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طرح  خالصه
 

 توليد آبميوه با قطعات ميوه نام محصول

 تن در سال 8600 ظرفيت پيشنهادي طرح (ظرفيت عملي)

 نوشيدني روزانه موارد كاربرد

  سود كاستيك– اسيد سيتريك – شكر –كنسانتره ميوه  مواد اوليه مصرفي عمده

  نفر28 اشتغال زايي 

  متر مربع5000 زمين مورد نياز 

 زير بنا

 280 اداري

 550 توليدي 

 150 انبار 

 20 تاسيسات و ساير 

  تن1 تن و 13 – تن 680 – تن 1260به ترتيب   ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

 ميزان مصرفي

 ساالنه يوتيليتي

  متر مكعب15000 آب 

  كيلو وات150 برقتوان 

  متر مكعب480 سوخت مصرفي 

 سرمايه گذاري ثابت طرح

 674600 ارزي (يورو)

 5/9804 ريالي (ميليون ريال)

 18237 مجموع (ميليون ريال)

استان كرمان   محل پيشنهادي اجراي طرح
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 بخش اول : معرفي محصول
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 - شماره تعرقه گمركي1-2
 
 - شرايط واردات1-3
 
 - بررسي و ارائه استاندارد1-4
 
 - بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول1-5
 
 - معرفي موارد مصرف و كاربرد1-6
 
 - بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول1-7
 
 - بررسي اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز1-8
 
 - كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول1-9
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محصول  معرفي : اول بخش
 نظر از شده) و كدر(پالپ شده)، (شفاف زالل دو نوع به سازي شفاف فرآيند اجراي عدم يا اجرا نظر ها از ميوه  آب

گردد.  مي تقسيم ميوه شربت و ميوه نكتار ميوه، آب  گروه سه به يا پالپ) و ميوه (آب محتوي طبيعي ميوه ميزان
% و در گروه 50% تا 25 بين ميوه نوع به بسته نكتار گروه در %،100ها  ميوه آب گروه در طبيعي محتوي ميوه  ميزان

 % متغير مي باشد.30% تا 6شربت ميوه بين 

 وضوح امروز به به تا تفاوت اين و بوده متفاوت شود؛ مي بكارگرفته تعريف و بندي طبقه براي كه  فاكتورهايي

 .شود مي گفته كدر، نكتار هاي نوشابه به و ميوه آب شفاف، هاي نوشابه به سبب است. بدين نشده مشخص

 به عادات مصرف و ميوه طبيعي ويژگي به بسته، آلبالو و انگور سيب، مانند ها ميوه از بعضي كه است  مشخص

 كدر مي گيرند. عليرغم قرار فرآيند مورد كدر صورت به پرتقال و آلو زرد هلو، مانند ديگر بعضي و شفاف صورت

 تمامي مورد در نكتار كلمه اطالق كدر بودن، صرف شود. به مي تهيه نيز ميوه شربت و نكتار ميوه، آب پرتقال از بودن،

 شربت و نكتار ميوه، آب بر عالوه آلبالو، از بودن شفاف با وجود گردد. همچنين مي اشتباه سبب و نبوده صحيح آنها

 .نيست درست شان تمامي مورد در آنها بودن شفاف صرف به ميوه آب اطالق كلمه شود. بنابراين مي تهيه نيز ميوه

 فرآيند و پرس كردن عمل اجراي ها، نوشابه ساير با آن از حاصل هاي نوشابه و شفاف هاي ميوه آب بين  تفاوت

 با كنسانتره كردن رقيق هنگام .گردد مي ًتغليظ معموال ميوه آب سازي، شفاف عمل از پس باشد. مي سازي شفاف

 و شكر اكثراً ميوه شربت و نكتار مورد مي آيد. در بدست شربت يا و نكتار ميوه، آب شده، اضافه آب ميزان به توجه
 .گردد مي اضافه نيز اسيد
 
 )3نام و كد محصول (آيسيك  -1-1
خواهيم  اين محصول توليد بررسي به لذا آب ميوه با قطعات ميوه مي باشد. طرح اين در ما بررسي مورد محصول 

آيسيك متعلق به اين محصول به طور  صنايع، كد وزارت در موجود اطالعات براساس كه است ذكر به  الزم.پرداخت
 و زير گروه «عمل 15خاص تعريف نشده است. اين كد مي تواند در گروه «محصوالت غذايي و آشاميدنيها» كد شماره 

  طبقه بندي و كد گذاري شود. 1513آوري و حفاظت از فساد ميوه ها و سبزيجات (نباتات)» با كد شماره 
 

 شماره تعرفه گمركي -1-2
 نيازها و كاربردهاي بنابر كه است بروكسل بندي ايران، طبقه خارجي بازرگاني در استفاده مورد بندي طبقه  روش

شماره تعرفه گمركي آب ميوه در  .است گرفته انجام ها تعرفه زير در بيشتري هاي بندي معموالً تقسيم موجود، خاص
جدول صفحه بعد قابل مشاهده است. 
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  مشخصات گمركي كاال– 1جدول شماره 

حقوق  نوع كاال شماره تعرفه
 ورودي

SUQ مالحظات 

 و آب (Grape must)آب ميوه (همچنين آب انگور تازه)  20 09

سبزيجات، تخمير نشده و بدون الكل، با يا بدون افزودن قند 

يا ساير مواد شيرين كننده 

   

 

00 11 2009 

-آب پرتقال : 

--يخ زده 

 
70 

 
Kg 

 

 

  Kg 70 تجاوز نكند 20---يخ نزده، با يك مقياس بريكس كه از  2009 12 00

  Kg 70--ساير  2009 19 00

   -آب گريپ فروت :  

  Kg 70 تجاوز نكند 20--با يك مقياس بريكس كه از  2009 21 00

  Kg 70--ساير  2009 29 00

   -آب ميوه هر يك از مركبات ديگر به تنهايي :  

  Kg 70 تجاوز نكند 20--با يك مقياس بريكس كه از  2009 31 00

  Kg 70--ساير  2009 39 00

   -آب آناناس :  

  Kg 70 تجاوز نكند 20--با يك مقياس بريكس كه از  2009 41 00

   --ساير:  2009 49 00

  Kg 15---آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره)  2009 49 10

  Kg 70---ساير  2009 49 90

  Kg 70-آب گوجه فرنگي  2009 50 00

   -آب انگور (همچنين آب انگور تازه) :  

