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:مقدمه 

قهوه چیست ؟*

ها است که از این دانه که خاصیت محرك دارد، در تهیه مواد ، دانه خوراکی درختی از خانواده قهوهقَهوه

رشـد و  گرمسیرگیاه قهوه معموالً در نواحی . کنندغذایی مختلف و همچنین انواع نوشیدنی استفاده می

. کنـد البته در افرادي هم ایجاد اضـطراب مـی  . کندمصرف آن به بهبود تمرکز کمک می. یابدپرورش می

.د شوکلسیمتواند باعث دفع مصرف زیاد آن می

هاي درست کردن قهوه این است که یک قاشق مربا خـوري قهـوه را بـا یـک     یکی از معمول ترین شیوه

سپس به اندازه یک فنجـان  . ریزیمقاشق مربا خوري شکر مخلوط کرده و داخل ظرفی از جنس روي می

زنیم تـا قهـوه   دهیم و بسیار آرام به هم میر روي آن ریخته و بر روي حرارت مالیم قرار میآب یا شیر ب

.باید مراقب بود که قهوه نجوشد. کف کند

http://fa.wikipedia.org :منبع

:ریشه کلمه قهوه *

و یا Bunnاست و در اتیوپی به آن گرفته شدهQahvaاحتماال از لغت عربی Coffeeلغت انگلیسی 

Bunna) امحاریک«زبان «)Amharic ((و در زبان تیگرینیایی ) زبان مردم اتیوپیTigrinya ( به آن

Bunni و در زبانهاي دیگر، نامهایی که همه از ریشه کلمهBunnدر . شـود اند نامیـده مـی  گرفته شده

بـوده کـه بـه    qahwat al-bunn» قهوة البن«کلمه خالصه شده) قهوة(qahwaواقع لغت عربی 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/
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چون در دین اسالم نوشیدن الکل نفی شده بود، قهوه بـه عنـوانی جانشـینی    . معنی شراب گیاه بن است

معـروف  Kahve» کهوه«در زبان ترکی به » قهوة«بعدها کلمه عربی . مناسب مورد استفاده قرار گرفت

و در زبانهـاي فرانسـوي، پرتغـالی و اسـپانیاي بـه نـام       Caffeشد که همین کلمه در زبان ایتالیایی به

Cafeبرمی گردد ولی لغت 16سابقه این لغات به دهه آخر قرن . مورد استفاده قرار گرفت"Coffee"

.مورد استفاده قرار گرفت1600از اواسط دهه 

:انواع قهوه *

:قهوه ها به دو گونه کلی تقسیم می شوند

نوع عربیArabicaآن از همه بهتر استطعمنوعی قهوه سنتی است که عطر و.

نوع روبوستاRobustaاست و در آب و هوایی که نوع بیشترآنکافئینکه میزان

بنابراین از این نوع قهـوه بـه دلیـل    .قادر به رشد نیست، پرورش می یابداول در آن

از نـوع روبوسـتا معمـوالً بـه     . کنندارزان تر بودن، براي مصارف مختلف استفاده می

انواع بهتر آن را براي تهیـه .تنهایی استفاده نمی شود، چون طعم تلخ و ترشی دارد

.به کار می برنداسپرسو

:تاریخچه قهوه*

داري اهل اتیوپی به نام کالدي متوجه شد بزهاي گله او بعد از گله. میالدي کشف شد850قهوه در سال 

هـا  کالدي از دانـه . کنندکنان گردش میاي محلی بسیار پرانرژي و رقصهاي قرمز رنگ بوتهخوردن دانه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A6%DB%8C%D9%86
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است که طعـم قهـوه را   گویند کالدي نخستین فرديمی. خورد و همان نشاط و سرزندگی را تجربه کرد

.دانندها یمن را منشا اولیه تولید قهوه مینظر هم وجود دارد و بعضیاگرچه در تاریخ اختالف. چشید

:قهوه در ایران *

اي اسـت از  هاي روزانه ایرانیها باز کـرد و نمونـه  قهوه در در زمان صفویه جاي خود را در میان نوشیدنی

تا قرن نوزدهم که چاي به نوشیدنی غالب مردم تبـدیل  . هانی آن دورانورود ایران به شبکه اقتصادي ج

شد، همچنان این ماده سیاه و تلخ بسته به منطقـه جغرافیـایی و طبقـه اجتمـاعی دوسـتداران خـود را       

امروزه نوشیدن انواع قهوه از جمله قهوه فرانسـه، اسپرسـو، کـاپوچینو و قهـوه فـوري وشـیرقهوه       . داشت

البته قهوه ترك بخاطرمحبوبیت میـان ایرانیـان ارمنـی از گذشـته در میـان      . یدا کردهطرفداران زیادي پ

هـا و  شـاپ توانید در تمام کافیامروز می. مردم رایج بوده و بواسطه فال قهوه جایگاه خاص خود را داشته

مـورد عالقـه   هـاي  ها از نوشـیدنی انواع گالسه. آور را پیدا کنیدسراها به راحتی این نوشیدنی نشاطقهوه

.مردم هستند

:خواص قهوه

.به دلیل خاصیت نشاط بخشی قهوه، ضد افسردگی است-1

.کندنوشیدن یک فنجان قهوه در بسیاري از مواقع سردرد شما را برطرف می-2
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.کنداي به نام تانن از پوسیدگی دندان جلوگیري میقهوه به دلیل داشتن ماده-3

دهـد مصـرف مـنظم قهـوه بـه دلیـل دارا بـودن اسـید         ژاپنی نشان میساله دانشمندان 9تحقیقات -4

توانـد خطـر ابـتال بـه     درصدو مصرف نـامنظم قهـوه مـی   49کلروژونیک، خطر ابتال به سرطان کبد را تا 

.درصد کاهش دهد29سرطان کبد را تا 

به دیابـت  محققان هلندي به این نتیجه رسیدند که نوشیدن یک فنجان قهوه در طی روز خطر ابتال-5

زیرا ترکیبات موجود در قهوه از جمله منیزیم و پتاسیم به سوخت و ساز قند در بـدن  . دهدرا کاهش می

