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 خالصه طرح

 

  شکر يع خرما به جايقند ما ينيگريفر با جايت و ويسکويب نام محصول

  سال در تن٢٠٠٠٠  ساالنه طرح يظرفيت پيشنهاد

  .رديگيمورد استفاده قرار م) صبحانه و عصرانه(ياصل  يبه عنوان غذا يبه عنوان تنقالت و گاه  موارد کاربرد محصول

  يميزان توليد داخل
تن  ٧٣١٥٨٦ شکردر حال حاضر يع خرما به جايقند ما ينيگريفر با جايت و ويسکويبد يزان توليجمع کل م

  باشد يم

  تن بوده است  ١٠٠٠.٦معادل  ١٣٨٩واردات در سال   ميانگين واردات در سال گذشته

  ميزان مصرف ساالنه کشور
تن ٦٤٠٤٩٤.٢ساالنه کشور  معادل شکر يع خرما به جايقند ما ينيگريفر با جايت و ويسکويبزان مصرف يم

  باشد يلو گرم ميک٨.٦ن محصول معادليو سرانه مصرف ا

  کمبود يا مازاد تا پايان برنامه پنجمميزان 

زان يوم يکنند و با توجه به مصرف داخل  يد ميتول يت اسميظرف% ٧٠ت يموجود با ظرف يديتول يواحد ها

سال (ان برنامه پنجميتا پا شکر يع خرما به جايقند ما ينيگريفر با جايت و ويسکويبزان کمبود يد ،ميتول

  .باشديتن م١٤١٢٢٢معادل) ١٣٩٢

  ،بهبود دهنده هال ، پودر کاکائويرخشک، پودر نارگي، تخم مرغ، ش) ره خرمايش(ع خرماي،قند ماروغن آرد،  مواد اوليه عمده يماسا

  يميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصل

   تن            ١٦٠٠:رخشکيشتن       ١٠٠٠):ره خرمايش(ع خرمايقند ما     تن ١٢٠٠٠:آرد

  تن ٢٤٠:نيرياسانس و گلوکز و جوش ش            تن ١٠٠٠:تخم مرغ           تن ٣٨٠٠: روغن 

  تن ١٤٢٠:م،نشاسته،پودر کاکائو وکارامليکربنات،آمون ين،بينگ پودر،لستيبک

  اليون ريليم ٢٨٩٤٣٢

  نفر ٥٠  )نفر (  ياشتغال زاي

  متر مربع١٠٠٠٠  ) m2( زمين مورد نياز 

  زير بنا

  ٣٥٠  ) m2(  يادار

  ٣٠٥٠  ) m2(  يتوليد

  ٨٠٠  ) m2( انبار 

  يميزان مصرف ساالنه يوتيليت

  ٨٢٧٥  ) m3( آب

  ٢٣٠ KWبرق 

  ١٠٥٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  ثابت يسرمايه گذار

  ٠  )يورو (  يارز

  اليون ريليم       ٢٤٥٧٢  )ال يميليون ر(  يريال

  اليون ريليم       ٢٤٥٧٢  )ميليون ريال ( جمع 

  يجان شرقياستان آذربا  طرح ياجرا ينهاددر صورت کمبود محصول محل پيش
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  : معرفي محصول  - ۱

  ، خشک و خنک نان دوبار پخته شده گرفته شده است ، محصوالت پخته شده   Bis coctus بيسکويت از کلمه التين

ن و ، غذاي کودکا شيک ، رژيمي را محصولي مقاوم ، و ويفر  امروزه بيسکويت. گيرد مي مي شود و مورد مصرف قرار 

و کيفيت آن  ،ويفرتوليد شده و بر حسب نوع بيسکويت) عمدتاً آرد گندم (  مناسب براي همه افراد مي دانند که از آرد

، شيرخشک، پودر نارگيل ، پودر کاکائو و غيره  ، تخم مرغ )در اين طرح قند مايع خرما به جاي شکر( داراي روغن ،شکر

، اکسيژن ) محيط خشک(، مشروط بر آنکه در شرايط مناسبي از جهت رطوبت مي باشد و به جهت رطوبت پاييني که دارد 

 .نگهداري شود ، ماندگاري آن طوالني خواهد بود )عدم حضور اکسيژن(

 :       تاريخچه

هنگامي كه اجاق   در آن زمان براي پخت نان از اجاق استفاده مي كردند،. در رم باستان توليد شد بيسكويت براي اولين بار

راي پخت روشن مي شد از يك تكه خمير براي امتحان حرارت اجاق استفاده مي شد كه آن خمير پس از دريافت حرارت ب

كم كم با ورود شكر از . اما چون اين نانها بي مزه بود چندان مورد توجه قرار نگرفت. شكلي شبيه به بيسكويت مي گرفت

 .شيرين بيشتر مورد توجه اروپائيان قرار گرفتتوليد نان هاي  ، خاورميانه به اروپا توسط عرب ها

ميالدي آلماني ها به پخت نوعي كلوچه به نام كوكي پرداختند كه بعدها اين محصول به آمريكا رفت و هنوز هم  ۱۶در قرن 

  .به همان نام كوكي كه كلمه اي آلماني است، شناخته مي شود

اولين  اي،  آن سال شركت كندي با استفاده از اجاق كركره در. در آمريكا شروع شد ۱۸۹۲پخت جدي بيسكويت در سال 

اما به دليل . نام داشت" نيوتن انجيري" اين بيسكويت كه به روش پخت قيف در قيف توليد مي شد،. بيسكويت را توليد كرد

  ت آدولفوس در همان سالها شركت بيسكويت سازي آمريكا به مديري . فقط در سواحل شرقي به فروش مي رسيد محدوديت، 
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علي رغم اينكه گرين يك مدير صنايع غذايي نبود، اما به دليل توانائيهايي كه در مديريت داشت توانست . گرين تاسيس شد

  .شركت بيسكويت سازي آمريكا را گسترش دهد و با رقبا به خوبي مبارزه كند

  

  

  

  زار و يكسان سازي قيمتها بايد با هم متحد شوند،پس از مدتي شركتهاي بيسكوئيت سازي متوجه شدند كه براي تسلط بر با

  .قناد به مديريت آدولفوس گرين تاسيس شد ۱۱۴شركت بيسكويت سازي ملي توسط  ۱۸۹۸بنابراين در سال 

داشتن  Uneedaاز جمله ويژگيهاي . توليد شد Uneeda Biscuitاولين محصول اين شركت به نام  ۱۸۹۸دسامبر  ۲۷در 

يه و منحصر به فرد با مهر و موم بود كه داراي تاريخ مصرف طوالني تر و ماندگاري بهتري نسبت به ساير بسته بنديهاي چندال

  .ميليون بسته از اين بيسكويتها به فروش مي رسيد ۱۰ساليانه  ۱۹۰۰طوريكه در سال  به.بيسكويتهاي آن زمان بود

بيسكوئيتهاي  ۱۹۰۲نوآوري دست بزند، بنابراين در سال  شركت ملي آمريكا به اين نتيجه رسيد كه براي حفظ بازار بايد به

از معروفترين سيرك  Barnum-sنام . به بازار عرضه نمود كه بسيار مورد استقبال قرار گرفت Barnum-sحيواني با نام 

 ۱۰صاحب سيرك،  Barnum-sآن زمان گرفته شده بود كه البته اين نوع سيرك وجود خارجي نداشت، زيرا خود آقاي 

جعبه هاي اين بيسكوئيت نيز داراي طراحي مبتكرانه اي بود، به طوريكه جعبه هاي قرمز رنگ شبيه . سال قبل از دنيا رفته بود

  .به قفس حيوانات براي آن در نظر گرفته شده بود
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الت توليد يكي از مهمترين مشك ۱۹در قرن . نيز به بازار آمد Nabiscoنيز اولين ويفرهاي شكري با نام  ۱۹۰۱در سال 

. بيسكوئيت، مشكالت در توليد مواد افزودني بود، براي مثال شكالت شيري جزء اقالم لوكس بود و در دسترس همگان نبود

. پوندي توليد بيسكويت شكالتي انقالبي در صنعت بيسكوئيت به راه انداخت ۱۰با قالبهاي  Hershiآقاي  ۱۸۹۴اما در سال 

شكالتي  ۱۹۱۲شركت نابيسكو نيز در سال . ارائه كرد Hydroxيت وانيلي به نام بيسكوئ Sunshineبعدها نيز شركت 

شركت هيدروكس . توانست ركورد فروش را تا به امروز بشكند Oreoمشابه هيدروكس توليد كرد، اما در اين ميان شركت 

  . ورشكست شد ۱۹۹۰نيز در سال 

گامي در صنعت شيريني پزي برداشت، چرا كه گروه  ۱۹۱۲ل ژوليت گوردن با تاسيس گروه دختران پيشاهنگ آمريكا در سا

براي تهيه سرمايه به شيريني پزي مي پرداختند و خود شخصاً به درب منازل و مغازه ها مي رفتند و سفارش پخت   ، پيشاهنگان

يكي از . فت كنندموفق شدند پروانه شيريني پزي دريا ۱۹۳۶اين روند ادامه داشت تا اين كه در سال . شيريني مي گرفتند

  ، طوريكه فقط از ماه اوت تا آوريل اين شيريني ها به فروش  فروش فصلي آنها بود داليل موفقيت دختران پيشاهنگ

  .ميليون دالر مي رسد ۶۰۰اين روند فروش تا به امروز نيز ادامه دارد و فروش ساالنه آن در امريكا به بيش از . مي رسيد
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سال بوده است، چرا كه شركتهاي  ۱۲تا  ۶زان مصرف بيسكوئيت در ميان مردم متعلق به سنين در گذشته بيشترين مي

اما اكنون مصرف بيسكوئيت در ميان . بيسكوئيت سازي بيشترين تبليغات خود را حول اين رده سني انجام مي داده اند

سكوئيت مختلف در دنيا وجود دارد و هزار نوع بي ۱۰به طوريكه در حال حاضر . بزرگساالن نيز رواج پيدا كرده است

بيسكوئيت سازي كه در گذشته فقط توسط خود مردم در خانه ها توليد مي شد، اكنون به يك صنعت چند ميليارد دالري 

  .تبديل شده است

 

:نام و کد محصول ١- ١  

ISIC واحد سنجش کد   رديف شرح محصول 

 ۱ بيسکويت 15411220 تن

 ۲ بيسکويت کرمدار 15411221 تن

 ۳ بيسکويت کاکائودار 15411222 تن

 ۴ بيسکويت شکالتي 15411223 تن

 ۶ ويفر 15411230 تن

 ۷ ويفرشکالتي 15411231 تن

 ۸ ويفر ساده 15411232 تن
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:شماره تعرفه گمرکي۱- ۲  