  Kg 70 تجاوز نكند 30--با يك مقياس بريكس كه از  2009 61 00
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  Kg 65--ساير  2009 69 00

   -آب سيب :  

  Kg 70 تجاوز نكند 20--با يك مقياس بريكس كه از  2009 71 00

  Kg 70--ساير  2009 79 00

   -آب هر يك از ميوه ها و سبزيجات :  2009 80 

---آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن  2009 80 10

فروت و ليچي) 

 
15 

 
Kg 

 

  Kg 70--- ساير  2009 80 90

  Kg 70-مخلوط آب ميوه و سبزيجات  2009 90 00

 
 

 شرايط واردات -1-3
 وزرات بازرگاني در خصوص ابالغ فهرست اصالح شده كاالهاي 23/12/84 مورخ 84/2/19869 مطابق بخشنامه شماره 

 رعايت به ملزم اجباري استاندارد مشمول مقررات كاالهاي واردكنندگانمشمول مقررات استاندارد اجباري واردات، 

 از جامعه در كننده مصرف بعنوان خود برآنكه عالوه ننمايند؛ مراعات را الزامات قانوني چنانچه و بوده مربوطه قوانين

 تحقيقات و استاندارد مقررات موسسه قوانين اصالح قانون 9، 11، 12، 14 مواد براساس بلكه ديد؛ خواهند آن زيان

 آنها اجراي استاندارد هائي كه فرآورده با ارتباط در ايران گمرك. گرفت خواهند قانوني قرار تحت پيگرد ايران صنعتي

 فاقد كاالهاي ورود از واردات - و مقررات صادرات قانون اجرائي نامه آئين قانون - برطبق گرديده اعالم اجباري

آورد. انواع آب ميوه، نكتار و  مي بعمل جلوگيري ايران صنعتي و تحقيقات استاندارد موسسه از انطباق گواهينامه
  مشمول اين بخشنامه مي شود.كنسانتره

 

 بررسي و ارائه استاندارد (ملي يا بين المللي) -1-4
 نيز كند؛ لذا آب ميوه پيروي قواعد و ها استاندارد يكسري از بايد بازار در حضور براي محصولي هر آنجاييكه  از

 مورد در استاندارد سايت موسسه در شده انجام هاي بررسي با كه مي باشد استانداردهايي و خصوصيات داراي

 :آمد دست به ذيل به آب ميوه اطالعات مربوط استانداردهاي
  كه مربوط به ويژگي هاي ليمو ترش مي باشد.117استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي هاي آب سيب مي باشد. 365استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي هاي آب پرتقال مي باشد. 507استاندارد ملي ايران به شماره  •
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 كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون گوجه فرنگي مي باشد. 1112استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي هاي آب انگور مي باشد. 1634استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي هاي آب گريپ فروت طبيعي مي باشد. 2614استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به آب انگور تغليظ شده (كنسانتره) مي باشد. 2615استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي هاي آب انار مي باشد. 2616استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به روشهاي آزمون آب ميوه جات مي باشد. 2685استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي هاي آب سيب تغليظ شده مي باشد. 2687استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون شربت پرتقال مي باشد. 2735استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون شربت ليمو مي باشد. 2736استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي هاي قوطيهاي فلزي بسته بندي آب ميوه مي باشد. 2926استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي هاي آب آلبالو مي باشد. 3032استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به كيسه هاي پالستيكي بسته بندي آب ميوه مي باشد. 3191استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون آب ميوه و فرآورده هاي آن 3414استاندارد ملي ايران به شماره  •

مي باشد.. 
 كه مربوط به ويژگي هاي آب ميوه مخلوط مي باشد. 3687استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي ها و روشهاي آزمون پرتقال تغليظ شده (كنسانتره) 4083استاندارد ملي ايران به شماره  •

مي باشد. 
 كه مربوط به روش هاي اندازه گيري دي اكسيد گوگرد در آب ميوه و 4308استاندارد ملي ايران به شماره  •

سبزيها مي باشد. 
 كه مربوط به كاربرد آنزيم هاي خوراكي مجاز در آب ميوه و كنسانتره مي 4656استاندارد ملي ايران به شماره  •

باشد. 
 مي  در آب ميوهD– و L- كه مربوط به اندازه گيري اسيدهاي الكتيك، 5181استاندارد ملي ايران به شماره  •

باشد. 
 كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون آب گالبي مي باشد. 5514استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون آب آلبالو تغليظ شده 5528استاندارد ملي ايران به شماره  •

(كنسانتره) مي باشد. 
 كه مربوط به اندازه گيري اسيد ماليك در آب ميوه و سبزي مي باشد. 5638استاندارد ملي ايران به شماره  •
 كه مربوط به اندازه گيري اسيد ماليك در آب ميوه و فرآورده هاي آن مي 5641استاندارد ملي ايران به شماره  •

باشد. 
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 كه مربوط به ويژگي ها، نمونه برداري و روش هاي آزمون آب انار مي 5662استاندارد ملي ايران به شماره  •
باشد. 

 كه مربوط به اندازه گيري اسيد الكتيك در آب ميوه و فرآورده هاي آن مي 6169استاندارد ملي ايران به شماره  •
باشد. 

 كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون آب ميوه گريپ فروت تغليظ 6268استاندارد ملي ايران به شماره  •
شده مي باشد. 

 كه مربوط به ويژگي ها و روش هاي آزمون آب نارنگي تغليظ شده (ستبر) 7950استاندارد ملي ايران به شماره  •
 مي باشد.

 

 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد  -1-5

 ميلي ليتري 240آب ميوه با قطعات ميوه در بسته بندي قوطي فلزي  حاصل، اطالعات و شده انجام هاي بررسي با 
 ريال به فروش مي رسد. 6000توليد در داخل كشور با قيمت 

 

 موارد مصرف و كاربرد -1-6

  آب ميوه به طور مستقيم براي نوشيدن مورد مصرف قرار مي گيرد .
 
 بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

 ليتر مايعات استفاده كند. افرادي كه در نواحي گرمسير زندگي مي كنند 5/2 تا 5/1هر آدم بزرگسال بايد در هر روز بين 
استفاده از نوشابه هاي غيرالكلي يكي از راه هاي عمده رفع   به مايعات بيشتري نياز دارند.؛و يا فعاليت شديد بدني دارند

عطش است. امروزه مصرف كننده ها به مراتب از حق انتخاب بيشتري نسبت به گذشته برخوردارند. گرچه نوشابه هاي 
 اما اين صنعت با استفاده از نوآوري و خالقيت ؛گازدار همچنان محبوب ترين نوشيدني در ميان عامه مردم هستند

كارشناسان خود توانسته است محصوالتي مانند نوشابه هاي كم كالري و يا انرژ ي زا را به بازار عرضه كند. آب ميوه يكي 
 است و از نظر بهداشتي و ارزش غذايي باالتر از نوشابه گازدار است. يكي از انتخابها براي رفع عطشاز بهترين 

 استفاده بيشتر از ميوه و انواع سبزي ؛مهم ترين توصيه هايي كه در اجراي رژيم هاي غذايي به افراد گوناگون مي شود
است. استفاده از آب ميوه براي مصرف كننده بسيار راحت تر از ميوه تازه است و همچنين عمر ماندگاري آن نيز نسبت 

 و اهميت يافتن مساله   در دهه هاي اخير به موازات افزايش ميزان آگاهي هاي بهداشتي عمومي.به ميوه تازه بيشتر است
حفظ سالمت، به ويژه در جوامع صنعتي، مصرف سرانه انواع آب ميوه نيز به طور مرتب افزايش يافته است. در برخي 

از نقاط جهان، مراكزي در حال شكل گيري است كه به وسيله آب ميوه و عصاره سبزي ها به درمان بيماران اشتغال 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

آلمان، هلند، فرانسه و ژاپن با توجه به توسعه زندگي صنعتي و اينكه بيشتر  آمريكا،  كشور چين،6دارند. در اين ميان، 
  مصرف آب ميوه رشد كرده است. ؛وقت مردم خارج از منزل است

 مورد استفاده محصول اين جايگزين عنوان به تواند مي تازه ميوه البته و الشعير ماء گازدار، هاي نوشابه  بنابراين انواع

 و گازدار هاي نوشابه به انواع آنرا بسياري ميوه، آب انواع در موجود هاي ويتامين و غذايي ارزش بدليل گيرد. اما قرار
 آب انواع مصرف امكان و مصرف بدليل سهولت شد؛ گفته هم قبالً كه همان طور بعالوه دهند. مي ترجيح ماءالشعير

 .است نيز متداول تازه ميوه به جاي آن مصرف سال طول تمام در ميوه
 
 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -1-8

 مي گيرند. بدليل قرار استفاده مورد جهان تمام در نوشيدني ها ترين مصرف پر از يكي عنوان به ها ميوه آب امروزه

 اين توليد در خودكفايي به كرد. لذا رسيدن نگاه استراتژيك محصول يك عنوان به آن به توان مي وسيع، كاربرد همين

 .گيرد قرار توجه مورد بايد جات انواع ميوه پرورش و رشد در كشور هاي توانايي بر تكيه با محصول
  

 كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده -1-9
 .دارند قرار بعدي رتبه هاي در وآلمان سوئيس كشورهاي و است جهان در ميوه آب كننده مصرف بزرگترين  آمريكا
 اين عمده كنندگان جزو توليد نيز آلمان و چين كشورهاي و باشد مي نيز ميوه آب كننده توليد بزرگترين خود آمريكا

 .باشند مي محصول

 بالقوه كنندگان عنوان مصرف به خود جمعيت ميزان به توجه با كشورها تمامي گفت بايد كاال اين مصرف مورد  در

 به عمدتًا نقل و حمل هاي هزينه و شرايط صادرات به توجه با ايراني هاي ميوه آب روند. البته مي بشمار محصول اين

 .شوند مي صادر هاي كشورمان همسايه و فارس خليج حوزه عربي كشورهاي

 جمله از و فعاليت دارند ميوه آب انواع توليد در جات ميوه و كشاورزي توليدات ميزان به توجه با مختلفي  كشورهاي

 .كشور آمريكاست محصوالت اين كنندگان مصرف حال عين در و توليد كنندگان بزرگترين
 

 شرايط صادرات -1-10

 وزرات بازرگاني در خصوص اعالم قيمت پايه صادراتي انواع 14/05/86/ك/ف مورخ 1156/86 مطابق بخشنامه شماره 
 كميته دائمي قيمت گذاري كاالهاي صادراتي، قيمت پايه صادراتي انواع آب ميوه در 5/8/86آب ميوه، مطابق جلسه 

 تعيين گرديد. 24/0 ميلي ليتر با درب ايزي اپن از قرار هر بطري 240قوطي هاي فلزي تا 
 ضريب 86 همچنين مطابق جدول ضريب حمايت از كاالهاي صادراتي براي توسعه و نفوذ در بازارهاي هدف سال 

 درصد تعيين شده است. همچنين بايد مد نظر داشت كه آب ميوه جزو محصوالت 3حمايت از آبميوه و كنسانتره معادل 
 غذايي مي باشد كه داراي استانداردهاي سخت خوراكي در اروپا و آمريكا مي باشد.  
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

    

 بخش دوم : وضعيت عرضه و تقاضا
 

 رئوس مطالب
 
 - بررسي طرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون2-1
 
 - بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا2-2
 
 - بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تاكنون2-3
 
 - بررسي روند مصرف از آغاز برنامه2-4
 
 - بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم توسعه تاكنون و امكان توسعه آن2-5
 
 - بررسي نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم2-6
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

بخش دوم : وضعيت عرضه و تقاضا 
 همان طور كه پيش از اين نيز شرح داده شد؛ آب ميوه ها را مي توان از نظر انجام يا عدم انجام فرآيند شفاف سازي و 
ميزان ميوه طبيعي محتوي در گروههاي مختلف قرار داد. موضوع طرح حاضر، آب ميوه با قطعات ميوه است. بنابراين 

% باشد. در حال حاضر شركت بهنوش ايران (تهران) اقدام به توليد چنين 100ميزان ميوه طبيعي به كار رفته در آن بايد 
 (آب ميوه از 15131740محصولي مي كند. از شواهد امر چنين بر مي آيد شركت اين محصول را تحت كد آيسيك 

 (مشهد) نيز 2كنسانتره) به بازار عرضه مي كند. از طرفي شركت هاي گل افشان (اصفهان) و شهد ايران واحد شماره 
 درصد مي باشد و از نظر بازار، محصولي 30 تا 6اقدام به توليد شربت ميوه به همراه قطعات ميوه مي كنند كه ميوه آن 

مشابه تلقي مي شود. همچنين مي توان از شركتهاي ساسان شهد اروميه، مواد غذايي تاتائو و راني بعنوان ديگر توليد 
كنندگان محصوالت مشابه نام برد. 

