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 خالصه طرح 
 

  )نوعي ماكاراني آماده طبخ (نودل   نام محصول 
   بسته 6600000  فيت پيشنهادي طرح ظر

  محصول خوراكي  موارد كاربرد 
  روغن, مواد افزودني مجاز , آرد گندم   مصرف عمده مواد اوليه 

     )1390سال (كمبود محصول 
   نفر25  )نفر(اشتغال زايي 

   متر مربعM 2  5000مورد نياز زمين 
   متر مربعM 2  236اداري 

   مترمربعM 2  432توليدي 
    M 2سوله تأسيسات  

  
  

  زيربنا 
   مترمربعM 2  216انبار 

    مواد اوليه اصلي ميزان مصرف ساالنه 
   متر مكعبM 3 2060 آب  
  KW/H  559300برق  

ميزان مصرف ساالنه 
  پوتيليتي 

  M 3  139020گاز  
  .........  )يورو(ارزي 
  7238  )ميليون ريال(ريالي 

  
  سرمايه گذاري ثابت

  7238  )ميليون ريال(مجموع 
  نزديك  شهرهاي بزرگ   محل پيشنهادي اجراي طرح 

 
 

                
  :ت اسازمان صنايع كوچك و شهركهاي                                                   جمع آوري اطالع

              صنعتي ايران                                                                       دكتر عباس درايتي فر
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  :چكيده 

در اين بررسي . مطالعه و امكان سنجي احداث واحد توليد نودل است , اين بررسي هدف از انجام 
منابع تأمين مواد اوليه و كليه , واحدهاي فعال و در دست احداث , واردات و صادرات , بازار فروش 

  .ماشين آالت و ساير امكانات مورد نياز براي احداث واحد به تفصيل شرح داده شده است 
 ميليون ريال و 7238ث چنين واحدي نياز به سرمايه ثابتي حدود طبق بررسي انجام شده احدا

 4667 ميليون ريال و كل هزينه هاي توليدي ساالنه برابر 689سرمايه درگردش مورد نياز برابر 
ليكن برآوردهاي . سرمايه گذاري طرح ظرف مدت سه سال برگشت مي يابد . ميليون ريال است 

وليه ميباشد و توانايي رقابت با شركتهاي ديگر نيز بسيار حائز اقتصادي به شدت تابع قيمت مواد ا
  . اهميت است 

احداث واحد در تمام استانها به علت جديد بودن محصول قابل توجيه ميباشد ولي هر چه نزديكتر 
  باشد از مزيت بهتري برخوردار ميباشد ) شهرهاي بزرگ ( به بازارهاي مصرف 
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 نودل 
  
  : محصولمشخصات  - 1

   مشخصات كلي محصول     -1-1

 در اداره 15492331كد آيسيك  با ميباشد كه)نوعي ماكاروني آماده طبخ(نام محصول نودل       
  . مشخصات و ويژگي هاي آن در زير شرح داده شده استصنايع و معادن قابل شناسايي ميباشد كه

ميباشد كه كليه خواص گندم را ) گندم(با پايه غالت )  fast food(ول نوعي غذاي آماده اين محص
  و برابر برنج است3 برابر نان و 2نشاسته ماكاروني كه شده است داراست طي آزمايشاتي مشخص 

اين محصول .مي شود,  است باعث ترشح هورمون سروتنين كه كنترل كننده احساسات در بدن 
باشد كه ميتواند توسط كليه خانوار ها بخصوص افرادي كه زمان كمتري براي تهيه آماده مصرف مي

  .و طبخ غذا دارند مورد مصرف قرار گيرد

  . بهداشتي است و از ارد گندم تهيه ميشود  واين محصول بسيار سالم
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  ويژگيها
  

 درصد12 حداكثر  رطوبت-

 درصد1/1  15حداكثر  خاكستر بر مبناي ماده خشك-

 درصد بر مبناي ماده خشك0/05 حداكثر  خاكستر غير محلول در اسيد-

 درصد10 حداقل  كپروتئين بر مبناي ماده خش-

 درصد11 حداكثر   جامد در آب پخت16كل مواد -
PH  - 5/2-6/2 

 3/5حداقل  مصرفامتياز نهائي وضعيت ظاهري قبل از -

 1براساس ويژگيهاي مندرج در جدول شماره 

  
 
 
  

  وضعيت ماكاروني قبل از پخت و ضرايب مربوط به ان: جدول شماره يك
  ضرايب  ويژگيها رديف

  3  ردگيترك خو  1
  3  قطعات خرد شده  2
  2  حبابهاي هوا  3
  2  صافي و يكنواختي  4
  4  لكه سياه  5
  2  لكه قهوه اي  6
  2  لكه سفيد  7
  1  رنگ  8
  1  بو  9
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  ويژگيهاي ميكروبيولوژي 
  

 نوع فرآورده
 ويژگي

  
  نودل  ساده و رشته اي

  در گرم  شمارش كلي ميكروارگانيسم ها 
  حداكثر
104  

  __   گرمدركلي فرمها 

  __  در گرماستافيلوكوكوس اورئوس  كوآكوالز مثبت 
  __  در گرمكلستريديوم پرفرانژانـس 

سالمونـال 
 25در 

  __  گرم

  در گرمكپك 
  حداكثر
103  

                    
  شماره تعرفه گمركي -1-2

پخته , غذايي شماره تعرفه گمركي نودل به صورت جداگانه تعريف نشده است و در گروه خميرهاي 
, ماكاروني , از قبيل اسپاگتي , يا آماده شده به نحوي ديگر ) با گوشت يا ساير مواد ( شده يا پر شده 

 75 تا 65 قرار گرفته شده است كه حقوق گمركي آن 1902به شماره .... الزاني و , رشته فرنگي 
  .ميباشد 

  : صادرات  شرايط واردات و-1-3
مطابق با جداول زير  ) 1902(صوالت با اين سرفصل و كدگمركي روند صادرات و واردات مح

  .ميباشد 
  1386نيمه اول -1382روند رشد صادرات طي سالهاي 

در نيمه اول     تعرفه
1386  

1385  1384  1383  1382  

  10251  6495  9226  12919  6950  تن  
  6374792  3967777  6351286  9295535  5460773  )دالر(ارزش   
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  1386 نيمه اول -1382ات اين كاال طي سالهاي روند رشد وارد

در نيمه اول     تعرفه
1386  

1385  1384  1383  1382  

  101  171  497  284  79  تن  
  32247  50947  190176  79875  114586  )دالر(ارزش   

  
با توجه به آمار واردات اين محصوالت طي سالهاي اخير روند كاهشي را علي الخصوص از سال 

  .داشته ايم  به اين طرف 1384
و با توجه به آمار صادرات اين محصوالت طي سالهاي اخير با روند رشد متعادل و دائمي طي 

 به بعد داشته ايم كه نشان دهنده پيدا كردن بازارهاي مطمئن براي توليدات اين 1383سالهاي 
ادرات بيشتر گروه از محصوالت ميباشد كه با تنوع در توليد اين نوع محصوالت مطمئناٌ روند رشد ص

و با توجه به جديد بودن اين محصول از واردات اين محصول كه هم اكنون به علت توليد خواهد شد 
  .كاسته خواهد شد) تنها در يك شركت (نشدن در داخل و يا توليد محدود آن 

   استانداردهاي ملي و جهاني -1-4
ديد بودن محصول هيچگونه با توجه كه نودل در گروه ماكاروني ها قرار ميگيرد و به علت ج

استانداردي خاصي تا كنون  براي اين محصول تعريف نشده است پس تمام استانداردهاي تعريف 
  .شده براي ماكاروني ها براي اين محصول نيز صادق مي باشد 

   ويژگيها و روشهاي آزمون ماكاروني 213استاندارد شماره 
   ميكروبيولوژي  ويژگيها و روشهاي آزمون2393استاندارد شماره 
   ماشين آالت ماكاروني سازي و مقررات ايمني و بهداشتي 3522استاندارد شماره 
     ويژگيها و روشهاي آزمون_ بسته بندي ماكاروني 3816استاندارد شماره 
   آئين كار بهداشتي واحدهاي توليدكننده ماكاروني 3200استاندارد شماره 

  
  ل قيمت توليد داخلي و جهاني محصو-1-5

از آنجائيكه نودل در داخل كشور تا به حال توليد نشده است براي  قيمت داخلي ،قيمت  در نظر 
   .گرفته شده در طرح ارائه شده است

  .ميباشد  براي هر كيلو گرم  سنت 12حدود  نيز و قيمت جهاني آن 
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  قيمت داخلي 

قيمت واحدبه ازاي هر   عنوان   رديف 
  )ريال(كيلو گرم 

  1090  نودل  1
  
  :د مصرف و كاربردر موا-1-6

نودل به عنوان يك غذاي آماده يا فست فود شناخته ميشود و نحوي استفاده آن ريختن محتويات 
 دقيقه ميباشد كه پس از آن غذا آماده بوده و به عنوان يك وعده 3بسته در آب جوش به مدت 

  .غذايي مورد استفاده قرار ميگيرد
  
   و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول كاالهاي جايگزين و تجزيه-1-7

جايگزين اين محصول تعريف شود ولي با انواع غذاهاي آماده ديگر و ماكاروني ها و غيره ميتواند 
 غذايي و قيمت مناسب و خواصو عدم نياز به محلي براي پخت توجه به سرعت آماده شدن آن 

   .دارد ي خودي نسبت به ديگر جايگزينهاي آن مزيت باالمطلوب
  
 تژيك كاال در دنياي امروز اهميت استرا-1-8

اين كاال بدليل استفاده محصوالت كشاورزي به عنوان مواد اوليه و در حقيقت ايجاد ارزش افزوده 
براي كاالهاي كشاورزي و ايجاد اشتغال مناسب براي كشورهايي كه داراي محصوالت كشاورزي با 

