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 مقدمه  •

 محصوالت انواع و یغذائ منابع نامناسب عیتوز شده، خشک جات وهیم صادرات توسعه اقتصادی تیاهم

 خشک تیماه لیدال جمله از جهان در محصوالت از ارییبس دیتول بودن ای منطقه و یفصل کشاورزی،

 طیشرا لیبدل محصوالت نگونهیا به کشورها از یبعض حد از شیب ازین نیهمچن  .باشدیم جات وهیم کردن
 آنها نگهداری زمان بودن محدود و تازه جات وهیم نقل و حمل باالی نهیهز نیهمچن و آنها یمیاقل خاص

 قالب در لیذ طرح جهت نیا به  . است امروز اییدن در محصول نیا تیاهم انگریب و امر نیا گرید لیدال

 .است شده انجام جات وهیم پسیچ دیتول طرح یامکانسنج و یمقدمات مطالعه
 
 

  محصولی معرف -١

ی ها فرآورده نیمهمتر از ها وهیم. باشندی م جات وهیم پسیچ گزارش نیا دری بررس مورد محصوالت 
 وی نیپروتئ مواد ، کربنی ها دراتیه نندما روبخشینیی غذا مواد بر عالوه و بوده بشر استفاده موردیی غذا
 و هیتغذ در رای مهم نقش و باشندیم موثر مواد ریسا وی معدن امالح ، ها نیتامیو انواع از سرشاری چرب

 .دارند عهده به انسان بدن بهداشت

 انگور ، زهخرب ، موز مانند آنها انواع ازی بعض و بوده ادیز اریبس ها وهیم در موجود کربنی ها دراتیه مقدار
  مواد نظر از ها وهیم انواع ازی بعض نیهمچن. روندی م بشمار کربنی دراتهایه ازی ای غن اریبس منابع .... و

 غذا هضم به زای انرژ مواد و سلولز و آبی ادیز مقدار داشتن با ها وهیمی کل بطور. باشندی می غنی نیپروتئ



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  6 صفحه
 

 

. دارندی مهم نقشی چاق ازی ریجلوگ منظور بهیی ذاغی مهایرژ در و کرده کمک بدن سمیمتابول میتنظ و
ی مهم اریبس فهیوظ ها نیتامیو . روندی م شمار بهی معدن امالح و ها نیتامیو ازی غن اریبس منابع ها وهیم

ی م بدنی اتیح اعمال اختالل باعث آنها کمبود و دارند عهده به انسان بدنی ولوژیزیف اتیعمل میتنظ در
 بخش که دارد ازین مختلفی معدن امالح و ها نیتامیو ازی نیمع مقدار به روزانه ما بدن نیبنابرا . شود
  .شودی م فراهم ها وهیم روزانه مصرف از آن ازی اعظم

 

   :شوندی م میتقس دسته دو به مصرف نظر از ها وهیم -
 در مصرفی عموم فرهنگ با آنها کردن خشک و هستند مصرف قابل تازه بصورت تنها کهیی ها وهیم  -١

  ...  .و خربزه و هندوانه مانند شودی نم افت یآنهای برای مصرف بازار و نبوده سازگار ما کشور
 بیس ، هلو ، زردآلو مانند هستند مصرف قابل تازه بصورت هم و شده خشک بصورت  هم کهیی ها وهیم  -٢
 .باشندی م مدنظر ها وهیم از نوع نیا گزارش نیا در که ... و مرکبات ، پرتقال ،

 هیتغذ دری مهم نقش و باشندی م انسان بدنی برای انرژ نیتامی اصل منابع از ها وهیم نکهیا به توجه اب
 نیهمچن و جهان در تیجمع رشد به رو روند به توجه با گرید طرف از و کنندی م فایا جهان مردم

ی ک یامروز جهان دممریی غذای ازهاین نیتام ، ایدن دری کشاورز وی زراعی ها نیزم کاهش زین و کشورمان
 فراوردهی  بند بسته وی لیتبد عیصنا به توجه نهیزم نیا در و باشدی م بحث مورد مسائل نیتری اساس از
  .باشدی م تیاهم پر اریبسیی غذای ها

 زمان شیافزا به بعد مرحله در و شودی م عاتیضا کاهش موجب نخست درجه در عیصنا نیا  گسترش
ی م مناسبی بند بسته با و کندی م کمکیی غذا و وی کشاورزی ها وردهفرآ تیفیک بهبود وی ماندگار

 ادیز اریبس مقدار به توجه با. رساند کننده مصرف دست به نقاط تمام در رایی غذای ها فرآورده توان
 بهی بند بسته وی لیتبد عیصنا جادیا به توجه وهیم بخش ژهیو بهیی غذا وی کشاورز عیصنا در عاتیضا
  .ردیگ یم قرار استفاده مورد یادیز زانیم
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 و گسترش حال دری ا ندهیفزا بطور افته یتوسعهی ها کشور در وهیم جمله ازیی غذا مواد کردن خشک
 بودن دسترس در علت به جهان در شده ندیفرای ها وهیم مصرف مقداری کل بطور . باشدی م توسعه

 ژهیبو. است شیافزا به رو تازه صورت به آن مصرف مقدار با سهیمقا در آنها بهداشت و تیفیک وی شگیهم
  .درآورد مطلوب بصورتی اتیعمل توسط را جات وهیم توانی م آنکه

    :از عبارتست ها وهیم کردن خشکی اصل عللی کل بطور -
 باعث کهی میآنز وی کروبیمی ها تیفعال  لیقب ازی کیولوژیبی ها تیفعال مقابل دریی غذا مواد حفظ -١

  .شوندی میی اغذ مواد  فساد وی خراب
 ونیداسیاتواکس وی میرآنزیغ شدنی ا قهوه لیقب از مضریی ایمیش انفعاالت و فعل سرعت  کاهش -٢

 یانباردار و نقل و حمل وی بند بسته سهولتی برا ها وهیم حجم و وزن کردن کمتر -٣

 بار کم فصول در استفادهی برا پربار فصول در آنها حفظ وی نگهدار -٤

 

 عاملیی غذا ماده ک یدر آب وجودی کل بطور. است جات وهیمی نگهدار روش نیتری میقد کردن خشک
 تیفعال لیقب نیای برا آب مقدار. استیی ایمیش انفعاالت و فعل و کروبهایم تیفعال نمو و رشدی برای اصل
 نشان رایی غذا ماده در آب حالت که استی کینامیترمود پارامتر ک ینیا. نامندی می آب تیفعال را ها
 ماده ک یدری آب تیفعال مقدار هرچه . باشدیم ک یو صفر نیب شهیهمی آب تیفعالی عدد مقدار. دهدیم

 کروبهایمی برا استفاده قابل که است ادیزی حد به موجود آب) خالص آب مثل (باشد کترینزد ک یبهیی غذا
 از و) 0.2 حدود معموال(است تر نییپا ک یازی لیخی آب تیفعال شده خشکیی غذا مواد در اما . بود خواهد

 در ونیداسیاکس عمل ، شوندیم متوقف ا یکمیی ایمیشی ها تیفعال اکثر وی کروبیمی ها تیفعال رو نیا
 مجددا 0.6 حدود در باالخره و رسدیم ممینیم به 0.4 حدود در و بوده دیشد 0.2 از کمتری آبی ها تیفعال
 اعمال نکهیا ضمن رسدیم ممیماکز بهی میرآنزیغ شدنی ا قهوه عملی آب تیفعال نیا در. شودیم ادیز

 از شیبی آب تیفعال در آنها توسطی سم مواد دیتول و کروبهایم رشد. است مالحظه قابل هم مضری میآنز
 .باشدیم 0.85
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 تیفیک شیافزای برا. گذاردی م ریتاث شده دیتول محصول تیفیک دری لیخ زین کردن خشک سرعت
   درجه شود ادتریز کردن خشک سرعت نکهیای برا ، کن کخشیی ابتدا کردن خشک هنگام در محصول

 کن خشک حرارت درجه شد ریتبخیی غذا ماده آب ازی ادیز مقدار نکهیهمی ول برندی م بکار را باال حرارت
 .شودی ریجلوگ ) جات وهیم( یی غذا ماده بهی حرارت صدمه از تا آورده تر نییپا را

 سمیکروارگانیم رشد کاهش موجب مناسبی های بند بسته از فادهاست زین تازه بصورت ها وهیمی نگهدار در
 مراحلی ط دری ده حرارت ندیفرا از استفاده تازهی ها وهیمی بند بسته در.شودی می کروبیم فساد و ها
 شدهی فرآور محصوالتی  نگهدار زمان  شیافزا جهینت در وی کروبیمی ها تیفعال کاهش باعث دیتول
 هیسرما به گذاران هیسرما بیترغ و قیتشوی کشاورز عاتیضا ازی ریجلوگ در مهم عوامل ازی کی. گرددیم

ی ها انیز کل از درصد 3.5ی ال 2 حدود در محاسبات  براساس که باشدیمی بند بسته بخش دری گذار
  . باشدی م آن ازی ناشی کشاورز بخش به وارده

 به دنیرس از پس آن یخوراک سمتق که شودیم گفته ییها وهیم به جات وهیم پسیچ  خالصه طور به
 برای گوناگون های وهیش به کردن خشک با رطوبت نیا اعظم بخش و دارد یفراوان رطوبت یعیطب گونه
 از یکی جات وهیم کردن خشک . شودیم گرفته ها وهیم از گر،ید کاربردهای ای نگهداری عمر شیافزا

 فساد امکان رطوبت، زانیم کاهش اثر رد روش نیا در .آنهاست یکروبیم فساد از رییجلوگ روشهای

 خشک . شودیم کم یتوجه قابل مقدار به زین مضر واکنشهای گرید سرعت و شودیم کم اریبس یکروبیم

ی م کاهش رییچشمگ زانیم به زین را آن حجم و وزن دارد یحفاظت اثر محصول روی نکهیا ضمن کردن
 در کردن خشک ضمن در ، دهدی م کاهش ار سازی رهیذخ و نقل و حمل های نهیهز جهینت در دهد،

  .است آسانتر آنها مصرف که شودیم ییها فرآورده دیتول باعث موارد یبرخ
  

   محصول آیسیک کد و نام -١-١

ی بند طبقه . است کیسیآی بند میتقسی اقتصادی ها تیفعال دری بند دسته وی بند طبقه نیتر متداول
 .ی اقتصادی ها تیفعالی الملل نیب استانداردی بند طبقه وی بند دسته : از است عبارت کیسیآ
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  9 صفحه
 

 

ی رقم هشت ، چهار ، دویی کدها کیهر به شده دیتول محصول و صنعت نوع به توجه بای بند دسته نیا 
   :است آمده لیذ در جات وهیم صنعت با مرتبط کیسیآی کدها . دهدی م اختصاص

  

   :  باشدی م نظر مورد گروه کننده مشخص : اول رقم 2

  یدنیآشام ویی غذا حصوالتم -15 

   : کندی م مشخص را گروه تیفعال: ی بعد رقم 2

  جاتی سبز و جات وهیم فساد از حفاظت وی آور عمل : 1513

   :شودی میی شناسا تیفعالی اختصاص صورت به : آخر رقم 4

  جات وهیم پسیچ:  15131431

  

 گمرکی تعرفه شماره  -٢-١

 نییتع وی تجار مبادالت و صادرات و واردات امر در االکی کدبند جهتی الملل نیبی ها ستد و داد در
 بری نامگذار وی بند طبقه از است عبارت که شودی م استفادهی بند طبقه نوع دو از رهیغ وی گمرک حقوق
ی بازرگان مبادالت در اساس نیهم بر ،ی الملل نیب تجارت و استاندارد مرکزی بند طبقه و بروکسل اساس
 بسته صنعت خصوص در که شودی م استفاده کاالهای بند طبقه جهت بروکسلی دبن طبقه رانیای خارج
   :باشدی م لیذ صورت به  جدول خشک جات وهیمی بند

           کرده خشک ، زردآلو    8131000

  کرده خشک ، آلو   8132000
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  10 صفحه
 

 

  کرده خشک ، بیس  8133000

  مذکور موارد از ریغ کرده خشکی ها وهیم ریسا   813400

 سود سهم نکهیا به توجه با ( شودی م محسوب ها کاالی گمرک ارزش درصد 4 معادلی ورود حقوق
  ).باشد صفری بازرگان

 وجود تهران معادن و عیصنا وی بازرگان اتاق تیسا دری گمرک تعرفه وهیم پسیچی برا هنوز است ذکر قابل
  .ندارد

  

   واردات شرایط  -٣-١

 ریسا از شده دارییخر محصوالت  .ندارد وجود خشک جات وهیم واردات برای یتیمحدود یقانون لحاظ از
   .شوندیم یابیارز رانیا یمل استانداردهای اساس بر کشور به ورود مجوز کسب جهت کشورها

  

   استاندارد ارائه و بررسی  -٤-١

 الزم خشک جات وهیم عرضه و دیتول مراحل در آنها اجرای که یالملل نیب و یمل استانداردهای شماره

  .است شده آورده لیذ بخش در باشند یم االجرا
  

  یمل استانداردهای )الف
 خشک جات وهیم یبهداشت دیتول کار نیآئ   7215 :

 خشک وییک دیتول کار نیآئ :   6871

 خشک هلوی دیتول کار نیآئ:   12     

 خشک یگالب دیتول کار نیآئ   : 3936
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  11 صفحه
 

 

 خشک زردآلوی دیتول کار نیآئ     :   11

 خشک بیس دیتول ارک نیآئ :   3612

 خشکبار بندی بسته جهت کارتن     :   36

 خشکبار صدور جهت یچوب های جعبه   : 1035

 خشکبار رطوبت رییگ اندازه روش   :   672

 خشکبار برداری نمونه روش :   1036

  تازهی ها وهیمی بردار نمونه روش   :   622

  
  یالملل نیب کدکس های استاندارد ) ب

    CAC/RCP5 -1971     شده خشک جاتیسبز و جات وهیم استانداردهای
  CAC/RCP3 -1969                     خشک جات وهیم یبهداشت شهاییآزما
 لیذ طیشرا تحت بیترت به دیبا کردن خشک جهت جات وهیم فرآوری مراحل فوق استانداردهای اساس بر

 کردن خشک مراحل هیکل و شده بندی زمان دیبا بندی بسته و دیتول ، سازی آماده اتیعمل . ردیپذ انجام

 ، یآلودگ هرگونه از که ردیپذ انجام یطیشرا تحت و رضرورییغ ریتاخ بدون دیبا بندی بسته و محصول
 .دیآ بعمل رییجلوگ سم مولد و زا مارییب های سمیکروارگانیم ریتکث ای فساد
  

  محصول جهانی و داخلی تولید قیمت زمینه در الزم اطالعات ارائه و بررسی  -٥-١

  :است شده داده شرح لیذ در آنها از یبرخ که گذارندی م ریتاث محصول متیق بر یمختلف پارامترهای
  

 در را ای عمده نقش و باشد یم دیتول ریمتغ های نهیهز نیمهمتر از یکی که یمصرف هیاول مواد متیق 1- 

 .دارد محصول شده تمام متیق نییتع
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  12 صفحه
 

 

 کانونهای و هیاول مواد نیتام منابع به یدسترس لحاظ از خصوص به احدو احداث ییایجغراف منطقه 2- 
 .دهدی م قرار ریتاث تحت را مربوطه های نهیهز محصول، مصرف

  
 زانیم و شده دیتول محصول تیفیک گذاری، هیسرما بر ریتاث قیطر از استفاده مورد تکنولوژی نوع3 - 
 .است موثر محصول فروش متیق بر ... و عاتیضا
  

 شده تمام متیق و دیتول ریمتغ های نهیهز بر میمستق ریتاث ازین مورد یانسان رویین های نهیهز 4- 
 .دارد محصول

  
 دیتول تیظرف شیافزا که بیترت نیا به ، است موثر محصول فروش متیق روی بر واحد دیتول تیظرف 5- 

  .گرددیم لمحصو شده تمام متیق کاهش باعث سربار های نهیهز نمودن سرشکن قیطر از

  
 نیتام را دیتول های نهیهز دیبا نکهیا بر عالوه شده دیتول محصول فروش متیق مذکور، نکات به توجه با

 محصول صادرات که یصورت در نیهمچن .آورد بدست را بازار از یسهم بتواند که باشد حدی در دیبا د،ینما

 امکان زین یخارج کنندگان دیتول با رقابت که باشد نحوی به دیبا گذاری متیق باشد، نظر مد زین دییتول

   .باشد ریپذ
 جات وهیم چپس لوگرمیک هر یفروش عمده متیق گرفته، صورت متیق استعالم به توجه با حاضر حال در

 انواع از و دارد لیآج به هیشب یبیترک جات وهیم پسیچ که آنجا از البته  .باشدی م الیر 220000 حدود

  .بود خواهد آن باتیترک تابع زین متیق لذا شود،یم استفاده بیترک نیا در شده خشک محصوالت
 جات وهیمی جهان متیق متوسط کشاورزی، و خواربار یجهان سازمان توسط شده منتشر اطالعات اساس بر

 متیق متوسط اساس نیهم بر. است بوده تن هر ازای به دالر 27774 الدی،یم 2004 سال در خشک

  .است بوده تن هر ازای هب دالر 32791 خشک زردآلوی
  

   مصرف موارد توضیح  -٦-١
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  13 صفحه
 

 

 نیتامیو ازی توجه قابل مقدار وجود علت به که روندی بشمارم جهان مردمی غذای اصل منابع از جات وهیم
 با و شوندی م محسوب انسان بدنی برا دیمف و سالم اریبسیی غذا مواد جمله از آنها دری معدن امالح ، ها

 ویی غذای ها فرآورده نیا مصرف به توجه جهان سطح در وزن شیافزا وی چاق  شیاافز به رو روند به توجه
 که است روشن. است کرده دایپ تیاهمی جهان سطح در خانوارهایی غذا سبد در آنها از استفاده شیافزا
 وهیم و وهیم پسیچی خانگ مصارف . است متفاوت تقاضا نوع بر بنا مصرف بازار به محصول عیتوز قهیطر
  . است گران و ابیکم آن در تازه وهیم که گرددی م بری فصول به شده خشک تجا

  

  محصول مصرف بر آن اثرات تحلیل و تجزیه و جایگزینی کاالهای بررسی  -٧-١

   :است ریز اقالم شامل تازه ا یو شدهی بند بسته خشک جات وهیمی برای نیگزیجا قابلی ها کاال

 پسیچ مانند تنقالت ریسا و یلیآج های دانه و غزهام کشمش، مانند خشک جات وهیم انواع ریسا  -١
 انواع یفراوان .شوند محسوب محصول نیا نیگزیجا کاالی توانندیم میحج غالت انواع و ینیزم بیس

 ارزش لحاظ به که را خشک جات وهیم از استفاده ، مردم ییغذا برنامه در آنها گرفتن قرار و تنقالت

 از که یتنقالت شدن نیگزیجا که یحال در دهدی م قرار ریتاث تحت ،دارند قرار باالتری سطح در ییغذا

 ییها فرآورده جای به شوند،ی م زین افراد ذائقه رییتغ باعث و ستندین یغن چندان ای هیتغذ ارزش نظر

 جامعه افراد سالمت بر یسوئ اثرات تواندیم خشک، جات وهیم انواع مانند توجه قابل ییغذا ارزش با

 ریسا و میپتاس م،یسد ها، نیتامیو انواع بر،یف از یغن نکهیا بر عالوه خشک جات وهیم . باشد داشته
 عناصر جذب جهینت در و بدن در سمیمتابول ندیفرآ بهبود باعث است، انسان بدن ازین مورد امالح

 به مردم قیتشو و ییغذا ارزش شناساندن برای نهیزم آوردن فراهم نرویا از . شودی م بدن در ارزشمند

  .باشد داشته موثری نقش جامعه سالمت در تواندیم تنقالت دسته نیا از استفاده
 ، جاتیترش ، کنسرو انواع شامل که) ی بند بسته و کردن خشک از ریبغ (شده ندیفرآ جات وهیم  -٢

 نموده محدود را آنها مصارف و بوده نهیپرهز معموال جات وهیم نوع نیا هیته . باشدی م وهیآبم و کمپوت
  .ستا



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  14 صفحه
 

 

