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  مقدمه

است که قبل از  يمطالعات کارشناس,  يمطالعات امکان سنج      
ن مطالعات يدرا. دريگ ياجنام م ياقتصاد يه گذاريسرما يطرح ها ياجرا

يز نالآ و يطرح مورد بررس يو اقتصاد و مايل فين, از نگاه بازار 
 يريم گيتصم يبرا يج حاصل از آن به عنوان مبنائيقرارگرفته و نتا

 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما

سورتينگ و بسته طرح  يمقدمات يگزارش حاضر مطالعات امکان سنج      
مطالعات امکان  ين مطالعات در قالب متدولوژيا. است بندي پرمرغ

ابتدا حمصول مورد , فوق يده است و مطابق متدولوژيه گرديهت يسنج
بازار آن  يالزم رو يها يسشده و سپس برر ق معريفيمطالعه به طور دق

د و يتول يدر خصوص چگونگ ادامه مطالعات فين خواهد گرفت و درصورت 
 شده و در يز شناسائين ازيمورد ن يو نرم افزار يامکانات سخت افزار

 ياجرا ياز برايمورد ن يه گذاريو حجم سرما ياقتصاد يت هايظرفت يهنا
ه گذاران ياز آن سرماطرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده 

در جهت  نياز را کسب و حمرتم بتوانند کليه اطالعات موردمندان  عالقه و
. اجنام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسري شفاف اقدام منايند

راستاي توسعه صنعيت  چند کوچک در اميد است اين مطالعات کمکي هر
 .اشدکشورمان ب
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 :معريف حمصول  -١

بريوني است که بر      پوست هاي مربوط به     نواع روييدني  پرها يکي از ا  
بدن    ست  ندگان روي پو مي   هاي  بال و  پر نان  يد  آ ياني      . رو ساقه م يک  پر 

از  پرهاي پرندگان يکـي . رويند هاي ظريفي بر آن مي توخايل دارد که کرک
ند                مي رو مشار  به  هنا  بدن آ جود در  ضاي مو ين اع ين  . مهمرت از مهمرت

جنام مي دهند مي توانيم از پرواز، گـرم نگـه   پرپرندگان ا کارهايي که
مهينطور براي گرم نگه داشنت ختمها و حـيت جلـب    داشنت آهنا در هواي سرد و

 .ردب توجه و يا فرار از دست دمشنان نام

 :ساختمان پر  
مي شوند که مو و نـاخن انسـاهنا    پرها معموال از مهان ماده اي ساخته

حيت منقارپرندگان   ,نام دارد ) تنيکرا (اين ماده که    . به وجود مي آيند    
رشـدمي   پرومنقارنيزمهانند مووناخنـهاي انسـان  . را نيز تشکيل مي دهد

ند              تاه کن هنا را کو که آ ستند  بور ني ندگان جم ته پر يرا  . کنند،الب ز
پرهاي بلندوقدميي معموال مي ريزندوجاي خودرا به پرهاي جديد مي دهند            

اوم پرندگان از آن ساييده   ومنقار پرندگان نيزباتوجه به استفاده مد      
شود                مني  بزرگرت  صي  عني و مشخ ندازه م موال ازا يل مع مهني دل به  شود و . مي 

منقارشان به حملهاي سـخت و   البته بعضي از پرندگان خودشان با ساييدن
اسـتفاده هبـرت    زبر منقار خود را کوتاه مي کنند و اندازه آن را براي

اپيـدرمى   يپرها از يك برآمدگ   .از آن به ميزان معيين نگه مي دارند
. ساخته شده اند آه نشانگر پوشش خارجى و بال و پر در پرندگان است            
. آهنا خصوصيات برجسته و منحصر آننده رده پرندگان زنده ، مى باشند          

 .مهچنني داراى پر هستند) ناسورهاياز دا يگروه(  theropodaديگر 

هره د          يده اى در م شده پيچ شكيل  ندامهاى ت ها ا ستند پر : اران ه
آه بـه وسـيله تكـثري سـلوهلاى      integumentary appendagesاندام هاى پوششى 
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ند               شده ا شكيل  آراتني ت پروتئني  آه از  ست  خارجى پو يه  يا ال يدرمى  . اپ
صدفها و در              سها ،  ها ، فل ناخن  ها ،  ها ، منقار آراتني در پر تا  ب

جود دارد   ندگان و صف       . خز خل  يدروژن دا ندهاى ه پروتئني با ين  تا  ا حات ب
ضى دى                 لهاى عر شكل در پ صليىب  شرت و  پيچش بي يك  با  آرده و  ترك  را 
سولفيدى يك ساختار يكنواخت و سخت تر از آلفا آراتني آه در مو ها ،            

 .شاخ و سم پستانداران است ، توليد آرده

. پرها پرندگان را در برابر آب و دماى سرد عايق بندى مى آند           
مهمى را براى آنرتل در پرواز برعهده       منحصرا پرها در باهلا و دم نقش    

بعالوه ، پرها بسيار سبك هستند ، پرو بال پرندگان در بال            . دارند 
شرت            ٣يا   ٢ها   نابراين بي ست ، ب هنا  ندى آ ستخوان ب شرت از ا بر بي برا

ستند              هواىي ه هاى  سه  شده از آي شكيل  خاىل و ت ها تو ستخوان  گوى  . ا ال
صيادان در رف       يه  ستتار عل براى ا گى  صيادان      رن ستجو  ندگان و ج تار پر

درباره ماهى ها ، رنگ هاى باال و پائني ممكن است براى           . براى غذا است   
شد        فاوت با پرواز مت گام  گوى      .صيادان در هن شمگريى در ال هاى چ فاوت  ت

نگ آن در د    ها و ر يه            ميپر بل توج ها قا نه  شرت گو سى در بي سم جن ورفي
 .نيست