  
 بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-1

 با استناد به اطالعات موجود در وزارت صنايع و معادن در حال حاضر واحد فعال توليدي به منظور آب ميوه از قطعات 
  ميوه در كشور موجود نمي باشد.

 
 بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا -2-2
 با توجه به عدم وجود كد آيسيك براي محصول مورد بررسي از آمار موجود اداره صنايع و معادن نمي توان بررسي  

 دقيقي در اين زمينه انجام داد. 
  

 بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-3
در آمار گمرك و با توجه به نحوه تعريف تعرفه ها، امكان بررسي ورود هر نوع آب ميوه به تفكيك وجود ندارد. بنابراين 

تنها مي توان به بررسي ميزان واردات انواع آب ميوه ها پرداخت كه البته همين امر هم براي بررسي و تجزيه و تحليل 
بازار بسيار ارزشمند است. 

به قرار زير است:  آب ميوه واردات ارزش و مقدار در گمرك جمهوري اسالمي ايران مندرج اطالعات به توجه  با
 

 ميزان واردات آب ميوه به كشور  – 4جدول شماره 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال

 3631227 6066121 7629205 785824 333527 - بر حسب كيلوگرم

 3889533 5281626 4402691 1021204 411361 -بر حسب دالر 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 ميزان واردات آب ميوه به كشور به طرز چشمگيري افزايش 83 تا 80 همان طور كه مشاهده مي شود؛ در طي سالهاي 
 روند كاهشي را نشان مي دهد كه يكي از عوامل آن افزايش توليد داخل است. ميزان 85داشته است. ادامه روند تا سال 

 در منابع وجود ندارد. 86 كاهش يافته است. اين در حالي است كه آماري براي ميزان واردات سال 85واردات در سال 
0Fالبته اين امر به معناي عدم وجود واردات نمي باشد. چنانچه در خبرها كشف محموله قاچاق آب ميوه را داشته ايم.

�  

 
 ميزان واردات آب ميوه به كشور – 1نمودار شماره 

 
  
 
 
 

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -2-4
 به منظور بررسي بازار مصرف محصول، بايد بازار كلي آب ميوه را مد نظر قرار داد. چرا كه مشتري اين محصول از ميان 

 خريداران آب ميوه است.  

 روند مصرف محصول را به روش زير مورد ارزيابي قرار مي دهيم:
  صادرات–روند مصرف = (توليد داخلي + واردات) 

 

                                                           
 خبرنامه پايگاه تخصصي كنسانتره و آبميوه ايران �
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

  (بر حسب تن)85 تا 80 روند مصرف از سال – 5جدول شماره 

 مصرف ظاهري صادرات واردات توليد داخلي سال

1380 3230739 - 34165 3196574 

1381 3273619 333 22810 3251142 

1382 3331729 785 11555 3320959 

1383 3512622 7629 20503 3499748 

1384 3851671 6066 53361 3804376 

1385 4068896 3631 61188 4011339 

 
% در هر سال مواجه بوده است كه اين 5 مصرف آب ميوه در كشور به طور متوسط با رشد 85 تا 80 در طي سال هاي 

امر نشان دهنده گرايش تمايالت بازار به مصرف اين محصول است. ساختار جوان جمعيت ايران و افزايش سطح آگاهي 
عمومي از مهم ترين داليل اين گرايش به شمار مي روند. بنابراين مي توان پيش بيني كرد كه با توجه به روند طي شده 

% نسبت به سال قبل 5طي ساليان اخير، نياز به اين محصول تا پايان برنامه در هر سال به طور متوسط با افزايش تقريبي 
مواجه است. البته رشد ميزان صادرات كشور در طي سالهاي گذشته مويد اين نكته است كه در صورت دارا بودن كيفيت 

باال، مي توان در بازارهاي صادراتي نيز موفق عمل كرد و سهم خود را در بازارهاي فعلي افزايش داده و حتي به دنبال 
يافتن بازارهاي جديد باشيم.  

 
 نمودار روند مصرف ظاهري آب ميوه در كشور – 2نمودار شماره 
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
 طرح هاي صنعتي

 

 

 

 
 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بررسي روند صادرات از آغاز برنامه سوم تاكنون -2-5
همان طور كه پيش از اين نيز گفته شد؛ در آمار گمرك و با توجه به نحوه تعريف تعرفه ها، امكان بررسي صادرات هر 

نوع آب ميوه به تفكيك وجود ندارد. بنابراين باز هم به بررسي ميزان صادرات انواع آب ميوه ها پرداخته خواهد شد. 
به قرار زير است:  آب ميوه صادرات ارزش و مقدار در گمرك جمهوري اسالمي ايران مندرج اطالعات به توجه  با
 

 ميزان صادرات آب ميوه از كشور  – 5جدول شماره 

 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال

 61188532 53361734 20503728 11555397 22810570 34165259 بر حسب كيلوگرم

 50208517 39416162 15320590 9332152 194046641 15960842بر حسب دالر 

 
 همان طور كه در نمودار زير نيز مشخص است؛ ميزان صادارت آب ميوه طي سالهاي اخير داراي رشد مناسبي بوده 

است كه از داليل اين امر مي توان به وجود بازارهاي مناسب منطقه اي و كيفيت باالي محصوالت توليدي اشاره كرد. 
 