 نیا در جهینت در و شوندی می بارآور سال ازی خاص فصول در ک یهر جات وهیم ؛ تازه جات وهیم  -٣
 وهیم معموال که گرید فصول دری ول دهندیم اختصاص خود به را وهیم مصارف ازیی باال درصد فصول
. باشدی می تصاداق ریغ آنها مصرف مردم عمومی برا و داشتهیی باال متیق و هستند ابیکم بازار در تازه
 .دیرس خواهد حداکثرخود به شدهی بند بسته جات وهیم مصرف فصول نیا در

 خانواده نیا رایز شودیمی خوددار شدهی بند بسته وهیم پسیچ دیخر از معموالیی روستای ها خانواده در
 وهیم فمصر و کنندی م دیخورش نور توسط جات وهیم کردن خشک به اقدام خود ، تابستان و بهار در ها

  .ردیگی م صورتی شهری ها خانواده توسط معموال خشک جات

 وقت دریی جو صرفه و کمتر نهیهز صرف با اندکه دهیرس جهینت نیا به مردم ازی اریبس امروزهی کل بطور
 کهیصورت در ، کنند استفاده شدهی بند بسته وهیم پسیچ مانندیی غذا عیصنا آماده محصوالت از توانندی م

 به توجه با لذا. است برخورداری کاف سالمت و بهداشت و الزم تیفیک از آماده محصوالت که دباشن مطمئن
 خواهد شیافزا شدهی بند بسته وهیم پسیچ مصرف ، ندهیآ در که رودیم انتظار ، تیجمع افزون روز رشد

  .افتی

  

   امروز دنیای در  کاال استراتژیکی اهمیت  -٨-١

 . کنندی م فایا جهان مردم هیتغذ در رای  ا عمده نقشیی غذا همم محصوالت ازی ک یعنوان به جات وهیم
 طیشرا ویی ایجغراف تیموقع. کنندی م استفادهیی غذا مواد نیا ازی مختلفی شکلها به جهان مردمی تمام
 به وادار را غذا صنعت ، جهان مختلف نقاط در مردم عادات و فصولی جو راتییتغ و هوا تنوع وی عیطب

 در غذا شهیهم بحران هرنوع بروز صورت در تا ، است کردهیی غذا مواد حفاظت گوناگون یها روش ابداع
  .باشد دسترس
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  15 صفحه
 

 

 عیصنا نیمحققی بررس مورد که سالهاست امروزی تکنولوژ در ان کاربرد ویی غذا مواد حفاظتی ها روش
 از رونیب در ها خانواده افراد هیکل بکار اشتغال وی تکنولوژی ها شرفتیپ با امروزه نیهمچن. باشدی میی غذا

  .نکند استفادهیی غذا  شدهی فرآور محصوالت از که استی ا خانواده کمتر ، منزل

 محافل بحث مورد مسائل نیتری اساس ازی ک یامروزه جهان مردمیی غذای ازهاین نیتام کهییآنجا از
 رشد از ایدنیی غذا منابع کهیحال در ، شده افزوده جهان تیجمع بر روز هر و باشدی می  الملل نیبی اقتصاد
ی های تکنولوژ از استفاده نیبنابرا . است کاهش به رو کشورها ازی بعض در  بلکه ستین برخورداری چنان

ی م  امروز جهان در  مهمی ها تیاولو ازی کیی یغذا محصوالت عمر طول و مقاومت شیافزای برا شرفتهیپ
 اقتصاد شرفتیپ و بهبود دری اساسی ها تیاولو ازی کی  شده خشک جات وهیم لیدال نیهم  بر بنا. باشد
ی ها نهیزم دری بازنگر ، کشورمان و جهان سطح دری اقتصاد تحوالت روند با نیهمچن. باشدی م  کشور
  .ستیضرور کشور داخل در ،ی اقتصاد وی صنعت

 محصوالت نواعا و یغذائ منابع نامناسب عیتوز شده، خشک جات وهیم صادرات توسعه اقتصادی تیاهم پس

 خشک تیاهم لیدال جمله از جهان در محصوالت از ارییبس دیتول بودن ای منطقه و یفصل و کشاورزی

 طیشرا لیبدل محصوالت نگونهیا به کشورها از یبعض حد از شیب ازین نیهمچن .باشدی م جات وهیم کردن
 زمان بودن محدود و تازه جات وهیم و جاتیسبز نقل و حمل باالی نهیهز نیهمچن و آنها یمیاقل خاص

  .است امروز اییدن در محصول نیا تیاهم انگریب و امر نیا گرید لیدال آنها نگهداری
 انرژی زانیم کاهش لحاظ از کردن خشک طیشرا و محصوالت یفیک طیشرا سازی نهیبه گرید طرف از

 از یکی یذائغ مواد کردن خشک .است تیاهم حائز زین شده خشک محصوالت یآلودگ کاهش و یمصرف

 امکان ،یی غذا ماده رطوبت زانیم کاهش اثر در روش نیا در . آنهاست یکروبیم فساد از رییجلوگ روشهای

.  ابدی یم کاهش یتوجه قابل مقدار به زین مضر واکنشهای گرید وسرعت شودی م کم اریبس یکروبیم فساد
 رییچشمگ زانیم به زین را آن حجم و وزن دارد یحفاظت اثر محصول روی نکهیا ضمن کردن خشک

 کردن خشک ضمن در  .کاهدی م سازی رهیذخ و نقل و حمل های نهیهز از جهینت در دهد،ی م کاهش

  .آسانتراست و تر راحت آنها مصرف که شودی م ییها فراورده دیتول باعث اغلب یغذائ مواد
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  محصول کننده مصرف و کننده تولید عمده های کشور  -٩-١

)تن : وزن واحد (جهان در خشک جات وهیم عمده نندگانک دیتول) : 1(جدول  

 1980 1979 1978 کشور میوه خشک کرده
 251 118 247 افریقای جنوبی سیب

 251 118 247    مجموع

 1500 2380 2051 استرالیا زردآلو

 3500 4000 5000 ایران زردآلو

 1704 1505 1139 افریقای جنوبی زردآلو

 700 900 680 اسپانیا زردآلو

 7000 12000 8000 ترکیه زردآلو

 14404 20785 16870   مجموع

 17000 18230 18350 ونان ی انجیر

 3500 5000 4250 پرتقال انجیر

 5000 6000 4250 اسپانیا انجیر

 57000 52000 50000 ترکیه انجیر

 82500 81230 76850   مجموع

 200 180 233 استرالیا هلو

 1300 1300 1300 شیلی هلو

 2707 2354 1931 افریقای جنوبی هلو

 4207 3834 3464   مجموع

 200 153 291 استرالیا گالبی

 888 636 570 افریقای جنوبی گالبی

 1088 789 861   مجموع

 10000 10000 9500 آرژانتین آلو

 2400 4000 2214 استرالیا آلو

 5500 5400 5200 شیلی آلو
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 16500 24308 21900 فرانسه آلو

 1673 1583 2081 افریقای جنوبی آلو

 15000 10798 14350 وگسالویی آلو

 51073 56089 55245   مجموع

  

   .ندارد وجود مختلفی کشورها در محصول مصرف زانیم ازی قیدق آمار و اطالعات نهیزم نیا در

  :محصول کننده مصرف و دکنندهیتول عمدهی داخلی ها شرکت -

 رانیا در جات وهیم پسیچ عمده دکنندگانیتولی برخ) : 2 (جدول

 تلفن
 ظرفیت 
تولید 

 )تن(
ردیف نام کارخانه نوع تولید محل کارخانه

6342487 2000 
  صدمتر باالتر از  سه راهی-تبریز 

  اهردست راست
 1 پشتکار قوطی تبریز چیپس میوه 

0151-
2230750 

و چیپس میوه جات  ناحیه صنعتی نارنج داربن-تنکابن  220
 مرکبات

 2 بهر زهری سامیان

8848885 135 
  شهرک صنعتی شمس آباد -تهران 

 15بلوار سروستان گلسرخ 
 3 صنایع غذایی فرینام بسته بندی چیپس موز

0443-
2383375 

700 
  شهرک صنعتی -ارومیه 

 فاز یک خ هشتم
 4 شهرام حقی چیپس میوه 

 5  اعظم-کردانی  یوه چیپس م  بخش قمصر شهر کامو-اصفهان  500 3623782886

021-
22087505 

500 
   خ طالقانی کوچه امیر -خوی 

 18بن بست فرازی پالک 
 چیپس میوه 

سهامی خاص سیب سرخ 
 خوی

6 

 7 شهریار میاندوآب چیپس میوه  شهرک صنعتی میاندوآب 100 9124661160

9121392059 800 
   بلوار میرداماد خ کازرون-تهران 

 9شمالی ک مسعود پالک 
 8 خشک سازان پایتخت چیپس میوه 

 9 مجتبی ربیعی چیپس میوه  خیابان صدف- سعادت آباد -تهران 1000 22067387
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 10 شاهرود ابتکار چیپس میوه  شهرک صنعتی شاهرود 700 2238259

         6655 )تن(مجموع 

  

 شعب ،یفروش خشکبار از توانی م آن از بعد و باشدی م  خانوار شدهی بند بسته وهیم پسیچ عمده مصرف
 .برد نامی بند بسته جات کارخانه نیهمچن و لوکسی ها مغازه ، شهروندی ها

  

  صادرات شرایط -١٠-١

 کاری روین و میعظ ریذخا وجود و متنوع اریبس و مناسبی میاقل طیشرا ازی برخوردار سبب به ما کشور
  .است برخورداریی غذا محصوالت ژهیبوی نفت ریغ صادرات بخش دری عالی تیترانز تیموقع از ، ارزان

یی غذا عیصنا محصوالت جمله ازی نفت ریغ عیصنا محصوالت کشور 130 از شیب به رانیا آمار اساس بر
 ، ازبکستان ، ترکمنستان ، هیترک ، ایتالیا ، جانیآذربا ، آلمان ، ها کشور نیا نیب در که است کرده صادر
 شدهی فرآور محصوالت انواع شامل کشوری نفت ریغی  صادرات یکاال درصد 62 معادل نیاکرا و  ژاپن ، هند
 جات وهیم اگر ، کشور داخل امکانات به توجه با و محصوالت انیم در. اند کرده جذب خود به رایی غذا

 اقالم ازی ک یگرددی بند بسته وی فرآوری جهانی  ها استاندارد برابر و مطلوب بطور کشور داخل مازاد
  .گرددیم موجب رای خوبی آور ارز که اشدبی م کشوری صادرات

 شده نیتدو استانداردهای با نظر مورد کاالهای کشورها، ریسا با کاال مبادله منظور به ت،یفیک لحاظ از

 داریخر کشور که یصورت در . شوندی م یابیارز رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد موسسه توسط
 خواهد انجام مربوطه استاندارد اساس بر دیتول د،ینما اعالم خود دیخر سفارش در را گریید استانداردهای

  .شد
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  تقاضا و عرضه تیوضع -٢

 و تقاضا و عرضه تیوضع به مربوطی های بررسی صنعت واحد ک یاحداث جهت در مهم اریبس مباحث از
 ازارب در تقاضا و عرضه مورد دری کلی دید ، های بررس نیا. باشدی م کشور در موجودی واحدها و بازار

 .آوردی م بوجود مصرف

 آنها مصرف بازار و باشندی م ها خانواده مصرفی ضرور وی اساس اقالم جز ها وهیم شد گفته که همانگونه
 آن جز جات وهیم. دارند کننده مصرف جهان و کشور نقاط تمام در و نداردی خاص مناطق به اختصاص زین

 رشد شیافزا با نیبنابرا باشندی م مصرف بازار یدارا شهیهم که هستندیی غذای ها فرآورده از دسته
 و واردات وی داخل داتیتول نهیزم در موجود آمار. داشت خواهدی صعود ریس زین آنها مصرف روند تیجمع

  .باشدیم  مطلب نیا نشانگر زین محصوالت نیا صادرات

  

ی اه واحدی ژتکنولو سطح و آنها دادتع و واحدها محل و برداری بهره ظرفیت بررسی -١-٢
 دیتول در استفاده مورد آالت نیماش سازندهی ها شرکت ،نامی اسم تیظرف ، موجود

  محصول
 
   .است آمده آنها تیظرف وی بردار بهره محل همراه به  فعالی ها کارخانه) 2 (جدول در
 فن شرکت به توانی م وهیم پسیچ در استفاده مورد التآ نیماش سازندهی داخلی ها کتشر جمله از

 اشاره 104 واحد –ی تکنولوژ ویب ویی غذا عیصنای فناور شهرک –یی ایآس بزرگراه ، مشهد در واقع ، آوران
   .کرد

  
 ، تعداد نظر از( اجرا دست در توسعهی ها طرح و دیجدی ها طرح تیوضعی بررس  -٢-٢

 شده انجامی های گذار هیسرما و آنهای تکنولوژ سطح وی کیزیف شرفتیپ زانیم ، اجرا محل ، تیظرف
 )ازین موردی مابق می الیر وی ارز از اعم
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  جات وهیم پسیچ صنعت دری کیزیف شرفتیپ درصد 60 بای ها طرح تیظرف و تعداد) :4 (جدول
 استان ظرفیت واحد تعداد

 آذربایجان  شرقی 10510 تن 16

 آذربایجان  غربی 2807 تن 6

 اصفهان 830 تن 3

 بوشهر 3000 تن 1

 تهران 39150 تن 37

 خراسان  رضوی 1550 تن 2

 زنجان 5500 تن 6

 سمنان 700 تن 1

 قزوین 550 تن 2

 گلستان 3190 تن 5

 لرستان 300 تن 1

 گیالن 525 تن 2

 مازندران 2170 تن 4

 کرمانشاه 100 تن 1

 جمع 70882 تن 87
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 لیدال نیتر عمده از . است برخورداری کم صحت از عیصنا وزارت در شده ثبتی ها آمار رسدی م نظر به
   :برد نام لیذ موارد به توانی م را ها آمار نیا صحت عدم

 یکیزیف شرفتیپ درصد نشاندن کمتر با شتریب وام و التیتسه گرفتن -١

   آن از ریغ تیفعالی برا التیتسه از استفاده و آن ازیامت گرفتنی برا کارخانه ثبت -٢
  )کجا از چقدر (89 الس انیپا تا – برنامه آغاز از محصول واردات روندی بررس   -٣-٢

 ریاخی ها سال در خشک جات وهیم واردات نهیهز آمار) : 5 (جدول

$ 1388 $ 1389 

 زردآلو، خشک کرده 617482 زردآلو، خشک کرده 601642

 آلو، خشک کرده 189947 آلو، خشک کرده 269995

 سیب، خشک کرده 23855 سیب، خشک کرده 0

 سایر میوه های خشک کرده 1161518 سایر میوه های خشک کرده 1072866

 جمع 1992802 جمع 1944503

$ 1386 $ 1387 

 زردآلو، خشک کرده 113574 زردآلو، خشک کرده 122841

 آلو، خشک کرده 0 آلو، خشک کرده 2678

 سیب، خشک کرده 0 سیب، خشک کرده 0

 سایر میوه های خشک کرده 1030817 سایر میوه های خشک کرده 1126080

 جمع 1144391 جمع 1251599

   $ 1385 

 زردآلو، خشک کرده 0   

 آلو، خشک کرده 1086   

 سیب، خشک کرده 0   

 سایر میوه های خشک کرده 294360   

 جمع 295446    
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 )گرم لویک (ریاخی ها سال در خشک جات وهیم واردات زانیم آمار) : 6 (جدول

 1389 )کیلوگرم(وزن  1388 )کیلوگرم(وزن 

 زردآلو، خشک کرده 807384 زردآلو، خشک کرده 1448581

 آلو، خشک کرده 212255 آلو، خشک کرده 611395

 سیب، خشک کرده 19780 سیب، خشک کرده 0

 دهرسایر میوه های خشک ک 1844864 دهرسایر میوه های خشک ک 1709801

 جمع 2884283 جمع 3769777

 1387 )کیلوگرم(وزن  1386 )کیلوگرم(وزن 

 زردآلو، خشک کرده 258521 زردآلو، خشک کرده 269897

 آلو، خشک کرده 0 آلو، خشک کرده 4200

 سیب، خشک کرده 0 سیب، خشک کرده 0

 دهرسایر میوه های خشک ک 1922200 دهرسایر میوه های خشک ک 2080997

 جمع 2180721 جمع 2355094

 1385 )کیلوگرم(وزن    

 زردآلو، خشک کرده 0   

 آلو، خشک کرده 545   

 سیب، خشک کرده 0   

 دهرسایر میوه های خشک ک 506685   

 جمع 507230    

  
  محصول مصرف روندی بررس  -٤-٢
ی ظاهر مصرف شاخص از استفاده و باشدی می ضرور گذشته تیوضع از اطالع ، مصرف روندی بررسی برا
   :دیآی م بدست ریز رابطه از و باشدی م معمول برآورد روش کی

C=Y+M‐X‐K                                                                                                              
C : یظاهر مصرف 
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  23 صفحه
 

 

Y : یداخل دیتول  
M : واردات 

X : صادرات 

K : انباری موجود  
 و آنی صعود روندی نیب شیپ و 89 سال در وهیم بسیچ فعال کارخانجات داتیتول زانیم به توجه با

 زانیم  توسعه، پنجم برنامه در ها ارانه یطرحی راستا دری اقتصادیی شکوفا داشتن نظر در با نیهمچن
  میکردی نیب شیپ را 94 سال در وهیم پسیچ دیتول

   )تن ( 1394 سال در دیتولی نیب شیپ) : 7 (جدول

  
 نرخ میکن فرض اگر حال. شد گرفته نظر در تن 5410 گذشته سالی طی ظاهر مصرف باال رابطه طبق
 به کننده مصرف توجه ی ساالنه شیافزا درصد 3 گرفتن نظر در با و درصد 7/1 حدود کشور تیجمع رشد

  .شد خواهد تن 6900 محصول نیای ظاهر مصرف بایتقر 1394 سال در  ، دیجد نسبتایی غذا محصول نیا
  .است شده برآورد تن 1500 بایقرتی داخل مصرفی برا محصول کمبود مقدار نیبنابرا

 محصول کمبود مقدار و 89 سالی اهرظ مصرف وردآبر) : 8 (جدول

 صادرات واردات تولید داخلی سال
  مصرف ظاهری

 )تن(

89 6700 210 1500 5410 
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  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  24 صفحه
 

 

 6900 94مصرف ظاهری پیش بینی شده در سال 

 1490 مقدار کمبود محصول برای مصرف داخلی

  

      آن توسعه امکان و  90 سال انیپا تا – برنامه آغاز از حصولم صادرات روندی بررس -٥-٢
   )است شده صادر کجا به چقدر( 

 کرده خشک ، زردآلو -١

 رانیا کرده زردآلو،خشک صادرات) : 9 (جدول

 89سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه کشور

 127,794 1,323,762,948 55,563 خشک کرده,زردآلو  8131000 عراق

 122,702 1,274,854,926 41,127 خشک کرده,زردآلو  8131000 ارمنستان

 10,614 110,252,664 2,378 خشک کرده,زردآلو  8131000 آلمان

 2,542 26,474,542 1,076 خشک کرده,زردآلو  8131000 استرالیا

 1,236 12,755,801 425 خشک کرده,زردآلو  8131000 قطر

 308 3,165,932 139 خشک کرده,زردآلو  8131000 بحرین

 133 1,383,067 61 خشک کرده,زردآلو  8131000 سوئیس

 88سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه کشور

 458,536 4,556,208,493 261,946 خشک کرده,زردآلو  8131000 عراق

 108,321 1,071,578,700 37,386 هخشک کرد,زردآلو  8131000 ارمنستان

 31,098 310,453,254 10,366 خشک کرده,زردآلو  8131000 امارات 

 30,600 297,379,200 10,200 خشک کرده,زردآلو  8131000 آذربایجان

 25,575 258,205,200 8,525 خشک کرده,زردآلو  8131000 روسیه

 4,170 41,697,690 1,390 خشک کرده,زردآلو  8131000 بحرین
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  25 صفحه
 

 