 :انواع پر 
آه قسمت بـريوىن بـدن را    vaned feather : وجود داردنوع اصلى پر  دو

قـرار   vanedآه در قسمت هـاى زيـرين پرهـاى     down featherمى پوشاند و 
مهچـنني  . هسـتند  vanedجـزء پـر هـاى     pennuceousپرهاى پنوسئوس . دارند

contour feather پرهاى پنوسئوس در باهلا و شاهپر دم . هم ناميده مى شوند
 vanedشكل معمـوىل پرهـاى   . ت ، وجود دارندآه پرهاى پروازى در دم اس

 . از يك ساقه اصلى به نام راآيس ساخته شده است 
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اين قالهبا و شاخه    . راآيس به شاخه ها و يا قالهباىي جوش خورده است         
ريشك ها داراى پايه هاىي به نام ريشچه هستند          . ها ريشك نام دارند    

ند      صليىب دار صال  بود        . آه ات خاطر آم به  ها  مى     آرك پر جياد  شچه ا ري
 .شوند

آهنا عمل عايق    . بنابراين ريشك ها آزادانه به هر طرف شناورند          
در قسمت ساقه پر ، راآيس به       . بندى حرارتى را به خوىب اجنام مى دهند       

ست             شده ا بديل  آاالموس ت نام  به  خاىل  له تو كول   . يك لو آه درون فولي
آىب و سـبز در   باعث اجياد رنگهـاى  dyckساختار . پوست قرار گرفته است

آه اين ساختار بيشرت ناشى از يك پروتئني مناسب در          . طوطى ها مى شود    
 tyndall effectخود پر است تا پيگمان ها ، آه قـبال بـه اثـر تـني دايـل      

 .شناخته شده است

پرها گاهى در زمان پر ريزى جاى خود را با پرهاى جديد عوض مى              
شد             يد ر هاى جد لى پر سمت قب مهان ق ند و از  ند    آن ضى از  . مى آن بع

پرندگان به طور مكرر پودرى از پرهاى خود توليد مى آنند ، آه به               
شوند             مى  يده  ها د شك  تهاى ري منظم در ان يز  ين ذرات  . صورت ذرات ر ا

پودر مانند بر روى بدن پرنده پاشيده شده است و عمل ناتراوا سازى             
را توليد  بيشرت پرندگان آبزى اين پودر      . را در پرندگان باعث مى شود    

مهچنني پرندگان باتالقى براى رها يافنت از بوى بد از پراآنده          .مى آنند  
 . آردن چرىب بر روى پرهايشان استفاده مى آنند
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سخت و خشن هستند ، پرهاى خمروطى به وسيله يـك   bristlesبريستل ها 
 ، پرهـاى  rictatl bristlesراآيس بزرگ اما با قالهباى آم اجياد شـده انـد ،   

آه عمل آهنا مانند تقويت قدرت بيناىي و         . اطراف چشم و منقار هستند    
 . ارتعاشات در پستانداران است

 :پر يکاربردها يبرخ 

صورت               به  فرآوري  پس از  ندگان  ساير پر پر  مرغ و  باز پر از دير
شك و        حلاف، ت بالش،  يه  فت       ... سنيت، در هت مي گر قرار  ستفاده  . مورد ا
ساختماني       يد  يت جد مرغ     نوعي آامپوز هاي  سط  از پر شمند    تو يك دان

اين ماده از ترآيب فشرده سيمان و پر مرغ          .شده است  ه فيليپيين ساخت  
سازي   توان آن را به طور گسرتده در ساختمان       و خروس ساخته شده آه مي      

هاي چوبي فعلي آرد آه به         مورد استفاده قرار داده و جايگزين ورقه      
  .شوند راحيت توسط حشرات گرسنه ختريب مي

صفحات پري هم براي آف وهم براي سقف وديوارهاي ساختمان قابل              
 ايــــــــن مــــــــاده جديــــــــد.اســــــــتفاده هســــــــتند

تش    بر ار نه    در برا چنني            هاي موريا بود و مه هد  قاوم خوا قه م هاي منط
آردن                مي  عدوم  براي م شي  ئه رو با ارا ست را  حميط زي بزرگ  شكل  ند م توا

شود،   ور توليد مي  ها آيلو پر مازاد آه در هر سال در اين آش           ميليون 
 .حل آند
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 ١٠

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١-١

 مطابق باکه . است"  ماده شدهآپرمرغ  "نام حمصول هنائي اين طرح

 ١٥١١٢٠٥٠)   ٣نسخه(آيسيك  آدداراي طبقه بندي وزارت صنايع ومعادن 
 .مي باشد

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢

اني بعنوان متويل   وزارت بازرگ در کتاب مقررات صادارات وواردات    
ومهچنني تعيني آننده قانوني مقررات        سياستگذاري صادرات وواردات آشور   

. است  شده نارائه   يمستقل  مشاره تعرفه گمرآي   ک يس يباز مهانند کد آ   , آن
مشاره تعرفه به شرح      يپرها اعم از پر پرندگان خانگ      يمتام  يبلکه برا  

 :ر است يز
مشاره تعرفه شرح حمصول

يگمرک  
ر اجزاء ساخته شده از يا سايدگان پر پرن

آهنا
٦٧٠١٠٠٠٠ 

 

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣ 
صادرات بازرگاني هيچ گونه  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج

موآول به  ورود آهنا به آشوردر نظر گرفته نشده و  يحمدوديت واردات
  و هبداشت و درمان يبازرگان , يتوافق وزارت جهاد کشاورزموافقت 

ن حمصول در يا صادرات ايواردات و  يکه برا يشروط. ابد ي يم   حتقق 
 : است عبارتند از شده نظر گرفته 

 .ت استاندارد حمصول يرعا -١
 .آن يت هبداشت حمصول در نگهداريرعا -٢



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
سورتینگ و بسته بندی پرمرغ طرح   
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 ١١

  .طيحم يعدم آلودگ -٣

  ):ملي يا بني املللي (بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرحمصول -١-٤