  سود بازرگاني  شرح کاال  کد تعرفه  رديف

  ۴۶  بيسکويت  ۱۹۰۵۰۳۰۰  ۱

  ۴۰ ويفل  ها و ويفرها  ۱۹۰۵۳۲۰۰  ۲

  ۴۰  كننده  ا فزوده ا ند بيسكويت  هايي كه  به  آنها موا د شيرين  ۱۹۰۵۳۱۰۰  ۳

 

:ارائه استاندارد هاي محصول ۱- ۳  

ICS_Code شماره استاندارد موضوع سال چاپ 

آئين کار توليد-بيسکويت وکراکر ١٣٨٠ ٦٣/٠٦٠  ٦١٥٣ 

 ٦١١٣ آئين کار توليد-ويفر ١٣٨١ ٦٧/٠٦٠

   

:عات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي محصولبررسي و ارائه اطال۱- ۴  

 :است شده داده شرح ذيل در مهم پارامترهاي از برخي که بود خواهند موثر محصول قيمت بر مختلفي پارامترهاي

 تمام قيمت تعيين در را اي عمده نقش و باشد مي توليد متغير هاي هزينه مهمترين از يکي که مصرفي اوليه مواد قيمت  -١

 .دارد محصول شده

 محصول، مصرف کانونهاي و اوليه مواد تامين منابع به دسترسي لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافيايي منطقه  -٢

 .داد خواهد قرار تاثير تحت را مربوط هاي هزينه

 قيمت بر....و ضايعات ميزان و توليدي محصول کيفيت ، گذاري سرمايه بر تاثير طريق از استفاده مورد تکنولوژي نوع  -٣

  .بود خواهد موثر محصول فروش
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 .دارد محصول شده تمام قيمت و توليد متغير هاي هزينه در مستقيم تاثير نياز مورد انساني نيروي هزينه  -٤

 سرشکن طريق از توليد ظرفيت افزايش که ترتيب اين به است، موثر محصول فروش قيمت روي بر واحد توليد ظرفيت -۵

  .گردد مي محصول شده تمام قيمت کاهش باعث سربار ايه هزينه نمودن

 بايد نمايد، تامين را توليد هاي هزينه بايست مي که اين بر عالوه شده توليد محصول فروش قيمت فوق، نکات به توجه با

 رارق نظر مد نيز توليدي محصول صادرات که صورتي در همچنين.آورد بدست را بازار از سهمي بتوان که باشد حدي در

 باشد پذير امکان خارجي با توليدکنندگان رقابت که باشد نحوي به بايد گذاري قيمت گيرد،

بستگي (ريال  ٢٢٠٠٠ -١٧٠٠٠ حدود بين بيسکويت  انواع کيلوگرم هر داخلي بازارهاي در شده نجام ا استعالم به توجه با

  .رسد مي فروش به )به نوع بيسکويت  ، ويفر و سطح کيفيت محصوالت

                                           

:موارد مصرف و کاربرد ۱- ۵  

توليد بيسکويت و ويفر با جايگزيني قند مايع خرما به جاي شکر به عنوان تنقالت و گاهي به عنوان غذاي اصلي مورد استفاده 

ايـن قنـدها در مقايسـه    . ز و گلوكز است قندهاي موجود در خرما بيشتر از نوع احيا ء كننده آن يعني فروكتوقرار ميگيرد که  

داراي مزاياي نسبي بسيار خوبي مي باشند كه از جمله آنها مي توان به بهداشتي و طبيعي بودن آنها ) شكر معمولي(باساكاروز 

طبيعي بودن قندهاي احياء كننده، سبب جذب راحت آن توسـط بـدن و   . و همچنين قدرت شيرين كنندگي بيشتر اشاره كرد 

د عوارض جانبي مانند چاقي ، فشارخون، مشكالت قندي و ديـابتي كـه از خصوصـيات الينفـك مصـرف شـكر معمـولي        نبو

خرمـا بعنـوان عامـل شـيرين      قند مـايع از  مي تواناست مي باشد بنابراين با عنايت كامل به خصوصيات فوق الذكر) ساكاروز(

كننده قوي در ساخت انواع بيسكويت ها ، كيك ها ، شيريني ها خرما بعنوان شيرين  شيره( تهيه شيريني هاي آرديكننده در 

  .بهره جست )قابليت استفاده دارد .......و 
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ولـي سـاختار كريسـتالي آن سـبب مـي گـردد كـه        . شكر معمولي شناخته شده ترين شيرين كننده صنعتي و خانگي مي باشد 

مصرف كننده در هنگام اين شكر را پيدا نكرده و بنابر  قابليت حل كامل) مانند محصوالت آردي( محصوالت توليدي از آن 

  .مصرف دانه هاي كريستالي آن را در زير دندان خود احساس نمايد

اين مسئله بعنوان يك عيب عمده در صنايع آردي محسوب مي شود و واحدهاي توليدي همواره سعي مي كنند با اتخاد برنامه 

بصورت كريستال گردند تا بدين وسيله شكر مصرفي كامالً در محصـول حـل   هايي مانع ماندگاري شكر در محصوالت خود 

گرديده و مصرف كننده در هنگام مصرف آن را احساس نكند ولي شرايط توليد انبوه و لزوم ايجـاد سـرعت درتوليـد ، ايـن     

جهت غلبه بر مشـكل   در اين ميان برخي كارخانجات. امكان را محدود كرده و مشكل فوق همچنان الينحل باقي مانده است 

استفاده مي نمايند كـه در  ) شربت محتوي قند گلوكز و ساكاروز( فوق از شكر كامالً پودر شده و برخي ديگر از قند اينورت 

مورد شكر پودري مشكل احساس شدن دانه هاي شكر تا حدودي رفع شده ولي كامالً از بين نمي رود و در مورد شربت قنـد  

 قنـد مـايع  در صـورتيكه بتـوان   .گلوكز در شربت ، قدرت شيرين كنندگي شربت كاهش مي يابـد  اينورت نيز به علت حضور

طبيعتاً ميل بازار بـه  ) طعم خرماي اندك –مزه شيرين و خوب  –رنگ روشن ( خرما با كيفيت مناسب اين صنايع توليد نمود 

  .فراهم خواهد گرديد  به جاي شکر استفاده از اين شربت
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  خرما درصنايع آردي كشور قند مايعصرف پيش بيني م

  ساير  )قناديها(صنايع آردي   )كارخانه ها(صنايع آردي   شرح

  ١٣٠٠٠  ٢٦٠٠٠  ٢٦٠٠٠  تن   –مصرف فعلي شكر 

  ٤٠  ٢٠  ١٠  )درصد (خرما بجاي شكر  قند مايعپيش بيني جايگزيني 

  ٥٢٠٠  ٥٢٠٠  ٢٦٠٠  تن –خرما  قند مايعپيش بيني مصرف 

  تن در سال ١٣٠٠٠خرما                                             قند مايعمصرف پيش بيني جمع كل 

  .سرانه مصرف مجموع محصوالت در كشور ده كيلوگرم و مصرف شكر در اين صنايع حدود ده درصد است 

ل پايه با طعم خرما ،  بجاي شكر مالحظات فني ، ميل تركيب ، سازگاري مزه محصو قند مايع خرماالگوي پيش بيني جايگزيني 

  عالقه واحدهاي صنعتي و قدرت شيرين كنندگي شيره ، در نظر گرفته شده است

  

  

:کاالي قابل جانشين۱- ۶  

از آنجائيکه بيسکويت و ويفر با جايگزيني قند مايع خرما به جاي شکر  به عنوان غذا ي اصلي و تنقالت  مورد بهره قرار مي 

 تمام باا شکر و يا بيسکويت و ويفر  با ساخارين  را به عنوان کاالي جانشين نام برد، ليکن گيرد ميتوان بيسکويت و ويفر ب

 برخي با ارتباط دليل به دارد، ممتاز عملكردي ويژگيهاي با طبيعي ي كننده شيرين يك عنوان به شکر ساكارز كه فوايدي

 به كه خون انسولين و گلوكز سطح افزايش و چاقي دندان، فساد قلبي، هاي بيماري خون، فشار نظير سالمتي مشكالت

امکان رقابت با محصوالت مورد  ونيز ماندگاري در نگهداري و قيمت تمام شده مناسبتر  ، است مضر ها ديابتي براي ويژه

  خرما تركيبات از حاصل اي تغذيه ارزش افزايش بر عالوه محصول اين توليد بااز طرفي .  اشاره در طرح را نخواهند داشت
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 نامرغوب خرماي از حاصل قند مايع از استفاده با آيد، مي دست به آن مصرف كاهش با كه ساكارز عوارض از اجتناب و 

  .گردد مي نيز افزوده ارزش ايجاد سبب باشد، نمي خوري تازه مناسب كه ٣ و ۲ درجه

 .ور از اهميت زيادي برخوردار استخرما به جاي بخشي از شکر مصرفي در صنعت غذايي کش قند مايعجايگزيني در نهايت 

 .باشد وساخارين ميقند حاصل از خرما به شکل شيره شامل قندهاي گلوکز، فروکتوز مي تواند جايگزين خوبي براي شکر 

برابر بيشتر از ساکارز است که اين ويژگي باعث مي شود ميزان مصرف  ۴قدرت شيرين کنندگي فروکتوز موجود در خرما 

و نيز به دليل خواص منحصر به فرد .باشد مي در صنعت کاهش يابد و از نظر اقتصادي نيز قابل رقابت با شکرآن از نظر وزني 

در بيسکويت و ويفر براي استفاده افراد در گروه ...)  ويتامينهاي فراوان ،نداشتن چربي و( استفاده قند مايع خرما به جاي شکر

د که خواهان تنقالت هستند يک ميان وعده کامل و تنقالتي مفيد هاي سني مختلف و علي الخصوص افراد در حال رش

  .محسوب ميشود

قند موجود در خرما بالفاصله پس از مصرف جذب شده و به انرژي تبديل ميشود ، قند مايع خرما جهت رفع   و به دليل اينکه

يد مي باشد، قند مايع خرما داراي انواع خستگي و کم خوني بدليل داشتن آهن فراوان و داشتن مقادير زياد فيبر و پتاسيم مف

ويتامينهاي ب  ميباشد که به سالمتي اعصاب و دستگاه گوارش کمک مي کند  و قند خرما اشتها آور و تميز کننده کبد و 

ا و استفاده از اينگونه بيسکويت و ويفر ه.جايگزيني شکر ميباشد  کليه ميباشد  در توليد بيسکويت و ويفر بهترين ماده جهت

  .هيچگونه عوارضي براي گروه هاي سني مختلف ندارد
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:هميت استراتژيکي کاال در دنياي امروزا ۱- ۷  

