
          
  

  

  

  90 آذر

  

  

  

 ��  %$#ارش ! �

�&- و ,+  *(ح ! '&� ./ �3 2 0�1
4 5�3 ��6 %78
   ; :� �1ی�

  



             

   

                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت :متقاضي   

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

2  

  : فهرست مطالب 

محصول يمعرف  -١  

نام و کد محصول  ١-١  

يشماره تعرفه گمرک ۲-۱  

محصول يارائه استاندارد ها  ۳-۱  

مت محصولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يررسب ۴-۱  

موارد مصرف و کاربرد ۵-۱  

نيقابل جانش يکاال ۶-۱  

امروز يايکاال در دن يکيت استراتژياهم ۷-۱  

  محصول يکيزيو ف يمشخصات فن  ١-٨

  ک و کلوچهيکانواع  ١-٨-١

  ک و کلوچهيک يها يژگيو ١-٨-٢

   ک و کلوچهيکمناسب  يبسته بند١-٨-٣

  به عنوان غذا  ک و کلوچهيکگاه يجا١-٨-٤

  تقاضا و عرضه تيوضع -۲

  محصول يبازار کشور يبررس ۱-۲

  يبردار بهره تيظرف يبررس ۲-۲

  ديجد يها طرح تيوضع ۳-۲

  محصول واردات روند يبررس ۴-۲

  مصرف روند يبررس ۵-۲

  محصول صادرات روند يبررس ۶-۲

  محصول به ازين يبررس ۷-۲



             

   

                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت :متقاضي   

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

3  

  ت تقاضايوضع ۸-۲

  ديو روش تول يتکنولوژ ياجمال يبررس -۳

  ا، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت بررسي ايستگاهه ٣-١

   گذاري هيسرما حجم برآورد  -۴

  نيزم ٤- ١ 

  يمحوطه ساز٤ -٢

  یساز ساختمان ٤-٣

  ماشين آالت و تجهيزات ۴-۴

  زات وتاسيساتيتجه ۵-۴

  ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي  ۶-۴

  هينقل ليوسا  ٤-٧

  اداري لوازم  ٤-٨

يبردار بهره از قبل هاي نهيهز  ٤-٩

 نشده ينيب شيپ هاي نهيهز ٤-١٠

  محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت  ٤-١١

  مت آنين  و قيانه و محل تامياز ساليه مورد نيزان مواد اوليم  ۱۲-۴

  نيروي انساني مورد نياز  ۱۳-۴

:ساليانه سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي  ۱۴-۴  

  استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت  ۱۵-۴

  تعميرات و نگهداري  ۱۶-۴

حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم  ۱۷-۴  

هزينه هاي توليد ساليانه  ۱۸-۴  

  طرح ياجرا يبرا مناسب منطقه شنهاديپ  -۵           

يمطالعات مراجع و منابع            



             

   

                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت :متقاضي   

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

4  

 خالصه طرح

  شکر يع خرما به جايقند ما ينيگريک و کلوچه با جايکنام محصول

  سال در تن٢٠٠٠٠  ساالنه طرح يادظرفيت پيشنه

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

  يميزان توليد داخل
 شکردر حال حاضر يع خرما به جايقند ما ينيگريک و کلوچه با جايکد يزان توليجمع کل م

  باشد يتن م ٧١٩١٨٣

  تن بوده است١٦٣٠معادل  ١٣٨٩واردات در سال   نگين واردات در سال گذشتهميا

  ميزان مصرف ساالنه کشور
ساالنه کشور   شکر يع خرما به جايقند ما ينيگريک و کلوچه با جايکزان مصرف يم

  باشد يلو گرم ميک ٩.٤ن محصول معادليتن و سرانه مصرف ا٧١٨١٢٧.٧معادل

ان برنامه ميزان کمبود يا مازاد تا پاي

  پنجم

کنند و با توجه به مصرف   يد ميتول يت اسميظرف% ٧٠ت يموجود با ظرف يديتول يواحد ها

تا  شکر يع خرما به جايقند ما ينيگريک و کلوچه با جايکزان کمبود يد ،ميزان توليوم يداخل

  .باشديتن م٢٣٦١٦٨.٥معادل) ١٣٩٢سال (ان برنامه پنجميپا

  مواد اوليه عمده ياسام
،بهبود دهنده ل ، پودر کاکائويرخشک، پودر نارگي، تخم مرغ، شع خرما ي،قند ماروغن ،آرد

  ها

  يميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصل

   تن            ١٠٠٠:ع خرما يقند ما    تن ٤٨٠٠: روغن            تن ٩٠٠٠:آرد

  تن ٣٠٠٠:تخم مرغ تن            ١٠٠٠:ع خرما يقند ما

  تن ٢٤٠:نيريتن      اسانس و گلوکز و جوش ش ١٦٠٠:رخشکيش               

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

  نفر ٥٠  )نفر (  ياشتغال زاي

  متر مربع١٠٠٠٠  ) m2( زمين مورد نياز 

  زير بنا

  ٣٥٠  ) m2( اداري 

  ٣٠٥٠  ) m2( توليدي 

  ٨٠٠  ) m2( انبار 

  يزان مصرف ساالنه يوتيليتمي

  ٨٢٧٥  ) m3( آب

  KW٢٦٠برق 

  ١٠٥٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  ثابت يسرمايه گذار

  ٠  )يورو ( ارزي 

  اليون ريليم       ۲۵۶۰۳  )ميليون ريال ( ريالي 

  اليون ريليم     ۲۵۶۰۳  )ميليون ريال ( جمع 

  يجان شرقياستان آذربا  طرح ياجرا يدر صورت کمبود محصول محل پيشنهاد
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  : محصول يمعرف  - ۱

ک با يک. ش معمول بوده است يپ يباشد که استفاده از آن از قرن ها يمخصوص  م ييو غذا ينيريک شيک و کلوچه  يک

له همه افراد جامعه در هر فصل و زمان قابل خوردن است يشود وبه وس يو شکل و مزه متفاوت ساخته م يزمان ماندگار طوالن

.