ه نکات مربوط به يت کليز رعايد مصرف کنندگان ونجهت جلب اعتما  
 .استي ضرور ي امر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک

ي  املللنيب  و ي خمتلف مل ياستانداردها, هر حمصول در مورد يبه طور کل
ه يشوند و کلي ن ميران تدويا  قات صنعيتيتوسط موسسه استاندارد و حتق

 با. باشندا ي ن استانداردهيت ايملزم به رعاول دکنندگان حمصيتول
استاندارد و حتقيقات ت سازمان يو مراجعه به ساسي هاي بعمل آمده ربر

اين حمصول استانداردي تدوين نگرديده  يبراد يمشخص گردران يا صنعيت
 .است

بررسي وارائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي وجهاني  -١-٥  
 :حمصول 

 پر مرغ لوگرم يک هر توليد قيمتبطور متوسط  ي بعمل آمدهبا برس
 يريال م ٧٠٠٠و در آشورهاي مهجوار ريال  ٥٠٠٠ حدودداخل کشور در 
بنابراين . دالر است ١.٥تا  ١بني  هرقيمت در آشورهاي اروپايي  .باشد

برابر  ٥/١تا  ١قيمت مي توان گفت آه قيمت در آشورهاي مهجوار حدود 
 .مي باشد ياخلقيمت دبرابر  ٢.٥تا  ٢ يروپائا يو در کشورها

 :معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦

... پرمرغ پس از فرآوري به صورت سنيت، در هتيه بالش، حلاف، تشك و          
ترآيب  از  نوعي آامپوزيت جديد ساختماني     .دريگ مورد استفاده قرار مي     

تــوان آن را بــه طــور گســرتده در  مــي کــهفشــرده ســيمان و پــر مــرغ 
هاي چوبي فعلي     و جايگزين ورقه   سازي مورد استفاده قرار داد     تماناخس 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
سورتینگ و بسته بندی پرمرغ طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١٢

صفحات پري هم براي     . شوند  آرد آه به راحيت توسط حشرات گرسنه ختريب مي         
 .آف وهم براي سقف وديوارهاي ساختمان قابل استفاده هستند

مرغ     يگزيجا   پر  کردن  سو      ي ترک( ن  با  مرغ  پر  جا   ) ا يب   يبه 
ست  يچاپ  يمدارها  ها يو پال م          يک  کار  به  مهراه  فن  شش تل جود در پو  يمو
 نيمهچن . ستند  ير نيب پذ ي معمول ختر  يط کار ين مواد در حم  ي را اي روند ز 

و  ير سر ي رانداز ، ز يدوخته شده به عنوان ز     يپر کردن پارچه ها     يبرا 
م    ...  کار  برا  يبه  شربگ   ي تول يرود و  شش ال عه     يد پو ستفاده مزر ، ا

ک يساخت پالست   ياز ارزش علف هرز برا    يريجلوگ  يداران و باغداران برا  
  .رود  يز به کار ميپارچه ن يد نوعيتول ير و برايه پذيجتز

 :بررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصول -١-٧

اف يتوان به ال يم .پر مرغ وجود دارد يکه برا ينيگزياز مواد جا
مانند  ياف مصنوعيپنبه و ال. و پنبه اشاره کرد  يمصنوعشيميائي و

. دارند  يشوند و در مناطق مرطوب عملکرد هبرت يخراب من معمويل يپرها
رود و به منظور  يبه کار م يدر مصاحل ساختمان حيت ياف مصنوعيال

به  يش در مقابل ضربات ناگهانيو افزا يو مخش يش مقاومت کششيافزا
 ,سام الياف شيمياييتوليد و واردات انبوه انواع و اق .رود  يکار م

بسياري از واحدهاي  ونابسامان پرمرغ را بيش از پيش آشفته وبازار 
تعطيل و يا با حداقل ظرفيت و در حالت نيمه تعطيل را پاك آين  پر

 .خواهد دادقرار 
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 ١٣

 : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨
ظات فين و اسرتاتژي جهاني در حفظ و حراست از حميط زيست و مالح  

در دستور آار قرار  پر مرغ  يفرآوراقتصادي باعث گرديده تا طرح 
در ساهلاي اخري به دليل ,  متعدد يل کاربردهاين حمصول بدليا . گريد

و سهولت آاربرد آن از جنبه  اديزدوام ل يبدلسازگاري با حميط زيست 
 از .هاي اقتصادي موجب عدم ضايع شدن منابع گرانبهاي ملي مي شود

در   مهه جانبه کشور  ييخودکفادست يافنت به استقالل و  طريف اسرتاتژي
 نيقطب برتر در بکشور را  به , دامپروري و صنعيت, خبش هاي کشاورزي 

 .تبديل خواهد کرد ي املللنيجمامع ب

 :کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩
  يو دامپرور يکشاورزبرتر  يد کننده ، قطب هايعمده تول يکشورها

, ژاپن , نيچ, ه يروس, کا يآن  مجله آمر در جهان هستند که از
, يليش ,ليبرز ,نيآرژانت, ايتاليا ,فرانسه ,هلند, انگلستان ,کانادا

اغلب کشورهاي دنيا مصرف کننده اين  .ک نام برديمکز,اکوادر, پرو
 .حمصوالت هستند

 : شرايط صادرات -١-١٠

رت بازرگاني آاالهاي صادراتي ارات و واردات  وزدر آتاب مقررات صاد
 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند

ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد

صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که : آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 
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 ١۴

آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و : روطآاالهاي مش: ج
 .قانون ممنوع است

تابع فضاي حاآم بر بازار اين  يمورد بررس حمصولبازار جهاني 
صنعت مي باشد و ورود به بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري 

 :از توانايي ها و شايستگي هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 رداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمتـ برخو١

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيت٢

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ استانداردهاي موجود٣

  ـ مقررات دوليت٤

در  با مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگاني اين آاال
 .آن وجود نداردگروه آاالهاي جماز بوده و هيچ حمدودييت براي صادرات 

