
١ 

 
  
  

 

  صنعتی ایران  شهرکهايکوچک و سازمان صنایع 
  شرکت شهرکهاي صنعتی استان مرکزي

  
 : عنوان

  مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح تولید 
  فتیر صنعتی

 
  :کارفرما

  واحد آموزش و پژوهش
  شرکت شهرکهاي صنعتی استان مرکزي

 
 :مجري

  احسان عالیخانی
  

  1388 پائیز



٢ 

  خالصه طرح
  فتیر  محصول نام

  تن در سال 650  طرح پیشنهادي رفیتظ

  سوغات، تغذیه مدارس، میان وعده  کاربرد موارد

  ، مایه خمیر، نمکروغنآرد گندم، شکر، تخم مرغ،   عمده مصرفی اولیه مواد

  550  )تن( میزان مصرف سالیانه مواد اولیه

  13  )نفر( زایی اشتغال

  1963  )متر مربع(نیاز  مورد زمین

  زیربنا

  135  )مربع متر(اداري 

  450  )متر مربع(تولیدي 

  200  )متر مربع(انبار

مصرف  میزان

  یوتیلیتی

  )ساالنه( 1555  )متر مکعب( آب

  44  )کیلو وات ساعت( برق

  )روزانه( 175  )متر مکعب( گاز

 ثابت گذاري سرمایه

  طرح

  ---  )دالر( ارزي
  4,124.4 )میلیون ریال(ریالی

 4,124.4 )ریال میلیون(مجموع 

 )استانهاي( محل پیشنهادي اجراي طرح
فارس،  ،يتهران، اصفهان، خراسان رضو ،يمرکز

 کردستان و مازندران ،یو شرق یغرب جانیآذربا



٣ 

  :فهرست مطالب
 4 .............................................................................................................. : محصول یمعرف) 1

 5 ........................................................................................................:محصول کد و نام) 1-1

 5 ................................................................................................... :یگمرک تعرفه شماره) 1-2

 6 .......................................................................................................... : واردات طیشرا) 1-3

 7 .......................................................................... :یالملل نیب ای یمل استاندارد ارائه و یبررس)1-4

 15 ................................................................................................ :کاربرد و مصرف موارد) 1-6

 15 ........................................................................................... : نیگزیجا يکاالها یبررس )1-7

 16 ................................................................................................ :کاال کیاستراتژ تیاهم)1-8

 17 ......................................................... :محصول کننده مصرف و کننده دیتول عمده يکشورها)1-9

 24 ...................................................................................................... :صادرات طیشرا) 1-10

 25 ................................................................................................... تقاضا و عرضه تیوضع) 2

 25 ...............................................................................................: فعال يدیتول يواحدها)2-1

 37 ...................................................................................... دیجد يطرحها تیوضع یبررس)2-2

 52 ........................................................................................ :محصول واردات روند یبررس) 2-3

 54 .................................................................................................... :مصرف روند یبررس)2-4

 56 ................................................................................................. :صادرات روند یبررس) 2-5

 58 ........................................................................ :صادرات تیاولو با محصول به ازین یبررس) 2-6

 60 ................................................................................................................... :دیتول روش) 3

 73 ........................................... :محصول دیتول در مرسوم يهایتکنولوژ قوت و ضعف نقاط نییتع)4

 74 ........................................... :ثابت يگذار هیسرما و ياقتصاد تیظرف حداقل نییتع و یبررس)5

 81 ........................................................................... نیتأم محل و ازین مورد هیاول مواد برآورد) 6

 84 ............................................................................. اشتغال و یانسان يروین نیتأم تیوضع) 8

 85 ....................................................... امکانات ریسا و برق آب،سوخت، زانیم نییتع و یبررس)9

 88 .......................................................................... یبازرگان و ياقتصاد يها تیحما تیوضع)10

 90 ................ :دیجد يواحدها احداث مورد در یینها شنهادیپ ارائه و يبند جمع ل،یتحل و هیتجز) 11

 91 ........................................................................................................................ :منابع) 12



٤ 

  :معرفی محصول ) 1

از جملـه   مختلفیانواع داراي  کشور به طور سنتی تهیه می شود وماده اي غذایی است که در مناطق مختلف فتیر 

  .دمی باش رمالیکسمه و ش

ي که بسـته بـه روش تولیـد هـر منطقـه بـه آن       گریمواد دو سایر ، شیر ، روغناز آرد، شکر، تخم مرغ ریفتمعموال 

بودن ارزش غذایی بـاال بـه    ارافتیر با د .کنند یشده است و مانند نان آن را در تنور پخت م لیتشک، شود میافزوده 

  .اي مناسب قابل استفاده است عنوان پیش غذا و یا میان وعده

  :مواد تشکیل دهنده فتیر داراي مواد زیر می باشند

 شامل پلی ساکاریدها، پروتئین، مواد معدنی و ویتامینها: آرد -

 شامل پروتیئن، اسیدهاي چرب غیر اشباع، آهن، فسفر، ویتامینها: تخم مرغ -

 شامل پروتئین، اسیدهاي چرب، امالح و ویتامینها: یرش -

 اسیدهاي چرب: روغن -

 )انرژي زا(ساکارید : شکر -

 داراي آنتی اکسیدان، امالح: ادویه جات و سایر افزودنیها -

به علت برنامه غذایی ناصحیح بخصوص در بـین دانـش آمـوزان شـاهد رشـد چـاقی و بـالتبع        شایان ذکر است که 

چاقی در بین آنان می باشیم، که با جایگزین کردن مواد غذایی مناسب بـه خصـوص فتیـر بـا     بیماریهاي مربوط به 

وزارت مـی تـوان بـر سـالمت نسـل آینـده تـاثیر گذاشـت، بطوریکـه طبـق اعـالم            ... موادي نظیر پفک، چیپس و 

، بیماریهـاي  %25ا کشاورزي آمریکا با استفاده از رژیم غذایی مناسب ابتال و مرگ میر ناشی از بیماریهـاي قلبـی تـ   

  .کاهش داد% 50و بیماریهاي قند را تا % 20، سرطان تا %20عضوي و تنفسی تا 
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 :نام و کد محصول )1-1

محصـوالت  ف نشـده اسـت، لـیکن در زیـر شـاخه      یـ محصولی مجزا در کد بین المللـی آیسـیک تعر  فتیر به عنوان 

 Communion( ریـ فط ،ارف داروئـی مصـ خـالی بـراي    کاشـه سـازي،   تیسـکو یب ایسازي  ینیریخبازي، نان ش

wafers( ،فکـول بـه شـکل ورق    ایـ آرد، نشاسـته   خشـک کـرده   رهـاي یبـراي الك و مهـر، خم   ریخم )Rice 

paper ( کـه بـه    1541با کـد   3.1کد بین المللی آیسیک  دراین گروه . شود طبقه بندي می همانندو محصوالت

 ISIC کدهاي بـین المللـی   .شود میلق دارد شناخته تع سازي تیسکویب ای سازي نییریمحصوالت خبازي، نان ش

 دودو رقم سمت چپ، نشانگر بخـش و  . مورد نظر است از چهار رقم تشکیل شده که مشخص کننده طبقه صنعت

چهار رقم هم توسط کشور به رقمهاي قبلی اضافه مـی شـود کـه بـه     . صنعت استطبقه  و نشانگر گروهبعدي رقم 

 بـین المللـی دارد و از   ءمنشـا ) شامل بخش، گروه و طبقـه (چهار رقم اول . کندکمک می  شناسایی دقیق محصول

معـادن وجـود دارد کـه     اي در وزارت صـنایع و  براي تعیین چهار رقم دوم نیز کمیته. امعیت الزم برخوردار استج

ده کد آیسیک مسـتقل تعریـف نشـ   فتیر براي . داقدام می کن) محصول(هشت رقمی  نسبت به تهیه کدهاي جدید

رقمـی   8بـا کـد آیسـیک    کلوچـه مـی باشـد، مـی تـوان آنـرا        مانندفتیر روش تولید اینکه توجه به است، لیکن با 

  .تعریف کرد 15411250

   

  :شماره تعرفه گمرکی) 1-2

مربوط بـه   19059090تعرفه گمرکی  1387طبق اطالعات موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات ایران سال 

  .می باشد) Communion wafers( فتیر
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  :شرایط واردات  )1-3

 : شوند کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میطبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران 

  .کسب مجوز ندارد که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کاالیی است: کاالي مجاز -1

  . رود آن با کسب مجوز امکان پذیر استکاالیی است که صدور یا و: مشروطکاالي  -2

بـه اعتبـار خریـد و فـروش یـا      (کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسـالم  : کاالي ممنوع -3

  . و یا بموجب قانون ممنوع گردد) مصرف

 16ه مـاد  تیـ گروه محصـوالت موکـول بـه رعا    نیورود ا ،می باشد 2جزء گروه  19059090 با تعرفه گمرکی فتیر

واردات ایـن کـاال بـال مـانع     با رعایت ماده فـوق،   .باشد می 1346مصوب سال ... و  دنییقانون مواد خوردنی و آشام

 اقتصـادي،  توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون  از مـوادي  اصـالح  قانون) 2( ادهم طبق این ماده که ایهپ حقوقاست و نیز 

 و عـوارض  انواع کاال، سفارش ثبت حق مالیات، کی،گمر حقوق شامل ایران، اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی

ایـن   مجموع به. شود می تعیین کاالها گمرکی ارزش% 45 معادل، باشد می وارداتی کاالهاي از وجوه دریافتی سایر

 اطـالق مـی   ورودي حقـوق  می شود، تعیین وزیران هیات توسط مربوطه قوانین طبق که بازرگانی سود و دریافتی

 .می باشد% 45 شود میهمانگونه که در جدول ذیل مالحظه  19059090تعرفه  براي ورودي قوقح. شود

  

 فتیر یتعرفه گمرک)  1-1 جدول

 شماره تعرفه نام کاال حقوق ورودي SUQ مالحظات

 kg 45 19059090 ریفت 
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  :بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی)1-4

شـماره   شـود  مـی وسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران تعیـین      استاندارد ملی براي تولید هر ماده توسط م

 يهـا و روش هـا   یژگـ یو(کلوچـه  تدوین نشده است، لیکن استاندارد مربوط به  فتیرمستقل جهت  استاندارد ملی

 بـا ) ویژگـی هـا و روش آزمـون   ( میکروبیولوژي فرآورده هاي قنادي و شـیرینی استاندارد  و 2554ا شماره ب) آزمون

   .می باشدقابل استفاده   2395 کد

یزیکـی  استاندارد بین المللی هر ماده بیانگر تست هاي آزمایشگاهی مورد نیاز جهت تعیـین خـواص شـیمیایی و ف   

وجـود دارد، لیسـت اسـتانداردهاي زیـر     از استانداردهاي بین المللـی بسـیاري   ماده می باشد که براي مواد غذایی 

  :استمربوط به فتیر و هم خانواده هاي آن 

- GB/T 4789.24-2003   : Microbiological examination of food hygiene 

Examination of candy, cake and preserved fruits. 

- DD CEN/TS 15731:2008: Cereals and cereal products. Common wheat 

(Triticum aestivum L.). Determination of alveograph properties of dough at 

adapted hydration from commercial or test flours and test milling 

methodology 

-  BS EN ISO 27971:2008:  Cereals and cereal products. Common wheat 

(Triticum aestivum L.). Determination of alveograph properties of dough at 

constant hydration from commercial or test flours and test milling 

methodology 
 

 



٨ 

  :قیمت تولید داخلی و جهانی محصول)1-5

  :قیمت در ایران §
ارائـه شـده اسـت همانگونـه کـه        1387تـا   1375از سـال   فتیـر روند قیمت ریالی یـک کیلـوگرم    1-1در نمودار 

ضـمنا  . هـاي آن صـورت نگرفتـه اسـت     واردات فتیر یا هـم خـانواده   1382تا سال  1375از سال  شود میمالحظه 

در بررسـی   .ریال مـی باشـد   10240 ددر حدو 87در سال  فتیروارداتی یک کیلوگرم  قیمتکه گردد  میمشاهده 

، روند تغییـرات قیمـت از   1382تا  1375این گروه محصوالت در دوره با توجه با عدم واردات روند تغییرات قیمت 

قیمـت   تغییـر متوسـط   ، این روند نزولی بـوده و شود میمورد بررسی قرار گرفت که مالحظه  1387تا  1382سال 

  .می باشدو به صورت نزولی  -3.3%در حدود آن سالیانه 

  :کاهش قیمت محصول ریشه در علل زیر دارد

  رشد تولید داخلی بخصوص در نقاط شهري )1

 کیفیت باالي محصوالت تولید داخل )2

 افزایش قیمت دالر و باال بودن هزینه هاي واردات )3
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در سـالهاي   فتیـر قیمت ارزي یـک کیلـوگرم    3-1و جدول  2-1 ردر نمودا فتیرجهت بررسی قیمت ارزي وارداتی 

روند تغییرات قیمتها در ایـن محـدوده،    شود میهمانگونه که در نمودار مالحظه . آورده شده است 1387تا  1375

ایـن امـر در    داشـته اسـت   نـزول  %0.3 سبت بـه سـال قبـل    نهر سال بوده و به صورت متوسط  نزولیاراي روند د

  . بوده است% 7داراي روند نزولی معادل  1387تا  1382اي محدوده ساله

  
  

  ریفت لوگرمیک کی یالیو ر )دالر( يارز متیق) 2-1جدول

  متیق راتییتغدرصد   قیمت هر کیلو فتیر وارداتی  سال
 ارزي ریالی دالري ریالی

1375 4,821.3 2.8   
1382 28,168.2 3.6 484.2% 29.1% 
1384 21,286.3 2.3 -24.4% -33.9% 
1385 6,958.5 0.8 -67.3% -67.8% 
1386 14,444.6 1.6 107.6% 105.0% 
1387 10,239.6 1.1 -29.1% -30.8% 

  

بـه طـور   همـانطور کـه مشـاهده مـی شـود،      . است هشد ارائه  3-1در نمودار  87تا  81نرخ ارز نیز از سال تغییرات 

  .رشد داشته است% 2.8در حدود نرخ ارز، هر سال نسبت به سال گذشته متوسط 
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  :قیمت جهانی محصول §
صـادراتی از کشـورهاي مختلـف جهـان در      فتیرقیمت یک کیلوگرم  شود میمالحظه  3-1 همانگونه که در جدول

 2008متوسط قیمت جهـانی در سـال    شود میهمانگونه که در جدول مالحظه .نشان داده شده است  2008سال 

دالر و گرانتـرین   0.5بـا قیمـت    کشور سـنگال وط به بمر 2006ن قیمت در سال ارزانتری. دالر می باشد 3.1حدود 

، البتـه  دالر مـی باشـد   17.2 قیمت با  )مجموعه اي از جزایر در اقیانوس هند(جمهوري سیشلس قیمت مربوط به 

در  تیـر فرونـد تغییـر قیمـت    . دالر مـی باشـد   7.9از میان کشورهاي مطرح باالترین قیمت مربوط به ژاپن با مبلغ 

  .ارائه شده استزیر جدول و نمودارهاي مختلف در در مناطق  سالهاي گذشته

رشـد  % 7.2به طور متوسط هر سال نسبت بـه سـال گذشـته      در اروپاي غربی فتیرقیمت  2008تا  2000از سال 

  .رشد داشته است% 10 هر سال نسبت به سال گذشته 2008تا  2000داشته است و در امریکا از سال 
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  )دالر( 2008مختلف جهان در سال  يدر کشورها فتیر لوگرمیک کی یصادرات متیق  )3-1 جدول
 مبلغ کشور مبلغ کشور مبلغ کشور
 17.2  سیشلیسجزایر  2.9 اوگاندا 2.1 مالزي
 10.2  جزایر پولینزي فرانسه 2.9  جزایر مائوریتیس 2.0 پرو
 8.8  جزایر باهاما 2.9 ایاالت متحده 2.0 اتیوپی

 7.9 ژاپن 2.9 نیجریه 2.0 توانیلی
 7.7 کالدونیا جدید 2.9 فنالند 1.9 اکوادر
 7.4 ماداگاسکار 2.8 برزیل 1.9 زامبیا

 7.3 سوئیس 2.8 کانادا 1.9  گرجستان
 6.7 جزایر وینست و گرانادین 2.8 مالت 1.9 سریالنکا
 5.9  جزایر ساموا 2.8 رژیم اشغالگر قدس 1.8 اروگوئه
 5.8 نامیبیا 2.8 مانع 1.8 پاکستان
 5.5 گینه 2.8 بریتانیا 1.8  هندوراس
 5.5 ایسلند 2.7 کرواسی 1.8 ماالوي
 4.8  قبرس 2.7 ایرلند 1.7 قطر

 4.3  جزایر بارابادوس 2.7 بلغارستان 1.7 گواتماال
 4.3 ایتالیا 2.7 جمهوري چک 1.7 اسلواکی
 4.2 سوئد 2.7 دانمارك 1.6 قزاقستان
 4.0 تایلند 2.7 بستانصر 1.6 آرژانتین
 3.8 نروژ 2.7 رومانی 1.6 مکزیک
 3.8 لیاااستر 2.7 اسلونی 1.6 بالروس
 3.7 هلند 2.7 چین 1.6 هند
 3.7 ترینیداد و توباکو 2.5 جامایکا 1.5 لیتوانی
 3.7 لهستان 2.5 بوسنی هرزگوین 1.5 بوتسوانا
 3.6 بلژیک 2.5 روسیه 1.5 السالوادور
 3.6 آسیاسایر کشورهاي  2.4 پینفیلی 1.5 استونی
 3.6 لوکزامبورگ 2.3 ارمنستان 1.4 مولداوي
 3.5 یونان 2.3 کلمبیا 1.3 گویان

 3.5 سنگاپور 2.3 اندونزي 1.2 کاستاریکا
 3.2 پرتغال 2.3 آلبانی 1.2 امارات متحده

 3.2 اتریش 2.1 آفریقاي جنوبی 1.0 یمن
 3.2 تونس 2.1 اوکراین 0.9 آذربایجان
 3.1  آلمان 2.1 ونزوئال 0.7 اردن

 3.1 فرانسه 2.1 مصر 0.6  سنت لوئیس
 3.0 کنیا 2.1 ترکیه 0.5 نیجر
 2.9 پاراگوئه 2.1 پاناما 0.5 غنا

 2.9 موزامبیک 2.1 نیوزیلند 0.5 سنگال
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  :موارد مصرف و کاربرد) 1-6

ویتامینهـاي گـروه    کننده قسمت عمده نیو تام رانیمردم ا هیدر تغذ ییمنبع غذا نیو محصوالت آردي مهمتر نان

B بیشتر مـواد غـذایی میـان وعـده مصـرفی در ایـران بـا توجـه بـه          . ، مواد معدنی، پروتئین و انرژي مردم هستند

شـده  ...) ماننـد غـذاهاي آمـاده و چیـپس و     (ماشینی شدن زندگی، عمدتا شامل مواد پرانرژي و چرب و پر نمـک  

 نیـ سـاختاري در ا  رییـ تغ بـراي  یمـدون و اصـول   زيیبرنامه ربا مردم  ییذائقه و عادات غذاا توجه به لیکن ب. است

قابـل  . می توان با جایگزینی این مواد با خوراکیهاي مقوي مانند فتیر، در رشد سالمتی جامعـه گـام برداشـت   مورد 

بـه دالئـل متعـدد از جملـه      )ص نانو بخصو(مواد غذایی تهیه شده از آرد مصرف  ریچند سال اخ رذکر است که د

 یاساسـ  ازهـاي یاست جهـت رفـع ن   یهیبد. است  افتهیاي  مالحظه قابل شیافزا ییمواد غذا ریسا نهیباال رفتن هز

  هیـ راههـا ته  نیـ از ا یکی. و عرضه استفاده گردد دیتول نهیاز روشهاي به دیبا اقشار کم درآمد ژهیاي مردم بو هیتغذ

 از دیـ لـذا با . داراي قیمت مناسب نیـز هسـت  ها  نیتامیامالح و و ن،یبا پروتئ بودن یغنبر فتیر می باشد که عالوه 

 وارد راداتیـ به مردم و آشنا ساختن افراد جامعه بـا ا مواد غذایی با ارزش و شناساندن  یعلم فیسو با ارائه تعر کی

 دیـ تول گریعه فراهم شود و از سوي ددر جاممحصوالت سالم از  شتریرا براي استفاده ب نهیزم مضر،فرآورده هاي  بر

  .کند رییو مدرن تغ یبه شکل صنعتفتیر 

  

  :بررسی کاالهاي جایگزین  )1-7

 نیدر بـازار مصـرف مهمتـر    شـوند، یو عرضـه م  هیتهو صنعتی  یکه به روش سنتکلوچه و کیکهایی ر حال حاضر د

ل این محصـوالت بـا تولیـد صـنعتی و     لیکن به علت قیمت مناسب فتیر در مقاب .شوندیمحسوب م فتیر براي بیرق

  . جایگزینی این محصوالت توسط فتیر وجود داردکاهش قیمت، امکان 
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  :اهمیت استراتژیک کاال)1-8

نـرژي،  امکان تامین قسمتی از ابه عنوان میان وعده و غذاي کمکی استفاده می شود، لیکن با توجه به  فتیراگرچه 

 ازهـاي ین توانـد  یم، در صورت غنی شدن با امالح ضروري نظیر روي نسانبدن ا ازیمورد ن یو امالح معدن نیپروتئ

همچنـین بـا   . اسـت  تـر  انیـ و در حـال توسـعه نما   ریدر کشورهاي فق مسئله نیا تیاهم. را پوشش دهد شتريیب

  .موجب باال رفتن بهره وري خواهد شد عاتیکاهش ضا جهیو در نت آرد از گندم وتر  حیاستفاده صح
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  :عمده تولید کننده و مصرف کننده محصولکشورهاي )1-9
  :کشورهاي تولید کننده §

 .ارائـه شـده اسـت     2008و ظرفیت تولید آنها در  سـال   فتیرلیست کشورهاي عمده تولید کننده  4-1 در جدول

بـه شـمار مـی رود و     فتیـر هزار تن بزرگترین تولید کننده  740با ظرفیت تولید  آلمانکه مشخص است انگونه مه

بزرگتـرین تولیـد    و بلژیـک  آمریکـا فرانسـه،   آلمـان، پـس از ان  . از ظرفیت تولید جهـانی را در اختیـار دارد  % 16.7

و  86، 92تولیـد   هـاي بـا ظرفیت  مالزي و ترکیـه  چین، کشورهاي آسیایی نیز نبی در. کنندگان این ماده می باشند

  .دنبه شمار می رو هزار تن بزرگترین تولید کنندگان آسیایی 80

و نمـودار   5-1در جـدول  همچنـین  . می دهـد ارائه را سهم هر کشور از ظرفیت تولید جهانی محصول  7-1ر نمودا

و آسـیا  آمریکاي شـمالی   ، اروپاي غربی .گردد می مشاهدهتوزیع ظرفیت هاي تولید در مناطق مختلف جهان  1-8

 .را در مناطق مختلف جهـان دارنـد  باالترین ظرفیت  ،ظرفیت تولید جهانی از درصد 7و  16و  63هر کدام با سهم 

 .دنمـی باشـ   فتیـر تولید کننـده  عمان و امارات متحده عربی روسیه، ترکیه،  ،کشورهاي همسایه ایرانهمچنین در 