 ميزان صادرات آب ميوه كشور – 3نمودار شماره 
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 بررسي نياز به محصول با الويت صادرات تا پايان برنامه چهارم -2-6
 :در حال حاضر، در ايران به داليل زير مصرف آب ميوه در حال رشد است 

 كل جمعيت كشور بهافراد نوجوان نسبت جوان بودن جمعيت ايران و باال بودن  •
وقت ارزش بيشتري پيدا مي كند و استفاده از آب ميوه به جاي در آن گسترش شهرنشيني و فرهنگ صنعتي كه  •

  ميوه خام
رشد فرهنگ بهداشت عمومي  و افزايش آگاهي عمومي  درباره فوايد مصرف نوشيدني هاي طبيعي به ويژه  •

بسته بندي شده هاي آب ميوه 
افزايش تعداد دانش آموزان در مراكز آموزشي كه سبب خريد و مصرف نوشابه ها و آب ميوه بسته بندي مي شود.  •
گرم شدن هوا، به دليل تغييرات جوي سال هاي اخير كه مي تواند موجب مصرف بيشتر نوشيدني و آب ميوه  •

 شود.

 منفي عليه نوشابه هاي گازدار و مطرح شدن آب ميوه به عنوان كاالي جايگزين در ميان محصوالت اتتبليغ •
كارخانه هاي مزبور 

 توسعه، توليد و چهارم برنامه اساس بر نفتي غير صادرات توسعه موانع رفع براي دولت عزم به توجه از طرف ديگر، با

 دارد؛ وجود كشور در كه فراواني بالقوه هاي حمايت هاي دولت و پتانسيل به توجه با نيز ميوه آب انواع صادرات

 و جهان در كاال اين مصرف گسترده به توجه با شد. همچنين سبب افزايش نياز كشور به توليد اين محصول خواهد
 اخير سال چند دارد. در وجود بازارهاي فرا منطقه اي نيز در رقابت امكان جات ميوه انواع رشد زمينه در ايران امكانات

 اين صادرات به داخلي، نيازهاي تامين بر اند عالوه توانسته و اند نموده فعاليت به شروع فراواني واحدهاي نيز

 .آن دارد مناسب از بازار حكايت كه نمايند اقدام نيز محصول
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 بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي
 

 رئوس مطالب
 

 - بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر كشورها3-1

 
 - بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجم سرمايه ثابت مورد نياز3-2

 
 - ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه، محل تامين و قيمت ارزي و ريالي آن3-3

 
 - پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح3-4

 
 - وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال3-5

 
 - بررسي و تعيين ميزان آب، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي3-6

 
 - وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني3-7

 
 - تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد3-8
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 بخش سوم : مطالعات فني و تكنولوژيكي

بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر  -3-1

 كشورها

 مورد محصوالت از كنسانتره سپس و كرده تبديل كنسانتره به را ميوه ابتدا ميوه، شربت و نكتار ميوه، آب توليد  براي

 مصرف دسترس در كه هايي ميوه آب به آن مجدداً تبديل و كنسانتره به ميوه آب تبديل آورند. علت مي بدست را نظر

  .مي باشد ميوه آب به نسبت كمتر حجم بدليل نگهداري كنسانتره سهولت گيرد؛ مي قرار كننده
1F را از طريق برون سپاريو قوطي در طرح حاضر، واحد توليدي كنسانتره ميوه 

ابتياع مي كند.  �

  

بسته بندي 
  ها عبارتند از: انواع بسته بندي از لحاظ جنس بسته

 ظروف شيشه اي -

 ظروف فلزي (قوطي آلومينيومي و آهني) -

 ظروف كارتني (تتراپك) -

 كيسه هاي آلومينيومي مجوف (دوي پك و چيير پك) -

  (Pet)بطري پالستيكي  -
در كشورما بيشترين سهم بازار مربوط به بسته بندي هاي آلومينيومي قابل انعطاف يا دوي پك است كه در حجم هاي تك  

نفره در بازار با نام هاي تجاري كارخانه هاي متعدد موجود است كه در سال هاي اخير حضور محصوالت جايگزين با 
بسته بندي قوطي روبه رشد است.  

دار با  ظروف تتراپك بيشترين سهم بازار جهاني را به خود اختصاص داده اند. به تازگي استفاده از ظروف تتراپك در 
اشكال متنوع براي بسته بندي و عرضه انواع آب ميوه، رشد چشم گيري داشته اند. يكي از ويژگي هاي عمده اين نوع 

بسته بندي، انعطاف پذيري آن به شكل دلخواه توليدكننده است. فرآيند توليد اين محصوالت به گونه اي است كه نيازي به 
پركردن آب ميوه به صورت داغ و استفاده از بسته بندي هاي مقاوم به حرارت نيست. اين موضوع به حفظ ارزش غذايي و 

ماندگاري مناسب انواع آب ميوه منجر مي شود.  
امروزه بيشتر محصوالت غذايي به صورت كنسرو شده و در قوطي عرضه مي شود. سهولت استفاده و ماندگاري زياد، از  

 به طوري كه در كشورهاي صنعتي دنيا مصرف انواع خوراكي ها و نوشيدني ها در ؛عوامل مهم در استفاده از قوطي است
 بسته بندي قوطي رايج است. قابليت بازيافت قوطي نيز از مهم ترين ويژگي هاي قوطي هاي فلزي است.

 

                                                           
� Out sourcing 
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 فرآيند توليد
 

 فرآيند توليد آب ميوه – 4نمودار شماره 
 

 
 

 مخلوط كردن

 اسيد سيتريك مخلوط شكر و آب، با بايد كنسانتره ميوه) شربت نكتارميوه، ميوه، نوشابه مورد تهيه (آب نوع به توجه با

 رقيق قابل شرب آب با و معدني مواد از عاري آب با را آن اوليه بريكس يا كنسانتره ميوه، آب سازي آماده گردد.  براي

 تغيير را ميوه طبيعي آب تركيب كه آبي شود. استفاده معدني مواد از عاري آب از است بهتر منظور كنند. بدين مي

 داراي بايد آب نامطلوب، و تغييرات رسوب تشكيل از جلوگيري براي گيرد. قرار استفاده مورد تواند مي نيز ندهد

 ايجاد دليل به ساپونين باشد. بويژه خاصي ويژگيهاي داراي استفاده نيز بايد مورد شكر باشد. ويژگي هاي مخصوصي

گردند.  مي حل يكنواخت صورت به همزن داراي تانك يك در شده، ذكر مواد.دارد زيادي اهميت ثانويه كدورت
 فيلتراسيون