 

 

 

 

 

 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢
بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه چهارم  -٢-١

 :تاکنون



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
سورتینگ و بسته بندی پرمرغ طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١۵

با مراجعه به اطالعات و مستندات وزارت صنايع و معادن ظرفيت 
سورتينگ و بسته نصب شده و قابل هبره برداري در سطح آشور مربوط به 

 :ير مجع بندي شده استبه صورت جدول ز بندي پرمرغ

 )تن(ظرفيت امسيتعداد واحدنام استان رديف
 ٢١٥٠٠اصفهان .١
 ١١٠٠٠بوشهر .٢
 ١٢٨٠هتران .٣
 ١٤٠٠فارس .٤
 ١١٠٠٠قزوين .٥
 ١٥٠٠گيالن .٦

 تن ٧٤٦٨٠مجع کل

در آشور  سورتينگ و بسته بندي پرمرغـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ١
: 

سورتينگ و اي فعال و ظرفيت امسي آهنا در در جداول باال واحده 
براي برسي روند توليد واقعي . آورده شده است بسته بندي پرمرغ

بنابراين براي توليد واقعي با . امكان دسرتسي به آمار توليد نيست
توجه به روند هبره برداري از واحدها و روند استفاده از اين حمصول 

ظرفيت امسي دور %  ٨٠ر در حدود پيش بيين ظرفيت واقعي توليد در آشو,
از واقعيت نبوده و بنابراين اساس جدول زير را مي توان مجع بندي 

 .آرد

در واحدهاي سورتينگ و بسته بندي پرمرغ ـ برسي سطح تكنولوژي ٢ـ١ـ٢
 : لفعا

 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 
 تن ٣٧٤٤ تن ٣٧٤٤ تن ٣٧٤٤ تن ٣٧٤٤ تن ٢٩٤٤ 
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 ١۶

سورتينگ و  با توجه به اينكه عمده آشورهاي دارنده تكنولوژي
, روسيه و چني, کانادا ،ژاپن , از قبيل آمريكا بسته بندي پرمرغ
سطح تكنولوژي . از سطح تكنولوژي بااليي برخوردارند هلند و انگلستان

 .واحدهاي فعال موجود بر مهني اساس در سطح کالس جهاني  قراردارد

در  مکمل خوراک دام و طيوري به را ندمان توليد ـ نگاه٢ـ١ـ٣
 :واحدهاي فعال

و علريغم   پر مرغ آمادهبه نياز افزايش روز به روز با توجه به 
هنوز . هستندفعال در زمينه توليد اين حمصول  يحمدودواحدهاي  که اين

بنابراين راندمان توليد در اين  .نياز کامل کشور برآورده نشده است
يعين مي توان گفت آه آليه . پيش بيين مي شود%  ٨٠ي واحدها باال

 .از متام ظرفيت امسي خود استفاده مي آنند" تقريباواحدها 

 : بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

آه                ست  شده ا شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  با مراج
هاي در      نوان طرح عددي بع هاي مت عاتي         طرح نك اطال ين با جياد در ا حال ا

از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي براي هبره برداري          . ثبت شده ا ست   
طرحهاي در   -١: هرچه بيشرت از اطالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي           

طرحهايي آه  -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد
فوق مي توان وضعيت اين طرحها مورد        در ميان طرحهاي   ,  باطل شده اند   

تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي مورد نياز به روز           . بررسي قرار داد  
 .حمصول را حماسبه منود

 

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣
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 ١٧

با توجه ويژگي هاي خاص حمصول که در قسمتهاي قبل بيان شد؛               
 مدارک و اطالعات موجود در گمرکات در زمينه       تاکنون براساس  در ايران  

بلکه اين حمصول در داخل       .وارداتي صورت نگرفته است      پر مرغ آماده    
  .توليد و به مصرف مي رسد

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤

روند مصرف از آغاز برنامه چهارم توسعه        بررسي هاي اجنام گرفته      طبق 
 :ست بقرار زير ا

 
 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥   

خمتلف ي خبش ها در توسعه مهه جانبه کشور و با توجه به سرعت رشد
 وي وخدمات صنعيت,  يدامپرور , يکشاورز , يعمران,  يانرژ اعم از

 يمتام ,خمتلف  يجهت کاربردها پر مرغ آماده نياز به استفاده از 
ن حمصول يدر خصوص ا يصادرات قابل توجه و رسد يتوليد داخل به مصرف م

 .وجود نداشته است 

 

 

بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  
 :چهارم

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

 تن ٣٧٤٤ تن ٣٧٤٤تن٣٧٤٤تن٣٧٤٤ تن ٢٩٤٤
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 ١٨

خري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي دولت در ساهلاي ا
براي ورود اما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهاصلي و اساسي 

رعايت کيفيت مناسب به مهراه , به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 
بسيار ي مشابه ديگر جزء فاکتورهاقابل رقابت با حمصوالت  ي قيمت ها
و صادرکنندگان حمصول توليدکنندگان  باشند که بايد از جانبيمهم م

کيفيت اگرچه توليد اين حمصول در ايران از نظر . مورد توجه قرارگريند
اما بدليل نياز روزافزون بازار داخلي . باال و قيمت مناسيب نيز دارد

بديهي است با . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است, تاکنون 
در حال احداث مي باشند و برآورده شدن هبره برداري از واحدهائي که 

نظر  نياز داخلي توجه به امر صادرات مي بايست بعنوان يک راهربد مد
توجه  ميانن يا در .توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت

 .نظر باشدمي بايست بصورت ويژه مورد گان يمهسابه 

کشور  در روش هاي توليد وعرضه حمصول بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

با توجه به اينكه عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل 
چني از سطح تكنولوژي بااليي  آمريكا و ،ايتاليا دامنارك، فرانسه،

 داخل کشور نيز سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود در. برخوردارند
برخوردار و  مهان سطح مدرن ها ازبدليل هبره گريي از ماشني آالت اين کشور