  .قيمت و كيفيت مناسب بسيار مطلوب ميباشد 
آماده شدن سريع آن كه نيازي به محل پخت ندارد و ارزش غذايي باال ي  علت ماندگاري زياد و به

نودل از آن ميتوان در شرايط بحران و در مناطق آسيب ديده از بالياي طبيعي  مورد استفاده قرار 
ي گيرد كه به اهميت اين غذا به عنوان يك وعده غذايي گرم در شرايط اضطراري و شرايط بحران

  .   مي افزايد
همچنين بدليل تغيير بافت سنتي خانواده ها در كشورهاي در حال توسعه مصرف غذاهاي آماده 
توليد شده به صورت صنعتي در حال گسترش بوده و بسياري از كشورها سعي در گسترش اينگونه 

  .محصوالت دارند
ه خاصي به اين امر پيدا از بررسي سياستهاي داخلي دولت و وزارت بهداشت كه اخيرا توججداي 

كرده اند كشورهاي مختلف جهان و موسسه هاي بين المللي زمان بسيار زيادي است كه به اهميت 
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اين ماده غذايي پي برده و يكي از اولويتهاي سياست خود را اين موضوع قرار داده اند و به سرعت 
  .در حال رشد دادن و حمايت از صنعت نودل سازي هستند

 ي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول كشورها-1-9

 بوده است ، و اكنون در 1950به نظر مي رسد سرآغاز پيدايش نودل فوري در كشور ژاپن در سال 
 بيش از يك ميليون تن نودل در 2001در سال . كشور در سراسر دنيا توليد مي شود 80بيش از 

 هزار 200 هزار تن در كره جنوبي ، 270  هزار تن در ژاپن و اندونزي ،700چين توليد شد، حدود 
 هزار تن در فيليپين توليد شده 40 هزار تن در تايوان ، و 50 هزار تن در تايلند ، 80تن در ويتنام ،

راحتي و از عهده هزينه آن برآمدن از فاكتورهاي مهمي هستند كه باعث رشد محبوبيت نودل . است
 در بسياري از كشورهاي 1995ودل از سال مصرف سرانه ن. بين مصرف كنندگان شده است 

  .آسيايي بطور يكنواخت در حال افزايش است 
  نودل فوري در برخي ازكشورهاي آسيايي) كيلوگرم به ازاي هرنفردر سال(مصرف سرانه ساليانه 

  
بر اساس آخرين پژوهشهاي موسسه يورومانيتور اينترنشنال ،آمريكاييها بيشترين مصرف غذاي 

  .رند ،و ژاپنيها جهت خوردن غذا در بيرون از خانه بيشترين هزينه را مي كنندآماده را دا
 مصرف سرانه غذاي آماده 2005بر اساس آخرين تحقيقات موسسه يورومانيتور اينترنشنال در سال 

 دالر بوده است و به دنبال آن كشورهاي كانادا ، انگلستان و استراليا به ترتيب با 566در امريكا 
اين مصرف سرانه .  دالر در مكانهاي بعدي قرار دارند363 دالر و 390 دالر ، 456نه مصرف سرا

جالب است بدانيد كشور . باال نشان دهنده اهميت غذاي آماده در شكل زندگي اين كشورهاست 
 دالر براي غذاي آماده باالتر از كشورهاي ثروتمند اروپايي مانند 239كره جنوبي با سرانه مصرف 

  .آلمان ، سوئيس و سوئد قرار گرفتاتريش ، 
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   كشور اول جهان در هزينه سرانه براي غذاي آماده10رتبه 
  

 
 دالر براي غذاهاي تحويلي در 198ت نشان مي دهد كه ژاپنيها با هزينه سرانه  در اين ميان تحقيقا

 141 در جايگاه نخست قرارگرفتند و به دنبال آن ها انگليس با هزينه سرانه 2005خانه در سال 
  .دالر به ازاي هر نفر در جايگاه دوم قرار دارد

ميزان مصرف  متوسطامريكا وزارت كشاورزي همچنين بر اساس گزارشهاي منتشر شده توسط 
  .اعالم شده است به شرح جدول ذيل  سرانه مواد غذايي اصلي شهروندان امريكايي در هر ماه 

 
Food Item -PerAverage Monthly 

 in USConsumption Capita 
Veggies, potatoes, fruit ٤٨٫٧ lbs 

Bread and bakery products ٧٫٨ lbs 
cereal , noodles, rice, Flour

products 
٨٫٩ lbs 

Beans and other dried 
pulses 

٠٫٧ lbs 

Milk, cream, yogurt, sour 
cream 

٩٫١ quarts 

Ice cream, other frozen 
dairy 

١٫٢ quarts 

Cheese, butter ٢٫٧ lbs 
Eggs ٢٠ 
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Meat  
Pork ٣٫٨ lbs 

Chicken, turkey ٥٫٤ lbs 
Beef (grain fed) ٥٫٤ lbs 

Beef (pasture fed) NA 
Fish ١٫٢ lbs 

Sugar ٥٫٥ lbs 
Vegetable oil and fat  

    Solid ٢٫٥ lbs 
    Liquid ١٫٢ quarts 

Tea and coffee ٠٫٨ lbs 
Juice and wine ٣ quarts 

Beer ٧٫٣ quarts 
Garden size NA 

Eating out $٦٨ 
  

 كيلوگرم در سال 12بر اساس جدول باال مشاهده مي شود كه سرانه مصرف نودل در امريكا بيش از 
  .است

  .اين در حاليست كه مصرف نودل يكي از گزينه هاي پيشنهادي سازمانهاي جهاني غذايي است

 غذاي بهتر براي زندگيبراي نودل يعني ) IRD(با توجه به شعاري كه سازمان بين المللي امداد 
 جهت توسعه و گسترش هرچه بيشتر مصرف اين ماده غذايي سالم و مقوي، انتخاب كرده و بهتر

  .همچنين فلوچارت منتشر شده مي توان به اهميت و جايگاه باالي اين محصول غذايي در دنيا پي برد
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ا مستقيما همانطور كه دراين دياگرام مشاهده مي شود كارخانه هاي توليد نودل آرد مورد نياز خود ر
محصوالت آنها از يك طرف بطور مستقيم و بدون واسطه . از كارخانه هاي توليد آرد تهيه ميكنند

در اختيار سطوح مختلف تحصيلي از دبستان تا دانشگاه قرار گرفته و از طرف ديگر به دست 
دست در مرحله بعد نودل فوري از توزيع كنندگان كالن به . مي رسد) عمده فروشان(بنكداران 
. مي رسد و در مرحله آخر اين چرخه فروشنده هاي جزء قرار دارند) عمده فروشان(بنكداران 

همانطور كه در قسمت پائين فلوچارت ديده مي شود يكي از مصرف كننده ها در همه اين مراحل 
ه اين مساله بيانگر اين مطلب است كه با وجود اينك. مصرف كنندگان با ميزان دستمزد پايين هستند

نودل يك فست فود بشمار ميرود اما به علت قيمت مناسب آن همه اقشار جامعه اعم از پر درآمد 
  .و كم درآمد مصرف كننده آن هستند
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كشورهاي دنيا مدت زياني است كه مصرف نودل در مدارس براي دانش آموزان را بصورت 
  .گسترده اي آغاز كرده اند

به مواد غذايي مفيد موجود ) WHO(المت جهاني بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان س
  .در نودل اشاره شده است

  

  
  
  
  

همانطور كه مشاهده مي شود يك نودل حاوي بسياري از ويتامينها و مواد معدني الزم براي بدن 
  .انسان است
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  : وضعيت عرضه و تقاضا -2
 توسعه  و در دست اجرا و روند بررسي ظرفيت بهره برداري و وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي -2-1

   كنون تا توليد از آغاز برنامه سوم
 هيچ واحد فعالي ثبت نشده است  و آمار  86ارديبهشت طبق آمار اداره صنايع و معادن تا 

 مطابق جدول  ، طرح هاي در دست اجرا محسوب شده و ي كه داراي جواز تأسيس بودهيشركتها
  : زير ميباشد

  
  

  تاريخ جواز   پيشرفت   ستان ا  )تن(ظرفيت   شركت 
  17/10/85  صفر  آذربايجان شرقي  4500  صنايع غذايي نوژي

  30/9/85  صفر  بوشهر  2500  مهدي صفري
  14/12/85  صفر  خراسان شمالي  750  محمد ابراهيم يزداني 

  11/6/85  صفر  زنجان  550  محمد حامد نويد عيدي 
  
  85 تا نيمه اول سال  بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم-2-2

پخته , شماره تعرفه گمركي نودل به صورت جداگانه تعريف نشده است و در گروه خميرهاي غذايي 
, ماكاروني , از قبيل اسپاگتي , يا آماده شده به نحوي ديگر ) با گوشت يا ساير مواد ( شده يا پر شده 

 75 تا 65 است كه حقوق گمركي آن  قرار گرفته شده1902به شماره .... الزاني و , رشته فرنگي 
  .ميباشد 

  1386 نيمه اول -1382 طي سالهاي 1902روند رشد واردات گروه كاالهاي با تعرفه 
در نيمه اول     تعرفه

1386  
1385  1384  

  497  284  79  تن  مقدار 
  190176  79875  114586  دالر  ارزش 
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   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -2-3
آمار دقيقي از روند مصرف آن , اشتن توليد و نبودن آمار دقيق از واردات اين محصول با توجه به ند
  .وجود ندارد 

در گروه غذاهاي فست فود در روند به عنوان يك نوع ماكاروني با توجه به قرار گرفتن نودل 
  . فست فودها مي پردازيم  ماكاروني ها و مصرف آن به بررسي روند مصرف

