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   به عنوان طعم دهنده و مصرف با انواع غذاهاجهت استفاده در انواع غذا ها  موارد کاربرد محصول
   مي باشد تن١٠٤٠٦٤٢جمع کل ميزان توليد مشتقات گوجه فرنگي   يميزان توليد داخل

  تن از کشورهاي چين،سوئيس،منطقه آزاد ٣٥٦,٨ معادل ١٣٨٩واردات در سال   ميانگين واردات دو سال گذشته
 کيش و روسيه بوده است

 تن و سرانه ٩٣٣٤٢٤,٤ميزان مصرف مشتقات گوجه فرنگي ساالنه کشور  معادل  ميزان مصرف ساالنه کشور
  کيلو گرم مي باشد١٢,٦مصرف معادل

ميزان کمبود يا مازاد تا پايان برنامه 
  پنجم

ظرفيت اسمي توليد دارند و با توجه به % ٧٠واحد هاي توليدي با ظرفيت 
سال (ميزان کمبود مشتقات گوجه فرنگي تا پايان برنامه پنجم.....مصرف داخلي و

. تن ميباشد٢٢٥٤٧١,٥معادل) ١٣٩٢  
 گوجه فرنگي و نمک و شکر و سرکه و طمع دهنده هاي ديگر   اسامي مواد اوليه عمده

  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي
  تن٣٠ساليانه:  تن      سرکه١,٨:  نمک      تن    ٤٢٥٠: نگيگوجه فر

عدد١٣٤٠٠٠٠:  تن          قوطي١٢: تن     انواع طعم دهنده ها١٥:شکر  
  ميليون ريال٧٢١٢,٢:   عدد     جمعاً ٧٥٠٠٠٠: قوطي پالستيکي

   نفر٣٢  )نفر ( اشتغال زايي 
  متر مربع١٠٠٠٠   )m2( زمين مورد نياز 

  ٣٧٠   )m2( داري ا
  زير بنا  ٢٢٥٠   )m2( توليدي 

  ١٦٠٠   )m2( انبار 
  ٧٠٠٠   )m3( آب

  ميزان مصرف ساالنه يوتيليتي  KW١٨٠برق 
  ٣٠٠٠٠٠   )m3( گاز 

  -  )يورو ( ارزي 
ميليون ريال۲۴۲۴۶,۸۵  )ميليون ( ريالي    سرمايه گذاري ثابت 
ميليون ريال۲۴۲۴۶,۸۵  )ميليون ريال ( جمع   

  استان آذربايجان شرقي   طرحي اجراي کمبود محصول محل پيشنهاددر صورت

  : معرفي محصول-۱

 ي برايگوجه فرنگ.  گرفت ي مها مورد استفاده قرار نتى در باغچه ياه زيعنوان گ فرنگى ابتدا به  گوجه 

مصرف . گر نقاط جهان برده شده استيده شده و از آنجا به دي دي جنوبيکاين بار در آمرينخست
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الدى به بعد شروع شد و بعد از جنگ جهانى اول به يفرنگى از قرن نوزدهم م  گوجه ي و درمانيوراکخ

..... وصورت سس و رب  ا به يطورى که امروزه به صورت خام و پخته  ج بر مصرف آن اضافه شد، يتدر 

  .ادى دارديموارد استعمال ز

 و دانش روز يم و پخته و با استفاده از فناور را به دو صورت خايگوجه فرنگ،د کنندگان صنعت غذا يتول

، آب گوجه يرب گوجه فرنگ ي از محصوالت مشتق شده از گوجه فرنگيانواع متعدد. ندي نمايد ميتول

  . توان نام بردي را ميسس گوجه فرنگ ،يفرنگ

د  شوي موجود در آنها مير مواد مغذيا ساين ها يتامي باعث کاهش ويي اوقات پختن مواد غذايگاه

 خام ي پخته بهتر از گوجه فرنگي کند و گوجه فرنگين مطلب صدق نمي اي در مورد گوجه فرنگيول

ل يآن، به دل) Lycopene(کوپن ي، قسمت اعظم لشود به صورت خام مصرف ياگر گوجه فرنگ. است

 شود ي را شکسته و باعث مي گوجه فرنگيواره سلوليعمل پختن ، د.  شوديهضم نشدن ، از بدن دفع م

، سس يرب گوجه فرنگ: ن منابع آن شامليبهتر. شتر جذب شوديرد و بيکوپن در دسترس بدن قرار گيل

  .  باشدي کنسرو شده، مي و گوجه فرنگيگوجه فرنگ

  : نام و کد محصول١-١
شرح محصول کدISIC  واحد سنجش   رديف

تن  ۱ کنسروگوجه فرنگي ۱۵۱۳۱۶۳۱
تن  ۲ اب گوجه فرنگي ۱۵۱۳۱۷۳۲
تن  ۳ انواع رب گوجه فرنگي ۱۵۴۹۱۸۱۰
تن  ۴ سس گوجه فرنگي ۱۵۴۹۲۴۳۲

  :شماره تعرفه گمرکي۲-۱
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ورودي حقوقSUQشرحتعرفه كد

محفوظ شده  در , كامل  يا به صورت قطعه قطعه ,گوجه فرنگي۲۰۰۲۱۰۰۰
 و غيره, سركه 

Kg۴۰

Kg۴۰رب  گوجه  فرنگي۲۰۰۲۹۰۱۰

گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذكور درجاي ديگر ۲۰۰۲۹۰۹۰
 بجزدرسركه  يادرجوهر سركه

Kg ۴۰

Kg ۴۵ كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه فرنگي ۲۱۰۳۲۰۰

  :لبررسي و ارائه استاندارد هاي محصو۳-۱

شماره استاندارد موضوع رديف

 ١  ويژگيها و روشهاي آزمون-نسرو رب گوجه فرنگي ک ٧٦١

٨٨٩٧  ٢ ويژگيها و روشهاي آزمون ميکروبيولوژي -سس گوجه فرنگي

٥٤٨٩  ٣ آئين کار توليد -کنسرو رب گوجه فرنگي 

١١١٢  ٤ ويژگيها و روشهاي آزمون -آب گوجه فرنگي

  ٥   آئين کار توليد–سس گوجه فرنگي   ٧٩٣٦

  : العات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي محصولبررسي و ارائه اط۴-۱

ر بازار ير کاال ها  تحت تاثير سايز  نظين) رب گوجه ، آب ، سس و کنسرو  (يمت مشتقات گوجه فرنگيق

ت محصول و مشخصات يفين محصوالت باتوجه کي مربوط به ايمت هايق.  گردد ين مييعرضه و تقاضا تع

 محصوالت يبيمت تقرينه قين زمي در ايبي تقريديجاد دي ايود بران وجي باشد ،با اي تنوع ميآن دارا

  :         گرددير ارائه مين طرح مطابق زيدر ا
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  ال ي ر۱۴۰۰۰ :  يلو رب گوجه فرنگيهر ک

  الي ر۱۹۰۰۰ : يلو سس گوجه فرنگي هر ک

  الي ر۶۷۰۰ : يلو آب گوجه فرنگيهر ک

  الي ر۵۸۰۰ : يو کنسرو گوجه فرنگليهر ک

  : موارد مصرف و کاربرد۵-۱

)  در آب و نمک و سس کچاب يرب،آب، گوجه فرنگ(يمحصوالت مورد نظر شامل مشتقات گوجه فرنگ

:         باشد يل ميبوده شرح و موارد مصرف آنها به شرح ذ

: سس گوجه فرنگي يا کچاپ:الف 

ترين محصوالت صنعتي گوجه فرنگي، سس آن است که امروزه همـراه بـا بيـشتر غـذاها، بـه   يکي از رايج  

ـ     يکچاپ نوع .مصرف مي شودفست فودها ويژه  ـ ي سس اسـت کـه معمـوالً از گوجـه فرنگ ـ  تهدهي رس  هي

ـ    ، دهنده سس کچاپ     لي تشک يمواد اصل . دگرديم  و خـک ي م، سـرکه، شـکر، نمـک، فلفـل          ،ي گوجـه فرنگ

ـ  کـرفس و ادو    از،ي از پ  يالبته گاه . باشد ي م نيدارچ ـ  هـم در ته  گـر ي جـات د   هي کچـاپ اسـتفاده  سـس  هي

  .کنند يم

:فرنگي   رب گوجه:ب

هاي متفاوت و  يکي ديگر از محصوالت اصلي گوجه فرنگي، رب آن است که به صورت کنسرو در وزن

براي تهيه  .شود  بازار عرضه مي مختلف بهيبه منظور استفاده درپخت غذا هااي  همچنين به صورت فله

راي پوست نازک، بافت نرم، توپر، رنگ قرمز تند، هاي درشت، دا رب گوجه فرنگي، اغلب از گوجه

  هاي  طعم خوب، درصد مواد جامد محلول باال و نيز گوجه
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هنگام حمل گوجه فرنگي به کارخانه . شود  و آلودگي به کپک و ساير آفات استفاده ميکم تخمسالم، 

بنابراين بهتر است گوجه ها آسيب نرساند،  بايد مراقب بود تا فشارهاي ناشي از حرکت، به گوجه فرنگي

شستشو و ضدعفوني کردن . هاي کوچک و مناسب حمل و نقل، نگهداري شوند ها در محفظه فرنگي

 .هاي موجود، بسيار حايز اهميت است گوجه فرنگي، براي جداسازي ذرات گل و الي و آلودگي

: آب گوجه فرنگي:ج

هاي اخير به صورت نسبي جايگاه خود را  يکي ديگر از محصوالت تهيه شده از گوجه فرنگي که در سال

امروزه گاهي آب  . تثبيت کرده است، آب آن است از کشور هايبرخدر سبد تغذيه خانوارهاي 

آب در ضمن کنند زده يا به صورت غليظ شده به بازار عرضه ميو يخ  منجمدفرنگي را به صورت  گوجه

.ردي گيقرارماستفاده ز مورد ينهاي صورت و بدن  ماسکگوجه فرنگي در تهيه انواع 

  :کنسرو کوجه فرنگي:د

براي تهيه کنسرو رد، ي گيمورد استفاده قرارم........ ز جهت مصرف در پخت غذاوي نينسرو گوجه فرنگک

  .کنند هاي يکسان و بدون له کردن، کنسرومي ها را در اندازه گوجه فرنگي اغلب گوجه
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  :کاالي قابل جانشين۶-۱

ه به انواع غذا ها مورد بهره قرار که محصوالت مورد اشاره به عنوان طعم دهنده و رنگ دهندياز آنجائ

ما مورد استفاده قرار داد ي گوجه تازه را به شکل خرد شده و رنده شده مستقيتوان به نوعيرد مي گيم