  .روش توليد آهنا تفاوت چنداني با روش توليد ديگر کشورها ندارد
روش توليد در زمينه سورتينگ و آماده سازي پر مرغ در چند مرحله با 

 . روش ذبح و بسته بندي مرغ مشرتک است 

 

 :د يتول فرآيندشرح  

 :خط جانيب کشتارگاههاي طيور -روش اول 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
سورتینگ و بسته بندی پرمرغ طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١٩

ا يون و ين امر توسط کاميشود ا يبه حمل کشتارگاه محل م مرغ زنده
. د ريگ يخمصوص محل مرغ زنده صورت م يقفسه ها يکه دارا ييوانت ها

 يمحل مرغ هر بارشستشو و ضدعفون يقفسه ها سيتيت هبداشت بايرعا يبرا
کارگر  يشود و تعداد يت ميستگاه مشخص هدايشود وانت مربوط به ا
دهند و قفسه ها  يد انتقال ميخط تول يحمل ورودقفسه مرغ ها را به 

. شود  يل خمصوص محل قفسه تا حمل سالن کشتارگاه انتقال داده ميتوسط ر
زان شده و قفسه يمربوطه از پا آو يبه قالب ها يکي يکيسپس مرغ ها 

ز ين عمل نيا. ابد ي يون انتقال مريتوسط نوار نقاله به ب خايل يها
 .رد يپذ يل قفسه صورت ميتوسط ر

نوار نقاله  يزان به پابندهايمرغ ها بصورت آو :شوکه  –الف 
سالخان  يدهند و برا يمتصل هستند و آرامش خود را از دست م ييهوا

به مرغ شوک  سيتيبا يب مين عيرفع ا. عمل ذبح مشکل خواهد شد 
ن عمل توسط دستگاه شوکه يا. وارد منود تا مرغ آرام شود  يکيالکرت

از  يوان ين دستگاه که دارايمرغ در داخل ا. د ريگ يرت مک صوياتومات
ه يثان ١٥ ايل ١٠باشد به مدت  يف ميسته ضعيالکرت يربگالس با آب حاويفا

 .شود  يحس م يده و مرغ بيبه آن وارد گرد يد و شوکريگ يقرار م

مرغ ) رو به قبله بودن ( ت ذبح يت موقعيبا توجه رعا :ذبح  -ب
زان يچون مرغ ها هنگام ذبح بصورت آو. شوند  يتوسط کارگران ذبح م

شود و پس از گذشت چند  يع خارج ميهستند خون موجود در بدن مرغ سر
 .ماند  يمن يدر مرغ باق يگر خونيقه ديدق

ه ياول ين دستگاه عمل شستشويا :قسمت اسکالدر يا پر خيس کن  –ج 
 ياده مآم يعمل جداساز يمرغ را برا يدهد و پرها يمرغ را اجنام م

تا در ( ز کردن و گرم کردن هر مرغ ين مرحله عالوه بر متيدر ا. کند 
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 ٢٠

خون موجود در بدن مرغ  يايبقا) گراد يدرجه سانت ٦٠، تا  ٥٥درجه 
 .د يون آريب

 ييس خوردن کامل ، مرغ توسط خط نقاله هوايبعد از خ:قسمت پر کن  -د
بطور کامل  سک هايد يوارد دستگاه شده و پر آن بصورت گردش دوران

 .شود  يبه مرغ وارد من يبيچگونه آسيشود و ه يکنده م

قسمت کله شامل  يگريد فرآيندوارد ) گوشت (مرغ ن مرحله يدر ا
 هيقسمت ختل,قسمت مقعد بر ,قسمت پابر , قسمت پا انداز , شکن 

مرحله بسته ,  يحلزون لريقسمت چ,  يجدا ساز,شکم مرغ  کياتومات
 :رديپذ ياجنام م يپر مراحل بعدجهت  شود ويل يم  يبند

 يپرکنده شده توسط نقاله جهت شستشو وضدعفون: يشستشو و ضد عفون -ه
 .شود يم فرآيندکل يوارد س

 يشده توسط دستگاهها يپر شسته و ضدعفون: خشک کردن پر شسته شده  -و
 .شوند يخشک م, خشک کن 

 ياجنام م ن قسمتيدر ا يزيات مرتب سايعمل ) :نگيسورت( يمرتب ساز -ز
 .رديپذ

ن مشخص يه براساس توزيتعب يسه هايپرآماده شده در ک : يبسته بند -ح
 .وند يم يبسته بند, 

 

 

 :ل پر از کشتارگاههاي طيوريحتو -روش دوم 
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 ٢١

اسکالدر  يحاصل از قسمتها يپرها يکيپالست يسه هايک: محل پر  -الف
 يديلبه حمل واحد تو ون يا کاميوانت و پرکن توسط ) س کنيپرخ(

 .ابدي يانتقال م

نوار  يپر رو يحاو يسه هايک  :انتقال به قسمت شستشو و ضد عفوني -ب
 .ابنديانتقال  يته شده تا به قسمت شستشو و ضدعفونخينقاله ر

پرکنده شده توسط نقاله جهت شستشو وضدعفوني : يشستشو و ضد عفون -ج
 .مي شود فرآيندوارد سيکل 

پر شسته و ضدعفوني شده توسط دستگاههاي : خشک کردن پر شسته شده  -د
 .خشک مي شوند, خشک کن 

 ين قسمت اجنام ميدر ا يزيات مرتب سايعمل ) :نگيسورت( يمرتب ساز -ه
 رديپذ

پرآماده شده در کيسه هاي تعبيه براساس توزين مشخص  : يبسته بند -ه
 .بسته بندي مي وند, 

 

 

 

 

توليد حمصول  فرآينددر تعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم  -٤
:       
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 ٢٢

معيارهاي مهم درتعيني سطح تکنولوژي مورداستفاده درتوليد حمصول   
 :رامي توان به شرح زيردسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 