  .دنباشتن در سال می  8و  8، 39، 81داراي ظرفیت تولید ها به ترتیب این کشور

  2008ا در  سال و ظرفیت تولید آنه فتیرکشورهاي عمده تولید کننده ) 4-1جدول
 تن کشور تن کشور
 119,162.75 کیمکز 737,818.80 آلمان
 99,365.00 لهستان 425,494.21 فرانسه

 92,618.93 نیچ 1EU-27 339,118.26  گروه يکشورها
 86,793.70 شیاتر 336,807.60 متحده االتیا

 86,240.46 يمالز 315,459.47 کیبلژ
 82,473.94 رلندیا 248,569.24 ایتالیا

 80,796.93 هیترک 237,430.67 کانادا
 76,548.72 دانمارك 205,137.93 ایتانیبر

 64,231.27 سوئد 128,020.26 هلند
  4,428,231.59  ظرفیت جهان

                                                   
د، فرانسـه، آلمـان، یونـان، اطـریش، ایرلنـد، ایتالیـا،          1 لیتـوانی،   شامل کشورهاي اطریش، بلژیک، بلغارستان، قبرس، جمهوري چک، دانمـارك، اسـتونی، فنالـن

  .مالتا، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، اسلواکی، اسلونی، اسپانیا، سوئد، انگلیس و لتونیلوگزامبورگ، 
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  فتیر دیتولسهم هر یک از مناطق جهان در ) 5-1 جدول
  

 )تن(ظرفیت تولید  منطقه
 2,771,069 یغرب ياروپا

 693,401 یشمال يکایآمر
 315,521 ایآس

 209,219 یشرق ياروپا
 67,063 یجنوب يکایآمر

 54,771 هیانوسیاق
 26,125 یجنوب يکایامر

 291,063 ریسا
 4,428,232 کل جمع
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  :کشورهاي مصرف کننده
 همانگونـه کـه   .نشان داده شده است 2008با میزان مصرف در سال  فتیرکشورهاي مصرف کننده  6-1 در جدول

رانسـه، کانـادا و بلژیـک، ایـاالت متحـده، هلنـد، ایتالیـا، ژاپـن و         آلمـان، ف بریتانیـا،   شود میمشاهده  زیردر جدول 

% 60به ترتیب  باالترین میزان مصرف را دارا می باشند و مجموع مصرف این کشـورها از   EU-27کشورهاي گروه 

 .مصرف جهانی باالتر است 

  2008 مصرف در سال زانیبا م یرفتمصرف کننده  يکشورها) 6-1 جدول
  

 )تن(مصرف خالص  منطقه/کشور )تن(مصرف خالص  منطقه/کشور
 260,614 بریتانیا 50,998 سوئیس
 191,237 آلمان 40,358 سنگاپور
 185,956 فرانسه 39,657 چین

 136,742 کانادا 39,105 جمهوري چک
 116,165 بلژیک 37,976 اتریش
 113,701 دهایاالت متح 37,590 فنالند
 101,514 هلند 32,040 پرتغال
 78,311 ایتالیا 28,315 لهستان
 74,383  ژاپن 27,112 مکزیک

 EU-27 71,851  401,413  سایر کشورهاي جهان

 66,932 نروژ  2,188,821  جمع کل
 56,852 استرالیا

  



٢١ 

  
مـی بینـیم    همانگونـه کـه  . دشو میمشاهده زیر در مناطق مختلف جهان در جدول  فتیرهمچنین وضعیت مصرف 

سـال  در همچنـین مصـرف منطقـه خاورمیانـه     مناطق دنیا دارد  مصرف را در آسیا و اروپاي غربی  باالترین سطح 

  .می باشد کل مصرف جهانی % 1.8معادل تن  41,240 حدود 2008

  در مناطق مختلف جهان فتیروضعیت مصرف )  7-1جدول 
 درصد مصرف جهانی منطقه

 %59.28  اروپاي غربی
 %12.68 آمریکاي شمالی
  %9.45 اروپاي شرقی

 %10.74 آسیا
 %3.83 امریکاي مرکزي و جنوبی

 %3.10 اقیانوسیه
 %0.91 آفریقا
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  2012پیش بینی مصرف در سال  §
پـیش   2012در سـال   .ارائـه شـده اسـت    2012پیش بینی مصرف مناطق مختلف جهان در سـال   8-1 در جدول

، شـود  میپیش بینی  2008در مقایسه با سال  کهتن برسد  3,143,053رف جهانی به حدود که مص شود میبینی 

شـرقی و آمریکـاي   ش مربـوط بـه اروپـاي    یاز این افزایش مصرف بیشترین افزا .افزایش یابد % 43.6مصرف جهانی 

کـه نسـبت بـه    هزار تن برسد  56 که مصرف به شود میهمچنین در خاور میانه پیش بینی  .استجنوبی و مرکزي 

 .افزایش می یابد % 8حدود  2008سال 

 

  2012مصرف مناطق مختلف جهان در سال  ینیب شیپ) 8-1 جدول
 2008افزایش مصرف نسبت به سال  )تن( 2012مصرف در  منطقه

 %34.69 1,747,765 اروپاي غربی

 %28.68 357,163 آمریکاي شمالی

 %93.88 400,910 اروپاي شرقی

 %35.45 318,427 آسیا

 %107.36 174,203 امریکاي مرکزي و جنوبی

 %71.48 116,319 اقیانوسیه

 %41.63 28,266 آفریقا

 %43.60 3,143,053 جمع کل
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  :شرایط صادرات) 1-10

جزء کاالهـاي مجـاز    19059090، این کاال با شماره تعرفه 1387طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران سال 

و بدون هیچگونه شرایط خاص امکان صادرات را دارا می باشد و درصورتی که کاالي تولیـدي از   می باشد) 1گروه(

  .استانداردهاي الزم برخوردار بوده و قابل رقابت با قیمت جهانی این محصول باشد صادرات آن میسر خواهد بود
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  وضعیت عرضه و تقاضا) 2

  :واحدهاي تولیدي فعال )1- 2

صنعتی در زمینه تولید فتیـر  وزارت صنایع و معادن واحد فعال  رسانی و اطالع آمار دفتر طبق اطالعات اخذ شده از

  :بوده است به شرح زیر ، لیست واحدهاکلوچه و محصوالت مشابهدر زمینه تولید وجود ندارد لیکن 

 لبست واحدهاي تولیدي در داخل کشور) 1-2جدول

ردیف
 

 وزتاریخ مج شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 300 86/01/16 1421 تبریز  شرقی  آذربایجان وجبار خندانی  ابراهیم 1
 300 71/05/13 6485  بناب  شرقی  آذربایجان  آذر شمس 2
 1,000 86/08/19 35176 آذرشهر  شرقی  آذربایجان آذرگلسار 3
 300 83/04/30 9914 شبستر  شرقی  آذربایجان سوالرشبستر آغ 4
 600 87/02/18 7257 تبریز  شرقی  آذربایجان کارونآناما 5
 400 86/06/10 24479 آذرشهر  شرقی  آذربایجان بال تک آذر 6
 150 79/11/18 14991 شبستر  شرقی  آذربایجان  نژادعلیشاه  حسین  بایرامعلی 7
 2,000 73/11/23 12862 تبریز  شرقی  آذربایجان تغذیه  بهاران 8
 465 78/12/14 18068 شبستر  شرقی  آذربایجان نژادپوراکبر  بهرام 9

 250 80/01/26 693  هریس  شرقی  آذربایجان نورمند  وحسین  رضاوعلی  هریس775  تولیدي  تعاونی 10
 100 83/04/03 7449 تبریز  شرقی  آذربایجان توفیق رنجبرزادکمانج و ناصرومهدي رنجبرزاد 11
 3,000 85/03/07 8330 تبریز  شرقی  یجانآذربا حام   بیسکویت  تولیدي 12
 450 74/07/09 12088 تبریز  شرقی  آذربایجان  پورسیس  زینال   حبیب 13
 500 60/08/21 222 تبریز  شرقی  آذربایجان ستارباباعلیلوبلویردي وخانم حکمت حسن عظیم زاده 14
 300 81/10/16 20451 مرند  شرقی  آذربایجان شادي عسل 15
 300 81/01/27 898 تبریز  شرقی  آذربایجان  سیس   نوش  ديشا 16
 500 65/05/13 8229 تبریز  شرقی  آذربایجان رز  شکوفه 17
 200 78/06/31 8730 آذرشهر  شرقی  آذربایجان تبریز   سعادت  شکوفه 18
 500 87/05/05 19418 آذرشهر  شرقی  آذربایجان شیرین خوشنام آذربایجان 19
 500 84/12/01 26031 آذرشهر  شرقی  آذربایجان غذائی سام سیوان طعم صنایع 20
 500 83/09/23 21747 تبریز  شرقی  آذربایجان صنایع غذائی شکوه شمس 21
 300 76/01/25 790 تبریز  شرقی  آذربایجان طاهر کام 22
 250 75/11/09 18640 تبریز  شرقی  آذربایجان غالمی  عسگري   عباس 23



٢٦ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 300 80/04/23 6514 شبستر  شرقی  آذربایجان اکبر  علی -   بقال   درویش  حسینی  علی 24
 2,000 78/11/09 15566 شبستر  شرقی  آذربایجان  نظرعلیزاده  علی 25
 250 78/02/22 1868 تبریز  شرقی  آذربایجان دواحم  ابوالقاسم - نژاد  و محمودي   القندیس  غفوري 26
 200 83/01/25 1284 تبریز  شرقی  آذربایجان قشالق سماءتبریز 27
 500 74/04/08 5517  مراغه  شرقی  آذربایجان اکبرعنبرا- 2- گلبو   کیک 28
 200 78/06/28 8584 شبستر  شرقی  آذربایجان شبستر  نمونه  گلچین 29
 300 83/04/30 9915 شبستر  شرقی  آذربایجان لیشاهماه سوداشکوه ع 30
 350 86/03/16 10944 مرند  شرقی  آذربایجان مجتمع صنایع غذائی شهدوعسل مرند 31
 250 77/08/02 9408 اهر  شرقی  آذربایجان  محمدرضاسمعیان 32
 300 87/08/25 34041  هریس  شرقی  آذربایجان محمدعلی حبیبی خرمالو 33
 300 85/05/21 17420 آذرشهر  شرقی  آذربایجان وحسن وحسین وابوالفضل حیدريمحمد 34
 650 87/07/18 29190 شبستر  شرقی  آذربایجان  علیشاه  میرغفارموسویان 35
 2,500 82/09/12 18555 آذرشهر  شرقی  آذربایجان نشاط صبا 36
 500 74/01/08 586 شبستر  شرقی  آذربایجان نمومه صنعت شبستر 37
 300 80/09/13 15208 شبستر  شرقی  آذربایجان  علیشاه  عسل  نیکان 38
 300 87/04/10 15713 تبریز  شرقی  آذربایجان یعقوب وحسن کرکچ وباقراسدي استیار 39
 250 75/10/19 17648 تبریز  شرقی  آذربایجان  سیسی  فرقانی   یوسف 40
 250 70/05/24 7741  خوي  غربی  آذربایجان  آذرنان 41
 300 87/07/07 2327  خوي  غربی  آذربایجان آسیا ماکارون 42
 350 76/08/02 8290  ارومیه  غربی  آذربایجان  اکبرخیاط مینائی 43
 400 85/10/07 38838  ارومیه  غربی  آذربایجان اکبریوسفی 44
 300 84/11/02 34971  ارومیه  غربی  آذربایجان چشمه آرزو 45
 300 80/08/29 20365  میاندوآب  غربی  آذربایجان  ساقه   خوش 46
 1,000 72/11/20 10992  خوي  غربی  آذربایجان  هاشم  بنی  سیدحسین 47
 250 80/08/22 19693  بوکان  غربی  آذربایجان  شفق  شکوفه 48
 500 87/07/04 27485  بوکان  غربی  آذربایجان صالح الدین شجاعی 49
 550 76/12/26 12761  میاندوآب  غربی  آذربایجان  گنجه  کلوچه  ذائیغ  صنایع 50
 600 76/06/03 5543  ارومیه  غربی  آذربایجان  شادي  شیرین   صنایع غذایی 51
 500 86/02/19 1101/8659  خوي  غربی  آذربایجان  علی آقاالري 52
 500 86/05/30 2435 مهاباد  غربی  آذربایجان فرشادولیزاده 53
 500 85/06/30 23350  ارومیه  غربی  آذربایجان  و عبداله انتظاریون  و یعقوب  ومحمد سعادتی  کبري 54
 400 86/01/29 3222  سلماس  غربی  آذربایجان کیک و کلوچه دیلمان 55
 300 79/11/18 13449  نقده  غربی  آذربایجان نگین سلدوز 56
 800 85/09/25 21756/31  اردبیل  اردبیل بلوط بهار 57



٢٧ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 550 77/09/26 680  نمین  اردبیل  سبالن  بهکام 58
 470 74/03/31 619  اردبیل  اردبیل  اردبیل  قند ریزي 366  تعاونی 59
 4,500 63/10/12 5205  اردبیل  اردبیل حمید و ابیش صادقی اشراف 60
 1,250 86/12/15 125/25664  اردبیل  اردبیل سهامی خاص -شیرین گندم سبالن  61
 700 87/04/15 125/6700  اردبیل  اردبیل صنایع غذایی شکوه ناب 62
 370 77/06/29 2604  اردبیل  اردبیل  دانش  محمدي  علی  عظیم 63
 630 85/10/05 22615/31  نمین  اردبیل غالمرضا اسالمی نیا 64
 700 82/04/03 1187/31  نمین  اردبیل  نان   ماهک 65
 250 77/10/26 889  اردبیل  اردبیل راد و شرکا  محسنی  محسن 66
 250 78/10/07 2748  خلخال  اردبیل  خلخال  گنجینه  یاران 67
 500 76/07/21 2821  اردبیل  اردبیل  اردبیل   گلبرگ  یگانه 68
 3,200 86/02/19 798  اصفهان  اصفهان  شرکت -   اهانسپ  آزاد توشه 69
 300 81/04/15 15762 شاهین شهر  اصفهان  شرکت -   آالله   بیسکویت 70
 210 76/12/10 16526  اصفهان  اصفهان  شرکت -   مهشاد سپاهان  تولیدي  تعاونی 71
 1,300 86/09/12 36486 شاهین شهر  اصفهان  شرکت - پاکشاد  تولیدي 72
 3,000 85/05/21 20552  اردستان  اصفهان شرکت-صنایع غذایی طعم آفرین اسپادانا 73
 840 84/09/02 11643  نائین  اصفهان شرکت -   بهارنائین موادغذائی صنایع 74
 200 77/05/24 307 آباد   نجف  اصفهان عبده وخراط پور- ابوالقاسم وهدایت پور-عموسلطانی 75
 1,500 73/04/14 5175  اصفهان  اصفهان  شرکت -  خوئی  غذائی  محصوالت 76
 150 79/02/31 1582  اردستان  اصفهان  محمدتقی -  نیسیانی  نجفی 77
 130 84/03/23 122/3167  ایالم  ایالم احمد فتاح خان 78
 550 85/11/25 122/16956  ایالم  ایالم آسا  ایالم 79
 1,300 77/12/26 7454/4  مایال  ایالم مهنا 39شماره تعاونی 80
 300 83/12/22 122/13823  ایالم  ایالم خوشه زرین ایالم 81
 200 86/06/11 122/9244 شهر دره  ایالم )سهامی خاص(صنایع غذایی چوبینه دره شهر  82
 2,400 83/04/20 122/3659  ایالم  ایالم )سهامی خاص(نی نی تا  83
 150 85/03/01 1194136 بوشهر بوشهر طال  خاتم  وکلوچه   کیک  تولیدي 84
 300 75/12/12 72487  تهران  تهران ) نادري  اصغرواحمدوعلی  علی(احمد نادري  85
 320 77/02/30 51921  پاکدشت  تهران  آسا گل 86
 450 82/05/21 27599 شهریار  تهران اصغرومحمدرضانادري 87
 175 85/09/26 71695  ري  تهران زیوه  آغچه  زاده  حسن   ایوب 88
 685 83/07/06 59926 شهریار  تهران وجعفرقربانخانی برجعلی 89
 100 75/08/23 64338  ساوجبالغ  تهران )وشرکا  عالیی  وخاتون زیده(ناز   بهکام 90
 275 82/06/10 28987  پاکدشت  تهران آباد  عباس بهنان 91



٢٨ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 1,260 76/02/31 22883  تهران  تهران  بیسکو الرج 92
 360 82/10/06 35925  کرج  تهران پام رز 93
 255 74/12/22 46113  پاکدشت  تهران  پندار توشه 94
 3,000 82/12/03 39313  پاکدشت  تهران )  فرجام  گلچین  (تحفه کسري  95
 456 86/08/26 48366  ري  تهران ن بهارتعاونی سالمت یارا 96
 300 75/10/02 67110  پاکدشت  تهران  درخشان  طالئی  گندم  تعاونی 97
 250 80/03/28 23925  ري  تهران نمونه نان شیرین تولیدي تعاونی 98
 300 77/12/26 70609  کرج  تهران  کسري  پدرام  تولیدي 99
 250 83/06/29 59487  کرج  تهران تولیدي غذاسازان نوین 100
 288 86/05/27 37054  پاکدشت  تهران تهران مهرتارا 101
 504 76/11/01 41227  ساوجبالغ  تهران جوشکو 102
 315 80/06/03 28276  کرج  تهران نژاد  زارعی  حسن 103
 255 56/11/29 18082  تهران  تهران  مهدیزاده  و تقی  رزاقی  حسین 104
 229 86/01/18 20731  رباط کریم  تهران )کرم احمدي کریم وندي(ساده حسین  105
 85 86/08/07 45910  تهران  تهران خلیل محمد نژاد 106
 700 79/06/02 67335 شهریار  تهران شهر  غذایی  ستاره 107
 1,000 87/04/04 61838 شهریار  تهران )    مجید و منصور نادري(سحرگستران عالیه  108
 200 86/09/18 52202  کرج  تهران سعیدوخلیل انصاري 109
 50 79/11/24 77401  رباط کریم  تهران )بانی زاده وصفرسهرابی حسین(گلچین شادکام 110
 500 78/11/19 39086  ساوجبالغ  تهران مفید  طالئی  شادي 111
 100 81/10/16 66545  تهران  تهران  شوکوپارس 112
 580 79/04/15 64716  رباط کریم  تهران رازف  خرم  شیرین 113
 4,000 79/06/06 67485  پاکدشت  تهران گستر  نوین  شیرین 114
 500 76/04/11 26426 شهریار  تهران  بقال   نژاددرویش  تقی  صفرعلی 115
 438 85/10/25 74963  پاکدشت  تهران عباس قندهاري 116
 250 83/08/03 61392 شهریار  تهران اکباتان کیک -   نادري  وعبداله   عباس  علی 117
 1,000 85/07/24 65574  پاکدشت  تهران غذائی آذرشیرین برنا 118
 250 81/05/19 57541  کرج  تهران  درخشان  طعام  غذائی 119
 228 82/10/15 36743  ورامین  تهران )نگارماکارون ماکارونی(غذائی نگار دنیا  120
 300 75/10/22 68653 شهریار  تهران )محمدي خان کریم(سحر خگلسر غذائی 121
 1,000 79/12/28 79582  تهران  تهران پردیسان نیلی غذائی 122
 350 82/10/13 36504  پاکدشت  تهران غذایی دنیاي شیرین 123
 600 76/11/27 42859  ساوجبالغ  تهران آزاد آنا  غذایی  هاي  فرآورده 124
 125 80/04/30 25933  پاکدشت  تهران دونا - فرزادتوشه  غذائی ايه فرآورده 125



٢٩ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 250 79/10/17 74987 شهریار  تهران شیرین مائده غذائی هاي فرآورده 126
 252 77/01/26 50616  پاکدشت  تهران )پژوه  رضاباقري(پویان رهام غذایی هاي فرآورده 127
 100 85/07/30 66028  کرج  تهران فرآیند فرآوري زیستی 128
 170 75/10/01 66983  ساوجبالغ  تهران افشار  قاسم 129
 250 80/08/29 33130 شهریار  تهران کامشاد شانجان 130
 150 79/08/11 71192  ساوجبالغ  تهران )شایان  نورهان(کامشاد شایان  131
 225 78/09/08 34439 شهریار  تهران  گیالن  سازي  وچهکل 132
 280 61/04/15 25864  پاکدشت  تهران کیک وکلوچه اصولی 133
 150 80/05/22 27579  ساوجبالغ  تهران ) گلنان(شرکت   - گلنان پراتوس  134
 300 75/12/06 71818  کرج  تهران  قموشی  محمد حسین 135
 280 74/12/15 45620  کرج  تهران  نیفوم  محمودرهنماکاري 136
 220 66/09/22 34156  کرج  تهران )میرجلیلی  سیدحسن(   مسعودعزیزي 137
 300 86/05/24 36895  پاکدشت  تهران میثم نیک دهقان ورضا سلیمی 138
 100 71/06/09 63190  تهران  تهران  نیک  نام 139
 215 77/09/16 63906 شهریار  تهران  ایران  نان 140
 535 57/06/29 13681  کرج  تهران نان شهر 141
 720 80/11/24 38206  تهران  تهران پر  نیل 142
 500 77/02/07 676 کیار  بختیاري  چهارمحال  بختیاري  وکلوچه   کیک  تولیدي 143
 150 82/12/13 14396 شهرکرد  بختیاري  چهارمحال سامان  شقایق  غذایی  صنایع 144
 200 87/06/26 1139  بروجن  بختیاري  چهارمحال  جوالن  غذایی محصوالت 145
 50 83/07/26 8842 شهرکرد  بختیاري  چهارمحال  نیمانفیس 146
 600 86/03/01 86/5499 بیرجند جنوبی  خراسان پریوش خراسان 147
 600 85/04/10 85/8242  نهبندان جنوبی  خراسان پویاي شوسف 148
 300 81/07/10 12430  فردوس جنوبی  خراسان  میثم  وکلوچه   کیک  نیتعاو 149
 255 81/07/10 3516 بیرجند جنوبی  خراسان تولید صنایع غذائی شهد آوران 150
 800 83/01/30 1296 بیرجند جنوبی  خراسان محمدعلی رمضانی 151
 150 79/03/26 8274 گناباد رضوي  خراسان گناباد   وپرورش   آموزش  اداره 152
 50 85/06/14 17032 مشهد رضوي  خراسان  توس  پخت  آردینه  تعاونی 153

 رضوي  خراسان تعاونی تولیدي ارمغان تربت 154
   تربت
  حیدریه

19808 84/10/06 200 

 190 80/04/02 8854 سبزوار رضوي  خراسان  شرق  شیرین  غذائی  صنایع  تولیدي  تعاونی 155
 200 86/09/11 30765  قوچان رضوي  خراسان ولیدي کیک و کلوچه آساك زنجبیل دباغتعاونی ت 156
 200 85/05/14 15753  قوچان رضوي  خراسان تعاونی تولیدي کیک و کلوچه زرین سلطانی 157
 150 84/09/29 19526 کاشمر رضوي  خراسان تعاونی صنایع غذائی صنوبر کاشمر 158
 270 87/04/08 10258 مشهد رضوي  خراسان  توس  رضوان  نان  غذایی  صنایع  تعاونی 159



٣٠ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 350 85/05/18 15912  خواف رضوي  خراسان تعاونی کیک و کلوچه خوشگوار خواف 160