و ) ز  و زمستانييپا( آسان در فصول مختلف سال ين دسترسيکن به لحاظ سهولت در کاربرد و همچنيل

 مناسب  ،امکان رقابت با اشکال مورد اشاره در طرح را مت تمام شدهيز قي و ني در نگهداريز ماندگارين

.          نخواهند داشت

  :ياي امروزاهميت استراتژيکي کاال در دن ۷-۱

 ، با ي و اقتصادي صنعتينه هاي در زمي در سطح جهان و کشورمان ، بازنگريبا روند تحوالت اقتصاد

 مصرف آنها يرود روز ي انتظار مي  امروز که حتياي در دنيلي فسي به انرژيتوجه به کاهش وابستگ

 يبه صنعت فرآورده ها و صدور نفت توجه ي از اقتصاد تک محصوليي رهاين برايبنابرا متوقف شود ،

 آن گسترش يد و فرآورده هاي که تولياز جمله محصوالت کشاورز. ابد ي ي ميشتريت بي اهميکشاورز

 فراوان ي آن به لحاظ کاربرد هاين محصول و فرآورده هاي است ،ايافته  گوجه فرنگي ياديو توسعه ز

.      باشندي ميژه ايوت ي اهميدارا......... رستورانها و و مصرف آن در اکثر منازل ،

  : کننده و مصرف کننده توليد عمده کشورهاي۸-۱

انجام  درصد فرآوري را ٩٠ کشور اول ١٢فرنگي را دارند و تنها   کشور جهان، امکان فرآوري گوجه٣٧ 

اين  ازو  پس از آمريکا، ايتاليا، چين و ترکيه مقام پنجم را به دست آورد ٢٠١٠ايران در سال . دهند مي
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محصوالت گوجه  از% ٦٠بازار صادرات اين محصوالت را دراختيار دارند كه % ٩٤ كشور ٧ كشور فقط ١٢

  .اند هفرنگي فرآوري شده را از مراكز كشت و فرآوري به مناطق مصرف صادر نمود

ن يانه و عراق بزرگتريه، خاورمي، روسي شرقي اروپاينده کشورهاي سال آ٣   تا قهاين تحقيبر اساس آخر

 نقطه انه يه و خاورمي با روسينکه همجواري ابا توجه به .  ا خواهند بودي دنيمصرف کننده گوجه فرنگ

    راني ادکنندگاني تولي برا يقوت

ه و ي عراق، روسي سال گذشته به کشورها٢ کشور در طول يفرنگ درصد صادرات گوجه ٩٠  باشديم

 ين در حالياز دارد و اي ني هزار تن رب گوجه فرنگ١٦٠ه ساالنه به يکشور روس. افغانستان بوده است

  . شودين ميران تأمياز توسط اين ني درصد از ا١٠است که فقط 

  :  مشخصات فني محصول١-٩

 يو مواد معدن امالح، آب، Cو  A ،B1 ،B2ن يتامي سرشار از و کهاستگوجه فرنگي يکي از سبزيهاي مهم 

موجود  قندزان يم. ک و کبالت استي، ارسنيرو، مس، آهن، ميزيمن، ميپتاس، ميسد، فسفر، ميکلساز جمله 

ز در گوجه ي نيو چرب نيپروتئ ياندک بوده و عالوه بر آن مقدار) گلوکز و فروکتوز( يدر گوجه فرنگ

.  شود يکوپن بوده که سبب ابعاد رنگ قرمز آن مي ليرنگ گوجه فيرنگ دانه اصل.  وجود دارديفرنگ

 روده انسان يها له سلوليدها بوده که به وسينوئي از کاروتير فراواني مقادي حاويپوست گوجه فرنگ

ها در  ي سبزي اصليها هي از پايکياد، ي زي به علت دارا بودن مواد مغذيگوجه فرنگ.  شود يجذب م

ا ين رفتن ي سبب از بي آن است که پختن گوجه فرنگمهمنکته . آمد است معروف و کاريي غذايها ميرژ

  .کند  يتر م  هضم آن را در بدن آساني آن نشده و حتيزان مواد مغذيکاهش م
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: فرنگي خواص گوجه۱۰-۱ 

.  شود يمپروستات  سبب کاهش ابتال به سرطان لوزالعمده و يفرنگ مصرف گوجه -۱

ن يشود و به هم  يخون مکلسترول بد جاد ياست که مانع ا يدانياکس يآنت، يکوپن گوجه فرنگيل -۲

  .  کند ي ميريجلوگ ي قلبيها يماريبل از بروز حمالت و يدل

است و  فشارخونو  ابتيد به  افراد مبتالي براي مناسبيو قند غذا نمک ل نداشتني به دليفرنگ  گوجه-۳

.تافراد مؤثر اس کاهش وزن اندک، در يبر و مواد قنديل داشتن في به دليفرنگ گوجه

.شود  ي مدر مادران ر و بهبود بافت يش شيآن موجب افزاگوجه و مشتقات مصرف  -۴

. ژه پوست صورت استيبدن به و  پوستيشاداب ضامن سالمت و يفرنگ گوجه-۵

.  افراد استيها تي رفع عصباني برايسب مناي دارويفرنگ گوجه-۶

 يها م و سالمت پوست، مخاط و استخوان يينايت بيتقو، سبب يموجود در گوجه فرنگ A نيتاميو -۷
  .شود 
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  فرنگي ارزش غذايي گوجه

تازه   گوجه  گرم۱۰۰مواد موجود در هر 

گرم ۹۳آب
کيلو کالري ۲۰انرژي

گرم ۴قند
گرم ۰,۳چربي
گرم ميليB1 ۰,۰۹ ويتامين
گرم ميلي B2 ۰,۰۴ ويتامين
گرم ميلي B3۰,۵ ويتامين

گرم ميلي C۳۸ ويتامين
گرم ميلي ۲۸۰پتاسيم
گرم ميلي ۱۰منيزيم
گرم ميلي ۳سديم
گرم ۲,۱فيبر

گرم ۱۰۰ هر در کچاپ غذايي ارزش
يلوکالريک ۷,۷۱ يانرژ

گرم ۴,۲ دراتيکربوه
گرم يليم۱,۳ يچرب
گرم يليم ۹۰ نيپروتئ
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گرم يليم c ۱۴ نيتاميو
کروگرميم E ۹۲۰ نيتاميو

  :تقاضا و عرضه وضعيت-۲

  :بررسي بازار جهاني و کشوري۱-۲

و در شرايط جوي ) کشور١٧٠(فرنگي يکي از سبزيجاتي است که در بسياري از کشورهاي جهان  گوجه

هاي سالم و زيبايي  گوجه: کنند  دسته تقسيم مي٢آوري، گوجه را به  در حين جمع. کند متفاوت رشد مي

هايي که براي فرآوري و کنسرو شدن به کارخانجات  شود و گوجه که به شکل تازه به بازار روانه مي

ر جهان هستند و ترين توليدات صنايع تبديلي د فرنگي و محصوالت تبديلي آن، از مهم گوجه. روند مي

  گوجه، شود که رب فرنگي تازه در کارخانجات فرآوري مي  ميليون تن گوجه٣٨ تا ٣٣ساالنه حدود 

فرآوري شده   ميليون تن گوجه فرنگي٢/٣٧ در جهان حدود ٢٠١٠ در سال  ومحصول عمده آن است

  .است

در ٢٠١٠ سال يطفرنگي  هاي گوجه  فرآورده وي گوجه فرنگمصرف سرانهکه دهد  آمار نشان مي

 كيلوگرم مي ١٩ كيلوگرم و در اروپا ي شرقي ٢٤اروپاي غربي   كيلوگرم در٣٣امريكاي شمالي معادل 

اين توليدات را بخود اختصاص داده اند در   امريكا و اروپا حدود دو سوم از كل مصرفباشد و مجموعاً

 ٤وگرم و درامريكاي جنوبي كيل٥كيلوگرم درافريقا  ٤/٠حاليكه مصرف سرانه اين محصول در آسيا 

 از گوجه ها در جهان و در کشورها يمي و نكيلوگرم  مي باشد ٢٦كيلوگرم و براي ايران معادل 

  .شودي ميفرآور
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مصرف اين   درصد رشد داشته است و٧/٣٣ توليد فرآورده هاي گوجه فرنگي ٢٠٠٠-٢٠١٠در دهه 

سرانه فرآوردهاي  مصرف .د داشته استدر ده سال بموازات توليد رش% ٣٣محصوالت هم با افزايش 

  .فته استافزايش يا% ٣ حدود هگوجه فرنگي در جهان  هر سال

  :١٠٢٠سال  صادرات جهاني در

ميليون تن رب تخمين زده  ٨/٢ در جهان صادرات شده است ٢٠١٠مقدار رب گوجه فرنگي كه در سال 

 .مي شود

ه ، خرد شده و رنده شده در جهان صادرات شده كند  ميليون تن گوجه فرنگي پوست٣٥/١در اين سال 

  .انواع سس هاي گوجه فرنگي در جهان مبادله شده است تن كچاپ وون يليم١/١است در اين سال 

از كل تجارت جهاني اين % ٢٩ با صادرات ٢٠١٠گوجه فرنگي در سال  مقام اول صادر كننده محصوالت

سپس. مقام دوم را به خود اختصاص داده است % ٢٨ا ايتاليا است بعد از آن چين ب محصوالت متعلق به

آلمان، كانادا و تركيه هر  %٣يونان ، ايران ، هلند، شيلي هر كدام حدود % ٦پرتقال % ٧امريكا % ١٠اسپانيا 

كاستاريكا، لهستان، روسيه، آرژانتين و فرانسه  و كشورهاي مكزيك، بلژيك، مجارستان،% ١كدام بيش از 

  .هستند در رتبه هاي بعدي

  : ١٠٢٠واردات جهاني در سال 

، فرانسه  روسيه ، انگلستان ، ايتاليا ،  كشور آلمان٦جهان در  از واردات رب گوجه فرنگي در% ٦٠مجموعا 

.است و ژاپن انجام پذيرفته

واردات % ٣١واردات تقريبا دو سوم محصول گوجه فرنگي پوست كنده و خرد شده توسط انگلستان با 
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واردات تقريبا دو سوم محصول سس و .پذيرد انجام مي% ٧و ژاپن % ٩فرانسه % ١٥ با جهاني، آلمان

به % ٩ و آلمان  %١١مريكا آ  %١٢، فرانسه % ١٣جهاني ، كانادا  واردات% ١٧   كشور انگلستان با٥كچاپ را 