 3,898 38,879,511 1,238 خشک کرده,زردآلو  8131000 گرجستان

 468 4,693,572 459 خشک کرده,زردآلو  8131000 استرالیا

 392 3,895,304 297 خشک کرده,زردآلو  8131000 سوئد

 87سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه کشور

 2,979,144 28,293,606,963 2,827,214 خشک کرده,و زردآل 8131000 عراق

 1,432,365 14,000,466,933 477,455 خشک کرده,زردآلو  8131000 روسیه

 304,786 2,928,291,154 94,570 خشک کرده,زردآلو  8131000 آذربایجان

 239,499 2,329,209,870 234,800 خشک کرده,زردآلو  8131000 بلژیک

 159,540 1,577,974,410 53,180 خشک کرده,زردآلو  8131000 اوکراین

 108,173 1,057,036,936 43,463 خشک کرده,زردآلو  8131000 ارمنستان

 60,210 573,741,090 20,070 خشک کرده,زردآلو  8131000 یوگسالوی 

 46,107 448,425,468 15,369 خشک کرده,زردآلو  8131000 بلغارستان

 41,004 400,304,100 40,200 خشک کرده,زردآلو  8131000 ترکیه

 34,170 340,876,350 33,500 خشک کرده,زردآلو  8131000 آمریکا

 21,900 220,489,200 7,300 خشک کرده,زردآلو  8131000 بلوروس 

 19,950 183,304,650 6,450 خشک کرده,زردآلو  8131000 کویت

 18,477 182,668,068 13,998 خشک کرده,زردآلو  8131000 قزاقستان

 13,536 133,749,216 10,255 خشک کرده,زردآلو  8131000 مونته نگرو

 12,633 123,740,235 12,385 خشک کرده,زردآلو  8131000 ازبکستان

 12,237 120,774,744 4,719 خشک کرده,زردآلو  8131000 امارات

 10,200 98,634,000 10,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 دانمارک

 8,516 81,963,104 2,880 خشک کرده,زردآلو  8131000 قطر

 6,000 58,218,000 2,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 رومانی

 2,796 27,305,736 932 خشک کرده,زردآلو  8131000 گرجستان

 2,491 23,681,533 901 خشک کرده,زردآلو  8131000 بحرین

 2,040 19,604,400 2,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 هنگ کنگ

 1,555 14,895,345 1,111 خشک کرده,زردآلو  8131000 انگلستان
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  26 صفحه
 

 

 1,002 9,487,894 984 خشک کرده,زردآلو  8131000 هلند

 685 6,548,600 672 خشک کرده,زردآلو  8131000 استرالیا

 407 3,780,216 399 خشک کرده,زردآلو  8131000 ترکمنستان

 180 1,724,220 180 خشک کرده,زردآلو  8131000 لیبی

 59 564,689 45 خشک کرده,زردآلو  8131000 کانادا

 86سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه کشور

 887,815 8,247,248,707 870,601 خشک کرده,زردآلو  8131000 عراق

 208,937 1,936,390,075 202,400 خشک کرده,زردآلو  8131000 آلمان

 119,994 1,114,851,882 94,945 خشک کرده,زردآلو  8131000 روسیه

 64,425 600,464,924 30,682 خشک کرده,زردآلو  8131000 ارمنستان

 52,785 488,463,849 17,595 خشک کرده,زردآلو  8131000 آذربایجان

 39,000 360,906,000 13,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 فرانسه

 29,700 276,982,200 9,900 خشک کرده,زردآلو  8131000 گسالوییو

 28,682 266,352,952 10,286 خشک کرده,زردآلو  8131000 امارات 

 21,000 194,271,000 7,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 بوسنی 

 17,340 161,938,260 17,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 ترکیه

 13,590 126,719,160 4,530 خشک کرده,زردآلو  8131000 رومانی

 12,362 115,448,526 4,322 خشک کرده,زردآلو  8131000 کویت

 9,617 88,904,952 9,439 خشک کرده,زردآلو  8131000 چابهار

 3,998 37,396,620 1,378 خشک کرده,زردآلو  8131000 قطر

 2,784 25,752,000 2,730 خشک کرده,زردآلو  8131000 دانمارک

 2,700 24,956,100 900 خشک کرده,زردآلو  8131000 گرجستان

 1,759 16,368,722 732 خشک کرده,زردآلو  8131000 بحرین

 750 6,976,005 736 خشک کرده,زردآلو  8131000 هلند

 568 5,303,888 557 خشک کرده,زردآلو  8131000 سوئد

 300 2,747,700 100 خشک کرده,زردآلو  8131000 عربستان 

 201 1,869,702 198 خشک کرده,زردآلو  8131000 انگلستان
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  27 صفحه
 

 

 85سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کيلو(وزن  توضيحات تعرفه تعرفه کشور

2,934,571 خشک کرده,زردآلو  8131000 عراق 32,176,385,538 3,500,178 

 570,542 5,262,318,782 290,794 خشک کرده,زردآلو  8131000  روسیه

 97,920 902,594,430 96,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 آلمان

 95,196 877,908,280 37,596 خشک کرده,زردآلو  8131000 ارمنستان

 89,070 818,660,280 29,690 خشک کرده,زردآلو  8131000 عربستان 

 75,000 690,015,000 25,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 یوگسالوی

 30,404 280,031,352 11,128 خشک کرده,زردآلو  8131000 امارات 

 23,400 215,701,200 18,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 مراکش 

 20,762 190,636,684 20,762 خشک کرده,زردآلو  8131000  سوریه

 19,278 177,646,770 18,900 خشک کرده,زردآلو  8131000 بلژیک

 17,340 159,822,780 17,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 ترکیه

 16,830 154,583,550 16,500 خشک کرده,زردآلو  8131000 آمریکا

 16,531 152,324,161 34,440 خشک کرده,زردآلو  8131000 ایتالیا

 14,985 138,416,445 4,995 خشک کرده,زردآلو  8131000 اوکراین

 10,452 96,213,138 4,471 خشک کرده,زردآلو  8131000 قطر

 9,968 91,764,874 3,930 خشک کرده,زردآلو  8131000 ویتک

 8,904 82,205,976 4,200 خشک کرده,زردآلو  8131000 رومانی

 6,897 63,552,535 2,437 خشک کرده,زردآلو  8131000 بحرین

 4,152 38,260,896 1,384 خشک کرده,زردآلو  8131000 سوئیس

 3,465 31,943,835 2,625 خشک کرده,زردآلو  8131000 مالزی

 2,970 27,368,550 990 خشک کرده,زردآلو  8131000 گرجستان

 2,640 24,369,840 2,000 خشک کرده,زردآلو  8131000 هنگ کنگ

 1,912 17,632,312 960 خشک کرده,زردآلو  8131000 سوئد

 1,499 13,809,074 1,102 خشک کرده,زردآلو  8131000 استرالیا

 1,440 13,275,360 480 خشک کرده,دآلو زر 8131000 لبنان

 792 7,292,736 600 خشک کرده,زردآلو  8131000 ترکمنستان
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  28 صفحه
 

 

 151 1,385,878 90 خشک کرده,زردآلو  8131000 اردن

  

  

  :کرده خشک ، آلو -٢

  رانیا کرده آلو،خشک صادرات) : 10 (جدول

 85سال 

 )دالر (ارزش )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

2,313,733 خشک کرده,آلو  8132000 پاکستان 82,969,040,020 9,005,305 

 1,231,053 11,339,667,636 592,847 خشک کرده,آلو  8132000  امارات 

 774,486 7,130,006,517 665,187 خشک کرده,آلو  8132000 عراق

 665,493 6,134,479,403 303,776 خشک کرده,آلو  8132000 هند

 114,479 1,055,329,976 35,389 خشک کرده,آلو  8132000 آمریکا 

 108,684 1,002,652,636 27,171 خشک کرده,آلو  8132000 ترکیه

 54,872 506,044,084 45,226 خشک کرده,آلو  8132000 افغانستان

 25,500 235,033,500 12,500 خشک کرده,آلو  8132000 بنگالدش

 21,887 201,746,788 9,682 ردهخشک ک,آلو  8132000 کویت

 20,961 193,243,509 12,542 خشک کرده,آلو  8132000 کانادا

 10,296 94,819,400 5,049 خشک کرده,آلو  8132000 عربستان

 9,793 90,275,931 4,017 خشک کرده,آلو  8132000 سوئد

 8,210 75,538,620 3,122 خشک کرده,آلو  8132000 استرالیا

 7,121 65,313,824 4,632 خشک کرده,آلو  8132000 آلمان

 6,800 62,710,960 1,700 خشک کرده,آلو  8132000 قزاقستان

 6,415 58,951,218 2,840 خشک کرده,آلو  8132000 انگلستان

 2,643 24,391,227 1,545 خشک کرده,آلو  8132000 رومانی

 2,301 21,196,557 1,128 خشک کرده,آلو  8132000 بحرین
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  29 صفحه
 

 

 1,156 10,642,521 567 خشک کرده,آلو  8132000 نروژ

 119 1,095,809 70 خشک کرده,آلو  8132000 قطر

 7 64,512 4 خشک کرده,آلو  8132000 ف شاهد

 86سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

1,373,126 خشک کرده,آلو  8132000 پاکستان 50,800,755,620 5,464,362 

 1,020,545 9,477,446,098 474,292 خشک کرده,آلو  8132000  امارات 

 314,952 2,928,513,163 147,770 خشک کرده,آلو  8132000 هند

 100,880 936,287,788 124,388 خشک کرده,آلو  8132000 عراق

 71,616 666,405,072 40,196 خشک کرده,آلو  8132000 کانادا

 62,526 581,164,539 29,437 خشک کرده,آلو  8132000  آمریکا

 35,081 323,952,111 17,196 خشک کرده,آلو  8132000 عربستان

 30,130 278,702,868 15,028 خشک کرده,آلو  8132000 کویت

 28,672 266,381,707 8,375 خشک کرده,آلو  8132000 انگلستان

 15,263 141,884,848 10,970 خشک کرده,آلو  8132000 افغانستان

 10,121 94,084,816 12,049 خشک کرده,آلو  8132000 ترکمنستان

 9,622 89,059,494 6,322 خشک کرده,آلو  8132000 آلمان

 7,729 71,760,837 3,789 خشک کرده,آلو  8132000 سوئد

 5,352 49,666,560 1,338 خشک کرده,آلو  8132000 آذربایجان

 4,594 42,806,457 2,216 خشک کرده,آلو  8132000 بحرین

 2,072 19,229,272 1,016 خشک کرده,آلو  8132000 هلند

 1,763 16,360,640 645 خشک کرده,آلو  8132000 نیوزیلند

 437 4,043,561 97 خشک کرده,آلو  8132000 استرالیا

 255 2,379,864 125 خشک کرده,آلو  8132000 قطر

 100 931,000 49 دهخشک کر,آلو  8132000 مالزی

 22 199,100 11 خشک کرده,آلو  8132000 ف شاهد

 87سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  30 صفحه
 

 

 2,886,236 27,956,532,643 845,020 خشک کرده,آلو  8132000 پاکستان

 1,086,390 10,638,396,940 428,700 خشک کرده,آلو  8132000  امارات 

 448,836 4,413,481,200 112,350 خشک کرده,آلو  8132000 آذربایجان

 382,940 3,754,543,053 174,660 خشک کرده,آلو  8132000 هند

 123,376 1,177,284,616 60,480 خشک کرده,آلو  8132000 عربستان

 75,627 742,602,950 25,527 خشک کرده,آلو  8132000 کانادا

 50,102 495,659,086 24,560 خشک کرده,آلو  8132000 هنگ کنگ

 42,428 422,265,848 11,210 خشک کرده,آلو  8132000  آمریکا

 34,546 321,689,904 24,074 خشک کرده,آلو  8132000 عراق

 7,532 71,548,672 2,427 خشک کرده,آلو  8132000 انگلستان

 5,202 48,321,276 2,550 خشک کرده,آلو  8132000 افغانستان

 4,379 41,918,087 2,808 خشک کرده,آلو  8132000 سوئد

 3,803 35,414,466 1,864 خشک کرده,آلو  8132000 استرالیا

 3,253 31,527,340 1,595 خشک کرده,آلو  8132000 بحرین

 3,219 31,445,435 1,384 خشک کرده,آلو  8132000 آلمان

 1,656 16,463,364 597 خشک کرده,آلو  8132000 قطر

 1,408 13,416,832 690 خشک کرده,آلو  8132000 کویت

 265 2,678,090 130 خشک کرده,آلو  8132000 لبنان

 235 2,365,980 115 خشک کرده,آلو  8132000 اتریش

 147 1,365,336 72 خشک کرده,آلو  8132000 ترکمنستان

 119 1,165,605 117 خشک کرده,آلو  8132000 ازبکستان

 31 308,400 504 خشک کرده,آلو  8132000 دهلن

 7 70,000 4 خشک کرده,آلو  8132000 آزاد شاهد

 88سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

 3,528,065 35,074,099,980 881,205 خشک کرده,آلو  8132000 آذربایجان

 1,230,022 12,232,239,506 574,938 خشک کرده,آلو  8132000  امارات 



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  31 صفحه
 

 

 569,741 5,671,664,484 279,286 خشک کرده,آلو  8132000 پاکستان

 232,892 2,320,221,696 111,810 خشک کرده,آلو  8132000 هند

 75,986 749,006,411 42,194 خشک کرده,آلو  8132000 عربستان

 54,454 541,648,040 19,460 خشک کرده,آلو  8132000 کانادا

 18,894 187,610,215 11,552 خشک کرده,آلو  8132000  آمریکا

 15,192 148,621,824 8,460 خشک کرده,آلو  8132000 کویت

 9,150 91,290,751 6,638 خشک کرده,آلو  8132000 افغانستان

 4,612 45,959,543 1,822 خشک کرده,آلو  8132000 آلمان

 3,712 36,920,096 1,583 خشک کرده,آلو  8132000 انگلستان

 2,873 28,341,442 1,412 خشک کرده,آلو  8132000 بحرین

 1,642 16,467,618 805 خشک کرده,آلو  8132000 استرالیا

 1,387 13,884,233 680 خشک کرده,آلو  8132000 اتریش

 255 2,535,975 125 خشک کرده,آلو  8132000 نیوزیلند

 232 2,244,848 110 خشک کرده,آلو  8132000 قطر

 212 2,126,572 152 خشک کرده,آلو  8132000 سوئد

 35 349,650 22 خشک کرده,آلو  8132000 فیلیپین

 29 283,860 14 خشک کرده,آلو  8132000 مالزی

 89سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

 3,128,300 32,456,284,060 782,075 خشک کرده,آلو  8132000 آذربایجان

 1,525,182 15,790,057,286 747,637 خشک کرده,آلو  8132000 پاکستان

 998,847 10,347,093,856 484,481 خشک کرده,آلو  8132000  امارات 

 579,584 6,003,717,838 284,110 خشک کرده,آلو  8132000 هند

 222,841 2,313,465,288 78,969 خشک کرده,آلو  8132000 عراق



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  32 صفحه
 

 

 106,017 1,089,628,980 51,970 خشک کرده,آلو  8132000 عربستان

 75,622 784,121,631 35,732 خشک کرده,آلو  8132000 کانادا

 69,244 721,825,720 19,810 خشک کرده,آلو  8132000  آمریکا

 45,749 474,126,436 25,285 خشک کرده,آلو  8132000 افغانستان

 11,916 123,370,704 6,206 خشک کرده,آلو  8132000 سوئد

 11,738 121,744,672 5,497 خشک کرده,آلو  8132000 آلمان

 9,945 102,472,803 3,166 خشک کرده,آلو  8132000 ترکمنستان

 8,152 85,633,309 3,851 خشک کرده,آلو  8132000 انگلستان

 5,472 56,775,672 1,980 خشک کرده,آلو  8132000 کویت

 3,901 40,505,748 1,913 خشک کرده,آلو  8132000 هلند

 1,652 17,258,444 810 خشک کرده,آلو  8132000 استرالیا

 1,500 15,387,966 735 خشک کرده,آلو  8132000 بحرین

 582 6,034,122 318 خشک کرده,آلو  8132000 نیوزیلند

 245 2,532,211 120 خشک کرده,آلو  8132000 نروژ

 18 186,786 3 خشک کرده,آلو  8132000 هروسی

 15 149,640 10 خشک کرده,آلو  8132000 قطر

 2 20,932 10 خشک کرده,آلو  8132000 مالزی

  

  :کرده خشک ، بیس -٣

 رانیا کرده ب،خشکیس صادرات) : 11 (جدول

 85سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

 5,255 48,564,992 10,575 خشک کرده, سیب  8133000 آذربایجان

 4,580 42,268,820 1,145 خشک کرده, سیب  8133000 ترکیه

 240 2,212,080 60 خشک کرده, سیب  8133000 بحرین

 86سال 



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  33 صفحه
 

 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

 439,980 4,104,407,100 109,995 خشک کرده, سیب  8133000 ترکیه

 35,540 334,289,240 17,770 خشک کرده, سیب  8133000 آلمان

 301 2,788,090 75 خشک کرده, سیب  8133000 سوئیس

 87سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

 172,868 1,560,825,172 43,217 خشک کرده, سیب  8133000 ترکیه

 148,524 1,479,018,432 37,131 خشک کرده, سیب  8133000 آلمان

عربستان 
 سعودی

 96 860,352 24 خشک کرده, سیب  8133000

 89سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

 240 2,484,240 60 خشک کرده, سیب  8133000 رومانی

 

  :کرده خشک جات وهیم ریسا -٤

 رانیا کرده خشک جات وهیم ریسا صادرات) : 12 (جدول

 85سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

سایر میوه های خشک کرده  8134000 پاکستان 1,946,755 55,509,990,219 6,022,328 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 افغانستان 882,229 10,711,941,696 1,164,426 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عراق 496,542 8,102,817,983 882,305 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آلمان 167,124 4,344,849,985 471,276 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ترکیه 180,764 4,076,678,356 442,698 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 انگلستان 129,684 2,979,519,730 324,213 

سایر میوه های خشک کرده  8134000  آمریکا 80,068 2,617,160,355 283,851 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 امارات  87,455 2,235,225,986 242,588 



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  34 صفحه
 

 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کانادا 66,213 1,750,341,358 189,808 

ایر میوه های خشک کرده س 8134000 ترکمنستان 176,215 1,516,847,261 164,977 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عربستان 27,955 1,039,038,226 112,685 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئد 54,677 948,802,099 102,953 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هند 71,961 794,190,675 86,183 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کویت 22,142 418,447,107 45,466 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اتریش 18,874 370,119,931 40,202 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 دانمارک 22,816 363,087,649 39,384 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 بحرین 17,223 354,876,316 38,559 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هلند 20,544 318,503,692 34,549 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئیس 7,125 293,907,042 31,877 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نیوزیلند 7,778 217,577,981 23,562 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 مالزی 13,257 211,398,255 22,915 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 قطر 4,018 171,405,380 18,614 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 استرالیا 9,006 123,403,165 13,402 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آذربایجان 8,800 97,458,240 10,560 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 روسیه 8,100 75,663,549 8,262 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 لهستان 5,016 47,276,956 5,116 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اوکراین 648 39,309,268 4,271 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نروژ 734 33,506,434 3,632 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اردن 1,455 28,140,482 3,056 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سهفران 4,215 27,267,312 2,957 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 رومانی 2,481 18,979,872 2,064 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کنیا 4,600 18,432,000 2,000 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ایتالیا 1,136 6,103,640 662 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 بوسنی 330 4,535,367 491 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوریه 439 3,769,388 412 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 لبنان 220 1,694,786 185 



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  35 صفحه
 

 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ازبکستان 19 1,149,125 125 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 قبرس 74 887,541 96 

 86سال 

  
 کشور

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

سایر میوه های خشک کرده  8134000 پاکستان 1,295,330 45,485,766,952 4,906,393 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عراق 1,108,048 11,329,888,950 1,217,932 

یوه های خشک کرده سایر م 8134000 آلمان 189,290 5,309,864,470 571,955 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 افغانستان 379,519 4,742,349,507 510,836 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ترکیه 182,129 4,214,407,299 453,554 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 امارات  66,565 2,987,394,161 320,784 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 انگلستان 95,001 2,122,981,668 228,417 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کانادا 125,067 2,116,440,448 227,829 