با توجه به سرمايه گذاري هاي وسيع صورت گرفته در صنايع تبديلي کشاورزي و غذايي در کشور دردهه گذشته به ويژه 

هاي کشور به لحاظ تامين نيازهاي داخلي و صدور محصوالت به ساير  توسط بخش خصوصي وهمچنين با نگاهي به مزيت

  کشورها، مي توان صنايع شيريني و شکالت و محصوالت مشابه را يکي از گروه هاي عمده صنايع غذايي دانست که طي 

ه به توانمندي همچنين با توج. سالهاي اخير از رشد بسيار خوبي در سرمايه گذاري توليد و صادرات برخوردار بوده است

صنعتگران کشور درتوليد ماشين آالت مورد نياز اين صنايع که به دستيابي به جايگاه دانش فني بومي منجر شده، مي توان 

 در تبديلي و غذايي صنايع ايجاد و نيزآينده روشني را براي اين صنعت شيرين به ويژه در حوزه صادرات ترسيم کرد

 كار نيروي ، كم ارزبري ، خام مواد بودن ارزان . است افزوده ارزش برابرشدن چند موجب توسعه حال در كشورهاي

 افزوده ارزش شدن برابر چند وموجب نمايد مي پذير توجيه تبديلي صنايع ايجاد كه است عواملي جمله از همگي ارزان

 همواره تبديلي صنايع و كشاورزي بخش كه است اي بگونه ايران اقتصادي ساختار . ميشود كشاورزي محصوالت

 اراضي وسعت ، بلقوه امكانات است بوده برخوردار كشور وسياسي اجتماعي ، اقتصاد توسعه فرايند در اي ويژه ازجايگاه

 برتري جمله از اقتصادي برتري معيارهاي ، روستايي مناطق در واشتغال جمعيت توجه قابل سهم ، اقليم تنوع ، كشت قابل

 اين استعداد زدايي ومحروميت توليد اقتصادي وساختار ها داري سرمايه ارزش و شبخ اين در گذاري سرمايه نسبي

   . كند مي توجيه وغذايي تبديلي صنايع اندازي وراه ورشدكشاورزي توسعه براي را سرزمين
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  :مشخصات فني  وفيزيکي محصول ١- ٨

  :،ويفربيسکويت انواع  ١- ٨- ١

  

   :دسته تقسيم بندي مي شوند  سهبه   بيسكويت ها عمدتاً

و يا اينكه خمير آن در يك مرحله پهن شده و سپس  بيسكويت هاي نرم كه خمير آنها مستقيماً قالب زني مي شود  )١

 . درصد چربي دارند ١٧حداقل  .قالب زده مي  شود

ودر چند مرحله ضخامت آن   ود و سپس قالب زني مي شودبيسكويت هاي سخت كه خمير آنها ابتدا پهن مي ش )٢

 ميليمتر برسد و عمومأ قبل از كاهش ضخامت  ، بصورت چند اليه درآورده  ۳-۴بتدريج كاهش يافته و به حدود 

  درصد چربي دارند ١١و حد اقل  .مي  شود       

  .بريده مي  شود نوع سيم برـ بيسكويتي است كه خمير آن پس از عبور از قالب بوسيله سيم )٣

  

باشد، در توليد اين  بر با بافت باز، ترد و شكننده است كه داراي انواع مختلفي مي ويفر نوعي بيسكوئيت ساندويچي سيم  -

هايي مانند موز، پرتقال، شكالت و  ، روغن، شير خشك، نمك، لسيتين، امولسيفاير، و اسانسقند مايع خرما،  فرآورده از آرد

  .باشد ود و شامل دو قسمت نان ويفر و مغزي ميش آب استفاده مي
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  :،ويفرويژگي هاي بيسکويت ١- ٨- ٢

. بيسکويت بايد داراي پخت کافي و يکنواخت بوده، سوختگي، لک، ترک خوردگي، تاول زدگي در آن مشاهده نشود

و و مزه خارجي غير از بيسکويت بايد داراي مزه و بوي مطلوب و عادي بوده و فاقد ب . داراي تردي و بافت مناسب باشد

بر روي بسته کليه اطالعات ذيل مطابق، با قوانين معاونت  .در بسته بندي کامال محفوظ و محکم بسته بندي شده باشد. باشد

 وزن ، نام مواد متشکله ،نام و نشاني کامل محل توليد  ،نوع و نام فرآورده   :غذا و دارو و اداره استاندارد ، درج شده باشد

تاريخ توليد و انقضاء  ،شماره سري ساخت  ،شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکي  ،خالص

  .شماره و مهر پروانه استاندارد،عبارت ساخت ايران  ، شرايط نگهداري ،مصرف به ماه و سال 

 کالري موجود مقدار اسم ماده

 ۵۴۰ گرم  ۱۰۰ بيسکويت ويفر 

 ۴۰۰ گرم ۱۰۰ بيسکويت

  

  )درصد(مشخصات فني بيسکويت 

  ۲ – ۴.۵حد اکثر   درصد رطوبت

PH   ۸حد اکثر  

  ۲حد اکثر   انديس پراکسيد چربي استخراجي

  ۲۵/۰حد اکثر   اسيديته جربي استخراجي بر حسب اسيد اولئيک

  منفي  ازمون کرايس

  ۱۲،نوع نيمه سخت  حداقل ۱۱،نوع سخت حداقل ۱۷نوع ترد حداقل   چربي

  ۲۶،نوع نيمه سخت حداقل ۱۸،نوع سخت حداقل ۲۶نوع ترد حداقل   )منو و دي ساکاريد ( اي ساده قند ه

  ۰۵/۰حد اکثر   خاکستر غير محلول

  ۶،نوع ترد حداقل ۷،نوع نيمه سخت حداقل ۸نوع سخت حداقل   پروتئين
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  : ويفر ، بسته بندي مناسب بيسکويت ١- ٨- ٣

به حرارت باشد، مقاومت خوبي در مقابل نفوذ چربي به داخل بسته داشته باشد، بايستي مقاوم  ،ويفربسته بندي بيسکويت

فشارهاي وارد شده به بسته را به داخل بسته منتقل ننمايد و عطر و بوي خاص آن باالخص بعد از چاپ بسيار کم و نامحسوس 

فان، پلي اتيلن، کاغذهاي پوشش دار فلزي، لفاف هاي آلومينيومي، سلو .باشد براي بسته بندي بايد از جعبه هاي مقوايي

سطح داخلي جعبه يا کارتن که در تماس با بيسکويت است  .مخصوص و ساير مواد مجاز بسته بندي مواد غذايي استفاده نمود

 .بايد مانع جذب روغن بوده و يا داراي اليه داخلي مناسب و مجاز براي بسته بندي باشند 

است و بندرت ) در بسته بندي خانواده (گرم  ٥٠٠تا  ٣٠٠گرم ، ٢٠٠فيت بيسکويت بهترين اوزان بسته بندي جهت حفظ کي

بهترين شکل ممکن براي بسته بندي بيشتر  بسته بندي نمودن محصول در بسته هاي . در حجم هاي باالتر ارائه مي شود

  .ف آنها ساده تر باشد کوچک و قرار دادن آنها در يک بسته بندي بزرگتر است تا عالوه بر حفظ کيفيت محصول مصر

بسته بندي هاي حجيم که در يک پالستيک يا کارتن به بازار عرضه مي شوند به دليل باز شدن بسته براي مدت طوالني و  

  . جذب انواع آلودگي ها از محيط ، مطلوب نبوده و سالم نيست

ست که از پلي پروپيلن که اليه محافظ خوبي در امروزه بهترين و مناسبترين نوع بسته بندي بيسکويت ، بسته بندي چند اليه ا

مقابل رطوبت است يا سلوفان و يک اليه کاغذ ساده يا کنگره دار که بتواند ضربات وارد شده به بسته را تحمل نمايد و به 

ه بندي سه در کنار اين بست. بيسکويت منتقل ننمايد و يک اليه فيلم انعطاف پذير مقاوم به انتقال چربي ، تشکيل شده است 

  .است نيز به عنوان يک اليه محافظ خوب استفاده مي کنند OPP اليه ، انواع دو اليه که از سلولز متااليز شده يا
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  :به عنوان غذا  ،ويفرجايگاه بيسکويت١- ٨- ٤

صول اين مح. به عنوان يک ميان وعده غذايي سالم معرفي شده است  و بيسکويت ويفر در اغلب کشورهاي دنيا بيسکويت

افرادي که گياهخوار هستند و تمايلي به خوردن محصوالت حيواني ندارند  . براي افراد مختلف به داليل متعدد مناسب است

به دليل داشتن شير خشک ، تخم مرغ و بافت مناسب و نرم و سادگي حل شدن در  . بسادگي مي توانند آن را مصرف کنند

افراد خردسال تا سالمند جهت تامين انرژي . واند يک ميان وعده غذايي سالم باشدماهگي به بعد مي ت ٩شير براي نوزادان از 

  خود مي توانند بدون نگراني از جهت داشتن مواد افزودني يا ترکيبات رنگي يا شيميايي و مواد نگهدارنده آن را مصرف

در کاکائو و ترکيبات ديگر مي تواند به ، روغن، پودر نارگيل، پو شيره خرمابه دليل داشتن آرد، تخم مرغ، و نيز  نمايند 

   .مناسب براي افراد ديابتي استغذايي  بيسکويت  .عنوان يک ميان وعده سالم وکامل مصرف شود

  

  :تقاضا و عرضه وضعيت - ۲

  : بررسي بازار کشوري محصول ۲- ۱

واع کيک ،کلوچه،ويفر، ان( محصوالت صنعت شيريني و شکالت  توليد درصدي ۵/۱۲نشانگر رشد  ۸۹ماهه سال  ۱۱آمار 

آمارها حاکي از آن است که توليد محصوالت شيريني و .بوده است ۸۸در مقايسه با مدت زمان مشابه در سال  ) بيسکويت

، هزار تن افزايش داشته  ۱۰۰حدود  ۸۸در مقايسه با سال  ۸۹در سال ) انواع کيک ،کلوچه،ويفر، بيسکويت( شکالت 

. با رشد بيشتري همراه باشد ۹۰ير ارتقاي صنعت شيريني و شکالت است و مي تواند در سال آمارهاي صادرات نيز نشانگر مس

 ۸۸درصدي به لحاظ وزني نسبت به سال  ۲۱درصدي به لحاظ ارزشي و  ۴۷داراي رشد صادرات الزم به ذکر است که ميزان 

کالت که در سالهاي اخير شتاب بيشتري موارد اشاره شده نشان از آن دارد که حرکت رو به جلوي صنعت شيريني و ش .است