  .اند خود اختصاص داده

،  مقام اول نگي آلماندر مجموع در ميان كشورهاي وارد كننده محصوالت فرآوري شده گوجه فر

آنها كانادا، آمريكا و بلژيك  و بعد از انگلستان دوم ، فرانسه و روسيه سوم و چهارم و ژاپن پنجم را دارند

  .مي باشند

  :برداري بهره ظرفيت بررسي۲-۲

  واحد هاي  فعال کنسرو گوجه فرنگي 

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

۱  شرقي  آذربايجان ٥٠٠٠,٠٠ تن
 تهران ١٥٠,٠٠ تن ۱
 فارس ٤٥٠,٠٠ تن ۱
 کرمانشاه ١٥٠٠٠,٠٠ تن ۱
٤  سنجش واحد جمع ٢٠٦٠٠,٠٠ تن

  واحد هاي فعال آب گوجه فرنگي 

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد
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١  البرز ١٠٠,٠٠ تن
۱  شرقي  آذربايجان ٢٠٠,٠٠ تن
٣  تهران ١٢٥٠,٠٠ تن
 رضوي  خراسان ١٠٠,٠٠ تن ١
 خوزستان ٢٠٠٠,٠٠ تن ١
 فارس ٥٠٠,٠٠ تن ١
 گيالن ٥٠,٠٠ تن ١
 مازندران ٣١٠٠,٠٠ تن  ۲
١  مرکزي ٨٠٠٠,٠٠ تن
 سنجش واحد جمع ١٥٣٠٠,٠٠ تن  ۱۲

  واحد هاي فعال انواع رب گوجه فرنگي
تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

٧  اردبيل ٧٦٧٠,٠٠ تن
 اصفهان ١٧٦٠٠,٠٠ تن ۲
٣٠  البرز ٤٩٧٦٢,٠٠ تن
١  ايالم ٤٠٠٠,٠٠ تن
٢٢  شرقي  آذربايجان ٤٠٨٥٠,٠٠ تن
٢٧  غربي  آذربايجان ٤٧٨٠٠,٠٠ تن
٤٢  تهران ٧٦٦٧٩,٠٠ تن
١  بختياري  چهارمحال ١٢٠٠,٠٠ تن
 جنوبي  خراسان ١٦٠٠,٠٠ تن ١
٥٩  رضوي  خراسان ٢٠٥٥٠٠,٠٠ تن
 شمالي  خراسان ٤٠٠٠,٠٠ تن ٢
٦  خوزستان ٤٧٦٠٠,٠٠ تن
۴  زنجان ٢١٤٠٠,٠٠ تن
١  سمنان ٢٠٠٠,٠٠ تن
٣٣  فارس ١١٦٨١٠,٠٠ تن
 قزوين ٤٣٩٤٨,٠٠ تن ٨
 قم ٥٢٠٠,٠٠ تن ٢
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١  کردستان ٣٠٠,٠٠ تن
٧  کرمان ٣٨١٩٥,٠٠ تن
٣  کرمانشاه ٢٦١٠٠,٠٠ تن
١٠  گلستان ٨٤٦٠٠,٠٠ تن
 گيالن ٣٣٠٠,٠٠ تن ٢
٣  لرستان ١٢٨٠٠,٠٠ تن
٩  مازندران ٣٠٠٥٠,٠٠ تن
١  مرکزي ٤٠٠٠,٠٠ تن
٨  همدان ٢٠٤٠٠,٠٠ تن
٤  يزد ٢٩٠٠,٠٠ تن

٣٠١  سنجش واحد جمع ٩١٦٢٦٤,٠٠ تن

  واحد هاي فعال سس گوجه فرنگي     

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

 اصفهان ٤١٨٥,٠٠ تن ٦

١٦  البرز ٧٦٣٤,٠٠ تن
٥  شرقي  آذربايجان ١٧٠٠,٠٠ تن

 بيغر  آذربايجان ١٥١٥,٠٠ تن ٤

٢٥  تهران ١٢١٧٩,٠٠ تن

٢٤  رضوي  خراسان ١٨٨٧٠,٠٠ تن
٢  خوزستان ٩٢٠,٠٠ تن

٢  زنجان ٢١٥٠,٠٠ تن
١  سمنان ٦٠٠٠,٠٠ تن

٧  قزوين ١١٦٤٠,٠٠ تن

٤  قم ٤٥٦٥,٠٠ تن

٢  کرمان ١٤٠,٠٠ تن
١  کرمانشاه ١٤٠,٠٠ تن

٤  گلستان ٢٠٥٠,٠٠ تن
٢  گيالن ٨٥٠,٠٠ تن
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  :جديد هاي طرح وضعيت۳-۲
  واحد هاي در دست احداث کنسرو گوجه فرنگي

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

٣  شرقي  آذربايجان ٧١٥٠,٠٠ تن
٢  غربي  آذربايجان ١٠٠٠٠,٠٠ تن
١  تهران ٣٠٠٠٠,٠٠ تن
١  فارس ١٠٠,٠٠ تن
١  قزوين ٤٠٠,٠٠ تن
١  کرمانشاه ٥٠٠,٠٠ تن
٢  گلستان ١٦٠٠٠,٠٠ تن
٢  مازندران ٣٥٠٠,٠٠ تن
١  مرکزي ٢٠٠٠,٠٠ تن
١٤  سنجش واحد جمع ٦٩٦٥٠,٠٠ تن

  واحد هاي در دست احداث آب گوجه فرنگي

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

١  البرز ٢٠٠٠,٠٠ تن
١  شرقي  آذربايجان ٤٠٠٠,٠٠ تن
٢  غربي  آذربايجان ١٠٠٠٠,٠٠ تن
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١  تهران ١٠٠٠,٠٠ تن
١  خوزستان ١١١٠٠٠٠,٠٠ تن
١  زنجان ١٠٠٠,٠٠ نت
١  فارس ٣٠٠,٠٠ تن
١  قزوين ١٢٠٠,٠٠ تن
٢  مازندران ١٥٠٠٠,٠٠ تن
١  مرکزي ٣٠٠٠٠,٠٠ تن

١٢  سنجش واحد جمع ١١٧٤٥٠٠,٠٠ تن

  واحد هاي در دست احداث ا نواع رب گوجه  فرنگي

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

 اصفهان ١٩٥٠٠,٠٠ تن  ۱۰
۳۴  البرز ٦٣٨٧٥,٠٠ تن
۲  ايالم ٥٣٠٠,٠٠ نت
٢٠  شرقي  آذربايجان ٤٧٤٠٠,٠٠ تن
۱۳  غربي  آذربايجان ١١٧١٠٠,٠٠ تن
 بوشهر ٤٢٣٠٠,٠٠ تن ٨

١٧١  تهران ٤٠١٦٣٠,٠٠ تن
٢  بختياري  چهارمحال ١٥٠٠,٠٠ تن
١  جنوبي  خراسان ٣٥٠٠,٠٠ تن
٧  رضوي  خراسان ٢٠٦٠٠,٠٠ تن
٣  شمالي  خراسان ١٤٥٠٠,٠٠ تن
٩  خوزستان ١٤٤٧٨٢٥٠,٠٠ تن
٢  زنجان ٥٠٠٠,٠٠ تن
١  سمنان ١٠٠٠,٠٠ تن
٢  بلوچستان و  سيستان ١٣٠٠٠,٠٠ تن
٥٥  فارس ١٥٤٩٥٠,٠٠ تن
١٨  قزوين ١٣٧٤٣١٠,٠٠ تن
 قم ٦٠٦,٠٠ تن ٣
١٣  کردستان ٧٢٧٠٠,٠٠ تن
٧  کرمان ٢١٦٤٠٠,٠٠ تن
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٥  کرمانشاه ١٨٢٠٠,٠٠ تن
٢  وبويراحمد  کهکيلويه ١٧٥٠,٠٠ تن

 گلستان ٢٩٤٠٠,٠٠ تن ٥
 گيالن ١٠٠٠,٠٠ تن ٣
 لرستان ١٨٠٠٠,٠٠ تن ٤
١٨  مازندران ٣٩٣٠٠,٠٠ تن
 مرکزي ٣٦٨٠٠,٠٠ تن ٧

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

١  هرمزگان ٢٢٥٠٠,٠٠ تن
٣  همدان ٢٢٩٠٠,٠٠ تن
٥  يزد ٥٢٠٠,٠٠ تن

٤٣٤  سنجش واحد جمع ١٧٢٤٨٤٧١,٠٠ تن

   هاي در دست احداث سس گوجه فرنگيواحد 

تعداد  استان ظرفيت سنجش واحد

 اصفهان ٤٧٥٠,٠٠ تن ٧
١٥  البرز ٢٢٦٧٠,٠٠ تن
٢  ايالم ٩٥٠,٠٠ تن
٤  شرقي  آذربايجان ٧٦٠٠,٠٠ تن
٥  غربي  آذربايجان ٢٦٤٠,٠٠ تن
٣  بوشهر ١٥٣٤٠,٠٠ تن

١٠٠  تهران ٩٦٨٥٠,٠٠ تن
١  جنوبي  خراسان ٦٠٠,٠٠ تن
٦  رضوي  خراسان ١٩٥٠,٠٠ تن
١  شمالي  خراسان ٢٠٠,٠٠ تن
٣  خوزستان ٢٤٠٠٧٠٠,٠٠ تن
٢  زنجان ٩٥٠,٠٠ تن
١  سمنان ٦٠٠٠,٠٠ تن
٣  فارس ١٣٠٠,٠٠ تن
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٦  قزوين ٧١٠٠,٠٠ تن
٢  قم ٥٠٠,٠٠ تن
٢  کردستان ١٥٠٠,٠٠ تن
٢  کرمان ١٥٨٠,٠٠ تن
٢  کرمانشاه ٦٠٠,٠٠ تن
١  وبويراحمد  هکهکيلوي ١٧٠٠,٠٠ تن
٣  گلستان ١١٥٠٠,٠٠ تن

 استان ظرفيت سنجش واحد  تعداد

 گيالن ٣٠٠,٠٠ تن ١
 لرستان ١٢٠٠,٠٠ تن ٢
١٨  مازندران ٢٩٦٤٠,٠٠ تن
٤  مرکزي ٥٩٥٠,٠٠ تن
٢  هرمزگان ٥٢٥,٠٠ تن
١  همدان ٥٠٠,٠٠ تن
٢  يزد ٤٧٠,٠٠ تن

