از کاالی مشابه در بازار برخوردار هستند

تقاضا برای کاالی مشابه و کشؾ ارتباطی منطقی بین پنانسیل مصرؾ کاالی جدید و کاالهای مقدار 

سوپ ماهی ، سوپ )با توجه به نبود کاالی مشابه . مشابه آن ، تقاضا برای کاالی جدید را برآورد نمود

بینی  در بازار داخلی ، به رؼم کم هزینه بودن روش، روش دقیقی برای پیش( و سوپ مرغ وشت قرمزگ

. تقاضای داخل محصول سوپ میگو تشخیص داده نشد

استفاده از آمار تولید و سرانه مصرف محصول  : روش چهار  

روشی که برای پیش بینی  تقاضای داخل محصول سوپ میگو مناسب تشخیص داده شد ، استفاده از آمار 

لذا  ابتداع . در جهان بود میزان تولید و سرانه مصرؾ میگو در داخل کشور با نگاهی به وضعیت آن 

وضعیت این آبزی در جهان مورد ارزیابی قرار گرفت ، سپس میزان تولید میگو و سرانه مصرؾ آن 

. محاسبه و آنگاه بر اساس آن تقاضا برای محصول مورد بررسی در آینده پیش بینی گردید
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در سال ) المللی است  سهم جهانی تجارت آبزیان مهمترین محصول آبزی در بازار بین% 17میگو با 

در پانزده سال گذشته علیرؼم وجود مشکالت ، حضور میگو در بازارهای بین المللی افزایش ( .  2006

.  میلیون تن رسید  2.5به رقم  2006داشته و در سال 

میلیون تن بوده که با کاهش  3.5حدود  2009طبق آمار فائو ، کل تولید میگو پرورشی در جهان در سال 

نیز در همین  2011میلیون تن تقلیل یافته و کاهش سال  3.39به  2010صدی در سال در 3

به  2012، تولید در سال  GOALاما بر اساس آمار حاصل از بررسی . تخمین زده شده است%(3)حد

. میلیون تن افزایش خواهد یافت 4به  2013و در سال  3.8

بسیار مطلوب و از رشد متوسط ساالنه  2009تا  2005میزان تولید میگو پرورشی در آسیا بین سالهای 

بواسطه بروز بیماری و مشکالت  2011و  2010اما این وضعیت در سالهای  درصد برخوردار بوده  7

این وضعیت بیشتر در کشورهای ویتنام، چین و اندونزی . دچار افت شده است(نظیر سیل)آب و هوائی

حدود  2009نسبت به  2010،تولید میگو پرورشی در سال به عنوان مثال در چین . مشاهده می شود

اما پیش بینی . نسبت به سال قبل از آن نیز بر همین منوال کاهش داشته است 2011درصد و در  7.5

. دارد 2013و  2012حکایت از رفع مشکالت عنوان شده و افزایش چشمگیر تولید آسیا در سالهای 

 89ٖٔ ور در سال میزان مصرف داخلی میگوی ک -7-ٕجدول 

تن  –جمع کل تن  -میگوی صید  ده تن  –میگوی پرور ی  رح 

 298آب شیرین تولید 

 6359آب شور 

7603 14260 

 0 0 0واردات 

 3343 0 3343صادرات 

 10917 7603 3314مصرف داخلی 

 یالت ایران 89ٖٔسایت اتاق بازرگان تهران ، آمارنامه سال : مأخذ
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نفر برآورد شده است ، با توجه به  76،091،000جمعیت کشور حدود  1390سال  سرشماریبر پایه  

 برآورد 1390گرم برای هر نفر در سال  146میزان مصرؾ داخلی کشور ، سرانه مصرؾ میگو حدود 

. می گردد

حدود ) درصد از میگوها  20با توجه به نوع  میگو صید شده و پرورشی ، معموال به طور متوسط 

متناسب برای عرضه  مستقیم نبوده و می بایستی در چرخه تولید دیگر محصوالت جانبی قرار ( تن2180

.  گیرند

 

میگو  نسبت به سایر با در نظر گرفتن ارزش های ؼذایی میگو و مزیت های استفاده از سوپ 

محصوالت تهیه شده از میگو ، در صورتیکه فرض کنیم محصول مورد بررسی پتانسیل جایگزینی برای 

را دارند، با توجه به اینکه برای تهیه ( تن 218حدود )متوسط ده درصد از مصرؾ محصوالت جانبی 

ورت پتانسیل مصرؾ محصول کیلو گرم میگو می باشد، لذا در اینص25یک تن سوپ میگو تنها نیاز به 

. تن خواهد بود 872سوپ از میگو ساالنه 

برآورد قابلیت صادرات در آینده  -ٕ-6-ٕ

: استفاده کرد می توان برای بررسی قابلیت صادراتی سوپ میگو در آینده ، از دو روش 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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استناد بر سوابق صادراتی در سالهای گذ ته  ( الف

یکی از شیوه های پیش بینی قابلیت صادراتی کشور در آینده ، استناد بر سوابق صادراتی آن در سال 

لیکن از آنجائیکه طی سال های گذشته سابقه ای برای صادرات محصوالت مورد . های گذشته می باشد 

. تفاده کردلذا در اینجا نمی توان از روش استناد بر سوابق گذشته اس ، بررسی وجود نداشته است 

استناد بر وجود مزیت نسبی تولید در ایران ( ب

ماده اولیه اصلی تولید محصوالت مورد بررسی ، میگو است و با توجه بر اینکه صید و پرورش میگو 

استانهای جنوبی ) به دلیل برخوردار بودن از زیرساخت های مناسب از رشد بسیار خوبی در کشور 

ؾ دیگر هزینه سایر نهاده های تولید مانند نیروی انسانی و انرژی نیز برخوردار است ، و از طر( کشور

از اینرو به نظر می رسد که تولید این  ،در کشورمان از هزینه های مناسب تری برخوردار می باشد 

بنابر این برای صادرات این محصول جذابیت در . محصول در کشور از مزیت برخوردار باشد 

خواهد داشت و در صورت بازاریابی و اتخاذ استراتژی های مناسب از سوی بازارهای صادراتی وجود 

که . مجری پروژه ، امکان صادرات حدود ده درصد میزان صادرات فعلی میگو وجود خواهد داشت

. نتیجه در جدول زیر نشان داده شده است

 

پیش بینی صادرات سوپ میگو در آینده  -8-ٕجدول 

 95ٖٔ 94ٖٔ 9ٖٖٔ 9ٕٖٔ 9ٖٔٔ رح 

 383 370 357 344 331تن  –پیش بینی صادرات سوپ میگو 

 

برآورد تقا ای کل  -ٖ-6-ٕ

. تقاضای کل مجموع تقاضای بازار داخل و صادرات است که این امر در جدول زیر نشان داده شده است
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برآورد تقا ای کل محصول سوپ میگو در آینده   -9-ٕجدول 

سال 
تن  -پیش بینی تقا ا 

تن  –تقا ای کل 
صادرات بازار داخل 

ٖٔ9ٔ 872 331 1203 

ٖٔ9ٕ 889 344 1233 

ٖٔ9ٖ 907 357 1264 

ٖٔ94 925 370 1295 

ٖٔ95 943 383 1326 

موازنه عر ه و تقا ا  -7-ٕ

. با جمع بندی پیش بینی عرضه و تقاضا در آینده ، موازنه انجام گردیده است

( تن بر حسب)موازنه عر ه و تقا ا در آینده  -ٓٔ-ٕجدول 

مع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پی نهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید از ج -8-ٕ

نگاه توجیه پذیری بازار 

از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سالهای آینده بازار از کمبود        