  . به خود گرفته است همچنان ادامه دارد
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از منظر ديگر استراتژي اين صنعت شيرين مبني بر افزايش توليد و صادرات، خود تابع سياستگذاري هاي دقيق و جزئي تري 

ورد توجه قرار گيرد ضرورت پشتيباني و با اين وجود آنچه بايد همواره م. است که بررسي و برنامه ريزي زيادي را مي طلبد

  . حمايت دولت از اين صنعت است

ظرفيت %٧٠-%٦٠تن که با ظرفيت  ٦٣٩/٢٩٢/١با ظرفيت ) بيسکويت،کيک،کلوچه،ويفر(واحد فعال ٨٠٣در حال حاضر

ور تن در سطح کش ٣٠١/٢٩١/١با ظرفيت ) بيسکويت،کيک،کلوچه،ويفر(واحد در دست احداث ٧٥٦اسمي کار ميکنند و 

  .وجود دارد

  

)کيلو ميليون( )کيک ، کلوچه ، بيسکويت و ويفر( مصرف  جمعيت کشور سال  

۱۳۸۵ ۷۰۴۹۵۷۸۲ ۶۶۹ 

۱۳۸۶ ۷۱۵۵۵۱۴۴ ۶۷۹ 

۱۳۸۷ ۷۲۶۱۴۵۰۶ ۶۸۹ 

۱۳۸۸ ۷۳۶۷۳۸۶۸ ۶۹۹ 

۱۳۸۹ ۷۴۷۳۳۲۳۰ ۷۰۹ 

۱۳۹۰ ۷۵۷۹۳۰۰۰ ۷۲۰ 

۱۳۹۱ ۷۶۸۰۰۰۰۰ ۷۲۹ 

۱۳۹۲ ۷۸۰۰۰۰۰۰ ۷۴۱ 

۱۳۹۳ ۷۹۲۵۰۰۰۰ ۷۵۲ 

۱۳۹۴ ۸۱۰۰۰۰۰۰ ۷۶۹ 

۱۳۹۵ ۸۲۳۰۰۰۰۰ ۷۸۱ 
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  :برداري بهره ظرفيت بررسي۲- ۲

  .ن در کشور وجود داردت ٧٣١٥٨٦ با ظرفيت  واحد فعال توليد بيسکويت و ويفر  ٤٢١جمعا 
)واحد هاي فعال( بيسکويت  

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اردبيل ٧٥٠.٠٠ تن 2

 اصفهان ٥٠٦٤٠.٠٠ تن 21

برزال ٦٠٤٢.٠٠ تن 14  

 ايالم ١٩٧٥.٠٠ تن 3

شرقي  آذربايجان ١٣٣١٠٠.٠٠ تن 55  

غربي  آذربايجان ٤٠٦٠٠.٠٠ تن 17  

 تهران ٦٨٨١٠.٠٠ تن 33

بختياري  چهارمحال ٢٠٠.٠٠ تن 2  

جنوبي  خراسان ١٠٧٦.٠٠ تن 3  

رضوي  خراسان ١٤٤٠٥.٠٠ تن 19  

 خوزستان ١٨٣٥٠.٠٠ تن 11

 زنجان ٣٥٠٠٠.٠٠ تن 1

 سمنان ٩٣١٠.٠٠ تن 5

بلوچستان و  سيستان ٧١٥٠.٠٠ تن 2  

 فارس ١٨٩٥٠.٠٠ تن 9

 قزوين ١٧٦٠.٠٠ تن 1

 قم ٣٨٤٨.٠٠ تن 6

 کردستان ٣٥٠.٠٠ تن 1

 کرمان ٢٥٢٠.٠٠ تن 5

 کرمانشاه ٢٨٠٠.٠٠ تن 3

وبويراحمد  کهکيلويه ٣٠٠.٠٠ تن 1  

 گلستان ١٢٥٠.٠٠ تن 1

 گيالن ٧٨٣٦.٠٠ تن 10

نلرستا ٨٨١٠.٠٠ تن 5  

 مازندران ٤٩٠٤٢.٠٠ تن 14

 مرکزي ٣٢٤٠٠.٠٠ تن 4

 همدان ١٥٢٥٠.٠٠ تن 6

 يزد ١٣٤٩٠.٠٠ تن 22

سنجش واحد جمع ٥٤٦٠١٤.٠٠ تن 276  
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)واحد هاي فعال( ويفر  

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اردبيل ١١٥٠.٠٠ تن 2
 اصفهان ٢٤٤٠.٠٠ تن 2

 البرز ٣٩٦٢.٠٠ تن 9
 ايالم ٦٣٠.٠٠ تن 2

شرقي  آذربايجان ٤٠٧١٥.٠٠ تن 48  

غربي  آذربايجان ٣٠٦٧.٠٠ تن 7  

 تهران ٢٠٢٦٧.٠٠ تن 20
رضوي  خراسان ٥٣٧٦.٠٠ تن 11  

 خوزستان ١٥٠٠.٠٠ تن 1

 زنجان ١١٠٠٠.٠٠ تن 1

 سمنان ٢١٦١.٠٠ تن 3

 فارس ١١٧٠٠.٠٠ تن 3

 قم ٢١٥٠.٠٠ تن 4
 کردستان ٥٠٠.٠٠ تن 1

 کرمان ٣٦٥.٠٠ تن 2

 کرمانشاه ١٢٠.٠٠ تن 1

 گلستان ٥٠٠.٠٠ تن 1

 گيالن ٢٣٦٣٤.٠٠ تن 13

 لرستان ٢٧٣٥٠.٠٠ تن 3

 مازندران ٢٣٦٣٥.٠٠ تن 5
 همدان ٢٠٠٠.٠٠ تن 3

 يزد ١٣٥٠.٠٠ تن 3
سنجش واحد جمع ١٨٥٥٧٢.٠٠ تن 145  
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  :جديد هاي طرح وضعيت۲- ۳

  .تن در کشور وجود دارد٥٦٦٤١٤با ظرفيت  واحد در حال احداث توليد بيسکويت و ويفر  ٣٣٧جمعا 

)واحد هاي در دست احداث( بيسکويت  

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اردبيل ١٠٠٠.٠٠ تن 1

 اصفهان ١٨١٠٠.٠٠ تن 12

 البرز ٢٠١٥٠.٠٠ تن 17

شرقي  آذربايجان ١٥٢٧٠٠.٠٠ تن 44  

غربي  آذربايجان ٦٠٥٠.٠٠ تن 7  

 بوشهر ٥٣٠٠.٠٠ تن 5

رانته ١١٩١٩٥.٠٠ تن 81  

بختياري  چهارمحال ٢٢٦٤.٠٠ تن 2  

جنوبي  خراسان ١٧٠٠.٠٠ تن 3  

رضوي  خراسان ٥٤٠٠.٠٠ تن 7  

 خوزستان ١٤٠٠.٠٠ تن 3

 زنجان ١٥٠٠.٠٠ تن 2

 سمنان ١٢٠٠.٠٠ تن 2

بلوچستان و  سيستان ٦٠٠.٠٠ تن 2  

 فارس ٩٩٠٠.٠٠ تن 11

 قزوين ٣٦٠٠.٠٠ تن 4

 قم ٤٠٠.٠٠ تن 1

ردستانک ١٧٠٠.٠٠ تن 4  

 کرمان ١٠٠٠.٠٠ تن 2

 کرمانشاه ١٣٩٠٠.٠٠ تن 4

وبويراحمد  کهکيلويه ١٠٠٠.٠٠ تن 1  

 گلستان ٧٥٠.٠٠ تن 1

 گيالن ١١٣١٠.٠٠ تن 9

 لرستان ١٢٠٠.٠٠ تن 2

 مازندران ٤٦٥٥٠.٠٠ تن 15

 مرکزي ٢٠٠.٠٠ تن 1

 همدان ٨٠٠.٠٠ تن 3

 يزد ١٣٧٠٠.٠٠ تن 8

سنجش واحد جمع ٤٤٢٥٦٩.٠٠ تن 254  
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)واحد هاي در دست احداث( ويفر  

 

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اصفهان ٢٥٠٠.٠٠ تن 1

 البرز ٢٢٠٥.٠٠ تن 3
شرقي  آذربايجان ١٠٥٥٠.٠٠ تن 13  

غربي  آذربايجان ٣٧٠٠.٠٠ تن 4  

 تهران ٣٤٩٥٠.٠٠ تن 32

رضوي  خراسان ٥٠٠.٠٠ تن 1  

 خوزستان ٦٠٠.٠٠ تن 1

 زنجان ٦٠.٠٠ تن 1

 سمنان ٤٠٠.٠٠ تن 1

 فارس ٣٢٥٠.٠٠ تن 6

 قزوين ٦٠٠٠.٠٠ تن 1
 قم ٦٢٣٠.٠٠ تن 3

 کردستان ١٠٠.٠٠ تن 1

 کرمانشاه ٥٠٠٠.٠٠ تن 1

 گلستان ٧٥٠.٠٠ تن 1

 گيالن ١٢٠٠٠.٠٠ تن 5

 لرستان ٧٥٠.٠٠ تن 1
 مازندران ٣٢٥٠٠.٠٠ تن 4

 هرمزگان ٥٠٠.٠٠ تن 1

 همدان ٣٠٠.٠٠ تن 1

 يزد ١٠٠٠.٠٠ تن 1
سنجش واحد جمع ١٢٣٨٤٥.٠٠ تن 83  
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  : محصول واردات روند ررسيب  ۲ - ۴

  

بيسكويت  و ويفر) واردات(شرح   

 ارزش دالري  )کيلو گرم(وزن  سال

1384 88632 177228 

1385 40414 71293 

1386 175845 300117 

1387 211133 378848 

1388 366258 550986 

1389 1000616 1611248 
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  )کيلوگرم(1388ويت  وويفر سالبيسك وارداتوزن 

  

  

  

  

بيسكويت  و ويفر رداتوا  

)کيلو گرم(وزن  کشور سال  ارزش دالري 

 249851 80792 آلمان 1388

 84713 135322 امارات متحده عربي 1388

 12953 9950 منطقه آزاد كيش 1388

 7058 3516 منطقه ازاد بندرانزلي 1388

 116759 66042 ايتاليا 1388

 83075 73266 تركيه 1388
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  )کيلوگرم(1389بيسكويت  و ويفر سال وارداتوزن 

بيسكويت  و ويفر واردات  

)کيلو گرم(وزن  کشور سال  ارزش دالري 

 343097 113813 آلمان 1389

 57788 26896 اسپانيا 1389

 111973 123958 امارات متحده عربي 1389

 3436 1200 انگلستان 1389

 6622 1867 سوئيس 1389

 114250 83404 منطقه آزاد كيش 1389

 33831 42067 ويتنام 1389

 1365 455 آذربايجان 1389

 13922 5769 اتريش 1389

 214393 153588 اندونزي 1389

 553698 332461 ايتاليا 1389

 156873 115138 تركيه 1389
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  : مصرف روند بررسي ۲- ۵