٢٠١  سنجش واحد جمع ٢٦٢٥٥٦٥,٠٠ تن

  : محصول واردات درون بررسي۴-۲

 )کيلو گرم(وزن  )واردات(شرح کاال شماره تعرفه کشور سال
ارزش
دالري

١٣٨٨
امارات متحده 

 عربي
٥٥٦ ٣٠٠ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠

١٣٨٤
امارات متحده 

 عربي
١٢٦٩٠٤٤ ٢٢٢٦٩٨٨ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠

٢٢٢٧٢٨٨١٢٦٩٦٠٠  جمع کل
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ارزش دالري )کيلو گرم(وزن  )واردات(کاالشرح  شماره تعرفه کشور سال

 ٢١٠٣٢٠٠٠ منطقه آزاد كيش ١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس 

 هاي  گوجه فرنگي
١٠٨٠٥ ١٨٩٠٠

١٣٨٨
امارات متحده 

 عربي
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس ٢١٠٣٢٠٠٠

 هاي  گوجه فرنگي
٩٥٢٣ ٧٦٦٠

٢٦٥٦٠٢٠٣٢٨  جمع کل

ارزش دالري )کيلو گرم(وزن  )واردات(االشرح ک شماره تعرفه سال

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
٢٠٣٢٨ ٢٦٥٦٠

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٧
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
٣٣٩٠١ ٦٠١٢٦

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٦
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
٣٥٣٨٢ ٦٨٥٣٥

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٥
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
٤٥٥٩ ١١٤٤٣

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٤
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
٣٥٢٩٥ ٤٨٥٩٠
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  :مصرف روند بررسي۵-۲
  رب گوجه فرنگي

واردات  سال
  )تن(

  صادرات
  )تن(

  ميزان توليد
  )تن(

  ميزان مصرف
  )تن(

  سرانه مصرف
  )کيلو گرم(

۱۳۸۵  ۲۲۲۷  ۷۲۹۳۲  ٦٦٧٩٥٨ ۵۹۷۲۵۳  ۸,۵  
۱۳۸۶  ۰  ۹۴۶۹۶,۸  ٧٤٢١٧٥ ۶۴۷۴۷۸,۲  ۹,۲  
۱۳۸۷  ۰  ۹۱۱۰۷,۵  ٨٢٤٦٣٨ ۷۳۳۵۳۰,۳  ۱۰,۴  
۱۳۸۸  ۰,۳  ٩١٦٢٦٤  ١٠٢٢٩٣  ۸۱۳۹۷۱,۳  ۱۱,۶  

  سس گوجه فرنگي

واردات  سال
  )تن(

  صادرات
  )تن(

  يدميزان تول
  )تن(

  ميزان مصرف
  )تن(

  سرانه مصرف
  )کيلو گرم(
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۱۳۸۵  ٦٤٥٠٢ ٣٢١,٦ ٤٨,٥ ۶۴۲۲۸,۹  ۰,۹  
۱۳۸۶  ٧١٦٦٨ ١٤٠,٦ ٦٨,٥ ۷۱۵۹۵,۹  ۱  
۱۳۸۷  ٧٩٦٣١ ١١٨,٩ ٦٠ ۷۹۵۷۲,۱  ۱,۱  
۱۳۸۸  ٨٨٤٧٨ ٤٦٦,٩ ٢٦,٥  ۸۸۰۳۷,۶  ۱,۲  

  آب گوجه فرنگي

واردات  سال
  )تن(

  صادرات
  )تن(

  ميزان توليد
  )تن(

  ميزان مصرف
  )تن(

  سرانه مصرف
  )کيلو گرم(

۱۳۸۵  ۰  ۰  ١١١٥٤ ١١١٥٤  ۰,۱  
۱۳۸۶  ۰  ۰  ٠,١ ١٢٣٩٣ ١٢٣٩٣
۱۳۸۷  ۰  ۰  ۱۳۷۷۰  ۱۳۷۷۰  ۰,۱  
۱۳۸۸  ۰  ۴۴۴۰  ١٥٣٠٠  ۱۰۸۶۰  ۰,۱  

  کنسروگوجه فرنگي

واردات  سال
  )تن(

  صادرات
  )تن(

  ميزان توليد
  )تن(

  ميزان مصرف
  )تن(

  سرانه مصرف
  )کيلو گرم(

۱۳۸۵  ۰  ۱۵۶,۶  ١٥٠١٨ ۱۴۸۶۱,۴  ۰,۲  
۱۳۸۶  ۰  ۶۵,۳  ٠,٢ ١٦٦٢٠,٧ ١٦٦٨٦
۱۳۸۷  ۰  ۵۵۱۷,۱  ٠,٢ ١٣٠٢٢,٩  ١٨٥٤٠
۱۳۸۸  ۰  ۴۴,۵  ٠,٢ ٢٠٥٥٥,٥  ٢٠٦٠٠

  :محصول صادرات روند بررسي۶-۲

ارزش دالري )کيلو گرم(وزن  )صادرات(شرح کاال  شماره تعرفه سال

كامل  يا به  صورت قطعه ,گوجه  فرنگي٢٠٠٢١٠٠٠ ١٣٨٨
 و غيره, محفوظ شده  در سركه , قطعه 

٤٤٤١٩ ٤٤٦٦٢
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كامل  يا به  صورت قطعه ,گوجه  فرنگي٢٠٠٢١٠٠٠ ١٣٨٧
 و غيره, محفوظ شده  در سركه , قطعه 

٤٩٦٥٠ ٦٥٣٢٧

كامل  يا به  صورت قطعه,گوجه  فرنگي٢٠٠٢١٠٠٠ ١٣٨٦
 و غيره, محفوظ شده  در سركه , قطعه 

٣٤٩٩٢٢٨ ٥٥١٧١١٠

٢٠٠٢١٠٠٠ ١٣٨٥ 
كامل  يا به  صورت قطعه ,ه  فرنگيگوج

 و غيره, محفوظ شده  در سركه , قطعه 
١٥٢٢٣٦ ١٥٦٦٠٠

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 

سال  ارزش دالري )کيلو گرم(وزن  )صادرات(شرح کاال  شماره تعرفه

١٣٨٨  ١٢٥٨٢١٦٤٨ ١٠٢٢٩٣٠٤٧ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠
١٣٨٧  ٩٧٩١٢٦٧٧ ٩١١٠٧٥٢١ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠
١٣٨٦  ٦٨٦٤٢٥٠٤ ٩٤٦٩٦٨٧٨ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠
١٣٨٥  ٣٦٨٧٣١٦٦ ٧٢٩٣٢٠٢٨ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠
١٣٨٤  ٢٠٤٢١٩٣٤ ٣٩٦٦٠٦٢٣ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠
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ارزش دالري )کيلو گرم(وزن  )صادرات(اال شرح ک شماره تعرفه سال

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
٤٩٤٤٤٤ ٤٦٦٩٧٢

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٧
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
١٢٩١٣٨ ١١٨٩٠٠

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٦
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
١٤٨٨٤٤ ١٤٠٦٩٢

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٥
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
٢٢٧٣٠٩ ٣٢١٦٢٢

٢١٠٣٢٠٠٠ ١٣٨٤
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه 

 فرنگي
١٢٠١٤٢ ١٤٧٩٠٦
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دار
مق

صادرات سس گوجه فرنگی

 )صادرات(شرح کاال شماره تعرفه کشور سال
وزن

)کيلو گرم (
ارزش 
دالري

فدراسيون   ۱۳۸۸
روسيه

, كامل  يا به  صورت قطعه قطعه ,گوجه  فرنگي٢٠٠٢١٠٠٠
 و غيره, محفوظ شده  در سركه 

۲۸۹۱۰ ٣١٨٠١

 ٢٠٠٢١٠٠٠ كانادا ۱۳۸۸
, كامل  يا به  صورت قطعه قطعه ,گوجه  فرنگي

 و غيره, محفوظ شده  در سركه 
۱۲۵۰۰ ١٢٥٠٠

 ٢٠٠٢١٠٠٠ عراق ١٣٨٨
, كامل  يا به  صورت قطعه قطعه ,گوجه  فرنگي

 و غيره, محفوظ شده  در سركه 
١١٨ ٢٩٥٢

٤٤٦٦٢٤٤٤١٩  جمع کل
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 شماره تعرفه کشور سال 
شرح کاال

 )صادرات(
  وزن

 )کيلو گرم(
ارزش دالري

١٠٤٣٢٩  ۱۶۹۲۷۰ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ پاكستان ١٣٨٨

 ٢٥٥٩٤ ۲۳۷۳۴ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ ژاپن ١٣٨٨

 ٥٥٣٩٢ ٤٢٧٧٢ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ گرجستان ١٣٨٨

٣٤٧٥٦٣ ٣٢٨٨٩٣ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ آذربايجان ١٣٨٨
 ٢٢٥ ١٧٣ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ آفريقاي جنوبي ١٣٨٨
 ١٦٧٥١ ١٤٢١١ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ آلمان ١٣٨٨

٢٥٢ ١٣٣ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ اتيوپي ١٣٨٨

١٢٨٠ ١٠٦٧ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ اردن ١٣٨٨
٢٢٦ ١٨٨ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ ارمنستان١٣٨٨
١٥١٢٨٤ ١١٦٣٧٢ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ ازبكستان ١٣٨٨
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١٢١٣٢٣ ٩١٣١٨ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ استراليا١٣٨٨
٢٥٧٩١٤٥٠ ١٩٨٧٦٤٣٧ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ انستانافغ١٣٨٨
٤٧٣٥٧٣٤ ٣٩٧٠٨٥٤ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ امارات متحده عربي١٣٨٨

١٧٩١٩١ ١٤٨٦٠٤ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ انگلستان١٣٨٨
١٣٤٧٠٧ ١١٨١٣٢ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ اوكراين١٣٨٨
اياالت متحده  ١٣٨٨

آمريكا
٢٧٦٦٠٥ ٢١٢٧٧٤ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠

٨٢٨٦٩ ٧٩٨٠٦ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ بحرين١٣٨٨
٣١٩٩٢٣ ٢٤٦٢١٧ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ تاجيكستان١٣٨٨
٣٣٥٥١٩٩ ٢٥٩٦٤٨٩ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ تركمنستان١٣٨٨
١١٠٦٧ ٩٢١٨ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ تركيه١٣٨٨
١٨٥٣٣ ١٩٠٦٧ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠  جمهوري كره١٣٨٨
جمهوري متحده  ١٣٨٨

تانزانيا
٢٦٩٩٧ ٣٢١٩٦ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠

٢٠٢٢ ١٥٥٥ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ دانمارك١٣٨٨

 شماره تعرفه کشور  سال 
شرح کاال

 )صادرات(
  وزن

)کيلو گرم(
ارزش دالري

٤١٥٨٢ ٣٤٦٤٥ يرب  گوجه  فرنگ ٢٠٠٢٩٠١٠  روماني١٣٨٨
١٤١١٥٤ ١١٠٠٣٥ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ سوئد١٣٨٨