161 
توسعه صنایع غذایی کشاورزي و دامپروري نوش گل 

 نیشابور
 350 86/09/17 4295 نیشابور رضوي  خراسان

 200 86/08/09 28200 مشهد رضوي  خراسان دیناتوس 162
 400 85/03/31 13857 مشهد رضوي  خراسان سید محمد مهدي و سید مهدي غفوریان تخت کش 163
 350 84/09/03 18641 مشهد رضوي  خراسان  توس  شادان 164
 200 83/10/06 17564 مشهد رضوي  خراسان شهر بابانا 165
 350 87/01/28 10110 مشهد رضوي  خراسان  شهریار کام 166
 120 80/11/14 56828 مشهد رضوي  خراسان  شهریارخراسان 167
 300 75/08/12 197-6 مشهد رضوي  خراسان  خراسان  ناز گل  غذایی  صنایع 168
 300 83/10/08 17644 مشهد رضوي  خراسان برنا  همیشه  غذایی  صنایع 169
 200 86/10/10 33161 مشهد رضوي  خراسان  مقدس  کاظم 170
 400 58/04/30 14- 1 مشهد رضوي  خراسان )رضاخدیوپوروشرکا(گوارا  وکلوچه   کیک 171
 170 85/02/12 11091 مشهد رضوي  خراسان کیک وکلوچه نمونه 172
 1,500 84/11/09 20888 مشهد رضوي  خراسان  شرق  دوین   دشت  غذایی  مجتمع 173
 200 87/05/21 33198 گناباد رضوي  خراسان محمد صدوقی باغسیاه 174
 200 84/10/04 19701 مشهد رضوي  خراسان محمدرضارنگ آمیزیزدي و خسرو پور تهرانی 175
 1,000 84/03/04 12209 مشهد رضوي  خراسان  رضوي   قدس  نان 176
 1,500 87/07/30 50606  شیروان شمالی  اسانخر تولیدي کیک و کلوچه شیروان 177
 150 80/09/10 1960 بجنورد شمالی  خراسان  پیوند رضوان  خیریه  بنیان  موسسه 178
 300 82/08/27 11999  بهبهان  خوزستان  بهبهان  شکري  بهکام  تولیدي  تعاونی 179
 135 84/03/25 4294  دزفول  خوزستان  غالت  نوین  هاي  فرآورده  تعاونی 180
 450 80/09/03 12362  اندیمشک  خوزستان  اندیمشک   بابک  ماشینی  تولید نان 181
 550 74/07/11 10464 اهواز  خوزستان  شادمهر جنوب 182
 480 61/06/27 14221 اهواز  خوزستان اهواز  طالئی  مرصع  غذایی  صنایع 183
 3,750 87/08/26 18034  شوش  خوزستان صنایع غذایی نازپخت جنوب 184
 170 73/08/28 9728 اهواز  خوزستان اهواز   محبت  وکلوچه   کیک 185
 250 80/02/19 1200  ابادان  خوزستان پور  مسعود عبادي 186
 265 76/09/10 186817  زنجان  زنجان  زنجان  نیلوکام  تولیدي  تعاونی 187
 280 79/12/04 188261  زنجان  انزنج   ماکارون اعال  وتولیدي  تعاونی 188
 300 84/09/30 18525  زنجان  زنجان محمد احمدي و شمسعلی مرادي 189
 150 82/05/23 8031 شاهرود  سمنان تعاونی تولیدي شیرین گوارشاهرود 190
 70 76/12/12 17127 شاهرود  سمنان شاهرود  ناجی  وکلوچه   کیک  تولیدي  تعاونی 191
 380 77/11/11 9925 شاهرود  سمنان شاهرود  ناجی  وکلوچه   کیک  تعاونی 192
 575 86/11/10 37701  سمنان  سمنان صنایع غذایی آتش بیک 193



٣١ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 400 78/05/26 4158 شاهرود  سمنان  صفوي  عبدالحمیدونجیبه 194
 750 85/07/10 21060  دامغان  نسمنا کام صبا 195
 864 84/12/21 24782 کنارك و بلوچستان  سیستان بهمن حمامی سفید 196
 300 79/11/05 13463  زابل و بلوچستان  سیستان  نیلوفرزابل وکلوچه  کیک1052تعاونی 197
 1,420 82/05/05 9602  زاهدان و بلوچستان  سیستان 612زاهدان ارمغان وکلوچه  کیک تعاونی 198
 650 82/06/31 13561  زاهدان و بلوچستان  سیستان المثنی - )   خاص سهامی(  کیک تفتان 199
 200 84/06/14 11152  زابل و بلوچستان  سیستان  پودینه حسینعلی  200
 500 80/07/03 12358  زابل و بلوچستان  سیستان  سیاهمردي وعلیرضاجوان جوان حسینعلی 201
 250 81/07/24 15179  زاهدان و بلوچستان  سیستان )مکمل(رضوي  قدس غذایی صنایع  خاص سهامی 202
 325 84/02/15 3106  زابل و بلوچستان  سیستان علیرضا عظیمی نیا 203
 250 87/08/28 23233  زابل و بلوچستان  سیستان غالمعلی مالدار 204
 400 84/09/16 16848  زابل و بلوچستان  سیستان محمد میرالهی 205
 500 77/01/20 1312  زابل و بلوچستان  سیستان  منصوربردبارجهانتیغ 206
 200 87/03/20 10712  ممسنی  فارس جالل دهقانی 207
 500 76/07/13 9944 فسا  فارس )  غیرفعال(  ارمغان  طعم   خوش 208
 1,200 86/12/22 53153  استهبان  فارس زرتین 209
 500 86/09/08 37411  کازرون  فارس رشیرین عام 210
 300 85/09/20 35015  اباده  فارس صنایع غذائی میکائیل آباده 211
 500 85/02/06 3195  بوانات  فارس صنایع غذایی آریا سوریان 212
 150 84/10/25 33078 شیراز  فارس صنایع غذایی شیراز کیک 213
 315 86/07/16 29312 زرین دشت  فارس عبدالرسول بریزي 214
 630 87/08/07 33219  استهبان  فارس فرآوردهاي انجیرتین استهبان 215
 200 85/11/28 44049 شیراز  فارس کیک گل عسلی 216
 400 81/04/27 10856 شیراز  فارس )مجید مظفري( کیک و کلوچه گوارا 217
 150 84/12/09 39233  مرودشت  فارس محمدباقر حسن پور 218
 350 84/10/20 32599 شیراز  فارس )تعطیل(ملک تاج منصوري 219
 350 78/04/14 4372 شیراز  فارس  نخل  نان 220
 115 76/04/02 25722  قزوین  قزوین  حسامی  رمضان 221
 980 86/05/13 12533 البرز  قزوین  فراز بزرگ  رنگین 222
 1,375 78/11/19 5113  قزوین  قزوین البرز  گل  شیرین 223
 200 84/12/21 20050 زهرا  بوئین  قزوین صنایع غذائی کشمش شال ایران 224
 300 85/09/12 23900 البرز  قزوین فراز البرز 225
 240 77/10/10 7006 البرز  قزوین کیک و کلوچه دانا رخ 226
 187 83/06/07 9810 زهرا  بوئین  قزوین نصرت بوئین 227



٣٢ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر ننام استا نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 300 86/05/08 165501 شکوهیه  قم مینا شکوه اتحاد - حسن معانی  228
 150 87/02/02 179031  قم  قم سعید علیان راد 229
 210 85/03/09 143590  قم  قم سیدمجتبی بیطرفان 230
 450 87/04/13 183359 شکوهیه  قم شرکت - شادیانه شهد شهیر 231
 450 86/12/06 176699 شکوهیه  قم گندم شیرین شکوه 232
 360 85/04/05 144872  قم  قم محصوالت غذایی سیرو 233
 350 82/05/07 95924  قم  قم مهرشاد طعام البرز 234
 400 86/10/30 26114  مریوان  کردستان آزاد احمدي 235
 315 76/01/23 1352  سنندج  کردستان کردستان   کیک 236
 200 87/02/26 5/8770  رفسنجان  کرمان نگین تعاونی 237
 200 72/08/06 6060  رفسنجان  کرمان نژاد  جهاندار کابلی 238
 130 87/05/05 5/20603  کرمان  کرمان سید حسین پورحسینی سعدي 239
 300 83/04/07 5/60770  سیرجان  کرمان  سیرجان  میناي  غذایی  صنایع 240
 400 82/07/15 9458  پاوه  کرمانشاه  وسیمی  اسمعیل 241
 420 77/03/09 1326  کرمانشاه  کرمانشاه )  تغییرنام(آریا    کیک  اشکان 242
 325 80/05/29 6575  هرسین  کرمانشاه  غرب  بهرام 243
 400 85/11/30 27232  صحنه  کرمانشاه )حسنا غرب( 482  تعاونی 244
 620 79/06/16 5866  کرمانشاه  کرمانشاه )  تغییرنام(   بزرغر  خوشنام 245
 500 76/08/29 1050  کرمانشاه  کرمانشاه  آجیلیان  رحیم 246
 500 86/09/26 24618 کنگاور  کرمانشاه ضیافت البرز 247
 200 60/03/13 2786  کرمانشاه  کرمانشاه سور   غرب 248
 400 85/10/25 24482  کرمانشاه  کرمانشاه  مجیدبنکداري 249
 240 73/08/17 9378 قال  آق  گلستان شوکوشهد گرگان  تولیدي 250
 1,160 86/12/13 18044 آزادشهر  گلستان تولیدي کیک و کلوچه شاداب مهردوست 251
 500 75/11/01 9166  رشت  گیالن  رنجبر کالچائی  ابراهیم 252
 1,500 76/10/29 10413  الهیجان  گیالن سعادت  ارمغان 253
 500 76/12/16 12543  الهیجان  گیالن  امید سبز الهیجان 254
 1,752 59/09/15 4951  فومن  گیالن )  فومن  خوشمزه  کلوچه(  صدري  برادران 255

  گیالن کلوچه بهروزي - بهروز ثریائی  256
آستانه 
  اشرفیه

2114 86/04/12 200 

 500 73/05/01 2985  رشت  گیالن  شمال  بیشه 257
 572 81/03/26 14954  الهیجان  گیالن پیمان گل الهیجان 258
 500 75/10/17 10562  بندرانزلی  گیالن کاال   ترخون 259

  گیالن  آستانه  تعاونی افشین 260
آستانه 
  اشرفیه

6909 79/08/30 1,000 



٣٣ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 500 76/10/02 10042  بندرانزلی  گیالن  شمال  بسیم  تعاونی 261
 250 78/01/31 136  رشت  گیالن  شیرین  وکلوچه   کیک  تولیدي  تعاونی 262

  گیالن  نخل  وکلوچه   کیک  تولیدي  تعاونی 263
آستانه 
  اشرفیه

11006 76/10/20 500 

 580 75/12/04 11025  الهیجان  گیالن  الهیجان  نگین  وکلوچه   کیک  تعاونی 264
 200 75/02/04 976  رشت  گیالن  شیرین  وکلوچه   وتولید کیک  تعاونی 265
 750 72/10/19 8967  رشت  گیالن  کلوچه  تولید عسل 266
 250 78/03/26 1736  الهیجان  گیالن  ارغوان  وکلوچه   تولید کیک 267
 1,800 87/08/29 3326  الهیجان  گیالن  نادي  تولیدي ایران 268
 250 81/08/19 9972  رشت  گیالن  پانیذ شمال  تولیدي 269
 250 84/12/24 16289  بندرانزلی  گیالن  گیالن  تولیدي ساقه 270
 250 78/08/04 6020  رشت  گیالن  شیرینک  غذائی  صنایع  تولیدي 271
 250 76/01/25 419 سرا  صومعه  گیالن  طالئی  غنچه  تولیدي 272
 500 77/02/09 3965  رشت  گیالن تولیدي کلوچه  هدف نوین 273
 500 75/11/16 10911  رشت  گیالن  گیالن   شمس  کلوچه  تولیدي 274
 750 79/09/14 8212  رشت  گیالن تولیدي کلوچه الهیجان لقمه 275
 750 77/02/09 583  الهیجان  گیالن ایران  و کلوچه   کیک  تولیدي 276
 750 75/08/30 6988  الهیجان  گیالن  ایران  و کلوچه  کیک  تولیدي 277
 1,000 85/02/21 3028  رشت  گیالن  کیمیا سالمت  تولیدي 278
 600 76/12/25 7892  رشت  گیالن  خواه  میهن  تولیدي 279
 750 75/05/09 4177  تالش  گیالن فرد  نان  تولیدي 280
 2,500 87/06/13 11594  رشت  گیالن بوبا  غذائی  و صنایع  يتولید 281
 600 85/06/04 11590  رشت  گیالن تی شین گیالن 282
 1,000 83/03/09 3476  رشت  گیالن  چهارده  جهانگیر رحیمی 283
 250 79/04/26 11591 رودسر  گیالن  محجوب  اله  و نعمت   حجت 284

  گیالن حجت جعفري 285
ه آستان

  اشرفیه
5005 85/03/18 200 

 250 76/06/29 6880 استارا  گیالن  رعنا کلوچه 286
 4,500 87/04/20 2205  الهیجان  گیالن ستاره نادي 287
 250 75/01/27 368  رشت  گیالن شالیزار خزر 288
 750 77/09/27 8003  رشت  گیالن لقمهصتایع تولیدي کلوچه الهیجان  289
 500 76/07/22 7527  رشت  گیالن  شیرینک  ائیغذ  صنایع 290
 750 75/08/05 6538  رشت  گیالن  درفک  گلهاي  غذائی  صنایع 291
 300 79/05/23 1042  رشت  گیالن بیجار خشک  نسیم  غذائی  صنایع 292
 250 76/12/21 12748 سرا  صومعه  گیالن  طالیی  غنچه  غذایی  صنایع 293



٣٤ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر م استاننا نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 460 60/12/02 23301  فومن  گیالن پند  عباس 294
 500 77/05/10 6080  فومن  گیالن  عبدالرضاوعلیرضا نژادباقري 295
 630 87/05/17 2447  سیاهکل  گیالن علیرضا عاشوري رودپشتی 296
 1,200 85/04/07 1963 لنگرود  گیالن غذائی زرناز لنگرود 297
 500 76/05/12 4816 سرا  صومعه  گیالن سرا  صومعه  شکرشکن  غذائی  هاي  فراورده 298
 1,000 73/12/01 11564  الهیجان  گیالن  ارغوان  سازي  کلوچه 299

  گیالن ممتاز  کلوچه 300
آستانه 
  اشرفیه

2353 61/02/06 1,150 

 3,200 86/03/10 1774  یجاناله  گیالن فرد  نادریان  کلوچه 301
 250 77/03/02 1673  رشت  گیالن سحرخیز -  گیل  ستاره  و کلوچه  کیک 302
 250 79/04/09 1766  بندرانزلی  گیالن سهامی خاص -  گیالن  غنچه  و کلوچه  کیک 303
 250 78/01/21 250  رشت  گیالن   درفک  گلهاي  و کلوچه  کیک 304
 1,260 85/11/02 4622  الهیجان  گیالن ن نادريگروه صنعتی نگی 305
 500 75/04/26 3813  رشت  گیالن  گیل  گلباران 306
 7,660 86/03/19 5594  رشت  گیالن  قوت  گیالن 307
 500 78/01/25 241  رشت  گیالن مکمل - مجتمع غذائی خوشه ممتاز  308
 250 75/01/28 703  فومن  گیالن  ماسوله  گلفام  غذایی  محصوالت 309
 500 75/01/20 393  رشت  گیالن محمد ترسکار 310
 500 77/03/02 14227  رشت  گیالن  گورابی  محمد رضاو محمد اسدي 311
 7,056 87/02/10 1321  الهیجان  گیالن نادران الهیجان  312
 6,540 85/10/06 4280  الهیجان  گیالن  بزرگ  نادري 313
 2,100 59/04/29 2627  رشت  یالنگ  گیالن  نان 314
 2,500 76/02/20 1636  الهیجان  گیالن فرد  نوشین 315
 1,750 75/02/11 1200 لنگرود  گیالن  جوادیان  اله  ولی 316
 125 81/11/20 13540 بروجرد  لرستان سحر  صنعتی  تولیداردونان 437  تعاونی 317
 900 83/03/25 3880 اداب  خرم  لرستان آباد  ظفرخرم  زرین 318
 300 85/04/20 8228  کوهدشت  لرستان کلوچه احسان کوهدشت 319
 105 86/03/19 5079 بروجرد  لرستان )آریان رعدان البرز(گلین شهد بروجرد 320
 300 74/02/26 2485  بابل  مازندران  کیک  بابل 321
 1,500 83/07/02 13121  آمل  مازندران تعاونی تولیدي نان کیمیا 322
 530 85/09/20 30323 قائمشهر  مازندران تولید کیک و کلوچه کارو 323
 600 74/12/28 22367  بابل  مازندران پانید  غذائی  صنایع  تولیدي 324
 860 74/12/28 22366  بابل  مازندران  مهدیس  سرگل  غذائی  تولیدي 325
 500 77/04/08 4153  بابل  ندرانماز  دلپذیر بابل  و کلوچه   کیک  تولیدي 326
 1,100 86/07/16 233589  ساري  مازندران تولیدي کیک و کلوچه و شیرینیجات آردي مازند کلوا 327



٣٥ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 1,200 85/07/12 22294  نکا  مازندران حسن محمدي شهمیري 328
 500 85/02/21 4528  ساري  مازندران نرضا صفدریا 329
 6,200 87/03/04 5011  آمل  مازندران  مازندران  شاد کام 330
 500 77/12/24 14342 رامسر  مازندران رامسر  نوگل  غذائی  صنایع 331
 4,300 86/02/30 6611  آمل  مازندران صنایع غذایی آمل کلوچه 332
 173 80/12/27 19516  بنتنکا  مازندران ضیاء گستر مهر 333
 330 85/09/05 29161  بابل  مازندران عبدالجواد محمد زاده ادمالیی 334
 860 86/02/05 3421  چالوس  مازندران  جمالیزاده  عبدالخالق 335
 470 72/08/17 8477  بابل  مازندران  شیر خانی علی 336
 272 76/09/26 12799  آمل  مازندران   متحدین   کاوش 337
 400 83/07/04 12753  آمل  مازندران کیک خوشه آمل 338
 314 75/06/11 8715 قائمشهر  مازندران  زاده  باباگل  گدا علی 339
 650 77/08/17 9583  بابل  مازندران  طلوتی  رمضانی  جان  و حسین  بصرویه  محمدرضا رضوانی 340
 300 78/04/15 2708  بابل  مازندران محمدصادق رمضانپورچاري 341
 1,000 73/07/21 7992  بابل  مازندران آهنگري محمدفغانی 342
 1,200 59/11/23 10879 قائمشهر  مازندران  مهرداد کاوه 343
 250 86/11/08 36504  بابل  مازندران  جامعی  الدین میر بها 344
 350 56/11/19 11546  بابل  مازندران  هامان  ماشینی نان 345
 2,700 86/12/19 40822  ساري  مازندران نگین خزر آیدا 346
 180 74/05/01 7107  چالوس  مازندران  کام  نوشین 347
 150 74/11/17 7166  ساوه  مرکزي سالمین 348
 300 83/09/19 10337 بستک  هرمزگان کارخانه تولیدي بستک نوید 349
 100 80/05/15 1230 هارب  همدان  مختاري  و مرتضی  عباسی  احداله 350
 300 76/02/30 1016  همدان  همدان  فراهانی  نوروزي  گرد و رجبعلی  دوره  ایرج 351
 450 84/12/07 1689  همدان  همدان تابان هور همدان 352
 400 73/08/18 723 بهار  همدان دیبا جعفري  جلیل 353
 500 77/10/10 1085 بهار  همدان نیا  جواد وثوقی 354
 150 80/02/22 1219 بهار  همدان  مرادي  رضا ومحسن 355
 1,600 86/12/06 1970  همدان  همدان  همدان  شادي  غذایی  صنایع 356
 750 86/06/19 1875 بهار  همدان طلوع غرب شیرین هگمتانه 357
 215 78/06/30 1125 بهار  همدان غالمحسین سریائی 358
 200 85/05/03 1736  همدان  مدانه اخوان پویا  اله  فرج 359
 1,500 60/03/18 53 بهار  همدان  همدان دانی وکلوچه   کیک 360
 730 77/10/10 1084 بهار  همدان فر  ناصر کاویانی 361



٣٦ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر نام استان نام واحد
ظرفبت 

 )تن(
 1,200 86/07/25 1895  همدان  همدان پویان فر  اله وجی 362
 150 81/10/07 1324 بهار  همدان هادي میش مست هراتی 363
 150 77/04/20 77/29  ابرکوه یزد  افضلی   بابک 364
 350 84/11/18 84/264 مهریز یزد تعاونی تالش گستریزد 365
 300 86/02/02 86/13 مهریز یزد تعاونی تولیدي شادي مهرگان مهریز 366
 500 87/06/21 87/156 میبد زدی تعاونی شوکانازمیبد 367
 300 81/04/05 81/45 مهریز یزد تعاونی نان ماشینی سبوس مهریز 368
 150 84/03/22 84/49 یزد یزد یزد  شیرین  جام 369
 150 87/03/05 87/68 یزد یزد صنایع غذائی مارال یزد 370
 400 84/05/20 84/115 یزد یزد صنایع غذائی محبوب کویر 371
 600 63/08/02 29/63 یزد یزد )  جوادمیرزائی( کرشمه   ککی 372
 150 77/12/27 77/104  تفت یزد  یزدگلسرخ  وکلوچه  کیک 373
 1,100 87/04/13 87/106 میبد یزد )شابیزك(مجتمع غذائی شیرین هدیه میبد  374
 150 79/07/11 79/130 یزد یزد مینا یزد   غذائی   محصوالت 375
 350 85/03/25 85/49 یزد یزد انتظاري محمدحسین 376
 350 84/07/21 84/172 یزد یزد نان شکوفه باران یزد 377
 350 86/12/11 86/357 یزد یزد هاله پانیذ 378

 244,360 جمع کل

  

تـن   244,360کلوچه و محصوالت مشابه ادامه داشته و بالغ بـر  شخص گردید که تولید مطبق تحقیقات در زمینه 
  .باشد در سال می

  



٣٧ 

  بررسی وضعیت طرحهاي جدید )2- 2

اي در کشور صادر نشده است و تمامی واحدهاي موجود در کشـور   تاکنون براي واحدهاي تولید صنعتی فتیر پروانه

  .به طور سنتی در شهرها و یا روستاها مشغول به فعالیت می باشند

رسـانی   و اطالع آمار العات اخذ شده از دفتراطالعات مربوط به طرحهاي در دست اجرا مطابق با اط 2-2 در جدول

کلوچـه و محصـوالت   در این جدول نام واحدهاي داراي مجوز جهت تولیـد   .وزارت صنایع و معادن ارائه شده است

شـرکت   495همانگونه که در این جدول می بینـیم بـه   . هنوز به بهره برداري نرسیده اند ارائه شده استمشابه که 

راه انـدازي واحـدهاي در   بـا   .انـد  واحد داراي پیشرفت فیزیکی بوده 119است که از بین آنها  جواز تولید داده شده