.کندکمک می

هـاي  است که بوییدن دانـه تحقیقات مریم سابقی و یاسر دري، دو محقق ایرانی در آمریکا نشان داده-6

هـاي  آنان معتقدنـد کـه مولکـول   . آشپزي شودتواند باعث بازگشت اشتهاي از دست رفته پس ازقوه می

هاي بویایی بینی و بـدین  هاي غذا از گیرندهقهوه با حرکات جنبشی خاص خود باعث جدا شدن مولکول

این دو محقق همچنین این روش را جهت افزایش سالمتی حیوانات .شودترتیب باعث بازگشت اشتها می

.اندهاي تحقیقاتی پیشنهاد کردهدر موسسه

http://fa.wikipedia.org :منبع

http://fa.wikipedia.org/
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معرفی محصول-1

نام و کد محصول- 1-1
قرص قهوه: نام محصول *

15491110فرآوري قهوه با کد آیسیک :  کد ا محصول *

شماره تعرفه گمرکی- 2-1
0901: شماره کد 

شرایط واردات - 1- 3
.می باشد 1346مصوب سال .... قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و 16رعایت ماده ورود موکول به

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی و یا آرایشی  از از گمرك به هر شکل و کیفیت 

قابلیـت  به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی یا رعایت مقررات عمومی عالوه بـر دارا بـودن گـواهی بهداشـتی و    

مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداري است و وارد کننـده نیـز مکلـف اسـت     

براي تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه براي نگهداري بـه آنهـا اضـافه شـده بـه وزارت      

بهداري تسلیم نماید
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بررسی و ارائه استاندارد ملی-4-1

شماره استانداردوضوعمردیف
3309بندي شدهبرداري از دانه قهوه خام بستهروش نمونه1
3321روش روزمره- گیري رطوبت دانه قهوه خام روش اندازه2
3322)روش مرجع(گیري کافیین قهوه روش اندازه3
3323روش تعیین اندازه دانه قهوه خام بطریق الک کردن دستی4
3325چشمی و بویایی و تعیین مواد خارجی و عیوب دانه قهوه خامروشهاي بازرسی5
3343گیري اندازه ذرات قهوه فوريروش اندازه6
3344گیري ماده غیر محلول قهوه فوريروش اندازه7
3345)نفشرده(اندازه گیري چگالی توده فشرده و ریزش آزاد –قهوه فوري 8
3346هاي آسترداربندي شده در بستهي بستهبرداري از قهوه فورروش نمونه9
3623ویژگیها و روشهاي آزمون قهوه فوري10
a-3623)1اصالحیه شماره (قهوه فوري- ویژگیها و روشهاي آزمون11
4085براي آزمون هاي حسی-آماده سازي نمونه-قهوه خام12
4388قهوه بوداده و ساییده13
6002دازه گیري میزان رطوبت به روش کاري فیشران-قهوه بو داده و ساییده14
8278روش کروماتوگرافی مایع با کارایی باال- تعیین مقدار کافئین- قهوه15
9510درجه ساسیوس تحت فشار پایین70تعیین کاهش جرم در - قهوه فوري 16
11086)روش مرجع(تعیین میزان رطوبت به روش کارل فیشر- قهوه بو داده و ساییده 17
1137ویژگی ها و روشهاي آزمون-پودر مخلوط قهوه- قهوه و فراورده هاي آن 18



بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت- 5-1

Date

ICO
Composite
indicator

price

Colombian Mild Arabicas Other Mild Arabicas Brazilian Naturals Robustas
Market

Daily
weighted
average

Market
Daily

weighted
average

Market
Daily

weighted
average

Market
Daily

weighted
average

New
York Germany

New
York Germany

New
York Germany

New
York France

02-Aug 159.20 241.50 249.50 245.90 211.63 212.86 212.36 151.50 168.16 164.32 92.25 84.18 85.55
03-Aug 155.24 235.75 244.22 240.41 206.63 207.63 207.23 146.75 162.88 159.17 89.50 82.93 84.05
04-Aug 155.98 237.75 244.45 241.44 208.88 207.80 208.23 148.75 163.10 159.80 90.50 83.39 84.60
05-Aug 156.19 237.75 244.81 241.63 209.25 208.20 208.62 148.75 163.56 160.15 90.50 83.35 84.56
06-Aug 154.86 236.50 243.09 240.12 207.63 206.56 206.98 147.50 161.88 158.57 90.00 82.45 83.74
09-Aug 155.20 238.50 242.13 240.50 208.88 206.69 207.56 149.50 161.91 159.06 90.00 82.48 83.76
10-Aug 155.98 237.75 244.49 241.45 209.38 208.98 209.14 149.75 164.18 160.86 89.25 81.75 83.02
11-Aug 156.15 239.50 244.36 242.17 210.63 208.85 209.56 150.50 164.09 160.97 89.00 81.63 82.88
12-Aug 159.02 243.50 247.69 245.80 215.38 212.26 213.51 154.50 167.55 164.55 90.00 82.89 84.10
13-Aug 159.74 242.50 249.50 246.35 215.38 213.68 214.36 154.50 169.68 166.19 90.50 82.65 83.98
16-Aug 160.36 246.75 250.07 248.57 217.63 213.59 215.21 157.75 169.80 167.03 90.00 82.36 83.66
17-Aug 160.52 245.25 249.44 247.55 216.38 214.28 215.12 155.25 169.97 166.58 92.00 83.51 84.95
18-Aug 159.20 245.75 247.89 246.93 216.50 212.61 214.16 154.75 168.42 165.28 90.50 81.62 83.13
19-Aug 160.13 246.75 249.23 248.11 218.63 213.94 215.82 155.75 169.63 166.43 90.50 81.77 83.25

Average

High 160.52 246.75 250.07 248.57 218.63 214.28 215.82 157.75 169.97 167.03 92.25 84.18 85.55
Low 154.86 235.75 242.13 240.12 206.63 206.56 206.98 146.75 161.88 158.57 89.00 81.62 82.88