سایر میوه های خشک کرده  8134000  آمریکا 60,328 1,757,934,913 188,866 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کویت 37,877 1,705,375,605 182,368 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئد 38,720 767,701,004 82,502 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هند 74,292 767,324,138 82,574 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عربستان 17,104 758,317,439 81,570 

 50,358 470,184,355 55,027 کرده سایر میوه های خشک 8134000 ترکمنستان

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آذربایجان 24,641 419,178,001 45,252 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هلند 17,579 361,978,402 39,107 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 بحرین 9,704 301,576,748 32,425 

ای خشک کرده سایر میوه ه 8134000 سوئیس 6,254 289,271,322 31,188 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 قطر 6,020 278,954,385 30,014 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اتریش 10,825 203,656,083 21,913 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 استرالیا 7,823 188,375,348 20,222 

وه های خشک کرده سایر می 8134000 هنگ کنگ 18,310 178,704,612 19,152 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نروژ 2,470 141,996,192 15,370 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 تایوان 2,964 129,258,360 13,860 



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  36 صفحه
 

 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 دانمارک 3,023 64,778,536 7,003 

یوه های خشک کرده سایر م 8134000 لبنان 1,001 61,839,780 6,631 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نیوزیلند 3,253 54,574,874 5,889 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 لهستان 5,068 48,215,420 5,170 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 روسیه 4,260 28,586,880 3,074 

 2,727 25,433,113 436 های خشک کرده سایر میوه 8134000 فرانسه

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ژاپن 677 23,937,080 2,569 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 رومانی 1,776 17,704,347 1,933 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 مالزی 580 17,527,750 1,885 

ده سایر میوه های خشک کر 8134000 ارمنستان 757 9,952,264 1,070 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اسپانیا 125 4,069,896 438 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 بوسنی 50 552,420 60 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوریه 19 186,260 20 

 87سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

سایر میوه های خشک کرده  8134000 پاکستان 885,772 34,466,661,912 3,590,950 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 افغانستان 643,631 12,437,503,434 1,326,565 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عراق 623,170 7,032,865,709 735,079 

ه سایر میوه های خشک کرد 8134000 آلمان 184,491 6,562,275,955 675,064 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آذربایجان 153,421 5,140,210,137 541,078 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ترکیه 144,160 3,541,582,593 364,408 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 امارات  51,479 2,387,127,332 244,836 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کانادا 60,064 1,570,680,691 163,294 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئیس 30,260 1,460,071,192 155,774 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 روسیه 31,340 1,386,560,660 144,580 

سایر میوه های خشک کرده  8134000  آمریکا 46,167 1,367,851,414 142,553 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هلند 74,331 1,313,102,556 138,409 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ترکمنستان 72,748 1,121,170,407 115,448 



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  37 صفحه
 

 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عربستان 16,400 987,525,341 103,878 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 انگلستان 32,390 768,755,514 79,609 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هند 45,450 707,643,588 70,868 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئد 16,792 618,711,584 64,562 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اتریش 18,421 535,419,515 54,079 

 55,395 533,819,914 12,449 سایر میوه های خشک کرده 8134000 بحرین

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کویت 16,188 404,362,540 41,216 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 بلژیک 40,040 393,393,000 40,040 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ژاپن 10,308 275,044,510 28,432 

 23,234 227,577,030 6,454 کرده سایر میوه های خشک 8134000 ازبکستان

سایر میوه های خشک کرده  8134000 قطر 4,482 222,685,232 23,195 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 استرالیا 7,053 202,496,245 21,424 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 دانمارک 8,003 194,345,240 20,329 

ای خشک کرده سایر میوه ه 8134000 ارمنستان 16,490 189,549,252 19,788 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 گرجستان 1,980 114,915,240 11,767 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 لبنان 1,344 110,190,172 11,462 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 تایوان 2,000 24,393,600 2,400 

 1,692 16,401,672 454 های خشک کرده سایر میوه 8134000 سوریه

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نروژ 280 15,168,720 1,680 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نیوزیلند 663 10,487,732 1,073 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 لیبی 104 6,407,926 686 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هنگ کنگ 33 2,678,090 265 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 رومانی 116 1,572,285 165 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 فیلیپین 73 1,373,459 139 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 فرانسه 10 655,446 66 

 88سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

سایر میوه های خشک کرده  8134000 پاکستان 1,140,981 47,085,144,012 4,722,411 
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  38 صفحه
 

 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 افغانستان 496,909 8,247,585,115 832,250 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آلمان 122,346 4,332,131,334 436,643 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عراق 254,657 3,633,960,856 366,432 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 امارات  60,303 2,896,188,408 291,818 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کانادا 72,633 1,689,273,131 169,705 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آذربایجان 42,565 1,450,374,078 145,329 

ر میوه های خشک کرده سای 8134000 هند 77,928 1,160,014,936 116,273 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 انگلستان 33,418 1,153,612,451 115,945 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عربستان 24,289 1,123,786,600 113,913 

سایر میوه های خشک کرده  8134000  آمریکا 28,287 918,639,372 92,524 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئد 16,741 698,561,430 70,241 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ترکمنستان 46,080 609,749,646 61,487 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 روسیه 9,730 581,981,940 58,380 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هلند 32,074 549,184,178 55,627 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 بحرین 7,561 352,162,298 35,491 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کویت 14,268 338,991,698 34,064 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئیس 7,808 262,305,707 26,332 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 دانمارک 8,229 253,420,000 25,686 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 قطر 3,566 190,240,802 19,241 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ژاپن 3,035 106,112,530 10,606 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ترکیه 4,000 100,000,000 10,136 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اتریش 2,833 92,762,684 9,276 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 استرالیا 4,123 80,300,306 8,035 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 لبنان 1,140 68,092,800 6,840 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 تاجیکستان 3,210 41,563,080 4,173 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نیوزیلند 728 20,477,115 2,067 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 فرانسه 272 16,672,075 1,675 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 فیلیپین 434 12,544,676 1,304 
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  39 صفحه
 

 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ایتالیا 330 11,805,156 1,188 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نروژ 246 7,617,141 763 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 لیبی 100 6,600,660 660 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عمان 100 5,978,400 600 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ارمنستان 494 4,975,556 498 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 گرجستان 53 3,455,680 345 

 71 703,352 57 سایر میوه های خشک کرده 8134000 مالزی

 89سال 

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور

سایر میوه های خشک کرده  8134000 پاکستان 1,085,335 47,662,868,477 4,632,314 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عراق 553,303 11,950,948,914 1,149,900 

میوه های خشک کرده سایر  8134000 افغانستان 564,853 8,245,200,247 796,459 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آلمان 122,622 3,607,283,177 348,871 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ترکمنستان 71,833 1,253,571,155 120,348 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کانادا 32,399 1,055,056,589 101,891 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 بحرین 22,398 1,030,623,283 99,593 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 امارات  23,560 950,772,849 91,520 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 انگلستان 20,528 854,793,529 83,763 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هلند 38,695 622,638,873 59,989 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ترکیه 21,292 468,937,325 45,325 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئیس 10,838 448,096,286 43,239 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 دانمارک 6,537 428,039,796 41,244 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 سوئد 7,570 169,994,023 16,438 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عمان 14,750 152,130,300 14,700 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کویت 4,720 134,709,048 13,125 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اتریش 3,829 132,560,960 12,865 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 استرالیا 4,570 132,259,327 12,713 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 چین 1,250 104,950,000 10,000 
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  40 صفحه
 

 

سایر میوه های خشک کرده  8134000  آمریکا 7,299 95,788,586 9,376 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 لیبریا 1,500 70,672,500 6,750 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نیوزیلند 1,620 60,129,744 5,784 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ژاپن 1,120 50,870,592 4,887 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آذربایجان 2,912 47,642,661 4,659 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هند 1,002 44,458,337 4,282 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 اردن 1,092 39,539,502 3,807 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 عربستان 400 33,504,000 3,200 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 قطر 679 25,368,008 2,477 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نروژ 750 22,896,412 2,212 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 کرواسی 360 16,961,400 1,620 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 نارمنستا 1,041 12,200,439 1,172 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 مالزی 174 12,042,932 1,152 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 هنگ کنگ 211 7,898,680 760 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 آلبانی 208 7,535,528 728 

یر میوه های خشک کرده سا 8134000 روسیه سفید 200 7,470,720 720 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 ف شاهد 607 6,711,768 644 

سایر میوه های خشک کرده  8134000 رومانی 94 911,092 91 

  

  صادرات تیاولو با محصول به ازینی بررس  -٦-٢

 وهیم پسیچ مصرف روندی برا) 2-4 بخش (قبل قسمت  در شده اورده اطالعات و محاسبات به توجه با
 تن 6900 ، 1394 سال انیپا تا صادرات  گرفتن نظر در بدون ، محصوالت نیا مصرف شده،ی بند بسته
ی صعود روند گرفتن نظر در با ، 1394 سال در کشور دیتول تیظرف) 8 (جدول طبق نیهمچن. شد براورد

 نیا مازاد نیبنابرا. شد خواهد تن 13580 ، باالی کیزیف شرفتیپ با اجرا دست دری ها واحد تیظرف و
  .شودی م برآورد تن 6500 حدود 94 سالی برا محصول
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  41 صفحه
 

 

  
  
  
 سهیمقا و کشور در محصول عرضه و دیتولی ها روش وی تکنولوژی اجمالی بررس  -٣

 کشورها گرید با آن

 نکهیا با زین امروزه و است بشر اکتشافات نیتری میقد از یکی کردن خشک ییغذا مواد نگهداری برای

 ساده اصل نیا بر روش نیا. شوند یم نگهداری قیطر نیبد ها وهیم اکثر اند، افتهی توسعه گریید روشهای

 یمعن نیبد .بود نخواهند رشد به قادر شده خشک ییغذا مواد در موجود های سمیکروارگانیم که است استوار
 مقاومت نییتع برای. کنند رشد است 0.6 ریز آنها یآب تیفعال که موادی روی توانند ینم موجودات نیا که

 بخار فشار به بسته طیمح کی در محصول آب بخار فشار نسبت( ی آب تیفعال فساد، برابر در شده خشک ماده

 نیب رابطه.  است اعتمادتری قابل عامل محصول در موجود آب مقدار  به نسبت ) طیشرا همان در خالص آب
 به یبستگ ادییز حد تا رابطه نیا  .است ریمتغ یتوجه قابل طور به رگید محصول تا یمحصول از عامل دو نیا

 فساد از که آنجا تا یآب تیفعال نیپائ حدی به دنیرس .دارد محصول در حل قابل جامد مواد نوع و مقدار

 کردن خشک نیح در ای قبل الزم های اطیاحت یول است آسان  نسبتا شود رییجلوگ یکیولوژیکروبیم

 مثال برای  .دیآ یم وجود به محصول تیفیک در یکل راتییتغ صورت نیا ریغ در که ست،ا ضروری محصول

 حالت با هستند استفاده مورد ییغذا مواد از ای دسته عنوان به کهی سنت روشهای با شده خشک محصوالت

 شهایرو در آنکه حال آنهاست کردن خشک وهیش از یناش خود نیا که دارند یکم نسبتاٌ تشابه خود هیاول

 امکان حد تا یبازگردان از بعد که ای شده خشک محصول دیتول از است عبارت کردن خشک از هدف یصنعت

 که ییغذا مواد ریسا با سهیمقا در شده خشک ییغذا مواد .باشد داشته خود هیاول حالت به ادترییز شباهت

 و محصول بودن حجم کم و یسبک شامل ایمزا نیا .دارند یخاص تهاییمز اند شده نگهداری گرید روشهای به
 وارد وهیم نکهیا از قبل خشک، جات وهیم دیتول ندیفرآ در .آنهاست نگهداری جهت سردخانه از ازیین یب

  .است سازی آماده یمقدمات اتیعملی ط به ازین شود کردن خشک مرحله
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  42 صفحه
 

 

  : خشک جات وهیم دیتول روندی اجمالی بررس -

   :است آمده ریز شکل در ان ازین مورد دستگاه و دیتول خط دمانیچ

 

  دیتول خط دمانیچ) : 1 (شکل
  
 :  ندیفرآ برای هیاول مواد انتخاب -١

 تا باشند مناسب یتیفیک رفته همی رو و بیع یب ظاهری دارای المقدور یحت دیبا ندیفرآ برای هیاول مواد

 ینهائ محصولی ول است ریناپذ اجتناب ندیفرآ خالل در راتییتغ  .دیآ بدست مطلوب یمحصول ندیفرآ از پس
 اریبس و یکل نکته ک ی.است متفاوت خام مواد تیفیک با الزاما که باشد داشته استاندارد مطابق یتیفیک دیبا

 و شکل اندازه، در یکنواختی خصوصا است، یکنواختی یکیمکان دستگاههای از خام مواد عبور تیقابل در مهم
 بودن نامنظم  .است ندیفرآ مهم ارکان از یکی اندازه لحاظ زا بندی درجه ورودی هیاول ماده یکیزیف طیشرا

 کاهدی م رهیغ و رییگ پوست رینظ یکیمکان اتیعمل بازه از است ریناپذ اجتناب مواقع یبعض در اگرچه شکل

 وجود زین گریید اتیخصوص ،یکیمکان صرفا مالحظات استثنای به .شود یم عاتیضا ادیازد به منجر عموما و

 راتییتغ زانیم و هیاول مواد بافت و طعم عطر مانند داشت توجه آنها به دیبا محصول فرآوری امهنگ که دارد

 یم بوجود محصول تیفیک در را یراتییتغ نکهیا از صرفنظر یحرارت ندیفرآ اعمال .ندیفرآ نیح در اتیخصوص
 مهم پارامترهای از آنها خابانت در هیاول مواد طعم و عطر یفراوان لذا .کاهد یم آن طعم و عطر شدت از آورد،

 با ای هیاول ماده به نسبت دیشد طعم و عطر با ای هیاول ماده انتخاب بیس فرآوری جهت مثال برای است
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  43 صفحه
 

 

 نیا در یاساس شرط  .دارد یبسزائ تیاهم زین محصول یبافت اتیخصوص .است تر مناسب کمتر طعم و عطر
 بافتهای با سخت پوست از عاری دیبا محصول ضمن در .است ندیفرآ اتیعمل برابر در محصول مقاومت مورد

 یم مشاهده ندرت به که گرید وبیع از یکی .دهند نشان مقاومت حرارت به نسبت که باشد گریید متراکم
 ریتاث شدت لذا دارند، یکیژنت منشا مذکور عوامل .است وهیم هسته اطراف در صمغ حد از شیب وجود شود
 .کرد انتخاب مناسب های تهیوار انیم از دیبا را هیاول ماده نیبنابرا .است فاوتمت مختلف های تهیوار در آنها

  
  :وهیم دیخر -٢

 آن دیخر وهیم نوع به بسته که کردهی داریخر بار تره و وهیم نیادیم ا یوهیم دیخر مراکز از را وهیم ابتدا 
 انبار از دیبا حساسی ها وهیمی برا اام  نمود انبار را آن توانیم وهیم مقاوم انواعی برا و بود خواهد متفاوت
 .کرد زیپره مدتی طوالن کردن

 
 سازی آماده مراحل -٣

 ای بارانداز از دییتول واحد در وهیم حمل برای ، دیتول خط به سردخانه ای بارانداز ای هیتخل محل از وهیم حمل
 هیاول مواد رفتن هدر وجبم که نحوی به . گردد استفاده حمل مناسب لیوسا از دیبا دیتول سالن به سردخانه

 محصول وحمل ماندن از و شود انجام عیسر دیبا حمل اتیعمل ضمنا ، نگردد اطراف طیمح شدن آلوده ای و

 و شستشو قابل صاف وارهایید و کف سقف، دارای دیبا بارانداز. (گردد خودداری باران و باد آفتاب، معرض در
 ).باشد ییگندزدا
 قابل طور به بعدی اتیعمل هرچند است، گریکدی هیشب غالبا ندیفرا مختلف روشهای در مواد کردن آماده

 به ییغذا مواد فرآوری عیصنا در خاص روشهای یبرخ اما  .است متفاوت مختلف، محصوالت مورد در یتوجه

  .شوند یم یتلق واحد اتیعمل عنوان به که اند جیرا عیوس طور
  

  :هیاول یبازرس -٤

 امکان حد تا دیبا آفت و کپک به آلوده وهیم محصول، با همراه زهیسنگر شاخه، ، گبر مانند هیاول مواد هرگونه

 .شودی م انجام دست ای نیماش توسط مناسب روشهای به عمل نیا  .گردند جدا سالم محصول از
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  وشو شست از قبل ینیبازب -٥
 و دهیگند های وهیم نقاله رنوا حرکت ضمن در و کنندی م گسترده نقاله نوار روی بر را ها وهیم مرحله، نیا در

 محل از زائد مواد ماندهیباق دارای که ییها وهیم از دسته آن ای و یکیزیف های بیآس و زخم لک، دارای

 .کنند یم جدا را باشند یم محصول برداشت

 
 هیاولی شستشو -٦

 کار حجم  اب متناسب آن تیظرف که هیاول شستشوی آب حوضچه به نقاله نوار توسط ها وهیم ، مرحله نیا در

 در. مانند یم یباق حوضچه در قهیدق 10-5 زمان مدت به و ) وری غوطه روش (گردد یم منتقل ، باشد یم
  .شودیم نینش ته آب در و  شده پاکی ادیز اندازه تا وهیمی ال و گل نجایا

 

  :نگیسورت و کردنی ضدعفون و هیثانوی شستشو -٧

  پرتقال مانند مقاوم پوست بایی ها وهیمی برا. دارد وجودی تمتفاوی روشها وهیم نوع به بسته قسمت نیای برا
 ازین مورد تیظرف و کار حجم  با متناسب کهی ابعاد بای ضدعفون و  هیثانوی شستشو دستگاه از .. و بیس و
 نوع تناسب به و کنندی م زیتم را وهیم سطح که است فیظری ها برسی دارا که شودی م استفاده باشد یم
ی م اضافه آن به کردنی ضدعفون منظور به )  ��� 0.5 تا 0.3 نسبت به (دیبروما لیمت ا ینیپرکلر وهیم

 . گردندی م جدا نگیسورت نواری رو از کارگران توسط مناسب نای ها وهیم و زائد اجسام سپس. گردد

  
 یآبکش -٨

 آب فشار اثر رد وشو شست مرحله انتهای در گندزدا مواد مانده یباق ، وهیم ییگندزدا و شستشو از پس

  . نکند عبور آب تماس بدون وهیم از یقسمت چیه که ای گونه به ، شود یم گرفته آن از یپاشش
 
 شو و شست از پس یبازرس -٩
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 یاضاف آب شدن گرفته ضمن تا گردند یم پخش مشبک نقاله نوار روی مرحله نیا در شده شسته های وهیم
 . شود کیتفک و گرفته قرار یبررس مورد تیفیک لحاظ از کامل طور به مجدداً وهیم آن
  
  دیزا قسمتهای جداسازی -١٠

 ای دم ، دانه پوسته، غالف، : از اند عبارت شوند جدا آنها از دیبا ها وهیم ندیفرآ هنگام به معموال که ییقسمتها
  .دهید صدمه ای نامناسب قسمتهای یکل طور به و )آناناس( مغز ،)ها وهیم انواع( پوست تخمدان، هسته، ساقه،
 .ردیبگ انجام کیاتومات تمامیی ها نیماش توسط ای شود انجام دست با است ممکن فوق اتیعمل اکثر
 ای لیتبد شرفتهیپ های کارخانه در  .هست دسترس در کار نیا برایی گوناگون آالت نیماش امروزه یول

 دستگاه نیا کار نوع لبتها .شود یم انجام یکیمکان صورت به یعیوس طور به اتیعمل نیا ،ییغذا مواد فرآوری
   :مثال عنوان به . دارد زین عمل مورد محصول نوع به یبستگ ها

 دستگاههای ا یدست با است ممکن وهیم به متصل گرید قطعات و ساقه ای دم ،)رییگ ساقه( ساقه کردن جدا

 و اند شده بنص جفت و لیما طور به که است یکیالست غلتکهای از متشکل دستگاه نیا  .شود جدا یکیمکان
 و ها ساقه است حرکت در نیپائ طرف به که یحال در محصول. است گریکدی عکس جهت در آنها گردش
 مورد السیگ رینظ یمحصوالت برای که گریید دستگاه. گردد یم جدا و دهیکش غلتکها نیا با زوائدش