  روند مصرف بيسكويت  وويفر

  )تن(ميزان مصرف  )تن(ميزان توليد   )تن(صادرات  )تن(واردات  سال
  سرانه مصرف

  )کيلو گرم(

1384 88.6 56767.8 431997 375317.8 5.3 

1385 40.4 68452.7 479996 411583.7 5.8 

1386 175.8 59211.2 533328 474292.6 6.6 

1387 211.1 55473.7 592586 537323.4 7.4 

1388 366.2 73552.1 658428 585242.1 8 

1389 1000.6 92091.9 731586 640494.2 8.6 

 صادرات -(واردات + توليد) = مصرف

  

  : محصول صادرات روند بررسي ۲- ۶

بيسكويت  و ويفر) صادرات(شرح   

 ارزش دالري  )کيلو گرم(وزن  سال

1384 56767898 67293528 

1385 68452774 87571909 

1386 59211220 74267855 

1387 55473797 77050666 

1388 73552106 131463726 

1389 92091993 168963803 
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بيسكويت  و ويفر صادرات  

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

 270892 154978 پاكستان 1388

 23428 10404 ژاپن 1388

 193329 93210 گرجستان 1388

 24463 13451 گينه 1388

 31035 17825 گينه فرانسه 1388

 2405656 1122498 آذربايجان 1388

 70771 40301 آفريقاي جنوبي 1388

 296250 164491 آنگوال 1388

 372 584 اتيوپي 1388

 237503 116908 اردن 1388

 46258 24958 نستانارم 1388

 20255 12189 ازبكستان 1388

 41973 23382 استراليا 1388

 10786777 6118392 افغانستان 1388

 387864 221014 امارات متحده عربي 1388

 20375 12046 اوگاندا 1388

 46111 35275 اياالت متحده آمريكا 1388

 132133 75865 بحرين 1388

 1140 571 بنگالدش 1388

 19320 11347 بنين 1388
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بيسكويت  و ويفر صادرات  

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

 14482 7433 بوسني وهرزگوين 1388

 7657 3536 بوليوي 1388

 3436974 1935664 تاجيكستان 1388

 8736 5460 تايوان 1388

 2667073 1618727 تركمنستان 1388

 68556 38640 توگو 1388

 22699 12610 ستون 1388

 612 518 جمهوري عربي ليبي 1388

 21696 12480 جمهوري آفريقاي مركزي 1388

 134379 71199 جيبوتي 1388

 1390285 806688 ساحل عاج 1388

 73984 39060 سومالي 1388

 100765310 56865540 عراق 1388

 70176 49750 عربستان سعودي 1388

 33097 18070 عمان 1388

 57994 36247 غنا 1388

 348 248 فروشگاه آزاد شاهد 1388

 51436 30887 قرقيزستان 1388

 121772 54465 قزاقستان 1388

 39 38 قطر 1388

 103746 56039 كامرون 1388

 128260 100169 كانادا 1388

 46200 25320 كنگو 1388

 35621 13835 كنيا 1388

 56423 32263 كويت 1388

 302415 147422 لبنان 1388

 6017 2834 ماداگاسكار 1388

 17218 8409 مالديوز 1388

 38396 18940 مالزي 1388

 213976 126926 مالي 1388

 22455 11172 موريس 1388

 580 363 موزامبيك 1388

 2526811 1349062 يمن 1388
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  )کيلوگرم(1388بيسكويت  و ويفر سال صادراتوزن 

����ن���ا
9%

 �اق
79%

 

بيسكويت  وويفر صادرات  

)کيلو گرم(وزن  کشور سال  ارزش دالري 

 404380 230341 پاكستان 1389

 46507 26488 گابن 1389

 163116 78115 گرجستان 1389

 94279 52595 گينه 1389

 2481051 1161071 آذربايجان 1389

 5035 2599 آفريقاي جنوبي 1389

 10795 4517 آلمان 1389

 1292133 747441 والآنگ 1389

 219676 102273 اردن 1389

 53956 27314 ارمنستان 1389

 35208 25510 استراليا 1389

 15171 8013 استوني 1389

 18293886 10351207 افغانستان 1389

 576322 314681 امارات متحده عربي 1389

 14924 7470 انگلستان 1389

 45173 25357 اوگاندا 1389

 75605 49760 ت متحده آمريكااياال 1389

 990 550 ايتاليا 1389

 71201 41282 بحرين 1389

 22723 12624 بوروكينافاسو 1389
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)کيلو گرم(وزن  کشور سال  ارزش دالري 

 16156 7124 بوسني وهرزگوين 1389

 3270140 1823720 تاجيكستان 1389

 1349814 811155 تركمنستان 1389

 52690 29649 تونس 1389

 7324 3964 جمهوري متحده تانزانيا 1389

 68472 38040 جيبوتي 1389

 23997 12629 روماني 1389

 12986 8195 زيمبابوه 1389

 2337849 1310000 ساحل عاج 1389

 579 510 سوئيس 1389

 405392 214413 سومالي 1389

 10400 10400 سيرالئون 1389

 113489468 61833415 عراق 1389

 82830 39194 عربستان سعودي 1389

 26297 14000 عمان 1389

 28794 17793 غنا 1389

 260 100 فدراسيون روسيه 1389

 1034 647 فروشگاه آزاد شاهد 1389

 31513 16848 قرقيزستان 1389

 113016 52298 قزاقستان 1389

 978 428 قطر 1389

 164620 94951 كامرون 1389

 58051 45766 كانادا 1389

 48324 27075 كويت 1389

 169268 83891 لبنان 1389

 2944 1840 ماداگاسكار 1389

 40795 19510  مالديوز 1389

 93086 46248 مالزي 1389

 46890 26112 مالي 1389

 22536 11450 موريس 1389

 94358 43706 نيجر 1389

 2421 1349 نيوزيلند 1389

 34102 18125 هلند 1389

 7756678 3916890 يمن 1389
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 )کيلوگرم(1389بيسكويت  و ويفر سال صادراتوزن 

  

  

  :محصول به نياز بررسي۲- ۷

 

  بيسكويت  و ويفر

ميزان توليد   سال

  )تن(

  درصد ظرفيت توليد 70

  )ظرفيت عملي(

  ميزان مصرف

  )تن(

  ظرفيت خالي

  )تن(

1384  431997 302397.9 375317.8 72919.9 

1385  479996 335997.2 411583.7 75586.5 

1386  533328 373329.6 474292.6 100962 

1387  592586 414810.2 537323.4 122513 

1388  658428 460899.6 585242.1 124342 

1389  731586 512110.2 640494.2 128384 
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  : وضعيت تقاضا ۲- ۸

  بيسكويت  و ويفر

  ميزان تقاضاي گذشته =رديف  ۲جمع   )تن(ف ميزان مصر  )تن(صادرات  سال

1384  56767.8 375317.8 432085.6 

1385  68452.7 411583.7 480036.4 

1386  59211.2 474292.6 533503.8 

1387  55473.7 537323.4 592797.1 

1388  73552.1 585242.1 658794.2 

1389  92091.9 640494.2 732586.1 

  

  

  :ي و روش توليدبررسي اجمالي تکنولوژ- ۳

پس از ورود به واحد جهت ذخيره سازي ، در داخل سيلوهاي مخصوص نگهداري مي گردد تا از اين طريق ) آرد(مواد اوليه  

ضمن حفظ ويژگيهاي آن در شرايط نسبتا ايده آل ، امکان دسترسي مداوم خطوط مختلف توليد به اين ماده اوليـه اصـلي بـه    

) ميکسر(نخستين بخش فرآيند با توزين آرد و ارسال آن بصورت خودکار به مخازن همزن  سهولت فراهم گردد بدين ترتيب

، قند مايع  خرما، طعم دهنده ، پـودر کاکـائو و   روغنآغاز مي گردد در اين مرحله همچنين آب و ساير مواد افزودني از قبيل 

انـواع  والسـيون مـواد تشـکيل دهنـده هـر يـک از       به تدريج در حين اختالط به آن افزوده مي شود الزم به ذکـر اسـت فرم  ... 

  . محصوالت متفاوت بوده و از اينرو جهت هر يک از خطوط فرآيند ، ميکسر مجزايي پيش بيني گرديده است 
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بوده که پس از سرد شدن ، بسته بندي و به انبار  فر تونليفرآيند توليد بيسکويت شامل قالب گيري خمير و پخت در داخل   -

  .سال مي گردد محصول ار

فرآيند توليد ويفر نيز شامل خمير کشي ، پخت ، سرد شدن و تزريق کرم مي باشد که پس از سرد شدن آماده بسته بنـدي    - 

  . مي باشد 

  

  

  

  

  :مراحل توليد بيسکويت

  مخلوط نمودن مواد اوليه و آماده سازي خمير بيسکويت در دستگاه هاي ميکسر و خمير گير -۱

  )شکل دهنده خمير بيسکويت ( ر به دستگاه چاپ بيسکويت ورود خمي -۲

  شکل گرفتن خمير بيسکويت به شکل مورد نظر طبق قالب و شکل حک شده روي قالب دستگاه چاپ بيسکويت - ۳

  انتقال اتوماتيک خمير بيسکويت شکل گرفته شده بر روي نوار دستگاه فر تونلي - ۴

  تونلي و عبور از نوار سرد کن  عبور خمير بيسکويت از تونل حرارت فر- ۵

  عبور از دستگاه رج کن جهت رديف و دسته شدن بيسکويت ها در يک طول  -۶

  عبور از نوار نقاله رديف کن  -۷
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  انتقال به دستگاه کرم مال  -۸

  انتقال به دستگاه بسته بندي  -۹

  )به صورت بسته بندي يا فله اي ( قرار گرفتن داخل کارتن  -۱۰

 براي فروشعرضه  - ۱۱

   

  :ويفر توليد مراحل

  :تهيه خمير) الف

روغن و مواد افزودني نظير رنگ، بيكربنات آمونيوم و لسيتين به مقدار مورد قند مايع خرما،مواد اوليه شامل آرد، آب، نمك، 

و ذرات درشت براي تهيه خميري يكنواخت بهتر است كه آرد الك شد  .شوند نياز مطابق با فرموالسيون در ميكسر ريخته مي

گراد و روغن ذوب شده استفاده  درجه سانتي ٣٠-٢٠همچنين جهت تشكيل امولسيون مناسب بايستي از آب  .آن گرفته شود

عمل بارگيري مواد به .ميكسرهاي مورد استفاده داراي سرعت زياد بوده تا خمير بدست آمده يكنواخت و همگن باشد. كرد