عرضه برخوردار بوده و حتی پس از توسعه واحد فعلی و راه اندازی یک واحد مشابه هرچند این کمبود 

است که کمبود پیش  الزم به ذکر. کاهش خواهد یافت ولی همچنان کمبود  در بازار وجود خواهد داشت 

( مازاد) کمبود پیش بینی تقا ا پیش بینی عر ه سال 

ٖٔ9ٔ 288 1203 915 

ٖٔ9ٕ 288 1233 945 

ٖٔ9ٖ 328 1264 936 

ٖٔ94 640 1295 655 

ٖٔ95 684 1326 642 
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أمین می گردد و انتظار می رود که با توسعه تولید و با تبینی شده از طریق جایگزینی سایر محصوالت 

برخورداری محصول مورد بررسی از ارزش ؼذایی باال، مصرؾ از میزان پیش بینی شده نیز  بهعنایت 

محصول  نواحدهای جدید برای تولید ای بنا براین در مجموع قابل نتیجه گیری است که ایجاد. فراتر رود 

. باشددر شرایط کنونی توجیه پذیر می 

یکی از موارد قابل ذکر دیگر در اینجا ، پتانسیل کشورمان در صادرات به بازارهای جهانی در صورت 

لذا در صورتیکه متقاضی اجرای طرح از توان . تولید محصول با کیفیت و قیمت رقابتی می باشد 

وردار باشد در اینصورت امکان صادرات محصوالت خود را داشته و لذا اجرای طرح صادراتی برخ

.  های جدید توجیه پذیر خواهد بود 
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مطالعات فنی و تکنولوژیکی : بخش سوم 

 

رئوس مطالب 

 با سایر کشورهاهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن بررسی اجمالی تکنولوژی و روش  -

در فرایند تولید محصول ( به شکل اجمالی) تعیین نقاط قوت و ضعؾ تکنولوژی های مرسوم   -

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت به تفکیک ریالی و   -

ارزی 

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه ، محل تؤمین و قیمت ارزی و ریالی آن و بررسی تحوالت   -

اساسی در روند تؤمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده 

پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح   -

وضعیت تؤمین نیروی انسانی و تعداد اشتؽال   -

أمین تبرق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان  بررسی و تعیین میزان آب ،  -

آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح 

وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی   -

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید   -
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و عر ه محصول در ک ور و مقایسه آن با  های تولیدبررسی اجمالی تکنولوژی و روش   -ٖ

سایر ک ورها 

نگاهی به روش تولید سوپ میگو   -ٔ-ٖ

. همانطوریکه پیشتر نیز ذکر گردید ، در حالت کلی فرایند تولید سوپ میگو به صورت زیر می باشد

خط تولید سوپ میگو  -ٔ-ٖنمودار

 

تحویل گیری میگو ،کنترل کیفی و توزین 

شستشوی میگوها و کلر زنی

افزودن پودر یخ به میگو در مخازن

پوست گیری و سر زنی 

شستشوی مجدد

ترکیب کردن مواد

پرکن و درب زن

بسته بندی در جعبه

شیرینگ کردن

سردخانه باالی صفر

سوپ میگو
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در مورد واحد تولید کننده کشور و  این فرایند. فرایند تولید سوپ میگو در صفحه قبل نشان داده شد 

واحدهایی که در آینده نیز احداث خواهند شد یکسان بوده ولی سطح کیفی و دقت ماشین آالت متفاوت می 

. باشد

 

 

مقایسه روش تولید معمول ک ورمان با دیگر ک ورهای جهان    -ٕ-ٖ

کیفیت و نحوه عملکرد ماشین آالت و تجهیزات خط تولید در هر فرایندی تؤثیر ؼیر قابل انکاری  

با ( اعم از داخلی و خارجی) بطور معمول انتخاب نوع ماشین آالت . درکیفیت محصول خواهد داشت 

توجه به نوع صنعت و خصوصیات آن ، تکنولوژی بکار گرفته شده در ساخت محصول و همچنین 

روش تولید سوپ میگو در بند قبل شرح داده شد ، تکنولوژی . یت تولیدی مورد نظر انجام می پذیرد ظرؾ

مورد استفاده مربوط به کشور آلمان می باشد ، که پیشتر در خصوص شرکت تولید کننده مطالبی ذکر 

) یر کشورها بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سا. شده است

یکسان خواهد بود ، زیرا برای تولید سوپ میگو تنها  ،مورد مقایسه قرار گیرد نتایج حاصل( چین و کره 

انتخاب روش تولید تابع نوع مواد اولیه می . روش تولید مخصوص به آن مورد استفاده قرار می گیرد
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ن انتخاب وجود مواد اولیه مورد در طرح حاضر هدؾ تولید سوپ میگو از میگو است که مبنای ای. باشد 

.  نیاز در کشورمان می باشد

تواند ساخت داخل باشد چرا که از تکنولوژی خاصی های مورد نیاز این صنعت، میبسیاری از دستگاه

آالت اصلی از خارج آالت مورد نیاز این صنعت بهتر است که ماشینعمالً بین ماشین. برخوردار نیستند

ها مجاز چه هر چقدر از کیفیت مورد نظر بکاهیم، تؽییر و تصرؾ در دستگاهکشور تهیه شوند، گر

به هر  . شودخواهد بود ولی با توجه به فرصت ویژه صادراتی این محصول، چنین کاری پیشنهاد نمی

آالت خارجی باید تحقیقات مناسبی برای انتخاب کشور مبدا صورت گیرد ولی حال برای تهیه ماشین

.  گرددآالت صنعتی با کیفیت پیشنهاد میو دانمارک به عنوان تولیدکننده ماشین کشورهای آلمان

از طرؾ دیگر کشورهای بلوک شرق و یا آسیایی نیز به قیمت کمتر مشهور هستند، در این بین شرکت    

JSC Nezhyn Mechanical Factori  اوکراینی و شرکتA&S Thai Works Co  تایلندی نیز

. آالت این محصوالت در منطقه هستندبه طور تخصصی تولیدکننده ماشین

 

های کنترل کیفیت ها، مراحل و  یوهبررسی ایستگاه  -ٖ-ٖ

در این راستا . باشدرشد و تکامل صنایع جهان تا حدود زیادی مرهون رقابت بین واحدهای صنعتی می

سعی در کسب سهم بیشتری از بازار دارد و این  هر واحد صنعتی با افزایش کیفیت محصوالت خود،

این . روند به مرور زمان باعث بهبود کیفیت محصوالت و در نتیجه رشد کیفی جوامع صنعتی شده است

ها جلوگیری گردد تا ضمن جلوگیری از تولید محصوالت معیوب، از هدر رفتن سرمایهعملیات سبب می

. یابدبعمل آمده و قیمت تمام شده محصول کاهش 

: توان به صورت زیر خالصه کردبه طور کلی اهداؾ کنترل کیفیت را می

حفظ استانداردهای تعیین شده  

تشخیص و بهبود انحرافات در فرآیند تولید  
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تشخیص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد  

ارزیابی کارایی افراد واحدها  

مینان از تهیه و تولید کاال و خدمات، بر توان گفت کنترل کیفیت عبارت است از اطبه عبارت دیگر می

ناپذیر کنترل کیفیت به منظور طبق استانداردهای تعیین شده و بازرس به عنوان یکی از اجزائ جدایی

-شناخت عیوب و تهیه اطالعات مورد نیاز برای سیستم کنترل کیفی در همه واحدهای صنعتی انجام می