موارد مصرف و کاربرد- 1- 6

.به دلیل خاصیت نشاط بخشی قهوه، ضد افسردگی است-1

.کندنوشیدن یک فنجان قهوه در بسیاري از مواقع سردرد شما را برطرف می-2

.کنداي به نام تانن از پوسیدگی دندان جلوگیري میقهوه به دلیل داشتن ماده-3

دهـد مصـرف مـنظم قهـوه بـه دلیـل دارا بـودن اسـید         میساله دانشمندان ژاپنی نشان9تحقیقات -4

توانـد خطـر ابـتال بـه     درصدو مصرف نـامنظم قهـوه مـی   49کلروژونیک، خطر ابتال به سرطان کبد را تا 

.درصد کاهش دهد29سرطان کبد را تا 

محققان هلندي به این نتیجه رسیدند که نوشیدن یک فنجان قهوه در طی روز خطر ابتال به دیابـت -5

زیرا ترکیبات موجود در قهوه از جمله منیزیم و پتاسیم به سوخت و ساز قند در بـدن  . دهدرا کاهش می

.کندکمک می

تواند باعث بازگشت هاي قوه میاست که بوییدن دانهتحقیقات ، دو محقق ایرانی در آمریکا نشان داده-6

هاي قهوه با حرکات جنبشی خـاص  کولآنان معتقدند که مول. اشتهاي از دست رفته پس از آشپزي شود

هاي بویایی بینی و بدین ترتیـب باعـث بازگشـت اشـتها     هاي غذا از گیرندهخود باعث جدا شدن مولکول

هـاي تحقیقـاتی   این دو محقق همچنین این روش را جهت افزایش سالمتی حیوانات در موسسه.شودمی

اندپیشنهاد کرده

http://fa.wikipedia.org
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سی کاالهاي جایگزینررب- 1- 7

چاي

0نوشیدنی  چاي براي بسیاري از مردم بیش از آنکه یک نیاز غذایی باشد یک عادت وخواسته درونی است 

0براي بیشتر ما نوشیدن چاي درست مثل نوشیدن آب وخوردن نان یک عادت اجتناب ناپذیر است 

است وقهوه خانه ها در واقع یاد گار همان دوران درواقع نوشیدنی بیشتر ایرانیان در قدیم قهوه ونه چاي بوده

0ماست 

فواید چاي 

میلیارد فنجان چاي در سراسر دنیا 2چاي محبوب ترین نوشیدنی گرم در جهان است وروزانه نزدیک به 

کشور دنیا مصرف می شود وپس از آب دومین نوشیدنی رایج 50نوشیده می شود در حال حاضر چاي در 

0حسوب می گردددر سراسر دنیا م

در برگ این گیاه % 4بخشی از عالقه افراد به این نوشیدنی به علت وجود کافئین در آن است که به میزان 

میلی گرم می رسد  در مقام مقایسه ، مقدار کافئین 40وجود دارد ودر یک فنجان چاي این میزان به 

0میلی گرم است 60موجود در یک فنجان قهوه 

فنجان چاي می تواندهوشیاري انسان را در 2ننده چاي نسبت  به قهوه طوالنی تر است واما اثر هوشیار ک

0کیلو کالري انرژي به بدن می رسد4یک روز تامین کند همچنین از یک فنجان چاي 

چاي نوشیدنی خوشبو وصد البته تلخی است که آرام بخش بوده ، تشنگی رارفع می نماید این نوشیدنی در 

دارد ومحرك قوي معده ومغز بوده نشاط آور نیز هست در برخی افراد سردرد را کنترل کرده هضم غذا اثر 
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التهاب معده را فرو می نشاند  وبوي بد دهان را از بین می برد نوشیدن چاي چربی خون را کاهش داده 

رکت باعث کاهش اثرات سوء مصرف بعضی داروهاوسیگار ، کاهش تولید پراکسید ها در بدن ، تسریع ح

0تنفسی وگردش خون ، احساس تجدید نیرو وتقویت قواي فکري می شود 

کاتچین موجود در چاي از جمله ترکیبات مفیدي است که عالوه بر خواص ضد سرطانی کلسترول را کاهش 

می دهد وباعث جلوگیري از افزایش قند خون در افراد می شود چاي یکی از منابع مهم تأمین فلوئور الزم 

0است که مانع از پوسیدگی دندان وباعث سختی استخوان ها می شود براي بدن

ارتباط معکوسی میان دریافت فالونوئیدهاوبیماریهاي قلبی عروقی وجود دارد : عروقی –بیماریهاي قلبی 

ودر افرادي که بیش از یک فنجان چاي در روز مصرف می کنند در مقایسه با کسانی که چاي نمی نوشند 

0بی کمتر است خطر حمله قل

آنتی اکسیدان هاي چاي می توانند با کاهش تغییرات اکسیداسیون کلسترول با : کاهش چربی هاي خون 

0روند تصلب شرائین را کاهش دهد )LDL( چگالی پایین 

میلی لیتر چاي می نوشند در مقایسه با 600تا200خطر پرفشاري خون در افرادي که روزانه :فشار  خون 

0چاي نمی نوشند کمتر است کسانی که 

اثر ضد سرطان چاي هم به نوع چاي وهم به نوع سرطان بستگی داردکه این اثر در میان : مقابله با سرطان 

مردم آسیا که بیشتراز چاي سبز استفاده می کنند بیشتر است پلی فنل هاي چاي در پیشگیري وتسریع 

مري ، معده، کبد ، لوزالمعده روده کوچک وبزرگ، درمان وجلوگیري از پیشرفت بیماریهایی نظیر سرطان 

پوست، ریه وسینه نقش دارد زیرا یکی از اساسی ترین راه هادر کنترل سرطان  ، کنترل موادسرطان زاست 

0که در این میان چاي در برابر برخی از مواد سرطان زا نقش بازدارنده دارد
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کاکائو

نوشیدنی و براي تزئین مواد، در انواعکیکدر تهیه ي انواع. کاکائو براي مصارف مختلف استفاده می کنند

.پودر کاکائو، استفاده می شوداز) خامه شکالتی)خامهمختلف و همراه باغذایی

یک قاشق غذاخوري سر به سبک مکزیکی درست می شود،براي مثال، در تهیه ي نوشیدنی داغ کاکائو که