  .تن برسدهزار  541به فیت تولید ایران می شود که ظر برآورددست اجراي داراي پیشرفت 

  کلوچه و محصوالت مشابهواحدهاي در دست اجراي ) 2-2جدول 

ردیف
 

 مجوز تاریخ شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 450 0 87/07/28 30537 شبستر  شرقی  آذربایجان ابراهیم خلیل ووحیدوسعیددارمشک 1
 300 0 86/08/14 34176 آذرشهر  شرقی  آذربایجان ابراهیم ابراهیمی وافشین جاویدخیاطی ورضانوري 2
 600 0 85/12/09 46872 مرند  شرقی  آذربایجان احمدغیبی 3
 300 0 78/04/02 3010 اسکو  شرقی  آذربایجان  یوسف -  آمقانی  اقدامی 4
 900 0 87/07/24 29775  هریس  شرقی  آذربایجان اکبرفوالدپنجه بناب وابوالفضل تاج بخش 5
 300 0 85/06/23 21794 تبریز  شرقی  آذربایجان امراله رضاپور 6
 300 0 86/03/16 10916 شبستر  شرقی  آذربایجان امیرعلی ومحمدومحرم حاتمی نعمتی 7
 750 0 87/05/13 20606  هریس  شرقی  آذربایجان امیرقاسم نژاد 8
 500 0 86/05/16 21029 آباد  بستان  شرقی  آذربایجان بابک صفري 9

 300 0 85/07/03 22981  هریس  شرقی  آذربایجان بابک نامورفرد 10
 450 0 86/02/16 5349 رآذرشه  شرقی  آذربایجان بال تک آذر 11
 300 0 87/02/09 5441 تبریز  شرقی  آذربایجان بهنام زینالی وطاهرنجاتی 12
 300 0 78/05/31 4722 تبریز  شرقی  آذربایجان وجعفر  اسماعیل -  پوراسداله 13
 600 0 80/07/08 11463  هریس  شرقی  آذربایجان  هریس775  تعاونی 14
 450 0 87/01/28 3223 مرند  شرقی  آذربایجان تعاونی اطلس سبزمرند 15
 180 0 85/10/20 39145 جلفا  شرقی  آذربایجان جلفا2957تعاونی تولیدکیک وکلوچه غزال  16
 450 0 87/03/26 8051 مرند  شرقی  آذربایجان تعاونی تولیدي شیرینیجات شهدبال سحر 17
 250 0 86/03/20 10284  میانه  یشرق  آذربایجان تعاونی کیک وکلوچه نوبهارمیانه 18
 400 0 85/10/12 38085 آذرشهر  شرقی  آذربایجان توزیع موادغذائی ومحصوالت بهداشیت آرین پایالر 19



٣٨ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 400 0 85/06/25 21975  هریس  شرقی  آذربایجان تولیدي وبازرگانی اوج سبالن آذر 20
 500 0 87/06/12 24342  سراب  شرقی  آذربایجان جعفرعباس شعاررازلیقی 21
 150 0 80/10/24 17877 تبریز  شرقی  آذربایجان  پوراصغرمحمدي  جلیل 22
 108 0 83/06/02 12758 شبستر  شرقی  آذربایجان جوادغالمی درویش بقال 23
 800 11 78/09/24 10287 تبریز  رقیش  آذربایجان جوادووحیدباغوند 24
 400 0 86/02/26 7406 شبستر  شرقی  آذربایجان حبیب زینالپورسیس 25
 300 0 86/01/30 3473 تبریز  شرقی  آذربایجان حسن باقري 26
 300 0 85/10/13 38264 شبستر  شرقی  آذربایجان حسن خوئی 27

28 
حسن ومحمدرضا ومحمدامین حسن 

 ستارپورکندرودپورسردرودومحمد
 1,000 0 85/12/02 45236 تبریز  شرقی  آذربایجان

 300 0 85/03/31 11213 آذرشهر  شرقی  آذربایجان حسین پورحسن الکه 29
 300 0 79/09/20 12091 تبریز  شرقی  آذربایجان  زاده  وشاپورتقی   وحجت  سزاوارخسروشاهی  حسین 30
 400 0 85/08/11 28475 شبستر  شرقی  آذربایجان حسین شایگان گلی 31
 750 0 86/09/14 40089  هریس  شرقی  آذربایجان حسین غربالچی لر 32
 300 0 86/05/14 20716 مرند  شرقی  آذربایجان حسین منوچهري 33
 300 0 84/11/06 23895 تبریز  شرقی  آذربایجان حسین نیکزاد بیرق 34
 300 0 80/07/04 11262 آذرشهر  شرقی  آذربایجان  فرجی   رنجکش  وحسن  حسین 35
 600 55 77/08/03 9435 تبریز  شرقی  آذربایجان  عبادي  وحسن   وعباس  حسین 36
 600 0 79/11/05 3407  مراغه  شرقی  آذربایجان یار   خسروپیش 37
 200 0 80/11/06 18734 مرند  شرقی  آذربایجان  وایقان  وحمیدفاخري  اکبري  رسول 38

39 
رسول وجلیل وحبیب ومهردادنظرعلیزاده وکریم نظرعلیزاده 

 علیشاهی
 6,000 0 85/07/05 23426 شبستر  شرقی  آذربایجان

 300 0 83/04/07 7907 شبستر  شرقی  آذربایجان رمضان شکاریان علیشاه 40
 2,000 0 85/08/24 30448 تبریز  شرقی  آذربایجان زرین ترمه 41
 500 0 78/12/25 7605 آباد  بستان  شرقی  آذربایجان  جوقان  ستارنویدي 42
 450 0 87/05/28 22340  سراب  شرقی  آذربایجان سجادپهلوانی 43
 200 0 81/12/07 24193 تبریز  شرقی  آذربایجان سعیدسلیم نژادوسیدامیرحسینی اقدم 44
 250 0 80/09/27 15962 تبریز  شرقی  آذربایجان  فرعی  سعیدورشیدبابارضائی 45
 600 0 87/04/11 15563 شبستر  شرقی  آذربایجان سلیمان موسوي مقدم 46
 150 0 81/12/11 24438 تبریز  شرقی  آذربایجان سیدحمیدحسینی اقدم 47
 200 0 80/07/08 11409 شبستر  شرقی  آذربایجان  سیس   نوش  شادي 48
 1,000 20 86/03/22 11675 آذرشهر  شرقی  آذربایجان شایان گوهرسهند 49
 1,500 0 85/11/30 45185 تبریز  شرقی  آذربایجان شریف زمین 50
 1,500 0 85/11/11 42216 آذرشهر  شرقی  آذربایجان شکوه دلبر 51
 1,000 0 87/04/25 17783 آباد  بستان  شرقی  آذربایجان شیرین اصیل 52
 500 0 85/12/26 49337 شبستر  شرقی  آذربایجان صابرواثقی بنیس 53
 600 0 87/09/25 37942  بناب  شرقی  آذربایجان صنایع غذائی آذردیاربناب 54



٣٩ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 1,500 0 85/12/02 45735 آذرشهر  شرقی  آذربایجان صنایع غذائی رزلواشک گلبرگ 55
 300 0 82/01/10 169 جلفا  شرقی  آذربایجان صنایع غذائی شیرین لذت 56
 500 0 79/07/06 3012  مراغه  شرقی  آذربایجان  نورسهندمراغه  غذائی  صنایع 57
 500 0 78/02/08 604 تبریز  شرقی  آذربایجان  غالمی  عسگري   عباس 58
 750 0 87/03/25 12635 تبریز  شرقی  آذربایجان عباس کریم نیاوفخرالدین ونورالدین وشهاب الدین برناوش 59
 300 0 79/02/14 1500 تبریز  شرقی  آذربایجان  محمدي  مطبعه عبدالکریم 60
 500 0 85/11/05 41680 تبریز  شرقی  آذربایجان عزیزختائی کرکج 61
 300 15 79/03/07 2358 تبریز  شرقی  آذربایجان  وعلیرضابنابی   حفیت  اکبري  علی 62
 300 0 79/02/19 1888 تبریز  شرقی  آذربایجان آباد   نعمت  هاشمی  وجلیل  هوشیائی  بنیرهمحمد  علی 63
 500 0 80/12/14 1889  ملکان  شرقی  آذربایجان  باباکلک  باغبانی  وقربانعلی  علی 64
 600 0 87/05/28 21954 آباد  بستان  شرقی  آذربایجان علیرضا حامدمحرمی 65
 150 0 86/12/23 57643 آذرشهر  شرقی  آذربایجان علیرضا نائبیان 66
 300 0 85/08/07 27354 آذرشهر  شرقی  آذربایجان عیسی بیانی 67
 500 0 86/07/14 29219 تبریز  شرقی  آذربایجان غالمحسین هادي اصل سراي 68
 100 0 85/11/01 40999  میانه  شرقی  آذربایجان فرآورده هاي غذائی ساینازرین پارس 69
 200 0 83/10/09 23104 تبریز  شرقی  آذربایجان فرخ آقامحجوب شیخ حسن ومحمدرضا حسن پورسردرود 70
 300 0 85/12/16 48211 شبستر  شرقی  آذربایجان فرهادبیضیاء 71
 250 0 86/12/25 57978 شبستر  شرقی  آذربایجان فرهادوفرزادوتوحیدوخانم افسانه دل آرام 72

73 
ري غریبه ومهدي عزیزپوراصل وعبدالکریم عزیزیان قدرت اله می

 فرد
 1,200 0 86/12/12 55640 تبریز  شرقی  آذربایجان

 150 0 85/04/06 12099 تبریز  شرقی  آذربایجان قربان خندانی سیسی 74
 1,500 0 86/04/09 14442 شبستر  شرقی  آذربایجان قربان نجفقلی زاده 75
 300 0 81/01/14 217 تبریز  شرقی  یجانآذربا  محمودي  قربانعلی 76
 150 0 85/05/08 16299 شبستر  شرقی  آذربایجان کاظم سلمانی 77
 600 16 75/11/09 18617 تبریز  شرقی  آذربایجان آباد   زادحشمت  علی  کریم 78
 400 5 76/08/14 11968  سراب  شرقی  آذربایجان  وعزیزعیاري  کریم 79
 250 0 79/08/15 3128  مراغه  شرقی  بایجانآذر گلبو   کیک 80
 300 20 72/12/14 11367  هریس  شرقی  آذربایجان یاسمین  گل 81
 500 0 85/09/15 33557  بناب  شرقی  آذربایجان مجید حقیت بناب 82
 300 0 85/05/11 16569 شبستر  شرقی  آذربایجان محمد فرج ور 83
 300 40 80/03/16 3347 شبستر  شرقی  آذربایجان  صوفیانی  فنی  مریم  وخانم  صوفیانی  فنی  محمدحسن 84
 300 0 78/07/14 3643 آباد  بستان  شرقی  آذربایجان تبریز  صبري  محمدحسین -  نام  جباریان  محمدحسین 85
 250 0 80/05/28 8686 اهر  شرقی  آذربایجان  محمدرضاسمیعیان 86
 300 0 87/02/21 7473 شبستر  شرقی  آذربایجان ديمحمدضیائی وجعفرفرحناك شن 87
 500 0 86/09/18 40711 آذرشهر  شرقی  آذربایجان محمدعلی رستمعلی زاده وحسین کاوسی خسروشاهی 88
 150 0 85/01/16 1730 مرند  شرقی  آذربایجان مرندمارال 89
 600 0 86/09/03 37573 تبریز  شرقی  آذربایجان مصطفی وامیرحسین تنیده 90



٤٠ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 1,000 15 75/10/19 17649 آذرشهر  شرقی  آذربایجان  وشرکا  منصورکریمی 91
 300 10 77/12/08 14880 شبستر  شرقی  آذربایجان رضاوجعفر -  نژادعلیشاهی  وحسین  پور علیشاهی  موسی 92
 250 0 80/09/12 15163  میانه  شرقی  آذربایجان  حنیفه  مهدي 93
 300 0 85/11/25 44612 شبستر  شرقی  آذربایجان مهدي موسی زاده وایقان وحمیدولی زاده وایقان 94
 300 0 82/04/01 6289  میانه  شرقی  آذربایجان مهدي میرصالحی 95
 400 0 86/06/27 26841 شبستر  شرقی  آذربایجان مهدي نظیفی 96
 200 0 85/04/15 13358 مرند  شرقی  آذربایجان مهردادمهدیلوئی 97
 300 0 85/11/04 41435 مرند  شرقی  آذربایجان میراحمدموسوي دولت آباد 98
 450 0 85/05/07 16073 مرند  شرقی  آذربایجان میرعلی رشیدفرزانه 99

 400 0 76/10/22 15427 آذرشهر  شرقی  آذربایجان نشاط صبا 100
 600 0 77/07/19 8705 تبریز  شرقی  آذربایجان  اصغرجوادي  وعلی..ا   نعمت 101
 300 0 79/09/03 11285 آباد  بستان  شرقی  آذربایجان  جباروندبارنجی  نقی 102
 150 0 86/03/09 9805 آذرشهر  شرقی  آذربایجان ولی اله ذابح خطیبی 103
 1,000 0 85/11/11 42219 اهر  شرقی  آذربایجان رضا بخشی برمس واکبرعبديیعقوب یوسف پوریائی ومحمد 104
 300 0 79/02/25 1976 شبستر  شرقی  آذربایجان  خبازي  ومصطفی  زاده  قلی   یوسف 105
 1,500 0 86/08/09 33647  هریس  شرقی  آذربایجان یوسف قهرمانی دوپیه آبادوعلی وظیفه آقابراز 106
 600 0 86/02/22 6458 تبریز  شرقی  آذربایجان دسهندوحجت تقی زادهیونس وسعی 107
 500 20 85/03/01 7194 پیرانشهر  غربی  آذربایجان ابوبکر خضر پور و محمد ظاهر بایزیدي مقدم 108
 350 0 85/03/25 10322  نقده  غربی  آذربایجان امیر اخشانی 109
 300 0 86/07/16 32860 دژ  شاهین  غربی  آذربایجان تولید کلوچه وحدت شاهین دژ 256تعاونی  110
 120 0 86/02/29 8093  ارومیه  غربی  آذربایجان تعاونی پیوند سبز کبریا 111
 400 0 86/02/08 4711  ارومیه  غربی  آذربایجان تعاونی کیک و کلوچه خندان چهر ارومیه 112
 500 0 85/03/09 8372  چالدران  غربی  آذربایجان حسین شریف زادگان 113
 400 0 86/12/20 57480  ارومیه  غربی  آذربایجان خسرو تیبا 114
 180 0 86/08/28 40201  تکاب  غربی  آذربایجان خلیل کریمیان 115
 500 60 85/04/15 13247  ارومیه  غربی  آذربایجان داود حیدرزاده 116
 700 0 87/08/11 32655  ارومیه  غربی  آذربایجان سلیم زرزا دوست 117
 350 0 87/05/03 18722  نقده  غربی  آذربایجان شهد سلدوز نقده 118
 210 0 86/04/13 16426  ارومیه  غربی  آذربایجان شیرین بیاض پانیذ 119
 500 35 85/07/29 28086  ارومیه  غربی  آذربایجان شیرین طعم 120
 200 14 85/10/07 38912  هارومی  غربی  آذربایجان صنایع قند ساالر 121
 500 8 84/12/04 39208  ارومیه  غربی  آذربایجان عباسعلی حدیدي 122
 165 0 86/12/04 55220  ارومیه  غربی  آذربایجان عبدالرحمن فهیمی 123
 240 0 86/11/11 52043 پیرانشهر  غربی  آذربایجان عبدالرحمن واوي 124
 200 0 86/07/05 31208  سلماس  غربی  آذربایجان کیمیا نان سلماس 125
 300 0 85/02/09 3928  ارومیه  غربی  آذربایجان لیال حسین زاده 126
 500 3 84/12/25 42689  چالدران  غربی  آذربایجان محمد محمد نژاد 127



٤١ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 70 0 87/03/11 10557 مهاباد  غربی  ذربایجانآ هژار شکر یازي 128
 50 2 85/01/08 3099  خوي  غربی  آذربایجان هوشنگ ندائی 129
 250 22 75/12/07 101/3/3416  خلخال  اردبیل کلور  احمد علیزاده 130
 300 17 69/10/06 2250  اردبیل  اردبیل  احمد نظري 131
 200 10 79/07/23 2367 آباد   پارس  اردبیل  فرجی  امین 132
 350 10 75/02/29 467 نیر  اردبیل  ندیري  حسین 133
 250 13 83/07/15 9392/31  اردبیل  اردبیل رضا بناي سابق 134
 150 5 80/09/19 4078  اردبیل  اردبیل عزیز رضامند 135
 300 95 69/04/02 6537  اردبیل  اردبیل  اشرافی  صادقی  عظیم 136

  اردبیل اسمعلی حیقی و پرویز معصومی اصل فاضل 137
  مشکین
 شهر

19266/31 84/12/17 5 500 

 500 0 86/04/05 125/7261  اردبیل  اردبیل وحید تاري وردي نژاد 138

  اصفهان  مهدي -  امیر آبادي  اسالمی 139
شاهین 
 شهر

4321 80/04/26 2 100 

 150 0 83/11/19 36640 نطنز  اصفهان علی-امینی بادي 140
 1,500 0 86/09/24 50351 شهرضا  اصفهان زهرا-بیگم علوي زاده 141
 200 40 70/06/11 22275  مبارکه  اصفهان  شرکت -   نانک  فانتزي  تولید نان  تعاونی 142
 200 25 73/09/01 13029  اصفهان  اصفهان  شرکت -  کوهپایه  فانتزي  نان  تعاونی 143
 5,000 15 78/08/30 9342  اصفهان  اصفهان شرکت-ل هرندتولیدي نگین عس 144
 600 35 81/09/07 16843  کاشان  اصفهان زهرا -جلوداریان  145
 150 0 81/12/13 24854  لنجان  اصفهان معین -سلحشور  146
 350 10 76/02/11 17924  کاشان  اصفهان  شرکت -   کاشان  سیمین  سیمرغ 147
 500 10 69/07/22 21241 آباد   نجف  اصفهان  رسول -  لنجی  صالحیان 148
 550 0 81/05/15 5753  کاشان  اصفهان  شرکت -کیمیا    صنعت 149

  اصفهان احمدرضا-علی آقائی سودانی 150
شاهین 
 شهر

12312 87/04/05 0 500 

 150 10 77/04/31 4391 آباد   نجف  اصفهان  ابراهیم -  اندانی  عمادي 151

  اصفهان مهناز -قیمی م 152
شاهین 
 شهر

23978 81/12/05 0 500 

  اصفهان سید مصطفی -منصوري  153
شاهین 
 شهر

2990 82/02/16 0 250 

 100 0 82/11/09 28536 نطنز  اصفهان حسین -میرزاده واقفی  154
 477 1 86/03/13 122/4164  ایوان  ایالم رضا نورمحمدي 155
 500 20 87/01/27 122/704 شهر دره  ایالم شهر کیک و کلوچه بهنام دره 156
 150 14 80/07/24 1196975 بوشهر بوشهر  زاده کریم  ابراهیم 157
 250 5 86/07/22 11913518  گناوه بوشهر امیر حاجی زاده 158
 150 0 87/07/29 11912757  دشتی بوشهر حسین تیموري 159
 150 0 87/07/24 11912445 بوشهر بوشهر مصطفی خرمیان 160



٤٢ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 325 0 77/09/02 63182  تهران  تهران  اسالمی  ابوالفضل 161
 500 0 86/04/10 31086  تهران  تهران ابوالفضل یعقوبی 162
 1,000 2 86/04/09 30972 نظر آباد  تهران )سیف اهللا اسدي(آترا آسیابان  163
 1,000 0 86/08/13 46832  تهران  تهران احمد ابراهیمی 164
 3,000 0 85/07/17 65102  تهران  تهران احمد ایزدي 165
 250 0 86/07/14 42771  تهران  تهران احمد چمی 166
 500 0 85/09/18 70792  تهران  تهران احمدرضا محمدي 167
 500 0 86/08/27 48776  تهران  تهران آراد وش 168
 230 0 81/10/20 29/2255  ورامین  تهران ارس پر ورامین 169
 1,000 20 85/05/25 60479 نظر آباد  تهران )61938تمدید)(جواد نادري(ارمغان الهیجان سحر  170
 400 0 80/06/21 29295  تهران  تهران  قندهاري   و عباس  باقري  اسماعیل 171
 900 0 86/05/10 35075  کرج  تهران قره بالغاسمعیل رضائی  172
 20,000 75 84/06/30 31087  پاکدشت  تهران )86181تمدید(اطلس کیک نوین 173
 300 0 85/12/23 82341  تهران  تهران اقتصاد عصر افق 174
 300 0 82/06/16 29269  تهران  تهران امان اهللا آذرم سا 175
 500 5 81/10/08 66168  ط کریمربا  تهران امیرحسین باقري 176
 1,000 0 86/05/02 34703  کرج  تهران امیرحسین حمدومهدي غیاسوند 177
 250 0 84/05/25 28876  تهران  تهران ایرج رحیمی 178
 150 0 86/05/13 35212  کرج  تهران بازرگانی  حکیم سامه 179
 600 40 77/10/23 66245  پاکدشت  تهران )مرادي نصرت -کاویانی (بازرگانی پالستیک سپید جام  180
 1,000 0 87/03/01 58115  تهران  تهران بازرگانی چیلک شرقی 181
 150 57 75/10/16 68270  کرج  تهران )یاقوپلوسی(  روناك بازرگانی 182
 1,000 0 87/05/12 67240  تهران  تهران باستان زیتون 183
 2,000 0 87/07/06 76558  تهران  تهران برگ سبزپرمیس 184
 200 0 82/07/22 31510  تهران  تهران بهروز دواتگر 185
 1,500 0 83/12/26 70133  تهران  تهران بهنام بهروزي 186
 500 2 84/03/08 23488  ساوجبالغ  تهران بهنام رحیمی 187
 250 0 86/10/01 54667  تهران  تهران پارس دونا روز 188
 1,500 0 87/08/27 85133  تهران  انتهر پارس شمال 189
 1,500 30 82/12/19 40071  ري  تهران )عرفانیان و اکبرزاده لیل آبادي(پانه عرفان  190
 500 22 85/08/28 68658 نظر آباد  تهران پانیذ رنجال 191
 1,000 0 85/05/21 59931  تهران  تهران پرویزمعصومی اصل وفاضل اسمعلی حیقی 192
 300 0 86/02/17 24284  تهران  تهران تاریوردي فالحیان 193
 2,500 2 85/10/27 75400  پاکدشت  تهران تعاونی اسرار عسل 194
 1,500 0 87/02/24 56962  تهران  تهران تعاونی تولید نان صنعتی گروه صنعتی نصیرراد 195
 1,000 0 85/06/06 61178  نتهرا  تهران تعاونی تولیدوپخش محصوالت غذائی آنام ساواالن 196
 1,400 2 85/08/06 66213  ري  تهران تعاونی سالمت یاران بهار 197



٤٣ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 300 0 86/10/05 55503  تهران  تهران تعاونی صنایع غذایی پالیزشام 198
 1,500 0 86/10/05 55604  تهران  تهران آذین گیالن تعاونی کیک و کلوچه رهنما 199
 500 0 85/06/11 61632  تهران  تهران )هرمز مجلل(تعاونی کیک و کلوچه عرش ایرانیان  200
 1,000 0 84/07/03 31188  تهران  تهران توسعه تجارت بین الملل دیبا 201
 2,000 5 85/09/25 71599  پاکدشت  تهران تولیدي پورانا تجارت 202
 400 0 75/12/18 72695  تهران  تهران پوروآریاامامی رحیم حسین( ورد  ایران وبازرگانی وخدماتی تولیدي 203
 500 0 87/01/28 53261  تهران  تهران جمشید فروزان گندشمین 204
 1,000 0 77/07/11 60338 شهریار  تهران  درخشان   حیات  چشمه 205
 150 0 74/04/21 36991  تهران  تهران  حمانیاکبر ر  علی  حاجی 206
 180 0 87/04/31 65793  تهران  تهران شیرکوند 000حبیب ا 207
 500 10 77/04/13 55506  ساوجبالغ  تهران مهر  آراسته  حسن 208
 1,000 0 77/07/17 55941  تهران  تهران  تهرانی  غالمعلی  حاج  حسین 209
 500 0 77/04/17 55940  تهران  تهران  وزهراترابی  کچوسنگی  صورترابیکیاومن  فرهنگی  حسین 210