: باشندت هر صنعت به ترتیب ذیل میمراحل بازرسی کلی با توجه به وضعی. گیرد

در مرحله تحویل مواد اولیه  

 در مرحله آؼاز تولید 

قبل از آؼاز عملیات پر هزینه  

 قبل از عملیات ؼیر قابل برگشت 

گردد عیوب می پیش از آؼاز عملیاتی که سبب پوشیده شدن 

پایانی کار  مرحلهدر  

. یا آزمایشگاه انجام گیردهر یک از این مراحل بازرسی ممکن است در محل عملیات 

های این صنعت، هر یک از مراحل ضروری کنترل کیفی و محل انجام در این واحد با توجه به ویژگی

. مطابق آنچه گفته شد، کنترل کیفیت را باید در سه مرحله اعمال نمود. ها تعیین خواهد شداین آزمایش

در این قسمت میگو های منجمد خروجی از سردخانه پس از  :مواد اولیه کیفیتکنترل  

 .گیرندخارج شدن از حالت انجماد، از لحاظ فاسد نبودن مورد بازرسی قرار می
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همچنین ظروؾ خریداری شده جهت بسته بندی نیز از لحاظ سالمت و نداشتن درز و شکاؾ به صورت 

.  گیرندچشمی مورد کنترل قرار می

گیرند و در پس از مرحله مخلوط مواد اولیه  مورد کنترل قرار می :تولید ینحکنترل  

در واحد دربندی ظروؾ، ظروؾ پر . گرددصورت نیاز،مدت زمان میکس کمی بیشتر می

ای برای ورود هوا به گونه روزنهگردد تا هیچشده و دربند گذاری شده نیز بازرسی می

.  درون ظروؾ وجود نداشته باشد

 15بندی و انتقال به انبار به مدت های ظروؾ سوپ میگو پس از بستهکارتن: نهاییکنترل  

هایی از محصول گرفته شده و در آزمایشگاه در این مدت نمونه. شوندروز قرنطینه می

های میکروبی، فیزیکی، و شیمیایی الزم از جمله وزن کل، وزن کنترل کیفیت آزمایش

صات دربندی و آزمایشات میکروبیولوژی بر روی آن و اسیدیته، مشخ PHخالص، وزن ، 

. یابدگیرد که در صورت عدم آلودگی محموله موجود اجازه فروش میصورت می
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در فرایند تولید ( به صورت اجمالی) ی مرسو  هاتعیین نقاط قوت و  عف تکنولوژی   -4-ٖ

میگو و با توجه بر اینکه با عنایت بر شرح ارائه شده در مورد تکنولوژی های موجود در تولید سوپ 

لذا بررسی نقاط قوت و ضعؾ . تکنولوژی تولید این محصول از کشور های دیگر اقتباس شده است 

. تکنولوژی ها در مورد آنها موضوعیت نمی تواند داشته باشد

 

به تفکیک  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی همراه با برآورد حج  سرمایه گذاری ثابت  -5-ٖ

زی ریالی و ار

برآورد حج  سرمایه گذاری ثابت طرح   -ٔ-5-ٖ

... هر واحد تولید کننده ، نیازمند استفاده از ماشین آالت ، تجهیزات ، فضاهای کاری ، نیروی انسانی و 

از اینرو حداقل ظرفیت بر اساس حداقل . می باشد که تؤمین انها مستلزم صرؾ هزینه هایی می باشد

بنا براین در اینجا . یاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می گرددامکانات و ماشین آالت مورد ن

ابتدا حداقل ماشین آالت و امکانات مورد نیاز برآورد و سپس بر اساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین 

. خواهد گردید

ی هزینه های سرمایه گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه هایی است که صرؾ ایجاد یک واحد صنعتی م

: گردد که عبارتند از 

 زمین .1

 محوطه سازی .2

 ساختمانهای تولیدی و اداری .3

 ماشین آالت و تجهیزات .4

 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی .5
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 تاسیسات عمومی .6

 اثاثیه و تجهیزات اداری .7

 برون کارگاهی/ ماشین آالت حمل و نقل درون .8

 هزینه های قبل از بهره برداری .9

 هزینه های پیش بینی نشده .10

فوق الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در جدول زیر به تفصیل هزینه های 

. در ادامه ارائه می گردد

حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید سوپ میگو  -ٔ-ٖجدول 

اقال  سرمایه ثابت ردیف 

هزینه ها  

معادل کل ریالی  ارزی ریالی 

 5018 271 543ماشین آالت تولیدی  1

 250 0 250تجهیزات آزمایشگاهی  2

 980 0 980تؤسیسات  3

 2300 0 2300ساختمان ها  4

 1000 0 1000زمین  5

 514 0 514محوطه سازی  6

 630 0 630وسایط نقلیه  7

 150 0 150وسایل اداری ، رفاهی و خدماتی  8

 250 0 250هزینه های قبل از بهره برداری  9

 553 13.6 330( درصد هزینه های باال 5)بینی نشدههزینه های پیش  10

میلیون لاير  11645جمع کل سرمایه ثابت     

. میلیون لاير و واحد هزینه های ارزی هزار یورو است= واحد هزینه های ریالی 

 لاير 16391= ارزش ریالی یورو 
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زمین   -ٔ-ٔ-5-ٖ

از اینرو حداقل زمین مورد . ه است شدمتر مربع برآورد  820مجموع کل فضاهای کاری طرح معادل 

معادل ( مواد اولیه و محصول ) نیاز طرح با درنظر گرفتن فضای الزم برای تردد کامیون های حمل بار 

برای تعیین هزینه های تؤمین زمین فرض می گردد که محل اجرای . متر مربع برآورد می گردد 2500

باشد از اینرو قیمت خرید زمین هر متر مربع آن طرح یکی از شهرکهای صنعتی در سطح کشور می 

میلیون لاير  1000لاير فرض می گردد که در این صورت کل هزینه خرید زمین معادل  400.000

. برآورد می گردد

محوطه سازی    -ٕ-ٔ-5-ٖ

از اینرو هزینه . محل اجرای طرح، یکی از شهرکهای صنعتی در سطح کشور پیش بینی شده است

آن که شامل تسطیح زمین، دیوارکشی و حصار کشی ها، درب ورودی، محوطه سازی محوطه سازی 

واحد و فضای سبز و ؼیره است که شرح کامل این موارد به همراه هزینه های آن در جدول زیر آورده 

. شده است

هزینه های محوطه سازی  -ٕ-ٖجدول 

مترمربع  -مساحت  رح ف اهای کاری ردیف 
هزینه واحد 

( لایر)

نه کل هزی

( میلیون لایر)

 375 150.000 2500خاکریزی و تسطیح زمین  1

 24 60.000 400فضای سبز  2

 50 100.000 500خیابان کشی،پارکینگ و محوطه ها  3

 50 200.000 250دیوارکشی  4

 15 15.000.000 1درب ورودی  5

 5ٔ4- - جمع کل 

ساختمانهای تولیدی و اداری   -ٖ-ٔ-5-ٖ

حداقل ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهای کاری نیز به صورت زیر تعیین با توجه به 

. گردیده است
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تعیین حداقل ف اهای کاری واحد تولید سوپ میگو  -ٖ-ٖجدول 

( مترمربع)مساحت  رح ف اهای کاری ردیف 
هزینه ساخت واحد 

( لایر)مترمربع
( میلیون لایر)هزینه کل 

 1260 3.000.000 420سالن تولید  1

 400 2.500.000 160انبارها  2

 150 2.500.000 60ساختمان پشتیبانی تولید  3

 240 3.000.000 80اداری ، خدماتی و رفاهی  4

 250 2.500.000 100سایر  5

 ٖٕٓٓ-  8ٕٓجمع کل  

 

دستگاه پرکن 

 