فلفل قرمزو کمی) برتري داردشکر قهوه اياستفاده از(غذاخوري شکر پر پودر کاکائو را با دو قاشق

مخلوط را . غذاخوري آب به این مخلوط اضافه می کنند و بهم می زنندسپس دو قاشق. مخلوط می کنند

و کمیشیرسپس مقدار کافی. ود تا سر نروددهند تا به جوش آید، اما باید مراقب بروي حرارت قرار می

دوباره آن را روي حرارت می گذارند تا کامالً داغ بعد. زنندبه مخلوط اضافه می کنند و هم میدارچین

هم به این نوشیدنی اضافه می وانیلدر مرحله ي آخر، کمی. هم مخلوط شوندشود و مواد به خوبی با

.هم معروف است به این صورت تهیه می شودشیر کاکائونوشیدنی ما که به.نمایند

نوشیدنیبراي تهیه ي این.استشیر شکالتمی شود،یکی دیگر از نوشیدنی هایی که با کاکائو تهیه 

ذرتوالً شکر یا شیره يمعم)، مواد شیرین کننده)که معموالً آن را با قلیا عمل آورده اند(شیر، پودر کاکائو 

امروزه .دهنده هاي ساختگی استفاده می کنندطعمو دیگرنمکیانشاستهو گاهی) سرشار از فروکتوز

.نوع نوشیدنی را از مخلوط کردن پودر شکالت با شیر درست می کننداین 

آنتی ین ماده خواصا. با اهمیت استهمسالمتیجدا از خوشمزه بودن و عطر و طعم آن، کاکائو براي

.نمایدچاي سبز، از ابتال به سرطان جلوگیري میکاکائو سه برابر.استسرطانداشته که ضداکسیدان

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%DB%8C%DA%A9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B0%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D8%B1+%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B0%D8%B1%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%85%DA%A9+%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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ر دنیاي امروزاهمیت استراتژیک کاال د- 8-1
کمک کند تا با بیماري MSکردند مصرف قهوه غلیظ می تواند به بیماران مبتال بهمحققان اخیرا اعالم

.مبارزه کنندخود

قهوه . نام دارد“ کافئین”سربلند بیرون آورده، اي که در قهوه وجود دارد و آن را از این همه امتحانماده

.کافئین داردکوالبرابر بیشتر از چاي ویمدر مقدار مساوي، چیزي حدود سه و ن

هاي زیادي هم دارد، مثل آنتی اکسیدانقهوه،. البته بعضی از خواص قهوه هم مربوط به کافئین نیست

به اضافه ي مواد معدنی مثل. شودبرخی اثرهاي شفابخش آن می کلروژنیک و توکوفرول که باعث

.متابولیسم گلوکز مؤثر باشندو اصالحانسولینتوانند در بهبود پاسخ بدن بهکه معلوم شده می منیزیم

این ماده به قهوه عطر . اندرا هم در قهوه پیدا کرده”تریگونلینگ”محققان ایتالیایی، ماده دیگري به نام 

وکه جلوي ایجاد حفرات(اکتریال و ضد چسبندگی قهوه را بخاصیت ضد. دهدو طعم تلخی می 

.دهندبه همین ماده نسبت می) گیردرا میدندانپوسیدگی

.قهوه جهت درمان بیماریهاي ذیل کامال موثر و تاثیر گذار می باشد

دمانس
سرطان روده بزرگ

بیماري هاي کبد
بیماري قلبی

سرطان پروستات

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fa&langpair=en%7Cfa&u=http://www.webmd.com/colorectal-cancer/default.htm&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi8pf7tMvg8YEufro5R2fHScLCWgQ
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نقرس
سرطان پستان

دیابت
بیماري پارکینسون

گسرطان روده بزر

کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده-1- 9
پورتو ریکو، برزیل، کلمبیا، ویتنام، اندونزي، : امروزه بزرگترین کشورهاي تولید کننده قهوه عبارتند از

البته در هفتاد کشور دیگر هم قهوه تولید می شود، ولی میزان تولید آن کشورها کمتر . مکزیک و هند

.است

.ندکان قهوه، ایاالت متحده آمریکا، آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا می باشندبزرگترین وارد کن

. نروژ، سوئد و استرالیا مشاهده شده است، بیشترین میزان مصرف سرانه قهوه در کشورهاي ، دانمارك 

زیاد نمی خیلی ایاالت متحده آمریکا با اینکه بزرگترین وارد کننده قهوه است، اما مصرف سرانه آن ت

باشد
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شرایط صادرات-1- 10
با توجه به اینکه ایران تولید کننده قهوه نمی باشد در این خصوص همون صادرات سایر محصوالت 

مشابه مانند   تعرفه هاي صادراتی اعمال می شود

وضعیت عرضه و تقاضا-2
بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید- 1-2

اشتغال)تن(ظرفیت تعداد واحدهانام استانلکد محصونام محصول

16500227خراسان رضوي15491110فرآوري قهوه
62926775تهران

وضعیت طرح هاي جدید- 2-2

اشتغال)تن(ظرفیت تعداد واحدهانام استانکد محصولنام محصول

15491110فرآوري قهوه
112005آذر بایجان شرقی

15025اصفهان
93435304تهران



بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-2- 3

توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
وزن 

)ریال(ارزش )کیلو(
ارزش 

)دالر(

39211,165,4121,241سایر قهوه هادر بسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9019010هلند1384

1384

امارات 
متحده 

9011120یعرب

قهوه بوندا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندي غیرخرده 
6,500139,023,70215,348فروشی

1384

امارات 
متحده 

0901120427,9802,350,311,978260,325و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190عربی

7,634446,121,05849,965ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشیقهوه بودا 9012110آلمان1384

8,275267,098,71729,783قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110ایتالیا1384

5,313234,849,56025,946اده برا ي خرده فروشیقهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آم9012110سوئیس1384

50428,600,3993,184قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110برزیل1384

1384

امارات 
متحده 

10,300112,640,00012,527قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110عربی

466,8983,589,810,826398,319جمع کل
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)ریال(ارزش )کیلو(وزن توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
ارزش 