  

  

ش صورت يسال پ ۱۳۰ک  از يک يدر واقع پخت اصل خ تمدن بشر بوده،يک و کلوچه همزمان با تاريرد  کقدمت کارب

نوع  ۱۰۰ش از يب جهان امروزه در  .دا کرده است يپ ياديک تنوع زيک ساخت کيد کيع توليشرفت در صنايبا پ.گرفته است 

  .دنشو يد ميتول يمختلف ييزا يبا طعم ومزه وارزش انرژو کلوچه  ک يک

  

: نام و کد محصول ١- ١  

ISIC واحد سنجش کد   رديف شرح محصول

تن 15411210 انواع کيک وکلوچه ۱ 

 ۲  يک لقمه ايک  15411211  تن

 ۳  ينيک ماشيک  15411212  تن
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: يشماره تعرفه گمرک ۱- ۲  

  يسود بازرگان  شرح کاال  کد تعرفه  فيرد

  ۴۶  و غيرها ز آرد ,فرآورده هابرا ي تغذيه  كودكان ۱۹۰۱۱۰۰۰  ۱

  ۴۰ غيرمذكور ..فاقدكاكائو,...فرآورده هاي غذا ئي ا زمحصوالت آرد  ۱۹۰۱۹۰۰۰  ۲

 

: محصول يارائه استاندارد ها ۱- ۳  

 شماره استاندارد موضوع سال چاپ

١٣٨٥ ويژگيها و روشهاي آزمون-کيک ٢٥٥٣

١٣٨١  ٥٩٦٩ آئين کار واحدهاي توليدي کيک و کلوچه

١٣٨٥ وشهاي آزمونويژگيها و ر-کلوچه ٢٥٥٤

١٣٨١  ٥٩٦٩ آئين کار واحدهاي توليدي کيک و کلوچه

 

:محصول يد داخليمت تولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس۱- ۴  

:است شده داده شرح ليذ در مهم يپارامترها از يبرخ که بود خواهند موثر محصول متيق بر يمختلف يپارامترها

 تمام متيق نييتع در را يا عمده نقش و باشد يم ديتول ريمتغ يها نهيهز نيمهمتر از يکي هک يمصرف هياول مواد متيق -۱

.دارد محصول شده

 محصول، مصرف يکانونها و هياول مواد نيتام منابع به يدسترس لحاظ از خصوص به واحد احداث ييايجغراف منطقه -٢

  .داد خواهد قرار ريتاث تحت را مربوط يها نهيهز
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 متيق بر....و عاتيضا زانيم و يديتول محصول تيفيک ، يگذار هيسرما بر ريتاث قيطر از استفاده مورد يکنولوژت نوع -٣

.بود خواهد موثر محصول فروش

.دارد محصول شده تمام متيق و ديتول ريمتغ يها نهيهز در ميمستق ريتاث ازين مورد يانسان يروين نهيهز -٤

 سرشکن قيطر از ديتول تيظرف شيافزا که بيترت نيا به است، موثر محصول فروش متيق يرو بر واحد ديتول تيظرف -٥

  .گردد يم محصول شده تمام متيق کاهش باعث سربار يها نهيهز نمودن

 ديبا د،ينما نيتام را ديتول يها نهيهز ستيبا يم که نيا بر عالوه شده ديتول محصول فروش متيق فوق، نکات به توجه با

 قرار نظر مد زين يديتول محصول صادرات که يصورت در نيهمچن.آورد بدست را بازار از يسهم بتوان که باشد يحد در

باشد ريپذ امکان يخارج دکنندگانيبا تول رقابت که باشد ينحو به ديبا يگذار متيق رد،يگ

ال ير ٢٨٠٠٠-٢٥٠٠٠ نيحدود ب ک و کلوچه يک انواع لوگرميک هر يداخل يبازارها در شده انجام استعالم به توجه با

  .رسد يم فروش به )ت محصوالتيفيک و کلوچه و سطح کيبه نوع ک يبستگ(

                                           

:موارد مصرف و کاربرد ۱- ۵  

ده مورد اسـتفا  ياصل يبه عنوان غذا يشکر به عنوان تنقالت و گاه يع خرما به جايقند ما ينيگزيک و کلوچه  با جايد کيتول

ايـن قنـدها در مقايسـه    . قندهاي موجود در خرما بيشتر از نوع احيا ء كننده آن يعني فروكتوز و گلوكز است رد که  يگيقرار م

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   . بيشتر اشاره كرد  و همچنين قدرت شيرين كنندگي

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

  بعنوان عامل شيرين كننده در  خرما عيقند مااست مي باشد بنابراين با عنايت كامل به خصوصيات فوق الذكر از ) ساكاروز(
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 .......شيره خرما بعنوان شيرين كننده قوي در ساخت انواع بيسكويت ها ، كيـك هـا ، شـيريني هـا و     (يآرد يها ينيريه شيته

  .استفاده مي نمايد )قابليت استفاده دارد

سـتالي آن سـبب مـي گـردد كـه      ولـي سـاختار كري  . شكر معمولي شناخته شده ترين شيرين كننده صنعتي و خانگي مي باشد 

قابليت حل كامل شكر را پيدا نكـرده و بنـابر مصـرف كننـده در هنگـام      ) مانند محصوالت آردي( محصوالت توليدي از آن 

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

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

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

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

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

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

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

در صورتيكه بتوان شيره خرما با .اينورت نيز به علت حضور گلوكز در شربت ، قدرت شيرين كنندگي شربت كاهش مي يابد

ر به استفاده طبيعتاً ميل بازا) طعم خرماي اندك –مزه شيرين و خوب  –رنگ روشن ( كيفيت مناسب اين صنايع توليد نمود 

  .فراهم خواهد گرديد  شکر يبه جا از اين شربت
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  خرما درصنايع آردي كشور عيقند ماپيش بيني مصرف 