 اندازه به متعدد های فظهمح آن یخارج سطح در که باشد یم دوار استوانه صورت به ردیگ یم قرار استفاده

 دم که رندیگ یم قرار محفظه در طوری استوانه چرخش نیح در السیگ های دانه است شده ساخته السیگ

  کنند یم عبور سرتاسری برس کی ریز از ها دانه استوانه، چرخش با سپس .ردیگ یم قرار خارج طرف به آنها
   .کند یم جدا را السیگ دم مزبور برس و

 ،یبیس های وهیم رییگ تخمدان و ییآلو های وهیم هسته کردن جدا  : )رییگ هسته  (خمدانت کردن جدا
 با شدن، میدون از بعد دهیچسب هسته هلوی مخصوصا هلو  .ردیگ صورت نیماش با ای دست با است ممکن

 در مروزها عمل نیا .است موجود نهایماش مختلف انواع کار نیا برای  .شود یم رییگ هسته یکیمکان دستگاه

 انجام همزمان طور به را بیس رییگ پوست و تخمدان کردن جدا که یینهایماش .است جیرا زین زردالو مورد

 شود یم انجام زین یگالب مورد در کایآمر در کار نیا هستند استفاده مورد گسترده طور به امروزه دهند یم

 مغز و آناناس سخت پوست  .ردیگ یم امانج دست با یگالب تخمدان کردن جدا گرید جاهای در غالبا یول
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 وهیم تواند یم فقط ها دستگاه نیا از کی هر یول  .سازند یم جدا ناکایج نام به یدستگاه با را آن وسط

 های اندازه با آناناس رییمغزگ و پوست برای نیبنابرا  .باشند کنواختی اندازه لحاظ از که ردیبپذ را ییها

  .بود خواهد الزم ها نیماش نیا از واحد نیچند مختلف
 
  
 (Peeling)رییگ پوست  -١١

 .گردد یم انجام گرید مناسب روشهای ای و دست ، نیماش لهیوس به الزم موارد در رییگ پوست عمل
 از ناسالم و افتهی رنگ رییتغ ای دار لک ، یزخم های قسمت ، مرحله نیا در خواسته نا قسمتهای حذف

 . گردد یم جدا آن یخوراک قسمتهای از هسته رینظ یوراکخ ریغ های بافت و وهیم سالم قسمتهای
 به نسبتی کیمکان رییگ پوست امروزه  .بود خواهد ضرورری آنها از رییگ پوست ها، وهیم فرآوری برای

 پوست و تخمدان جداکردن .دارد رواج یعیوس طور به و است تر نهیهز وکم عتریسر یدست رییگ پوست

 یم انجام اند شده نصب رییگ هسته دستگاههای در که یکیمکان های هغیت کمک به یگالب و بیس رییگ
 کنند، آزاد نسبتا ای نرم را پوست ابتدا شود یم داده حیتوض ریز در که ییها راه از استفاده با چنانچه  .ردیگ

     : شود یم آسان اریبس یشیسا رییگ پوست
 نیا  .کند یم آزاد و نرم یکاف اندازه به را پوست )قهیدق 3 تا 0.5(ی کوتاه مدت برای بخار ای داغ آب -١

  .است  موثر اریبس هلو مورد در عمل
 آن در که بخاری ریگ پوست دستگاههای از است ممکن )بیس رینظ( تر سخت پوستهای مورد در -٢

 قرار(7kg/cm 2) مربع متریسانت بر لوگرمیک هفت فشار با بخار معرض در یکوتاه مدت برای محصول
 یآسان به شده یمتالش یکاف اندازه به که محصول پوست فشار یناگهان کاهش با  .کرد هاستفاد ردیگ یم
  .شود یم جدا آب افشاندن ای دست با

 محلولهای  .کرد نرم متعددی ییایمیش مواد از استفاده با را محصول پوست توان یم عالوه به  -٣

 یم قرار استفاده مورد یعیوس رطو به دهیچسب هسته هلوهای رییگ پوست برای ) سوزآور سود(ییایقل
 یخارج قسمت به هیثان 60 تا 30 مدت به)  درصد 2.5 تا 1غلظت با (داغ ییایقل محلول معموال .رندیگ

 ور غوطه  .کرد جدا را آن پوست توان یم آب دنیپاش با سپس.  شود یم افشانده شده نصف هلوی



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  47 صفحه
 

 

 ( .رود یم دست از شده دهیبر سطح از یبخش یول دارد یمشابه اثر زین ییایقل محلول در کردن
 عمق و یسفت به بسته متفاوت طرق به و ادتریز ای کمتر مدت به توان یم را قتریرق ای ظیغل محلولهای

 قرار استفاده مورد یبیس های وهیم و مرکبات آلو، زردالو، جمله از یمحصوالت رییگ پوست برای پوست

  .)داد
 

 است خطرتر یب و ارزانتر که نمک جوشان اشباع محلول از سوزآور سود محلول جای به است ممکن -٤

 .باشد یم دیمف یگالب رییگ پوست برای مخصوصا روش نیا .کرد استفاده
  
  یلیتکم کردن زیتم -١٢
 بودن ریمتغ علت به اما رد،یگ ی م انجام یکیمکان صورت به تواند یم مراحل همه جات وهیم فرآوری در

 یلیتکم کردن زیتم اتیعمل دست با که هست اجیاحت شیب و کم ام،خ ماده مشخصات ریسا و اندازه شکل،
 و پوست، رینظ دیزا قسمتهای یکیمکان کردن جدا یکل طور به ای یکیمکان رییگ پوست  .شود انجام آنها روی

 جدا یکیمکان طور به توان ینم را وهیم دهید صدمه قسمتهای عالوه به شود ینم انجام کامل صد در صد رهیغ

 یکیمکان دستگاههای از عبور جهت اندازه و شکل بودن نامظنم علت به محصول از یقسمت است ممکن . کرد
 انجام یکاف یبازده با را یلیتکم اتیعمل تجربه با کار رویین رییکارگ به با دیبا صورت نیا در باشد، نامناسب

 حرکت در دهنده انتقال وارهاین روی محصول که یحال در مداوم طور به و دست با اتیعمل نیا معموال  .داد

 محصول شدن مخلوط از تا شود یم میتقس مجزا قسمتهای به طول از دهنده انتقال نوار. ردیگی م انجام است

 در و فاصله به پردازند یم کار نیا به که افرادی یکل طور به  .شود رییجلوگ نشده زیتم محصول با شده زیتم

 مرکزی قسمت در را محصول دیزا قسمتهای کردن زیتم و کنترل از پس که اند شده مستقر نوار طرف دو

 .زندیر یم نوار
  
 کوچک قطعات به محصول لیتبد -١٣
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 اتیعمل از رهیغ و کردن خالل ، کردن قطعه قطعه ، کردن مین دو مانند کوچک قطعات به محصول دنیبر

 ظاهری باشند شده هیته منظم و کنواختی قطعات از که یمحصوالت  .است جات وهیم فرآوری یمعمول

  .هستند مناسبتر خوردن برای و دارند کننده مصرف برای دهیپسند
 به محصول لیتبد مزبور قطعات شدن کنواختی و ریتبخ سهولت برای و محصول کردن خشک هنگام به

 و شود یم انجام یکیمکان طور به شیب و کم محصول کردن قطعه قطعه .بود خواهد ضروری کوچک قطعات
 یبعض و اند شده یطراح یخاص محصول برای آنها از یبعض که است موجود کار نیا برای متعددی نهاییماش
 خردکن دستگاه به نقاله نوار توسط ، شده سازی جدا و شسته های وهیم .دارند تریی همگان کاربرد گرید

 داده برش مصرف نوع برحسب ، نظر مورد دلخواه های اندازه به دستگاه توسط و گردد یم منتقل کیاتومات

  . شود یم
  

 )نگیبالنچ( مهایآنز کردن رفعالیغ -١٤
  .کوتاه یزمان در آب بخار ای داغ آب با محصول دادن حرارت از است عبارت  :نگیبالنچ
 کردن نرم برای نگیبالنچ به راجع  .است متفاوت ای اندازه تا مختلف محصوالت مورد در کار نیا از هدف

 ریز در که دارد زین گریید دیفوا نگیبالنچ شد گفته آنچه بر افزون  .آمد انیم به یکوتاه مطلب قبال پوست
   :شود یم اشاره آنها به خالصه طور به

 در موجود سمهاییکروارگانیم تراکم از مخصوصا و کند یم کمک محصول شدن زیتم به نگیبالنچ  1-
 .کاهد یم محصول سطح

ی حرارت ندیفرا نیح در ادیز فشار جادیا از جهینت در که کند یم خارج را ای اختهی نیب گازهای  2-
 .بخشد یم بهبود زین را محصول ظاهر حاالت یبعض در شود یم رییجلوگ

 مقدار صورت نیا در که ابدی کاهش یاندک محصول حجم شود یم سبب و کند یم نرم را بافت  3-
 .ردیگ یم جا بسته کی در محصول ادترییز

 رنگ رییتغ .کند یم رفعالیغ شوند یم محصول تیفیک بیتخر اعثب که را یمیآنز ستمهاییس  4-
 متعدد واکنشهای از کرده متوقف هستند، فعال دازهاییاکس فنول محتوی که را بیس رینظ یمحصوالت
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ی م رییجلوگ افتد، اتفاق آن از بعد و کردن خشک ندیفرا خالل در تواند یم که گرید نامطلوب یمیآنز
 .کند

 مورد در نگیبالنچ شدن واقع موثر جهت است ارییمع دازیپروکس میآنز کردن رفعالیغ قتیحق در
 .شوند یم آماده انجماد برای که یمحصوالت

 به لیکلروف لیتبد اتیعمل نیا نیهمچن .کند کمک محصول رنگ تیتثب به است ممکن نگیبالنچ  5-
 .دهد یم کاهش )محصوالت از یبعض در( را نیفئوفت

 محفوظ نسبتا هیاول حالت به آن یبازگردان جهت را شده خشک محصول تیقابل و تیفیک نگیبالنچ  6-
 .گذارد یم یباق محصول بافت روی زین را دییمف اثر و داشته نگه

 عموم تیوضع و رنگ روی یمهم اثر که( pH کننده کنترل عامل عنوان به تواند یم نگیبالنچ  7-
 .کند عمل )دارد شدن خشک نیح در محصول

 سولفور مثال برد، کار به زین را گرید ییایمیش اتیعمل توان یم نگیبالنچ با همراه نکهیا جامسران  8-
 منظور به که میکلس نمکهای و شود یم استفاده شده خشک هاییسبز اکثر نگهداری برای که دیوکسید

  .شوند یم گرفته کار به پخت ندیفرآ نیح در شدن یمتالش به نسبت بافتها تیحساس کاهش

  
 خشک در جمله از محصوالت ندیفرآ اتیعمل در مرحله نیمهمتر نگیبالنچ که گفت توان یم بیترت نیبد

 مرحله دیبا فرآوری از قبل معموال هستند یمیآنز رنگ رییتغ مستعد که ییها وهیم  .است جات وهیم کردن

 یم کار نیا اگرچه ستین الزم نگیبالنچ ندارند را تیخاص نیا که ییها وهیم برای  .بگذرانند را نگیبالنچ
  .کند آسانتر آنها مورد در را رهیغ و ، بندی بسته ، کردن قطعه قطعه ، رییگ پوست رینظ گرید مراحل تواند

 
   :شود یم انجام قیطر دو به نگیبالنچ

 خروج آب، با نگیبالنچ در مثال برای .دارند یمحاسن و بیمعا روشها نیا از کی هر که بخار با و آب با

 قابل نهاییتامیو رینظ موثرند محصول طعم و عطر در که آب در حل قابل دهنده لیتشک مواد از مقداری

 کاهش سبب حدی تا تواند یم یاتالف نیچن نیا  .است ریناپذ اجتناب) C نیتامیو باالخص (آب در حل

 شود یم آب در حل قابل مواد از کمتری اتالف سبب بخار با نگیبالچ  .شود شده خشک محصول تیفیک
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 اگر روش نیا در نیهمچن  .دارد الزمی میآنز ستمهاییس کردن رفعالیغ جهت تریی طوالن زمان یول

  .بود نخواهد اشکال از یخال نگیبالنچ باشد ضروری ییایمیش مواد از استفاده
 دیبا کردن خشک تا رییگ پوست نیب فاصله شوند یم رییگ پوست که ییها وهیم مورد در :1 ادآوریی
  . باشد تاهکو یلیخ
  
 مقدار  محتوی آب از توان یم رییگ پوست از بعد ، رنگ نامطلوب راتییتغ از رییجلوگ برای :2 ادآوریی

)  درصد 3 الی 2( به غلظت مناسب (Nacl) طعام نمک ای) درصد 0.3 تا 0.2(  ث نیتامیو از یمتناسب
 . گردد استفاده

  
 70-80 حرارت درجه با گرم آب در وهیم دادن قرار با میآنز کردن فعال ریغ ای نگیبالنچ عمل :3 ادآوریی

 سرد آب   با آن کردن سرد سپس و ) یمصرف وهیم نوع به بسته ( قهیدق 5 یال 3 مدت به وسیسلس درجه

ی م ریپذ انجام زین آن کردن سرد سپس و داغ آب بخار از وهیم دادن عبور با عمل نیا . گردد یم انجام
 . باشد

 
 صورت در را کامل ای شده خرد محصوالت ، ها وهیم در موجود یمیآنز تیفعال بردن نیب از برای جهینت در

  .دهند یم عبور بالنچر دستگاه از لزوم
  
 
   :کردن خشک -١٥
  .شوندی م داده قرار کن خشک دستگاه در) وهیم نوع به بسته ( خردشدهی ها وهیم مرحله نیا در

  
 :ی بند بسته -١٦

 دستگاه به جعبه دری  بند بسته جهت آنجا از و شوندی م خارج نک خشک از شدن خشک از پس ها وهیم
 در  نظر مورد مقدار به دستگاه توسط نیتوز از پسی  بند بسته قسمت در. شوندی م منتقلی بند بسته
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ی بند بسته هوا و نور ، رطوبت  نفوذ قابل ریغ وی خوراک مواد استاندارد طیشرا دارای و مناسبی ها بسته
 در یکاف محافظت و بوده یخوراک مصارف برای مجاز دیبا بندی بسته مواد. گردندی م منتقل ارانب به و شده

 . آورد فرآهم را یآلودگ برابر
  
   :خشک جات وهیم بندی بسته -

ی ط بیآس گونه هر برابر در را کاال از کامل و حیصح حفاظت که باشد ای گونه به دیبا بندی بسته  1-
 .دینما نیتأم فرآورده ترابری و نگهداری مراحل

 های بسته ای لکسینا ای یموم کاغذ از استفاده با جعبه ای کارتن در توانیم را خشک جات وهیم  2-
 استاندارد با آن هایی ژگیو دیبا شود رییگ بهره کارتن از اگر  .نمود بندی بسته مجاز و مناسب یکیپالست

 یچوب جعبه از اگر و باشد داشته مطابقت )  رخشکبا جهت کارتن هاییژگیو ( 36 شماره به رانیای مل
 جهت یچوب جعبه(1035  شماره به رانیا یمل استاندارد با یچوب جعبه هاییژگیو دیبا شودیم استفاده

  .باشد داشته مطابقت)  خشکبار صادرات

 وی آلودگ گونه هر بدون و خشک ز،یتم نو، سالم، دیبا شودی م برده کار به بندی بسته برای که یلوازم  3-
 .باشد نامطبوع بوی

 .باشد شتریب لوگرمیک 10 از دینبا بسته هر خالص وزن  4-
 .باشد کنواختی آن اتیمحتو و وزن اندازه، رنگ، بندی، بسته یچگونگ دید از دیبا ها بسته همه  5-

  
  
  محصول کردن نهیقرنط -١٧

 توسط بالفاصله و ، شده نهیرنطق انبار وارد ساخت سری درج با ، گذاری نشانه از قبل شده دیتول محصول

  .رندیگ یم قرار آزمون مورد تیفیک کنترل بخش

  
  یینها محصول انبارش  -١٨
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 رییجلوگ آن به کپک و حشرات توسط هیثانو یآلودگ بروز از که باشد یبصورت دیبا یینها محصول نگهداری

 سالمت برای زیآم مخاطره عوامل هرگونه ای هیتجز ، یآلودگ برابر در یینها محصول حفاظت باعث و کرده

 مدت در را فرآورده بتوان که باشد ای اندازه به دیبا یینها محصول انبار رطوبت زانیم . گردد کننده مصرف

 دیبا انبار یطیمح طیشرا نیهمچن و نمود نگهداری یبراحت دییتول واحد سوی از شدهی نیب شیپ زمان
 محصول انبار در فرآورده نگهداری مدت طول در . کندن جادیا فرآورده در ریییتغ چگونهیه که باشد طوری

 یم مصرف بازار وارد که ییها فرآورده شود حاصل نانیاطم تا ردیگ صورت ادواری های یبازرس دیبا یینها
 . اند کرده حفظ را خود هیاول اتیخصوص و بوده مناسب انسان مصرف برای ، شوند
  

  کننده یضدعفون مواد  -
 دییتا مجازی نیتدخ کننده یضدعفون مواد توسط یینها محصول است ممکن ، کردن خشک روش بر عالوه
 .باشد شده ماریت یجهان معتبر های سازمان توسط شده

 حد ازی ستینبا کاال استانداردهای طبق مارییت نیچن از بعد شده مصرف ییایمیش ماده مانده یباق زانیم

 مجاز خاص وهیم آن استاندارد در که مواردی در ، ها وهیم کردن یضدعفون عمل . دینما تجاوز مجاز قابل

 دیبا استفاده مورد کننده یضدعفون مواد  (گردد یم انجام داریخر درخواست طبق بر ای و باشد شده اعالم
 .  )باشند صالحیذ یرسم مراجع و یجهان معتبر های سازمان سوی از شده دییتا

 
  یبهداشت کنترل برنامه  -
 امور دری تیمسئول و فهیوظ که ردیگ درنظر را فردی خود دیصالحد به بنا دییتول واحد هر است ستهیشا

 تحت کارکنان . باشد دار عهده را دییتول واحد نظافت و بهداشت امور تیمسئول فقط و باشد نداشته دیتول

 نهیزم در الزم های آموزش و باشند دییتول واحد استخدام در ای و مربوطه واحد یدائم عضو دیبا وی نظر

 و یآلودگ تیاهم و کردن زیتم برای زاتیتجه کردن باز های روش ، نظافت مخصوص ابزار از استفاده روش
 نانیاطم تا است ضروری ییگندزدا و زیتم برای برنامه کی میتنظ . باشند دهید را آن به مربوط مخاطرات

 و زاتیتجه حساس، انهایمک و اند شده نظافت و زیتم یخوب به دییتول واحد بخشهای هیکل که میابیب
 . شوند ییگندزدا و زیتم شتریب یزمان تناوب با لزوم صورت در ای و روزانه ، لیوسا
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 یشگاهیآزما کنترل برنامه  -

 دی،یتول واحد است بهتر ، ردیگ یم صورت یبهداشت صالحیذ مراجع توسط که ییها کنترل بر عالوه

 در که ییها کنترل نوع و زانیم . دینما فرآهم ها وردهفرآ یبهداشت تیفیک کنترل برای مجهزی شگاهیآزما

 نیا  .است متفاوت تیریمد های استیس و ها فرآورده نوع حسب بر ردیگ یم صورت ها شگاهیآزما نیا
 برای یشگاهیآزما امکانات .دینما مشخص را انسان مصرف برای مناسب های فرآورده هیکل دیبا ها کنترل

 ای و دییتول واحد خود شگاهیآزما در تواند یم زاتیتجه نیا . باشد همفرآ دیبا بهداشت قیدق شیپا
 . باشد فرآهم شده تیصالح دییتا گرید مناسب های شگاهیآزما ای و یرسم معتبر و مرجع های شگاهیآزما
  

  
 یی نها محصول هاییژگیو 

  :شود گرفته کار به دیبا ریز هاییژگیو با مطابقت نییتع و آزمون ، برداری نمونه برای مناسب روشهای
 تیفعال از یناش یسم ماده هر ای و زا مارییب های سمیکروارگانیم و انباری آفات از عاری دیبا محصول  -