211 
  ونرگس وسجادسیبی بخشی وعلی وعلیرضاقدوسی راهلی وعلی حسین

 ومعص
 300 30 76/11/07 41634  کرج  تهران

 700 0 85/04/17 57180  تهران  تهران حمیدرضا فیض آبادي 212
 1,500 0 86/08/23 48262  تهران  تهران ي قنات غستانیحمیدوامین دهقانی بهرام ایزد 213
 200 35 77/03/30 54801  پاکدشت  تهران خلر  214
 500 0 77/04/22 56135  تهران  تهران قالوند  خیراهللا 215
 500 0 82/06/02 28299  تهران  تهران داود  بیات مانیزانی 216
 300 0 83/01/29 50702  تهران  تهران رضا واحدي 217
 1,500 0 87/06/10 73052  کرج  تهران رقیه یعقوبی سیرجانی و علی اکبرعلی اصغرعسگري 218
 1,000 0 87/01/31 53526  تهران  تهران رنگین گسترطعام 219
 1,000 20 85/07/17 65143 نظر آباد  تهران زرین دانه ماندگار 220
 1,500 0 83/08/13 61979  تهران  تهران زرین دشت سفره 221
 1,000 0 86/12/01 62703  تهران  تهران سعید میرزائی 222
 2,000 0 82/04/21 25939  تهران  تهران سوسن صحت وامیرحسین وعلی کرمی پورعلم 223
 100 0 85/12/23 82090  تهران  تهران سیدباقرمرجائی وواسیلی اکوپ اوهانیانس ملحمی 224
 500 0 84/04/21 26635  هرانت  تهران سیدحسین سرباشی 225
 400 0 80/12/15 39454  تهران  تهران  حسینی  زاده  ایمان  سیدعلی 226
 500 0 82/05/26 27852  تهران  تهران سیدعلیرضاقاضی میرسعید 227
 650 0 86/12/28 66365  تهران  تهران سیدهومن مرتضوي 228
 350 0 83/01/25 50544  تهران  تهران سیروس زاهدي ونجانی 229
 500 35 86/08/23 48055  کرج  تهران شکالت کوهستان رز 230
 400 0 82/09/30 35523  تهران  تهران شمس بهرامی 231
 2,000 0 85/12/02 79335  تهران  تهران شهد گل آویشن 232
 750 0 82/08/26 33489  تهران  تهران شیرین ارد یزد 233



٤٤ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 750 0 86/04/06 30576  تهران  تهران شیرین پزان آرشام 234
 1,000 0 87/06/13 73500  تهران  تهران شیرین شهد محقل آیالر 235
 1,000 0 86/10/23 57163  تهران  تهران شیرین گل سپهر 236
 150 5 85/05/10 59087  ري  تهران )امیدعسگري(شیرین نام پاسارگاد  237
 250 30 73/06/29 62050  کرج  تهران   احرابی  صادق 238
 500 10 75/06/04 57438  پاکدشت  تهران   استادي   و بیوك  صمدنسیمی 239
 1,000 0 86/03/05 26796  تهران  تهران علی آخوندي 240
 250 0 84/03/16 23848  تهران  تهران علی اکبرباقري 241
 500 0 86/07/14 42869  تهران  تهران علی ذوقی 242
 1,000 0 84/04/12 25983  تهران  تهران علی رضا مغازه مقیم 243
 1,500 0 87/04/04 61785  تهران  تهران علیرضا حسینی مقدم 244
 350 0 85/07/08 64169  تهران  تهران علیرضا رضیئی 245
 300 0 82/08/13 32655  تهران  رانته علیرضاصفریان برمی 246
 700 25 85/04/24 57583 نظر آباد  تهران غذائی نان کماچ پزان 247
 300 0 83/01/09 50012  تهران  تهران غالمرضا جناب زاده 248
 300 0 82/10/29 37454  تهران  تهران غالمرضا حیدري زوج آباد 249
 600 0 87/02/25 57129  تهران  تهران فرآورده هاي غذایی خوش طعام درخشان 250
 1,000 0 86/08/06 45709  تهران  تهران فرآیند مائده برتر 251
 2,000 0 82/09/03 33999  تهران  تهران فهیمه بخشی موحد 252
 2,000 5 86/08/23 48267  ورامین  تهران فهیمه مدیري نیا 253
 500 0 85/11/15 77090  تهران  تهران کارمن پاچیده 254
 1,000 35 84/06/23 30727  کرج  تهران کاوشگر کامینه 255
 300 0 82/05/21 27572  تهران  تهران کرم احمدکریم وندي 256
 250 0 85/12/05 79559  تهران  تهران کریم غفور ملکی 257
 500 0 77/02/15 51824  تهران  تهران مرند  کریمی  کریم 258
 3,000 5 86/08/20 47485  کرج  تهران )احمد ایزدي(ده هاي نگین غذاي پارسیان کشت و صنعت فرآور 259
 1,000 0 85/12/14 80688  تهران  تهران کلوچه فخرآور تهران 260
 1,000 0 84/11/08 39435  تهران  تهران کلوچه کیمیاي قرن 261
 500 0 85/12/21 81570  تهران  تهران کمال طارمی 262
 500 10 86/08/12 46565 نظر آباد  تهران لوچه کامیارکاملیاکیک و ک 263
 600 0 87/02/01 53697  تهران  تهران کیمیا شیرین پارس 264
 1,500 0 86/08/12 46560  تهران  تهران کیهان فام ري 265
 1,000 0 86/12/15 64439  تهران  تهران گروه صنعتی آریس مارال 266
 650 20 73/10/28 70297  ري  تهران )اعظیمحمودو(  نان  گلچین 267
 600 5 86/05/17 36132  پاکدشت  تهران )سلمی عباس خالق زاده(گلزار شرق ایرانیان  268
 1,000 0 86/02/02 22460  تهران  تهران لیال صمدیار 269
 1,500 0 87/08/11 81975  تهران  تهران مارال کیک 270



٤٥ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز ه مجوزشمار شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

271 
حسن حسین زاده علی وشادمان (مجتمع نان صنعت بهشت 

 )حسین زاده
 1,000 0 86/05/23 36557  پاکدشت  تهران

 1,000 0 87/09/25 89612  تهران  تهران محمد ملقب به مهبد یراقچی 272
 1,500 0 86/04/09 30940  تهران  تهران محمدجواد شریفی 273
 100 35 81/12/19 70727  تهران  تهران رحیمی مریم شیخ زاده  محمدحبیب 274
 350 0 82/02/31 22558  تهران  تهران محمدحسین گل رووابوالقاسم گذارچیان 275
 700 0 84/08/07 33447  تهران  تهران محمدرضا شکري برکی و عبداهللا جباري 276
 500 0 87/02/04 54288  تهران  تهران محمدرضا محمودي 277
 400 0 78/12/23 41827  تهران  تهران  محمدرضاپیغمبري 278
 300 0 83/01/29 50760  تهران  تهران محمدرضامیرزائی قزاآنی 279
 2,000 0 84/04/01 25307  تهران  تهران محمدمحمدیان وبهنام حسن درآبادي 280
 400 2 85/10/09 73297 ر آبادنظ  تهران محمدمصدق منصوریان تفتی 281
 750 0 78/02/13 21589  تهران  تهران  احسن   محمدوفرهاد کورش 282
 400 0 85/10/13 74006  تهران  تهران محمود زارع ابراهیم آباد 283
 1,400 0 80/06/27 29566  تهران  تهران فرد  اسدي  مصطفی -  مجتبی -  مرتضی 284
 900 0 86/06/11 38825  تهران  تهران مرتضی صادقی 285
 2,000 0 87/07/06 76608  تهران  تهران مسعود اسدزاده 286
 500 0 79/11/23 77274  تهران  تهران  بیک مسعودرمضان 287
 300 0 82/10/27 37300  تهران  تهران معصومعلی قراگوزلو 288
 400 0 82/07/14 31027  تهران  تهران منوچهرانگوتی 289
 500 0 82/11/26 38860  تهران  تهران مهدي ربیع زاده 290
 400 0 86/07/28 44443  تهران  تهران مهدي رجبی 291
 500 0 73/07/18 63512  ساوجبالغ  تهران مهربهاران 292
 400 0 82/12/18 40043  تهران  تهران مهرناز حیدري زوج آبادي 293
 500 0 82/02/21 22046  تهران  تهران میترامنظوري 294
 600 40 75/01/27 47899  ساوجبالغ  تهران )سامان  بازیافت  (نان آوران شرق  295
 100 0 84/02/25 22422  فیروزکوه  تهران ناهید تک سحر 296

297 
نصراهللا بوربوراژدري بهروز بهلولی احمدچرمیان محمدرضا 

 عزیزي
 750 0 86/11/17 60930  تهران  تهران

 1,500 0 85/05/25 60438  تهران  تهران دیشان تیوانوین ان 298
 500 0 86/12/08 63548  تهران  تهران نیلوفر خانی 299
 1,200 0 86/10/04 55442  تهران  تهران یوسفعلی صحبتی بانی 300

 حجت اله عسگري سفیددشتی 301
  چهارمحال
  بختیاري

 144 0 87/01/25 81  بروجن

 شرکت گل نگین زاگرس 302
  چهارمحال
  بختیاري

 500 20 86/06/11 10606 لردگان

 دشتبان شهرضایی... مهرداد قنبري وولی ا 303
  چهارمحال
  بختیاري

 200 0 85/01/23 850 شهرکرد



٤٦ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 400 0 84/12/18 19095 سربیشه جنوبی  خراسان امیر امامی 304
 1,500 0 85/12/22 85/25451  قائنات جنوبی  خراسان جعفر عابدینی 305
 250 0 85/01/20 85/1723 بیرجند جنوبی  خراسان حبیب اله جهان بین 306
 800 0 85/09/28 85/19638  قائنات جنوبی  خراسان خسرو خسروي عنبران و سید سعید نوربخش 307
 500 0 85/06/28 85/13661  قائنات جنوبی  نخراسا سهامی زراعی خضري 308
 100 0 86/08/05 86/16233 سربیشه جنوبی  خراسان صنایع غذایی مود خراسان جنوبی 309
 400 0 84/12/15 18650  قائنات جنوبی  خراسان علی محمد احمدي فرد 310
 500 1 85/05/09 85/10622 سربیشه جنوبی  خراسان علی مودي 311
 250 12 84/08/08 11093 درمیان جنوبی  خراسان حمد سلطانیفضل ا 312
 150 0 85/01/21 85/1806  قائنات جنوبی  خراسان محمد سلطانی 313
 200 0 87/04/01 87/7621 بیرجند جنوبی  خراسان مهدي جهان بین 314
 250 66 84/12/08 18012  قائنات جنوبی  خراسان مهین نظام دوست 315
 400 18 85/03/29 85/7437 بیرجند جنوبی  خراسان فی نژادنرجس عار 316
 216 0 86/02/01 10269 مشهد رضوي  خراسان احمد کدیور 317
 1,000 0 86/09/11 13871 مشهد رضوي  خراسان آفتابگردان پرکارتوس 318
 100 0 85/05/21 21589 مشهد رضوي  خراسان امین میش مست هراتی 319
 300 50 86/05/28 12244  فریمان رضوي  خراسان راسانباراثاواپوشش خ 320
 500 0 85/09/22 10735  چناران رضوي  خراسان بهاره و سمیه بردبارجهان تیغ 321
 250 0 85/07/30 10180 نیشابور رضوي  خراسان پانیذافشان خراسان 322
 700 0 85/11/24 11201  چناران رضوي  خراسان پخت و فرآوري لذیز مشهد 323
 50 0 86/02/18 9845 نیشابور رضوي  خراسان تعاونی برکت لیان شرق 324
 200 0 85/10/20 8260 نیشابور رضوي  خراسان تعاونی بهان بینالود نیشابور 325
 120 0 85/05/03 20234 مشهد رضوي  خراسان جواد مروج 326
 350 0 85/12/13 11379 مشهد رضوي  خراسان حسن شجاعی نیا 327
 50 0 85/06/20 23740 مشهد رضوي  خراسان خدیجه امینی 328
 3,000 0 86/11/27 15063 مشهد رضوي  خراسان راویان کوثر حق 329
 200 0 85/07/02 24734 مشهد رضوي  خراسان رضا مصلی و قربان محمد اخوان و مجتبی خیامی 330
 200 0 87/08/29 12618 مشهد رضوي  خراسان سعید نجفی زرمهري 331
 100 0 85/05/04 20322 مشهد رضوي  خراسان سید حسن بنی هاشمی 332
 150 0 85/11/03 11044 مشهد رضوي  خراسان شهرام حسین زاده حریري 333
 500 0 85/09/13 10640 مشهد رضوي  خراسان شهریار کام 334
 250 15 85/08/22 10384 نیشابور رضوي  خراسان صنایع غذایی رونی ارم 335
 150 0 85/10/13 10892 مشهد رضوي  خراسان صنایع نان سنتی صداقت مشهد 336
 900 0 85/04/28 19659  چناران رضوي  خراسان طلیعه پیشرو خاوران 337
 100 0 85/03/04 15085 مشهد رضوي  خراسان عباسعلی ملک زاده 338
 150 0 85/12/20 11440 مشهد رضوي  خراسان علی علی محمدي 339
 100 0 85/07/09 25288 مشهد رضوي  خراسان علی صیامی 340



٤٧ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 350 0 85/05/15 21178 مشهد رضوي  خراسان علیرضا قربانی نوقابی 341
 200 40 84/04/25 15640 تایباد رضوي  خراسان کیک و کلوچه زرین کاریز 342
 300 0 85/08/30 10507 مشهد رضوي  خراسان کیوان صیاد 343
 600 0 85/09/13 10651  سرخس رضوي  خراسان گوارا 344
 120 22 84/02/21 6123  قوچان رضوي  خراسان محمد حیرانی مقدم 345
 400 52 74/06/28 27460 مشهد رضوي  خراسان وجواد  هادي  اکبرگلومال  ،علی  فرزین  ، ابراهیم  محمد رحیمی 346
 900 0 85/10/16 10904  سرخس رضوي  خراسان محمد مجیدیان عیدگاهی 347
 250 0 85/07/09 25299  قوچان رضوي  خراسان مریم عباس زاده 348
 1,000 0 85/11/01 11024 تایباد رضوي  خراسان مهدي جعفري 349
 200 0 86/09/10 31382 بجستان رضوي  خراسان مهدي شکري بجستانی 350
 200 14 85/05/26 22041  جام   تربت رضوي  خراسان سید رضا هاشم زاده -نیره صارم بافنده  351
 1,000 0 85/12/20 11433 مشهد رضوي  خراسان وحید یوسفی 352
 150 0 86/01/19 9369 نیشابور رضوي  خراسان هاشم کابلی 353
 500 0 85/09/25 10749 تایباد رضوي  خراسان یاسر تیزابی 354
 200 10 82/08/19 1990 بجنورد شمالی  خراسان قربان محمد رحیمی -حسین زاهدي  355
 500 16 85/07/20 18346  اسفراین شمالی  خراسان کیک و کلوچه سلوك اسفراین 356
 300 50 82/03/08 1285 بجنورد شمالی  خراسان محسن قربانی قره باش 357
 500 0 85/05/16 15605  اسفراین شمالی  خراسان زانیمحمد رضا می 358
 150 0 85/05/04 15231  شیروان شمالی  خراسان محمد فوالدي کهنه اوغاز 359
 500 0 85/04/25 14687  اسفراین شمالی  خراسان محمد مومنی 360

  خوزستان  پرستو مسجد سلیمان  وکلوچه   کیک  تولیدي  تعاونی 361
مسجد 
  سلیمان

8434 74/06/01 60 500 

 200 25 85/04/17 7568  ایذه  خوزستان تعاونی صنایع غذایی دشت الله ایذه 362
 500 0 86/05/08 10192  دزفول  خوزستان علی غالمی حاجی آباد 363
 300 48 85/09/04 17756  دزفول  خوزستان فرشته گلچین پور 364
 500 0 86/06/19 13284 شوشتر  خوزستان مجید شمالی نصب 365
 360 0 87/05/24 11177  امیدیه  خوزستان محمد کاظمی 366
 75 0 87/01/27 1632  زنجان  زنجان کریم مرادلو 367
 150 0 87/02/01 1947  زنجان  زنجان اسحاق کسی,میکائیل آقا محمدلو 368
 500 0 86/04/12 11933 گرمسار  سمنان جواداشتري 369
 500 5 86/05/01 14710  سمنان  سمنان دوست عباس شاهورانی 370
 300 7 79/04/06 2614 مهدیشهر  سمنان  ورضانبیلی  علیرضارونده 371

 ابراهیم قزوینی و سیداصغر حسینی هرندي 372
و   سیستان

 بلوچستان
 540 28 85/08/23 20702  زاهدان

 زهک 2472تعاونی تولید نان  373
و   سیستان

 بلوچستان
 500 0 86/01/26 2383 زهک

 حبیب اهللا ساروئی 374
و   سیستان

 بلوچستان
 500 0 87/02/15 4545  سراوان



٤٨ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 حسین واقف شهرکی 375
و   سیستان

 بلوچستان
 300 0 86/07/15 15481 زهک

 حمزه امیري 376
و   سیستان

 بلوچستان
 500 0 86/09/22 21455 شهرنیک

 رمضان کیخا 377
و   سیستان

 بلوچستان
 500 0 86/12/02 27550  زاهدان

 شمسیه صفت گل 378
و   سیستان

 بلوچستان
 300 0 85/10/09 24547  زابل

 عبداله سنچولی تازه 379
و   سیستان

 بلوچستان
 50 0 85/07/11 17554  زابل

 غالمرضا محمودي دلیر 380
 و  سیستان

 بلوچستان
 500 0 86/01/27 2490  زابل

 محمدرضا ظفریان 381
و   سیستان

 بلوچستان
 200 0 87/09/06 23989  زابل

 300 0 85/11/23 43500  مرودشت  فارس امیروتقی عموزیدي 382
 300 85 82/09/09 23654 شیراز  فارس تولیدي موادغذایی گلستان شیراز 383
 1,000 85 72/03/10 3264  سپیدان  فارس  مرجان   ویتبیسک  وبازرگانی  تولیدي 384
 100 0 85/10/24 39523 شیراز  فارس حبیب اله بشر 385
 60 0 86/03/13 10608 المرد  فارس حمزه پایدار 386
 250 0 82/11/15 30449 شیراز  فارس حمید بصیري 387
 800 0 85/06/29 22759 شیراز  فارس شمیم بهاران شیراز فارس 388
 200 0 86/08/29 36095  استهبان  فارس )سهامی خاص(صنایع غذایی سیمین نگین فارس  389
 300 60 85/04/25 14253 شیراز  فارس فرآوري بسته بندي انجیر فارس 390
 100 0 81/01/21 1112 نیریز  فارس  فلورا زارع 391
 2,000 0 87/02/05 4013 شیراز  فارس قاسم فرودي 392
 500 58 75/03/03 2803 شیراز  فارس مهرپور 393
 300 0 86/04/16 9308  قزوین  قزوین اسماعیل واثقی 394
 30 0 83/03/04 2581  تاکستان  قزوین اصغر حاجی نصیري و معصومه عسگري 395
 20 0 83/04/28 6444 البرز  قزوین پرویز درزي 396
 110 0 86/03/07 2650  قزوین  قزوین تاجدین رجبی 397
 180 0 86/08/02 21195  قزوین  قزوین سعید اقمشه 398
 300 0 82/04/04 5157 البرز  قزوین شهد آوران شیرین قزوین 399
 150 62 78/08/02 4915 البرز  قزوین  قزوین  لیا   آرنگ  غذائی  صنایع 400
 250 0 85/04/07 2111  قزوین  قزوین عباس حکمت  و کاظم  سعید  نیا 401
 25 0 86/12/08 32957  تاکستان  قزوین عبداله طاهرخانی 402
 300 0 86/04/16 8989  آبیک  قزوین علیرضا واثقی 403
 700 0 83/10/30 18624  قزوین  قزوین قاسـم حـاجی  آقـائـی 404
 500 20 86/02/31 4532  آبیک  قزوین محمد رضا و مهدي میرزایی 405
 100 0 86/12/01 32553  قزوین  قزوین مسعود همائی مقدم 406



٤٩ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 1,000 0 85/08/25 152686  قم  قم تعاونی اسرار عسل 407
 5,000 0 86/02/04 160425  قم  قم تولیدي بازرگانی سپیده سازان نوین قم 408
 550 0 86/02/18 161239  قم  قم سید عبدالعظیم مغیثی 409
 50 0 85/08/20 152163  قم  قم ضیاء الدین آل اسحاق 410
 150 0 85/06/23 149090  قم  قم علی زرگر باالي جمع 411
 450 0 85/09/14 153902  قم  قم محمدتقی غفوري 412
 800 0 82/08/10 99961  قم  قم نیکی مهر  قم 413
 100 0 82/02/07 2270  دهگالن  کردستان ريبهاالدین شیخ عطا 414
 150 5 85/02/05 4792  دیواندره  کردستان بهروز عباسی 415
 100 0 84/07/18 16114 بیجار  کردستان کیک وکلوچه بیجار 1948تعاونی  416
 300 0 84/06/14 13830  سنندج  کردستان 35تعاونی  417
 200 5 81/09/21 12443  دهگالن  کردستان تولید وتوزیع موادغذائی شهدینه غرب 418
 500 0 83/05/10 8831 بیجار  کردستان حسین گروسی 419
 4,000 0 84/10/01 20296  سنندج  کردستان راشین کوشان 420
 300 0 84/03/09 7614 سقز  کردستان فرزادخلیفه زاده 421
 400 95 79/09/16 7673 سقز  کردستان )  توسعه(  سقز   الله  وگل   کیک 422
 550 0 84/09/28 20098  سنندج  کردستان کیک وکلوچه آرمیتا 423
 100 0 86/02/02 6617  سنندج  کردستان گالله احمدي 424
 2,000 0 86/10/24 4/211514  کرمان  کرمان بهار گلشن کرمان 425
 200 0 84/05/11 4/98556  سیرجان  کرمان تعاونی تولیدي تغذیه سیرجان 426
 650 0 86/08/06 200087 مشیز  کرمان تعاونی کشت و صنعت گلدشت مشیز 427
 150 0 87/07/16 4/30390  جیرفت  کرمان حمیده پالیزیان 428
 800 0 85/04/07 4/137878  کرمان  کرمان علیرضا فروغی 429
 250 0 86/07/23 4/197932  بم  کرمان محمد افشارمنش 430
 300 0 85/12/01 4/166858  کرمان  مانکر مصطفی رسا 431