درصد از  20  تا 15  درصد انرژي از طريق هيدراتهاي كربن،  65  تا  55  مناسب ، در يك رژيم غذايي 
  . شود درصد از طريق چربي هااحتياجات بدن برطرف مي 35  تا  25  ها و  طريق پروتئين

  .لذا مشاهده ميشود كه بيشتر انرژي انسان از طريق كربوهيدرات ها تامين ميشود
  

 باحضور مسووالن 31/5/86زارت بهداشت جلسه اي در تاريخ در راستاي سياستهاي دولت و و
وزارت بهداشت و كارشناسان بنام صنعت ماكاروني برگزار شد ، بر اشاعه و ترويج فرهنگ سازي 
مصرف ماكاروني و بطور خاصه نودل تاكيد شده و بر لزوم  استفاده اين ماده غذايي در مدرسه ها 

 .براي دانش آموزان اشاره شده است

گزارش خبرگزاري صنايع غذايي با هماهنگي مجمع تشكلهاي صنايع غذايي ايران ، جلسه اي با ه ب
و حضور آقايان دكتر حاجي آخوند ) معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت(رياست دكتر ديناروند 

 اداره كل(دكتر هدايت حسيني  ،)هداشت بموادغذايي وزارت مديركل اداره نظارت بر(
 اداره مشاور مجمع تشكلها و كارشناس مسئول(مهندس صادقيان  ،)بهداشت وزارتاي هآزمايشگاه

خالصه جلسه به شرح ذيل تشكيل شدكه )استاد برجسته صنايع غالت( زاده دكتر رجب ،)نظارت
  :است

ميشود آن را به صورت غني شده  زاست، انرژي سان است،آمصرف آن  ماكاروني ارزان است، 
غذاي سالمي  بااليي دارد، زمان ماندگاري فاسدشدني نيست، ندم را دارد، گمواد موثر مصرف كرد،

 12در آلمان   كيلو گرم،8مصرف سرانه در مصر . غذي است، منتها گمنام استماست، مقوي و 
در حاليكه مصرف سرانه آن در كشور ما در مقايسه يا ساير كشورها بسيار كيلو گرم مي باشد 

  .)وگرم كيل6 تا 5بين (پايينتر است
  .بود  براي مصرف اين غذاي آماده و مقوي فرهنگسازيلزوم بر اين مجمع اعتقاد

 كرد ، ويتامين هاي گروه ب و آهن را مي Enrichment ريشه ماكاروني گندم است كه مي شود 
قيمت آن به .  هم خود ماكاروني و هم سس آن،توان اضافه كرد ، مورد عالقه دانش آموزان است

 هاي سنتي از جمله چلو خورشت ارزانتر است ، مراتب از غذا
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 كيلوگرم در سال است و اين مصرف با توجه 6به هر حال مصرف متوسط آن در ايران براي هر نفر 
 وزارت بهداشت به كمك اساتيد شدپيشنهاددر اين جلسه  .به مزاياي ذكر شده كافي نيست

غذاي آماده ماكاروني را آغاز ف ارخانجات ماكاروني فرهنگسازي در زمينه مصركدانشگاهي و
  .نمايند

 كردند به دليل اهميت تغذيه اي و بهداشتي ماكاروني، اساتيد دانشگاه و وزارت بهداشت پيشنهاد 
حتي كشورهاي عربي مصرف سرانه اشان از ما باالتر  هم اكنون كه مصرف سازي را آغاز نمايند

 . است

 نان ضايعات زيادي در كشور دارد يتوان اذعان داشت كه عالوه بر اين در مقايسه نان با اين غذا م 
سرانه مصرف نان دركشور درسال براي  .شودآن و اسراف مي شود و ماكاروني مي تواند جايگزين 

 30شاخص قند ماكاروني بين  . كيلوگرم است6 كيلوگرم است ،مصرف سرانه ماكاروني 165هرنفر
ماكاروني براي بيماران  است، 90 الي 85ي سفيد درصورتيكه شاخص قند نانها  ميباشد،50الي 

نان تخمير ميشود و باعث تحريك انسولين مي گردد در حاليكه  .ديابتي بسيار مناسب مي باشد
با اطالع رساني به راحتي مي توانيم مصرف سرانه  .ماكاروني باعث تحريك انسولين نميشود

  .ماكاروني را افزايش دهيم
غذايي  كه شودنيز بداتي بودن است كه ماكاروني ميتواند جايگزين برنج وارو مشكالت برنج گراني 

 .ارزان، پر انرژي و مفيد است

 آقاي دكتر حاجي آخوند نيز از سوي موزان آپيشنهاد مصرف ماكاروني در غذاي گرم دانش 
 ند كه ارائه شد عالوه بر اين ايشان اضافه كرد) هداشت بموادغذايي وزارت مديركل اداره نظارت بر(

 و مي شود غني سازي با آهن و روي راحت است)نودل(اين نوع ماكاروني سريع امكان نگهداري 
 .  دوست دارندخيلي از بچه ها شير دوست ندارند ولي ماكاروني را بعنوان غذاي گرم. انجام داد

ن نودل مي آه به  كfast food ماكاروني به صورتبا در رابطه و درنهايت در اين جلسه 
اي   ماده غذايي خوشمزهو ميتوان است غذا گزينه بسيار مناسبي اين  تصميم گيري شد كهيندگو

 روزانه دريافت  و مصرف ،مانند شير و طوري باشد كه دانش آموزان آنرا كردبراي مدارس تهيه 
  .كنند

  
 جدا از بررسي سياستهاي داخلي دولت و وزارت بهداشت كه اخيرا توجه خاصي به اين امر پيدا
كرده اند كشورهاي مختلف جهان و موسسه هاي بين المللي زمان بسيار زيادي است كه به 
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اهميت اين ماده غذايي پي برده و يكي از اولويتهاي سياست خود را اين موضوع قرار داده اند و 
  .به سرعت در حال رشد دادن و حمايت از صنعت نودل سازي هستند

 براي غذاهاي آماده طي سالهاي گذشته مي هاي ايراني انواربه براورد هزينه كرد خدر اين قسمت 
پردازيم به اين ترتيب  ميزان رشد تقاضاي اين مواد را طي سالهاي گذشته در خانوارهاي ايراني 

  .بررسي ميكنيم 
از  يك  هر  در  شهري  خانوار  يك ي  ساالنه  ناخالص خوراكي هاي هزينهابتدا در هر سال ميزان 

از  يك  هر  در  شهري  خانوار  اي بررسي و در جدول بعد از آن هزينه ساالنه  نههاي هزي دهك
  .  اي براي غذاهاي آماده نمايش داده شده است هاي هزينه دهك

  
  

  شرح
 

ضريب 
 تغييرات

 دهك چهارم دهك سوم  دهك دوم  دهك اول متوسط كل 

0088/0 14254372 4376267 7317936 9199515 10492351 

 دهك دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم  دهك پنجم

 ناخالص خوراكي هاي هزينه
شهري  خانوار  يك ي  ساالنه 

  هاي از دهك يك  ر ه در  
 26415223 20602289 17776309 15671599 13717958 11945291 1384 سالي  هزينه

  
  

  
  .  مرآز آمار ايران -مأخذ 

  .ار اقتصادي خانو-مديريت آمارهاي اجتماعي .  مرآز آمار ايران-        
  
  
  

  شرح
 

ضريب 
 ك چهارمدهدهك سوم  دهك دوم  دهك اول متوسط كل  )1(تغييرات

0353/0 834965 70429 152625 273251 316425 

 دهك هفتم دهك ششم  دهك پنجم

دهك 
 دهك دهم دهك نهم هشتم

 غذاهاي آماده

493800 630355 739744 1052738 1457582 2632083 
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 دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول كل شرح

13197564 4122881 6794121 8400800 9922516 11378705

 دهك دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم

 خوراكي هاي هزينه
يك  ي  ساالنه  ناخالص

يك  هر  در  شهري  خانوار  
 سالي  هاي هزينه از دهك 

1383 
13023545 14684292166906371986090224307927

  
  
  

 دهك پنجم دهك چهارم دهك سوم دهك دوم دهك اول كل شرح

716583 90127 150543 239851 353567 443753 

 غذاهاي آماده دهك دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم

569129 688308 997259 1216852 2129335 
  .  مرآز آمار ايران -مأخذ 

  . اقتصادي خانوار-مديريت آمارهاي اجتماعي .  مرآز آمار ايران-        
  
  
  

  شرح
 

  خطاي
 نسبي

  متوسط
 كل

  دهك
 اول

  دهك
 دوم

  دهك
 سوم

  دهك
 چهارم

90/1 106424413336162 5668669 6806287 7833574 

 دهك دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم

هاي   متوسط هزينه
 و  ناخالص خوراكي

 يك ي دخاني ساالنه
 در  خانوار شهري
  هاي هريك ازدهك

84824401000479811451196132489151621052722496511 1382سال ي هزينه
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  شرح
 

  خطاي
 نسبي

  متوسط
 كل

  دهك
 اول

  دهك
 دوم

  دهك
 سوم

  دهك
 چهارم

76/7 486951 50198 117667 174543 196072 

 دهك دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم
 غذاهاي آماده 

 
 

275115 371747 493170 668048 847120 1536839 

  .  مرآز آمار ايران -مأخذ 
  . اقتصادي خانوار-مديريت آمارهاي اجتماعي .  مرآز آمار ايران-        

  
  
  

  شرح
 

  خطاي
 نسبي

  متوسط
 كل

  دهك
 اول

  دهك
 دوم

  دهك
 سوم

  دهك
 چهارم

66/1 8879897 2768693 4436280 5586131 6702770 

 دهك دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم

  دخاني و  خوراكي  هاي هزينه 
خانوار  يك  ي  ساالنه  ناخالص

هاي  از دهك يك  هر  در  شهري  
 16712171 12682641 11199910 9819992 8586892 7525430 81ي سال  هزينه