 .شود مي داده فيلتر عبور از نهايت در شده تهيه ميوه آب شكر، و آب از حاصل معلق مواد جامد جداسازي منظور به

 

 هواگيري

 از ميوه آب تغييرات اكسيداتيو، از جلوگيري منظور به شود. مي حل ميوه آب در نيز هوا مقداري زدن، بهم  هنگام

 يك صورت به ميوه آب سيستم، اين خارج شود. در زيادي حد تا آن داخل هواي تا شود مي داده عبور هواگير دستگاه

 ميلي متر جيوه) خارج مي 30 تا 25و هواي داخل آن تحت خالء ( شده داده عبور استوانه سطح از فيلم نازك اليه
گردد. 
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 پركني

 پر سانتيگراد) درجه 60(تقريباً  ولرم صورت به بايد ميوه آب گيرد؛ انجام پركني عمل از بعد پاستوريزاسيون عمل  اگر

 دقيقه 1 مدت به سانتيگراد درجه 92در  ميوه آب نگيرد؛ انجام پاستوريزاسيون عمل پركني از بعد اگر شود. ولي

گردد.  مي پر مربوطه بندي بسته داخل سانتيگراد درجه 85 حداقل دماي با گرديده و سپس پاستوريزه
 

سرد كردن 
 مي داده  درجه سانتي گراد كاهش35 الي 30 تا سريعًا ميوه آب دماي پاستوريزاسيون، عمل يا و داغ پركني از بعد  

 به باشد. اگر مي اهميت حائز كيفيت چشايي حفظ نظر از هم و ميكروبيولوژيكي پايداري نظر از هم امر، شود. اين

 تغييرات سبب امر اين كه كشيد خواهد طول مدت مديدي گردند؛ رها خود حال به ها بطري كردن، سرد منظور

شد.   خواهد آبميوه رنگ و طعم در نامطلوب
 

 انبار كردن

 كار اين با شوند. نگهداري انبار قرنطينه در روز 5 مدت به ها ميوه آب است بهتر  بندي بسته و زني اتيكت از  بعد

 آيد. بوجود مي ميوه آب طعم در تعادل و يافته افزايش اينورسيون سرعت
 

به منظور تهيه قطعات ميوه و اضافه كردن به محتوي قوطي فرآيند زير انجام مي پذيرد. 
 

  ميوه كردن تميز و شستشو

 در را كار ميوه اين شوند. براي حذف كامًال آن سطحي هاي آلودگي است الزم توليد خط به ميوه ورود ابتداي در

 پاره در و هستند دريچه تخليه و شيب داراي ها نمايند. حوضچه مي ور غوطه خالص آب در مخصوص هاي حوضچه

 .بشود ميوه تميز كردن در تسريع موجب تا دارد جريان پايين از فشرده هواي ها كارخانه از اي

 بندي درجه

 و همچنين شده تر آسان دهنده برش و گيري پوست هاي ماشين كار كه شود مي موجب اندازه براساس بندي درجه

  شود. مي حاصل تري يكنواخت قطعات
 

  گيري پوست

 با گيري كرد. پوست استفاده مكانيكي هاي گيري پوست از توان  ميوه ها بسته به نوع ميوه مي گيري پوست براي

 مي حذف ميوه پوست راحتي به گرم % سود4 محلول از استفاده با حالت اين در كه است عملي سود هم با و دست

شود. 
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  بالنچينگ

 صورت غير اين در و كرد جايگزين خالص آب با را آن بايستي كه دارد وجود هوا زيادي معموالً مقدار ميوه، بافت در

 داغ نسبتاً آب در قطعات ميوه كه حالي در منظور اين رسد. براي مي آسيب ميوه بافت به پاستوريزاسيون فرايند طي

 را آن جاي بافت از هوا خروج پس از بالفاصله حالت اين دهند. در مي قرار خالء تحت را آنها باشند؛ مي ور غوطه

 .ماند نمي باقي بافت در خالي حفره هاي و گيرد مي آب

 
  قوطي در پركردن

 كردن پر از نمايند. پس مي قوطي وارد را آن است؛ داغ هنوز ميوه كه زماني و بالچينگ از پس بالفاصله  معموالً

 شود. مي اضافه آن به نيز شربت يا آب ميوه ميوه، جامد قطعات با قوطي

 پر معموالًٌ گردد. همچنين مي مخلوط و شده ها قوطي وارد هوا مقداري عمومًا شربت، و ميوه كردن پر در جريان

 از قبل ماند. لذا مي خالي باالي قوطي فضاي درصد ده و گرفته صورت آن گنجايش درصد 90 حدود تا قوطي كردن

 ها قوطي در هوا حضور گردد. خارج از قوطي و شده گرفته كامل طور به آن هواي است الزم ها قوطي بندي درب

است. بدين منظور فرآيند اگزاستينگ  ناپذير اجتناب آن خارج سازي ترتيب بدين كه گردد مي آن محتويات فساد سبب
انجام مي پذيرد. 

  
 

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي -3-3

 نياز بازار الزم ميزان دادن قرار مبناء و همچنين توليد تكنولوژي روي بر آمده بعمل بررسيهاي به توجه با  حال

 آالت ماشين اسمي ظرفيت آيد. عمل به آالت سازنده ماشين كارخانجات توليدي ظرفيت روي بر بررسي است

 روز كاري و يك 270 ميلي ليتري در ساعت است كه با درنظر گرفتن 240 قوطي فلزي 24000بررسي  مورد خط
خواهد بود. با توجه به مشكالت توليدي كه ممكن  در سال تن 10368  ساعته توان توليدي ماشين آالت  8شيفت 

  تن در سال برآورد و تعيين مي گردد.8600است در حين توليد پيش آيد؛ ظرفيت توليد واحد 
 
 برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت طرح 

 صنعتي مي گردد واحد يك ايجاد صرف كه است هزينه هايي بر مشتمل طرح ثابت سرمايه گذاري هزينه هاي

 از: عبارتند كه
 زمين .1

 محوطه سازي .2

 ساختمانهاي توليدي و اداري .3

 ماشين آالت و تجهيزات .4
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 تاسيسات عمومي .5