حداقل ما ین آالت و تجهیزات   -4-ٔ-5-ٖ

تعریؾ شده ماشین آالت زیر برای یک واحد صنعتی تولید سوپ میگو مورد نیاز می با توجه به فرایند تولید 

. باشد
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 حداقل ما ین آالت مورد نیاز یک واحد تولید سوپ میگو -4-ٖجدول 

قیمت تعداد  رکت سازنده لیست ما ین آالت ردیف 

معادل کل ریالی ارزی ریالی 

1 Cooking kettle 300 ltrs 1- شرکتEMF  شرکت --آلمان
گردونه صنعت کاسپین نماینده 

-88723570انحصاری در ایران  
88726570-021 

1 0 77 1262 

2 Basket for cooking 
kettle 300 ltrs 

1 
0 10 164 

3 Cooking kettle 300 ltrs 1 0 104 1705 

  -021رهنمون صنعت-2سیستم سردخانه  4
88950538- 888953463 -

به آفرین ماشین سازی  -3
46897086-46862890-021 

مهندسی سپهر طرح کیمیا  -4
88514939-021 

ماشین سازی گردونی -5
6513061-021 

شرکت رهنمون صنعت -6
88950538-88953463-021 

ایران صنعت -7

1 200 0 200 

 85 0 85 1ماشین پرکن  5

 60 0 60 1ماشین درب بند  6

 65 0 65 1ماشین لیبل چسبان  7

 18 0 18 6میز های کار  8

 50 0 50 1شیرنگ پک  9

 3 0 3 1کیلویی  15ترازوی  10

 12 0 12 1کاتر  11

 50 0 50- سایر  12

هزینه های حمل،نصب و راه  13
اندازی ماشین آالت داخلی و 

خارجی 

 - -82 
 
 
 
 
 

1344 

 5ٓٔ8 7ٕٔ 54ٖ جمع 

. هزینه های ارزی هزار یورو استمیلیون لاير و واحد = واحد هزینه های ریالی 

لاير  16391= ارزش ریالی یورو 
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سیست  سردخانه زیر صفر        سیست  سردخانه باالی صفر                                 

 

تجهیزات آزمای گاهی و کارگاهی   -5-ٔ-5-ٖ

فرایند تولید و کیفیت محصول تولیدی وجود آزمایشگاه مجهز کنترل کیفیت امری است که سبب کنترل 

: این تجهیزات شامل موارد زیر خواهد بود. می گردد

 اتوکالو آزمایشگاهی 

 بن ماری 

 ترازوی دقیق 

 دستگاه تقطیر آزمایشگاهی 

 PH متر دیجیتال 

 کتنی کانتر 

 یخچال 

 محیط کشت مختلؾ 

 میزهای کار 

 قفسه ها 
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 استریل کننده شیشه ای 

  ...

تاسیسات   -6-ٔ-5-ٖ

. توجه به ماشین آالت مورد نیاز و فرایند تولید، تؤسیسات مورد نیاز برآورد شده استبا 

 

تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید سوپ میگو  -5-ٖجدول 

وسایل اداری، خدماتی و رفاهی   -7-ٔ-5-ٖ

وسایل خدماتی ، . وسایل اداری شامل میزهای کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداری، فایل ها و ؼیره 

و امور رفاهی  آبدارخانه و آشپزخانه

 

وسایل اداری،خدماتی و رفاهی  -6-ٖجدول 

قیمت کل قیمت واحد واحد تعداد  رح ردیف 

 8 2.000.000ست  4میز و صندلي اداري  1

 6 2.000.000عدد  4كمد اداري، کتابخانه فایل، 2

( میلیون لایر)هزینه های مورد نیاز  رح تأسیسات مورد نیاز ردیف 

کیلووات و هزینه های انشعاب و  150توان برق  1

کیلووات  60تجهیزات الزم و یکدستگاه ژنراتور

200 

 250... اینچ و  2/1شامل انشعاب آب  2

 250تن ظرفیت با منعلقات جانبی  2دیگ بخار  3

 100شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز سوخت  4

 30- تلفن و ارتباطات  5

تاسیسات گرمایشی و  6

سرمایشی 

 -80 

 30اتصال به سیستم فاضل آب حق انشعاب و دفع فاضآلب  7

 30 سیستم اطفاء حریق  8

 20شامل پرده هوا و هواکش تهویه مطبوع  9

 980جمع کل 
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 6 500.000 عدد 12صندلي  3

 12 12.000.000 ست 1نفره 8كنفرانس میز 4

 15 15.000.000ست  1مبل راحتي  5

 8 8.000.000ست  1تم تلفن داخلي سیس 6

 6 1.500.000دستگاه  4تلفن  7

 3 3.000.000دستگاه  1س فاك 8

 36 18.000.000دستگاه  2كامپیوتر  9

 7 7.000.000عدد  1و صندوق گا 10

 20 100.000متر  200موكت و سقؾ کاذب  11

 8 4000000دستگاه  2چال یخ 12

 2 3000000دستگاه  1اجاق گاز  13

 5 5000000 -- وؾ آشپزخانه ظر 14

 7 7000000 -- میز و صندلي و لوازم رستوران  15

 5ٓٔ( میلیون لایر) لجمع ك

 

برون کارگاهی / ما ین آالت حمل و نقل درون   -8-ٔ-5-ٖ

. انجام عملیات تولیدی و پشتیبانی طرح نیاز به وسائط نقلیه زیر دارد 

وسائط نقلیه مورد نیاز   -7-ٖجدول 

( میلیون لایر)هزینه کل موارد استفاده تعداد  رح وسائط نقلیه ردیف 

 450حمل و مقل مواد اولیه، محصول و عمومی  2وانت سردخانه دار  ٔ

 160استفاده مدیران  1خودرو سواری  ٕ

 20حمل و نقل مواد و محصوالت داخل واحد  2لیفتراک کارگاهی  4

 630جمع کل 
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هزینه های قبل از بهره برداری   -9-ٔ-5-ٖ

پیش مهندسی، ثبت شرکت، اخذ تسهیالت هزینه های قبل از بهره برداری شامل هزینه مطالعات اولیه و 

 250بانکی، مسافرت ها، آموزش کارکنان، بازدیدها و ؼیره خواهد بود که هزینه پیش بینی شده معادل 

. میلیون لاير برآورد می گردد

هزینه های پیش بینی ن ده   -ٓٔ-ٔ-5-ٖ

میلیون  553که معادل درصد هزینه های مربوط به سرمایه ثابت  5هزینه های پیش بینی نشده معادل 

. لاير خواهد بود

برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح  -ٕ-5-ٖ

حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولیدی، ظرفیتی است که در آن درآمدهای حاصل عالوه بر پوشش     

از اینرو با نگرش فوق، . دهی کلیه هزینه ها، حداقل سود قابل قبول را نیز برای سرمایه گذار ایجاد نماید

عیین ظرفیت اقتصادی حداقل ظرفیت اقتصادی طرح برآورد می گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض های ت

. استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد باشرح مختصری داده شده است و سپس 

 سر تولیده ب لحاظ کردن نقطه سر 
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سر تولید، میزان تولیدی است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی تنها ه ب نقطه سر 

سر تولید هزینه ها مساوی ه ب دیگر در نقطه سرهزینه های طرح را پوشش می دهد و به عبارت 

. سر باشده ب بنابراین ظرفیت تولید اقتصادی الزم است باالتر از نقطه سر. درآمدها می باشد

 

 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار 

سرمایه + سرمایه ثابت ) حداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادی تابع حجم سرمایه گذاری کل آن 