  شرح
صنايع آردي 

  )كارخانه ها(

  صنايع آردي

  )قناديها(
  ساير

  ١٣٠٠٠  ٢٦٠٠٠  ٢٦٠٠٠  تن   –مصرف فعلي شكر 

  ٤٠  ٢٠  ١٠  )درصد (پيش بيني جايگزيني شيره خرما بجاي شكر 

  ٥٢٠٠  ٥٢٠٠  ٢٦٠٠  تن –خرما  عيقند ماپيش بيني مصرف 

  تن در سال ١٣٠٠٠خرما                                             قند مايعبيني جمع كل مصرف  پيش

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

بجاي شكر مالحظات فني ، ميل تركيب ، سازگاري مزه محصول پايه با طعم خرما           عيقند مابيني جايگزيني  الگوي پيش** 

  عالقه واحدهاي صنعتي و قدرت شيرين كنندگي شيره ، در نظر گرفته شده است
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:نيقابل جانش يکاال۱- ۶  

رد يگ يو تنقالت  مورد بهره قرار م ير  به عنوان غذا اصلشک يع خرما به جايقند ما ينيگزيک و کلوچه با جايکه کياز آنجائ

 كه فوايدي تمام باکن ين نام برد، ليجانش ين  را به عنوان کااليبا ساخار ک و کلوچهيکا يک و کلوچه  با شکر و يتوان کيم

 مشكالت برخي با ارتباط دليل به دارد، ممتاز عملكردي ويژگيهاي با طبيعي ي كننده شيرين يك عنوان به ساكارزشکر

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

مت تمام شده مناسبتر  ،امکان رقابت با اشکال مورد اشاره در طرح را يو ق يدر نگهدار يز ماندگاريون است مضر ها ديابتي

 از اجتناب و خرما تركيبات از حاصل اي تغذيه ارزش افزايش بر عالوه محصول اين ليدتو امكان با. نخواهند داشت

 كه 3 و2 درجه نامرغوب خرماي از حاصل شيره از استفاده آيد،با مي دست به آن مصرف كاهش با كه ساكارز عوارض

  .گردد مي نيز افزوده ارزش ايجاد سبب باشد، نمي خوري تازه مناسب

 .برخوردار است ياديت زيکشور از اهم ييدر صنعت غذا ياز شکر مصرف يبخش يره خرما به جايش ينيگزيجات يدر نها

 ين ميوساخارشکر  يبرا ين خوبيگزيتواند جا يگلوکز، فروکتوز م يره شامل قندهايقند حاصل از خرما به شکل ش

زان يشود م يباعث م يژگين ويه اشتر از ساکارز است کيبرابر ب ۴فروکتوز موجود در خرما  ين کنندگيريقدرت ش.باشد

  .باشد يم ز قابل رقابت با شکرين يابد و از نظر اقتصاديدر صنعت کاهش  يمصرف آن از نظر وزن

ک و يدر ک...)  و يفراوان ،نداشتن چرب ينهايتاميو(شکر يع خرما به جايل خواص منحصر به فرد استفاده قند مايز به دليو ن

ک يالخصوص افراد در حال رشد که خواهان تنقالت هستند  يمختلف و عل يسن يگروه هااستفاده افراد در  يکلوچه برا

  .شوديد محسوب ميمف يان وعده کامل و تنقالتيم
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ع خرما جهت رفع يشود ، قند مايل ميتبد يقند موجود در خرما بالفاصله پس از مصرف جذب شده و به انرژ  نکهيل ايو به دل

انواع  يع خرما دارايباشد، قند ما يد ميم مفيبر و پتاسياد فير زين آهن فراوان و داشتن مقادل داشتيبدل يو کم خون يخستگ

ز کننده کبد و يکند  و قند خرما اشتها آور و تم ياعصاب و دستگاه گوارش کمک م يباشد که به سالمتيب  م ينهايتاميو

ک و کلوچه ها ينگونه کيو استفاده از ا.باشد ير مشک ينيگزين ماده جهت  جايک و کلوچه بهتريد کيباشد  در توليه ميکل

  .مختلف ندارد يسن يگروه ها يبرا يچگونه عوارضيه

                                                                                                                                                                                                                          

:امروز يايکاال در دن يکيت استراتژياهم۱- ۷  

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

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

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

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

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

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

 كار نيروي ، كم ارزبري ، خام مواد بودن ارزان . است دهافزو 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 وصنايع 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 گاهازجاي

   برتري جمله از اقتصادي برتري معيارهاي ، روستايي مناطق در واشتغال جمعيت توجه قابل سهم ، اقليم تنوع ، كشت قابل
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 اين د استعدا زدايي ومحروميت توليد اقتصادي وساختار ها ريدا سرمايه وارزش بخش اين در گذاري سرمايه نسبي

   . كند مي توجيه وغذايي تبديلي صنايع اندازي وراه ورشدكشاورزي توسعه براي را سرزمين

                                                       

  :محصول يکيزيوف  يمشخصات فن ١- ٨

  :ک و کلوچهيکانواع ١- ٨- ١

کيک . توان به کيک روغني، اسفنجي و کامل اشاره کرد ها انواع مختلفي دارند که از آن جمله مي کيک: ها انواع کيک

کيک اسفنجي کيکي است که حالت اسفنجي داشته و . وزن آرد باشد% ۲۵روغني کيکي است که ميزان روغن آن حداقل 

و تخم  ع خرمايقند مادر آن وزن آرد، روغن،  کيک کامل کيکي است که. وزن آرد باشد% ۶۵ميزان تخم مرغ آن حداقل 

  .مرغ با هم برابر باشد

کيک کنجدي،کيک کشمشي بزرگ و کوچک، کيک موزي ،کيک ساده،کيک نارگيلي :  بعضي از انواع کيک •