 اکبرحدادي 432
  کهکیلویه
 وبویراحمد

 250 0 87/03/08 83587- 124  گچساران

 2207تعاونی  433
  کهکیلویه
 وبویراحمد

 150 11 85/02/31 40570- 124  گچساران

 200 0 85/03/28 4134  مینودشت  گلستان تعاونی سوغات شیرین مینودشت 434
 120 0 87/07/09 2885 لنگرود  گیالن پور مومن اعرابیاعظم  435
 50 0 87/05/14 9395  رشت  گیالن تعاونی تولید شیرینی سراي متین 436
 200 0 86/09/08 4078 لنگرود  گیالن تعاونی تولیدي شیرینی سراي گردشگري ساحلی چاف 437
 500 32 77/11/06 9568 لنگرود  نگیال  فائز و جمشیدي   -تعاونی کیک و کلوچه نسیم شمال  438
 200 2 85/03/24 5538 سرا  صومعه  گیالن یادگار اعطائی -تعاونی نوشین اعال شمال  439
 500 64 76/04/14 3118  تالش  گیالن تبار  شیرین 440
 300 0 86/06/29 14404  رشت  گیالن قمر محب پور شالدهی 441
 300 35 85/10/20 4439 رودسر  نگیال محمد اسماعیل زاده کل محله 442



٥٠ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 1,000 0 86/03/24 6242  رشت  گیالن محمود قاسمی فاخر 443
 2,000 2 85/11/29 4886  سیاهکل  گیالن مواد غذائی امید سبزالهیجان 444
 50 29 84/03/25 4502 دورود  لرستان دورود3493اگرس طعام تعاونی تولید کیک و کلوچه ز 445
 220 39 83/05/19 6768 اباد  خرم  لرستان مجید امرایی 446
 1,920 0 87/05/14 8092 اباد  خرم  لرستان مروارید سبز لرستان 447
 800 0 87/04/27 701/12218  تنکابن  مازندران علی پور... اسدا 448
 400 0 86/11/27 38425  بابل  ازندرانم امید هدایتی 449
 500 15 86/08/27 28572 بهشهر  مازندران بهدیس نوبهاره 450
 200 53 82/01/27 1143 محمودآباد  مازندران تعاونی خوشه گندم محمودآباد 451
 120 15 85/03/11 7887 بهشهر  مازندران تعاونی صنعتی نان حجیم اشرف 452
 600 41 85/10/23 35269  تنکابن  انمازندر سلمان نوش 453
 500 45 80/11/29 17698  چالوس  مازندران  صفر خدابنده 454
 630 31 85/11/28 39862  چالوس  مازندران عباس فتحی زاده 455
 200 0 85/11/24 39291 محمودآباد  مازندران علیرضا تیرگري 456
 400 10 86/06/06 19030  نکا  مازندران علیرضا شهاب الملک فرد 457
 300 0 81/10/26 19806  چالوس  مازندران قدرت اهللا آلیان 458
 500 0 86/02/24 5941  ساري  مازندران محمد علی سیفی ماکرانی 459
 240 0 86/07/22 24061  آمل  مازندران محمدتقی سلیمانی 460
 500 0 86/12/21 41124  آمل  مازندران مصطفی حبیبی 461
 500 30 85/02/19 4695  ساري  مازندران صطفی منصوريم 462
 325 0 87/09/07 701/26596 گلوگاه  مازندران منصور صانعی 463
 600 0 86/01/07 178  سوادکوه  مازندران مهرداد کاوه 464
 500 0 86/02/18 5048  ساري  مازندران مهوش محمودي 465
 40 60 85/08/24 35  ساري  مازندران نگین خزر آیدا 466
 150 10 79/07/24 6068  چالوس  مازندران  پوالدي  اهللا  وجیه 467
 200 0 81/11/20 17165  اراك  مرکزي امیر صفري 468
 250 0 82/09/25 14353  تفرش  مرکزي تعاونی گندم کوه تفرش 469
 150 0 82/01/19 500  دلیجان  مرکزي حبیب ابراهیمی و بیگی 470
 2,000 0 82/07/10 10437  اراك  مرکزي رفیعی سیدرضا 471
 300 0 86/09/12 23462  اراك  مرکزي محسن نوشیروانی بابلی 472
 150 0 82/07/28 11275  محالت  مرکزي محمدمهدي روحانی 473
 300 0 81/03/20 3260  ساوه  مرکزي  بختیاري  نورعلی 474
 200 64 80/04/07 3167  اسبندرعب  هرمزگان کیک و کلوچه نیکو بندر 475
 300 0 81/12/17 31546  همدان  همدان جواد عبدالحسین زاده و محمود فرشچیان 476
 300 0 86/11/17 80909  همدان  همدان حسین زرین خلیلی 477
 200 0 86/08/09 75418 بهار  همدان حمید عابدي و رضا لطفی 478
 600 0 86/12/01 81660 بهار  همدان حمید کالنگل 479



٥١ 

ردیف
 

 تاریخ مجوز شماره مجوز شهر استان نام واحد
درصد 
 پیشرفت

ظرفبت 
 )تن(

 200 0 85/01/26 40968 بهار  همدان سعید جعفري دیبا 480
 500 0 85/12/15 61115 اسدآباد  همدان عزیزعلی همتی راد 481
 300 0 87/08/09 96655 بهار  همدان علی اصغر بزمی 482
 900 0 86/09/24 78098  همدان  همدان ین ثریاییغالمحس 483
 50 0 81/01/31 20524  رزن  همدان  عباسی  محرمعلی 484
 500 0 87/04/19 90590  همدان  همدان محمدرضا کاظمی مستقیم 485
 300 0 83/08/13 11040  همدان  همدان مهرداد احمدي و علیرضا اکبري 486
 200 0 86/08/30 76749 هاوندن  همدان نعمت اله فضلعلی 487
 500 10 82/12/27 27153 یزد یزد آردسعادت یزد 488
 300 8 83/08/09 18687 یزد یزد امیر صفاریان زاده 489
 200 16 86/02/24 7301 میبد یزد جالل برزگر 490
 300 0 86/10/06 37622 مهریز یزد حمیدرضا رادمهر 491
 200 0 87/06/18 21462 میبد یزد شیرین گل یزد 492
 200 0 87/03/08 8557 یزد یزد عبدالصمد نجیبیان 493
 200 27 86/03/31 12267  بافق یزد محمدرضا امیدوار 494

 296,630 )تن( جمع کل
  
  
 



٥٢ 

  :بررسی روند واردات محصول) 3- 2

بـا   فتیـر واردات ارائه شده است آنچه مشخص اسـت رونـد صـعودي     87تا  77از سال  فتیرواردات  1-2 در نمودار

سـاله   8بررسـی رونـد    .بـوده اسـت   تـن  21 فتیـر واردات  87در سال گونه اي که توجه به افزایش مصرف است به 

% 125 هر سال نسبت به سال گذشـته حـدود   فتیردر ایران نشان می دهد که به طور متوسط واردات  فتیرواردات 

   .رشد داشته است

  
  

ترکیـه، امـارات متحـده عربـی، انگلسـتان، مـالزي و ایتالیـا        از کشورهاي فتیر  عمده ترین واردات 87تا  75از سال 

هاي صـادرکننده نشـان   به تفکیک کشـور  87تا  75از سال فتیر میزان واردات  3-2 در جدول.ورت گرفته است ص

  .داده شده است



٥٣ 

  )نت( 1387تا  1377مختلف از سال  ي صادر کننده روند واردات فتیر از کشورها) 3-2 جدول

 کشور طرف معامله
 1387 1386 1385 1384 1382 1375 جمع کل سال

 0.22 0 0 0 0.22 0 0 آلمان
 20.506 13.921 1.277 0 0 5.308 0 امارات متحده عربی

 17.4 0 0 0 17.4 0 0 انگلستان
 4.65 0 4.65 0 0 0 0 ایتالیا
 10 0 10 0 0 0 0 تایلند
 88.587 0 67.7552 20.8318 0 0 0 ترکیه

 2.3 0 0 0 0 0 2.3 جمهوري کره
 0.05 0 0 0 0.05 0 0 سوئد
 7.207 7.207 0 0 0 0 0 مالزي

 1.32 0 0 0 1.32 0 0 منطقه آزاد کیش
 152.24 21.128 83.6822 20.8318 18.99 5.308 2.3 جمع کل

  



٥٤ 

  :بررسی روند مصرف)4- 2

ایـران را  در  فتیـر لذا مصرف  ،گردد میتأمین و تولید داخلی  در ایران از طریق واردات فتیربا توجه به اینکه مصرف 

بـا توجـه بـه اینکـه      .ن در نظر گرفتآحاصل جمع حجم تولید و واردات این ماده منهاي صادرات توان برابر با می 

در مورد میزان مصـرف ایـن محصـول،    قسمت اعظم این محصول به خارج از کشور صادر می شود و آمار مستندي 

مصـرف هـر خـانوار     جود ندارد، حجم مصرف داخلی با توجه به میزانم وجود کد استاندارد براي فتیر وبه علت عد

مصرف هر سال نسـبت بـه سـال گذشـته      بینیم تغییر همانگونه که در جدول زیر می. در یک سال تعیین می شود

  .رشد داشته است% 6 صعودي بوده و به طور متوسط

  تنبر حسب  87تا  80از سال  فتیرادرات روند مصرف، واردات و ص)4-2 جدول

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال
پیش بینی 

  1391سال 
حجم 
 صادرات

٧٩,٧٥٧ ٣٧,٩٢٩ ٥٨,٤٢٤ ٣٠,٨٨٥ ١٧,٤٣١ ٨,٤٧٦ ٩,٦٩٠ ٤,٨٨٠ ٥,٧٦٣ 

تولید 
 داخلی

١٦٦,٦٤١ ١١٣,٦٢٨ ١٣٢,٠٧٠ ١٠٢,٠٠٢ ٨٦,٠٤٤ ٧٤,٠٦٦ ٧٢,٣٤٦ ٦٤,٧٢٠ ٦٢,٨٨٧ 

حجم 
 ارداتو

    ٥٤١ ٢١ ٨٤ ٢١ ١٩   ٥ 

مصرف 
 داخلی

٨٧,٤٢٥ ٧٥,٧٢٠ ٧٣,٧٢٩ ٧١,١٣٨ ٦٨,٦٣٢ ٦٥,٥٩٠ ٦٢,٦٦١ ٥٩,٨٤٠ ٥٧,١٢٤ 

  
 
  



٥٥ 

  
بـه بـیش از    1391ر سـال  فتیـر د که مصرف  شود میپیش بینی و صادرات  تولیدهمچنین با توجه به روند افزایش 

  .تن برسد  87000



٥٦ 

  :بررسی روند صادرات) 5- 2

بـه  ها و جمعـا  سـال تمـامی   در فتیرسال صادرات  14عات اخذ شده از گمرك جمهوري اسالمی ایران در طبق اطال

 ازبکسـتان و  قزاقسـتان  ،ترکمنسـتان  ،تاجیکسـتان  ،افغانستان ،آذربایجان ، عراقبه کشورهاي  تن  222400مقدار 

  .بوده است

  

  87تا  75مختلف از سال  يبه کشورها فتیرصادرات ) 5-2 جدول
 )میلیون دالر(ارزش دالري  )میلیون ریال(ارزش ریالی  )تن(حجم صادرات  سال

1375 12,966.9 26,898 15.4 
1376 12,890.4 30,696.6 17.5 
1377 7,240.2 17,771.3 10.1 
1378 8,181.7 13,610.7 7.8 
1379 7,643.5 9,251.3 5.3 
1380 5,762.8 5,812.1 3.3 
1381 4,880 23,558.1 3 
1382 9,690.3 45,538 5.7 
1383 8,476.2 55,614.5 6.5 
1384 17,430.8 213,248.5 23.6 
1385 30,885 433,799.7 47.1 
1386 58,424.4 915,659.6 98.5 
1387 37,929.4 690,224.9 71.8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٧ 

  87تا  75مختلف از سال  يصادرات فتیر به کشورها) 6-2 جدول
 )میلیون دالر(ارزش دالري  )میلیون ریال(ارزش ریالی  )تن(دات حجم وار کشور وارد کننده

 189 1,750,071.7 116,083.2 عراق
 41.5 102,641 35,402.6 آذربایجان
 38.2 345,122.8 30,121.5 افغانستان
 14.1 96,351.6 11,911.5 تاجیکستان
 12.1 69,168.9 11,341.7 ترکمنستان
 4.7 25,287.5 4,718.8 قزاقستان
 4.3 8,419.9 4,217.8 ازبکستان
 4.7 42,528.2 3,952.8 پاکستان
 1.7 10,204.1 1,489.3 قرقیزستان
 1 5,767.8 453.1 آلمان
 0.3 900.2 391.4 یمن

 4 25,219.7 2,317.9 سایر کشورها
  
  
  
 



٥٨ 

  :بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات) 6- 2

  تـن مـی باشـد و پـیش بینـی       75000نیاز داخلی در حدود  87سال  اشاره گردید در 4-2 همانگونه که در بخش

همانگونه کـه  خصوص بازارهاي مستعد جهت صادرات در  .تن برسد 87000به بیش از  1391سال که در  شود می

آن ایـاالت متحـده و آلمـان    پـس از   .مـی باشـد   فتیـر بزرگترین بازار وارداتی  بریتانیا، در جدول زیر مشخص است

بندي بـر مبنـاي نزدیکـی بـه بـازار مصـرف و        لیکن با توجه به اولویت. دنبه شمار می رو فتیر دهوارد کنن بزرگترین

  :انجام داد 6-2بزرگی بازار هدف، می توان اولویت بندي زیر را با توجه به جدول 

تان، یمـن،  شامل کشورهاي روسیه، امارات متحده عربی، قزاقستان، عمـان، آذربایجـان، قطـر، گرجسـ    : اولویت اول

تن بوده و در همسـایگی ایـران قـرار     هزار 149ترکیه، ارمنستان و هند، که داراي حجم بازار وارداتی معادل اردن، 

  .دارند

،  E-27شامل کشورهاي بریتانیا، آلمان، فرانسـه، هلنـد، بلژیـک، ایتالیـا، اتـریش و کشـورهاي گـروه        : دوماولویت 

تن بـوده و در فاصـله مناسـبی     میلیون 2.15راي حجم بازار وارداتی معادل دانمارك، ایرلند و سوئد، که محموعا دا

  .از ایران قرار دارند

ایاالت متحده و کانادا، نروژ، استرالیا و ژاپن بوده که بـه علـت بزرگـی بـازار وارداتـی      شامل کشورهاي : اولویت سوم

  .داراي مزیت می باشند

نیـاز بـه    2از بـازار هـاي داراي اولویـت    % 1و  1داراي اولویـت   بـازار کشـورهاي   % 10لذا می توان با هدف گذاري 

هزار تن در نظر گرفت و با توجه به نیاز داخلی می تـوان در کـل حـدود     36.5محصول را در حوزه صادراتی حدود 

  .نمود برآوردهزار تن را  100
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  )تن( مختلف يکشورهادر  فتیر واردات) 6-2جدول 
 حجم واردات   حجم صادرات کشور
 51,924 39,380 روسیه

 28,571 7,753 امارات متحده
 17,889 2,460 قزاقستان
 12,035 7,824 عمان

 9,568 185 آذربایجان
 6,391 22 قطر

 4,712 10 گرجستان
 4,575 606 یمن
 4,524 17,951 اردن
 3,623 80,797 ترکیه

 2,711 39 ارمنستان
 2,409 40,076 هند
 465,752 205,138 بریتانیا
 318,728 737,819 آلمان
 309,926 425,494 فرانسه
 229,534 128,020 هلند
 193,608 315,459 بلژیک
 130,519 248,569 ایتالیا
 124,770 86,794 اتریش
 EU-27 339,118 119,751کشورهاي گروه 
 91,561 76,549 دانمارك
 87,228 82,474 ایرلند
 79,040 64,231 سوئد

 453,210 336,808 هایاالت متحد
 228,410 237,431 کانادا
 92,599 18,216 ژاپن
 75,452 8,520 نروژ

 74,815 17,983 استرالیا
 73,556 92,619 چین
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  :تولید روش) 3

  :قابل تولید می باشدزیر فرایند  طریقاز  فتیر

 آماده سازي آرد .1

 مواد اولیه و افزودنیها .2

 اختالط و خمیر گیري .3

 )هوا دهی( و پوك کردن خمیرتخمیر اولیه  .4

 شکل دهی، گرد کردن و فرم دهی چانه هاچانه گیري،  .5

 پخت .6

 سرد کردن .7

 بسته بندي .8

  انبار .9

 :که این فرایندها به صورت مختصر در زیر توضیح داده شده است

  

  آرد يآماده سازفرایند  §
ب گلوتن بوده و گلوتن آن طـی  داراي مقادیر مناسبایستی توجه داشت که آرد مورد استفاده در تهیه فتیر بایستی 

بطوریکه طی زمان عمل آوري بـا ایجـاد بافـت مناسـب بـا       به تکامل رسیده باشددر حد کمی مخلوط کردن عمل 

بر مبنـاي خاکسـتر طبقـه     را آرد گندم. بافت نرم و متخلخل در فتیر گردد قابلیت گاز نگهداري کافی، باعث ایجاد

آن  تیـ نکتـه حـائز اهم  . نمود نییتعمحصوالت را از  کیجهت هر  آن و نوع مصرف و مناسب بودنشود  یبندي م

عـاري از حشـرات    خشک، بدون بو و ز،یتم دیمحل نگهداري آرد با. نمود آرد با روشهاي مناسب نگهدارياست که 

  . شدبوده و در مقابل رطوبت، حرارت و اشعه آفتاب محفوظ بامناسب  هیتهوباید داراي انبار آرد . و جوندگان باشد 
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ماه، نگهـداري   3-2 نیروز و آرد روشن را ب 10توان حداکثر  یکامل را م ای رهیآرد ت ،یمعمول طیدر شرا یبطور کل

بـه همـراه تهویـه کـافی،     % 65هواي  یرطوبت نسبدرجه سانتیگراد و  20حداکثر حداکثر حرارت محیط در . نمود

 نیآردهـاي روشـن بعلـت پـائ    . ماه نگهداري نمـود  6تا  ماه و آردهاي روشن را حداکثر کیآرد کامل را می توان تا 

 .شوند رهیتري ذخ یبه مدت طوالن رهیتوانند نسبت به آردهاي ت یم مهایو آنز یچرب مقدار بودن

  :مراحل زیر می شود آماده سازي آرد شامل یکل بطور

ت به هم چسـبیده  با الک کردن ضمن جدا کردن ناخالصیها، بازدهی خمیر افزایش یافته و ذرا: الک کردن -1

آرد از هم جدا می شوند و ضمن بهبود عملکرد مخمرها، ضمن کاهش رطوبت آرد، احتمال کپـک زدگـی   

 هـم یشود که شـامل چنـد الـک رو    یکار از دستگاه الک لرزان استفاده م نیبراي ا .آن نیز کاهش می یابد

  .باشد یقرار گرفته م

آرد  تیـ فیبه منظور بهبـود ک  دیبا ديیآردهاي تول تیو محدود تیفیک یکنواختیبعلت عدم : اختالط آرد -2

بـا آردهـاي داراي    فیآردهاي موجود با هم مخلوط شوند براي مثال آردهاي داراي گلوتن ضـع  از،یمورد ن

ـ     نیبه ا. شوند یگلوتن قوي مخلوط م  همنظور کارخانجات در هر مرحلـه آردهـاي ورودي را بطـور جداگان

درصـورت وجـود   . کننـد  یمخلـوط مـ   گریکـد یصورت لزوم آنها را بـا  کنند و در  ینگهداري م لوهایدر س

نسـبت اخـتالط آردهـاي مختلـف در     . نـد ینما یو ضعف آرد، مواد بهبود دهنده به آنهـا اضـافه مـ    ینارسائ

 .ردیپذ یصورت م یواحدهاي مختلف، اغلب براساس تجارب عمل

 یقـرار مـ   یحرارت آرد و آب مصـرف  ریتحت تاث زمهایکروارگانیم: مطلوب حد رساندن درجه حرارت آرد به -3

 یمـ  یدرجه حـرارت آب مصـرف   میتنظ قیاز طر. شود یآنها م تیفعال دیحرارت مطلوب باعث تشد. رندیگ

از  دیـ نبا یحـرارت آب مصـرف  . قرارداد ریرا تحت تاث زمهایکروارگانیم و میحاصل را تنظ ریتوان حرارت خم

 .دیتجاوز نما گرادیدرجه سانت 40
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 و افزودنیها مواد اولیه §

بسته به میزان گلوتن موجود در آرد، جهت بهبود خواص خمیر تهیه شـده از مـواد مختلفـی جهـت تهیـه خمیـر       

حـداقل  استفاده از چربی و روغن باعث پوشاندن ذرات آرد شده، که این عمل باعـث بـه   مناسب استفاده می شود، 

ین هاي آرد می شود کـه مرحلـه اساسـی بـراي     رساندن دسترسی به رطوبت و در نتیجه کاهش هیدراسیون پروتئ

میزان باالي شکر در خمیرهاي شیرین شده، در دسترس بـودن آب بـراي هیدراسـیون را    . توسعه گلوتن می باشد

  .آن نیز باعث کاهش توسعه گلوتن طی عمل مخلوط کردن می شودکاهش داده و 

از بکینـگ پـودر   . ینگ پودر در خمیر استفاده نمودبه منظور باز کردن ساختار و نرم تر کردن خمیر می توان از بک

چرا که در این هنگام تمایل به توسـعه  . زمانی استفاده می شود که مقدار کمتري چربی به خمیر افزوده شده باشد

  . گلوتن افزایش پیدا کرده است

 اختالط و خمیر گیري §

و تخـم   ریه از انواع غالت با آب، کره، شـ شد هیشود که از مخلوط نمودن آرد ته یگفته م يمواد ي هیبه کل ریخم

کلوچـه، تـارت،    ک،یـ انواع نـان، ک  ي هیدهند و سپس در ته یمواد را خوب ورز م نیمعموالً ا. شوند یم هیمرغ ته

 یحال، بتواند وزن مواد احتمـال  نیسبک و پوك بوده و در ع دیخوب با ریخم کی. دکنن یاز آن استفاده م... و يپا

و  يباعـث تـرد   ر،یـ جهـت عمـل آوردن خم   ياضافه نمودن ماده ا. را تحمل کند رندیقرار گ که قرار است داخلش

  . شود یم ییمحصول نها یپوک

 ریـ و غ وسـته یپ بـه دو روش  ینیاست کـه روش ماشـ   ریامکان پذ نیو ماش یبه دو صورت دست ریکردن خم آماده

مراحـل مختلـف    یاز ط پس و هیو مشخص تهبا وزن کم  ری، ابتدا خموستهیپ ریدر روش غ. شود یانجام م وستهیپ

 کجـا ی ریروغن و ش ،شکر، ، مخمر  نمک آب، ،یو افزودن هیمواد اول هیکل وستهیحال آنکه در روش پ. شود یپخت م

مراحـل   یشود کـه پـس از طـ    یم هیته رواریبدون توقف و زنج ریخم مرحله اضافه و کیو در  کیو بصورت اتومات

 .گردد یپخت م وستهیمختلف بصورت پ
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 طـرز کـار  . یابـد آمـاده و گسـترش   تـا خمیـر    . کنها زده مـی شـود   پس از آماده سازي با استفاده از مخلوط ریخم

 جهـت  بهتر اسـت بـا دورکنـد و    هیبراي مخلوط کردن موا د اول. دارد یدستگاه مخلوط کن به ساختمان آن بستگ