)دالر(

9,300471,610,36551,343قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110سوئیس1385

14,095313,817,36534,174قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110سنگاپور1385

1,18895,938,84210,445قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110آلمان1385

1385

منطقه آزاد 
2,16057,490,8106,261دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشیقهوه بودا ده کافئین نگرفته 9012110کیش

1385

امارات 
متحده 

09011201,032,24014,485,537,8891,569,963و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190عربی

090112014,550173,696,44518,915و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190اندونزي1385

9019010مالزي1385

غالف وپوست قهوه یابدل قهوه حاوي قهوه در بسته بندیهاي آماده برا ي خرده 
21,000197,018,19321,466فروشی

0901222011,000592,143,97264,238و09012210سایرقهوه بودا ده کافئین گرفته بجز ردیفهاي 9012290اندونزي1385

1,105,53316,387,253,8811,776,805جمع کل
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توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
وزن 

)ریال(ارزش )کیلو(
ارزش 

)دالر(

0901222011,000693,271,492.0074,497و09012210سایرقهوه بودا ده کافئین گرفته بجز ردیفهاي 9012290اندونزي1386

9019010آلمان1386

غالف وپوست قهوه یابدل قهوه حاوي قهوه در بسته بندیهاي آماده برا ي خرده 
6,0001,253,397,600136,849فروشی

9019010ترکیه1386

غالف وپوست قهوه یابدل قهوه حاوي قهوه در بسته بندیهاي آماده برا ي خرده 
31,505. 19,296297,123,460فروشی

9019010ایتالیا1386

وپوست قهوه یابدل قهوه حاوي قهوه در بسته بندیهاي آماده برا ي خرده غالف
338,715,942935فروشی

10,100521,719,52656,182قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110سوئیس1386

7,500370,777,36239,764بندیهاي آماده برا ي خرده فروشیقهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته 9012110سنگاپور1386

2,491248,986,77726,869قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110آلمان1386

12,163204,372,61221,924قهوه بوندا ده کافئین نگرفته دربسته بندي هاي آماده برا ي خرده فروشی9011110ترکیه1386

0901120741,7809,722,540,9691,046,094و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190امارات متحده عربی1386

090112013,726312,615,26133,607و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190آلمان1386

090112018,000210,856,05022,583و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190اندونزي1386

842,08913,547,253,5911,490,809جمع کل

ارزش )ریال(ارزش وزن توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
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)دالر()کیلو(

9019010آلمان1387

اوي قهوه در بسته بندیهاي آماده برا ي خرده غالف وپوست قهوه یابدل قهوه ح
73639,783,5364,304فروشی

6,406633,364,96267,753قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110ایتالیا1387

7,599483,490,90349,813رده فروشیقهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خ9012110سوئیس1387

8,800336,625,71033,896قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110اتریش1387

2,485189,623,80020,524قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110منطقه آزاد کیش1387

93293,172,8159,552قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110آلمان1387

1206,374,554633قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110امارات متحده عربی1387

0901120531,46212,010,427,1101,233,532و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190امارات متحده عربی1387

0901120198,2973,184,035,613332,398و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190ویتنام1387

15,000646,966,23770,177ربسته بندي هاي آماده برا ي خرده فروشیقهوه بوندا ده کافئین نگرفته د9011110ترکیه1387

0901222011,000868,261,32488,770و09012210سایرقهوه بودا ده کافئین گرفته بجز ردیفهاي 9012290آلمان1387

4,678140,747,98113,830وشیقهوه بوندا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندي غیرخرده فر9011120ترکیه1387

090112036,000661,441,58365,019و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190اندونزي1387

823,51519,294,316,1281,990,201جمع کل



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٢٣

)ریال(ارزش )کیلو(وزن توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
ارزش 

)دالر(

09011202,863,25046,960,439,0404,703,269و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190آلمان1388

0901120876,10219,177,505,5961,941,731و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190امارات متحده عربی1388

090112096,0002,355,012,029238,362و 09011110ا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي قهوه بوند9011190برزیل1388

090112022,174436,530,32444,068و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190هند1388

090112018,000433,180,80043,628و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190اندونزي1388

090112020,000304,353,25830,454و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190اوگاندا1388

26,4002,374,297,310237,981قهوه بوندا ده کافئین گرفته به صورت کوبیده در بسته بندي غیرخرده فروشی9011220آلمان1388

13,000838,566,45784,355قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110سوئیس1388

7,896665,163,54566,373قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110آلمان1388

2,160199,195,59820,041بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشیقهوه9012110منطقه آزاد کیش1388

750130,655,92313,178قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110ایتالیا1388

10218,903,4101,907ي هاي آماده برا ي خرده فروشیقهوه بوندا ده کافئین نگرفته دربسته بند9011110ایتالیا1388

13,2001,084,788,786107,447قهوه بوندا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندي غیرخرده فروشی9011120آلمان1388

10,000521,619,00052,524شیقهوه بوندا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندي غیرخرده فرو9011120ترکیه1388

3,969,03475,500,211,0767,585,318جمع کل



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٢٤

توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
وزن 

)ریال(ارزش )کیلو(
ارزش 

)دالر(

0901120522,3558,926,656,561885,377و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190آلمان1389

1389

امارات 
متحده 

090112045,0001,117,260,944110,660و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190عربی

090112019,200383,265,13238,419و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190ویتنام1389

2,757224,003,59622,374ئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشیقهوه بودا ده کاف9012110آلمان1389

589,31210,651,186,2331,056,830جمع کل



آغاز برنامه برنامه سومزبررسی روند مصرف ا- 4-2

صادراتوارداتسالردیف
میزان تولید

مصرف)تن(
ظرفیت )تن(ظرفیت تولیدشرح

)تن(تولید

1
بل از سال ق

84
466029263392

2138511050.12942610530.9

313868420942610268

4138782319942610230

5138839691026942612369

صادرات-)واردات+ تولید (= مصرف



بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم- 5-2

هتوضیحات تعرفتعرفهکشورسال
وزن 

)ریال(ارزش )کیلو(
ارزش 

)دالر(

1208,391,110910قهوه بوندا ده کافئین گرفته دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشی9011210آلمان1385