...،کيک پرتقالي بزرگ و کوچک ،کيک کاکائويي ،کيک اسفنجي و

.......و ه خرمايينارگيلي کوچک، کلوچه سنتي ،کلوچ: کلوچه بعضي از انواع  •

 :ک و کلوچهيک يها يژگيو١- ٨- ٢

 ):ک و کلوچهيگرم ک ۱۰۰در (ييو ارزش غذا يزان انرژيم

گرم 17.45 :يچرب                              گرم 6.8  :نيپروتئ                      کيلو کالري425.46 :انرژي

گرم 65.98 :دراتيکربوه                                    گرم 0.14 :ميسد 
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  :روغن مصرفي در ساخت كيك 

  . كنند هاي چرب ترانس استفاده مي  درصد اسيد ۴۸از روغن صاف با  و کلوچهها در ساخت كيك  ها و قنادي كارخانه

  

  ميزان کالري موجود در انواع کيک و کلوچه

 کالري موجود مقدار اسم ماده

گرم ١٠٠ کيک شکالتي  ٤٠٠ 

گرم ١٠٠ کيک  ٣٥٠ 

 ١٦٠ يک عدد متوسط کيک يزدي

گرم ١٠٠ کيکي اسفنجي  ٣٠٠ 

  

 : کيک و کلوچهبسته بندي مناسب  ١- ٨- ٣

به داخل بسته داشته باشد،  يدر مقابل نفوذ چرب يمقاوم به حرارت باشد، مقاومت خوب يستيبا ک و کلوچهيک يبسته بند

ار کم و نامحسوس يخاص آن باالخص بعد از چاپ بس يو عطر و بود يوارد شده به بسته را به داخل بسته منتقل ننما يفشارها

پوشش دار  يلن، کاغذهايات ي، سلوفان، پليومينيآلوم ي، لفاف هايفلز ييمقوا يد از جعبه هايبا يبسته بند يباشد برا

است  کيکبا ا کارتن که در تماس يجعبه  يسطح داخل .استفاده نمود ييمواد غذا ير مواد مجاز بسته بنديمخصوص و سا

.باشند  يبسته بند يمناسب و مجاز برا يه داخليال يا دارايد مانع جذب روغن بوده و يبا

در مقابل  يه محافظ خوبيلن که اليپروپ يه است که از پليچند ال ک و کلوچهيک ين نوع بسته بندين و مناسبتريامروزه بهتر

  ک ، يکد و به يکه بتواند ضربات وارد شده به بسته را تحمل نما ا کنگره داريه کاغذ ساده يک اليا سلوفان و يرطوبت است 
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ه ، يسه ال ين بسته بنديدر کنار ا. ل شده است ي، تشک ير مقاوم به انتقال چربيلم انعطاف پذيه فيک اليد و يمنتقل ننما کلوچه

 .کنند يب استفاده مه محافظ خويک اليز به عنوان ياست ن OPP ايز شده يه که از سلولز متااليانواع دو ال

  

 :به عنوان غذا  ک و کلوچهيکگاه يجا ١- ٨- ٤

افراد  ين محصول برايا. شده است  يسالم معرف ييان وعده غذايک ميبه عنوان  ک و کلوچهيکا يدن يدر اغلب کشورها

 يندارند بسادگ يوانيبه خوردن محصوالت ح يلياهخوار هستند و تمايکه گ يافراد . ل متعدد مناسب استيمختلف به دال

از جهت داشتن مواد  يتوانند بدون نگران يخود م ين انرژيافراد خردسال تا سالمند جهت تام . توانند آن را مصرف کنند يم

،  ره خرمايشل داشتن آرد، تخم مرغ، يبه دلز يو ننديو مواد نگهدارنده آن را مصرف نما ييايميا شي يبات رنگيا ترکي يافزودن

   .ان وعده سالم وکامل مصرف شوديک ميتواند به عنوان  يگر ميبات ديل، پودر کاکائو و ترکيروغن، پودر نارگ
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  :تقاضا و عرضه وضعيت- ۲

  :بررسي بازار کشوري محصول۲- ۱

انواع کيک ،کلوچه،ويفر، ( 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 ۸۸مقايسه با مدت زمان مشابه در سال  در ) بيسکويت

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

با رشد بيشتري همراه  ۹۰است و مي تواند در سال آمارهاي صادرات نيز که نشانگر مسير ارتقاي صنعت شيريني و شکالت ،

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

موارد اشاره شده نشان از آن دارد که حرکت رو به جلوي صنعت شيريني و شکالت که در سالهاي اخير . است ۸۸سال 

  . شتري به خود گرفته است همچنان ادامه داردشتاب بي

از منظر ديگر استراتژي اين صنعت شيرين مبني بر افزايش توليد و صادرات، خود تابع سياستگذاري هاي دقيق و جزئي تري 

ني و با اين وجود آنچه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد ضرورت پشتيبا. 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