١١٠٣٦٨٧ ١١٣٥٤٨٠ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ سودان١٣٨٨
٣٢٠٢٩ ٤٥٧٥٦ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ سومالي١٣٨٨
٧١٦٦٩٣٧٨ ٥٧٨٦٩٦٩٢ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ عراق١٣٨٨

٦٣٢٢٥ ٧٥٦٠٠ جه  فرنگيرب  گو ٢٠٠٢٩٠١٠ عربستان سعودي١٣٨٨

٢٤٢٨٧ ٢٠٢٢٤ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ عمان١٣٨٨
١٥٥٧١٥٩٦ ١٣٧٦٥٣٢٦ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ فدراسيون روسيه١٣٨٨
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١١٥٤٠ ٩٤١٤ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ فيليپين١٣٨٨

٢٢٧٦٦١ ١٨٢٢٧٧ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ قرقيزستان١٣٨٨

١٧٠٦٧٥ ١٣١٢٩٠ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ قزاقستان ١٣٨٨
١٨٥٢١٠ ١٩٢٩٨١ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ كانادا١٣٨٨
٥٣٤٨٩ ٥١٥٥٨ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ كنيا١٣٨٨
٤٨٩٩٣٣ ٣٨٢٩٦٤ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ كويت١٣٨٨
٢٥٣ ٢١١ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ مالديوز١٣٨٨
١١٩٤٩٩ ٨٩٥٧١ ب  گوجه  فرنگير ٢٠٠٢٩٠١٠ مالزي١٣٨٨
٢٨٦٨ ٢٢٠٦ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ موزامبيك١٣٨٨
١٠٤٢٦ ٧٧٨٠ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ نيوزيلند١٣٨٨
٤٥٤٩ ٣٥٠٠ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ هلند١٣٨٨
٣٩٥٩ ٣٠٤٥ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ هند١٣٨٨
٦٠٨٢٥ ٥٠٦٨٨ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ يمن١٣٨٨
٧٥٣٠٧ ٥٩٣٢٤ رب  گوجه  فرنگي ٢٠٠٢٩٠١٠ قطر١٣٨٨

١٠٢٢٩٣٠٤٧١٢٥٨٢١٦٤٨  جمع کل
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 )صادرات(شرح کاال شماره تعرفه کشور سال
وزن

)کيلو گرم(
ارزش 
دالري

 ٢٠٠٢٩٠٩٠ ازبكستان ١٣٨٨
گوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  غيرمذكور

 ي  ديگر بجزدرسركه  يادرجوهر سركهدرجا
١٣٩٦١ ٢٤٩٦٠

 ٢٠٠٢٩٠٩٠ افغانستان١٣٨٨
گوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  غيرمذكور

 درجاي  ديگر بجزدرسركه  يادرجوهر سركه
۱۷۸۴۹۸۶ ١٠٣٤١٥٩

١٣٨٨
امارات 
متحده 
 عربي

٢٠٠٢٩٠٩٠ 
گوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  غيرمذكور 

 رسركه  يادرجوهر سركهدرجاي  ديگر بجزد
١٤٢٥ ٢٨٥٠

 ٢٠٠٢٩٠٩٠ تاجيكستان١٣٨٨
گوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  غيرمذكور

 درجاي  ديگر بجزدرسركه  يادرجوهر سركه
٥٥٢٦٣١ ٩٦٧٥٣٣

 ٢٠٠٢٩٠٩٠ تركمنستان١٣٨٨
گوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  غيرمذكور

 درجاي  ديگر بجزدرسركه  يادرجوهر سركه
٨٥٩٥٦٧ ١٤٥٨٢٠٦

 ٢٠٠٢٩٠٩٠ عراق١٣٨٨
گوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  غيرمذكور

 درجاي  ديگر بجزدرسركه  يادرجوهر سركه
١٨٠١٦٧ ١٣٨٥٦٧

 )صادرات(شرح کاال شماره تعرفه کشور سال
وزن

)کيلو گرم(
ارزش 
  دالري

فدراسيون١٣٨٨
 روسيه

يرمذكورگوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  غ٢٠٠٢٩٠٩٠
 درجاي  ديگر بجزدرسركه  يادرجوهر سركه

٢١٤٤٠ ٣٦٤٨٥

 ٢٠٠٢٩٠٩٠ قرقيزستان ١٣٨٨

گوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  
غيرمذكور درجاي  ديگر بجزدرسركه  

 يادرجوهر سركه
١١٠٨١ ١٨٧٨١

 ٢٠٠٢٩٠٩٠ قزاقستان١٣٨٨
گوجه  فرنگي آماده  يا محفوظ شده  غيرمذكور

 سركه  يادرجوهر سركهدرجاي  ديگر بجزدر
٤٤٠٦ ٨١٦٠

٤٤٤٠٥٢٨٢٦٧٨٨٣٧  جمع کل
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ازبكستان افغانستان امارات
ه متحد
ي عرب

تاجیكستان تركمنستا
ن

عراق فدراسیون
ھ روسی

قرقیزستا
ن

قزاقستان

وزن ( گرمکیلو ) 24960 1784986 2850 967533 1458206 138567 36485 18781 8160

دالریارزش 13961 1034159 1425 552631 859567 180167 21440 11081 4406

ار
مقد

)1388(صادرات آب گوجه فرنگی

 )صادرات(شرح کاال شماره تعرفه کشور سال
وزن

)کيلو گرم(
ارزش 
دالري

 ٢١٠٣٢٠٠٠ گرجستان ١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه

 فرنگي
٢٥٢ ١٤٠

 آذربايجان١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
١٠١٥ ٨١٦

 آلمان١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
٢٨٨ ٣٠٠

 استراليا١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
٤٩ ٥١

١٤١٩٧ ١٢٨٣٩  گوجه كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي ٢١٠٣٢٠٠٠ افغانستان١٣٨٨

http://www.pfgsite.com


  یجانشرقی استان آذربای صنعتيشهرك ها شرکت :تقاضی   م
    90آبان : تاریخ تدوین طرح  

33  

فرنگي

امارات متحده ١٣٨٨
 عربي

كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠
 فرنگي

٢١١٧ ١٢٦٤

 تاجيكستان١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه  ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
٢٣٠ ٢٤٠

 تركمنستان١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 يفرنگ
٦٤٩٣٧ ٦٧٣٥٣

جمهوري عربي ١٣٨٨
 سوريه

كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠
 فرنگي

٣٧٢ ٢٣٠

 سوئيس١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
١٨٠ ١٨٠

 عراق١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
٨١٢٦٥ ٧٧٥٣٠

 بستان سعوديعر١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
٨١٣٦٠ ٥٧٦٠٠

 فدراسيون روسيه١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
٢٤٦٠٤٠ ٢٤٦٢٨٦

 كويت١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
٢٠٠٤ ٢٠٠٠

 مالزي١٣٨٨
كچاب  گوجه  فرنگي و ساير سس هاي  گوجه ٢١٠٣٢٠٠٠

 فرنگي
١٣٨ ١٤٣

٤٦٦٩٧٢٤٩٤٤٤٤  جمع کل
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)وزن گرمکیلو ) 140 816 300 51 1283 1264 240 6735 230 180 7753 5760 2E+0 2000 143

دالریارزش 252 1015 288 49 1419 2117 230 6493 372 180 8126 8136 2E+0 2004 138

ان
یز
م

)١٣٨٨صادرات سال (سس گوجھ فرنگی 

  :چهارم برنامه پايان تا صادرات الويت با محصول به نياز بررسي۷-۲

  رب گوجه فرنگي

  )تن(ظرفيت خالي  ) عمليظرفيت( درصد ظرفيت توليد۷۰  )تن(ميزان توليد   )تن(ميزان مصرف  سال

۱۳۸۵  ۵۹۷۲۵۳  ٤٦٧٥٧٠,٦ ٦٦٧٩٥٨ ۱۲۹۶۸۲,۴  
۱۳۸۶  ۶۴۷۴۷۸,۲  ٥١٩٥٢٢,٥ ٧٤٢١٧٥ ۱۲۷۹۵۶,۳  
۱۳۸۷  ۷۳۳۵۳۰,۳  ٥٧٧٢٤٦,٦ ٨٢٤٦٣٨ ۱۵۶۲۸۳,۷  
۱۳۸۸  ۸۱۳۹۷۱,۳  ٦٤١٣٨٤,٨  ٩١٦٢٦٤  ۱۷۲۵۸۶,۵  
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  سس گوجه فرنگي

  )تن(ظرفيت خالي  )ظرفيت عملي(يد درصد ظرفيت تول۷۰  )تن(ميزان توليد   )تن(ميزان مصرف  سال

۱۳۸۵  ۶۴۲۲۸,۹  ٤٥١٥١,٤ ٦٤٥٠٢ ۱۹۰۷۷,۵  
۱۳۸۶  ۷۱۵۹۵,۹  ٥٠١٦٧,٦ ٧١٦٦٨ ۲۱۴۲۸,۳  
۱۳۸۷  ۷۹۵۷۲,۱  ٥٥٧٤١,٧ ٧٩٦٣١ ۲۳۸۳۰,۴  
۱۳۸۸  ۸۸۰۳۷,۶  ٦١٩٣٤,٦  ٨٨٤٧٨  ۲۶۱۰۳  

  آب گوجه فرنگي

  )تن(ظرفيت خالي  )ظرفيت عملي( درصد ظرفيت توليد۷۰  )تن(ميزان توليد   )تن(ميزان مصرف  سال

۱۳۸۵  ٧٨٠٧,٨ ١١١٥٤  ١١١٥٤ ۳۳۴۶,۲  
۱۳۸۶  ٣٧١٧,٩ ٨٦٧٥,١ ١٢٣٩٣ ١٢٣٩٣
۱۳۸۷  ۱۳۷۷۰  ۱۳۷۷۰  ۹۶۳۹  ٤١٣١ 
۱۳۸۸  ۱۰۸۶۰  ١٥٠  ١٠٧١٠  ١٥٣٠٠ 

  نسروگوجه فرنگيک

  )تن(ظرفيت خالي  )ظرفيت عملي( درصد ظرفيت توليد۷۰  )تن(ميزان توليد   )تن(ميزان مصرف  سال

۱۳۸۵  ۱۴۸۶۱,۴  ١٠٥١٢,٦ ١٥٠١٨ ۴۳۴۸,۸  
۱۳۸۶  ٤٩٤٠,٥ ١١٦٨٠,٢ ١٦٦٨٦ ١٦٦٢٠,٧
۱۳۸۷  ١٨٥٤٠ ١٣٠٢٢,٩  ۱۲۹۷۸  ٤٤,٩ 
۱۳۸۸  ٦١٣٥,٥  ١٤٤٢٠  ٢٠٦٠٠ ٢٠٥٥٥,٥
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  :وضعيت تقاضا۸-۲
  رب گوجه فرنگي