توان از پمپ يا بصورت دستي استفاده و عمل  و براي خروج خمير از مخزن ميگيرد  كن بصورت دستي انجام مي مخلوط

خمير بدست آمده بايد به نحوي باشد كه عالوه بر يكنواختي و همگني قابليت پخش شدن روي صفحات فر را داشته و . نمود

في نسبت آب و آرد همچنين و براي اين كار بايد زمان اختالط كا. پس از پخت به صفحات نچسبيده و به راحتي جدا شود

. است ٧/١به  ١در يك فرمول مناسب نسبت مواد جامد به آب حدود . در خمير مناسب باشد قند مايع خرمامقدار روغن و 

  .شود حجم ميكسر مورد استفاده متفاوت بوده و متناسب با توليد كارخانه انتخاب مي
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  :مرحله پخت) ب

فشار الزم جهت انتقال خمير از اين  .ه در بدنه فرپخت تعبيه شده منتقل مي شودخمير پس از آماده شدن به مخزن کوچک ک

پس ازپخش مقدار الزم خمير روي صفحه زيرين قالب، . مخزن به قالبهاي پخت توسط يک پمپ کوچک تأمين مي گردد

سپس قالب از طريق يک . صفحه باالئي به عنوان مکمل روي آن قرار ميگيرد و اضافه خميراز لبه هاي قالب بيرون مي آيد

دستگاه فر داراي يک سيستم پنوماتيک و . ريل به منطقه حرارتي داخل فر رفته و قالب بعدي آماده خميرگيري مي گردد

  و پس ازقرار گرفتن خمير درقالب و طي مسير تونل . مجهز به باد مي باشد که قبل از ريختن خمير، قالبها را تميز مي کند

زمان پخت نان درفر . مکانيزم بادامکي باز شده و نان ويفر توسط نيروي باد از قالب ها جدا ميشود حرارتي قالبها توسط

برحسب سرعت نوار و درجه حرارت فرمتغير ميباشد ولي باشد طوري تنظيم شود که نا ن بدست آمده به رطوبت تردي و 

سوخت مصرفي فر گازوئيل يا گازطبيعي . گردد رنگ مورد نظر رسيده و ضمناً از کرامل شدن وقهوه اي شدن آن جلوگيري

شعله حاصل مستقيماً از طريق نازلهاي مخصوص به . درجه سانتيگراد در داخل فر ايجاد مي نمايد ٢٥٠بوده که دمائي حدود 

بوده و بر ابعاد نان بدست آمده بر حسب ابعاد قالب و فاصله بين آنها متغير  .قالبهاي مي تابد و باعث پخته شدن خمير ميگردد

 ٥٠*٣٠ميليمتر و ابعاد آن  3-2معموالً ضخامت نان حدود . حسب برجستگيهاي قالب داراي اشکال مختلفي مي باشد

پس ازخر وج نان از قالب ها توسط باد، نان درداخل محفظه مخصوص . گرم وزن دارد ٦٠سانتيمتر مربع بوده و درحدود 

ورقه هاي جمع آوري نان جهت جلوگيري ازخم شدن و . انبار مي گردند جمع آوري نان افتاده و توسط کارگر بر روي هم

خميدگي در نان موجب بروز اشکال در طي . درجه سانتيگراد نگه داري مي شوند ٢٥انحراف در يک اتاقک با دماي حدود 

  .عمليات کرم زدن به نان گرديده و موجب شکستن نان و درنتيجه افزايش قابل توجه ضايعات مي گردد

  



  كت پژوهشگران فن گسترشر
                                      مهندسي  مهندسي مشاور، خدمات فني و      

  بيسكويت و ويفر با جايگريني قند مايع خرما به جاي شكر طرح توليد     

  

 www.pfgsite.com                                                                           شرقي                                            شهركهاي صنعتي آذربايجان شركت :متقاضي   

    90 آذر: تاريخ تدوين طرح  

37  

 

   :تهيه کرم ويفر و کرم زني) ج

، شيرخشک، اسانس، نمک، لستين وضايعات آسياب شده ويفر به مقدار قند مايع خرماجهت تهيه کرم، مواد اوليه روغن، 

عمل همزدن تا بدست آمدن خميري يکنواخت و روان ادامه مي . مورد نياز و مطابق با فرموالسيون به ميکسر اضافه مي شوند

اين عمل به صورت دستي . ختالط کامل عمل همزدن قطع شده و کرم به قيف ماشين کرم زني منتقل مي شودپس از ا. يابد

اين عمل باعث پو . طرح ميکسرهاي توليد کرم بهتر است بصورتي باشد که حبابهاي هوا را به داخل کرم ببرد. انجام مي شود

ي يکنواخت محتويات ميکسر را دريک ظرف استيل پس از آماده شدن و بدست آمدن کرم. ک شدن کرم ويفر مي گردد

  کرم زن داراي يک قيف بوده که کرم در آن واقع مي شود درون قيف کرم زن. تخليه نموده و به کرم زن انتقال مي دهند

در زير کرم دو غلتک در خالف جهت هم مي چرخند و .يک همزن قرار داشته و باعث يکنواخت ماندن کرم مي گردد 

درابتداي ميز کرم زن نانها يکي يکي توسط کارگر روي نوار نقاله چيده شده و . پرده اي از کرم مي گردندموجب خروج 

پس ازعبور از زير غلتک و قرار گرفتن يک اليه کرم بر روي آن، يک نان ديگر بر روي آن گذاشته شده و نهايتاً جهت 

  .ک در انتهاي نوار عبور مي نمايندطزير يک غليچ هاي ويفر از وچسبيدن نان به کرم و يکسان شد ضخامت ساند

 

   :سردکردن) د

عمل سردکردن جهت سفت شدن کرم و جلوگيري از لغزش نان بر روي کرم، در حين عمليات بعدي مي باشد و توسط درو 

ن يخچالهاي سيستم پيوسته وغير پيوسته مي تواند انجام شود در سيستم پيوسته ساندويچ هاي ويفر توسط نوار نقاله از درو

سرعت نوار ودماي يخچال بايد طوري . و در انتهاي تونل توسط کارگر برروي هم انباشته مي شوند.تونلي عبور داده مي شوند

  عموماً دماي يخچال حدود . انتخاب شود که کرم در انتها سفتي الزم را پيدا نموده و به درجه حرارت مورد نظر رسيده باشد
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بوده که فشار  ٢٢گاز سردکننده يخچال فريون . متر در نظر گرفته مي شود ٢٥تا  ١٠راد و طول آن يگنتدرجه سا ١٠صفر تا 

براي جريان هوا و توزيع يکنواخت سرما درطول تونل از ونتيالتور استفاده مي شود و . الزم توسط کمپرسور تامين مي گردد

اين سيستم بسيار رايج بوده و در . هم انتخاب مي شود براي تبادل بهتر حرارتي جهت جريان هوا با ساندويچ ويفر مخالف

و بيشتر براي ظرفيت زياد مناسب مي باشد در سيستم ناپيوسته از يک اتاق با دماي پائين  بسياري از واحدها استفاده مي شود

ش داماي گرم به استفاده مي شود که ساندويچ هاي ويفر پس از جمع آوري براي مدتي در اتاق قرار داده شده و پس از کاه

هاي که درون آن  اين اتاق شبيه سردخانه بوده وتوسط لوله.مرحله بعد از اتاق خارج مي گردد مقدار الزم و سفت شدن جهت

فشار الزم توسط کمپرسور تأمين مي گردد، مدت زمان اقامت و دماي اتاق بايد . گاز فريون جريان دارد خنک مي شود

  .اين سيستم براي واحدهاي باظرفيت کم بسيار مناسب مي باشد. ي الزم را پيدا نموده باشدطوري باشد که در انتها کرم سفت

  :برش دادن) و

در اين مرحله ساندويچهاي بزرگ ويفر که قبالً سرد شده و روي هم چيده شده اند به قطعه هائي با اندازه مورد نظر بريده مي 

. ابتدا برش طول و سپس برش عرضي انجام مي شود. مي گيرد اين عمل توسط دستگاه برش در دو مرحله انجام. شوند

  :  دفحات برش با دو روش انجام مي گيرحرکت ص

  .حرکت صفحه باگردش يک مارپيچ بوسيله الکتروموتور که اين حرکت توسط چند سوئيچ کنترل مي گردد) الف

  ت توسط چند شير تخليه کنترلحرکت بوسيله فشار هوا که توسط کمپرسور تأمين شده و رفت و برگشت صفحا )ب

مي شود در کارخانه هاي توليدکننده از هر دو روش استفاده مي شود ولي روش اول بدليل داشتن تعميرات و نگه داري ساده  

ويفرهاي برش خورده در انتهاي ميز  .ترو امکان تهيه قطعات آن و همچنين ساخت درداخل بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد

  .خل سيني هائي جمع آوري مي شوند و به دستگاه روکش کننده منتقل مي شوندبرش در دا
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  :بسته بندي) ه

. پس از خروج ويفرها از يخچال تونلي شکالت بخوبي سفت شده و اطراف ويفر را پوشيده است و آماده بسته بندي مي باشد

پوشش بسته بندي آلومينيوم فويل المينه . سرعت ماشيهاي بسته بندي مختلف بوده و برحسب ظرفيت واحد انتخاب مي شود

شده باکاغذ معمولي و يا پلي اتيلن متااليز شده مي باشد شکل بسته بندي بسيار متفاوت بوده که بيشتر از نوع دو سر پرس 

  استفاده مي شود

  

 :بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت  ۳- ۱ 

در اين راستا هر واحد صنعتي با . باشد ي مرهون رقابت بين واحدهاي صنعتي ميرشد و تكامل صنايع جهان تاحدود زياد   

افزايش كيفيت محصوالت خود، سعي دركسب سهم بيشتري از بازار را دارد و اين روند به مرور زمان باعث بهبود كيفيت 

ليد، مطابق مشخصات كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل تو. محصوالت و در نتيجه رشدكيفي جوامع صنعتي شده است

گردد تا ضمن جلوگيري ازتوليد محصوالت معيوب،  اين عمليات سبب مي. گيرد فني تعيين شده براي محصول انجام مي

 .ها جلوگيري به عمل آمده و قيمت تمام شده محصول كاهش يابد ازهدر رفتن سرمايه

  :ردتوان به صورت زير خالصه ك به طور كلي اهداف كنترل كيفيت را مي   

 حفظ استاندارهاي تعيين شده   •

 تشخيص و بهبود انحرافات درفرآيند توليد •

 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد •

 ارزيابي كارآيي افراد واحدها •
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ي توان گفت كنترل كيفيت عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد كاال و خدمات، بر طبق استاندارها به عبارت ديگر مي 