 اثاثيه و تجهيزات اداري .6

 ماشين آالت حمل و نقل درون و برون كارگاهي .7

 هزينه هاي قبل از بهره برداري .8

 هزينه هاي پيش بيني نشده .9
 تفصيل به جدول اين در موجود اعداد و است شده گنجانده ذيل جدول در طرح اين فوق الذكر  هزينه هاي

 گردد: مي ارائه ادامه در
 

  هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت طرح– 6جدول شماره 

 مبلغ هزينه ( ميليون ريال) شرح رديف

 500 زمين 1

 2780 ساختمان  2

 5/938 محوطه سازي 3

 560 وسائط نقليه  4

 5/2517 تاسيسات  5

 5/8432 ماشين آالت و تجهيزات  6

 50 تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي 7

 1590 هزينه هاي قبل از بهره برداري 8

 5/868 %)5پيش بيني نشده ( 9

 18237 جمع كل
 
 زمين 

بوده با در نظر گرفتن امكان  مترمربع 5000 معادل طرح، اجراي جهت ها ساختمان به توجه با نياز مورد  زمين
قرار  از آن روز قيمت گرفته در شهرك هاي صنعتي استان، انجام استعالم بر اساس كه توسعه آتي آن مي باشد

 مي باشد. ريال ميليون 500 معادل شده خريداري ارزش مجموع در كه ميباشد ريال  هزار100 متري
 

 هزينه كل (ميليون ريال) قيمت واحد (هزار ريال) مساحت (متر مربع) شرح

 500 100 5000 زمين
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 محوطه سازي 

 است. شده آورده ذيل در جدول آن هاي هزينه همراه به موارد اين كامل شرح  متر100x50با فرض زميني به ابعاد 
 

  هزينه محوطه سازي– 8جدول شماره 

 قيمت كل (ميليون ريال) ريال)هزار قيمت واحد ( واحد شرح

 5/127 30  متر مربع4250 خاكبرداري، خاكريزي و تسطيح

 150 500 متر طول 300ديوار كشي 

 135 180 متر مربع 750خيابان كشي و آسفالت 

 96 150 متر طول 600جدول بندي و پياده رو سازي 

 375 500 متر مربع 750فضاي سبز 

 15 300 متر مربع 50پاركينگ مسقف 

 30 1000  اصله تير30 روشنايي

 10 5000  عدد2 درب ورودي

 5/938 جمع

 

 ساختمان 

 به و خدماتي اداري توليدي، انبار، فضاهاي قبيل از كارخانه نياز مورد فضاهاي بيان به گزارش از بخش اين  در

 است. شده پرداخته يك هر هزينه به همراه و تفكيك
 

  هزينه ساختمان– 9جدول شماره 

 قيمت كل (ميليون ريال) قيمت واحد (هزار ريال) مساحت (متر مربع) شرح

 1375 2500 550 سالن توليد

 375 2500 150 انبار مواد اوليه و محصول

 50 2500 20 آزمايشگاه و ابزارآالت

 700 3500 200 ساختمان هاي اداري و خدماتي

 280 3500 80 نگهباني و سرايداري

 2780 جمع
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 ماشين آالت و تجهيزات 

 جنس استيل از آالت ماشين اكثر زيرا است. نياز مورد بااليي نسبتاً اوليه گذاري سرمايه كارخانه اين براي 

 .گردد كامالً رعايت بايد بهداشتي استانداردهاي كارخانه ساختمان طراحي در و بوده ضدزنگ
 ماشين آالت مورد نياز اين طرح را مي توان به صورت پكيج از شركتهاي سازنده خارجي تهيه نمود. 

 

 ليست ماشين آالت – 10جدول شماره 

 تعداد قيمت واحد (يورو)شرح ماشين آالت 

 1 4200بخار ژنراتور 

 1 24000آماده سازي ميوه 

 1 52000آماده سازي آب ميوه 

 1 592000پاستوريزاسيون و بسته بندي 

 1 2400كنترل كيفيت و آزمايشگاه 

  674600جمع 
 

 
 سازندگان ماشين آالت 

 ايتاليا از جمله معروف ترين سازندگان خط FENCO و FMC سوئيس، BUCHER آلمان، KHSشركتهاي  
توليد آبميوه و قوطي پر كن اروپايي هستند كه سابقه انجام پروژه هايي در ايران نيز در رزومه برخي از آنها به 

چشم مي خورد. 
 پيشنهاد مي شود. اين شركت با داشتن سابقه طوالني در اين صنعت، از KHS براي تهيه ماشين آالت، شركت 

مشهورترين سازندگان ماشين آالت و طراحي خط به شمار مي رود. بديهي است قيمت ماشين آالت در 
صورتي كه از شركت معتبرتري تهيه شوند؛ باالتر خواهد بود. قيمت هاي فوق براساس قيمت ماشين آالت 

ايتاليايي خواهد بود. 
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 تاسيسات 

مي  مطرح واحد صنعتي و كارخانه هر برپايي اركان مهمترين از يكي عنوان به مصرفي تأسيسات صنايع، تمام  در
 فضاي ميزان توليدي، انساني، ماشين آالت نيروي تعداد قبيل از پارامترهايي به توجه با تأسيسات باشند. اين

 از هريك بررسي به تفكيك به مي گردند. حال كارخانه پيش بيني هاي محوطه ساير و اداري فضاي ميزان توليدي،

 شده است. پرداخته نياز مورد مصرفي تأسيسات
 

  هزينه تاسيسات و تجهيزات عمومي– 11جدول شماره 

 قيمت (ميليون ريال)شرح  نام تجهيزات

 400 هزينه هاي انشعاب و تجهيزات الزم – kw 400توان  برق رساني

 500 تن ظرفيت با متعلقات جانبي 3ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن 

 100 بار به همراه كليه تجهيزات الزم 7فشار هواي فشرده 

 100- آبرساني به همراه لوله كشي 

 100شامل تانك سوخت يا انشعاب گاز  سوخت

 50 براي خنك كردن انبار 10000ظرفيت  كولر آبي

 1000 تن 100به ظرفيت  تجهيزات انبار سرد

 20 تلفن و ارتباطات 

 50 تاسيسات گرمايشي و سرمايشي 

 10 تاسيسات فاضالب 

 5/187 سيستم تصفيه آب 

 5/2517 جمع كل 

 

 
 