. نرخ سود مورد انتظار عموما بر اساس نرخ بهره تسهیالت بانکی تعیین می شود. می باشد( در گردش

عیین تبنابراین عموما سود مورد انتظار طرح بگونه ای . درصد است 17در کشور ما سود بانکی معادل 

. می شود که طرح نرخ بازگشتی بیشتر از نرخ بهره بانکی برای سرمایه گذار ایجاد نماید

تن  450نایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل های الزم، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح با ع

. نهاد شده استپیش

برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تأمین و قیمت ارزی و ریالی آن   -6-ٖ

معرفی نوع، میزان مصرف سالیانه و منابع تأمین ماده اولیه عمده  -ٔ-6-ٖ

میگو، روؼن گیاهی، ادویه جات، اسانس خرچنگ  شامل مورد استفاده برای تولید سوپ میگو ماده اولیه

: و میگو و ؼیره می باشد که لیست آن در جدول زیر آمده است 

 

مواد اولیه مورد نیاز طرح   -8-ٖجدول 

( میلیون لایر)هزینه کل( لایر) قیمت واحد واحد مصرف ساالنه  رح ردیف 

 320 40.000کیلوگرم  8.000میگو  ٔ

 10250 25.000لیتر  410.000روؼن گیاهی  ٕ

 112.5 45.000کیلوگرم  2.500ادویه  ٖ
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 62 50.000کیلوگرم  1.240اسانس خرچنگ و میگو  4

 6 4000مترمکعب  1500آب  5

 80 40.000کیلوگرم  2.000سایر مواد افزودنی  6

 360 30.000کیلوگرم  12.000پالستیک شیرینگ  7

 7500 1.000عدد  7.500.000جعبه با چاپ  8

 225 1.500عدد  150000کارتن  9

 3750 500عدد  7.500.000گرمی  500و  300، 100لیوان  ٓٔ

 665.5ٕٕجمع 

 

اصلی ترین ماده اولیه مورد استفاده برای تولید محصول طرح ، میگو می باشد که همه ساله به صورت 

.  صید شده و پرورش داده شده ، در کشور تولید و عرضه می گردد

تن میگو بوده که به سهولت در بازارهای  10مواد اولیه مورد نیاز با در نظر گرفتن ظرفیت طرح حدود 

الزم به ذکر است که در جریان پاک کردن و آماده سازی میگو . تؤمین می باشدجنوبی کشور قابل 

تن  10ضایعاتی وجود دارد که این امر سبب می گردد تا در کل وزن میگو ی تمیز شده کمتر از 

ولی باید اذعان نمود که مواد افزودنی دیگری نیز مصرؾ خواهد شد که این . خریداری شده اولیه بشود 

. زن بوجود آمده را جبران می نمایدامر کاهش و

و عیت سطح زیرک ت مجتمع های  پرورش میگو در استانهای ک ور   -9-ٖجدول 

استان ردیف 
تعداد مزارع 

( باب)

سطح زیر 

( هکتار)ک ت

میزان ذخیره 

( قطعه)سازی

تراک  ذخیره   

( قطعه)سازی

 232614 341485935 25/1427 88مجموع استان بوشهر  ٔ

 176800 240623000 1050 77استان هرمزگان مجموع  ٕ

 190708 122244000 641 25سیستان وبلوچستان  ٖ
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 234321 31727000 5/132 12خوزستان  4

 210526 12000000 57 4گلستان  5

 58ٖ4ٖٕ 748ٓ8ٓٓٓٓ 7ٕٖٔ 6ٕٓمجموع ک وری  

( 1389سالنامه آماری شیالت ایران،: منبع)

 

و عیت بردا ت میگو از مجتمع های  پرورش میگو در استانهای ک ور   -ٓٔ-ٖجدول 

سطح زیر ک ت استان ردیف 

( هکتار)

میانگین بردا ت ( تن)میزان بردا ت سطح بردا ت 

( درصد)

 47/3 5151 1484 25/1427بوشهر  ٔ

 95/1 830 425 1050هرمزگان  ٕ

 67/2 200 8/74 641سیستان وبلوچستان  ٖ

 7/2 257 95 5/132خوزستان  4

 9/1 5/130 69 57گلستان  5

 3 5/6568 8/2147 3172کل کشور  

( 1389سالنامه آماری شیالت ایران،: منبع)

 

تن میگو در  5/6568پرورش دهندگان میگو در تالش سالیانه خود موفق گردیدند  1390در سال 

 4روند رو به رشد تولید میگوی پرورشی در . سایزهای مختلؾ تولید و به بازارهای هدؾ ارسال نمایند 

استان جنوبی کشور طی دو سال اخیر نشان دهنده ی افزایش نسبی سطح زیر کشت و توسعه 

نسبت به  89همچنین طبق آمار موجود تولید میگوی پرورشی در سال.ختهای این صنعت می باشدزیرسا

.  درصد برخوردار بوده است 24از رشدی معادل  88سال 
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مواد اولیه انتخاب شده بر اساس دسترسی به مواد اولیه، نیاز بازار، برنامه تولید، محل اجرای طرح و 

. فصل صید و پرورش صورت می گیرد

رسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقال  عمده مورد نیاز در گذ ته و آینده بر -ٕ-6-ٖ

میگو بوده که همه ساله در استانهای ، همانگونه که پیشتر اشاره گردید، مواد اولیه مورد نیاز طرح      

جنوبی کشور از دریا صید شده و در مزارع نیز پرورش می یابد و به سهولت در بازار قابل تؤمین می 

وسعه از طریق گسترش زیرساختها، تباشد که با توجه به برنامه های شیالت کشور در برنامه پنجم 

افزایش در تولید میگوی پرورشی در و عت و رشد ساالنه شاهد تحوالت بسیار خوبی در توسعه این صن

. کشور می باشیم

پی نهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح   -7-ٖ

: انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموما بر اساس معیارهای زیر صورت می گیرد

  (داخلی و خارجی)بازارهای فروش محصوالت 

  مین مواد اولیهتبازارهای 

 حاحتیاجات و نیازمندی دیگر طر 

 امکانات زیر ساختی مورد نیاز طرح 

 حمایت خاص دولتی 

 مزیت های نسبی منطقه 

. در ادامه با تشریح هرکدام از معیارهای فوق، مکان یابی اجرای طرح انجام خواهد شد

بازارهای فروش محصول  -ٔ-7-ٖ

یکی از معیارهای مکان یابی هر طرح تولیدی، انتخاب محلی است که دارای نزدیک ترین فاصله با 

خانوارها، ، شد که بازار محصول طرح  دادهدر بخش اول شرح . بازارهای محصوالت طرح باشد
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ر بنابراین محل اجرای طرح از منظ. رستورانها و هتلها بوده که در سر تا سر کشور گسترده می باشند

. بازارهای فروش محصول، می تواند تمامی استان های کشور باشد

بازار تأمین مواد اولیه  -ٕ-7-ٖ

میگو یک آبزی بوده و لذا صرفا در آبهای جنوبی . عمده ماده اولیه مصرفی طرح میگو معرفی گردید

بنابر این محل اجرای طرح می تواند یکی از . کشور صید و عمدتا پرورش یافته و عرضه می گردد

الزم به ذکر است که به تازگی استانهای جنوبی نظیر هرمزگان، . ستانهای جنوبی کشور معرفی گرددا

سیستان و بلوچستان و بوشهر، موضوع توسعه خوشه آبزیان را در سر لوحه فعالیت های جاری خود 

. قرار داده اند

برای اجرای طرح خواهند لذا استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان محل مناسب 

. بود

احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح  -ٖ-7-ٖ

هر طرح تولیدی نیازمند زیرساخت هایی نظیر برق، آب، ارتباطات، نیروی انسانی ماهر و ؼیره می 

در طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندی های فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلؾ کشور . باشد

. دودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود نداردقابل تؤمین است لذا مح

امکانات زیربنایی مورد نیاز  -7-4-ٖ

از جمله امکانات زیر بنایی می توان به راههای ارتباطی، شبکه برق سراسری، فاضالب و ؼیره اشاره 

کرد که در حال حاضر در سطح نیاز طرح ، می توان اذعان نمود که محدودیت و حساسیت خاصی در 

. رای طرح وجود نداردانتخاب محل اج
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حمایت های ویژه و خاص دولتی   -7-5-ٖ

طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی رسد که حمایت ویژه و خاص دولتی 

البته اجرای طرح در نقاط محروم می تواند مشمول برخی حمایت های . برای آن وجود داشته باشد

وع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برای با ن یعمومی دولتی شود که این حمایت ها ارتباط

اجرای آن خواهد بود، و لذا بدینوسیله می توان اذعان نمود که از لحاظ این معیار محدودیت یا تسهیالت 

خاص دولتی برای طرح وجود ندارد  

مزیت های نسبی مناطق  -7-6-ٖ

میگو نیز از جمله . ردیدهمانگونه که پیشتر گفته شد، عمده ماده اولیه مصرفی طرح، میگو معرفی گ

وجود زیر ساختهای مناسب صید و صیادی و . صنایع شیالتی در جهان و کشور ما محسوب می گردد

امکانات مناسب برای پرورش این محصول شیالتی در استانها باعث گردیده که توسعه زیر ساخت های 

بی به عنوان محور توسعه رورش میگو به عنوان یکی از صنایع شیالتی در استانهای شمالی و جنوپ

لذا استانهای گلستان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان محل . معرفی گردد کشور

.   مناسب برای اجرای طرح خواهند بود

. باجمع بندی مطالعات مکان یابی، محل مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است

 

ولید سوپ میگو تخالصه مکان یابی اجرای طرح  -ٔٔ-ٖجدول 

محل پی نهادی اجرای طرح معیارهای مکان یابی 

کلیه استانهای ک ور همجواری با بازارهای فروش محصوالت 

بو هر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خوزستان بازارتأمین مواد اولیه 

کلیه استانهای ک ور احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح 

کلیه استانهای ک ور نیاز امکانات زیر بنایی مورد 

گلستان، بو هر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان مزیت های نسبی منطقه 
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: با ارزیابی محل های پی نهادی، مکان اجرای طرح می تواند در استان های زیر انجا  گیرد

استان های بو هر ، خوزستان ، هرمزگان ، سیستان و بلوچستان  

 

انسانی و تعداد ا ت ال  و عیت تأمین نیروی -8-ٖ

. با توجه به الزامات کسب و کاری، طرح نیازمند به نیروی انسانی به  رح جدول زیر می با د

نیروی انسانی مورد نیاز طرح   -ٕٔ-ٖجدول 

( نفر ) تعداد تخصص های الز  

 ٔمدیریت 

 ٔمدیر کنترل کیفیت 

 ٔکار ناس صنایع غذایی یا  یالت 

 ٕمالی کار ناس اداری و 

 ٔکار ناس بازاریابی و فروش 

 ٕتکنسین فنی  

 ٖکارگر فنی ماهر 

 7کارگر فنی نیمه ماهر 

 ٕکارمند اداری 

 5راننده و نگهبان 

 5ٕجمع 
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ررسی تاسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح ب -9-ٖ

أمین آن تبرآورد برق مورد نیاز و چگونگی   -ٔ-9-ٖ

اساسی ترین و زیربنایی ترین تؤسیسات هر واحد صنعتی، تؤسیسات برق می باشد، زیرا تقریبا همه 

أمین کننده انرژی مربوط به تاز طرفی نیروی برق، . دستگاه های اصلی خط تولید نیاز به برق دارند

د نیاز به منظور بررسی تؤسیسات برق مور. سایر تؤسیسات و همچنین روشنایی کارخانه خواهد بود

برآورد می گردد، سپس ... واحد، ابتدا برق مصرفی هر یک از بخش های تولیدی، محوطه، تؤسیسات و 

. تؤسیسات مورد نیاز آن معرفی خواهد شد

برق مورد نیاز خط تولید  -ٔ-ٔ-9-ٖ 

در این بخش با توجه به . برق مصرفی  خط تولید، بخش عمده از برق مورد نیاز کارخانه می باشد

. کاتالوگ دستگاه ها، حداکثر برق مورد نیاز هر دستگاه استخراج شده، در تعداد دستگاه ضرب می شود

. کیلو وات در شبانه روز می باشد 800مجموع این مقادیر، برق خط تولید را تشکیل می دهد که حدود 

برق مورد نیاز تأسیسات   -ٕ-ٔ-9-ٖ

کیلو وات در  200یاز تؤسیسات واحد حدود با توجه به تؤسیسات پیش بینی شده برای طرح، برق مورد ن

شبانه روز برآورد می گردد 

برق رو نایی ساختمان ها و محوطه   -ٖ-ٔ-9-ٖ

به منظور برآورد برق مورد نیاز  ساختمان ها تخمینی از مقدار برق بر حسب مساحت ساختمان ها زده 

تمان های اداری، رفاهی برای هر متر مربع زیربنای سالن تولید، آزمایشگاه کنترل کیفیت، ساخ. می شود

همچنین برای هر متر مربع مساحت . وات برق در نظر گرفته می شود 20و خدماتی به طور متوسط 

صیل در ؾبنابراین با توجه به مساحت ساختمان ها که به ت. وات منظور می گردد 10انبار ها و تؤسیسات 

شنایی ساختمان ها، برق پیش بینی کیلو وات برای رو115به بحث پیرامون آن پرداخته شد،  قبلبخش 

. می گردد
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، برق مورد نیاز برای واحد تولید (درصد 10تا  8حدود ) با توجه به اتالؾ بخشی از توان الکتریکی 

کیلو وات  150)این توان برق . کیلو وات در شبانه روز برآورد می شود1200سوپ میگو حدود 

هزینه . کلیه استان های کشور قابل تؤمین است به راحتی از شبکه برق سراسری کشور و در( ساعت

میلیون لاير  200کیلوواتی معادل  60جهیزات برق به همراه یک دستگاه ژنراتور تخرید انشعاب و 

. برآورد می گردد

 

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  -ٕ-9-ٖ

بیاری فضای سبز می آب مورد نیاز در این واحد شامل آب مصرفی خط تولید، بهداشتی و آشامیدنی و آ

مصرؾ آب آشامیدنی و . متر مکعب می باشد 5آب مورد نیاز روزانه خط تولید در این واحد . باشد

به . لیتر محاسبه شده است 135بهداشتی در این واحد به ازای تعداد پرسنل و با در نظر گرفتن سرانه 

لید و محوطه، به ازای هر متر، منظور تؤمین آب مورد نیاز فضای سبز و آبیاری و شستشوی  سالن تو

. میزان آب مصرفی روزانه مطابق جدول زیر ارائه شده است. دو لیتر در روز در نظر گرفته می شود

 

برآورد میزان آب مصرفی روزانه  -ٕٔ-ٖجدول 

تو یحات ( مترمکعب در روز)میزان آب مصرفیواحد مصرف کننده 

شستشوی میگو و تهیه محصول  5آب فرآیند تولید 

بهداشتی و آشامیدنی  4ساختمان ها 

شستشوی سالن و محوطه و آبیاری فضای سبز  2محوطه 

-  ٔٔجمع 
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متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله کشی  3300حجم مصرؾ سالیانه آب 