 کيفيت توليد 

 )ظرفيت(تعداد توليد  

 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

ان روشي است که تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مه
در کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در 

 يد دارايتول فرآيندآنچه که در . نقاط ديگر جهان معريف نشده است
د شده يت حمصول توليفين عوامل کيتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يمبرخوردار  ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز

  آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک 

  ه مصريفيت مواد اوليفيک 
 ق يکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس 

از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي فوق 
 :الذکر آورده شده است 

 

 

 

 بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول
 نقاط ضعف نقاط قوت يتکنولوژ
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 ٢٣

متام 
 اتوماتيک 

 ظرفيت باالي توليد .١
کيفيت بسيار باالي .٢

 حمصول 
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي ظرفيت  .٢

 باال
ضرورت استفاده از ظرفيت  .٣

 باال

نيمه 
 اتوماتيک 

 ظرفيت متوسط توليد .١
کيفيت متوسط باالي  .٢

 حمصول 
 قيمت متام شده متوسط .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
قابليت حضورموفق در  .٥

 بازار داخلي 

قيمت متام شده باالتر از  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

ازطرف جذب وجودحمدوديت در .٢
 بازارهاي داراي کالس جهاني

 سرمايه بري پايني  .١دسيت
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
 کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 ه باالقيمت متام شد. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

 

با توجه به موارد فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد

 
 
بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه  -٥

 :ثابت مورد انتظار
عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب براينامه تولت و بريانتخاب ظرف

ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب
مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا

, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما
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 ٢۴

انتخاب ع کوچک يبر آن در صنا سازد عالوه ي ممکن مريرا غ يسودآور
کند که  يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
از بازار و ين خبش با توجه به نينرو در اياز ا. رود يآن فراتر م

 تن   ١٠٠٠طرح يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم
بديهي است که با توجه به اينکه معموال . گردد يدر سال برآورد م

درصد ظرفيت امسي خود بعنوان ظرفيت عملي مي  ٨٠اينگونه واحدها به 
 .در سال مي باشد تن   ٨٠٠لذا ظرفيت عملي آن .رسند

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيف اصر

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ماشني آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که هزينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشده, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 

 

 

 
 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

 ٥٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٧٠٥٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢

 ١٩٨٤٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣
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 ٢۵

 ١٤٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤
أسيسات و امور هزينه هاي ت ٥

 زيربنايي
٦١٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٥١٠٠٠٠ 
 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٣٠٧٥٢٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ٦٤٥٨٠٢٥)هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 :زمني  -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ٨٠٠دل جمموع کل فضاهاي کاري طرح معا
براي . مرتمربع برآورد مي شود ٢٥٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

 شهرک هايتعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از 
 ٢٠٠از اينرو قيمت خريد هر مرتمربع . صنعيت در سطح کشور مي باشد

زينه خريد زمني معادل هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل ه
 . برآورد ميگرددميليون ريال  ٥٠٠

 

 

 :حموطه سازي  -٥-٢
صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده  شهرک هايحمل اجراي طرح يکي از 

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
موارد درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين , حصارکشي 

 :به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است 

 هزينه کل قيمت واحد مساحتشرحرديف
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 ٢۶

هزار ( )هزار ريال( )مرتمربع(
 )ريال

 ٤٩٠٠٠٠ ٧٠ ٧٠٠ فضاي سبز  ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠ ١٠٠٠ خيابان کشي و پارکينگ  ٢
 ٩٥٠٠٠ ٢٠٠ ٤٧٥ ديوار کشي  ٣

 ٧٠٥٠٠٠ ---  مجع کل 

 : ساختمان سازي هزينه هاي -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ١٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ٤٠٠ سالن توليد   ١
 ٤٤٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ٢٠٠ انبار حمصول   ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠ پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ ساختمان اداري  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ ساختمان رفاهي  ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠ نگهباني و سرايداري   ٦

 ١٩٨٤٠٠٠ - ٨٠٠ مجع کل 

 : جتهيزات و ماشني آالتهزينه هاي  -٥-٤
اينگونه واحد ها  هم مي توانند بصورت توليد  فرآيندباتوجه به 

گاههاي طيور و هم بصورت مستقل که پر را از خط جانيب در کنار کشتار
ماشني آالت زير براي واحد  .فعاليت منايند,  مي گريندکشتارگاهها حتويل 

 :در نظر گرفته شده که  بصورت مستقل عمل مي کند صنعيت 

قيمت تعدادشرحرديف
 واحد

هزار (
 )ريال

هزينه کل
هزار (

 )ريال

) نقاله(سيستم انتقال بني دستگاهي   ١
 مرت ودو کانال ٢٠ول بط

١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١ 

 ٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١ سيستم پمپاژ آب    ٢
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 ٢٧

با هود و امکان ) اسکالدر(پر خيس کن   ٣
 تزريق خبار به داخل وان 

٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ 

 ١٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٢ وان شستشو و ضد عفوني   ٤
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ سورتينگ سيستم   ٥
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ سيستم کنرتلرميکروپروسسوري   ٦
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ جتهيزات آزمايشگاهي کنرتل کيفيت   ٧
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ جتهيزات توزين   ٨
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠  ١ سيستم بسته بندي  ٩

١٤٥٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  
   
 
 
 
 
 
 
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ٢٥٠٠٠٠ KW٢٥٠ انشعاب  برق رساني   ١
 ٣٠٠٠٠ Inch ٣/۴انشعاب  آب رساني   ٢
گاز طبيعي و ( سوخت رساني   ٣

 )گازوئيل
١٠٠٠٠٠ 

 ٨٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيک سيستم آتش نشاني   ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ٨٠٠٠٠ کولر و خباري

 ٣٠٠٠٠ Kw/h ١٠٠ ژنراتور اضطراري   ٦
سيستم تلفن و   ٧

 اطات ارتب
--- ٤٠٠٠٠ 

 ٦١٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  

 