  
  
  

  شرح
 

  خطاي
 نسبي

 دوم دهك اول دهك كل متوسط
 دهك
 سوم

 چهارم دهك

14/7 346450 29697 89622 142913 154164 

 غذاهاي آماده دهك دهم دهك نهم دهك هشتم دهك هفتم دهك ششم دهك پنجم

199564 246951 356753 403932 529737 1098196 

  .  مرآز آمار ايران -مأخذ 
  . اقتصادي خانوار-يت آمارهاي اجتماعي مدير.  مرآز آمار ايران-        

هزينه ساالنه  غذاهاي آماده در و همچنين ساالنه خانوار شهري  خوراكي هزينه كل در جداول باال 
 خانوار شهري و متوسط كل دهك هاي مختلف  نمايش داده شد جداول زير متوسط كل هزينه

  .خالصه كرده است هزينه غذاهاي آماده را 
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 84 تا 81ر جدول زير مالحظه ميشود متوسط كل  هزينه كرد خانوار طي سالهاي همان طور كه د 
  .از  رشد باالئي برخوردار بوده است كه علل  آن در ابتداي بحث بر رسي شد 

 سال
   خوراكي متوسط كل هزينه

  خانوار شهري 

1381 8879897 

1382 10642441 

1383 13197564 

1384 14254372 

  

 سال
زينه خانوار شهري متوسط كل ه

 براي غذاي آماده

1381 346450 

1382 486951 

1383 716583 

1384 834965 
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خوراكي  در ادامه براورد تقاضاي غذاهاي آماده نسبت هزينه كرد خانوار در اين زمينه به كل هزينه 
شد داشته  درصد ر15اين نسبت حدود شده است همان طور كه مالحظه ميشود براورد  خانوار

  .است كه بيانگر افزايش تمايل خانوار به استفاده از غذاهاي سريع و  آماده ميباشد 
  
  
  
  

 سال
  متوسط كل هزينه

 خوراكي  خانوار شهري
متوسط كل هزينه خانوار 
شهري براي غذاي آماده

  نسبت هزينه غذاي آماده
 به كل هزينه خوراكي  خانوار

1381 8879897 346450 3,9 

1382 10642441 486951 4,6 

1383 13197564 716583 5,4 

1384 14254372 834965 5,9 

  
  
  
  

، فرصت هاي كوتاه و زندگي يت كاري زياد  مشغولگسترش شهر نشيني ،توسعه فن آوري ،
 به سمت غذاهاي آماده و نيمه آماده   مصرف تغذيه جامعه  الگوي تغيير سبب  سريع و پر شتاب

  .شده است 
يت تغذيه مردم است و  روز به روز  عامل اثر گذار بر وضع مهمترين سبك زندگي تاثير اين 

اين تاثير بيشتر خواهد شد زيرا كه جامعه هر روز بيش  از گذشته به سمت ماشيني و صنعتي 
 غذاي آماده و بسته بندي شده عالوه بر هماهنگي با نيازهاي عصر حاضر، شدن پيش ميرودو لذا 

  . به صرف خانوار خواهد بوداقتصادياز لحاظ بهداشتي و 
سرمايه گذاري صنايع  اولويت هايدر همين راستا نيز وزارت صنايع توليد غذاهاي آماده را از 

  .   اعالم كرده استكوچك تبديلي و تكميلي
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   بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امكان توسعه آن -2-4
پخته , ت جداگانه تعريف نشده است و در گروه خميرهاي غذايي شماره تعرفه گمركي نودل به صور

, ماكاروني , از قبيل اسپاگتي , يا آماده شده به نحوي ديگر ) با گوشت يا ساير مواد ( شده يا پر شده 
 75 تا 65 قرار گرفته شده است كه حقوق گمركي آن 1902به شماره .... الزاني و , رشته فرنگي 

  .ميباشد 
  
  

  1386نيمه اول -1382 طي سالهاي 1902د صادرات گروه كاالها با تعرفه روند رش
در نيمه اول     تعرفه

1386  
1385  1384  

  9226  12919  6950  تن  مقدار 
  6351286  9295535  5460773  دالر  ارزش 

  
  1385مقدار صادرات و كشورهاي مقصد در سال 

 كشور 
كد 

 عنوان   گمركي 
مقدار به 
ارزش به دالر  ارزش به ريال كيلوگرم

19021100 عراق  76182 701800050 124661 پرنشده, خميرهاي غذا ئيپخته نشده حاوي  تخم مرغ 

19021100 افغانستان  24000 221028000 40000 پرنشده, خميرهاي غذا ئيپخته نشده حاوي  تخم مرغ 

19021100 تاجيكستان  9182 84543861 15288 پرنشده, خميرهاي غذا ئيپخته نشده حاوي  تخم مرغ 

19021100 فدراسيون روسيه  6012 55424628 10020 پرنشده, خميرهاي غذا ئيپخته نشده حاوي  تخم مرغ 

19021100 گرجستان  1262 11576326 1260 پرنشده, خميرهاي غذا ئيپخته نشده حاوي  تخم مرغ 

19021100 امارات متحده عربي  384 3540480 640 پرنشده, خم مرغ خميرهاي غذا ئيپخته نشده حاوي  ت

19021100 كنيا  138 1266564 230 پرنشده, خميرهاي غذا ئيپخته نشده حاوي  تخم مرغ 

19021900 افغانستان خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

5325516 29245474310 3181677 

19021900 تركمنستان خته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  خميرهاي  غذا ئي پ
 پرنشده,نباشد

2803311 17361904275 1890455 

19021900 تاجيكستان خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

2598519 14456657628 1573162 

جمهوري متحده 
 تانزانيا

19021900 مرغ  خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  
 پرنشده,نباشد

148710 818483664 89226 

19021900 عراق خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

92787 545348249 59353 
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19021900 آذربايجان خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

86610 477432329 51965 

19021900 ازبكستان خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

84412 467431799 50647 

19021900 كنيا خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

76299 422313516 45780 

19021900 ارمنستان خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,شدنبا

25500 320314070 34885 

19021900 امارات متحده عربي خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

12917 205663230 22386 

19021900 آفريقاي جنوبي خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

19980 110073816 11988 

19021900 گويان خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

19920 110137680 11952 

19021900 كويت خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

18897 104139530 11338 

19021900 گرجستان  خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ 
 پرنشده,نباشد

16980 93948732 10187 

19021900 آلمان خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

1917 10612598 1151 

19021900 هلند خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

1909 10113222 1102 

19021900 سوئد  پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  خميرهاي  غذا ئي
 پرنشده,نباشد

1101 6085200 660 

19021900 قرقيزستان خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

650 3594240 390 

19021900 كانادا خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

600 3326040 360 

19021900 سترالياا خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

360 1652040 180 

19021900 نروژ خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

240 1322496 144 

19021900 قبرس خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 رنشدهپ,نباشد

63 755609 82 

19021900 نيوزيلند خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

87 599040 65 

19021900 بحرين خميرهاي  غذا ئي پخته  نشده  كه  حاوي  تخم  مرغ  
 پرنشده,نباشد

75 414675 45 

19022000 عراق  يا ا ماده  شده  حتي پخته  شده ( خميرهاي  غذا ئي پرشده  
 )به  نحو ي ديگر

1167941 17879803673 1943380 

19022000 افغانستان حتي پخته  شده  يا ا ماده  شده  ( خميرهاي  غذا ئي پرشده  
 )به  نحو ي ديگر

37807 344267686 37429 

19022000 پاكستان حتي پخته  شده  يا ا ماده  شده  ( خميرهاي  غذا ئي پرشده   9642 124340210 13499 
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 ) ي ديگربه  نحو

19022000 كانادا حتي پخته  شده  يا ا ماده  شده  ( خميرهاي  غذا ئي پرشده  
 )به  نحو ي ديگر

1037 10868022 1179 

19022000 گرجستان حتي پخته  شده  يا ا ماده  شده  ( خميرهاي  غذا ئي پرشده  
 )به  نحو ي ديگر

660 7700396 836 

19023000 عراق  44262 406222445 26387 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 افغانستان  36354 334316111 60593 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 تركمنستان  21684 198730428 36140 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 آلمان  5984 55141607 9843 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 سوئد  5457 50129973 8857 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 كانادا  4953 45680019 8253 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 امارات متحده عربي  4449 40920789 7415 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 انگلستان  3187 29265810 3665 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 استراليا  1667 15361776 2135 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 هلند  585 5405985 975 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 اتريش  572 5272288 1554 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 بحرين  506 4651116 868 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 آذربايجان  180 1659240 300 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19023000 كويت  30 275550 50 كه در جاي  ديگري  مذكور نباشند,سايرخميرهاي غذا ئي

19024000 آذربايجان  3000 27657000 5000 كوسكوس

  
  
  
  ت صادرات تا پايان برنامه چهارم  بررسي نياز به محصول يا اولوي-2-5

, با توجه به عزم دولت براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي بر اساس برنامه چهارم توسعه 
توليد و صادرات اين گونه محصوالت با توجه به پتانسيل هاي بالقوه فراواني كه در كشور وجود دارد 

همچنين با توجه به . برخوردار خواهد شد در اين زمره قرار خواهد داشت و از حمايت هاي دولت
وجود مناطق بحران زده درمنطقه پيش بيني مي شود كه صادرات اين گونه محصوالت با رشد 

بعالوه با توجه به اين نكته كه كشور ما از نظر توليد محصوالت كشاورزي از نظر .بيشتري انجام گيرد
يباشد در نتيجه نسبت به كشورهاي منطقه منطقه برخوردار مكمي و كيفي از جايگاه ممتازي در 