 .استفاده نمود عتریعمل آوري آن از دور سر و ریزدن خم

 ایـ  چیدو بازو که بصورت مارپ ای کیبوده و از  ثابت گرید یدستگاههاي مخلوط کن داراي تغار دوار و برخاز  یبرخ

 کـه یدرحال. کردند یکار م )دور در دقیقه 60-30(کم  با دور یمیمخلوط کنهاي قد. تشکیل شده اند هستند لیکو

 .زنند یم قهیدقر در دو 250- 3000 یحتدور و در تعدادي  250-80 مخلوط کنهاي مدرن امروزي

لـذا  . به نقاط مورد نظر انتقال داده شوند  توانند یباشند م یکه داراي تغار ثابت نبوده و چرخدار م ییکنها مخلوط

 .دارند تیهستند ارجح یکه داراي تغار ثابت یینسبت به مخلوط کنها کار و یاز نظر بهداشت

 
  مخلوط کن) 1شکل 

 .در نظر گرفته شود  ديیواحد تول ازیبراسا س ن دیتوان و نوع مخلوط کن با ت،یظرف اندازه،

 و همگـن  بصـورت  نـدي یفرآ یجامـد بـا آب، ذرات و اجـزاء آرد طـ     هیمواد اول عیو سر دیاثر مخلوط کردن شد در

رم و تـو  یعنـ ی د،یـ آ یمـ  شیپـ  ریـ که در موقع مخلوط کردن خم نديیفرآ. شوند یمتورم شده و حل م کنواختی

بـه   زیـ ن ریـ زدن خم لیـ دل نیبه همـ . شود  یم ریخم لیباعث تشک افته،یادامه  زین ریزدن خم یمواد، ط تیحالل

 .شودیشناخته م ریخم منزله مرحله گسترش
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 :که ردیپذ یم انیپا یزمان ریمخلوط کردن و زدن خم نهیبه ندیفرآ یطور کل به

 .دیرا حاصل نما یقوام مطلوب ای یسفت ریخم -1

 .بوده وسطح آن خشک باشد یوي رطوبت کمحا ریخم -2

 .و بازوي تغار جدا شود وارهیاز د ریخم -3

 .کند دایپ یسطح صاف، همگن و نسبتاً شفاف ریخم -4

 .ردیبه خود بگ یمتخلخل ایمانند و  یحالت پشم ریخم -5

 

 )هوا دهی(تخمیر اولیه و پوك کردن خمیر  §

 کـه  ريیـ رود چون خم یبه شمار موالت خبازي محص هیمراحل ته نیاز مهمتر یکی ریو متخلخل کردن خم پوك

  :پوك نمود توانیم ریرا به طرق ز ریخم. یی خواهد داشتنگهداري باالیت هضم و پوك و متخلخل شود قابل

 ) امخمری رترشیخم قیاز طر(  یکیولوژیپوك کردن ب -1

 .)یکیمکان(  یکیزیکردن ف پوك -2

 یائیمیکردن ش پوك -3

گـاز دي   جـاد یاو  سـم یمتابول قیـ دارند پوك کردن محصـول از طر  ریخم هیاي که مخمرها در ته فهیوظ نیمهمتر

عطـر و   لیکننـد کـه درتشـک    یم دیتول یآل دهايیو اس دیمخمرها، الکل، آلدئ نیعالوه بر ا. باشد یکربن م دیاکس

 یهستند که جزء قارچها بـه شـمار مـ    یتک سلول زمهايیکروارگانیمخمرها م. گذارند یبوي محصوالت پخت اثر م

 30-24و دمـاي مناسـب    4.5-4اسیدیته مناسب براي رشد محمرهـا  . شوند یم ریجوانه زدن تکث قیوند و از طرر

کـرده و  را بصـورت فعـال خشـک    هـا  آنبراي نگهداري طوالنی مدت مخمرها الزم است کـه  . درجه سانتیگراد است

بسـته هـاي مخصـوص کـه بـا       در ایـ توان تحت خـال   یهاي مخمر خشک را م دانه. رساند% 10-8طوبت آنرا به ر

 .نگهداري کرد یبمدت طوالن است گازهاي مختلف پرشده
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واحـد   طیشـرا  ،محصـول  هیفرمول ته ر،یخم هیآرد، روش ته تیفیمخمر، ک تیفیبه ک یمصرف مخمر بستگ زانیم

 . عوامل دارد ریو سا ديیتول

 قیـ دق زانیـ م بـه  دیـ نان دارد لذا با روي طعم و مزه ینامطبوع ریمخمر فعال، تاث ادیتوجه داشت که مصرف ز دیبا

پـوك  . ردیگ ینم انجام ریتخم قیفقط از طر ریهمانگونه که گفته شد پوك کردن خم. مصرف مخمر توجه داشت 

 ریـ در خم زیـ ن گـري ید قیطر تواند از یم کربن دیسکادي . از روشهاي قابل استفاده است یکی زین یکیزیکردن ف

کـربن در   دیسـ کادي .  ندیپوك نما و را باال آورده ریتوانند خم یم گريیر دضر یگازهاي ب نیهمچن. گردد  دیتول

هـوا و بخـار آب و    قیـ کـردن از طر  پوك .دارد تیتواند بکار رود ارجح یبا هوا که بعنوان گازپوك کننده م سهیمقا

 .ندیآ یحساب م به یکیزیاز روشهاي مهم ف ربندي اکسید ک قیپوك کردن از طر

 گازهـاي  در آن کـه یی نـدها یاز روشهاي قابل استفاده است که عبـارت اسـت از فرآ   یکی زین یائیمیکردن ش پوك

 یائیمیشـ  کننـده  در مواد پـوك . شوند یآزاد م دیاس ایدر اثر گرما، رطوبت و  یائیمیش دپوك کننده حاصل از موا

گـاز پـوك کننـده     بعنـوان  را کـه  اكیـ گاز آمون ایکربن و  دیشود که بتوانند دي اکس یاستفاده م یمعموالً نمکهائ

  .شناخته شده است را بوجود آورند

 .اسـت  ریـ اسـتراحت خم  شـامل  ریخم ریتخم. شود ریکامالً تخم دیبا ریمراحل و قبل از پخت، خم نیا یپس از ط

 :باشد یم ریموارد ز ریمخاز استراحت  هدف

 ریگاز درخم نگهداري -1

 ترش ریخم ایگاز توسط مخمر  لیو تشک گسترش -2

 ریخشک شدن و رشته رشته شدن خم ري،یفرم پذ ته،یسیتاالس اصالح -3

 دهنده لیاجزا تشک یکیماتیآنز هیتجز -4

 کیو مواد آرومات کیالکت دیاس لیتشک -5

 ریـ خم هیـ به زمان استراحت اول مربوط دنیلغت رس. شود یم دهیرس ریمراحل استراحت اصطالحاً خم یاز ط پس

رسـد کـه    یمـ  ریـ خم یتوان گفت زمـان  یم ریخم هیتراحت اولدرمورد اس. شود یچانه م یانتهائ ریزمان تخم ایو 

شود که چانه فـرم گرفتـه    یگفته م یچانه به زمان دنیرس. دیحاصل نما ريیمطلوب را براي فرم پذ ای نهینقطه به
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روش  ر،یـ مقـدار آب خم  ریتحـت تـاث   هیـ زمان استراحت اول ای ریخم مطلوب دنیزمان رس. باشد  یو آماده پخت م

 نیعـالوه بـرا  . ردیـ گ یمقدار مخمر، مدت زمان اختالط و نوع مخلوط کن قرار م ر،یخم درجه حرارت آماده سازي،

در مـدت   ريیـ آن، قدرت و تـورم آب گ  یژگیو و نیمقدار پروتئ ژهیآرد به و تیفیبه ک یبستگ ریخم دنیزمان رس

. ردیـ گ یود دهنـده قـرار مـ   و بهبـ  یمواد کمک ریتحت تاث ریخم دنیزمان رس گریدارد و از طرف د استراحت زمان

را  دنیرسـ  زمـان  شـده و  ریـ رطوبت خم شیباعث افزا کیاسکورب دیمواد متورم کننده و اس ن،یستیل ها،یچرب ژهیبو

 .اندازند یم ریبه تاخ

و شـل و   ریـ خم یژگیو د،ی، حرارت و روش تول ریفرم و شکل خم ه،یو نوع مواد اول تیفیبه ک ریخم دنیرس درجه

چانـه و سـرانجام روش    و وزن یو مقـدار رطوبـت نسـب    یو انتهـائ  یانیـ م ریـ تخم ر،یاحت خمسفت بودن آن، استر

  . دارد  یقراردادن چانه در فر بستگ

  

 چانه گیري، شکل دهی، گرد کردن و فرم دهی چانه ها §

 یاتیـ مورد نظـر عمل محصول آن به  لیجهت آماده سازي و تبد دیبا نمود یرا ط هیاستراحت اول ریخم نکهیپس از ا

  :مرحله است سه شامل اتیعمل نیا. ردیروي آن انجام گ

 :)ريیچانه گ( ریخم میو تقس نیتوز -1

دسـتگاه   به نیو توز دنیآماده شد براي بر ریکه خم ی، زمان) ريیچانه گ( ریخم میو تقس نیمنظور توز به

 کیـ اتومات تمـام  ایـ  کیـ اتومات مهیآالت ن نیماش قیاز طر یدر واحدهاي صنعت. شود یمنتقل م ریچانه گ

  :ردیگ یم انجام ریزروشهاي بر مبناي  ريیچانه گ

 یحجم •

 یستونیپ •

 )ستونیبدون پ(محفظه اي  •

  نواري •
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 دستگاه چانه گیري) 2شکل 
 

 :گرد کردن -2

  :می آیددست ب ریز جینتا گرد کردنبا . گرد شود دیبا ریخم ريیپس از چانه گ

 شدن چانه صاف •

 آن بـه منظـور محبـوس    یو مسدود شدن منافـذ سـطح   ریشده خم دهیرشدن سطح ب کنواختی •

 از خروج آنها ريیگازها و حبابهاي هوا و جلوگ کردن

 نقـاط چانـه   هیـ و برطرف نمودن اختالف کشش در کل ریبافت خم وستنیشدن و بهم پ کنواختی •

  تیفیمنظور بهبود ک به

 رم دادنف ایبعدي  اتیمطلوب چانه جهت سهولت عمل طیشدن شرا فراهم •

 چانه یشدن حالت چسبندگ برطرف •

 : آنها عبارتند از نیوجود دارند که مهمتر یگردکننده هاي مختلف

 یگرد کننده مخروط •

 گرد کننده نواري •

 .گرد کننده استوانه اي •
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وجود ندارد تنها مـورد اسـتفاده    یو استوانه اي اختالف یگرد کننده مخروط نینظر اصول و اساس کار ب از

بـه   لیتبـد  تیکه چانه گرد شده استراحت کرده تا قابل یمدت زمان. تفاوت دارد ریانواع خم هیهآنها براي ت

چنـد نوبـت صـورت     ایـ  کیدر  دتوان یخود م یانیم ریتخم. ندیگویم یانیم ریکند، تخم دایفرم بعدي را پ

 یانیـ م ریـ چنانچه تخم. ممکن است وجود داشته باشد یانیم ریسبب مراحل مختلف تخم نیبه هم. ردیگ

مرحله چانـه هـا    نیدر ا. خواهد شد اديیز وبیو محصول حاصل داراي ع ریحذف شود، فرم و شکل خم

رطوبـت و درجـه    يکه دارا ریتخم صوصاز کاناالهاي مخ ایقرارگرفته و  ریتوانند در اطاقک هاي تخم یم

حت آمـاده فـرم   زمـان اسـترا   یشـده، بـا طـ    ریـ تخم لهینوسیو بد ندیشده هستند، عبورنما میحرارت تنظ

  .شوند یم ريیپذ

 

 دستگاه گرد کننده و فرم دهنده خمیر) 3شکل 
 

 : شکل دادن و فرم -3

 فـرم وشـکل دادن روي   یطـورکل ب. رندیچانه ها شکل و فرم مورد نظر را به خود بگ دیمرحله با نیپس از ا

 یمـ  ریجم و طعم و مزه تـاث حو خلل فرج ،  یمانند شکل ظاهري، درجه پوک یینان از جنبه ها هايیژگیو
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 آمـاده پس از تخمیر نهایی و پس از آنکه خمیر از نظر میـزان تخلخـل بـه میـزان مناسـب رسـید،        .گذارد

  .شودمی پخت 

  

 پخت §

مبنـاي اشـتعال مـواد     اساس فرهاي مدرن امروزي بر. شود ینم براي پخت استفاده میاز حرارت مستق گریدامروزه 

 تیفـر هـدا   یکانـال مخصـوص بـه درون فضـاي داخلـ      لهیآن بوسـ  حرارت است که لیگازوئ ای مانند گاز یسوخت

جهت تولید سـریع   .استفاده شود ازیحرارت مورد ن نیبراي تام تهیسیالکتر ممکن است از انرژيهمچنین . شود یم

ا توجه بـه نـوع   ب عیصنا فرهاي متداول درمحصوالت خبازي در حجم صنعتی از فرهاي مختلفی استفاده می شود، 

 :در زیر بیان شده است هر کدام ايیو مزا بیمعا، فر انواعهستند، چانه ها در فر متفاوت  دنیروش چو فر 

 :فر چند طبقه -1

بصـورت   فـر  نـوع فـر تعـدادي    نیدرا. تا به امروز رو به تکامل بوده است داشته ووجود  مینوع فر از قد نیا

مکـان،   در یصـرفه جـوئ   گـر ینوع فر نسبت به انواع د نیا ايیاز جمله مزا. شوند یگذاشته م همیطبقه رو

 نیـ حـرارت در ا  .است ها نهیدر هز یو صرفه جوئ کیاتومات مهیپرکردن فر بصورت ن ع،یانتقال حرارت سر

 یلیگـازوئ  ایـ نـوع گـازي    فر چند طبقه نیمتداولتر. گردد نیتام زین تهیسیالکتر قیتواند از طر ینوع فر م

  . است

 از انتشـار حـرارت و   حیاسـتفاده صـح   ،یدر مصـرف مـواد سـوخت    یصرفه جوئبا هواي داغ  دوران ستمیس

 کسـان یمعایب آن شامل شود و  یمحسوب م ستمیس نیحرارت در تمام فر از جمله محاسن ا ادیز انتفال

از  کهیدر صـورت . داجراي دقیق برنامه پخت می باش و نیاز به ،فرها به لحاظ گرما و بخار تمام طیبودن شرا

و انتقال حرارت وجود دارد کـه   بستن دوران استفاده شود، امکان مسدودشدن کانالها در اثر دوده ستمیس

  .روش است نیا بیازجمله معا زینکته ن نیا
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 : متحرك هیفر طبقه اي با پا -2

در . آورد را بوجـود  اديیـ توان فضاي پخت ز یم یدر سطح کوچکو . فر چند طبقه است هینوع فر شب نیا

بصـورت   کـه  چارچوب فلـزي  ایبدنه . ردیگ یروي طبقات فلزي قرار م ریخم اینوع فر محصول پخت  نیا

 یبسـتگ  طبقـات  فاصله شده و تیهدا ریبه اطاق تخم یروي آنها قرار گرفته براحت ریطبقات هستند و خم

ول و محصـ  وسـته یپ دیـ فر با توجه به فضاي کـم اشـغال شـده، تول    ادیز دیتول. به نوع محصول پخت دارد

 نـوع فـر   نیـ اما درصورت استفاده از ا. نوع فر است نیمحاسن ا حد ممکن از نیاز انرژي در باالتر استفاده

 .نوع فر است نیا بیمسئله از معا نیشود وا ینم لیآل تشک دهیصورت مطلوب و اب پوسته

 : )یدوران ستمیبا س( اتوفر  -3

 ریـ کند، خم یبطور مرتب و بدون وقفه کار م ند این نوع فر، می توا. ه استبوجود آمد 1910توفر درسال ا

درنوسان است قرار گرفتـه و از آنجـا بـه درون فضـاي      یمخصوص که بصورت حرکت پاندول صفحات روي

ـ  ریمسـ  یشده و پـس از طـ   هیتخل و پر یصفحات بصورت متوال نیا. شود یم تیهدا پخت خـود،   یدوران

 یبطـور کلـ  . شـوند  یچانه هـا بـا بخـار مرطـوب مـ      فر، یفوقان درقسمت .شوند یفر م یداخل وارد فضاي

 ینوع فر مـ  نیا یمنبع حرارت. بزرگ مناسب است ديیواحدهاي تول براي باال بوده و اریفر بس نیا تیظرف

 .ذغال سنگ باشد ای و تهیسی، الکتر لیتواند گاز، گازوئ

 :یفر تونل -4

 رسـد حمـل شـده و از فضـاي     یمتر مـ  30باندي که طول آن تا  ایمحصول پخت روي تسمه در این فر، 

نقالـه فـر را    ایـ سـرعت تمـاس    .کنـد  یاست، عبور مـ  میقابل تنظ یفر که حرارت آن در قسمتهائ یداخل

گـاز   ایو  تهیسیالکتر قیحرارت فر از طر. نمود میاساس مدت زمان پخت را تنظ نیا داد و بر ریتغ توان یم

 ،هـواي داغ  ستمیبوده و براساس س میمستق ریغ حرارت یفرهاي تونل یدر بعض. شود یم نیتام لیگازوئ و

 مـرور  و بـه  دهیـ د اديیـ محصول پخت ابتدا حرارت ز. شود یپخت فرستاده م یگرما به درون فضاي داخل

 یبسـتگ  و طـول و مسـاحت و سـرعت نقالـه     یبه بزرگ یبازده فر تونل. شود یحرارت کمتري را متحمل م

 .دارد
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 :یفر کشوئ -5

 پـارو  لهیپخته شـده بوسـ  محصول تفاوت که در فر چند طبقه  نیبا ا ،است فر چند طبقه هیشب یکشوئ فر

شـده و   خارج لیبصورت ر ردیگ ینوع فر سطح پخت که چانه ها را در بر م نیدر ا کهیخارج شده، در حال

 از عقـب  ایـ از قسـمت جلـو    ایـ آماده شد مجدداً صفحه  محصول کهیچانه ها روي آن قرار گرفته و هنگام

، جهـت تعـادل و تنظـ    . شـود  یمـ  تیرون هدایآماده شده به بحصول مشده و  خارج  حـرارت در  میضـمناً

. فـر در حـد متوسـط اسـت     نیـ از نظـر بـازده ا  . است دهیگرد هیتعب یهائ چهیمختلف فر، در هاي قسمت

پخته شده مرتبـاً  محصول چانه ها و  یدر فرتونل. است یفر تونل هیجهات شب یدر برخ یفرکشوئ یبطورکل

  .نوع فر چانه ها در هنگام پخت ثابت هستند نیدر ا کهیدر حال حرکتند در حال شده و اندهر به جلو

  

 

 فر طبقه اي و گردان) 4شکل 
  

  

 :و انبار و بسته بندي سرد کردن §

 عیناصـ  محصوالت گردد، یسع دیاالمکان با یحت. پس از سرد کردن بسته بندي شود  دیمرحله با نیدر ا محصول

 نیـ در ا. ابـد ین لیـ تقل کننـده  کاال از نظـر مصـرف   تیفیکمتر طوري بسته بندي شوند که ک نهیپخت با مواد و هز

 نیاالمکان در حـد پـائ   یحت دیهوا با یحرارت و رطوبت نسب. توجه شود یو مقرارات بهداشت نیبه قوان دیقسمت با
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کاغـذ، مقـواي نـازك، مقـواي     ده قرار مـی گیـرد،   بندي محصوالت مورد استفا موادي که در بسته نیمهمتر .باشد

و سـلفونها   یلونیامروزه مـواد نـا  . است یکیو مواد پالست ومینیآلومفویلهاي  ، انواع)مريیپل(پارچه اي  افیال م،یضخ

 .دارند بندي کاربرد را در بسته نیشتریب
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  :تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول)4

. بـودن آن اسـت   یسـنت  ران،یـ در ا )علی الخصوص فتیـر (محصوالت خبازي  دیضعف تکنولوژي تول نقطه نیبارزتر

 کـار متخصـص   رويیـ واحـدها از ن  نیـ حرفه شده و در ا نیبدون آموزشهاي الزم وارد ا رانیدر ا نان دکنندگانتولی

 هیـ ته هیاول مواد تیفیبا ک استاندارد و متناسب ونیشده با فرموالس دیتول ریخم لیدل نیبه هم.  شود ینم استفاده

 .دیآ یم بدست ريینامساعد تخم طیشرا لینه چنوان مطلوب به دل تیفیبا ک یمحصول جهیو در نت هشدن

نقـاط   گـر ید ، ازدیـ تول ندیماده در فرآ نیبر عدم استفاده از ا یمبن ینیوجود قوان رغمیعل نیریاز جوش ش استفاده

 .است ديیواحدهاي تول تیبر فعال قیقامر عدم نظارت د نیکه علت ا باشد یضعف م

مشـکل در   نیـ است که البته ا گريینقطه ضعف د یسنت محصوالت به صورت دیدر تول میاز حرارت مستق استفاده

 .قابل رفع است یبه جاي تنورهاي سنت یشدن فرهاي صنعت نیگزیجا لیه دلمحصوالت صنعتی ب دیتول

. اسـت  بنـدي  بسـته  رسد،یبه نظر م یعنوان نقطه ضعف قابل بررسدر کشور به  دیتول ندیکه در فرآ گريید مسئله

مسـئله باعـث    نیـ ا .ندشـو  یشده اکثرا بدون بسته بندي و بصورت باز در بازار مصـرف عرضـه مـ    دیتولمحصوالت 

   .شود یتر شده زمان ماندگاري م کوتاه
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  :بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذاري ثابت)5

واحـدهاي   دیـ تول تیـ بازار براسـاس ظرف  یبررسوابسته به حجم بازار هدف،  دیاقتصادي تول تیرفحداقل ظ نییتع

، در ایران و دنیا، قیمت تمام شده محصول، نقطه سر به سر و سرمایه گـذاري ثابـت مـورد    فعال و در دست احداث

از اهـداف   یکـ ی. شـود  یمـ  نیمتـا  یصـنعت  ریسنتی و غ قیاز طرفتیر  دیاز تول ییباال زانیدر کشور ما م .نیاز است

در  .واحـدها اسـت   نگونـه یبـه جـاي ا   یواحـدهاي صـنعت   ینیگزیجافتیر به صورت صنعتی  دیهاي تول اجراي طرح

ظرفیت تولید می بایست به گونه اي انتخاب گردد که مساوي یـا کـوچکتر از حجـم بـازار      زمینه حجم بازار معموال

علی و آتی بازار بزرگتـر باشـد همـواره بخشـی از ظرفیـت تولیـد بـدون        زیرا اگر ظرفیت تولید از نیاز ف ،هدف باشد

هـزار   100شـده در حـدود    برآوردتوضیح داده شد حجم بازار هدف  6-2همانگونه که در بخش .استفاده می ماند 

   .پس ظرفیت تولید می بایست مساوي یا کوچکتر از این مقدار انتخاب شود .تن می باشد

و  یداخلـ  دکننـدگان یتول اتیـ آن بـا تجرب  قیـ موجـود و تطب  یبراساس اطالعـات جهـان  در مجموع با جمع بندي، 

بدسـت آمـده   ) تـن در سـال   650( تـن در روز  2.5 دیتول زانیبه مظرفیت تولید آالت،  نیشرکتهاي فروشنده ماش

  .است
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  :اقتصادي  ظرفیت حداقل در گذاري ثابت سرمایه برآورد
  :باشد می یرز موارد شامل طرح ثابت گذاري سرمایه