 اثاثيه و تجهيزات اداري 

مبلغ  مجموعًا مي باشد؛ غيره و طراحي لوازم اداري، صندلي، لوازم ميز، شامل كه طرح اين اداري تجهيزات  جهت
 .است شده گرفته نظر در ريال ميليون 50 
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 وسائط نقليه 

 .است زير قرار به واحد در نياز مورد نقليه وسائل

  هزينه وسائط نقليه مورد نياز– 12جدول شماره 

 قيمت كل (ميليون ريال) تعداد مشخصات فني نام تجهيزات

 140 2  وانت بار

 150 2 سواري 

 260 1 ليفتراك 

 10 5 گاري دستي 

 560 جمع كل
 
 هزينه هاي پيش بيني نشده 

 خواهد رخ طرح دوره اجرا در كه پيش بيني قابل غير فعاليتهاي برخي وقوع و قيمت ها نوسان امكان دليل  به

 شود. مي گرفته نظر در نشده بيني پيش هزينه ثابت، به عنوان گذاري سرمايه نياز مورد هاي هزينه %5داد؛ 
 

 هزينه هاي قبل از بهره برداري 
 تهيه طرح و مجوزها اخذ نقشه ها، تهيه و مطالعات هزينه بر مشتمل طرح بهره برداري از قبل  هزينه هاي

 هزينه شده باشد. مقدار برآورد مي آزمايشي اندازي راه دوران هزينه هاي و طرح پروژه كنترل و نظارت توجيهي،

 .باشد مي ريال ميليون 1590 معادل برداري بهره از قبل هاي
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه، محل تامين و قيمت ارزي و ريالي آن -3-4

. 
  برآورد مصرف مواد اوليه مورد نياز– 13جدول شماره 

 منبع تامينواحد قيمت واحد  مصرف ساليانه نام ماده اوليه

 داخل   تن 1260 كنسانتره ميوه پرتقال

 داخلكيلو  5000 تن 680 شكر

 داخلكيلو  22000 تن 13 اسيد سيتريك

داخل كيلو  8000تن  1پرتقال 

داخل عدد  1320عدد  24000قوطي فلزي 
 
 
 

 
 پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -3-5

داد. مهم ترين اين عوامل  قرار بررسي مورد را مهم عامل چند بايد كارخانه احداث براي مناسب منطقه انتخاب براي 
اي  ويژه اهميت از است كه مصرف بازار به رسيدن براي مناسب ارتباطي هاي راه يا و مصرف بازار به نزديكي

 .گردد احداث دسترس است؛ در مناسب اوليه مواد كه محلي نزديكي بايد در واحد اين است. همچنين برخوردار

 فعاليت به ميوه مشغول آب توليد زمينه در اكنون هم كه كارخانجاتي همچنين و شد ذكر باال در كه مواردي به توجه  با

 باشد؛ داشته وجود مصرف بازار به براي رسيدن مناسب ارتباطي راه و اوليه مواد تهيه امكان كه محلي هر هستند؛ در

 .كرد احداث را واحد اين ميتوان
 

 

 
 

 وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال -3-6

 كيفيت به در رسيدن عوامل مهمترين از توليد مختلف مراحل در اوليه مواد و محصول كيفيت بررسي اينكه به توجه با 

 بررسي از برخي است. همچنين با اهميت بسيار كيفيت كنترل واحد و آزمايشگاه واحد نقش باشد. مي محصول باالي

 و ديده آموزش پرسنل تعدادي به واحد اين در صورت گيرد. لذا بايست مي ديده آموزش كارگران توسط كيفي هاي
 .داريم نياز هاي آزمايشگاه تكنيسين و فني مهندسين همچنين
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 

  شرح پرسنل مورد نياز– 15جدول شماره 

 بخش و شرح وظايف تعداد نيروي انساني 

 

 پرسنل

 توليدي

  1 مدير كارخانه

  نفر)2 نفر)، مهندس فني و كنترل كيفي (1سرپرست توليد ( 3 مهندس

  نفر)8 نفر)، اپراتور توليد (2تكنيسين فني ( 10 كارگر ماهر

  8 كارگر ساده 

 

 پرسنل

 غير توليدي

 مسئوليت كل توليد، فروش، بازرگاني و مالي را بر عهده دارد 1 مدير عامل
  نفر)1 نفر)، ادراري و مالي (1بازرگاني و فروش ( 2 مديران ارشد

  نفر)2 نفر)، منشي (2 نفر)، فروش (1حسابدار ( 2 كارمند 

  1 خدمات

  28 جمع 
 
 

 
 بررسي و تعيين ميزان آب، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي -3-7

 كشور شهركهاي صنعتي در و است ميسر سراسري شبكه از انشعاب گرفتن طريق از مخابراتي انشعابات و برق آب، 

 براي كه مناسبي هاي ارتباطي راه به توجه با نيز سوخت است. تامين شده بيني پيش بخوبي اوليه امكانات اين

 .است تامين قابل راحتي به است؛ شده گرفته نظر در صنعتي شهركهاي
 
 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -3-8

لذا  است. گرفته شده نظر در دولت طرف از مناسبي مالي اعتبارات كوچك صنايع و بازده زود هاي طرح اجراي  براي
احداث  براي نياز مورد سرمايه ثابت از توجهي قابل قسمت و نمايد استفاده تواند مي تسهيالت اين از نيز طرح اين

 .كرد تامين را واحد
 
 تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد -3-9

 مختلف در مناطق جديد هاي واحد احداث و بود خواهد مطلوبي آوري سود داراي واحدي چنين احداث مجموع در 

 .است پذير امكان كشور
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 مهندسين مشاور تارا صنعت كرمان

 كوچك توليد و بزرگ كارخانجات از زيادي تعداد توسط كشور داخل در كه است محصوالتي جمله از ميوه  آب

 در و ندارد زيادي جهاني تفاوت قيمت با داخل در موجود باغي و كشاورزي منابع به توجه با نيز آن قيمت و ميشود

 برخي مورد در و باشد مي دارا را همچنان رقابت توانايي صنعت اين جهاني، تجارت سازمان به ايران پيوستن صورت

 .شود مي فراهم نيز محصوالتشان تر آسان امكان صادرات بيشتر توليد ظرفيت و باالتر تكنولوژي با هاي كارخانه