  .مبتوان به مواد اوليه ارزانتر و با كيفيت بهتري دسترسي داشت 
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در   بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم-3

  :فرآيند توليد محصول 

  : تكنولوژي هاي موجود
  .وجود دارد) فرايند(يدبراي توليد نودل دو نوع خط تول

آرد گندم پس از دريافت و خمير شدن در دستگاه اختالط دو محوري  و عبور از  در يك روش 
دستگاه رول هاي پيوسته كه به منظور صاف و  يكنواخت شدن  سطح خمير و خروج حباب هوا در 

مسير دستگاه در خمير  در اثر طي .بخار پز ميشود , در دستگاه پخت , مسير خط تعبيه شده است 
اثر مجاورت با بخار پخته شده و پس از خروج از مرحله  پخت  بوسيله كاتر برش خورده و به 
صورت رشته هائي با طول دلخواه در ميĤيد و بوسيله همين دستگاه چين خورده و دسته دسته 

  .و در ادامه مسير توسط نوار هدايت گر به دو دستگاه خشك كن منتقل ميشوند .ميشوند
  هدايت و كامال سرد ميشود به اين  coolingپس از دو مرحله خشك شدن  نودل به سوي ماشين 

  .ترتيب محصول آماده شده و پس از كنترل بسته بندي و به انبار منتقل ميشود
  .فلوچارت زير مسير فرايند را نمايش ميدهد

  
   شدهخشك خط توليد فرايند توليد نودل 
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  .محصول سرخ ميشود , توليد نودل در  روش  دوم فرايند 
آرد پس از خمير شدن و عبور از رول ها به دستگاه .ابتداي فرايند كامال مشابه روش  اول است 

  پخت وارد شده و محصول پس از اينكه كامال پخته شد وارد دستگاه چاشني زني ميشود
 و بوسيله ده و سپسو كامال  به چاشني آغشته ميشود به اين صورت كه در ادويه فرو برده ش

  و دقيقا مشابه روش اول برش خورده و به صورت رشته هائي گرديدهكانواير به دستگاه كاتر منتقل 
ه سوي ماشين سرخ كن با طول دلخواه در ميĤيد و پس از  چين خوردن و دسته دسته شدن ب

ل پخته شده و  نود, در اين فرايند.تفاوت اصلي اين دو روش در همين مرحله است.هدايت ميشود
در مجاورت اين دستگاه ماشين هائي از قبيل فيلتر روغن . بوسيله روغن سرخ ميشود, خورده چاشني 

اما در رو ش اول .مبدل حرارتي و دستگاه تخليه مواد دور ريختي تعبيه شده اند, تانك روغن , 
  .ك ميشود كامال خش, محصول پس از مرحله پخت درطي دو مرحله عبور از دستگاه  خشك كن 

  . ادامه فرايند  مشابه روش اول بعد از خشك كنها ميباشدپس از مرحله سرخ شدن ، 
  .كنترل و سپس بسته بندي ميشود,  به اين شكل كه محصول  سرد شده 

  
  

  خط توليد فرايند توليد نودل سرخ شده
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  :شرح تكنولوژي مورد نظر

  
  . شرح داده شده در قسمت قبل ميباشد اولتكنولوژي مورد استفاده در اين طرح مطابق روش 

استفاده ميشود و دو دستگاه  خشك كن مورد  به جاي سرخ كردن خشك كردن از در اين روش
  .تكنولوژي حاوي يك درصد روغن و چاشني ميباشد محصول توليد شده با اين . استفاده قرار ميگيرد 

  
 ):با رسم نمودار(روش توليد طرح

. ابتدا آرد از الك هايي با چشمه هاي مشخص عبور داده شده تا ناخالصي و الياف آن گرفته شود 
واير آرد كش به دستگاه ميكسر  منتقل شده و با آب مخلوط ميشود و اين اختالط سپس بوسيله كان

تا آنجا ادامه پيدا ميكند تا خميري  يكنواخت حاصل شود و  كليه  گلوله هاي انباشته شده در نتيجه 
 . اختالط از بين بروند 

  ماشين همزن دو محوره
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درجه حرارت آب . ت در مخلوط كن دارد زبري و سختي گلوله ها بستگي به درجه حرارت و رطوب
 دقيقه خمير 10 الي 8پس از اختالط بمدت .  درجه سانتيگراد ميباشد 21در اين مرحله در حدو د 

 .  درجه سانتيگراد خواهد بود 43 الي 25بدست آمده داراي حرارتي در حدود 

 ميشود در ادامه خمير  خمير پس از خارج شدن از خمير كن بوسيله يك فيدر به خط رول ها  تغذيه
در طي عبور از ميان رولهاي تعبيه شده كه با فاصله و تعداد مشخص در مسير قرار دارند صاف و  

 .شكل زير اين مطلب را نمايش ميدهد. يكنواخت شده و حباب هاي  هوا از آن خارج ميشوند

 
  ماشين رولينگ پيوسته

  
ن دستگاه خمير در اثر مجاورت با بخار پخته خمير به همين شكل وارد دستگاه پخت ميشود در اي

  .شده و پس از طي طول دستگاه به صورت كامال پخته خارج ميشود
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  ماشين پخت

.  

  و اول برش گرديده منتقل cuterمحصول پس از اينكه كامال پخته شد بوسيله كانواير به دستگاه 
 و ه چين خوردتوسط اين دستگاه پس سخورده و به صورت رشته هائي با طول دلخواه در ميĤيد و 

 . كامال مشخص است  زيرخروجي دستگاه در شكل. ميشوددسته دسته 
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 ميشود در اين ماشين  خشك كنپس از اينكه محصول به شكل مورد نظر درآمد وارد دستگاه 
در دو (اين عمليات طي دو مرحله. ميشودخشك محصول طي مكانيزمي با كنترل فشار و حرارت 

  اتفاق مي افتد ) ين خشك كن ماش
  .  سرد ميشوندcooling شدن بالفاصله در دستگاه خشك نودل ها پس از 

. 

 80محصول سرد شده ، كامال آماده  است  و كنترل كيفيت شده و در كيسه هاي  نايلوني به وزن 
  . گرم  بسته بندي  شده و به بازار عرضه ميگردند 

  .اده شده استدر زير فلوچارت خط توليد نمايش د
  



34 

  
  

  

  

   بررسي وتعيين حداقل ظرفيت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت-4
  زمين طرح  4-1

 متر مربع براي 2500محاسبات انجام شده و جدول ارائه شده بر اساس انتخاب زميني به مساحت 
  .اجراي طرح صورت گرفته است 

     جدول    زمين        
   ميليون ريال:ارقام 

هزينه باقيمانده    هزينه كل  متراژ زمين متر مربع  )ريال(قيمت واحد  هزينه ها انجام شده  
375   0 375 150000 2،500  

  
  
  
  
  
  

 دريافت آرد

الك و توزين آرد

 اختالط با آب
تغذيه خمير بوسيله يك فيدر به 
خط رول و صاف و يكدست شدن

عمليات پخت

برش و چين دادن
عمليات خشك كردن

 سرد كردن محصول

 خروج محصول آماده بسته بنديكنترل كيفيت
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  محوطه سازي 4-2

  
  . متر خواهد بود200محيط كارخانه برابر ,  متر 50 *50با فرض زميني به ابعاد 

   ميليون ريال:ارقام                                     جدول هزينه هاي محوطه سازي                                              
 هزينه كل   )ريال(هزينه واحد  حجم كار  واحد  شرح 

  38  15000  2500  متر مكعب  خاكريزي و تسطيح, خاكبرداري 
  80  400000  200  متر طول   متر 2,5پي ريزي ديوار و ديوار كشي به ارتفاع حدود 

  111  180000  617  متر مربع  خيابان كشي و آسفالت
  7  60000  123  متر طول  جدول بندي و پياده رو سازي 

  19  50000  375  متر مربع   فضاي سبز
  0  0  0  متر مربع  پاركينگ مسقف
  20  1000000  20  اصله تير  روشنايي محوطه 

  275    :جمع كل 
  
  
  

    ساختمان-4-3
آزمايشگاه و , انبار , فضاي مورد نياز براي هر يك از ساختمانهاي بخش هاي مختلف توليد 

شايان ذكر است كه مساحت اين . اداري و رفاهي و نگهباني در زير آورده شده است , ابزارآالت 
حمل و نقل و پرسنل , ساختمان ها با توجه به ميزان فضاي مورد نياز براي نصب ماشين آالت 

  .ل در واحد برآورد شده است شاغ
  ميليون ريال :ارقام                                                جدول هزينه هاي ساختمان                                          

بهاي واحد   واحد  شرح
  )ريال(

كل برآورد   متراژ زير بنا
  هزينه

  691  432  1600000  متر مربع  سالن توليد 
  173  108  1600000  متر مربع  ار محصولانب

  173  108  1600000  متر مربع  انبار مواد اوليه 
  94  55  1700000  متر مربع  اداري و حسابداري 

  175  103  1700000  متر مربع سرويسهاي بهداشتي و رختكن و آشپزخانه و راه روها 
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  46  27  1700000  متر مربع  آزمايشگاه 
  82  51  1600000  بعمتر مر  نگهباني و سرايداري 

  1434  884  جمع ساختمان سازي 
  
   ماشين آالت -4-4

  .جدول هزينه هاي مربوط به ماشين آالت در زير آورده شده است 
  كل قيمت ماشين آالت ميباشد  % 5هزينه هاي مربوط به نصب و راه اندازي ماشين آالت نيز برابر 

  ميليون ريال : ارقام دول هزينه هاي ماشين آالت                                                                               ج

  معادل ريالي  )ريال(قيمت واحد  )كيلووات (توان مصرفي  تعداد   نام ماشين آالت و تجهيزات 
  3534  3534000000  140  1  خط كامل توليد نودل 