 .باشد آنها

 برای و بوده مربوطه یمل استانداردهای برابر ها یافزودن و کش آفت سموم مانده یباق نظر از دیبا فرآورده  -

 . نباشد زیآم مخاطره انسان یسالمت

 
 خشک وییک هاییژگیو  •

 برگه اندازه نییتع برای  .گردد یم میتقس زیر و متوسط , درشت طبقه سه به نظراندازه از وییک های برگه

  :شود عمل ریز طبق دیبا وییک برگه گرم 100 در تعداد شمارش از ها

 گرم 100 در تعداد                                   اندازه         فیرد

 گرم 100 در عدد ( 30 ) تعداد                         درشت وییک برگه       1

 گرم 100 در عدد ( 50 ) تعداد تا ( 31 ) از                        متوسط وییک برگه       2
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 گرم 100 در آن از شتریب تعداد تا عدد ( 51 ) از                              زیر وییک برگه       3

  
  
  
 عبارتند که ، ستین قبول قابل آزمون مورد نمونه در زانیم هر به که یعوامل از عبارتست : های رفتنیناپذ -

 بصورت چه وییک برگه در یخارج مواد بودن( ،ی خارج مواد ، کپک وجود ، زنده آفت گونه هر وجود   از

 شن بودن( وخاک شن  ،)گرددیم محسوب یرفتنیناپذ عوامل جزء برگه به دهیچسب بصورت چه و آزاد
 محسوبی رفتنیناپذ عوامل جزء برگه به دهیچسب بصورت چه و آزاد بصورت چه وییک برگه در زهیوسنگر

  ).گردد یم
  
  :های ژگیو  -

 . باشد یزندگ مراحل هیکل در زنده آفت گونه هر از عاری
  .باشد زهیوسنگر شن از عاری

 . باشد داشته رطوبت درصد 12 از شیب دینبا
 دینبای ویک برگه در)SO2(دسولفوریاندر زانیم ماندهیباق , گوگرد از استفاده درصورت

 .باشد شتریب )700PPM%(0.07از

   باشد کنواختی رنگ, اندازه نظر از دیبا بسته هر محتوی
  باشد درصد 2 از شیب دینبا یزدگ آفت یوزن درصد نهیشیب

  باشد صد در 3 از شیب دینبا یدگید بیآس یوزن درصد نهیشیب

  باشد درصد 3 از شیب دینبا ینارس یوزن درصد نهیشیب

 باشد درصد 1.5 از شیب دینبا یآلودگ یوزن صد در نهیشیب

  باشد درصد 0.8 از شیب دینبا اندازه یکنواختی یوزن صد در نهیشیب
   باشد صد در 7 از شیب دینبا رنگ یکنواختی یوزن صد در نهیشیب
  باشد درصد 7 از شیب دیانب ستبرا یکنواختی یوزن درصد نهیشیب
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 باشد درصد 1.2 زا شیب دینبا ودم پوسته یوزن درصد نهیشیب

  
  
  خشک هلوی هاییژگیو  •
 

  .باشد خود رقم یعیطب مزه و بو رنگ، دارای
  .باشد آفت بدون
 باشد شتریبی وزن درصد 0. 5از دینبا یخارج مواد
   .باشد شتریب یوزن درصد 5 از دینبا یزدگ آفت
 . باشد شتریب یوزن درصد 10 از دینبا یدگید بیآس

  .باشد شتریب یوزن درصد 5 از دینبا یآلودگ
 باشد شتریب یوزن درصد 4 از دینبا ینارس

  .باشد شتریب یوزن درصد5 از دینبا یکنواختی ریغ
  .باشد شتریب درصد 18 از دینبا گوگردی برگه برای و درصد 15 از دینبا یآفتاب برگه برای رطوبت
 .باشد شتریب ppm 150 از دینبا گوگرد ودد مانده

  .باشد شتریب یاهیگ هاییماریب و آفات قاتیتحق مؤسسه سوی از شده نییتع حد از دینبا سموم مانده زانیم
 

  بندی طبقه
  :نمود بندی طبقه توان یم ریز طبقه سه به اندازه دید از را هلو برگه
  گرم 100 در دتعدا                     طبقه             فیرد
   گرم 100 در عدد 22 از کمتر                 درشت طبقه          1   
  گرم 100 در عدد 30 تا 23 نیب                متوسط طبقه          2   
  گرم 100 در آن از شتریب و عدد 31                   زیر طبقه            3   
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 خشک بیس هاییژگیو  •

  .باشد خود گونه یعیطب مزه و بو ، گرن دارای
 باشد شتریب درصد 1.5 از دینبا یزدگ آفت

 .باشد شتریب درجه  0.5 از دینبا یخارج مواد
  . باشد شتریب درصد 4 از دینبا ینارس
  . باشد شتریب درصد 10 از دینبا یدگید بیآس

  . باشد شتریب درصد 5 از دینبا یآلودگ
  . باشد شتریب ددرص 5 از دینبا یکنواختیریغ

 باشد شتریب درصد 18 از دینبا رطوبت

  
  ...و
  

ش
  وهیم پسیچ ی نمونه) : 2 (کل

  
  گذاری نشانه  
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 زبان به صدور صورت در و یفارس زبان به ینشدن پاک و خوانا خط با بسته هر روی دیبا ریز های نشانه
 :  رددگ الصاق ا یو چسب بر ، نوشته داریخر کشور زبان به ایو یسیانگل

  کاال نوع و نام -

 ) گرم ای گرم لویک (محتوی خالص وزن -
  یتجارت نشانه و کاال کننده صادر ای کننده بندی بسته ینشان و نام -
  رانیا محصول عبارت ذکر -

 ) سال ماه، روز،( بندی بسته ای دیتول خیتار -
 ) سال ماه، روز،( مصرف تیقابل انقضای خیتار -
  ساخت سری -

 ) رطوبت دما،( نگهداری طیشرا ذکر -
  یپزشک آموزش و درمان بهداشت وزارت از یبهداشت کد -

  
 ندیفرا در) ی اجمال شکل به ( مرسومی های تکنولوژ ضعف و قوت نقاط نییتع -٤

 محصول دیتول

 
ی م دیتول ندیفرآی ط در مواد نیا عاتیضا ادیز اریبس مقدار ، خشکی ها وهیم دیتول روند ضعف نقاط از -

 زمان نظر از ندیفرآ کردن نهیبه نیهمچن و کارخانجات نیا هیاول مواد هیته مراکز به بودن کینزد که ، باشد
  .است موثر اریبس عاتیضا نیا مقدار کاهش در
 بدون و یسنت ستمهاییس از استفاده رانیا در خشک جات وهیم دیتول ندیفرآ ضعف نقاط از  گریدی کی -

 سالهای در خوشبختانه که است یآفتاب روش به کردن خشک و سازی آماده اتیعمل از حیصح استفاده
  .است شده یقبل ستمهاییس نیگزیجا حدودی تا یصنعت و یکیمکان ستمهاییس از استفاده ریاخ
 اتیعمل سهولت به منجر داغ ییایقل محلول کی از استفاده سازی آماده اتیعمل از رییگ پوست بخش در -

 .است نگیبالنچ زمان کاهش امر نیا تیمز و شده
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 مواد از مقداری خروج آب، با نگیبالنچ ستمیس از استفاده صورت در مها،یآنز کردن رفعالیغ بخش در -

 اجتناب در حل قابل نهاییتامیو رینظ موثرند محصول طعم و عطر در که آب در حل قابل دهنده لیتشک

 محصول C نیتامیو باالخص  آب تیفیک کاهش سبب حدی تا تواند یم یاتالف نیچن نیا  .است ریناپذ

 زمانی ول شود یم آب در حل قابل مواد از کمتری اتالف سبب بخار با نگیبالچ  .شود شده خشک

 مواد از استفاده اگر روش نیا در نیهمچن .دارد الزم یمیآنز ستمهاییس کردن رفعالیغ جهت ترییطوالن

 .بود نخواهد اشکال از یخال نگیبالنچ باشد ضروری ییایمیش

 با سهیمقا در روش نیا یول .است موجود روش نیارزانترن آفتاب از ستفادها کردن خشک مرحله در -
 زمان به محصول چون و دارد عتریوس فضای و شتریب کارگر به اجیاحت ،یصنعت روش به کردن خشک
 محصول مقدار لذا است، شتریب ریتخم و تنفس اثر بر قند کاهش دارد، ازین شدن خشک برای ترییطوالن

 وزش با همراه گرید مواد و خاک با یآلودگ و باران اثر بر فساد ، حشرات هجوم  .شد دخواه دیعا کمتری

 .دهند یم کاهش را روش نیا تیمز که هستند گریید موارد باد

 زمان کاهش به است سریم مطلوب نحو به یصنعت کردن خشک روش در طیشرا کنترل که آنجا از -
 جهینت در که ابدی یم کاهش زین محصول در نامطلوب راتییتغ موارد یبعض در و انجامد یم کردن خشک

 .شد خواهد ممکن مرغوبتری محصول دیتول

 بندی بسته نییپا تیفیک ران،یا در جات وهیم پسیچ جمله از ییغذا های فرآورده دیتول بخش در -
 تیرعا ضمن تیفیک نیبهتر با یمحصول دیتول که چرا .باشدی م موجود ضعف نقاط جمله از محصوالت

 محصول بازارپسندی از ادییز اریبس مقدار به نامرغوب بندی بسته از استفاده صورت در استانداردها، نیرآخ

 .کاهد یم

 

 گذاری سرمایه حجم برآورد شامل اقتصادی ظرفیت حداقل تعیین و بررسی -٥
 در ، موجود واحدهای اطالعات از استفاده با ( ارزی و ریالی تفکیک به ثابت
ی ها شرکت ،ی جهانی اطالعاتی ها بانک و نترنتیا و Unido ، اجرا دست

  ...)و زاتیتجه وی تکنولوژ فروشنده
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 شده، انجام گذاری هیسرما از مناسب برداری بهره بر عالوه یصنعت واحدهای برای دیتول نهیبه تیظرف

 هیاسرم کی مستلزم یصنعت واحدهای احداث که آنجا از  .بود خواهد مناسب سود حصول جهت در یعامل
 طرف از  .سازد یم رممکنیغ را طرح آوری سود نییپا یلیخ تهاییظرف انتخاب لذا است، هیاول ثابت گذاری

 نظر در با است ممکن که است ادییز هیاول هیسرما نیتام مستلزم باال یلیخ های تیظرف انتخاب گرید

 .باشد نداشته یمنطق هیتوج ... و صاردات طیشرا بازار، ازین گرفتن

 تیظرف اساس بر بازار یبررس کننده نییتع عوامل از یکی دیتول اقتصادی تیظرف حداقل نییتع در نیبنابرا
 و آالت نیماش و زاتیتجه نوع گر،ید کننده نییتع عامل .است احداث دست در و فعال واحدهای دیتول

 اساس بر طرح نیا در دیتول اقتصادی تیظرف نرویا از  .باشدی م بخش نیا در گذاری هیسرما حجم
 آالت، نیماش فروشنده شرکتهای و یداخل دکنندگانیتول اتیتجرب با آن قیتطب و موجود یجهان اطالعات

 نوبت کی در کاری دیمف روز 270 احتساب با سال در تن 280 معادل) ساعت در( لوگرمیک 130 زانیم به

 دیتول خط از برداری بهره امکان ، بازار ازین صورت در است ذکر به الزم .است شده گرفته نظر در ساعته 8
 .دارد وجود زین کاری نوبت سه تا

 بسته خشک جات وهیم دیتولی صنعت واحد ک یاحداثی اقتصاد مهمی ها پارامتری بررس بخش نیا در
 نقطه ، واحد ازین مورد گردش در و ثابتی ها نهیهز برآورد ؛ رینظی اقتصاد تیظرف حداقل با شدهی بند
 مورد واحد دیتول انهیسال برنامه ابتدا منظور نیای برا. ردیگی م انجام ... وی گذار هیسرما سرانه ، سر به  سر
  . است شده ارائه ریز جدول در که شودی م برآورد ، دیتول خط آالت نیماشی فن مشخصات اساس بر ، نظر

  دیتول انهیسال برنامه) : 13 (جدول
کل ارزش تولید سالیانه بر 

 اساس ظرفیت اسمی
  ت عمده فروشی هر واحدقیم

 )میلیون ریال(
واحد ظرفیت ساالنه ردیف محصول

 1 چیپس سیب تن 150 180 27000

 2 چیپس پرتقال تن 150 200 30000

 3 چیپس کیوی تن 60 250 15000
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 4 چیپس هلو تن 120 210 25200

   جمع 480   97200

 

  طرح ثابت سرمایه به مربوط اطالعات -١-٥

 اتیعمل انیجر در که داشته ماندگاری عتیطب که شودیم اطالقیی های دارائ از ستهد آن به ثابت هیسرما
 آالت نیماش ، هینقل لیوسا ، ساختمان ، نیزم شامل های دارائ نیا . شودی م استفاده آنها ازی  دیتول واحد
 محاسبه وهیم پسیچی دیتول واحدی برا آنها از ک یهر ادامه در که باشدی م ... وی جانب ساتیتاس ، دیتول
  .شودی م

  یساز ساختمان و نیزمی ها نهیهز  -1- 1- 5

 و کارکنان تردد امر در سهولت نظر از کارخانه ساتیتاس و دیتول امور جهت یکاف و مناسب فضای اختصاص
 واحد بخشهای از کی هر به مربوط مساحت ابتدا  .است تیاهم حائز محصوالت و هیاول مواد ییجابجا

 یخدمات و یرفاه اداری، ساختمانهای شگاه،یآزما رگاه،یتعم و ساتیتاس انبارها، د،یتول لنسا از اعم دییتول
  .شوند یم محاسبه سازی محوطه و ازین مورد نیزم مساحت کل ادامه در و
  

  نیزمی ها نهیهز) : 14 (جدول

یف
رد

 

 شرح
  ابعاد

 متر مربع
 بهای هر متر مربع 

 )ریال(
 )میلیون ریال(جمع 

 750 2500 ای تولید و انبارزمین سالن ه 1

 60 200 زمین ساختمان اداری ،خدماتی و عمومی 2

 240 800 زمین محوطه 3

 400 زمین توسعه طرح 4

300000 

120 
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 1,170 3900 جمع زمین مورد نیاز
  

 مجموع معادل  :شودیم محاسبه بیترت نیا به بخشها ریسا مساحت از،ین مورد نیزم محاسبه از پس

 برای  .شودی م حیتسط و برداری خاک ازین مورد باز فضای و یکش ابانیخ و نگیپارک ساختمانها، ربناییز

 گرفته نظر در نیزم مساحت % 40 سبز فضای برای و نیزم مساحت % 20 نگیپارک و یکش ابانیخ

 یحصارکش .دیآ یم بدست وارید ارتفاع و یوارکشید طول محاسبه با زین یوارکشید مساحت  .شودیم
 یآهن نرده آن باالی و مانیس و آجر جنس از آن نییپا متر کی که شودی م انجام متر 2 ارتفاع به ارخانهک
  .باشدی م

 نیا بر  .شودیم گرفته نظر در بلند هیپا چراغ کی وارید طول متر ده هر ازای به محوطه ییروشنا جهت

 .است شده محاسبه عدد  50 محوطه چراغهای تعداد اساس

 است الزم ، واحد نیا ازین موردی ها ساختمان و نیزم هیتهی  ها نهیهز محاسبهی برا هخالص ورط پس
 برآورد .. و نگیپارک ، محوطه ،ی اداری ها ساختمان ، انبارها ، دیتول سالن : لیقب از ازین موردی بناها اندازه
. شود محاسبه ندهیآ در طرح توسعه گرفتن نظر در با بناها احداثی برا ازین مورد نیزم مقدار سپس. شود
  .است شده محاسبه آنها هیتهی ها نهیهز و برآورد ، ازین موردی بناها انواع و نیزم مقدار ریز جدول در

  یساز ساختمان نهیهز) : 15 (جدول

یف
رد

 

 شرح
 مساحت
متر مربع

  بهای هر متر مربع 
 )ریال(

 )میلیون ریال(هزینه کل 

 900 900,000 1000 سوله خط تولید 1

 1,650 1,100,000 1500 انبار 2

 500 2,500,000 200 ساختمان اداری، خدماتی و عمومی 3

4 
  محوطه سازی، خیابان کشی، پارکینگ

 و فضای سبز
400 150,000 60 

 150 300,000 500 دیوار کشی 5
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 3,260 مجموع میلیون ریال
  
  

  

    دیتول خط زاتیتجه و آالت نیماشی ها نهیهز -2- 1- 5

 معتبری های ندگینما ا یکننده دیتول مهمی ها شرکت از گرفته صورت استعالم اساس بر ها نهیهز نیا
 وی انداز راه و نصبی ها نهیهز : شامل  آالت نیماش هیتهی جانبی ها نهیهز نیهمچن. گرددیم برآورد
 و یدیتول آالت نیماش فهرست ریز جدول در. شودی م محاسبه زین .. وی  گمرک عوارض و نقل و حمل
 وی اصلی ها نهیهز ، شده اخذی ها متیق اساس بر و است شده ارائه دیتول خط در آن ازین مورد تعداد
  .است شده محاسبه زاتیتجه و آالت نیماش هیتهی  جانب

  

  دیتول خط آالت نیماشی ها نهیهز): 16 (جدول
  هزینه کل

 )میلیون ریال  (
  به هزینه

 ردیف شرح تعداد میلیون ریال

 1 دستگاه سورت 1 140 140

  دستگاه نیمه اتوماتیک پوست کنی 1 200 200

 2 دستگاه بالنچر 1 60 60

 3 دستگاه هسته گیر 2 80 160

 4 دستگاه اسالیسر 1 70 70

 5 دستگاه بسته بندی 1 150 150

 6 دستگاه شستشو 1 160 160

 7 دستگاه خشک کن وکیوم 2 700 1400

 8 نقاله ها و باالبر ها 6 15 90
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 مجموع 16  2430

 )درصد کل5(سایر لوازم خط تولید  -  121.5

 ) درصد کل10...(هزینه حمل و نقل و راه اندازی و -  243

 )میلیون ریال ( مجموع  2794.5

  

   ساتیتاسی ها نهیهز -3- 1- 5
 زاتیتجه به ازی،ن ندهایفرآ بهبود ا یلیتکم جهت ، دیتول خطی اصلی ها دستگاه بر عالوهی دیتول واحد هر
 ساتیتاس ، کمپرسور ، بخار گید برق، ،آب،ی شیسرما وی شیگرما ساتیتاس : مانندی جانب ساتیتاس و

   .داشت خواهد .. و قیحر اطفاء
ساتیتاس نهیهز) : 17 (جدول  

ردیف شرح  )میلیون ریال(هزینه  
 1 تاسیسات سرمایش و گرمایش 90
 2 تاسیسات اطفاءحریق 20
  3 و فاضالبتاسیسات آب  140
  )میلیون ریال(مجموع  250

  
  ی خدمات وی  ادار لوازمی ها نهیهز -4- 1- 5

 واحد هری برا که دارند را خود خاص زاتیتجه و لوازم به ازین دیتول واحد هری خدمات وی اداری ها واحد
 1247دی،یتول واحد نیا اداری امور حجم به توجه با. است شده برآورد ریز جدول در وهیم پسیچی دیتول
  .شودی م گرفته درنظر اداری لوازم و هیاثاث هیته منظور به الیر ونیلیم

  یخدمات وی ادار لوازمی ها نهیهز) : 18 (جدول
  جمع هزینه

 )میلیون ریال (
)ریال(قیمت  ردیف شرح تعداد 

 1 میز و صندلی 10 2500000 25
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 2 تجهیزات اداری  سری10 1200000 12

 3  فتو کپیدستگاه 2 30000000 60

 4 کامپیوتر و لوازم اداری 5 10000000 50

 5 خودرو سبک 2 150000000 300

 6 خودرو سنگین 1 800000000 800

 )میلیون ریال (مجموع  1247

  