1208391110910جمع کل

توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
وزن 

)ریال(ارزش )کیلو(
ارزش 

)دالر(

9012120هلند1387

ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده قهوه بودا 
12,000708,895,44074,160فروشی

9012120ارمنستان1387

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
5,000301,280,49032,755فروشی

9012120بلغارستان1387

ته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده قهوه بودا ده کافئین نگرف
2,000158,272,84015,572فروشی

090190201188,458,515855و09019010غالف و پوست قهوه با بدل قهوه حاوي قهوه بجز ردیفهاي 9019090افغانستان1387

191181176907285123342جمع کل



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٢٧

توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
وزن 

)ریال(ارزش )کیلو(
ارزش 

)دالر(

9012120لهستان1388

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
798,94548,379,709,0974,855,849فروشی

9012120آلمان1388

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
139,8459,245,590,423927,725فروشی

1388

جمهوري 
عربی 
9012120سوریه

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
55,0002,640,998,500265,100فروشی

9012120بلغارستان1388

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
31,0201,953,908,635196,471فروشی

9012120انگلستان1388

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
1,25080,348,1258,125فروشی

3905,706,569582قهوه بوندا ده کافئین نگرفته دربسته بندي هاي آماده برا ي خرده فروشی9011110آلمان1388

090122201081,977,800200و09012210سایرقهوه بودا ده کافئین گرفته بجز ردیفهاي 9012290مانآل1388

1091,513,629153قهوه بودا ده کافئین نگرفته دربسته بندیهاي آماده برا ي خرده فروشی9012110تاجیکستان1388

107898,56090ندي هاي آماده برا ي خرده فروشیقهوه بوندا ده کافئین نگرفته دربسته ب9011110انگلستان1388

1026774623106513386254295جمع کل



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٢٨

توضیحات تعرفهتعرفهکشورسال
وزن 

)ریال(ارزش )کیلو(
ارزش 

)دالر(

9012120لهستان1389

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
176,7309,392,858,76928,777فروشی

1389

جمهوري 
عربی 
9012120سوریه

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
16,275785,391,34078,445فروشی

9012120آلمان1389

قهوه بودا ده کافئین نگرفته به صورت کوبیده در بسته بندیهاي غیرخرده 
13,475745,936,72473,702فروشی

090112020968,44896و 09011110قهوه بوندا ده کافئین نگرفته بجز ردیفهاي 9011190کانادا1389

20650015322965121081020جمع کل



بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم- 2- 6

)تن(ظرفیت خالی )تن(تولید )تن(میزان مصرف سالردیف

1
قبل از سال 

8433922926466

213851053194261104.88

31386102689426842

41387102309426804

513881236994262943

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

قبل از 1384 1385 1386 1387 1388

ن) 
ن( ت

وز

تولید مصرف



بررسی اجمالی تکنولوژي-3

شستشوي دانه هاي  
قهوه حرارت جداسازي مایع از جامد

فاز جامد

فتز مایع

تصفیه

خوشبو کردن

خوش طعم کردن

جداسازي دانه ها جهت مصرف مختلف

سرد کردن

ادن مجددحرارت د

افزایش ماده خوشبو كننده

جداسازي فاز جامد و مایع

فاز مایع

فاز جامد فریز کردن

رطوبت زنی

آسیاب کردن

فشار و قالب زنی

بسته بندي

کنترل کیفی

انبار



تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم-4
کیفیت تولید قهوه باهمگی سبب... که طعم نامطبوعی ایجاد می نماید ونامناسب دانه قهوهتخمیر 

.می شوندپایین

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7
با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه ظاهرا مکان خاصی در اولویت نمی باشد شاید تنها مواردي 

حمل و نقل وبازار مصرف اولویت منطقه را تاثیر بگـذارد  همچون نیرو کار،نزدیکی به امکانات 
.لذا خراسان،تهران و اصفهان می تواند پیشنهاد شود

وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی- 10
با توجه به اینکه این محصول مواد اولیه آن از خارج از کشور تامین می گردد قطعـا فـراوري آن کـه بـا     

.می تواند از اولویتهاي سرمایه گذاري باشدارزش افزوده زیادي همراه است

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي  و پیشنهاد نهایی در مورد احداث - 11
واحدهاي جدید

در خصوص واحدهاي جدید با توجه به کمبود واحد هاي فعلی و نیازبازار صادراتی بودن محصـول مـورد   

.فن آوري روز کامال نیاز امروز می باشدپسند بودن محصول در تمام دنیا ایجاد واحدهائی با 



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٣٢

بخش مالی

محصول تولیدي

واحد ظرفیت تولید نام محصول ردیف
تن 3000 قرص قهوه 1

3,000 جمع کل
:برآورد هزینه ثابت- 1

هزینه هاي سرمایه اي

)هزاریال(مبلغ  شماره 
یادداشت شرح

750,000 1 -1 زمین
482,750 1 -2 محوطه سازي
2,685,000 1 -3 ساختمان سازي
1,826,200 1 -4 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی

215,000 1 -5 تاسیسات
0 1 -6 وسائل حمل و نقل

46,875 1 -7 )درصد هزینه هاي ساختمان اداري30الی 20(وسائل دفتري
600,583 1 -9 )در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده

6,606,408 جمع 
4,268,000 1 -8 هزینه هاي قبل از بهره برداري

10,874,408 جمع کل

هزینه هاي قبل از هبره +هزینه هاي سرمایه اي:سرمایه ثابت
10,874,408=برداري



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٣٣

بررسی فنی
زمین               1- 1

.زمین مورد نظر براي طرح شهرك هاي صنعتی  در نظر گرفته شده است

قیمت 
هزار (كل

)ریال
قیمت 
واحد

مرت (مساحت 
)مربع

750,000 300,000 2,500

750,000 0 2,500

محوطه سازي-1- 2

)هزارریال(كل هزینه قیمت 
واحد

مقدا ر 
كار
مرت 
مربع

شرح كار

150,000 60,000 2,500 خاکبرداري و تسطیح
114,000 300,000 380 حصار کشی
93,750 250,000 375 لت و پیاده رو سازيآسفا
125,000 250,000 500 ایجاد فضاي سبزو روشنائی