, سرخ كننده , برش دهنده , جوشاننده , نده خميرشكل ده, وكيوم , خمير كن , دستگاه تصفيه آّ ب:شامل
  پكينگ و نوار نقاله خروجي , سرد كننده 

  3534  :جمع 
  50  هزينه حمل 

  177  هزينه نظارت و نصب و راه اندازي 
  3761  :جمع كل 

   تأسيسات -4-5
  :هزينه هاي مربوط به تأسيسات به قرار زير است 

  ميليون ريال : ارقام                           جدول هزينه هاي تأسيسات                                                               

  ارزش كل  )ريال(قيمت به   واحد  مقدار  عنوان
  135  900000  كيلووات  150  حق انشعاب به قدرت 

  103        تابلوهاي اصلي و فرعي و كابل كشي ها 
  10    اينچ   1   و تأسيسات آبرساني انشعاب آّب

  59    متر مكعبي  100 و هزينه لوله كشي و لوازم جانبيانشعاب گاز 
  15      1  و آب گرم سيستم گرمايشي 

  15  3000000  دستگاه  5 ) با كانال كشي7000كولر (سيستم سرمايشي
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  20        ء حريقتجهيزات اطفا
  200  200000000  دستگاه  1   تن 2ديگ بخار 

  10      طخ4  تلفن با دستگاه سانترال
  567  :جمع كل 

   وسائط نقليه -4-6
  .وسائط نقليه مورد نياز در واحد به قرار زير است 

  ميليون ريال:ارقام                                                   جدول هزينه وسائط نقليه                               

  ينه كلهز  )ريال(قيمت واحد   تعداد  نوع 
  180  180000000  1  ليفتراك گازوئيلي

  110  110000000  1  وانت مزدا 
  290  :جمع كل 

   تجهيزات و وسائل اداري -4-7
ميباشد كه به تفكيك .. ملزومات اداري پيش بيني شده شامل لوازم اداري ،ميز ، صندلي ، كامپيوتر و

  .انجام شده و مورد نياز در جدول مربوطه امده است 
  ميليون ريال:ارقام                                       هزينه تجهيزات و وسائل اداري                                     

  هزينه كل  )ريال(قيمت واحد   تعداد  نوع 
  30  30000000  1  )لوازم اداري (اثاثه 

  30  :جمع كل 
  

  اهي گ هزينه ابزار و تجهيزات كار-4-8
 ميليون ريال در 20ورد نياز جهت تجهيز كارگاه نگهداري و تعميرات كارخانه مبلغ براي ابزار هاي م

  .نظر گرفته شده است
  ميليون ريال:ارقام                                    جدول هزينه هاي ابزار و تجهيزات كارگاهي                       

  هزينه كل  )ريال(قيمت واحد   تعداد  نوع 
  20  20000000  1  ارگاهي تجهيزات ك

  20  :جمع كل 



38 

  
   هزينه ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي -4-9

 137براي لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز براي انجام آزمونهاي كنترل كيفيت  مبلغ 
  .ميليون ريال در نظر گرفته شده است

  ميليون ريال:ارقام زات آزمايشگاهي                                                          جدول هزينه هاي ابزار و تجهي

  هزينه كل  )ريال(قيمت واحد   تعداد  نوع 
  137  137000000  1  آزمايشگاهيتجهيزات 

,  قسمتي 3سوگسله , سيستم ماكرو,  گرم 300 تا 0,001ترازو ,  درجه شيمي فن 1100كوره :شامل
انكوباتور يخچال دار تمام ,  ليتري 55انكوباتور ,ي  ليتر25اتوكالو ,  سي سي تك خانه 500بالن 

ميز آزمايشگاهي , هود آزمايشگاهي درجه يك , ترازو و رطوبت سنج ,  ليتر شيماز 55فور , استيل 
شيشه آالت ,  گرم 200 تا 0,0001 ترازوي nikon ys 100ميكروسكوپ , دو طرفه با تأسيسات 

  آزمايشگاهي 
  137  :جمع كل 

 
  
  نه هاي متفرقه و پيش بيني نشده هزي-4-10

به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي مازاد طي دوره اجراي طرح به دليل تغييرات احتمالي در 
از كل هزينه هاي مورد نياز بعنوان هزينه هاي متفرقه و % 5هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت حدود 

  . پيش بيني نشده لحاظ مي گردد
  ميليون ريال:ارقام              جدول هزينه هاي پيش بيني نشده                                            

  مبلغ هزينه هاي پيش بيني نشده   شرح 
  340  از هزينه هاي انجام نشده ثابت طرح   5%

  340  :جمع كل 
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   هزينه هاي قبل از بهره برداري-4-11

  ميليون ريال : ارقام 

  هزينه   نيازحدود هزينه مورد  شرح 
  5   كل سرمايه گذاري0,0006برابر ثبت و افزايش سرمايه , تأسيس شركت 

  14   سرمايه ثابت 0,002برابر هزينه مطالعه و تحقيق 
  48   كل سرمايه گذاري0,006برابر تأمين خدمات مهندسي و مشاوره و طراحي 
دستمزد و حقوق و مزاياي كاركنان در 
دوران اجرا

  105طول دوره ساخت * ميزان حقوق* تعداد پرسنل 

  0  بسته به نوع طرح مسافرت و بازديد
  47   روز هزينه هاي توليد به استثناء استهالك3 تا 1توليد آزمايشي و آموزش و ساير 
  220   :جمع كل 

  
  

  :و نهايتا جدول سرمايه گذاري طرح به صورت زير خواهد بود
   ميليون ريال:ارقام                                                                       

 
 :برآورد هزينه هاي سرمايه گذاري كل طرح 

رديف  شرح هزينه هاي سرمايه گذاري  جمع كل
زمين  375 1 
محوطه سازي  275 2 

ساختمانهاي طرح  1،434 3 
ماشين آالت وتجهيزات توليدي داخلي 3،761 4 
ههاي تاسيساتي تاسيسات و دستگا 567 5 
ابزار و تجهيزات آزمايشگاهي 137 6 
ابزار و تجهيزات كارگاهي 20 7 

وسائط نقليه توليدي 180 8 
 9 ساير-وسائط نقليه  110
اثاثيه و لوازم اداري  30 10 

هزينه هاي قبل از بهره برداري  220 11 
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. …هزينه هاي پيش بيني نشده و  340 12 
اي ثابت طرح جمع هزينه ه 7،448

  
  
  سرمايه درگردش-4-12

  :در زير به برآورد سرمايه در گردش به تفكيك پرداخت شده است 
  : سرمايه درگردش مواد اوليه و بسته بندي -

يك ماه در نظر گرفته شده است و با توجه به اين ميزان سرمايه در گردش دوره تأمين مواد اوليه را 
   ميليون ريال 199:ي برابر است با مربوطه به مواد اوليه و بسته بند

   : كاالي ساخته شده و در جريان ساخت-
   ميليون ريال192ميزان سرمايه در گردش مربوط به اين مورد برابر است با

  : مطالبات -
   ميليون ريال200:ميزان سرمايه در گردش مربوط به اين مورد برابر است با 

   :تنخواه گردان  -
   ميليون ريال100:مربوط به اين مورد برابر است با ميزان سرمايه در گردش 

   :مجموع  -
   ميليون ريال691:مجموع سرمايه در گردش مورد نياز اين واحد حدوداٌ برابر است با  

  
  درصد ظرفيت100 در -سرمايه در گردش در پايان سال مالي

 شرح  ماه-مدت  جمع
 مواد اوليه  ، كمكي و  مصرفي 1,0 160
  بسته بنديمواد 1 39

 كاالي ساخته شده و در جريان ساخت 0,5 192
 مطالبات 0,5 200
 تنخواه گردان 1,0 100
 جمع  691
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   برآورد حقوق و دستمزد-4-13
  :هزينه هاي مربوط به دستمزد پرسنل در جداول زير آمده است 

  
  ميليون ريال :ارقام 

  حقوق و دستمزد پرسنل اداري 
 حقوق ساليانه   تعداد نفرات )ريال(اهانه متخمين حقوق   سمت 

  48  1  4000000  مدير مالي 
  26  1  2200000  كارمند اداري و مالي

  31  1  2600000  مدير بازرگاني 
  24  1  2000000  انباردار 
  24  1  2000000  سرايدار 

  153  5    :جمع 
  9    %70  بيمه و پاداش , مزابا شغلي 

  162  :جمع كل 
  

  ل ميليون ريا:ارقام 

  حقوق و دستمزد پرسنل توليد  
 حقوق ساليانه   تعداد نفرات )ريال(تخمين حقوق ماهانه   سمت 

  54  1  4500000  مدير كارخانه  
  84  2  3500000  مدير توليد 

  72  2  3000000  مهندس 
  79  3  2200000  تكنسين 

  192  8  2000000  كارگر ساده 
  106  4  2200000  راننده 
  587  20    :جمع 
  49    %100  بيمه و پاداش , ا شغلي مزاب

  636  :جمع كل 
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  :سوخت و ارتباطات, برق ,  برآورد آب-4-14
  :سوخت و هزينه هاي ارتباطات در جداول زير آورده شده است , برق , ميزان آب 

  ميليون ريال:ارقام 

  هزينه ساالنه   ميزان مصرف  )ريال(هزينه واحد   واحد   شرح 
  140  559300  250  تساع/كيلووات   برق مصرفي 

  3  2060  1500  متر مكعب   آّب
  5  4500  1000  ليتر  بنزين 

  35  139020  250  متر مكعب   گاز 
  1  6000  200  ليتر  گازوئيل 

  5  100000  48  ماه/خط  تلفن
  189  :جمع 

  
  : هزينه هاي تعمير و نگهداري و استهالك-4-15

  :ول زير آمده است هزينه هاي مربوط به تعميرو نگهداري و استهالك در جدا
  ميليون ريال:ارقام 