  هزینه هاي مقدماتی -

  زمین -

  محوطه سازي -

  احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی -

  تجهیزات -

  تأسیسات -

  تجهیزات اداري و اثاثیه -

  وسایل نقلیه -

 .که در ادامه هر یک از آیتمهاي فوق مورد محاسبه قرار گرفته است

  

  هزینه هاي مقدماتی)  3-5 جدول
 )ریالمیلیون (مبلغ  شرح

 10 هزینه مطالعات مقدماتی طرح 
 30 هزینه تاسیس شرکت، دریافت مجوزهاي مربوطه

 70 هزینه اي جاري در دوره اجراي طرح
 0 هزینه دریافت وام بانکی

 90 هزینه هاي آموزش راه اندازي و بهره برداري آزمایشی
 10 %)5(سایر هزینه هاي قبل از بهره برداري 

 210 جمع کل
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  هزینه زمین) 4-5 دولج

 واحد متر مربع شرح عملیات
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 588.75 0.3 متر مربع 1,963 کل مساحت زمین مورد نیاز
 
   

  هزینه محوطه سازي) 5-5جدول 

 واحد متر مربع شرح عملیات
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 117.75 0.06 متر مربع 1,963 تسطیح خاکبرداري و
 47.1 0.12 متر مربع 393 خیابان کشی و پارکینگ

 47.1 0.06 متر مربع 785 فضاي سبز
 126 0.35 )متر 2به ارتفاع (مترمربع  360 دیوار کشی

 18 1 عدد 18 چراغهاي محوطه
 355.95    جمع کل

  
 
  

  عتیهزینه احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصن) 6-5 جدول

 نام واحد
  مساحت مسقف

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )میلیون ریال(
  جمع کل

 )میلیون ریال(

 800 2 400 سالن تولید
 200 2 100 انبار مواد اولیه

 200 2 100 انبار محصول
 100 2 50 تاسیسات

 360 3 120 اداري، رفاهی، خدماتی

 45 3 15 آزمایشگاه
 1705    785 جمع

  
 



٧٧ 

  تأسیسات مورد نیاز هزینه) 7-5 جدول
 )میلیون ریال(ارزش ریالی  شرح تأسیسات مورد نیاز

 39 انشعاب برق
 65 تأسیسات برق

 4 انشعاب آب
 40 تأسیسات آب

 55 سوخت گاز طبیعی
 28 تأسیسات سرمایش و گرمایش

 30 سیستم اطفاء حریق
 50 تصفیه پساب

 2.5 باسکول
 5 سیستم تلفن

 318.5 جمع کل ارزش تاسیسات
  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٧٨ 

  هزینه تجهیزات مورد نیاز) 8-5 جدول

 واحد تعداد نام ماشین آالت 
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  قیمت کل

 )میلیون ریال(

 30 30 عدد 1 الک آرد
 140 140 دستگاه 1 فر طبقه اي
 55 55 دستگاه 1 گرمخانه

 40 20 دستگاه 2 یونیت مولد بخار
 90 90 دستگاه 1 میکسر دو زمانه

 20 20 دستگاه 1 رول کن خمیر
 9 9 دستگاه 1 آسیاب

 110 110 دستگاه 1 تقسیم کننده خمیر
 70 70 دستگاه 1 گرد کن خمیر

 130 130 دستگاه 1 چانه گیر نیمه اتوماتیک
 9 9 عدد 1 میز کار بزرگ

 4 4 عدد 1 میز کار رویه و پایه

 7.5 1.5 عدد 5 تریلر فر طبقه اي
 4.9 0.07 عدد 70 فرسینی ساده 

 2 0.1 عدد 20 سینی مشبک فر
 30 30 عدد 1 یخچال

 35 35 سري 1 تجهیزات آزمایشگاهی
 39.32 %)5(سایر هزینه هاي پیش بینی نشده 

 825.72 جمع کل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



٧٩ 

  هزینه لوازم اداري و اثاثیه)  9-5جدول 

 تعداد تجهیزات اداري
  قیمت واحد

 )میلیون ریال(
  جمع کل

 )لیون ریالمی(

 3 1.5 2 میز و صندلی اداري

 10 10 1 کامپیوتر و لوازم جانبی

 0.6 0.3 2 تجهیزات اداري

 2.5 2.5 1 فاکس

 1.5 1.5 1 کتابخانه

 4 4 1 میز جلسات

 0 10 0 مبلمان

 2.5 0.5 5 صندلی معمولی
 24 جمع کل

  
 

 هزینه وسایل نقلیه مورد نیاز) 10-5 جدول

 تعداد شرح
  احدقیمت و

 )ریال میلیون(
  قیمت واحد

 )ریال میلیون(
 100 100 1 تنی 2وانت 

 100 جمع کل
  

  



٨٠ 

  با توجه به هزینه هاي ذکر شده در جداول فوق کل سرمایه مورد نیاز طرح در جدول زیر آورده شده است

  
  سرمایه ثابت مورد نیاز طرح) 11-5 جدول

 )لمیلیون ریا(مبلغ  عنوان هزینه سرمایه گذاري ثابت
 210 هزینه هاي مقدماتی

 588.75 زمین
 355.95 محوطه سازي

 1705 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی
 318.5 هزینه تأسیسات

 825.72 هزینه تجهیزات
 24 هزینه لوازم اداري

 100 هزینه وسایل حمل و نقل

 206.401 هزینه هاي پیش بینی نشده
 4,124.4 جمع کل

  
 
  

  

  



٨١ 

  مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین برآورد) 6

 درجـه . اسـب اسـت  محصـوالت من انـواع   هیبراي ته دنشوی م دهینام زین 2و  1که آرد روشن  600و آرد  500آرد 

  . درصد در نوسان است 70-65 نیب بیآرد به ترت نیاستخراج ا

بـه   ریـ خم هیـ کـه دارد در ته  ییهایژگینان و محصوالت پخت است و بر اساس خواص و و هیبراي ته هیآب ماده اول

آب . رودیـ کـار م  بـه  زیبه عنوان بخار و اسپري جهت خوشرنگ کردن نان و محصوالت پخت ن نیهمچن رود،یکار م

محلول، مـواد   نهايیپروتئ محلول، دراتهايیبه عنوان ماده حالل براي تمام مواد محلول موجود در آرد مانند کربوه

بـه   ریـ آب در خم ،ییایمیو شـ  یکیولـوژ یب نـدهاي یبـراي فرآ  نیهمچنـ . است  تیحائز اهم... و  نهایتامیو ،یمصرف

 رایـ دارد ز ریحاصـله تـاث   ریـ آب روي خم یسـخت  یبه طور کلـ . کندیبراي تبادل مواد عمل م ییعنوان عامل جابجا

 .گذارد یو مزه اثر م کیو مواد آرومات ریشدت تخم ت،یحالل تورم و ندیموجود در آب روي فرآ یمواد معدن

 آن مفهـوم کـه حجـم    نیبـد .  دیـ نمایحاصل م یمطلوب مصولسخت تا نسبتا سخت،  مهیشده با آب ن هیته ریخم

بـه نـوع    یدرصد جذب آب بسـتگ  یطور کل به .است یآن کاف تهیسیو االست کنواختیو  کسانینرمال، خلل و فرج 

  .دارد یآب مصرف اتبیو ترک یافزودن و هینوع آرد، نوع و مقدار مواد اول ،ییآب و هوا طیغله، شرا

و  رودیـ م پخـت بکـار   عیمحصـوالت صـنا   شـتر یجهت خوش طعم کردن ب ینیرینان و ش هینمک طعام اغلب در ته

را تحـت   زمهـا یکروارگانیم داده و رییرا تغ ریخم هايیژگیکننده اي در تکنولوژي داشته به طوري که و نیینقش تع

 مـاران یبـراي ب  یمیرژ محصوالتمورد پخت  در .گذاردیاثر مبافت و رنگ  لیروي تشک یو از طرف دهدیقرار م ریتاث

 ایـ و  یآلـ  دیاس کیو  ومیکنند، مصرف نمک آمون حفظ خود را در مقابل نمک طعام ییغذا میرژ دیو افرادي که با

 .شود یم هیتوص میسد دیبه جاي کلر میپتاس دیکلر

دارند، پـوك کـردن    ریخم هیمخمرها در ته اي که فهیوظ نیهمترم، که هایافزودن ریو مواد کمک پخت و سا مخمر

و  دیـ مخمرهـا، الکـل، آلدئ   نیعالوه بر ا. باشدیکربن م دیسگاز دي اک جادیو ا مخمرها سمیمتابول قیمحصول از طر

  .گذارندیعطر و بوي نان اثر م لیکه در تشک کنندیم دیتول یآل دهايیاس



٨٢ 

  ه فتیرمیزان مواد مصرفی مورد نیاز براي تولید ساالن) 1-6جدول 

 واحد مقدار مواد اولیه اصلی
  ارزش واحد

 )میلیون ریال(
  ارزش کل

 )میلیون ریال(

 765 3 تن 255 آرد
 540 15 تن 36 تخم مرغ
 1050 7 تن 150 شکر

 184 4 تن 46 شیر
 590 10 تن 59 روغن

 25 5 کیلوگرم 5 بکینگ پودر
 35 7 کیلوگرم 5 ...، مخمر و اسانس

 60 30 تن 2 سلوفان با چاپ
 40 0.0002 عدد 200,000 کارتن

 500 500 تن 1 چسب
 3,789 جمع کل

  

ب بـراي  مناطق کشور قابل تهیه می باشند، لـیکن عمـده اسـتانهاي مناسـ    اکثر مواد اولیه مورد نیاز بطور کامل در 

  . می باشندمرکزي استانهاي فارس، خراسان، آذربایجان شرقی، اصفهان، مازندران و ع واین موض

  



٨٣ 

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح)7
  :عبارتند از فتیرپارامترهاي اصلی جهت انتخاب منطقه مناسب طرح تولید 

  یکی به مواد اولیهنزد -

 نزدیکی به بازارمصرف -

 امکان تامین انرژي  -

 دسترسی به نیروي انسانی -

  هاي دولتی سایر حمایت امکان استفاده از معافیتهاي  مالیاتی و -

امکان صادرات محصول و نیاز بـه ارسـال سـریع آن بـه بازارهـاي      با در نظر گرفتن موارد فوق، همچنین ا توجه به ب

منـاطق مناسـب   آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و مازندران فارس، خراسان رضوي، مرکزي، استانهاي منطقه، 

  .جهت اجراي طرح می باشند



٨٤ 

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و اشتغال) 8

واحـد   یانسـان  رويیـ تعـداد و تخصـص ن   نیـی در تع یپارامترهاي مختلفـ نیروي انسانی مورد نیاز هر واحد تولیدي 

بـه اسـتفاده از    لیـ بـه سـطح تکنولـوژي مـورد اسـتفاده، تما      تـوان یعوامـل م  نیـ ا از جمله. دخالت دارند  ديیتول

نوع و تعـداد نیـروي انسـانی مـورد      .رداشاره ک ازیحدود تخصص و مهارت مورد ن و کیاتومات ای یدست ستمهايیس

  :نیاز این واحد به شرح زیر است

 

  واحد تولیديتعداد کارکنان ) 1-8 جدول
 تعداد عنوان

 1 مدیر تولید

 5 کارگر ماهر
 3 کارگر غیر ماهر
 1 تکنسین فنی

 1 کارمند مالی و اداري

 1 خدمات
 1 سرپرست آزمایشگاه

 13 تعداد کل کارکنان
 

  



٨٥ 

  برق و سایر امکانات ی و تعیین میزان آب،سوخت،بررس)9

 :برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن برآورد §

توان مورد نیاز برق با توجه به مصرف ماشین آالت و تأسیسات و همچنـین نیـاز روشـنایی سـاختمانها و غیـره      

ـ      .شده است برآوردکیلووات  44حدود   ر و در کلیـه   رق سراسـري کشـو  این توان بـرق بـه راحتـی از شـبکه ب

 .هاي کشور قابل تأمین می باشد استان

 انرژي الکتریسیته مورد نیاز سالیانه) 1-9 جدول
 )مگاوات ساعت(مصرف سالیانه  )کیلو وات(توان مصرفی  زمینه مصرف

 12 4 روشنایی محوطه
 40 16 روشنایی ساختمانها

 20 8 تاسیسات
 40 16 ماشین آالت خط تولید

 112 44 جمع کل
 

 :آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  برآورد §

دنی و بهداشتی کارکنان و نیز آبیـاري فضـاي سـبز    یآشامفرآیند تولید، نیاز جهت نیازمندیهاي از آب، در این طرح 

ازاي تعـداد پرسـنل و بـا در نظـر     ه مصرف آب آشامیدنی و بهداشتی در ایـن واحـد بـ    .مورد استفاده قرار می گیرد

لیتر در روز محاسبه شده است  و به منظور تأمین آب مورد نیاز  فضاي سبز و آبیـاري محوطـه    150گرفتن سرانه 

جهـت فرآینـد تولیـد بـا توجـه بـه مشخصـات         .لیتر در نظر گرفته مـی شـود   1.5به ازاي هر متر مربع در هر روز 

  . متر مکعب آب مورد نیاز است 3دستگاهها به میزان روزانه 



٨٦ 

  سالیانه آب مورد نیاز) 2-9 جدول
 )متر مکعب(مصرف سالیانه  )لیتر(میزان آب مورد نیاز روزانه  زمینه مصرف

 750  3000 فرآیند تولید
 488 لیتر به ازاي هر نفر در روز 150 جهت شرب و بهداشت فردي

 318 لیتر به ازاي هر متر مربع در روز 1.5 فضاي سبز
 1,555 جمع کل

  
 

 میزان سوخت مصرفی برآورد §

 نیـاز  مـورد  حـرارت  و بخـار  تـامین  منظـور  بـه  مصـرفی  سوخت شامل صنعتی واحدهاي در سوخت مصرف موارد

 بـه  توجـه  بـا  گرمایش سیستم مصرفی سوخت .میباشد نقل و حمل وسایل سوخت و ساختمانها گرمایش فرآیند،

 ازاي بـه  متوسـط  طور به که ترتیب این به. میشود محاسبه خدماتی و اداري، آزمایشگاه، و تولید فضاهاي مساحت

 بناهـاي  مسـاحت  بـه  توجـه  با بنابراین. شود می گرفته نظر درمترمکعب گاز طبیعی  22 مساحت مربع متر یکصد

 مقـدار  ایـن . بـود  خواهد روز هر در یعیمترمکعب گاز طب 175حدودا  گرمایش تاسیسات مصرفی سوخت موجود

 شـده  گرفتـه  نظـر  در شـوفاژ  سیسـتم  بـا  خدماتی و رفاهی اداري، فضاهاي گرمایی انرژي تامین براي گاز طبیعی

 مربـع،  متـر  270 هر ازاي به. میشود استفاده صنعتی بخاریهاي از تولید سالن گرمایی انرژي تامین منظور به. است

 .است نیاز مورد بخاري دستگاه یک

  

 :امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن  برآورد §

خـط نیـز   یـک   و  خط تلفن است که یکی از آنها بـراي فکـس   2ی این طرح نیازمند به لحاظ امکانات مخابرات

در صورتیکه طرح در شهرکهاي صـنعتی اجـرا شـود کـه ایـن امکـان بـه        .جهت مکالمات روزانه نیاز می باشد 

  .راحتی وجود خواهد داشت 

  

 



٨٧ 

 امکانات زیربنایی مورد نیاز راه برآورد §

  :در حاالت زیر بررسی نمود مندیهاي طرح به راه را می تواننیاز

   وانت بارحامل مواد اولیه به وسیله  وسایلعبور و مرور  -

  هاي حامل محصول تولیدي به بازار مصرف وانتعبور و مرور  -

 راههاي ارتباطی مناسب وجود داشته باشد  وانتاز این رو می بایست در محل اجراي طرح جهت حرکت 

  

 تاسیسات مورد نیازسایر  §

 فتیـر مـورد اسـتفاده در فراینـد منتخـب تولیـد       تاسیسـات در جدول  مشاهده می کنـیم سـایر    همانگونه که 

  :باشد می

ازاي  بـا  دیسالن تول شیبراي سرما. شودیاستفاده م یساختمانها از کولر آب شیسرما نیبه منظور تام: شیسرما

و  یو رفـاه  اداري نهايساختما شیشش هزار و و براي سرما یدستگاه کولر آب کیمتر مربع مساحت  200هر 

  .شودیکولر چهار هزار در نظر گرفته م کیمتر مربع  100به ازاي هر  یخدمات

 ازاي به طور متوسط بـه .  شودیاستفاده م قیجهت اطفاء حر یواحد از کپسول آتش نشان نیدر ا:  قیاطفاء حر

  .شودیدر نظر گرفته م 30 یکپسول آتش نشان کیمتر مربع مساحت  100هر 

 ازیمورد ن تاسیساتسایر )3-9جدول 
  تعداد  شرح
 3  6000کولر آبی 
  2  4000کولر آبی 

  8  کیلویی 30کپسول آتش نشانی 
  1  سیستم موتور خانه شوفاژ

  



٨٨ 

  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی)10

این واحـدها   لذا ندارد خبازي تعهدي صنعتی تولیدکنندگان محصوالت نیاز مورد آرد تامین براي دولت، که آنجا از

تمـامی  ایـن طـرح    در. نماینـد  خریـداري  آرد راساً کارخانجات از که این یا کنند وارد را خود نیاز مورد بایستی آرد

  . باشد  می تامینقابل  کشوربه راحتی در داخل   آالت ماشین

عافیتهـاي  حمایت هاي مالی واحدهاي تولیدي شـامل اعطـاي تسـهیالت بـانکی و نحـوه بازپرداخـت آنهـا و نیـز م        

 طـرح  براي مالی هاي حمایت مهمترین از یکید، مالیاتی می باشد که می تواند سبب تسهیل در اجراي طرح گرد

جهـت تـأمین بخشـی از سـرمایه در      مدت کوتاه تسهیالت و ساخت براي مدت بلند تسهیالت اعطاي صنعتی هاي

 طرحهـاي  تسـهیالت بـراي   ایـن  ایطکـه شـر   .باشـد  می ساالنه طرح مصرفی ملزومات و مواد گردش جهت خرید

 :به شرح زیر می باشد   87صنعتی در سال 

 شـده  عنـوان  ضـریب  بـا  ذیـل  اقـالم  بانکی مدت بلند تسهیالت دریافت جهت ثابت گذاري سرمایه بخش در )1

 .شود می لحاظ محاسبه در ثابت سرمایه گذاري% 70 تاسقف

 بـا  کارگـاهی  تجهیزات و تأسیسات ،داخلی تجهیزات و آالت ماشین طرح، سازي محوطه و ساختمان - 1-1

  .می گردد محاسبه %60 ضریب

 با صورت این غیر در و% 90 ضریب با محروم مناطق در طرح اجراي صورت در خارجی آالت ماشین - 2-1

 .گردد می محاسبه %75 ضریب

باشـد   %70 از کمتـر  ثابت گذاري سرمایه در خارجی آالت ماشین گذاري سرمایه حجم صورتیکه در - 3-1

   .می گردد محاسبه % 70 ضریب با ریالی تسهیالت دریافت جهت1-1اره شده در بند اقالم اش

بـه   آنهـا  نیـاز  مـورد  گردش در سرمایه می رسند برداري بهره مرحله به که هایی طرح دارد، وجود امکان این )2

اخذ ایـن  ماه می باشد و  12تا  6مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت .گردد تأمین بانکی شبکه از %70 میزان

تسهیالت منوط به جلب اعتماد بانکهـا ي عامـل و سـابقه مطلـوب در بازپرداخـت تسـهیالت در یافـت شـده          

 .پیشین است
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% 10درصد می باشـد کـه    12 صنعت بخش در مدت کوتاه و مدت بلند هاي وام در ریالی تسهیالت سود نرخ )3

 .نندگان صنعتی پرداخـت مـی گـردد   این سود توسط متقاضیان و مابقی توسط دولت جهت حمایت از تولیدک

و % 2بـه اضـافه   ) المللـی  نـرخ بـانکی ارزهـاي مربـوط در بازارهـاي بـین      ( LIBOR ارزي تسهیالت سود نرخ

% 3 محـروم  منـاطق  بـراي  ارزي تسـهیالت  تسهیالت اعطائی  وسود% 1.25 هاي مالی و جانبی درحدود هزینه

 .می باشد ثابت

 از طـرح  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  را ارزي و ریـالی  تسـهیالت  در رداختبازپ و تنفس مشارکت، دوران زمان مدت )4

سـال   3کـه شـامل  حـداکثر     شـود  مـی  گرفته نظر در سال 8 حداکثر سرمایه بازگشت و سودآوري نظر نقطه

سال جهت بازپرداخـت تسـهیالت اعطـایی     5جهت سرمایه گذاري و بهره برداري آزمایشی از طرح و حداکثر 

 .می باشد

 السـ  10 محروم و یافته توسعه کم مناطق براي ارزي ذخیره حساب محل از مالی تأمین مانز مدت حداکثر )5

  .شود می گرفته نظر در

عالوه بر حمایت هاي مالی از نظر اعطاي وام در قانون مالیات معافیتهاي مالیاتی نیز در نظر گرفته شده اسـت کـه   

  :به شرح زیر می باشد 

  جراي طرح در شرکت شهرکهاي صنعتیسال براي ا 4معافیت مالیاتی تا  -

  سال براي اجراي طرح در مناطق محروم 10معافیت از مالیات تا  -
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جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث  ،تجزیه و تحلیل )11

 :  واحدهاي جدید

داراي زمینـه   فتیـر تغییر در ذائقه مردم نیازمند گذر زمان است، لیکن باتوجه بـه سـابقه مصـرف فتیـر در کشـور،      

ایـن  عمده کشور ما ایران نیز از مصرف کنندگان  .مصرف بسیاري باالیی می باشد و داراي بازار مصرف بزرگی است

که به صورت سنتی اقدام به تولید می نمایند، نیـاز  می باشد و با توجه به وجود تولید کنندگان داخلی غذایی ماده 

تـن بـوده    83حـدود   86در سال حصوالت مشابه به ایران بسیار کم بوده و و م فتیرواردات  .دشوتأمین می داخلی 

  . افزایش می یابد% 125است و روند واردات نشانگر آن است که واردات این ماده  سالیانه 

 فتیـر هـزار تـن واردات    51می باشد این کشـور سـالیانه    روسیهبازار خارجی جذاب این ماده براي تولید در ایران، 

امارات، قزاقسـتان و عمـان   ، روسیهپس از  .داراي مزیتهاي زیادي است روسیهران در صادرات این ماده به دارد و ای

  .بازارهاي جذاب براي ایران بشمار می روند 

 بـرآورد تـن   79000تـن و نیـاز صـادراتی آن حـدود       87000سال آینـده در ایـران حـدود     3نیاز به این ماده در 

 در یکـی از اسـتانهاي   تـن در سـال   650بـا ظرفیـت    تولیـدي  د می گردد یک واحدیشنهابر این اساس پ. شود می

  .ایجاد گردد کردستان و مازندران ،یو شرق یغرب جانیفارس، آذربا ،يخراسان رضومرکزي، تهران، اصفهان، 

ال سـ  3ریال بوده و دوره برگشـت سـرمایه آن    میلیون 4124.4احداث این واحد نیازمند سرمایه گذاري در حدود 

  .پیش بینی می گردد
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