482,750 جمع کل



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٣٤

ساختمان سازي3-1
ساختمانهاي طرح براساس  اصول پیش بینی شده   طراحی گردیده است ساختمانهاي اصلی از نوع 

.استسوله  و سایر ساختمانها نیز با کیفیت مرغوب از نوع اسکلت فلز پیش بینی گردیده 

كل هزینه
(هزارریال)

قیمت 
واحد

مشخصات
فين

مساحت
مرت 
مربع

نوع 
ساختمان شرح

1,800,000 1,800,000 1,000 سوله سالن تولید
180,000 1,800,000 100 اسکلت فلزي )مواد اولیه(انبار 
180,000 1,800,000 100 سوله )مواد محصول(انبار 
187,500 2,500,000 75 لت فلزياسک اداري
37,500 1,500,000 25 اسکلت فلزي آشپزخانه
50,000 2,000,000 25 اسکلت فلزي رخت کن و نمازخانه

125,000 2,500,000 50 اسکلت فلزي آزمایشگاه میکروبی و شیمیائی
125,000 2,500,000 50 اسکلت فلزي ساختمان نگهبانی

2,685,000 جمع کل



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٣٥

شین آالت تولید مورد نیاز در طرحما4-1
هزارریال از تنوع زیر برخوردار است65100000ماشین آالت وتجهیزات طرح به ارزش 

)هزار ریال(قیمت کل  )ریال(قیمت واحد تعداد نام ماشین ردیف

14,300 14,300,000 1 سورتر 1

3,300 3,300,000 1 دستگاه شستشو 2

8,800 8,800,000 1 گاه تقطیر و تصفیهدست 3

150,000 150,000,000 1 فیلتر جداسازي فاز مایع از جامد 4

200,000 200,000,000 1 اواپراتور 5

17,600 17,600,000 1 آون 6

150,000 150,000,000 1 cooling 7

400,000 400,000,000 1 freeze Dryer 8

250,000 250,000,000 1 Spray Dryer 9

180,000 180,000,000 1 Spray Bed Dryer 10

250,000 250,000,000 1 قالب و دستگاه قرص 11

2,200 2,200,000 1 دستگاه بسته بندي 12

200,000 200,000,000 1 تجهیزات آزمایشگاه 13

1,826,200 قیمت کل
1,826,200



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٣٦

تاسیسات طرح 1- 5

قیمت 
)هزارریال( خصات فينشرح مش

25,000 تاسیسات و گرمایش سالنهاي 
50,000 اینچ و لوله کشه هاي مربوطه1کنتور آب 
50,000 سیستم گرمایش و سرمایش
20,000 100kwهزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیري تابلو 

30,000 سیستم حفاظتی ؛ایمنی
20,000 سیستم اطفاء حریق
20,000 لوله کشی گاز 

215,000 جمع کل

ماشین آالت حمل و نقل6-1
مبلغ   هزارریال وسائل نقلیه و گذاشت و برداشت به شرح زیر است                                         

)هزارریال(قیمت کل مشخصات فنی تعداد نام ماشین
0
0

0



خراسان رضويشرکت شهرکهاي صنعتی استان

٣٧

ملزومات اداري1- 7
ال ارزش اثاثیه و لوازم اداري شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی هزارری46875بلغ م

.وکامپیوتر وسایر ملزومات اداري می باشد

هزینه هاي پیش بینی نشده

)هزارریال(مبلغ  شرح
1000 ---------------------- هزینه هاي تاسیس و اخد مجوزهاي مربوطه
10000 ---------------------- ه هاي خدمات مشاوره ايهزین

200000 ---------------------- هزینه هاي حقوق و دستمزد کارکنان طرح
10000 ---------------------- هزینه سفر و ماموریت و ایاب وذهاب
2000 ---------------------- هزینه پست تلگراف و تلفن
4000 ---------------------- چاپ و تکثیرهزینه ملزومات اداري و 
1000 ---------------------- هزینه پذیرائی و تشریفات

30000 ---------------------- هزینه تحقیقات
0 هزینه مالی دوران مشارکت

4000000 هزینه راه اندازي و تولید آزمایشگاهی
10000 سایر هزینه ها

4268000
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یه کل و نحوه تامین منابع مالی سرمایه در گردش طرح و سرما- 2
توجه به اهمبت فعالیت تو لیدي طرح و نیاز شرکت به ذخیره با :سرمایه در گردش طرح 1-2

سایر هزینه هاي جاري طرح جدول زیر سرمایه در گردش طرح را در سال اول بهره سازي مواد و پوشش
برداري مشخص می سازد

)هزارریال(مبلغ  میزان و شرح هزینه زء سرمایه در گردشج ردیف

79681 روز هزینه دستمزد و سوخت وانرژي30 )تنخواه گردان(وجه نقد  1

26822591 روز هزینه هاي تولید30 )فروش نسیه(حسابهاي دریافتی 2

26822591 روز هزینه هاي تولید30 کاالهاي ساخته شده 3

4470432 روز هزینه هاي تولید5 کاالهاي در جریان ساخت 4

12525000 روز قیمت مواد اولیه15 مواد اولیه داخلی 5

8350000 روز قیمت کل مواد اولیه10 پیش پرداختها 6

79,070,296 جمع کل 7

سرمایه گذاري کل طرح2- 2
احتساب بار مالی سرمایه گذاري ثابت طرح و سرمایه در گردش آن در سال با : سرمایه گذاري کل طرح

.شرح جدول زیر می باشداول بهره برداري به 

)هزارریال(مبلغ  شرح
79070296 جزء سرمایه در گردش
10874408 سرمایه ثابت طرح
89944703 جمع کل
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هزینه هاي تولید سالیانه-3