تعيين شده و بازرسي به عنوان يكي از اجزاء جدايي ناپذيركنترل كيفيت به منظور شناخت عيوب و تهيه اطالعات مورد نياز 

  .گيرد براي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي صنعتي انجام مي

  :مراحل بازرسي كلي با توجه به وضعيت هرصنعت به ترتيب ذيل مي باشند 

 واد اوليهدرمرحله تحويل م) ۱ 

 درمرحله آغاز توليد) ۲ 

 قبل ازآغاز عمليات ) ۳ 

 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت ) ۴ 

 گردد پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب مي) ۵ 

 درمرحله پاياني كار) ۶ 

 .هريك از اين مراحل بازرسي ممكن است درمحل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيرد

ين واحد با توجه به ويژگيهاي اين صنعت ، هر يك ازمراحل ضروري كنترل كيفي و محل انجام اين آزمايشها تعيين درا

 .مطابق آنچه گفته شد، كنترل كيفيت را بايد در سه مرحله اعمال نمود. خواهد شد

 كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱ 

 كنترل حين توليد) ۲ 

 كنترل نهايي) ۳ 

  .شود رد فوق در زير شرح داده ميكه هريك از موا
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 :كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱

اين بخش از کنترل کيفيت بايستي قبل از مرحله خريد با بررسي بر روي نمونه کاال از جهت تطابق ويژگيهاي مورد انتظار 

م وجود مواد صورت گيرد که مواردي از قبيل بررسي کيفيت آرد گندم خريداري شده از جهت واريته، رطوبت، عد

  . ناهمگون و همچنين کنترل کيفيت مواد افزودني نظير بيکينگ پودر و يا پودر کاکائو خواهد بود

 

 :كنترل حين توليد) ۲

اين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمامي مراحل توليد مي باشد از جمله افزودن مواد به آرد با نسبت معين، اختالط 

کنترل درجه حرارت و رطوبت در حين ورآمدن خمير، تنظيم درجه حرارت گرمخانه جهت  آرد با آب با نسبت مناسب،

  .که در هر مرحله توسط اپراتور مربوطه کنترلهاي الزم صورت خواهد گرفت... پخت بيسکويت و 

  :كنترل نهايي) ۳

مورد کنترل ... يريني و محصوالت توليدي قبل از بسته بندي از جهت ظاهري، ميزان برشتگي و پخت، طعم ، رطوبت ، ش

قرار مي گيرند همچنين در خصوص نحوه بسته بندي نيز حصول اطمينان از صحت محفوظ بودن در داخل لفاف يا جعبه 

  .مقوايي از ديگر نکات حائز اهميت مي باشد 

 

  : گذاري سرمايه حجم برآورد- ۴

  

  واحد  ظرفيت ساليانه  نام محصول

  تن  ۲۰۰۰۰  خرما به جاي شکر مايعقند بيسکويت و ويفر با جايگزيني 
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  : زمين ٤- ١

 مربع متر ١٠٠٠٠بيسکويت و ويفر با جايگزيني قند مايع خرما به جاي شکر توليد واحد احداث جهت نياز مورد زمين ميزان

 آوردبر ريال ميليون  ۲۰۰۰  زمين خريد هزينه ريال، هزار ٢٠٠زمين مترمربع هر قيمت گرفتن نظر در با شود، مي برآورد

  .شود مي

  

  : محوطه سازي ٤ - ٢

)مترمربع(مقدار نوع فعاليت مربوط به محوطه سازي هزار ريال)هرمترمربع(هزينه  )ميليون ريال(هزينه كل    

 ۱۰۰ ۲۰ ۵۰۰۰ خاكبرداري و تسطيح

پاركينگ ،خيابان كشي  ۱۵۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ 

 ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰۰ فضاي سبز

 ۴۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰۰ ديواركشي

)عدد(وطه چراغهاي مح : ساير  ۳۰ ۱۵۰۰ ۴۵ 
 ۱۰۴۵ جمع کل

  

  : سازي ساختمان  ٤- ۳

 نام ساختمان
 زيربنا

)مترمربع (   

هزينه هر مترمربع 

)ريال(  

 هزينه كل 

) ميليون ريال(    

 ۶۶۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰ سالن توليد

محصول و مواد اوليه و بسته بندي انبار  ۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۴۴۰ 

 ۱۵۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰ تعميرگاه تاسيسات

 ۱۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰ آزمايشگاه

 ۴۵۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰ ساختمانهاي اداري

 ۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ نمازخانه و غذاخوري

کل  جمع  ۴۲۰۰  ۸۹۶۵ 
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  :ماشين آالت و تجهيزات۴- ۴

  )م ر(قيمت واحد  تعداد  كشور سازنده  نوع تجهيزات
  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  ماشين آالت توليد بيسکويت

  ۳۶۰  ۳۶۰  ۱  ايران  ميکسر خمير

  ۸۰  ۸۰  ۱  ايران  تخليه کن خمير

  ۱۴۰  ۱۴۰  ۱  ايران  )سيلو(منبع ذخيره

  ۱۹۰  ۱۹۰  ۱  ايران  تغذيه کننده خمير

  ۴۷۰  ۴۷۰  ۱  ايران  لميناتور خمير

  ۵۱۰  ۵۱۰  ۱  ايران  سيستم فرم دهنده خمير و جدا کننده ضايعات

  ۸۰  ۸۰  ۱  ايران  روتاري کاتر

  ۳۰۰  ۳۰۰  ۱  ايران  روتاري هولدينگ

  ۱۱۰  ۱۱۰  ۱  ايران  مک پاشن

  ۱۸۰۰  ۱۸۰۰  ۱  ايران  فر تونلي گازي غير مستقيم

  ۳۲۰  ۳۲۰  ۱  ايران نوار نقاله خنک کن بعد از فر

  ۱۴۰  ۱۴۰  ۱  ايران رج کن بيسکويت

  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱  ايران بسته بندي

  ۷۰  ۷۰  ۱  ايران جت پرييتر ليزري

  ۶۲  ۶۲  ۱  ايران چسب زن کارتن
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  )م ر(قيمت واحد  تعداد  كشور سازنده  نوع تجهيزات
  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  ماشين آالت توليد ويفر

  ۳۲۰  ۳۲۰  ۱  ايران  ميکسر خمير

  ۸۰  ۸۰  ۱  ايران  تخليه کن خمير

  ۱۱۰  ۱۱۰  ۱  ايران  )سيلو(منبع ذخيره

  ۱۵۰  ۱۵۰  ۱  ايران  تغذيه کننده خمير

  ۴۱۰  ۴۱۰  ۱  ايران  لميناتور خمير

  ۴۲۰  ۴۲۰  ۱  ايران  ضايعات سيستم فرم دهنده خمير و جدا کننده

  ۸۰  ۸۰  ۱  ايران  روتاري کاتر

  ۲۵۰  ۲۵۰  ۱  ايران  روتاري هولدينگ

  ۱۱۰  ۱۱۰  ۱  ايران  نمک پاش

  ۱۳۰۰  ۱۳۰۰  ۱  ايران  فر تونلي گازي غير مستقيم

  ۲۸۰  ۲۸۰  ۱  ايران نوار نقاله خنک کن بعد از فر

  ۱۱۰  ۱۱۰  ۱  ايران رج کن بيسکويت

  ۱۲۰  ۱۲۰  ۱  ايران بسته بندي

  ۷۰  ۷۰  ۱  ايران جت پرييتر ليزري

  ۶۲  ۶۲  ۱  ايران چسب زن کارتن

  ۹۰۰  ۹۰۰  ۱  ايران  دپازيتور تزريق کرم

  ۱۲۵  ۱۲۵  ۱  ايران  ميکسر کرم

  ۹۶۴۹  جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات
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  : تجهيزات وتاسيسات  ۴- ۵

  مقدار  واحد  شرح
هزينه يك 

  )ريال(واحد

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  ۳۹۱  ۱۷۰۰۰۰۰  ۲۳۰  کيلو وات  رقحق انشعاب ب 

  ۸۰  ۸۰۰۰۰۰۰۰   ۵/۱  اينچ  حق انشعاب آب

  ۵۳۰  ۵۳۰۰۰۰۰۰۰  ۱  سري  )پيش تصفيه(تجهيزات و تاسيسات سيستم فاضالب

  ۲۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲۲  كپسول  سيستم اطفاء حريق 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط  سيستم ارتباط تلفني 

  ۱۳۷  -  -  -  تأسيسات گرمايش و سرمايش و تهويه ساختمانها

  ۱۱۶۲  جمع کل 

  

  : ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي ۴- ۶

  )ميليون ريال (هزينه كل  )ريال(هزينه واحد  تعداد  اقالم مورد نياز

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  -  ظرو ف آزمايشگاهي و ميکسر

PH ۳.۶  ۲۲۵۰۰۰۰  ۱  متر  

  ۸  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  آون الكتريكي

  ۲.۴  ۲۴۰۰۰۰۰  ۱  انكوباتور

  ۵  ۴۰۰۰۰۰۰  ۱  ترازوي ديجيتال

  ۱۹  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  تجهيزات کشت ميکروبي

  ۵۳  جمع کل
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  : نقليه وسايل ٤- ٧

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  خودرو سواري

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )تني۲(وانت

  ۲۸۰  جمع کل

  

  

  : اداري لوازم ٤- ٨

  )ريالميليون (هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح وسايل

  :تجهيزات اداري

  کامپيوتر و متعلقات آن

  تلفن 

  فکس 

  پرينتر

  

۲  

۲  

۱  

۱  

  

۷۰۰۰۰۰۰  

۹۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  

۳۰۰۰۰۰۰  

  

۱۴  

۱.۸  

۲  

۳  

  ۳۰  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۲  ميز و صندلي و مبلمان اداري

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  وسايل پذيرايي

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  -  ساير

  ۶۸.۸  جمع کل
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    :برداري بهره از قبل هاي هزينه٤- ٩

هزينه حقوق و دستمزد در  ، مجوز اخذ شرکت و مطالعات اوليه و ثبت هزينه شامل، طرح ي بردار بهره از قبل هاي ينههز

   برآورد ريال ميليون    ۷۳۷.۲    )سرمايه ثابت% ٣(  آزمايشي با کسر در آمد حاصله و ساير برداري بهره هزينه و دوره اجرا

  .شود مي

  

 : نشده بيني پيش هاي هزينه٤- ١٠

 شده لحاظ نشده بيني پيش هاي هزينه عنوان به )ميليون ريال  ١١٧٠.١(   طرح ثابت گذاري سرمايه هاي هزينه درصد ٥  

  .است

 