  انشعاب و دیخری ها نهیهز  -5- 1- 5

 ریز جدول در. رددا .. و ارتباطات ، گاز ، برق ، آب به ازین آن ادامه و تیفعال شروعی برای دیتول واحد هر
  .است شده ارائهی دیتول واحد ازین مورد تیظرف اساس بر تلفن ، گاز ، برقی ها انشعاب دیخری ها نهیهز

  انشعاب حق) : 19 (جدول
ردیف شرح واحد ظرفیت )میلیون ریال ( هزینه کل 

 1 انشعاب برق رشته  سه فاز 230

 2 انشعاب آب اینچ 4 105

 3 انشعاب گاز اینچ 5 100

 4 انشعاب تلفن خط 6 15

 )میلیون ریال (مجموع  450

  

  یبردار بهره از قبلی ها نهیهز  -6- 1- 5

 راه و پرسنل آموزشی ها نهیهز ، ها مجوز اخذ ، هیاول مطالعات شاملی  بردار بهره از قبلی ها نهیهز
   .باشدی م... وی شیآزمای انداز
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یبردار بهره از قبلی ها نهیهز) : 20 (جدول  

ردیف عنوان )میلیون ریال (نه هزی
 1 مطلعات اولیه و اخذ مجوز های الزم 60

 2 آموزش پرسنل 40

 3 راه اندازی آزمایشی 130

 )میلیون ریال (مجموع  230

  

    :فوق جداول به توجه با طرح احداثی برا ازین مورد ثابت هیسرما کل  -

  طرح ثابتی گذار هیسرمای بند جمع) : 21 (جدول
  هزینه 

 )میلیون ریال (
ردیف عنوان هزینه

 1 زمین 1170

 2 ساختمان سازی 3260

 3 تاسیسات 250

 4 لوازم اداری 1247

 5 ماشین االت تولیدی 2794

 6 حق انشعاب 450

 7 هزینه های قبل از بهره برداری 230

 8 ) درصد5(پیش بینی نشده  470.05

 )میلیون ریال (مجموع  9871.05

 

 

  الیانهس های هزینه -٢-٥



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  66 صفحه
 

 

 بر ساالنه بصورت ها نهیهز ازی سر ک ی، واحدی انداز راه و احداث جهت ازین موردی گذار هیسرما بر عالوه
 ،ی مصرفی انژ ،یانسانی روین ، هیاول مواد هیته شامل ها نهیهز نیا. ردیگی م انجام محصول دیتول اساس

 فروشی ها نهیهز ،ی نگهدار و  راتیعمت نهیهز ، ها ساختمان و آالت نیماش ، زاتیتجه استهالک نهیهز
  .باشدی م ... و مهیب ، التیتسهی ها نهیهز ، محصوالت

  

  

  هیاول مواد انهیسال نهیهز) :22 (جدول
 مصرف سالیانه ارزش واحد ارزش سالیانه

دالر  مقدار واحد ریال دالر میلیون ریال
 ماده اولیه مصرفی

 سیب 8600 تن 2,500,000 0 21,500 0

 پرتقال 9000 تن 2,000,000 0 18,000 0

 کیوی 3500 تن 4,000,000 0 14,000 0

 هلو 7500 تن 3,000,000 0 22,500 0

 4200 هزار عدد 100,000 0 420 0
 100کیسه آلومینیومی 

 گرمی

 کارتن مقوایی 96 هزار عدد 1,800,000 0 173 0

 مواد ضد غفونی کننده 2400 کیلوگرم 15,000 . 36 

 جمع ارزش سالیانه مواد اولیه 76,629 0

0 2,299 
  سایر مواد اولیه غیر مذکور

 ) درصد3(
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 جمع کل ارزش سالیانه مواد اولیه 78,928 0

  

  

  

  

یانسانی روین انهیسال نهیهز) : 23 (جدول  

  حقوق به ازای تعداد
 )میلیون ریال (

حقوق ماهیانه 
 )ریال(

ردیف شرح تعداد

 1 مدیر ارشد 1 12000000 168

 2 مدیر واحد ها 2 9000000 252

 3 پرسنل تولیدی متخصص 3 5500000 231

 4 )تکنسین(پرسنل تولیدی  2 4500000 126

 5 سرپرست آزمایشگاه 1 6000000 84

 6 کارگر ماهر 4 4000000 224

 7 کارگر ساده 6 3500000 294

 8 خدماتی 2 3000000 84

 9 کارمند اداری و مالی 3 6000000 252

 10 انبار دار مواد اولیه و محصول 2 3000000 84

 11 راننده 3 4000000 168

 12 نگهبان و سرایدار 2 3000000 84

 )میلیون ریال (مجموع  2051
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  ارتباطات و سوخت ، برق ، آب انهیسال مصرف): 24 (جدول

  هزینه سالیانه 
 )میلیون ریال(

 تعداد روز
 کاری

قیمت واحد 
 )ریال(

 شرح احدو مصرف روزانه

 برق مصرفی کیلو وات 1085 400 270 117.2
 آب مصرفی مترمکعب 43 550 270 6.38

 تلفن پالس   280 2
 سوخت گیگا ژول 25 770 270 5.39

 )میلیون ریال (مجموع  131.36

  

  

  

  ها ساختمان و زاتیتجه ، آالت نیماش انهیسال استهالک): 25 (جدول
  هزینه استهالک 

 )میلیون ریال(
 استهالک خنر

(%) 
  هزینه

 )میلیون ریال (
ردیف  شرح

 1 ..ساختمان ها و  3260 5 163

 2 ماشین آالت خط تولید 2564.5 10 256.45

 3 تاسیسات 250 10 25

 4 ...لوازم اداری و  1247 15 187.05

 )میلیون ریال (مجموع  631.5
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ازین مورد زاتیتجه ، آالت نیماش انهیسالی نگهدار و راتیتعم): 26 (جدول  

 هزینه تعمیر و نگهداری 
 )میلیون ریال(

 و نرخ تعمیر
 (%) نگهداری 

  هزینه 
 )میلیون ریال(

ردیف شرح

 1 ..ساختمان ها و  3260 5 163

 2 ماشین آالت خط تولید 2564.5 10 256.45

 3 تاسیسات 250 7 17.5

 4 ...لوازم اداری و  1247 10 124.7

 )یال میلیون ر(مجموع  561.65

  

  

  

  

  یافتیدر التیتسه نهیهز): 27 (جدول
  سود سالیانه 

 )میلیون ریال(
 (%) نرخ سود

  مقدار 
 )میلیون ریال(

ردیف شرح

 1 تسهیالت بلند مدت 6910 10 690.97

 2 تسهیالت کوتاه مدت 7548.5 12 905.82

 )میلیون ریال (مجموع  1596.79

 

 انهیسالی ها نهیهز): 28 (جدول

 هزینه های
  سالیانه

 )میلیون ریال (
 ردیف شرح

 1 مواد اولیه 78928
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 2 نیروی انسانی 2051

 3 آب،برق، تلفن و سوخت 131.36

 4 استهالک 631.5

 5 تعمیرات و نگهداری 561.65

 6 تسهیالت دریافتنی 1596

2000 
  هزینه های فروش 

 )درصد کل فروش2(
7 

174 
  هزینه بیمه کارخانه

 )درصد0.2 (
8 

 9 )درصد1(پیش بینی نشده  868

  )میلیون ریال (مجموع  86931

  

  طرح نیاز مورد گردش در سرمایه -٣-٥

 دیتول انیجر در ازین مورد ملزومات و مواد هیتهی برا که شودی م اطالقی ای نگینقد به گردش در هیسرما
 نهیهز هیکل دیبا که تاسی ا هیسرما شاملی بطورکل و شودی م نهیهز .. وی انسانی روین و هیاول مواد مانند

 گردش در هیسرما مقدار. باشد دسترس در زمان هر در است الزم و دهد پوشش رای دیتول واحدی جاری ها
 مواد به عیسری  دسترس امکان اگر مثال بعنوان. داردی دیتول واحدی تیریمد وی  بازرگان توان بهی  بستگ

  کهیصورت در  عکس بر و است آن هیتهی برا هیسرما بهی کمتر ازین ، باشد داشته وجود زمان هر در هیاول
 که است الزم رایز ابدی یم شیافزا دیخری برا  گردش در هیسرما ، باشدی طوالن آن بهی دسترس ندیفرآ
  .شود داده سفارشی  شتریب زمانی برا ازین مورد مواد

 واحد انهیسالی جاری  اه نهیهز کل درصد 25ی ال 20 ، طرحی برا ازین مورد گردش در هیسرما معموال
 ندیفرآ است ممکن کهی خارج هیاول موادی برا مساله نیا. است ) ماه 3ی ال 2ی ها نهیهز معادل(ی دیتول
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 فقدان علت به دیتول خط توقف سکیر تا شودی م گرفته نظر در ماه 12 باشدی طوالن آن دیخر و سفارش
  .ابد یکاهش هیاول مواد

  ازین مورد گردش در هیسرما برآورد) : 29 (جدول
  ارزش کل

 میلیون ریال
)ماه(مقدار مورد نیاز   ردیف شرح

 1 مواد اولیه داخلی 2 13154.7

 2 حقوق و مزایای کارکنان 2 341.8

 3 آب،برق، تلفن و سوخت 2 21.9

 4 استهالک 2 105.3

 5 تعمیرات و نگهداری 2 93.6

 6 تسهیالت دریافتنی 3 619.8

 وش، بیمه، پیش بینی نشدههزینه های فر 3 760.3

 )میلیون ریال (مجموع  15097

  

   :طرح نیاز مورد سرمایه کل -٤-٥

  کلی گذار هیسرما) : 30 (جدول
 ردیف شرح )میلیون ریال(ارزش کل 

 1 سرمایه ثابت 9871

 2 سرمایه در گردش 15097

 )میلیون ریال (مجموع  24968

  
   هیسرما نیتام نحوه -٥-٥
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 ثابت هیسرما درصد 70 نیتامی برا ) ساله 5-2 (مدت بلند التیتسه از ، طرح ازین مورد هیسرما نیتامی برا
 استفاده ازین مور گردش در هیسرما درصد 50 نیتامی برا) ماهه 12-6 (مدت کوتاه التیتسه از و ازین مورد

  .شودی م
  هیسرما نیتام نحوه): 31(جدول

 تسهیالت بانکی سهم سرمایه گذاران

)درصد(سهم  )میلیون ریال(مقدار   میلیون ریال
نوع سرمایه )میلیون ریال(مبلغ 

 ثابت 9871 70 6910 2961

 در گردش 15097 50 7549 7549

 )میلیون ریال (مجموع  14458.2 10510

  
   طرح اقتصادی های شاخص -٦-٥

 است مالز ، طرحی اقتصاد مسائل شتریبی بررس جهت ، درآمد و نهیهز ، هیسرمای مال جداول ارائه از پس
 مدت ه،یسرما برگشت نرخ ، انهیسال ناخالص سود ، شده تمام متیق : لیقب از ، مرتبط مهمی ها شاخص

 ، کلی گذار هیسرما بهی ارزی گذار هیسرما درصد ، سر به سر نقطه دیتول درصد ، هیسرما بازگشت زمان
ی بند بسته خشک جات وهیم دیتول طرحی  گذار هیسرما انیمتقاضی برا ... و ثابتی  گذار هیسرما سرانه
  .شود محاسبه شده

  :شده تمام متیق -

  :سالیانه خالص نا سود -

  :کل فروش و کل نهیهز به انهیسال سود درصد -

  :هیسرما انهیسال برگشت نرخ -

  :هیسرما بازگشت زمان مدت -

  :کلی گذار هیسرما بهی ارزی گذار هیسرما درصد -

  :سرانه ثابتی گذار هیسرما -
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  :سرانه کلی گذار هیسرما -

 
طرحی اقتصادی ها شاخص) : 32 (جدول  

  
 )تن(قیمت تمام شده کاال واحد کاال 181106466

 )ریال(سود نا خالص سالیانه  10268896400

 درصد سود سالیانه به هزینه کل 11.8

 درصد سود سالیانه به فروش کل 5.3

 نرخ برگشت سالیانه سرمایه 41

 مدت زمان بازگشت سرمایه  2.43

0 
درصد سرمایه گذاری ارزی به سرمایه گذاری 

 کل

 )میلیون ریال(سرمایه گذاری ثابت سرانه  329

 )میلیون ریال(سرمایه گذاری کل سرانه  832

  
 

 خارج ای داخل از آن تامین محل و ساالنه نیاز مورد عمده اولیه مواد میزان -٦
 اقالم تامین وندر در اساسی تحوالت بررسی و آن ریالی و ارزی قیمت ، کشور
 آینده و گذشته در نیاز مورد عمده

 دیتول برای پوست، و هسته خراب، و نارس های وهیم شامل هیاول مواد عاتیضا گرفتن نظر در با

 در تازه وهیم تن 10  دحدو  ، آلو و زردآلو هلو، وی،یک ، بیس نوع از خشک وهیم ساعت در لوگرمیک100

 هیاول رطوبت با بیس  .است متفاوت درصد نیا جداگانه طور به وهیم هر ردمو در البته .است ازین مورد روز
 با وییک .رسدی م درصد8  حدود رطوبت به شده خشک از پس و شده ستمیس وارد درصد 88 حدود
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  74 صفحه
 

 

 رطوبت با زردآلو و هلو  .شودی م لیتبد درصد 10 رطوبت با یمحصول به و وارد درصد 92 حدود رطوبت

 کاهش اثر در وزن کاهش منهای  .شوندی م لیتبد درصد 10 رطوبت با یمحصول به درصد 85 حدود هیاول

 عاتیضا و است تخمدان جداسازی و رییگ پوست اثر در بیس عاتیضا کردن، خشک ندیفرآ یط رطوبت

 مواد به بسته فصل، هر در دیتول برنامه زمانبندی  .است هسته جداسازی و رییگ پوست اثر در زردآلو و هلو

   .کندی م رییتغ موجود هیاول
 جات وهیم پسیچ تن 480 انهیسال برای دیتول برنامه )33(جدول

کل ارزش تولید سالیانه بر 
  اساس ظرفیت اسمی

  )میلیون ریال( 

  قیمت عمده فروشی هر واحد
 )میلیون ریال(

واحد ظرفیت ساالنه ردیف محصول

 1 چیپس سیب تن 150 140 21000

 2 تقالچیپس پر تن 150 150 22500

 3 چیپس کیوی تن 60 200 12000

 4 چیپس هلو تن 120 160 19200

   جمع 480   74700

 
 به روز در ساعته 8 کاری نوبت کیدر که باشدی م سال در روز 270 واحد نیا در کاری روزهای تعداد

 .باشد یم مشغول تیفعال
 

 :ی مصرف هیاول مواد نهیهز -
 بر هیاول مواد های متیق .است شده محاسبه کیتفک به فوق جداول در طرح ازین مورد هیاول مواد زانیم

 مواد نهیهز برآورد  ()جدول .است شده نییتع کشاورزی محصوالت یفروش عمده مراکز از استعالم اساس

 .دهدی م نشان را انهیسال یمصرف هیاول
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  75 صفحه
 

 

  وهیم پسیچ تن 480 دیتول با انهیسال هیاول مواد نهیهز) : 34 (جدول
 مصرف سالیانه ارزش واحد یانهارزش سال

دالر  مقدار واحد ریال دالر میلیون ریال
 ماده اولیه مصرفی

 سیب 8600 تن 4,000,000 0 43,000 0

 پرتقال 10000 تن 4,000,000 0 40,000 0

 کیوی 3500 تن 9,000,000 0 31,500 0

 هلو 7500 تن 8,000,000 0 60,000 0

 4200 هزار عدد 100,000 0 420 0
 100کیسه آلومینیومی 

 گرمی

 کارتن مقوایی 96 هزار عدد 1,800,000 0 173 0

 جمع ارزش سالیانه مواد اولیه 175,093 0

0 5,253 
  سایر مواد اولیه غیر مذکور

 ) درصد3(

 جمع کل ارزش سالیانه مواد اولیه 180,346 0

  
ی م تحول و رییتغ دچار خود هیاول ادمو نیتام در همواره رانیا در کشاورزی محصوالت به وابسته عیصنا

 هیاول مواد نیتام در مشهود تحوالت از یکی  .شودی م تحول و رییتغ دچار زین موضوع طبعا و .شوند
 مسئله نیا که است خام جات وهیم صادرات زانیم در نوسان کشاورزی، یلیتکم و یلیتبد عیصنا

 .است رموث هیاول مواد نهیهز و عمده اقالم نیتام مادریمستق

 

 طرحی اجرای برا مناسب منطقه شنهادیپ -٧
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  76 صفحه
 

 

 مواد نیتام منابع به یدسترس لحاظ از خصوص به واحد احداث منظور به مناسب ییایجغراف منطقه انتخاب

 واحد کی اندازی راه در رگذاریتاث و مهم پارامترهای از محصول، مصرف کانونهای به بودن کینزد و هیاول

 در ییبسزا ریتاث هیاول مواد منابع به دییتول واحد بودن کینزد طرح نیا ردمو در  .است یصنعت و دییتول

 .داشت خواهد گذاری هیسرما

 شامل محصوالت دیتول زانیم نهیزم در ریاخ سالهای کشاورزی های آمارنامه در موجود اطالعات اساس بر

 و یمصرف هیاول مواد تیماه تنگرف نظر در و رندیگی م قرار استفاده مورد طرح نیا در که یجات وهیم انواع
 به گلستان استان ا یو بابل ، نکای ها شهر هیاول مواد نیتام منابع یکینزد در دییتول واحد استقرار تیاهم

 .شوندیم شنهادیپ مناسب مناطق عنوان

 ،یارتباط امکانات به یدسترس لیدل به مناطق نیا در فعال یصنعت شهرکهای در دیجد واحد استقرار
 .شودی م شنهادیپ ... و ییبنا ریز ساتیتاس

  :باشدی می ضرور ریز نکات به توجه طرح کی یابی مکان در

   :محصوالت فروشی ها بازار   •
 بازار به شده دیتول محصوالت ارائهی برا مناسب مکان انتخاب ، طرح کی یبرای اب یمکانی ها اریمع ازی کی

 نگونهیا ارائهی برای مناسب بازاری دارا کشوری ها اناستی تمام ، طرح تیماه به توجه با. باشدی م مصرف
 .باشندی م محصوالت

  :هیاول مواد نیتام بازار   •

 و النیگی ها استان در شتریب که باشندی م طرح هیاول مواد طرح نیای برا ازین مورد تازه جات وهیم
 .است نیتام قابل تهران نندمایی  ها استان در زین ازین مورد زاتیتجه ریسا و است نیتام قابل مازندران

 : یی ربنایز امکانات  •

 و فاضالب وی آبرسان شبکه و ،ی ارتباطی راهها ،ی سراسر برق شبکه مانند ها ازین از نوع نیا نیتامی برا
 .باشندی نمی خاص تیمحدودی دارا کشوری ها استان از ک یچیه طرح نیا ازین سطح در ، رهیغ

  
 :  دولت خاصی ها تیحما  •



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  77 صفحه
 

 

 شامل طرح نیا که رسدی نم نظر به و دیآی م حساب بهی عمومی صنعتی ها طرح جزی بررس ردمو طرح
 .شود دولت خاصی ها تیحما

  
  :طرح گریدی های ازمندین و اجاتیاحت  •

 نیا نیبنابرا ، است ریپذ امکان کشور نقاطی تمام در ... و ، برق ، آب همچونیی ها ازین نیتام کهییآنجا از
  .کندی نم جادیا مناسب مکان انتخاب ردی تیمحدود مورد

  
 اشتغال تعداد وی انسانی روین نیتام تیوضع -٨

 
 ارشد ریمدی برا ،ی بررس مورد طرحی برای انسانی روین نهیزم در شده انجامی های بررس به توجه با

 ، ها واحد ریمدی برا و تیریمد ویی غذا عیصنا ، عیصنای مهندسی ها رشته ارشدی کارشناس التیتحص
 ،یی غذا عیصنای کارشناس ای  یکاردان مدرک ، متخصصی دیتول پرسنلی برا ویی غذا عیصنا  کارشناس

 دیبا شاغل کارگران و کارکنان ، تیفیک کنترل تیحساس بعلت نیهمچن. گرددی م شنهادیپ کیمکان و برق
 .باشند دهید را کار طیمح بهداشت و تیفیک کنترل نهیزم در الزمی ها آموزش