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

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

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 بررسي ۲- ۲

  .تن در کشور وجود دارد ۷۱۹۱۸۳ت يبا ظرف فر يت و ويسکويد بيواحد فعال تول ٥١٥جمعا 

چهانواع کيک وکلوواحد هاي فعال   

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اردبيل ٤٥٤٠.٠٠ تن 5

 اصفهان ٢٣٠٥٧.٠٠ تن 13

 البرز ١٩٩٩٢.٠٠ تن 29

 ايالم ٤٥٠.٠٠ تن 1

شرقي  آذربايجان ١٣٨١٩٠.٠٠ تن 79  

غربي  آذربايجان ٤٣٥١٠.٠٠ تن 22  

 بوشهر ٥٤٥٠.٠٠ تن 2

 تهران ١٣٩٦١٨.٠٠ تن 70

بختياري  چهارمحال ٢٢٠٠.٠٠ تن 6  

جنوبي  خراسان ٤٣٠٤.٠٠ تن 7  

رضوي  خراسان ٣٥٧٤٥.٠٠ تن 34  

شمالي  خراسان ١٥٠.٠٠ تن 1  

تانخوزس ٣١٠٠.٠٠ تن 2  

 زنجان ٢٠٠٥٥.٠٠ تن 4

 سمنان ٩٥٥.٠٠ تن 3

بلوچستان و  سيستان ١٨٩٤٩.٠٠ تن 15  

 فارس ٥٧٧٠.٠٠ تن 9

 قزوين ٦٣٩٠.٠٠ تن 9

 قم ١١٢٥.٠٠ تن 3

 کردستان ١٩٥٠.٠٠ تن 3

 کرمان ٨١١٠.٠٠ تن 12

 کرمانشاه ٢٨٥٥.٠٠ تن 7

وبويراحمد  کهکيلويه ٦١٠.٠٠ تن 3  

 گلستان ٢١٤٠٠.٠٠ تن 2

 گيالن ٦٥٨٠.٠٠ تن 9

 لرستان ٥٠٣٠.٠٠ تن 5

 مازندران ٢٠٣٤٨.٠٠ تن 11

 مرکزي ١٠٣٥٠.٠٠ تن 2

 هرمزگان ٥٠٠.٠٠ تن 1

 همدان ١٨٠٠.٠٠ تن 1

 يزد ٥٢٥٠.٠٠ تن 11

سنجش واحد جمع ٥٥٨٣٣٣.٠٠ تن 381  
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 واحد هاي فعال کيک لقمه اي

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اردبيل ٣٠٠.٠٠ تن 1

شرقي  آذربايجان ٣٠٠.٠٠ تن 1  

 تهران ١٥٨٧.٠٠ تن 5

رضوي  خراسان ٣٨٩٧.٠٠ تن 7  

شمالي  خراسان ٣٤٠٠.٠٠ تن 2  

بلوچستان و  سيستان ٢٢٥.٠٠ تن 1  

 قم ٦٠.٠٠ تن 1

 کردستان ٢٣٠٠.٠٠ تن 1

 کرمان ١٦٠.٠٠ تن 1

وبويراحمد  کهکيلويه ٥٠.٠٠ تن 1  

 گيالن ٩٤٧٠.٠٠ تن 5

 لرستان ٥٠٠.٠٠ تن 1

 مازندران ٧٥٦٠.٠٠ تن 1

 همدان ٩٤٠.٠٠ تن 4

سنجش واحد جمع ٣٠٧٤٩.٠٠ تن 32  
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 واحد هاي فعال کيک ماشيني

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اردبيل ٩٥٠.٠٠ تن 3

 اصفهان ١٢٧٠.٠٠ تن 3
 البرز ٥٠.٠٠ تن 1

شرقي  آذربايجان ٣٠٠.٠٠ تن 1  

غربي  آذربايجان ٨٧٠.٠٠ تن 1  

 تهران ١٦٧٧٠.٠٠ تن 4
رضوي  خراسان ٢٤٣٠٠.٠٠ تن 8  

 خوزستان ١٩٠٨.٠٠ تن 6

 فارس ٧٢٥٠.٠٠ تن 5

 قزوين ٤٨٣.٠٠ تن 3
 قم ٦٢٣٨.٠٠ تن 7

 کردستان ٤٠٠.٠٠ تن 1

 کرمان ١٥٠٠.٠٠ تن 3

 کرمانشاه ٤٥٠٠.٠٠ تن 1

 گلستان ١٩٨.٠٠ تن 1

 گيالن ٢٧٦٧٨.٠٠ تن 18

 لرستان ٩٧٠.٠٠ تن 2
 مازندران ١٨٥٢٠.٠٠ تن 16

 مرکزي ٢٤٢٦.٠٠ تن 1
 هرمزگان ٢٢٠.٠٠ تن 1

 همدان ٩٤٥٠.٠٠ تن 9
 يزد ٣٨٥٠.٠٠ تن 7

سنجش واحد جمع ١٣٠١٠١.٠٠ تن 102  
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  : جديد هاي طرح وضعيت ۲- ۳

  .تن در کشور وجود دارد16263701ت يبا ظرف فر يت و ويسکويد بيواحد در حال احداث تول573جمعا 

چهانواع کيک وکلودر حال احداث واحد هاي   

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 اردبيل ٦٠٠.٠٠ تن 2

 اصفهان ٤١٧٢٥.٠٠ تن 33

 البرز ٣٥٧٠٠.٠٠ تن 25

 ايالم ١٢٥.٠٠ تن 1

شرقي  آذربايجان ١٢٤٤٠٠.٠٠ تن 34  

غربي  آذربايجان ٢٤٦٨٦.٠٠ تن 25  

 بوشهر ١٠٢٥٠.٠٠ تن 7

 تهران ١٨٤٦١٠.٠٠ تن 115

بختياري  چهارمحال ٢٩٠٠.٠٠ تن 4  

جنوبي  خراسان ٤٣٥٠.٠٠ تن 6  

رضوي  خراسان ٩٦٠٠.٠٠ تن 10  

شمالي  خراسان ٨٠٠.٠٠ تن 2  

 خوزستان ١٤٠٤٠.٠٠ تن 8

 زنجان ١٠٠٨٧.٠٠ تن 7

 سمنان ٩٦٠٠.٠٠ تن 9

 فارس ٣٧٣٩٠.٠٠ تن 32

 قزوين ٢٢٤٥٠.٠٠ تن 5

 قم ٢٧١٨٠.٠٠ تن 11

 کردستان ٣٥٦٠٠.٠٠ تن 26

 کرمان ٥٧٧٠.٠٠ تن 5

 کرمانشاه ٢٥٤٠٠.٠٠ تن 4

وبويراحمد  کهکيلويه ١٨٥٠.٠٠ تن 4  

 گلستان ٣١١٠.٠٠ تن 4

 گيالن ٧٠٥٠.٠٠ تن 7

 لرستان ٨١٨٠.٠٠ تن 3

 مازندران ١٦٣٣٤.٠٠ تن 12

 مرکزي ١٥٩٥٠.٠٠ تن 12

 هرمزگان ١١١١.٠٠ تن 2

 يزد ١٦٤٠٠.٠٠ تن 5

سنجش واحد عجم ٦٩٧٢٤٨.٠٠ تن 420  
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لقمه ايکيک  واحد هاي در حال احداث  