  يرميزان تقاضاي گذشته و سال جا= رديف ۲جمع   )تن(ميزان مصرف   )تن(صادرات  سال

۱۳۸۷  ۹۱۱۰۷,۵  ۷۳۳۵۳۰,۳  ۸۲۴۶۳۷,۸  
۱۳۸۸  ١٠٢٢٩٣  ۸۱۳۹۷۱,۳  ۹۱۶۲۶۴,۳  
۱۳۸۹  ۱۱۲۵۲۲  ۸۹۵۳۶۸  ۱۰۰۷۸۹۰  
۱۳۹۰  ۱۲۳۷۷۴  ۹۸۴۹۰۵  ۱۱۰۸۶۷۹  

  سس گوجه فرنگي 

  ميزان تقاضاي گذشته و سال جاري= رديف ۲جمع   )تن(ميزان مصرف   )تن(صادرات  سال

۱۳۸۷  ١١٨,٩ ۷۹۵۷۲,۱  ۷۹۶۹۱  
۱۳۸۸  ٤٦٦,٩ ۸۸۰۳۷,۶  ۸۸۵۰۴,۵  
۱۳۸۹  ٤٩٠ ۹۶۸۴۱,۶  ۹۷۳۳۱,۶  
۱۳۹۰  ٥٢٠  ۱۰۶۵۲۵,۶  ۱۰۷۰۴۵,۶  

  آب گوجه فرنگي

  ميزان تقاضاي گذشته و سال جاري= رديف ۲جمع   )تن(ميزان مصرف   )تن(صادرات  سال

۱۳۸۷  ۰  ۱۳۷۷۰  ١٣٧٧٠
۱۳۸۸  ۰  ۱۰۸۶۰  ١٠٨٦٠
۱۳۸۹  ۴۴۴۰  ۱۱۹۴۶  ۱۶۳۸۶  
۱۳۹۰  ۰  ١٣١٤٠  ۱۳۱۴۰  

  کنسروگوجه فرنگي
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  ميزان تقاضاي گذشته و سال جاري= رديف ۲جمع   )نت(ميزان مصرف   )تن(صادرات  سال

۱۳۸۷  ۵۵۱۷,۱  ١٨٥٤٠ ١٣٠٢٢,٩
۱۳۸۸  ۴۴,۵  ٢٠٦٠٠ ٢٠٥٥٥,٥
۱۳۸۹  ۴۹  ۲۲۶۱۱  ۲۲۶۶۰  
۱۳۹۰  ۵۴  ٢٤٨٧٢  ۲۴۹۲۶  

  :بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد-۳

بعد گوجه  شوند ي انجام مي اول شستشو و ضد عفونيد رب گوجه فرنگيدر تول :رب گوجه فرنگي:الف

.  شودي گوجه آن جدا مي پوست و برگ هاي مخصوصي هاي شود و توسط صافي خرد ميفرنگ

 گرفتن ي با آب گوجه مخلوط هستند و برايعنيق است ين مرحله به طور کامل رقيمحصول حاصل از ا

س ر عکي شود که در زيانجام م) Evaporator( به نام ين توسط دستگاهيظ شود که ايد تغليآب آن با

  . ديني بيآن را م
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علت .  آن انجام شده استيز رويظ، عمل پخت نين تغلين دستگاه همان رب است که در حي ايخروج

ن مرحله انجام ي است که در ايندي به نوع فرآيخوش رنگ و خوش طعم بودن رب دقت و توجه کاف

ن دستگاه گرفت که جهت ي از اي توان با توجه به نوع استفاده آن با هر غلظتيرب را م.  شوديم

 از يزه و عاريليد کامال استري شود که بايره مي ذخي مخصوصي درون بشکه هاي طوالنينگهدار

 دهد که رب گوجه يا نشان م ريدستگاهعکس .  به آن نرسديبيکروب بوده تا در دراز مدت آسيم

  . کندي ميط خاص بسته بندي را تحت شرايفرنگ

ا يک ي ي هاي، کنسرو کردن آن داخل قوطي رب گوجه فرنگي بند بستهيگر از روش هاي ديکي

ن يل شدند توسط دستگاه پر کن به مقدار معي ها استرينکه داخل قوطيبعد از ا.  باشدي مييلويم کين

ن عمل توسط ي شوند که ايزه ميلي ها استريز قوطيدر مرحله بعد ن.  شوديپر و درب آنها پرس م

  .ردي گيبخار صورت م
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 ١٢بسته ها به صورت .  کننديآماده م) نگ کردنيشر (يکيدن لفاف پالستي کشيبعد آنها را سرد و برا

  . شوند تا به انبار منتقل شونديده مي پالت چينگ و روي شرييتا
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ي ديگر ها افزودنيو  سرکه، شکرفرنگي،   سس گوجه فرنگي ترکيبي است از رب گوجه:سس کچاب:ب

سس گوجه فرنگي نيز . شود هاي کوچک و بزرگ به بازار عرضه مي بندي  طي پروسه توليد در بستهکه

هاي تيره، با قوام  مانند رب گوجه فرنگي بايد داراي رنگي روشن و شفاف، بدون ناخالصي و مواد و دانه

  .و غلظت يکنواخت باشد

 از Lycopersicum cicuicntumاه ي تازه که از گيست که هم از گوجه فرنگيسس كچاپ ، فرآورده ا

 با اضافه کردن يظ شده و هم از رب گوجه فرنگي پوست کنده و دانه گرفته و تغلSolanaccacخانواده 

ه و در ظروف مجاز گرم پر ي تهيه ها، بروش حرارتياز، ادوير، پي شامل نمک طعام، سرکه، سيمواد افزودن

 .  شودي ميشده و نگهدار

ل دهنده ي تشکيمواد اصل. شود يه ميده تهي رسي که معموالً از گوجه فرنگ سس استيسس کچاپ نوع

البته . باشد  ين ميخک و دارچين، ميري، سرکه، شکر، نمک، فلفل شي، گوجه فرنگيسس کچاپ امروز

  .کنند يه سس کچاپ استفاده ميگر هم در تهيه جات دياز، کرفس و ادوي از پيگاه
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 آب يده سپس صمغ را با مقدارياز مخلوط گرديآب نمک و پودر پخته شده و با يرب در مخزن پخت ر

  و شکر مخلوط و

ون اضافه يه جات بر طبق فرموالسيند و در انتها ادوي نماي مخلوط باال اضافه مي حل نموده و به آرام

 مواد نگهدارنده وسرکه شسته پر يشه هاي شود و سپس مخلوط به پرکن رفته و در شيده و هم زده ميگر

 ي در بسته بنديکت زنيد و بعد از اتي نمايزه شدن عبور ميزاتور جهت پاستوريده و از تونل پاستوريگرد

. شود يده و به انبار منتقل مي گرديبسته بند) کارتن(يينها

 شدگي و کپک هاي قرمز، سالم و بدون له  آب گوجه فرنگي را از گوجه فرنگي:يآب گوجه فرنگ:ج

آب گوجه فرنگي . ها را به خوبي شسته و جدا سازي کرد ين حال بايد گوجهدر ا. کنند زدگي تهيه مي 

. حاوي مقدار زيادي پکتين است که در نگهداري و حفظ محصول در شرايط مطلوب بسيار موثر است

 .شود پکتين مانع جدا شدن و رسوب مواد جامد آب گوجه فرنگي مي

هاي  دهند تا آنزيم ال با سرعت زياد، حرارت ميبراي حفظ پکتين، گوجه خرد و له شده را در دماي با

هاي  هاي له شده را از غربال سپس گوجه. آن از بين رفته و پکتين در آب گوجه فرنگي محفوظ بماند

آب گوجه فرنگي حالت اسيدي . کنند هاي زايد را جدا مي ريزي عبور داده و دانه، پوست و قسمت

هاي  بنابراين در حين کار و توليد بايد مراقبت. تر است کمي دارد و نسبت به ساير محصوالت، حساس

براي بهبود طعم  نمک درصد ۵/۰به طور معمول، حدود . بيشتري براي حفظ پاکيزگي آن به عمل آيد

فرنگي تحت حرارت الزم در حداقل زمان ممکن، پر  اي آب گوجهه ها اضافه شده و بسته به گوجه

  .شوند مي
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 :  گوجه فرنگيمشتقات توليد )مراحل(نمودار ٣-١
  نمودار فرآيند عمليات رب گوجه فرنگي

  گوجه فرنگي

 

  

    نمک         

 قوطي         

 خرد کردن و پيش پخت

 فيلتراسيون

 شستشو

 سورتينگ

 پخت

 اختالط

کد 
زني

 اتو کالو

پر (بسته بندي
)کردن
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   اليه کارتن٣ورق  
  LDPEلن ي اتيلم پليف    

  انبار محصول 

  نمودار فرآيند عمليات سس گوجه فرنگي 

رب تغليظ نشده    
 سرکه 

  نمک  
گر ي ديه و مواد افزودنيادو

  ..و
  شکر

  يکي پالستيقوط

  ه کارتني ال٣ورق  

  LDPEلن ي اتيلم پليف 

   انبار محصول

)شيرينگ(بسته بندي  

تالطاخ  

 بازرسي

 بسته
شيرينگ(بندي

(

کد 
زني

پر 
کردن

 پخت
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  نمودار فرآيند عمليات آب گوجه فرنگي

گوجه فرنگي  

  

  

  

  بطري 

  بليل       

 فيلتراسيون

 خرد کردن

 پاستوريزاسيون

  پختپيش

کد 
زني

ليبل 
زن

)پر کردن(  

 شستشو

 همونايزر
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  ه کارتني ال٣ورق        
  LDPEلن ي اتيلم پليف 

    انبار محصول
   انبار محصول

نمودار فرآيند عمليات کنسروگوجه فرنگي

  آب               سورت شدهيگوجه فرنگ 

نمک 
  ي     قوط

  يخروج

  

  ه کارتني ال٣ورق  
  LDPEلن ي اتيلم پليف                         

  

     انبار محصول

بسته 
شيرين(بندي

پر کردن در 
قوطي

 بازرسي

 کد زني

بسته 
شيرين(بندي
گ

 اتو کالو

 اختالط
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  : گذاري سرمايه حجم برآورد-۴

  واحد  ظرفيت ساليانه  نام محصول

  تن  ۶۰۰  يرب گوجه فرنگ

  تن  ۲۰۰  يآب گوجه فرنگ

  تن  ۱۰۰  يکنسرو گوجه فرنگ

  تن  ۳۰۰  يسس گوجه فرنگ

  : زمين ٤-١

مربع متر ١٠٠٠٠ يت گوجه فرنگمشتقا ديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