  قراضه  استهالك  تعمير و نگهداري  شرح
  

  ارزش دارايي
  مبلغ هزينه )درصد(نرخ   مبلغ هزينه  )درصد(نرخ   مبلغ هزينه  )درصد(نرخ 

  170,9  10  119  7  35  2  1709  ساختمان و محوطه سازي
  376,1  10  301  8  150  4  3761  ماشين آالت و تجهيزات 

  56,7  10  34  6  40  7  567   تأسيسات
  15,7  10  13  8  6  4  157  لوازم آزمايشگاهي و كارگاهي 

  29  10  58  20  58  20  290  وسائط نقليه
  3  10  3  10  6  20  30  اثاثيه و لوازم اداري 

  00  0  33  10  0  0  330  پيش بيني نشده 
  651,4    561    295    6644  :جمع كل 
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   هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد-4-16
 200هزينه توليد بجز استهالك ميباشد كه مبلغ آن برابر با % 5هزينه پيش بيني نشده توليد معادل 

  .ميليون ريال مي باشد 
  
  : هزينه هاي توزيع و فروش -4-17

   ميليون ريال مي باشد80فروش  ميباشد كه مبلغ آن برابر با % 1دل هزينه توزيع و فروش  معا
  
   جدول هزينه هاي ثابت و متغيير توليد-4-18

 جدول هزينه هاي توليد  

  ميليون ريال:ارقام 

هزينه ثابت     هزينه متغير    
شرح هزينه  مقدار درصد مقدار درصد هزينه كل

 سته بنديمواد اوليه و ب 2564 100 0 0 2564

 حقوق و دستمزد  279 35 519 65 798

  هزينه انرژي 151 80 38 20 189

  تعميرات و نگهداري 236 80 59 20 295

 هزينه پيش بيني نشده 161   39   200

  اداري و فروش 68 85 12 15 80

  بيمه كارخانه 0 0 15 100 15

  هزينه استهالك 0 0 562 100 562

 قبل از بهره بردارياستهالك  0 0 44 100 44

 جمع هزينه هاي توليد 3459   1288   4747

  
  
  : مورد نياز ساالنه  ميزان مواد اوليه عمده-5

  درصد مواد اوليه هزينه هاي مربوط به مواد اوليه در جدول زيرآمده است 
  ميليون ريال :ارقام 

  مبلغ كل  )ريال(بهاي واحد   مقدار مصرف  واحد  شرح
 1،721  3200000 538  تن  آرد گندم 

 8  1500000 6  تن  نمك 
 67  12000000 6  تن  روغن
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 166  30000000 6  تن  مواد افزودني
  10  10000000  1  واحد  مواد كمكي

  462  35000000  13  تن  بسته بندي 
  130        لوازم يدكي

  2،564  :جمع كل 

   
  :اسب براي اجراي طرح  پيشنهاد منطقه من-6

به انتخاب مناسبترين مكان براي استقرار يك پروژه صنعتي » مكانيابي صنعتي«مطالعات مرسوم 

 شناسائي و مورد ارزيابي قرار منطقهدر اين رابطه كليه امكانات و قابليتهاي . مشخص مي پردازد

  . هاد شده استگرفته و متناسب با اين قابليتها صنايع امكانپذير جهت استقرار پيشن

 عوامل مشروحه در ذيل مد نظر بوده هر منطقهدر مكانيابي صنايع اولويت دار براي استقرار در 

  : است

    منابع طبيعي و مواد اوليه-الف

ميزان عرضه آب مازاد بر مصرف كشاورزي و شرب اعم از سطح االرضي و تحت االرضي  •

  ) به تفكيك تصفيه شده و تصفيه نشده(

   و استخراج منابع كافي اعم از فلزي و غيرفلزي ميزان ذخاير •

اعم از زراعي، باغي، دامي و (ميزان توليد مواد اوليه كشاورزي و مازاد بر مصرف مستقيم  •

  ) جنگلي

مساحت زمينهاي غيركشاورزي مناسب جهت استقرار صنايع بخصوص در اطراف شهرهاي  •

  بزرگ 
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  ميزان توليد كاالهاي واسطه اي صنعتي  •

    انساني نيروي-ب

عرضه نيروي انساني بومي مازاد بر نيازهاي بخش كشاورزي به تفكيك ساده، نيمه ماهر،  •

  ... ماهر، تكنسين، متخصص و 

  جاذبه منطقه براي جلب نيروي انساني متخصص غير بومي  •

  تطابق خصوصيات بومي و فرهنگي مردم با الزامات فرهنگ صنعتي  •

   ريسك طلبي در جامعه ميزان گسترش فرهنگ كارفرمايي و روحيه •

   سرمايه و منابع مالي -ج

  توان مالي بخش خصوصي بومي  •

  جاذبه منطقه براي جلب سرمايه هاي غير بومي  •

  توان بخش خدمات مالي و پولي محلي براي تامين منابع مالي  •

   امكانات زيربنايي -د

اي تبديل و شبكه خطوط انتقال برق فشار قوي، پست ه(كم و كيف امكانات در زمينه برق  •

  ) توزيع برق و نيروگاه

شبكه خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي، شبكه (كم و كيف امكانات درزمينه سوخت  •

  . خطوط لوله انتقال گاز، پااليشگاه گاز و پااليشگاه نفت
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شبكه جاده هاي اسفالته، بزرگراه، اتوبان، راه آهن، فرودگاه (كم و كيف امكانات درزمينه راه  •

  ) وبين المللي داخلي 

شبكه تلفن داخل شهري، كانالهاي تلفن راه دور، (كم و كيف امكانات در زمينه مخابرات  •

  ...) كانالهاي تلكس و 

  كم و كيف امكانات در زمينه عمران شهري  •

  كم و كيف امكانات درزمينه مسكن  •

    امكانات خدمات پشتيباني توليد-ه

نصب، تعمير و نگهداري (ات فني، تخصصي توان بخش خدمات محلي در زمينه ارايه خدم •

ماشين آالت، آموزش فني و حرفه اي، تحقيق و توسعه، مشاوره هاي فني و تكنولوژيك، 

  ...) خدمات پيمانكاري و 

خريد بازاريابي و توزيع (توان بخش خدمات محلي در زمينه ارايه خدمات بازرگاني  •

  ...) مورد نياز داخلي و خارجي كشور و محصوالت توليدي، تامين مواد اوليه و قطعات يدكي 

  كم و كيف خدمات اداري و عمومي قابل ارايه در منطقه  •

  امكانات ارايه خدمات اجتماعي و رفاهي برتر  •

  توان بخش خدمات محلي در زمينه خدمات درماني تخصصي  •

  توان بخش خدمات محلي در زمينه آموزش عالي  •

كتابخانه، شهرسازي، سالن (هنگي، تفريحي توان بخش خدمات محلي در زمينه خدمات فر •

  ...) ورزشي، سينما، تئاتر، موزه، 
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  ميزان تشكل يافتگي بازارهاي خرده فروشي و عمده فروشي محلي  •

   موقعيت جغرافيايي -ز

فاصله تا مراكز توليد مواد اوليه و كاالهاي واسطه اي مورد نياز بخش صنعت اعم از  •

  ن و كشور كشاورزي، معدني و صنعتي در استا

فاصله تا مراكز عمده خدمات پشتيباني توليد، خدمات بازرگاني و خدمات اداري و عمومي  •

  در كشور 

  فاصله تا بازارهاي عمده مصرف در كشور  •

  فاصله تا مبادي ورودي و خروجي كاال در كشور اعم از زميني، دريايي و هوايي  •

اي همسايه و وضعيت انتظامي و مراقبت ژئوپولتيك و نظامي منطقه در ارتباط با كشوره •

  امنيتي آن 

   شرايط طبيعي -ح

  ...) دما، رطوبت، بارندگي، ارتفاع و(چگونگي وضعيت اقليمي  •

  ... ) چگونگي وضعيت توپوگرافي و  •

  شرايط زيست محيطي  •

  لرزه خيزي منطقه  •

  گروه بندي صنايع براساس فاصله محل استقرار صنايع با بازارهاي مختلف  - 2
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ز صنايع داراي ويژگي ها براساس فاصله محلي استقرار صنايع با بازارهاي مختلف جهت هر گروه ا

زيرا . مكانيابي و نيازهاي خاص خويش است كه در مكانيابي آن بايد مورد توجه دقيق قرار گيرد

به عبارت ديگر . رابطه صنعت و مكان استقرار آن مانند رابطه گياه و خاك محل كشت مي باشد

 جهت حصول به حداكثر رشد، گياه بايد در خاك متناسي با نياز آن كشت شود، حصول همانطور كه

به حداكثر بازدهي اقتصادي نيز ايجاب مي نمايد كه مكان استقرار هر صنعت متناسب با ويژگي ها و 

از اين رو از تطابق نيازهاي رشته هاي صنعتي با امكانات و قابليت هاي . نيازهاي آن انتخاب گردد

صنايع را بر حسب اصلي ترين . طق مناسبترين مكان براي استقرار هر صنعت انتخاب گرددمنا

  .  گروه به شرح زير طبقه بندي كرد5عوامل موثر در مكانيابي آنها مي توان در 

     صنايع مستقر در نزديكي بازار مصرف -الف

   صنايع مستقر در نزديكي مراكز تامين مواد اوليه -ب

  در نزديكي مراكز تامين انرژي و آب ارزان قيمت  صنايع مستقر -ج

   صنايع مستقر در جوار شهرهاي توسعه يافته -د

   گروه بندي صنايع جهت مكانيابي براساس صنايع عمومي و صنايع تخصصي - 3

    صنايع عمومي-الف

 صنايع عمومي عمدتاٌ حلقه هاي پاياني زنجيره هاي توليد را تشكيل مي دهند و كاالهاي مصرفي