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 البرز ٢٠٠٠.٠٠ تن 1

شرقي  آذربايجان ٢٦٠٠.٠٠ تن 3  

غربي  آذربايجان ١٣٣٦.٠٠ تن 2  

 تهران ٥٥٠٠.٠٠ تن 5

رضوي  خراسان ٥٠٠.٠٠ تن 1  

 خوزستان ٣٦٠.٠٠ تن 1

بلوچستان و  سيستان ٤٠٠.٠٠ تن 1  

 فارس ٣٠٠.٠٠ تن 1

 گلستان ٢٠٠.٠٠ تن 1

 گيالن ١٥٠.٠٠ تن 1

 لرستان ١٠٠٠.٠٠ تن 1

 مازندران ١١٠٠.٠٠ تن 3

 همدان ١٠٠٠.٠٠ تن 2

 يزد ١٠٠.٠٠ تن 1

سنجش واحد جمع ١٦٥٤٦.٠٠ تن 24  
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ماشينيکيک  واحد هاي در حال احداث  

سنجش واحد تعداد  استان ظرفيت 

 البرز ٢٥٠٠.٠٠ تن 1

شرقي  آذربايجان ١٥٤٧١٦٦٢.٠٠ تن 28  

غربي  آذربايجان ١٣٣٦.٠٠ تن 2  

 بوشهر ٥٠٠.٠٠ تن 3

 تهران ١٠٨٠٠.٠٠ تن 10

جنوبي  خراسان ١٨٠.٠٠ تن 1  

رضوي  خراسان ٣٥٥٠.٠٠ تن 7  

 سمنان ١٠٥.٠٠ تن 2

بلوچستان و  سيستان ٦٨٧٠.٠٠ تن 14  

 فارس ٢٤٥٠.٠٠ تن 2

 قزوين ٥٥٥٠.٠٠ تن 6

نت 5  کردستان ١٩٠٠.٠٠ 

 کرمان ٤٥٤٤.٠٠ تن 4

وبويراحمد  کهکيلويه ٥٠٠.٠٠ تن 1  

 گلستان ٢٠٠.٠٠ تن 1

 گيالن ١٤١٥٠.٠٠ تن 7

 لرستان ١٠٥٠.٠٠ تن 3

 مازندران ١٢٠٦٠.٠٠ تن 17

 همدان ٢٧٠٠.٠٠ تن 4

 يزد ٧٣٠٠.٠٠ تن 11

سنجش واحد جمع ١٥٥٤٩٩٠٧.٠٠ تن 129  
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  : محصول واردات روند بررسي ۲- ۴

کيک و کلوچه) واردات(شرح   

 ارزش دالري  )کيلو گرم(وزن  سال

1384 897488 4184369 

1385 537085 4431049 

1386 1095428 7827898 

1387 2466588 11169412 

1388 864354 5972138 

1389 1630869 6672647 
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١٣٨٨ت کيک و کلوچه سال واردا  

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

 2984981 37198آلمان 1388

 85431 3600اسپانيا 1388

 930562 9397انگلستان 1388

 335475 30394هلند 1388

 19977 16000هند 1388

 941767 399061آلمان 1388

 66358 36399امارات متحده عربي 1388

 588247 313855تركيه 1388

 19340 18480نطقه آزاد كيشم 1388

  

  

  

  



             

   

                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت :متقاضي   

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

25  

  

  

ت کيک و کلوچه واردا  

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

1389 
آلمان

54190 2430779 

1389 
سوئيس

61300 347099 

1389 
مالزي

3000 22210 

1389 
هلند

85709 1002867 

1389 
  آلمان

1800 3262 

1389 
عربي امارات متحده

3924 4279 

1389 
بلژيك

109387 410222 

1389 
تركيه

116873 203063 

1389 
اسپانيا

135 888 

1389 
انگلستان

19200 31406 

1389 
دانمارك

500 11018 

1389 
منطقه آزاد كيش

10080 10548 

1389 
هند

87000 68426 
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  : مصرف روند بررسي ۲- ۵

  روند مصرف کيک و کلوچه 

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

  )کيلو گرم(

1384 897.4 103.6 424673 425466.8 6 

1385 537 335.1 471858 472059.9 6.6 

1386 1095.4 618 524286 524763.4 7.2 

1387 2466.5 2267.3 582539 582738.2 8 

1388 864.3 2128.4 647265 646000.9 8.7 

1389 1630.8 2686.1 719183 718127.7 9.4 

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 
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  : محصول صادرات روند بررسي ۲- ۶

کيک و کلوچه)صادرات(شرح   

 ارزش دالري  )کيلو گرم(وزن  سال

1384 103695 81942 

1385 335136 134910 

1386 618060 1532146 

1387 2267338 9136515 

1388 2128433 12705566 

1389 2686163 15838954 
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١٣٨٨صادرات کيک و کلوچه سال   

)کيلو گرم(وزن   کشور سال  ارزش دالري 

 213527 42217افغانستان 1388

 3579936 600736امارات متحده عربي 1388

 483075 80585بحرين 1388

 123840 20640سودان 1388

 1389802 231654عمان 1388

 920172 153362قطر 1388

 1844496 307416كويت 1388

 1501344 250224لبنان 1388

 2649336 441561يمن 1388

 30 30كانادا 1388

 8 8نروژ 1388

  

  



             

   

                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت :متقاضي   

    90 آذر : تاريخ تدوين طرح  

29  

  

  