 نیا جمله از  .دارند دخالت دییتول واحد یانسان رویین تخصص و تعداد نییتع در یمختلف هایپارامتر
 و کیاتومات ای یدست های ستمیس از استفاده به لیتما استفاده، مورد تکنولوژی سطح به توانیم عوامل
 تمام طرح نیا در شده ینیب شیپ آالت نیماش و زاتیتجه  .کرد اشاره ازین مورد مهارت و تخصص حدود

  .شد خواهد دییتول پرسنل تعداد کاهش به یمنته مسئله نیا که باشندی م کیاتومات

یانسانی روین ازین مورد تخصص): 35 (جدول  

 سمت )نفر(تعداد 

 مدیر 1

 مهندس 2

 تکنسین 2
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  78 صفحه
 

 

 سرپرست آزمایشگاه 1

 کارگر ماهر 4

 کارگر ساده 6

 تکنسین فنی 3

 کارمند اداری و مالی 3

 باردار مواد اولیه و محصولان 2

 خدمات 2

 راننده 2

 نگهبان و سرایدار 2

 تعداد کل پرسنل 30

  
  
  
  
     یارتباط وی مخابرات امکانات ، سوخت ، برق ، آب نیتام زانیم نییتع وی بررس  -٩

 مناسب منطقه در آنها نیتام امکانی چگونگ و ...) - فرودگاه – آهن راه – راه( 
 طرحی اجرای برا

 کاهش و متخصصی روهاین بهتر جذب در موثر عوامل از طرح احداث منطقه دریی بنا ریز امکانات ودوج
 برقی ها پست وی شهر برق شبکه وجود ، شرب قابل آب بهی دسترس. دیآی م حساب به خدمات نهیهز

 راه ، آسفالتی  ها راه ازی  ریگ بهره امکان ، متخصصی ها روین تیترب مراکز و دانشگاه وجود ،ی قو فشار
 که ندیآی م حساب بهی ایی بنا ریز امکانات جمله از گاز عیتوز شبکه بهی دسترس زین و فرودگاه ، آهن
 .باشدی م لیدخ ها نهیهز درکاهشی موثر نحو به طرح احداث منطقه در آنها وجود
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  79 صفحه
 

 

 است، واحد آن برق ساتیتاس ،یصنعت و دییتول واحد کی ساتیتاس نیتر ییربنایز و نیمهمتر که آنجا از

 و ساختمانهایی روشنا د،یتول خط زاتیتجه یمصرف برق مقدار ابتدا واحد یمصرف برق نییتع منظور به
 ها نهیهز و نیتام منابع ادامه در سپس شوندی م محاسبه ... و شیگرما و شیسرما های ستمیس محوطه،

  .شد خواهند ارائه مربوطه

  :برق مصرف زانیم محاسبه -

 به توجه با را دیتول خط آالت نیماش و زاتیتجه برق مصرف واحد، ازین مورد برق همحاسب منظور به
 توجه با زین ساتیتاس و ها ساختمان در یمصرف برق  .میکنی م محاسبه قایدق شده استعالم یفن مشخصات

 .شودی م محاسبه ساختمانها مساحت به
 

  :دیتول خط زاتیتجه یمصرف برق ) الف

 به توجه با واحد نیا در .است کارخانه ازین مورد برق از ای عمده بخش د،یتول طخ زاتیتجه یمصرف برق

 ضرب دستگاه تعداد در شده، استخراج دستگاه هر ازین مورد برق شده، گرفته نظر در زاتیتجه مشخصات

 .شودی م

  .شودی م برآورد لوواتیک 70 دیتول خط یمصرف برق کل دییتول واحد نیا در نیبنابرا
  
  :رگاهیتعم و ساتیتاس ازین مورد برق ) ب

 جهت لوواتیک 6 شامل که شودی م برآورد وات لویک 10  جمعا رگاهیتعم و ساتیتاس ازین مورد توان
 و سوخت چرخش ع،یتوز جهت لوواتیک 1 وی کیزیف هیتصف ازین مورد آب نگهداری و هیتصف چرخش،

 .شودی م برآورد وات لویک 3 زین رگاهیتعم زاتیتجه ازین مورد توان .است شیگرما ساتیتاس در عاتیما
  
   : محوطه و ساختمانها ییروشنا ازین مورد برق  )ج
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 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  80 صفحه
 

 

 نیانگیم ساتیتاس و انبار ،یخدمات و اداری لیقب از ها ساختمان ریسا و دیتول سالن مربع متر هر ازای به
 که( دیتول سالن و نهاساختما مساحت به توجه با بیترت نیا به  .شودی م گرفته نظر در وات 20  مصرف

 .شودی م برآورد وات لویک 56 ساختمانها ییروشنا جهت یمصرف برق ، ) شده برآورد مربع متر 2700
 50 کل در (محوطه ییروشنا جهت چراغ هر ازای به ، واحد کارکرد ساعت و کاری نوبت تعداد به توجه با

  .است ازین مورد برق لوواتیک15 محوطه ییروشنای برا نیبنابرا ، است ازین مورد برق وات 300) چراغ
  
  

  مواقع ای اندازی راه هنگام به برق درخواست نیشتریب برآورد منظور به فوق موارد مجموع از % 10 مقدار
 .)یهمزمان بیضر(است گرید

  
  
 کی برق، مقدار نیا نیتام برای .بود خواهد لوواتیک166.1ی رفمص برق کل زانیم فوق محاسبات اساس بر

 و تابلوها کنتور، ، اشتراک های نهیهز که شودیم درخواست برق سراسری شبکه ازی وات لویک 167 بانشعا
  .است شده لحاظ ثابت هیسرما برآورد بخش در آن یداخل یکش میس
  
  
  

 واحد یمصرف برق برآورد) : 36 (جدول

 نام واحد مصرف کننده برق مصرفی توضیحات

 تجهیزات خط تولید 70 

  تعمیرگاهتاسیسات و 10 

 روشنایی ساختمانها 56 روشنایی داخل ساختمان

 روشنایی محوطه 15 روشنایی فضای باز

 درصد بیشتر از مقدار مورد نیاز جهت مواقع راه اندازه و 10
 ضروری

 سایر موارد غیر مذکور 15.1
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 جمع 166.1 

 
  

   :انهیسال برق مصرف  محاسبه
   :دهدی م نشان را واحدی مصرف برق زانیم ل،یذ موارد مجموع

  :ی عموم ساتیتاس وی اصل زاتیتجه و دستگاهها برق مصرف) الف
  ازین مورد توان حداکثر*یهمزمان بیضر*نوبت هر دری کار دیمف ساعت*یکار نوبت تعداد*سال دری کار روز تعداد

  :ی دیتولی بنا ریز سطح کل دری جانب مسائل ریسا ویی روشنا جهت برق مصارف )ب
  دیتولی ها سالن مساحت)*0.7(ی همزمان بیضر*وات 20* نوبت هر دریی روشنا زمان*یکار نوبت تعداد* سال دری ارک روز تعداد

   :محوطهیی روشنا برق )ج
  ساعت دوازده* وات 300 * محوطهی چراغها تعداد* سالی روزها کل
  

 برق کل محوطه، و ها ساختمان مساحت و واحد عملکردی ها مشخصه و فوقی ها فرمول به توجه با لذا
 بخش در  انهیسال برق دیخر نهیهز. شودی م برآورد ساعت وات مگا 278 مجموع در واحد انهیسال مصرف
  .است شده لحاظ ثابتی گذار هیسرما

  
  
 

 آب مصرف زانیم محاسبه  -

ی م سبز فضای ارییآب و یدنیآشام و یبهداشت ، دیتول خط یمصرف آب شامل واحد نیا در ازین مورد آب
 مشخصات اساس بر  .شودی م استفاده هیاول مواد شستشوی منظور به دیولت خط ازین مورد آب .باشد

 و یدنیآشام آب مصرف  .بود خواهد روز در مکعب متر 35 بخش نیا در یمصرف آب ، دیتول خط زاتیتجه
 3  حدود و شد دهیسنج تریل 150 سرانه گرفتن نظر در با و پرسنل تعداد ازای به واحد نیا در یبهداشت

 ارییآب و سبز فضای ازین مورد آب نیتام منظور به  . شد گرفته نظر در ساختمانهای مصرف آب مکعب متر
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 مکعب متر 5 به محوطه جهینت در. شودی م گرفته نظر در روز در تریل 1.5 مربع متر هر ازای به ، محوطه
   . است شده برآورد مکعب متر 43 فوق موارد مجموع از روزانهی مصرف آب زانیم. دازد ازین آب
  
 
 سوخت مصرف محاسبه  -

 ازین مورد حرارت و بخار نیتام منظور به یمصرف سوخت شامل یصنعت واحدهای در سوخت مصرف موارد

 .باشدی م نقل و حمل لیساو  سوخت و ها ساختمان شیگرما ، ندیفرآ

ی خدمات و اداری، ، شگاهیآزما و دیتول فضاهای مساحت به توجه با شیگرما ستمیس یمصرف سوخت
 مربع متر کصدی ازای به )معتدل هوای و آب برای ( متوسط طور به که بیترت نیا به  .شودی م محاسبه
 سوخت موجود بناهای مساحت به توجه با نیبنابرا  .شودی م گرفته نظر در لیگازوئ تریل 25 مساحت

 انرژی نیتام برای لیگازوئ مقدار نیا .بود خواهد روز هر در لیگازوئ تریل 50 شیگرما ساتیتاس یمصرف

 .است شده گرفته نظر در شوفاژ ستمیس با یخدمات و یرفاه اداری، فضاهای ییگرما
 مربع، متر 270 هر ازای به .شودیم استفاده یصنعت هاییبخار از دیتول سالن ییگرما انرژی نیتام منظور به 

  .است ازین مورد بخاری دستگاه کی

  
  

 
 ساتیتاس ریسا  -

 
   :شیسرما

 هر ازای با دیتول سالن شیسرما برای .شودی م استفاده یآب کولر از ها ساختمان شیسرما نیتام منظور به

 و یرفاه و اداری های ساختمان شیسرما برای و و هزار شش یآب کولر دستگاه کی مساحت مربع متر 200
 .شودی م گرفته نظر در هزار چهار کولر کی مربع متر 100 هر ازای به یخدمات

  .باشدی م لیذ جدول مطابق مذکور ساتیتاس جمع نیبنابرا
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 ازین مورد ساتیتاس ) :37( جدول

 تاسیسات مورد نیاز تعداد

 بخاری صنعتی 4

 سیستم گرمایش مرکزی 1

  هزار6کولر  5

  هزار4کولر  2

 تهویه و فن 4

 
 :قیحر اطفاء

 100 هر ازای به متوسط طور به  .شودی م استفاده قیحر اطفاء جهت ینشان آتش کپسول از واحد نیا در
 ییلویک 6 کپسول کی مربع متر 45 هر ازای به و ییلویک 30 ینشان آتش کپسول کی مساحت مربع متر

 .شودی م گرفته نظر در
  
  
  
  

  :نیتوز
 بآ در ییجو صرفه جهت .شودی م استفاده یتن 10 باسکول کی از هیاول مواد نیتوز منظور به طرح نیا در

 نیرز هیتصف ستمیس کی از منظور نیا به .شودی م استفاده یکیزیف هیتصف ستمیس کی از ندیفرآ یمصرف
  .شودیم استفاده یونی تبادل

  
  :یمخابرات و یارتباط امکانات

  .است شده ینیب شیپ تلفن خط دو یمخابرات و یارتباط امکانات نیتام منظور به طرح نیا در
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 یبازرگان وی اقتصادی ها تیحما تیوضع -١٠

 
 در نییپا بهره با التیتسه اعطای قیطر از زودبازده و زا اشتغال طرحهای از دولت تیحما حاضر حال در

 .است ذکر قابل های تیحما جمله از د،یجد واحدهای سیتاس جهت

 به التیتسه اعطای ارزی، یبانیپشت صندوق جادیا مانند دولت سوی از صادرات قیتشو استهاییس اعمال

 افزوده ارزش با متناسب زیجوا پرداخت سپاری، مانیپ و ارزی تعهد سپردن از تیمعاف ندگان،صادرکن

 و صادرات صادرات توسعه به منجر تواندی م صادرات قیتشو میمستق های استیس عنوان به کاالها
 .باشد طرح توجه قابل سودآوری

 

 :ی جهانی ها هتعرف با سهیمقا و ) آالت نیماش و محصوالت( ی گمرک تعرفه تیحما -

 
 از پس آالت نیماش نیا. شودی م نیتام کشور خارج از آالت نیماش ازی بخشی دیتولی ها واحد اغلب در

  در کهی گمرک حقوق. شد خواهند کشور وارد گمرک قیطر ازی فن مشکالت عدم دییتا و هیاولی ها شیآزما
 آالت نیماش متیق درصد 10 ودحد ، است شده گرفته نظر در آالت نیماش نگونهیای برا حاضر حال
 .باشدی می خارج

 حقوق پرداخت مستلزم شودی م صادر کشور از خارج به آنها محصوالت کهی دیتولی ها واحد گرید طرف از
  .باشندی می گمرک

  
   :گذار هیسرمای ها شرکت – ها ،بانک )ها طرح و موجودی ها واحد( ی مالی ها تیحما -
 
 و ساختی برا مدت بلند التیتسهی اعطای  صنعتی ها طرحی برا یمالی ها تیحما نیمهمتر ازی کی

 . باشدی م طرح ساالنهی مصرف ملزومات مواد دیخری برا مدت کوتاه التیتسه
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 شده عنوان بیضر با لیذ اقالمی بانک  مدت بلند التیتسه افتیدر جهت ثابتی گذار هیسرما بخش در -١

  .شودی م لحاظ تمحاسبا در  ثابتی گذار هیسرما درصد 70 سقف تا
ی  کارگاه زاتیتجه و ساتیتاس ،ی داخل زاتیتجه و آالت نیماش ، طرحی ساز محوطه و ساختمان -١-١

 .گرددی م محاسبه درصد 60 بیضر با

 ریغ در و درصد 90 بیضر با محروم مناطق در طرحی اجرا صورت دری خارج آالت نیماش -٢-١
 .گرددی م محاسبه درصد 75 بیضر با نصورتیا

 درصد 70 از کمتر ثابتی گذار هیسرما دری خارج آالت نیماشی گذار هیسرما حجم کهیصورت در -٣-١
 محاسبه درصد 70 بیضر بای  الیر التیتسه افتیدر جهت 1-1 بند در شده اشاره اقالم ، باشد

 .گرددی م

 
  مورد گردش در هیسرما رسندی می بردار بهره مرحله به کهیی ها طرح دارد وجود امکان نیا  -٢

 . گردد نیتامی بانک شبکه از درصد 70 زانیم به آنها ازین

 نرخ و درصد 12 صنعت بخش در مدت کوتاه و بلندمدتی وامها دری الیر التیتسه سود نرخ -٣
 ویی اعطا التیتسه مبلغ درصد 1.25 حدود آنی مال ،ی جانبی ها نهیهز و درصد 2ی ارز التیتسه سود
 .باشدی م ثابت درصد 3 محروم مناطقی برای ارز التیتسه سود نرخ

 تیماه به توجه با رای ارز وی الیر التیتسه در بازپرداخت و تنفس ، مشارکت دوران زمان مدت -٤
 .شودی م گرفته نظر در سال 8 حداکثر هیسرما بازگشت وی سودآور نظر نقطه از طرح

 و افته یتوسعه کم مناطقی برای ارز  رهیذخ حساب محل ازی مال نیتام زمان مدت حداکثر -٥
 .شودی م گرفته نظر در سال 10 وممحر
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 ریز شرح به که دارد وجود مناطقی برخی برا زینی اتیمالی ها تیمعافی مال التیتسه بر عالوه  -
  :باشدی م

ی اتیمال تیمعاف درصد 80ی بردار بهره اول سال 4 ،ی صنعتی ها شهرک در طرحی اجرا با -١
  .شد خواهد طرح شامل

 .بود خواهد معاف اتیمال از شرکتی  بردار بهره اول سال 10 محروم مناطق در طرحی اجرا با -٢

 سود درصد 25 ) محروم مناطق وی صنعتی ها شهرک جز به( ی عاد مناطقی برا اتیمال -٣
 .است شده نییتع ناخالص

 

  
  
 
  
 احداث مورد دریی نها شنهادیپ وی  بند جمع  ارائه و لیوتحل هیتجز -١١

 دیجدی واحدها

 کشورها ریسا با سهیمقا در رانیا در موجود هیاول مواد مطلوب اریبس تیفیک و هیاول مواد یفراوان به توجه با

 و ، صادرات توسعه امکان ، فرآوری در ازین مورد تکنولوژی یدگیچیپ عدم و یمیاقل مناسب طیشرا لیدل به
 و احداث دست در و فعال واحدهای نهیزم در موجود اصالعات لیتحل قیطر از تقاضا و عرضه نیب روابط
 .است ریپذ هیتوج و یمنطق طرح نیا اجرای واردات و صادرات آمار

 اهداف از یکی و دارد، طرح نیا در یینها محصول تیفیک در ییبسزا ریتاث دیتول خط زاتیتجه که آنجا از

 معتبر شرکتهای توسط شده ساخته آالت نیماش از استفاده لذا ، است صادرات برای دیتول طرح نیا مهم

 .رسدی م نظر به یمنطق ایدن سطح در آنها قبول قابل تیفیک لحاظ به یالملل نیب
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 به التیتسه اعطای ارزی، یبانیپشت صندوق جادیا مانند دولت سوی از صادرات قیتشو استهاییس اعمال

 افزوده ارزش با متناسب زیجوا پرداخت سپاری، مانیپ و ارزی تعهد سپردن از تیمعاف صادرکنندگان،

 .شود صادرات توسعه به منجر تواندی م صادرات قیتشو میمستق استهاییس انعنو به کاالها

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ماخذ و منابع   -١٢

 1385 سال صادرات و واردات ،یخارج یبازرگان آمار سالنامه ،یبازرگان وزارت

 1386 سال صادرات و واردات ،یخارج یبازرگان آمار سالنامه ،یبازرگان وزارت

 1387سال صادرات و واردات ،یخارج یبازرگان مارآ سالنامه ،یبازرگان وزارت

 1388 سال صادرات و واردات ،یخارج یبازرگان آمار سالنامه ،یبازرگان وزارت

 1389 سال صادرات و واردات ،یخارج یبازرگان آمار سالنامه ،یبازرگان وزارت
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 1389احداث، دست در و فعال یصنعت واحدهای اطالعات ع،یصنا وزارت

  یمل استانداردهای ران،یا یصنعت قاتیتحق و ارداستاند موسسه

 1389سال انرژی ترازنانه انرژی، معاونت رو،ین وزارت

یی  ربنایز امور و عیصنا معاونت ؛ کشاورزی جهاد وزارت1389 اول جلد کشاورزی، آمارنامه کشاورزی؛ وزارت

 کشاورزی یلیبدت عیصنا فعال واحدهای آمار کشاورزی؛ بخش یلیتکم و یلیتبد عیصنا دفتر ؛

  .معادن و عیصنا وزارت آمار و اطالعات کل اداره

  یبازرگان وزارت آمار و اطالعات مرکز

  یبازرگان نشر و چاپ شرکت انتشارات ، "واردات و صادرات مقررات" کتاب

  رانیا آمار مرکزی رسان اطالع گاهیپا

  رانیای اسالمی جمهور مجلسی ها پژوهش مرکزی  رسان اطالع گاهیپا

  رانیا تجارت توسعه زمانسا

  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

  رانیای معدن عیصنای نوساز و توسعه سازمان

CD یجهانی ها استاندارد  

  



  

                   یمقدماتی سنج امکان مطالعات                                                                   
  رانیای اسالمی جمهور                        

  شدهی بند بسته وهیم پسیچ                                            معادن و عیصنا وزارت                    
  رانیای صنعتی ها شهرک و کوچک عیصنا سازمان

 

 

 ینعتصی ها طرحی مقدماتی سنج امکان مطالعه یینها گزارش  1390 خرداد

  بهشهر واحد – رانیا صنعت و علم دانشگاه: ی مجر  89 صفحه
 

 

  

 

  