  اين نوع صنايع  عمدتاٌ با مقياس كوچك يا متوسط به توليد اشتغال دارند . توليد مي نمايند
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   تخصصي صنايع -ب

از تكنولوژي نسبتاٌ پيچيده اي در توليد . براي بازدهي اقتصادي مطلوب احتياج به توليد انبوه دارند

تگي مكاني دارند و اين مواد فقط در به مراكز تامين مواد اوليه مورد نياز خود وابس. استفاده مي كنند

صنايع تخصصي بر خالف صنايع عمومي كه بايد پراكنده . برخي از مناطق كشور قابل تامين است

  باشند، صنايعي تمركز طلب هستند 

   گروه بندي صنايع براساس فرايند توليد و ميزان آلودگيهاي محيط زيست - 4

هر منطقه كه با در نظر گرفتن پارامترهاي ذكر شده ر در در مكانيابي صنايع اولويت دار براي استقرا

 در استانهاي زير  جزو غذاي اماده انجام گرفته  است توليد  وزارت صنايع و معادن توسط 

  : قرار گرفته استهاي طرحهاي صنعتي و معدني اولويت

 )اروميه(استان آذربايجان غربي •

 )تبريز(آذربايجان شرقي  •

 خراسان رضوي •

 فارس •

  

  
  وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشغال  -7

واحد . به پرسنل توليد نياز دارند , واحدهاي صنعتي با توجه به ميزان اتوماسيون بكار رفته در آنها 
 آن با توجه به مذكور از سيستم اتوماسيون نسبتاٌ خوبي برخوردار است لذا تعداد كارگر مورد نياز

  . نفر ميباشد 20 حدود براي هر شيفت كارياتوماسيون باال 
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 كادر مستقيم و غير مستقيم توليد

 سمت تعداد
 مدير كارخانه 1

 مدير توليد 2

 مهندس 2

 تكنسين 3

 كارگر ساده 8

 راننده 4

 جمع 20
 كادر اداري

 سمت تعداد
 مديرمالي 1

 كارمند اداري و مالي 1

 مدير بازرگاني 1

 انبار دار 1

 سرايدار 1

 جمع 5

  
 امكانات مخابراتي و ارتباطي و چگونگي امكان تأمين آنها, سوخت , برق ,  بررسي و تعيين ميزان آب -8

  : در منطقه مناسب براي اجراي طرح
گاز و انشعابات مخابراتي از طريق گرفتن انشعاب از شبكه سراسري ميسر است و در , برق , بآ

 . بيني شده است شهركهاي صنعتي كشور اين امكانات اوليه بخوبي پيش
 
 
  
   مصرف برق- 1

كه برق مصرفي تجهيزات  كيلو وات ميباشد 150 واحد اين  نظر گرفته شده براي در انشعاب برق  
  .و روشنائي فضاي مسقف و محوطه را تامين ميكند

به منظور محاسبه برق مورد نياز واحدتوليدي ،مصرف برق تجهيزات و ماشين آالت خط توليد را با 
برق مصرفي در ساختمانها  و محوطه را  نيز . مشخصات فني استعالم شده محاسبه ميكنيمتوجه به 

  .با در نظر گرفتن مساحت براورد ميشود
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   برق مصرفي تجهيزات خط توليد-الف
در اين واحد با توجه به مشخصات تجهيزات در نظر .بخش عمده مصرف برق در خط توليد ميباشد

 140ستگاه استخراج شده است و كل برق مورد نياز خط توليد برابرگرفته شده برق مورد نياز هر د
  درصد ضريب هم زماني مصرف ماشين آالت 80گرفتن با در نظر .كيلو وات در هر ساعت ميباشد

 537600اين مقدار برابر.  روز كار ميزان برق مصرفي براورد ميگردد300و دو شيفت كاري در 
  .كيلو وات  ساالنه  ميباشد

   مصرفي روشنائي برق-ب
هر متر مربع  ه شده است و برا يدر نظر گرفت متر مربع  884زير بناي ساختمانها در طرح برابر 

فضاي غير مسقف . در نظر گرفته ميشود)تك فاز( وات برق مصرفي در هر ساعت 20مسقف  يفضا
رق مصرفي در  وات ب10 متر مربع است براي محوطه نيز به ازاي هر متر مربع 1616طرح نيز برابر

 درصد در نظر 40ق را نيز  همزماني روشنائي ب ضريب   منظور ميشود)تك فاز(هر ساعت
كيلو وات  براي روشنائي  21700لذا با توجه به اين موارد و ساعات و روز كاري ، ساالنه .ميگيريم 

  .برق مصرف ميشود
  

  
   مصرف آب- 2

آب مورد نياز در اين  واحد شامل آب مصرفي خط توليد ، بهداشتي و آشاميدني و آبياري فضاي 
 ليتر در هر شيفت كاري  است كه اين مقدار ساالنه 1000آب مصرفي فرايند برا بر.سبز ميباشد

 ليتر آب در نظر ميگيريم و 150برا يمصرف كاركنان نيز روزانه  مكعب خواهد بود متر600برابر
لذا مصرف آب بخش غير .  ليتر آب مصرف ميشود3براي آبياري فضاي سبز به ازاي هر متر مربع 

  .  متر مكعب خواهد بود1463توليد برابر ساالنه 
شرح مصرف آب روزانه  مصرف آب ساالنه

مصرف تجهيزات  2 600
مصرف پرسنل 3,8 1،125
مصرف فضاي سبز 1,13 338

 جمع  6,93  2،063

 شرح مصرف ساالنه برق

  تجهيزات  برق ماشين آالت و مصرف 537،600
 مصرف برق روشنايي  21،700

  كل مصرف برق  559،300
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   مصرف گاز- 3

و هم در روزهاي ) آبگرمكن(برا ي محاسبه مصرف سوخت هم بايد مصرف برا ي گرمايش ساالنه 
  .را در نظر گرفت) بخاري (سرد سال 

كعب گاز مصرف ميكند كه با در نظر گرفتن روز و ساعات  متر م28خط توليد نيز  در هر ساعت 
 متر مكعب در سال 107520 درصد ميزان مصرف گاز رقمي معادل 80و ضريب همزماني كاري 

  .خواهد شد
ميزان مصرف گاز براي گرمايش نيزدرجدول زير خالصه شده است الزم به ذكر است كه مصرف 

گرفته شده ولي مصرف بخاري ها برا ي روزهاي گاز آبگرمكن برا ي كل روزهاي كاري در نظر 
  براورد شده است) روز 150(سرد سال

مصرف گاز روزانه مصرف گاز ساالنه  شرح تعداد

 بخاري صنعتي 4 25 15،000

 بخاري معمولي 5 10 7،500

 آبگرمكن 2 15 9،000

 جمع گاز مصرفي 31،500

  
مصرف گاز روزانه مصرف گاز ساالنه  شرح

 گرمايش  50 31500

 خط توليد  358 107520

  جمع  408 139020
  
  

  . آمده است14-4هزينه انواع انرژي هاي مورد نياز د رجدول انرژي ذكر شده در بند 
  
  
  :تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد  -9
  
مانطور كه در طول گزارش و با استناد به آمار و ارقام مشاهده شد مصرف سرانه نودل در دنيا روز ه

 و ديگر سازمانهاي جهاني نيز سياست باال بردن و گسترش FAOبه روز در حال افزايش است و 
 ، از طرفي كشورهاي دنيا نيز افزايش توليد ومصرف نودل را در اهم كارهاي خود قرار داده اند
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در اين ميان كشور ما . تجهيز كارخانه هاي توليد نودل را در سياستهاي غذايي خود جاي داده اند 
در آغاز اين راه بايستي با فرهنگسازي و تبيين الگوي مصرف مناسب و حمايت از توليدكنندگان اين 

ن توليد و محصول قدم در اين راه گذاشته تا با توجه به پتانسيل هاي عالي كشور در اين بخش ضم
  .مصرف داخلي ، سهم خود را از بازارهاي جهاني بدست آورد

ميـزان مـصرف داخلـي بـا توجـه بـه       , مشخص است نيز  همانطور كه از روند مصرف اين محصول 
افزايش شهر نشيني و كاهش پخت و پز در منازل و با توجه به كامل بودن ارزش غذايي محصول به                    

و بـا  .  آماده كردن و قيمت مناسب آن  افزايش خواهـد يافـت       عنوان يك وعده غذاي گرم و آساني      
توجه به پتانسيل هاي فراوان ايران در زمينه تأمين مواد اوليه ارزان قيمت و قيمت پايين تـر نـسبت                    

اين صنعت توانايي حفظ    , در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني         , به نمونه هاي خارجي     
  .  و ورود به بازار جهاني را خواهد داشت جايگاه خود در داخل كشور 

با توجه به اينكه هم اكنون نودل توليد كننده داخلي در كشور نداردو اين حركت نيازمند حمايت 
  .همه جانبه مسولين است

  

   :مراجع و منابع
 

  وبالگ مهندسی شيمی

www.echemica.comی شيمی مهندسمرجع 

www.irandoc.ir  

www.agri-jahad.org   

www.maj.ir  

WWW.SME.IR 

WWW.IRTP.COM 

WWW.isiri.org 

www.irica.gov.ir 

www.mim.gov.ir  

www.firstdatabank.comبانک اطالعات اوليه   

www.deliciousdecisions.orgعادات غذايی مناسب   

www.worldfoodnet.comشبکه جهانی غذا   
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www.fao.orgسازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد   

www.foodinstitute.comستيتو غذايی آمريکا ان 

www.roshd.com 

www.linkestan.com 

www.foodna.ir 

www.aftab.ir 

www.noodle-machines.com 

wwww.springway.net 

www.sci.org.ir/  
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