 صادرات کيک و کلوچه 

)کيلو گرم(وزن  رکشو سال  ارزش دالري 

 247224 62670افغانستان 1389

 4978948 829824امارات متحده عربي 1389

 694079 115680بحرين 1389

 50400 8400تركيه 1389

 102528 17088سودان 1389

 1719588 286598عمان 1389

 1214208 202368قطر 1389

 2751636 458606كويت 1389

 2515428 419238نلبنا 1389

 1519806 253296يمن 1389

 3671 1174آذربايجان 1389

 69 99ازبكستان 1389

 2 19تاجيكستان 1389

 14895 16550عراق 1389

 33 33كانادا 1389

 26000 13500نيجريه 1389

 60 600ارمنستان 1389
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: ولمحص به نياز بررسي ۲- ۷

  کيک و کلوچه

  )تن(ميزان توليد   سال
درصد ظرفيت  70

  )ظرفيت عملي(توليد
  )تن(ظرفيت خالي  )تن(ميزان مصرف

1384  424673 297271.1 425466.8 128195.7 

1385  471858 330300.6 472059.9 141759.3 

1386  524286 367000.2 524763.4 157763.2 

1387  582539 407777.3 582738.2 174960.9 

1388  647265 453085.5 646000.9 192915.4 

1389  719183 503428.1 718127.7 214699.6 
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  : وضعيت تقاضا ۲- ۸

  کيک و کلوچه 

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

1384  103.6 425466.8 425570.4 

1385  335.1 472059.9 472395 

1386  618 524763.4 525381.4 

1387  2267.3 582738.2 585005.5 

1388  2128.4 646000.9 648129.3 

1389  2686.1 718127.7 720813.8 

  

  

  : بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد - ۳

گردد تا از اين طريق  يم يمخصوص نگهدار ي، در داخل سيلوها يپس از ورود به واحد جهت ذخيره ساز) آرد(مواد اوليه  

بـه   يمداوم خطوط مختلف توليد به اين ماده اوليـه اصـل   يآن در شرايط نسبتا ايده آل ، امکان دسترس يمن حفظ ويژگيهاض

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

... ع خرما، طعم دهنده ، پودر کاکائو و ي، قند ماروغناز قبيل  ياد افزودنگردد در اين مرحله همچنين آب و ساير مو يآغاز م

انـواع  شـود الزم بـه ذکـر اسـت فرموالسـيون مـواد تشـکيل دهنـده هـر يـک از            يبه تدريج در حين اختالط به آن افزوده مـ 

  . ده است گردي يمحصوالت متفاوت بوده و از اينرو جهت هر يک از خطوط فرآيند ، ميکسر مجزايي پيش بين
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به کيـک جهـت ايجـاد     يخمير و پخت آن بوده سپس نوبت به مرحله تزريق مغز يشامل قالب گير يکيک روغن يفرآور -

گيـرد و نهايتـا در داخـل  سـرد      يآن قرار م يبر رو يرسد بعد از سرد شدن کيک ، روکش شکالت يطعم مطبوع محصول م

  . گردد يم يخنک شده و آماده بسته بند يتونل کن 

باشد کـه پـس از سـرد شـدن      ي، پخت و سرد شدن م يفرآيند توليد کلوچه نيز شامل مراحل آماده شدن خمير ، قالب گير -

آمـاده ارسـال بـه انبـار      يآن قرار گيرد که نهايتا پس از بسته بند يبسته به نوع کلوچه ممکن است روکش شکالت نيز بر رو

  . خواهد بود 

:شيوه هاي كنترل كيفيت بررسي ايستگاهها، مراحل و ۳- ۱ 

در اين راستا هر واحد صنعتي با . باشد رشد و تكامل صنايع جهان تاحدود زيادي مرهون رقابت بين واحدهاي صنعتي مي 

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

كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل توليد، مطابق مشخصات . دكيفي جوامع صنعتي شده استمحصوالت و در نتيجه رش

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

 :توان به صورت زير خالصه كرد 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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است از اطمينان از تهيه و توليد كاال و خدمات، بر طبق استاندارهاي توان گفت كنترل كيفيت عبارت  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 

به وضعيت هرصنعت به  مراحل بازرسي كلي با توجه. گيرد براي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي صنعتي انجام مي

 :ترتيب ذيل مي باشند

درمرحله تحويل مواد اوليه) 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 

.حل بازرسي ممكن است درمحل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيردهريك از اين مرا

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

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

د اوليهكنترل كيفيت موا) ۱ 

كنترل حين توليد) ۲ 

كنترل نهايي) ۳ 

  شود كه هريك از موارد فوق در زير شرح داده مي
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:كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱

مورد انتظار  ينمونه کاال از جهت تطابق ويژگيها يبر رو يقبل از مرحله خريد با بررس ياين بخش از کنترل کيفيت بايست

شده از جهت واريته، رطوبت، عدم وجود مواد  يکيفيت آرد گندم خريدار يل بررساز قبي يصورت گيرد که موارد

. نظير بيکينگ پودر و يا پودر کاکائو خواهد بود يناهمگون و همچنين کنترل کيفيت مواد افزودن

:كنترل حين توليد) ۲

مواد به آرد با نسبت معين، اختالط  باشد از جمله افزودن يمراحل توليد م ياين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمام

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

  .الزم صورت خواهد گرفت يکه در هر مرحله توسط اپراتور مربوطه کنترلها... ک و يپخت ک

  :كنترل نهايي) ۳

مورد کنترل ... و  يو پخت، طعم ، رطوبت ، شيرين ي، ميزان برشتگياز جهت ظاهر يبندقبل از بسته  يمحصوالت توليد

نيز حصول اطمينان از صحت محفوظ بودن در داخل لفاف  يا جعبه  يگيرند همچنين در خصوص نحوه بسته بند يقرار م

  .باشد  يمقوايي از ديگر نکات حائز اهميت م

  : گذاري سرمايه حجم برآورد - ۴

  

  واحد  ظرفيت ساليانه  حصولنام م

  تن  ۲۰۰۰۰  شکر يخرما به جا قند مايع ينيگزيک و کلوچه با جايک
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  : زمين ٤ - ١