و کلیه  شهرک صنعتی محل اجرای طرح قابل تؤمین خواهد بود و هزینه انشعاب و منبع ذخیره آب

. میلیون لاير برآورد شده است 250تجهیزات مربوط به آن معادل 

 

جهیزات حمل و نقل تبرآورد   -ٖ-9-ٖ

به منظور انجام تدارکات و حمل و نقل مواد اولیه و محصول نهایی واحد تولیدی، دو دستگاه وانت 

ی پرسنل و یک دستگاه خودرو سواری هم به منظور کارهای ادار. سردخانه دار پیش بینی می گردد

به منظور جابجایی مواد اولیه و محصول در داخل واحد نیز یک دستگاه . مؤموریت آنها الزم است

. لیفتراک کارگاهی در نظر گرفته می شود

برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  -9-4-ٖ

موارد مصرؾ سوخت در طرح حاضر شامل سوخت مصرفی به منظور تؤمین بخار و حرارت مورد 

نیاز گرمایش ساختمانها  می باشد با توجه به مساحت فضاهای تولید و آزمایشگاه، اداری ، خدماتی و 

به این ترتیب که به طور متوسط برای هوای معتدل به ازای یکصد متر مربع . رفاهی محاسبه می شود

متر 820) جودبنابراین با توجه به مساحت بناهای مو. لیتر گازوئیل درنظر گرفته می شود 25مساحت 

بهترین . لیتر گازوئیل در هر شبانه روز خواهد بود 200، سوخت مصرفی تؤسیسات گرمایش (مربع

ولی نظر به اینکه برخی شهرک ها دارای لوله کشی گاز بوده . سوخت پیشنهادی طرح، گاز شهری است

. خاب شده استو برخی دیگر فاقد آن هستند از این رو در طرح حاضر گازوئیل به عنوان سوخت انت

ولی در صورتی که محل نهایی انتخاب شده برای اجرای طرح از لوله کشی گاز شهری برخوردار باشد 

عنوان سوخت می  ولی در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل به. انتخاب آن اولویت خواهد داشت

ی های آن می باشد لیتری و لوله کش 20000هزینه تؤمین آن که شامل تانک ذخیره سوخت  توان گفت که
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از شهری گالزم به ذکر است که در صورت استفاده از . میلیون لاير برآورد می گردد 100که معادل 

. لیتر در سال خواهد بود 60000متر مکعب و در صورت استفاده از گازوئیل  80000مصرؾ سالیانه 

 

برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الز  و چگونگی تأمین آن  -9-5-ٖ

ر نیازمند به دو خط تلفن، یک خط فاکس و یک خط برای اینترنت می باشد و از آنجایی که طرح حاض

محل اجرای طرح در شهرک های صنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تؤمین آن از شهرک صنعتی محل 

. میلیون لاير برآورد می گردد 30اجرا به راحتی امکان پذیر خواهد بود که هزینه آن معادل 

 

د امکانات زیربنایی مورد نیاز برآور  -9-6-ٖ

: نیازمندی طرح به راه در موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد :راه( الؾ

o عبور و مرور کامیون های حامل مواد اولیه و محصول 

مواد اولیه مصرفی طرح به وسیله وانت و کامیون های سردخانه دار به محل اجرای طرح وارد شده و   

از اینرو ضروری است که . محصوالت تولیدی نیز با همین وسایل به بازار مصرؾ حمل خواهد شد

تی ح. راههای ارتباطی مناسب برای حرکت این وسایل نقلیه  در محل اجرای طرح وجود داشته باشد

. المقدور مسافت محل تؤمین مواد اولیه تا محل کارخانه کوتاه باشد

o عبور و مرور کارکنان 

ایاب و ذهاب کارکنان به محل اجرای طرح به وسیله خودروهای سواری و مینی بوس انجام خواهد شد    

ن تا که ضروری است محل اجرای طرح دارای امکانات ارتباطی مناسب باشد و حتی المقدور مسافت آ

. محل زندگی کارکنان کوتاه باشد

o سایر امکانات مانند راه آهن، فرودگاه و بندر 
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برای تردد کامیون و خودرو سواری، امکانات دیگری برای طرح مورد نیاز  به جز امکانات مناسب  

  .نمی باشد

 

و عیت حمایت اقتصادی و بازرگانی  -ٓٔ-ٖ

مقایسه آن با تعرفه های جهانی و (محصوالت و ما ین آالت) حمایت های تعرفه گمرکی  -ٔ-ٓٔ-ٖ

حمایت تعرفه گمرکی شامل دو بخش تعرفه واردات ماشین آالت مورد نیاز طرح، حقوق گمرکی    

حقوق . محصوالت واحد تولیدی است که می بایست در جهت رشد صنعت انتخاب و اعمال شود تصادرا

درصد است که  10صنعتی حدود ورودی ماشین آالت خارجی مورد نیاز طرح همانند اکثر ماشین آالت 

از طرؾ دیگر در سال . ندکتعرفه نسبتا پایینی است و به سرمایه گذاران هزینه باالیی را تحمیل نمی 

ایران برای محصوالتی که توانایی رقابت در بازارهای بین المللی را  یهای اخیر دولت جمهوری اسالم

ر کرد، مشوق هایی در نظر گرفته است و به این داشته باشند و بتوان آنها را به خارج از کشور صاد

این مسؤله باعث شده است که حجم صادرات ؼیر نفتی کشور در سال . واحدها جوایز صادراتی می دهد

بنابراین در صورت تولید سوپ میگو با کیفیت و قیمت مناسب . های اخیر از رشد فزاینده برخوردار شود

رؾ دولت در نظر گرفته خواهد شده  تا باعث رقابتی تر مشوق های دیگری برای صادرات آن از ط

نبود واردات و صادرات  بهتوجه با الزم به ذکر است که . شدن محصول در بازارهای کشور هدؾ شود

برای سوپ میگو در حال حاضر امکان اظهار نظر در مورد حمایت های تعرفه ای برای محصول فوق 

. معرفی کاال در بازار، شرایط گمرکی آن نیز تعیین گرددوجود ندارد ولی انتظار می رود که با 

عالوه بر مطالب ذکر شده ، برای تشویق سرمایه گذاران و هدایت آنها برای احداث کارخانجات در 

 :مناطق ویژه اقتصادی ، مشوق هایی در نظر گرفته شده است که برخی از آنها عبارتند از 

o  داخلی، تابع مقررات صادرات و واردات ورود کاال از مناطق مذکور جهت مصرؾ

 .خواهد بود و صدور کاال از این مناطق بدون هیچگونه تشریفاتی انجام خواهد شد
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o   صنعتی به منطقه با کمترین  –ورود کاال از خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری

تشریفات گمرکی انجام شده و ترانزیت داخلی کاالی وارد شده به منطقه بر اساس 

 .ررات مربوطه انجام خواهد شدمق

o   ورود کاالی موضوع این ماده به مناطق واقع در مبادی ورودی کشور بدون هر گونه

  .تشریفات گمرکی انجام خواهد شد

o   کاالهایی که از خارج و یا از مناطق آزاد تجاری صنعتی یا مناطق دیگر به منطقه وارد