)هزارریال(مبلغ  یادداشت شرح

250,500,000 3 -1 مواد اولیه

770,740 3 -2 هزینه حقوق و دستمزد

26,070 3 -3 انرژي مصرفیهزینه

305,657 3 -4 هزینه تعمیر و نگهداري

12,580,123 در اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده 

2,641,826 هزینه اداري و فروش

0 3 -5 هزینه تسهیالت مالی

13,213 هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه 

534,685 3 -6 هزینه استهالك

853,600 ساالنهدر صد استهالك 20 هزینه استهالك قبل از بهره برداري

268,225,913 جمع کل
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مواد اولیه و بسته بندي مورد نیاز3- 1

)هزارریال(هزینه کل  هزینه واحد واحد مصرف 
ساالنه

محل 
تامین نام مواد

ردیف

227,500,000 65,000,000 تن 3,500 خارج قهوه خام 1
5,000,000 100,000,000 تن 50 خارج طعم دهنده هاي خوراکی 2
18,000,000 300 عدد 60,000,000 داخل ظرف بسته بندي 3

250,500,000 جمع کل مواد اولیه
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نیروي انسانی مورد نیاز- 3- 2

جمع حقوق
حقوق 
سالیانه

حقوق 
ماهیانه تعداد تحصیالت نیروي مورد نیاز

ردیف

ارياد
71,200 71,200,000 4,000,000 1 لیسانس حسابدار 1
58,740 58,740,000 3,300,000 1 دیپلم نگهبان 2
53,400 53,400,000 3,000,000 1 فوق دیپلم کارمند دفتري 3
53,400 53,400,000 3,000,000 1 دیپلم پرسنل خدماتی 4

3 جمع
183,340 جمع حقوق اداري

لیدتو
142,400 142,400,000 8,000,000 1 لیسانس مدیر  1
106,800 106,800,000 6,000,000 1 لیسانس )مسئول فنی(مدیر تولید  2
71,200 71,200,000 4,000,000 1 لیسانس مدیر کنترل کیفی 3

267,000 53,400,000 3,000,000 5 ابتدائی کارگر ساده 4
8

587,400 ولیدجمع حقوق ت
770,740 11 جمع کل

:تبصره 
)درصد حق بیمه سهم کارفرما20ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12(ماهانه محاسبه می گردد17.8حقوق ساالنه 
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انرژي مصرفی3-3

هزینه واحد مصرف 
ساالنه مصرف روزانه واحد شرح

1,200 600 2 متر مکعب آب مصرفی
500 30,000 100 کیلو وات بر ساعت برق مصرفی
220 0 0 لیتر مازوت

سوخت 
138 75,000 250 متر مکعب گاز
1,000 0 0 لیتر بنزین
165 0 0 لیتر گازوئیل

جمع کل
روز می باشد300روز کاري معادل 
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برآورد هزینه تعمیر و نگهداري4-3

هزینه تعمیرات سالیانه
)هزارریال( درصد ارزش دارائی  شرح

9,655 2 482,750 محوطه سازي
53,700 2 2,685,000 ساختمان
91,310 5 1,826,200 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزملیشگاهی
21,500 10 215,000 تاسیسات

0 10 0 وسائل حمل و نقل
129,492 20 647,458 لوازم اداري و پیش بینی نشده
305,657 کلجمع
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هزینه استهالك3- 5

هزینه استهالك سالیانه
)هزارریال( درصد )هزارریال(ارزش دارائی شرح

38620 8 482750 محوطه سازي
214800 8 2685000 ساختمان سازي
182620 10 1826200 ماشین آالت و تجهیزات 
17200 8 215000 تاسیسات

0 20 0 وسائل حمل و نقل
9375 20 46875 وسائل دفتري

72069.9 12 600582.5 پیش بینی نشده

534684.9 جمع کل
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سایر محاسبات مالی-4

هزینه کل هزینه ثابت هزینه متغیر درصدشرح هزینه مبلغ درصد مبلغ
250,500,000 0 0 100 250500000 مواد اولیه

770,740 65 500981 35 269759 قوق و دستمزدهزینه ح

26,070 20 5214 80 20856 هزینه انرژي مصرفی

305,657 20 61131.3 80 244525.2 هزینه تعمیر و نگهداري

12,580,123 15 1887018 85 10693104.83 هزینه پیش بینی نشده

2,641,826 0 0 100 2641825.898 هزینه اداري و فروش

0 100 0 0 0 هزینه تسهیالت مالی

13,213 100 13212.82 0 0 هزینه بیمه کارخانه

534,685 100 534684.9 0 0 هزینه استهالك

853,600 100 853600 0 0 هزینه استهالك قبل از بهره برداري

268,225,913 3855843 264370070.9 جمع هزینه هاي تولید

295,048,505 فروش کل معادل



در صد نقطه سر به سر : ثابتهزینه / (( هزینه(- )کل فروش ((متغیر : 13

سود و زیان ویژه : فروش کل - جمع هزینه هاي تولیدي : 26,822,591

نرخ بازدهی سرمایه :
+هزینه تسهیالت مالی

سود و زیان ویژه / کل سر مایه گذاري : 30

ارزش افزوده ناخالص : فروش کل - تعمیر و نگهداري+انرژي مصرفی+مواد اولیه : 44,216,778

ارزش افزوده خالص : ارزش افزوده ناخالص - استهالك قبل از بهره برداري+استهالك : 42,828,493

نسبت ارزش افزوده 
ناخالص به فروش : ارزش افزوده ناخالص / فروش کل : 15

نسبت ارزش افزوده 
خالص  : ارزش افزوده خالص / فروش کل : 15

به فروش
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نسبت ارزش افزوده به  : ارزش افزوده ناخالص / سر مایه گذاري کل : 49

سرمایه گذاري کل
سر مایه ثابت سرانه : سرمایه ثابت / تعداد پرسنل : 319,836

کل سر مایه سرانه : کل سر مایه گذاري / تعداد پرسنل : 2,645,432

نرخ بازدهی سرمایه : سود و زیان ویژه+تسهیالت مالیهزینه / کل سر مایه گذاري : 30

دوره برگشت سر مایه : کل سر مایه گذاري / +استهالك قبل از بهره برداري : 3

سود+هزینه تسهیالت مالی+استهالك