ديخر نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع هر متيق گرفتن نظر در با شود، يم برآورد

  .شود يم برآورد الير ونيليم  ۲۰۰۰  نيزم

  : محوطه سازي ٤-٢

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

  )لميليون ريا(هزينه كل 

  ۶۰  ۲۰  ۳۰۰۰  خاكبرداري و تسطيح
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  ۳۰۰  ۲۰۰  ۱۵۰۰  خيابان كشي؛ پاركينگ

  ۱۵۰  ۱۰۰  ۱۵۰۰  فضاي سبز
  ۴۵۰  ۴۵۰  ۱۰۰۰  ديواركشي

  ۴۵  ۱۵۰۰  ۳۰  )عدد( چراغهاي محوطه  :ساير

  ۱۰۰۵  جمع کل

  :سازي ساختمان٤-٣

زيربنا  نام ساختمان
  )مترمربع ( 

هزينه كل  )ريال(هزينه هر مترمربع 
) يون ريالميل ( 

  ۲۴۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۱۲۰۰  سالن توليد
  ۱۲۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۶۰۰  يه و بسته بندي محصول و مواد اولانبار

  ۱۵۰  ۱۵۰۰۰۰۰  ۱۰۰  تعميرگاه تاسيسات
  ۱۲۵  ۲۵۰۰۰۰۰  ۵۰  آزمايشگاه

  ۴۵۰  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱۵۰  ساختمانهاي اداري
  ۲۴۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۱۲۰  نمازخانه و غذاخوري

  ۲۰۰۰  ۲۰۰۰۰۰۰  ۱۰۰۰  انبار موقت رب گوجه 
 همراه با سردخانه باالي صفر

  )يتن۵۰۰(ساتيتاس
۱۰۰۰  ۵۰۰۰۰۰۰  ۵۰۰۰  

  ۱۱۵۶۵  ۴۲۲۰ کل جمع

  :ماشين آالت و تجهيزات۴-۴

كشور  مشخصات فني  نوع تجهيزات
  سازنده

قيمت واحد  تعداد
  )ريال(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

حوضچه شستشو و 
۶۰۰۰۰۰۰۰۶۰۰  ۱  ايران  استيل ضدزنگ  سورتينگ 
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۰  
  ديگ بخار

   تني۳ و۲
۷۰۰۰۰۰۰۰  ۲  ايران

۰  
۱۴۰۰  

درجه پخت از ۹۵-۹۰در دماي   كلكتور بخار
   مخزنه۲جنس استيل 

۶۰۰۰۰۰۰۰  ۲  ايران
۰  

۱۲۰۰  

۱۶۰  ۸۰۰۰۰۰۰۰  ۲  ايران   کيلو در ساعت استيل۵۰۰  خرد كن

  ۹۰  ۹۰۰۰۰۰۰۰  ۱  ايران  تن۴استيل به ظرفيت   مخزن آب گوجه

۲۵  ۲۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ايران  تن۱يت استيل به ظرف  مخزن آب گوجه

كشور   مشخصات فني  نوع تجهيزات
  سازنده

قيمت واحد  تعداد
  )ريال(

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

  ۱  ايران   کيلو در ساعت۴۰۰ظرفيت   تغليظ كننده
۵۷۰۰۰۰۰۰
۰  

۵۷۰  

 کيلو در۲۰۰۰استيل به ظرفيت   پاستوريزاتور
۳۸۰۰۰۰۰۰  ۱  ايران  ساعت

۰  
۳۸۰  

۳۲۰۰۰۰۰۰  ۱  ايران  ستون خأل
۰  

۳۲۰  

دوشي پيوسته با قابليت سرعت و  تونل پخت
۱۲۰۰۰۰۰۰  ۱  ايران  دما

۰  
۱۲۰  

  ۱۶۵  ۵۵۰۰۰۰۰۰  ۳  ايران  دو زبانه ليزري  کد زن
خط  شستشو و پر کن و 

در بند  رب گوجه و 
  کنسرو گوجه

  ۱  ايران   قوطي  در ساعت۱۲۰۰به ظرفيت
۵۰۰۰۰۰۰۰
۰  

۵۰۰  

  نايرا   سانتي متر۶۰الستيکي عرض   نقاله
۱۲ 
  متر

۹۰۰۰۰۰۰۰  ۹۰  

ميکسر مخصوص آب 
۳۲  ۳۲۰۰۰۰۰۰  ۱  ايران   متر مکعب۱,۵استيل ظرفيت   گوجه

  ۱۱۰۰۰۰۰۰۱۱۰  ۱  ايران   کيلو در ساعت۲۰۰۰به ظرفيت   هموژنايزر
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۰  
سيسم شستشو ،پرکن و 

۱  ايران   بطري در ساعت۲۰۰۰به ظرفيت   درب بند بطري
۴۸۰۰۰۰۰۰
۰  

۴۸۰  

  ۱  ايران   بطري در ساعت۲۰۰۰به ظرفيت   ليبل زن بطري
۱۴۰۰۰۰۰۰
۰  

۱۴۰  

رديف کن بطري و بسته 
  بندي شيرينک

 رديف و ۴×۳با قابليت بسته بندي 
۱  ايران   رديف۴×۶

۱۲۰۰۰۰۰۰
۰  

۱۲۰  

  ۱۷  ۱۷۰۰۰۰۰۰  ۱  ايران  کيلويي۲۵۰  ميکسر سس
  ۸  ۸۰۰۰۰۰۰  ۱  ايران  کيلويي۵۰۰  مخزن سس

دستگاه پر کن قوطي 
۱  ايران  ر ساعت قوطي د۱۲۰۰به ظرفيت   پالستيکي

۲۱۰۰۰۰۰۰
۰  

۲۱۰  

  رانيا  )تني۱( پلي اتيلني   مخزن ذخيره رب گوجه
۳۰۰  
  عدد

۳۰۰۰۰۰  ۹۰  

  ۶۸۲۷  جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات

  :تاسيسات۵-۴

هزينه يك  مقدار  واحد  شرح
  )ريال(واحد

  هزينه كل
  )ميليون ريال(

  ۲۷۰  ۱۵۰۰۰۰۰  ۱۸۰  لو واتيک   حق انشعاب برق
  ۶۰  ۶۰۰۰۰۰۰۰   ۱  عدد  بحق انشعاب آ
  ۴۲  ۱۴۰۰۰۰۰۰  ۳  عدد  كمپرسورها

سيستم سات يزات و تاسيتجه
  فاضالب

  )ه يش تصفيپ( 
  ۷۵۰  ۷۵۰۰۰۰۰۰۰  ۱  سري

  ۲۰  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲۰  كپسول   سيستم اطفاء حريق
  ۱۱۴۲جمع کل 
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  :ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي۶-۴

هزينه  تعداد  اقالم مورد نياز
  )ريال(واحد

  )ميليون ريال ( كلهزينه

  ۹  ۹۰۰۰۰۰۰  -  کسري و ميشگاهيظرو ف آزما
PH۲,۲۵  ۲۲۵۰۰۰۰  ۱   متر  

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  آون الكتريكي
  ۲,۴  ۲۴۰۰۰۰۰  ۱  انكوباتور

  ۴  ۴۰۰۰۰۰۰  ۱  ترازوي ديجيتال
  ۱۱  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  يکروبيزات کشت ميتجه

  ۳۱,۶۵  جمع کل

  :نقليه وسايل  ٤ -٧

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

  ۲۲۰  ۲۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱  ) تن۲(فتراک يل
  ۴  ۱۰۰۰۰۰۰  ۴  يچرخ دست
  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  وانت

  ۳۶۴  جمع کل

  :اداري لوازم ٤-٨
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  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح وسايل

  :يزات اداريتجه
  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 
  فکس 

  نتريپر

۲  
۲  
۱  
۱  

۷۰۰۰۰۰۰  
۹۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  
۳۰۰۰۰۰۰  

۱۴  
۱,۸  
۲  
۳  

 و مبلمان يز و صندليم
  يادار

۲  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۳۰  

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا
  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۶۸,۸  جمع کل

 : برداري بهره از قبل هاي هزينه ٤-٩

اخذ و هيشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح ي بردار بهره از قبل هاي نهيهز

 با کسر در آمد يشيآزما برداري بهره نهيهز و نه حقوق و دستمزد در دوره اجرايهز ، مجوز

  .شود يم برآورد الير ونيليم ۴۵۲,۸حدود ردريحاصله و سا

 : نشده بيني پيش هاي هزينه ٤-١٠
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هاي نهيهز عنوان به )اليون ريليم ۱۱۵۴,۶(طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد۵

  .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ

 :محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤-١١

  )لميليون ريا(هزينه ريالي  شرح  رديف

  ۲۰۰۰  زمين  ۱
  ۱۲۵۷۰  ساختمان و محوطه سازي  ۲
  ۶۸,۸  ) درصد هزينه ساختمان اداري ۳۰ الي ۲۰(وسايل دفتري   ۳
  ۶۸۲۷  ماشين آالت و تجهيزات خط توليد  ۴
  ۳۱,۶۵  يشگاهيزات آزمايتجه  ۵
  ۱۱۴۲  تجهيزات و تاسيسات عمومي  ۶
  ۴۵۲,۸  ) درصد اقالم باال۲   (هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۷
  ۱۱۵۴,۶  ) درصد اقالم باال۵(پيش بيني نشده   ۸

  ۲۴۲۴۶,۸۵  جمع

  :ميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانه و محل تامين  و قيمت آن ۱۲-۴

نام و   قيمت واحد   منبع تامين
مشخصات 
قطعات و 

  مواد

  و كاربردنقش 
  خارجي  داخلي

  مقدار مصرف ساالنه
  واحد  بها

قيمت 
  كل

ميليون (
  )ريال 

گوجه 
  يفرنگ

به عنوان ماده اوليه 
اصلي در توليد 

داخ
  لي

 تن جهت استفاده در رب۳۰۰۰-  ----
 ۶۰۰گوجه فرنگي به ازاي توليد 

تني 
۷۰۰۰۰۰  

  ۲۹۷۵  ريال
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محصوالت طرح تلقي 
 .مي گردد

  تن
اده در سس  تن جهت استف۷۵۰-

گوجه فرنگي به ازاي توليد 
  تن۳۰۰

 تن جهت استفاده در ۱۰۰-
کنسرو گوجه فرنگي به ازاي 

  تن۱۰۰توليد 
 تن جهت استفاده در آب ۴۰۰-

گوجه فرنگي به ازاي توليد 
  تن۲۰۰

گوجه فرنگي مورد نياز ساليانه 
  تن۴۲۵۰:

نمک

  طمع دهنده
جهت استفاده در ۲% -

  سستوليد 
جهت استفاده در ۱% -

  توليد رب
جهت استفاده ۱,۵% -

در توليد آب گوجه 
  فرنگي

جهت استفاده در ۱% -
توليد کنسرو گوجه 

 فرنگي

داخ
  لي

-----
-  

 درصد ميزان توليد ۱,۵ميانگين 
 تن ۱۲۰۰مشتقات گوجه فرنگي 

   تن ساليانه۱,۸معادل 

تني
۱۵۰۰۰۰۰  

  ۲,۷  ريال

سرکه
  طمع دهنده

ر جهت استفاده د۱۰%-
  توليد سس

داخ
تني   تن۳۰ساليانه  -----  لي

۱۲۹  ريال  ۴۳۰۰۰۰۰

شکر
  طمع دهنده

جهت استفاده در ۵% -
 توليد سس

داخ
  لي

   تن۱۵ساليانه
تني

۱۴۰۰۰۰۰
۰  

  ۲۱۰  ريال

  طمع دهندهفلفل قرمز
جهت استفاده در ۱% -

داخ
  لي

تني   تن۳ساليانه
۷۲۰۰۰۰۰

  ۲۱۶  ريال
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  ۰توليد سس

خکيم
  طمع دهنده

تفاده در جهت اس۱% -
 توليد سس

داخ
 تن۳ساليانه    لي

تني
۲۰۰۰۰۰۰
۰  

  ۶۰  ريال

نيدارچ
  طمع دهنده

جهت استفاده در ۱% -
 توليد سس

داخ
 تن۳ساليانه    لي

تني
۶۳۰۰۰۰۰
۰  

  ۱۸۹  ريال

ادويه 
جات و 
طعم 

دهنده 
هاي ديگر 

يا پياز 
،پودر سير 

،آبليمو 
....و

  طمع دهنده
جهت استفاده در ۱% -

 توليد سس

داخ
  لي

   تن۳انهسالي
تني 

۴۳۰۰۰۰۰
۰  

  ۱۲۹  ريال

يقوط
جهت بسته بندي رب 
و کنسرو و آب گوجه 

  کيلويي١فرنگي 

داخ
  لي

 عدد جهت بسته بندي ۱۴۰۰۰۰-
  کنسرو گوجه فرنگي

 عدد جهت بسته بندي ۶۰۰۰۰۰-
  آب گوجه فرنگي

 عدد جهت بسته بندي ۶۰۰۰۰۰-
  کنسرو گوجه فرنگي

  عدد۱۳۴۰۰۰۰جمعا 

  هر عدد
  ۲۸۱۴  ريال  ۲۱۰۰

 يقوط
يکيپالست

پالستيکي جهت بسته 
بندي سس گوجه 

 فرنگي

داخ
 عدد۷۵۰۰۰۰    لي

  هر عدد
۴۸۷,۵  ريال  ۶۵۰

  ۷۲۱۲,۲  جمع کل

  :نيروي انساني مورد نياز۱۳-۴
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  : ساليانه  سوخت و انرژيمحاسبه هزينه مصرفي۱۴-۴

  هزينه كل  هزينه هر واحد  مصرف ساالنه  واحد  شرح

ليست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه
  تعداد 

 كل پرداخت
   ساليانه

)ميليون ريال (

مزاياي 
ساليانه 

) ماه۲(
کل حقوق ساليانه

وسط حقوق مت
  ماهانه

ل اميليون ري(   مرد  زن
شرح

۱۹۶ ۲۸ ۱۶۸ ۱۴ - ۱ مديريت
۳۳۶  مهندس ۲ - ۱۲ ۲۸۸ ۴۸
۲۵۲  تكنسين ۲ - ۹ ۲۱۶ ۳۶
۸۸۲   ماهركارگر ۹ - ۷ ۷۵۶ ۱۲۶
۹۸۰   کارگر ساده ۹ ۵ ۵ ۸۴۰ ۱۴۰

 پرسنل توليدي

 ....)راننده و(يپرسنل خدمات  ۱ - ۶ ۷۲ ۱۲ ۸۴
۲۹۴   پرسنل دفتر مركزي ۳ - ۷ ۲۵۲ ۴۲

۳۰۲۴ ۴۳۲ ۲۵۹۲ ۵ ۲۷   جمع
۶۹۵,۵   %)۲۳(اير مزايسا

۳۷۱۹,۵   جمع کل حقوق و مزايا
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  )ميليون ريال(  )ريال(
برق 

  مصرفي
  ۱۵۶  ۶۰۰  ۲۶۰۰۰۰  لو واتيک

  ۱۷,۵  ۲۵۰۰  ۷۰۰۰  متر مکعب  آب مصرفي
  ۲۱۰  ۷۰۰  ۳۰۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۶۳  ۷۰۰۰  ۹۰۰۰  تريل  بنزين
  ۳۱,۵  ۳۵۰۰  ۹۰۰۰  تريل  گازوئيل

  ۴۷۸  جمع كل

  :استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت ۱۵-۴

  )ميليون ريال(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۶۲۸,۵  %۵   يساختمان و محوطه ساز
  ۱۱۴,۲  %۱۰  يساتتاس

  ۳,۲  %۱۰  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي
  ۶۸۲,۷  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۳۶,۴  %۱۰  وسايط نقليه
  ۱۳,۸  %۲۰  وسايل اداري 

  ۱۴۷۸,۸  جمع

  :تعميرات و نگهداري۱۶-۴
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  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۲۵۱,۴  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز
  ۳۴۱,۴  %۵  الت و تجهيزاتماشين آ

  ۱,۶  %۵  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي
  ۱۱۴,۲  %۱۰  تاسيسات

  ۳۶,۴  %۱۰  وسايط نقليه
  ۶,۹  %۱۰وسايل اداري 

  ۷۵۱,۹  جمع كل

  :حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم۱۷-۴

جمع كل سرمايه + لرياجمع كل سرمايه در گردش به ميليون = جمع كل سرمايه گذاري به ميليون 
  ريالثابت به ميليون 

۱۹۲۴,۵+۲۴۲۴۶,۸۵=۲۶۱۷۱,۳۵  

  )ميليون ريال (هزينه   شرح  رديف

  ۱۲۰۲  ) ماه ۲( مواد اوليه و بسته بندي  ۱
  ۶۲۰  ) ماه هزينه حقوق و دستمزد ۲(حقوق ودستمزد كاركنان   ۲

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

(  
۳۹,۹  

  ۶۲,۶  ) ماه۱(ير و نگهداريتعم  ۴
  ۱۹۲۴,۵  جمع كل  به ميليون ريال
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  :هزينه هاي توليد ساليانه ۱۸-۴

  :طرح اجراي براي مناسب منطقه  پيشنهاد-۵

  )ميليون ريال (مبلغ   شرح  رديف

  ۷۲۱۲,۲  هزينه مواد اوليه و بسته بندي  ۱
  ۳۷۱۹,۵  هزينه حقوق و دستمزد  ۲
  ۴۷۸  هزينه انرژي  ۳
  ۷۵۱,۹  هزينه تعمير و نگهداري  ۴
  ۶۰۸,۱  ) درصد اقالم باال ۵( بيني نشده هزينه پيش  ۵
  ۱۲۷,۷  ) درصد اقالم باال ۱(هزينه اداري و فروش   ۶
  ۹۶۹,۹  ) درصد مقدار وام سرمايه ثابت ۵(هزينه تسهيالت مالي   ۷
  ۴۸,۵  )دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه   ۸
  ۱۴۷۸,۸  هزينه استهالك  ۹

۱۰  
 درصد هزينه ۲۰( داري هزينه استهالك قبل از بهره بر

  )هاي قبل از بهره برداري 
۹۰,۵۶  

  ۱۵۴۸۵,۱۶  جمع كل 
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انتخاب منطقه و محل مناسب براي طرح از جنبه هاي مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز 

.  كيلومتري از مراكز شهر باشد۱۲۰اصله در اين مورد بايد محل ايجاد كارخانه به ف. اهميت است

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به بازار فروش و تاسيسات زيربنايي و راه 

چه بسا اشكال در هر يك از . هاي ارتباطي از مواردي است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشد

مثالً دور بودن . محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذاردموارد فوق ممكن است در قيمت تمام شده 

فاصله محل توليد از بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد 

موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در ... شد و يا دسترسي نداشتن به تاسيسات زيربنايي نظير آب و برق و 

با اين مقدمه با توجه به اينكه محصول توليدي يك محصول غذائي .هايي خواهد شدكيفيت محصول ن

در نتيجه استانهاي اطراف تهران .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 استان آذربايجان شرقي شرايط خوبي براي صادرات محصول به کشور ترکيه را 

ترين استان ناحيه شمال غربي   ميليون  پرجمعيت۴دارد و  استان آذربايجان شرقي با جمعيتي بالغ بر 

 با توجه به پتانسيل باالي محصوالت باغي و ي شرقآذربايجاناستان  شود ، محسوب مي) آذربايجان(ايران 

 گونه ۱۹ گونه مختلف ميوه باغي و کسب رتبه اول تا پنجم در توليد ۳۰با زيرکشت داشتن بيش از 

 و به همين دليل  را به خود اختصاص داده استمحصوالت باغي کشور، عنوان قطب باغباني کشور

  . احداث واحد توليد مشتقات گوجه در استان آذربايجان کامال توجيه پذير مي باشد
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  :جديد احداث واحدهاي مورد در نهايي بندي جمع ارائه -۶

هنده و فرآورده هاي حاصل از گوجه فرنگي امروزه به عنوان يکي از پر کاربرد ترين مکمل هاي طعم د

رنگ دهنده در سراسر جهان مورد استفاده اقشار مختلف جامعه قرار گرفته و روز به روز به ميزان مصرف 

و تنوع گونه ها و ترکيبات آن افزوده مي شود به نحوي که امکان حذف از برنامه غذايي يا جايگزيني 

واحدي کامال منطقي و محصوالت ديگر با چنين ويژگيهايي متصور نخواهد بود ،ليکن احداث چنين 

  .توجيه پذير مي باشد

 :مطالعاتي مراجع و منابع

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

ايران اسالمي جمهوري گمرك -٢

واردات و صادرات مقررات - ٣

ازرگانيب وزارت ايران، استاندارد اداره -ايران ملي استانداردهاي - ٤

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

  اينترنت از شده اخذ اطالعات - ٦
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