  .شور خارج شوندمی شوند می توانند بدون هر گونه تشریفات از ک

o   مدیریت منطقه می تواند پس از طبقه بندی و ارزش گذاری منطقه، حق استفاده از

 .قسمتهای آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

o   صاحبان کاالهای وارد شده به منطقه می توانند تمام یا قسمتی از کاالی خود را به

ر به گمرک اظهار و با انجام مقررات مربوطه منظور ورود موقت به داخل کشو

 .ترخیص نمایند

o   در صورتیکه پردازش کاالهای وارد شده به منطقه بمیزانی باشد که موجب تؽییر تعرفه

گمرکی کاالهای مذکور شود، میزان سود بازرگانی مربوط به کاالهای فوق برای ورود 

ولیه و قطعات وارداتی بکار رفته در به سایر نقاط کشور تنها معادل سود بازرگانی مواد ا

 .آن، محاسبه و دریافت خواهد شد

o   وارد کنندگان کاال به مناطق می توانند تمام یا قسمتی از کاالی خود را در مقابل قبض

واهد شد به دیگران واگذار خانبار تفکیکی قابل معامله که توسط مدیریت منطقه صادر 

  .ار تفکیکی، صاحب کاال محسوب خواهد شدنمایند، در این صورت دارنده قبض انب

o   مدیریت هر منطقه مجاز هست حسب درخواست متقاضی نسبت به صدور گواهی مبدا

  .برای کاالهایی که از منطقه خارج می شوند با تایید گمرک ایران اقدام نمایند
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o  ز شمول کلیه کاالهایی که برای تولید یا ارائه خدمات مورد نیاز منطقه وارد می شوند، ا

واردات کاالهای مذکور به سایر . مقررات عمومی صادرات واردات مستثنی می باشند

 .نقاط کشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود

o  قانون ( 25) تبصره( د)واردات درصدی از کاالهای تولید شده در مناطق موضوع بند

اسالمی ایران به داخل برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

کشور، معادل نسبتی از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به 

قیمت کل کاالی تولیدی، بدون هر گونه محدودیتی مجاز است و عالوه بر عدم نیاز به 

  .ثبت سفارش و گشایش اعتبار

o  یه و قطعات منفصله وارد کاالهای تولید شده در مناطق ویژه اقتصادی، همچنین مواد اول

شده از منطقه یاد شده به داخل کشور، به دلیل عدم استفاده از منابع و سهمیه ارزی کشور 

 .مشمول ضوابط قیمت گذاری نمی باشد

 

 رکت های سرمایه گذار  –، بانک ها (واحد های موجود و طرح ها)حمایت های مالی  -ٕ-ٓٔ-ٖ

یالت بانکی و نحوه بازپرداخت آنها، همچنین حمایت های مالی واحدهای تولیدی شامل اعطای تسه

معافیت های مالیاتی است که در صورت مناسب بودن آنها تسهیل در اجرای طرح می شوند و شرایط را 

. در ادامه به برخی از آنها پرداخته می شود. برای سرمایه گذاری افراد کارآفرین مهیا می کند

 درصد  70لیدی، پرداخت وام بانکی بلند مدت تا دهای توحیکی از تسهیالت بانکی مهم برای وا

این مقدار برای مناطق محروم در . سرمایه گذاری ثابت طرح توسط بانک های دولتی کشور است

 .درصد قابل افزایش می باشد 90صورت استفاده از ماشین آالت خارجی تا 
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شرکت های تعاونی و  درصد است که برخی از 14سهیالت ریالی بلند مدت در بخش صنعت تنرخ سود  

واحدهای احداث شده در مناطق محروم قسمتی از سود تسهیالت، توسط دولت به بانک ها به عنوان 

 .یارانه پرداخت می شود

  برای استفاده به ( ماهه 12الی  6)یکی دیگر از تسهیالت بانکی مهم، وام های بانکی کوتاه مدت

 70رآیندهای تولید است که شبکه بانکی تا عنوان سرمایه در گردش مورد نیاز برای انجام ؾ

اخذ تسهیالت کوتاه مدت تا این میزان، منوط به جلب اعتماد بانک . درصد آن را تؤمین می کند

الزم به ذکر است . های عامل و سابقه مطلوب در انجام بازپرداخت تسهیالت دریافتی قبلی است

ت کننده تسهیالت بلند مدت، دریافت چنانجه تسهیالت کوتاه مدت از همان بانک عامل دریاؾ

 .ماهه خواهد بود 36گردد، مدت باز پرداخت اقساط 

  عالوه بر تسهیالت بانکی که برای احداث واحدهای تولیدی جدید وجود دارد، برای تشویق

سرمایه گذاران و هدایت آنها برای احداث کارخانجات در مناطق محروم، معافیت های مالیاتی 

 :ه است که برخی از آنها عبارتند از در نظر گرفته شد

 سال برای اجرای طرح در مناطق محروم 10معافیت مالیاتی تا  .1

 سال برای اجرای طرح در شهرک ها و نواحی صنعتی 4هشتاد درصد معافیت مالیاتی تا  .2

 .درصد سود ناخالص تعیین شده است 25مالیات برای مناطق عادی،  .3

 .ود ناخالص تعیین شده استدرصد س 25معافیت برای مناطق عادی،  .4

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پی نهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید  -ٔٔ-ٖ

نتایج  مطالعات انجام شده حاکی از این مطلب است که سوپ میگو یک کاالی جدید در کشور      

محسوب می گردد ولی انتظار می رود که با توجه بر سوابق موجود مصرؾ در سایر کشورها، در 

بازار صورت تولید انبوه داخلی آن، بازار مناسبی برای آن ایجاد گردد و بر این اساس در سالهای آینده 

همچنین در مورد بازارهای جهانی و بررسی پتانسیل صادراتی . از کمبود عرضه برخوردارخواهد بود 
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محصول مورد مطالعه، از آنجائیکه در سالهای گذشته سابقه صادرات برای آن از کشورمان وجود نداشته 

شورهای جهان از جمله و همچنین تولید و مصرؾ آن تنها در برخی از ک( به علت نبود تولید داخل)است 

. انجام می گیرد، لذا در شرایط کنونی نمی توان در مورد صادرات آن اظهار نظر نمود " چین و کره "

. لذا با نگرش تولید و معرفی آن در بازارهای داخل اجرای طرح های جدید مناسب ارزیابی می گردد

تن در سال  450ولید سوپ میگو ت از نقطه نظر ظرفیت باید گفت که حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد

تن در سال خواهد بود که  360درصد راندمان، ظرفیت عملی تولید  80باید انتخاب شود که با احتساب 

میلیون لاير خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه گذاری های  11645تحت آن حجم سرمایه ثابت معادل 

لیه هزینه های خود را پوشش می دهد، سود فوق طوری انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه ک

. معقولی نیز نصیب سرمایه گذار خواهد نمود

 

            

نمونه تولید داخلی محصول سوپ میگو به                گرم هربسته               305نمونه خارجی محصول به وزن  

وزن 

لاير  6000حدود ( کارخانه)گرم به ارزش   60              لاير          384228دالر معادل  34/31تایی به ارزش  12
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لاير به 15000و فروش در سوپرمارکت                  لاير              143به عبارت دیگر هر گرم محصول معادل

عبارت  

دیگر هر گرم محصول تولید شده در کارخانه                   لاير                97با توجه به تخفیؾ اعالم شده هر گرم  

 250لاير و در سوپرمارکت ها 100موجود                  .                                 در کشورکره به فروش می رسد 

لاير 

http://ozbo.com/Campbell-s-Condensed 

-Soup-Cream-Of-Shrimp-55621-ozbo.html 

 

.   لایر برآورد  ده است 8ٓتا 7ٓدر طرح مطالعه  ده هزینه تما   ده تولید هرگر  سوپ میگو بین 
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آر یو عکس از میگو و محصوالت م ابه سوپ میگو  :پیوست 
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( در استان بوشهر)تصاویرانتخاب شده از تولیدات تنها واحد تولید کننده سوپ میگو در کشور
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