 : هزينه هاي جتهيزات اداري -٥-٦
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 ٢٨

مبلمان , کامپيوتر و متعلقات , وسايل اداري شامل ميزهاي کار
, فايل ها و غريه و وسايل خدماتي مانند وسايل محل ونقل دسيت , اداري 

هاي  وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي مي باشد که هزينه
لوازم و جتهيزات  .ميليون ريال برآورد شده است ٢٥٠تامني اين وسايل 

اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد 
 .گرديده است 

 

 : يهزينه هاي وسائط نقليه درون و برون کارگاه -٥-٧
جهت  زير به وسائط واحد صنعيت يتهايات و فعاليعمل يبه منظور اجرا

 : از است ين يو نقل محل 
 قيمت واحدواحدتعداد شرحرديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠ دستگاه ١ وانت نيسان ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ دستگاه ١ سواري ٢
 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠دستگاه ١ ليفرتاک ٣

 ٥١٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  

 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧    
اخذ جموزهاي  ينه هايشامل هز يقبل از هبره بردار ينه هايهز     

مه يب ودفرتخانه  و ثبت,  يهيطرح توج يابيو ارز يکارشناس, قانوني 
 ير برآورد ميها به قرار جدول زه نير هزيآموزش و سا و مشاوره, 

 :گردد

هزار (هزينه کل شرحرديف
 )ريال
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 ٢٩

 ١٥٠٠ نونيهزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قا ١
 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢
 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣
 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

 

 :هزينه هاي پيش بيين نشده  -٥-٨ 

قابل با توجه به نوسان قيمت و امکان وقوع برخي فعاليتهاي غري  
هزينه هاي پيش بيين , پيش بيين که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد 

درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که بالغ  جنشده طرح پن
 .ورد مي گرددآريال برهزار ٣٠٧٥٢٥  بر 

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦

 .بطورکامل تابع ميزان توليد است ميزان مصرف مواد اوليه طرح
در سال ميزان نياز ساالنه تن   ١٠٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

 .ارائه مي گردددرصد در جدول زير  ٨٠مواد در راندمان 

 واحدمقدار مصرف ساليانهشرح ماده اوليهرديف

 تن ١٠٠٠پر مرغ١
کيلوگرم ٢٠٠کلر٢
لوگرميک ١٠٠٠کلرورآهن٣  
لوگرميک ١٥٠کرتوليتپلي ال٤  
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 ٣٠

لوگرميک ٢٥٠سودسوزآور٥  
لوگرميک ١٠٠مواد خوشبوکننده٦  
 عدد ١٠٠٠٠بسته بنديپالستيک٧

 

 

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧

در امر مديريت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است 
خاب حمل انت. بدانيد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستند

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 رياز آجنائيکه  عوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاث. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتينزد يدارا
در استاهنائي مواد اصلي اوليه اين طرح به اينکه با توجه . باشد

گلستان و  ,مازندران , الن يگ, فارس , ن يقزو, اصفهان , هتران مهچون 
 .اد مي شودپيشنهالم يا

 :بازارهاي فروش حمصوالت  به  يکينزد -٧-٢

يکي از معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که 
, هتران  .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد

 ؛خراسان و خوزستان , مازندران , گيالن , فارس , قزوين , اصفهان 
 .مي شود  پيشنهاد 
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 ٣١

 

 

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يشبکه برق سراسر,  يارتباط
مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 

  .انتخاب حمل احراي طرح وجود ندارد

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , رق ب -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد به يتيلذا حمدود.  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

 :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت
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 ٣٢

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريم نعد -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د

مات مشرتک ل استفاده از خديبه دل يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبند با مجع
 :گردد يشنهاد ميپ

 طرح يجهت اجرايشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 تامني مواد اوليه
, قزوين , اصفهان , هتران 
, مازندران , گيالن , فارس 

 گلستان و ايالم
, قزوين , اصفهان , هتران نزديکي به بازارهاي فروش حمصوالت

, مازندران , گيالن , فارس 
 زستانخراسان و خو

 کليه استاهنازير ساختها و امکانات زيربنائي
نريوي,ارتباطات, آب ,برق

 انساني و آموزش
 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت

 

 

 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨
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 ٣٣

طرح  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
در سال برآورد  تن  ٨٠٠ يت واقعيرفظبا  ته بندي پرمرغسورتينگ و بس

که اجرا گردد واحد  ين طرح در هر استانيخوشبختانه ا. شده است
و  ينداشته و باعث اشتغال زائ يکار مشکل يوري ننياز نظر تام يديتول

 .هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص خواهد گرديد

 تعداد ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ع يا صنايتيريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
فوق ليسانس مهندسي شيمي مدير توليد ٢

    يع غذائيصنايا
١ 

ليسانس  مديريت بازرگاني يامسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
وفروش,و مايل يکارمند ادار٤

 تدارکات 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 حسابداري 
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  ينشم٥
 انه يزبان و را

١ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦

انهيرا
٣ 

 ٤ جتربه يپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

قو ابزار دقي ينگهدار
ليسانس مهندسي شيمي يا

مکانيک
٢ 

يع غذائيا صنايليسانس شيمي کارشناس آزمايشگاه١١
 ا هبداشت ي

١ 
کارگر فين(اپراتور خط توليد١٢

 )ماهر
 ٦ ديپلم فين داراي جتربه

 ٧ديپلم کارگر ساده ١٣
  ٣٢مجع کل

 

 

و  امکانات خمابراتي, سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي
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 ٣۴

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
و  آالت نياز طرح با توجه به مصرف ماشيتوان برق مورد ن 

برآورد شده  ٢۵٠KW, ه ريساختماهنا و غ ياز روشنائي ننيسات و مهچنيتاس
 يه استاهنايکشور ودرکل ياز شبکه برق سراسر ن توان به راحيتيا. است

 . استقابل تامني کشور 

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
, و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت مورد نياز طرح انشعاب آب  