  :محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت٤- ١١

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۲۰۰۰ زمين ۱

 ۱۰۰۱۰ ساختمان و محوطه سازي ۲

 ۶۸.۸ وسايل دفتري  ۳

اشين آالت و تجهيزات خط توليدم ۴  ۹۶۴۹ 

 ۵۳ تجهيزات آزمايشگاهي ۵

 ۱۱۶۲ تجهيزات و تاسيسات عمومي ۶

)درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري ۷  ۴۵۹.۱ 

)درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده  ۸  ۱۱۷۰.۱ 

 ۲۴۵۷۲ جمع
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  :ين  و قيمت آنميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانه و محل تام۴- ۱۲

اوليه نام مواد  نقش و كاربرد 

مقدار مصرف  منبع تامين

)تن(ساالنه  

)تني(قيمت واحد   قيمت كل 

ميليون (

)ريال   
 واحد بها خارجي داخلي

۱۲۰۰۰%=۶۰ ---- داخلي  ماده اصلي اوليه  آرد  ۵۷۶۰۰ ريال ۴۸۰۰۰۰۰ 

  روغن

باعث افزايش کيفيت خوراکي ، بهبود طعم و مزه 

به پوک کردن بافت بيسکويت و نگهداري  شده ،

  مايعات در فرآورده کمک مي کند

۳۸۰۰=۱۹% ---- داخلي  ۵۷۰۰۰ ريال ۱۵۰۰۰۰۰۰ 

  قند مايع خرما
طعم شيرين کننده ، مهمترين اثرات آن بهبود 

  فرآورده، حالت فيزيکي، تردي بافت و بهبود رنگ
۱۰۰۰%=۵ ----- داخلي  ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰۰۰۰ 

  تخم مرغ
عث افزايش حجم، بهبود رنگ محصول، بهبود طعم با

  و حفظ تازگي محصول شده
۱۰۰۰%=۵ ---- داخلي  ۲۲۰۰۰ ريال ۲۲۰۰۰۰۰۰ 

۱۲۰%=۰.۶ ---- داخلي  طبيعي از انواع طعم ميوه جات  اسانس  ۸۴۰ ريال ۷۰۰۰۰۰۰۰ 

۸۰%=۰.۴ ----- داخلي  با خلوص باال  گلوکز  ۸۸۰ ريال ۱۱۰۰۰۰۰۰ 

جوش شيرين 

بي کربنات (

  )سديم

۴۰%=۰.۲ ---- داخلي  به شکل پودر  ۷۲۰ ريال ۱۸۰۰۰۰۰۰ 

  شير خشک

به صورت تازه و خشک بدون چربي براي بهبود طعم، 

رنگ، بافت، جالي سطح خارجي و باال بردن ارزش 

  غذايي فرآورده به کار برده مي شود

۱۶۰۰%=۸ ---- داخلي  ۶۸۸۰۰ ريال ۴۳۰۰۰۰۰۰ 

----- داخلي  به شکل پودر  بکينگ پودر  ۰.۳=%۶۰  ۴۲۰۰ ريال ۷۰۰۰۰۰۰۰ 

۲۰%=۰.۱ ---- داخلي  قوام دهنده  لستين   ۶۲۰ ريال ۳۱۰۰۰۰۰۰ 

بي کربنات 

  آمونيوم 
۴۰%=۰.۲ ---- داخلي  با خلوص باال  ۵۶۰ ريال ۱۴۰۰۰۰۰۰ 

۳۰۰%=۱.۲ ----- داخلي  به شکل پودر  نشاسته  ۲۷۰۰ ريال ۹۰۰۰۰۰۰ 

---- داخلي  بهبود و طعم دهنده  پودر کاکائو  ۳=%۶۰۰  ۱۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰۰۰۰ 

۴۰۰%=۲ ---- داخلي  بهبود و طعم دهنده  کارامل  ۷۲۰۰ ريال ۱۸۰۰۰۰۰۰ 
ساير مواد اوليه 

  %)۱۰(ذکورمغير 
 ۲۶۳۱۲ ريال --------- ---------- ----- داخلي  مواد بسته بندي و غيره

 ۲۸۹۴۳۲ جمع کل
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  : نيروي انساني مورد نياز ۴- ۱۳

 

 

 

قوق ماهانه و ساالنهليست شاغل و مقدار ح  

 كل پرداخت

  ساليانه

)ميليون ريال (  

مزاياي 

)ماه ۲(ساليانه   

 

 کل حقوق ساليانه

 

متوسط حقوق 

 ماهانه

)ميليون ريال (  

 تعداد 

 شرح 
 مرد زن

 مديريت ۲ - ۱۴ ۳۳۶ ۵۶ ۳۹۲

 مهندس ۵ - ۱۲ ۷۲۰ ۱۲۰ ۸۴۰

 پرسنل توليدي
 تكنسين ۶ - ۹ ۶۴۸ ۱۰۸ ۷۵۶

ماهر كارگر ۱۱ - ۷ ۹۲۴ ۱۵۴ ۱۰۷۸  

 کارگر ساده ۱۰ ۵ ۵ ۹۰۰ ۱۵۰ ۱۰۵۰

....)راننده و(يپرسنل خدمات ۲ - ۶ ۱۴۴ ۲۴ ۱۶۸  

 پرسنل دفتر مركزي ۹ - ۷ ۷۵۶ ۱۲۶ ۸۸۲

 جمع ۴۵ ۵  ۴۴۲۸ ۷۳۸ ۵۱۶۶

%)۲۳(ساير مزايا ۲۳۷۶.۳  

 جمع کل حقوق و مزايا ۷۵۴۲.۳
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:اليانه س سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي۴- ۱۴  

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(هزينه هر واحد  مصرف ساالنه  واحد  شرح

  ۴۳۴  ۶۰۰  ۷۲۴۵۰۰  کيلو وات ساعت  برق مصرفي

  ۲۰.۷  ۲۵۰۰  ۸۲۷۵  متر مکعب  آب مصرفي

  ۷۳۵  ۷۰۰  ۱۰۵۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۱۲۶  ۷۰۰۰  ۱۸۰۰۰  ليتر  بنزين

  ۱۳۱۵.۷  جمع كل

  

  

  :بتاستهالك هزينه هاي سرمايه اي ثا۴- ۱۵

  )ميليون ريال(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۵۰۰.۵  %۵  ساختمان و محوطه سازي 

  ۱۱۶.۲  %۱۰  تاسيسات و تجهيزات

  ۵.۳  %۱۰  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي

  ۹۶۴.۹  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲۸  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۳.۷  %۲۰  وسايل اداري 

  ۱۶۲۸.۶  جمع
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  : ريتعميرات و نگهدا ۴- ۱۶

  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۲۰۰.۲  %۲  ساختمان ها و محوطه سازي

  ۴۸۲.۵  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲.۶  %۵  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي

  ۱۱۶.۲  %۱۰  تاسيسات و تجهيزات

  ۲۸  %۱۰  وسايط نقليه

  ۶.۸  %۱۰  وسايل اداري 

  ۸۳۶.۳    جمع كل

 

: جزاء و ميزان سرمايه در گردشحاسبه ام۴- ۱۷  

 

ريالجمع كل سرمايه ثابت به ميليون + ريالجمع كل سرمايه در گردش به ميليون = جمع كل سرمايه گذاري به ميليون   

۲۴۵۷۲+۲۵۵۵۵.۶=۵۰۱۲۷.۶  

)ليون ريال مي(هزينه  شرح رديف  

)ماه  ۱( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۲۴۱۱۹.۳ 

)ماه هزينه حقوق و دستمزد  ۲(حقوق ودستمزد كاركنان  ۲  ۱۲۵۷ 

)هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات ماه  ۱(تنخواه گردان  ۳  ۱۰۹.۶ 

)ماه ۱(تعمير و نگهداري ۴  ۶۹.۷ 

 ۲۵۵۵۵.۶ جمع كل  به ميليون ريال
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:هزينه هاي توليد ساليانه ۴- ۱۸  

 

  

  

  

  

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

 ۲۸۹۴۳۲ هزينه مواد اوليه و بسته بندي ۱

 ۷۵۴۲.۳ هزينه حقوق و دستمزد ۲

 ۱۳۱۵.۷ هزينه انرژي ۳

 ۸۳۶.۳ هزينه تعمير و نگهداري ۴

)درصد اقالم باال  ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۱۴۹۵۶.۳ 

)درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۳۱۴۰.۸ 

)درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۹۸۲.۸ 

)دو در هزار سرمايه ثابت (مه كارخانه هزينه بي ۸  ۴۹.۱ 

 ۱۶۲۸.۶ هزينه استهالك ۹

)درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري  ۱۰  ۱۴۷.۵ 

 ۳۲۰۰۳۱.۴ جمع كل 
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  :طرح اجراي براي مناسب منطقه پيشنهاد - ۵

در اين مورد بايد . هاي مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز اهميت استانتخاب منطقه و محل مناسب براي طرح از جنبه 

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به بازار . محل ايجاد كارخانه به فاصله قابل توجهي از مراكز شهر باشد

چه بسا اشكال در هر . تخاب محل مناسب دخيل مي باشدفروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي ارتباطي از مواردي است كه در ان

مثالً دور بودن فاصله محل توليد از . يك از موارد فوق ممكن است در قيمت تمام شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذارد

تن به تاسيسات زيربنايي بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد شد و يا دسترسي نداش

با اين مقدمه با توجه به اينكه محصول .موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در كيفيت محصول نهايي خواهد شد... نظير آب و برق و 

در نتيجه استانهاي اطراف .توليدي يك محصول غذائي ميباشد،نزديكي به بازار مصرف يك پارامتر مهم در مكان يابي طرح است

و اصفهان و آذربايجان شرقي وكالً استانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن احداث اين واحد در تهران 

استان آذربايجان شرقي شرايط خوبي براي صادرات محصول به کشور هاي همسايه شمالي را دارد و  استان آذربايجان شرقي با 

شود ، لذا احداث واحد توليد بيسکويت و ويفر با  استان ناحيه شمال غربي ايران محسوب ميترين  ميليون  پرجمعيت ۴جمعيتي بالغ بر 

  . کامال توجيه پذير مي باشد شرقی جايگزيني قند مايع خرما در استان آذربايجان
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 :مطالعاتي مراجع و منابع

 توليدي يواحدها و محصوالت افزار نرم -معادن و صنايع وزارت رساني اطالع مركز - ١

 ايران اسالمي جمهوري گمرك -٢

  واردات و صادرات مقررات - ٣

  .وزارت صنعت، معدن ، تجارت -سازمان ملی استاندارد ايران - ايران ملي استانداردهاي - ٤

 .بازار هاي بررسي و ميداني هاي فعاليت از شده اخذ اطالعات - ٥

   اينترنت از شده اخذ اطالعات - ٦

  