. برآورد شده استINCH ٣/۴  , ماشني آالت آبياري فضاي سبز , آشاميدني 
کليه استاهناي طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت به راحيت از  ميزان اين 

 .استکشور قابل تامني 

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفبرآورد  -٩-٣
... و  يشيسات گرمايتاس ومصرف  يدر طرح حاضر براسوخت  

نطر به  است  ويل يگاز شهر, طرح  يشنهادين سوخت پيهبرت. خواهد بود
درحال حاضر . ستنديگاز ن يلوله کش يدارا شهرک هاي ينکه برخيا

ليرت  ١٠٠٠٠ن فرض به يبا ا .ل بعنوان سوخت انتخاب شده استيگازوئ
  .گازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد شد نياز است

 

 

 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراتبرآورد  -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
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 ٣۵

 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي
 .مذکور وجوددارد شهرک صنعيت يسو

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 

ن طرح در يات اري آالت و جتهنيت ماشينکه اکثريبا توجه به ا 
 ياما برا. دريگ يبه آهنا تعلق من يتعرفه ا چ گونهيشود ه يه ميداخل هت

 ١٠شوند  يداريد از خارج خري آالت که به ناچار بانيآن دسته از ماش
در خصوص حمصوالت  .دريگ يتعرفه به آن تعلق م , ماشني آالت درصد ارزش

از کشور ين يفعال داخل جوابگو ينکه واحدهايز با توجه به اين
درصورت صادرات . مصرف شودول در داخل شود کل حمص يم ينيش بيستند پين

به منظور تشويق و  حمصول از سوي کشور هيچ گونه عوارض و تعرفه گمرکي
حيت از پاداش هاي ساليانه  و محايت صادرات در نظر گرفته نشده

رابطه  در. هاي مالياتي نيز برخوردار خواهد شد صادراتي و معافيت
 .ن متفاوت خواهد بودآزان يز بنا به کشور مقصد مين يبا تعرفه جهان

 

 

 

بانک ها وشرکت هاي ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار

الت بصورت وام يتسه ياز مجله بانکها با اعطا خوشبختانه موسسات مايل
نگونه طرح ها البته با توجه به حمل يبلند مدت و کوتاه مدت از ا يها

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا
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 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريدر خبش سرما -١
ثابت در  يه گذاريدرصد سرما ٧٠ب عنوان شده تا سقف ير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م

,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  يساختمان و حموطه ساز -١-١
 .گردد يحماسبه م درصد ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب ما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش يه گذاريکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يهت درج ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يطرح هائ, ن امکان وجود دارد يا -٢
درصد از شبکه  ٧٠زان ياز آهنا به ميه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

نعت در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش ص ايليالت رينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيدرصد و ترخ سود تسه ١٢

 يبرا يارزالت يو نرخ سود تسه يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١آن در حدود 
 .باشد يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 

و  يالت ارزيتنفس و بازپراخت در تسه, مدت زمان دوران مشارکت  -٤
و بازگشت  يح از نقطه نظر سودآورت طريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزرياز حمل حساب ذخ  مايلنيحداکثر مدت زمان تام -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 
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مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يدارد که به شرح ز

 ٨٠ يچهار سال اول هبره بردار,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .شامل طرح خواهد شد ياتيت ماليدرصد معاف

شرکت از ,  يسال اول هبره بردار ١٠طرح در مناطق حمروم  يبا اجرا -٢
 .ات معاف خواهد بوديمال

 ٢٥) و مناطق حمروم عيتصن شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع

 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث  -١٢
 :واحدهاي جديد

قرار  يمورد بررس طرح سورتينگ و بسته بندي پرمرغن گزارش يدر ا
است  که  يل بازار از مجله طرح هائين طرح از نظر پتانسيا. گرفت
صادرات دارد  يهم در بازار داخل و هم برا يل مصرف قابل توجهيسپتان

تواند حمصول خود  يانه ميمنطقه خاور م" خصوصا يجهان يو در بازارها
هدف  يتوانند بازارها ين کشورها ساهلا ميچرا که ا. ديعرضه منارا 

وجود  يه خوشبختانه مشکلي مواد اولنياز نظر تام. ندريقرارگ يصادرات
 آالت آن نيدر دسرتس بوده و ماش ن حمصول به راحيتيا يکنولوژت. ندارد

ر يسا. شوند يو نصب م يراه انداز يداخل يتوسط شرکتها ز به راحيتين
 يه گذاريز قابل قبول بوده و چه از نظر حجم سرمايطرح ن يپارامرتها

دولت و سود  يو بازرگان مايل يتهايو محا ي و اشتغالزائينيپا" نسبتا
ن طرح جهت اجرا ين ايبنابرا. وجود ندارد يز مسئذله خاصينطرح  يده



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
سورتینگ و بسته بندی پرمرغ طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣٨

گلستان و , مازندران , گيالن , فارس , قزوين , اصفهان , هتران در 
ه گذار الزم يالبته سرما .شود يشنهاد ميه گذاران پيبه سرما ايالم

ت ياد مزجيت ايز باشد تا به واسطه آن قابلين نگرش رقابيت ياست دارا
از  .ل خود و کاهش خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايد در حمصورقابيت
,  مت مناسب رقابيتياد قجيتوان به ا يم رقابيت يتن عوامل مزيمجله ا

ان يبازار و مشرت ياساس يازهايو شناخت ن يمدار يمشرت,  يفروش اعتبار
 .اشاره کردد يتول فرآينداعمال آن در  يراستا و حرکت در

 

 

 
 

 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يع رسانمرکز اطال 

 .WIMS يديواحدها تول
موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يکتاب مقررات صادرات و واردات مجهور 

 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها
 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 

١٣٨٠-١٣٨٦. 
 .ع يصنا وزارت  ISIC يبانک اطالعات 
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦کتاب آمار وزارت بازرگاني  
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 
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