 مربع متر ١٠٠٠٠ شکر يع خرما به جايقند ما ينيگزيک و کلوچه با جايک ديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

 برآورد الير ونيليم  ۲۰۰۰  نيزم ديخر نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع هر متيق گرفتن نظر در با شود، يم برآورد

  .شود يم

  : 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

 ۳۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰۰ خيابان كشي؛ پاركينگ

 ۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰۰ فضاي سبز

 ۴۵۰ ۴۵۰ ۱۰۰۰ ديواركشي

)عدد(چراغهاي محوطه  : 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

يه و بسته بنديمحصول و مواد اول 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 تجهيزات ۴- ۴
  

  )ميليون ريال(هزينه كل  تعداد  كشور سازنده  نوع تجهيزات

خمير ميکسر  ٢٢٠  ۱  ايران 

نازله ١٠ زن کلوچه  ٤٢٠  ۱  ايران 

تونلي فر  ٨٣٠  ۱  ايران 

کلوچه مغز سازي آماده  ٧٠  ۱  ايران 

کن خنک نقاله نوار  ٢٣٠  ۱  ايران 

ضايعات آسياب  ٥٠  ۱  ايران 

کن رج  ٨٥  ۱  ايران 

کن رج نقاله نوار  ٩٦  ۱  ايران 

شکالت اينروبر  ٩٤  ۱  ايران 

تونلي سرد کن  ٣١٠  ۱  ايران 

بندي بسته  ٢٩٥  ۱  ايران 

 ٦٥  ۱  ايران جت پرييتر ليزري

کارتن زن چسب  ٧٠  ۱  ايران 

خمير ميکسر  ٢٣٠  ۱  ايران 

کرم ميکسر  ١٤٠  ۱  ايران 

شکالت سيستم آماده سازي  ١٥٠  ۱  ايران 

خمير دپازيتور  ٥٢٠  ۱  ايران 

)مغزي( مربا و کرم تزريق دپازيتور  ٦١٠  ۱  ايران 

)محصول روي( شکالت و ژله تزريق دپازيتور  ٧٨٠  ۱  ايران 

قالب کن خشک و قالب شستشوي سيستم  ٦٦٠  ۱  ايران 

قالب پاش روغن سيستم  ٤٣٠  ۱  ايران 

خمير ميکس توربو  ٣٢٠  ۱  ايران 

تونلي فر  ١٠٩٠  ۱  ايران 

خمير مجدد تزريق تا پخت از بعد قالب حمل باندهاي  ٨٢٠  ۱  ايران 

اسپيرال کن خشک باند  ٤٨٠  ۱  ايران 

کيک متفاوت قالب نوع ارچه  ٤٤٠  ۱  ايران 

 ٦٥  ۱  ايران جت پرييتر ليزري

بندي بسته  ٥٥٠  ۱  ايران 

تونلي سرد کن   ٢٨٠  ۱  ايران 

شکالت روکش جهت اينروبر  ٩٠  ۱  ايران 

کارتن زن چسب  ٧٠  ۱  ايران 

  ۱۰۵۶۰  جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات
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  : تجهيزات وتاسيسات ۴- ۵

  مقدار  واحد  شرح
يك  هزينه

  )ريال(واحد

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

  ۴۴۲  ۱۷۰۰۰۰۰  ۲۶۰  کيلو وات  حق انشعاب برق 

  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  -  -  -  سيسات گرمايش و سرمايش و تهويه ساختمانهاتأ

  ۱۲۱۳  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  يخودرو سوار

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )يتن۲(وانت

  ۲۸۰  جمع کل

  

  

  : اداري لوازم ٤- ٨

  )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  

۳۰۰۰۰۰۰  

۳۰۰۰۰۰۰  

  

۱۴  

۱.۸  

۳  

۳  

  ۳۰  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۲  يو مبلمان ادار يز و صندليم

  ۱۵.۲  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱   ييرايل آشپزخانه و پذيوسا

  ۳  ۳۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۷۰  جمع کل
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: برداري بهره از قبل هاي هزينه ٤- ٩

نه حقوق و دستمزد در يهز ، مجوز اخذ ه ويشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح يربردا بهره از قبل هاي نهيهز

 يم برآورد الير ونيليم ۱۲۸۰  )ه ثابتيسرما% ٣(ريبا کسر در آمد حاصله و سا يشيآزما برداري بهره نهيهز و دوره اجرا

  .شود

  

: نشده بيني پيش هاي هزينه ٤- ١٠

  .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ هاي نهيهز عنوان به )اليون ريليم۱۲۱۹(طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥

  

  : محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤- ١١

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۲۰۰۰ زمين ۱

تمان و محوطه سازيساخ ۲  ۱۰۰۱۰ 

 ۷۰ وسايل دفتري  ۳

 ۱۰۵۶۰ ماشين آالت و تجهيزات خط توليد ۴

يشگاهيزات آزمايتجه ۵  ۵۳ 

 ۱۲۱۳ تجهيزات و تاسيسات عمومي ۶

)درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري ۷  ۴۷۸ 

)درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده  ۸  ۱۲۱۹ 

 ۲۵۶۰۳ جمع
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  : ميزان مواد اوليه مورد نياز ساليانه و محل تامين  و قيمت آن ۴- ۱۲

 نام مواد

 اوليه
 نقش و كاربرد

مقدار مصرف  منبع تامين

)تن(ساالنه  

)تني(قيمت واحد   قيمت كل 

ميليون (

 واحد بها خارجي داخلي  )ريال

۹۰۰۰%=۴۵ ----  داخلي  ماده اصلي اوليه  آرد  ۴۳۲۰۰ ريال ۴۸۰۰۰۰۰ 

  روغن

عث افزايش کيفيت خوراکي ، بهبود طعم و مزه شده ، به پوک با

کردن بافت بيسکويت و نگهداري مايعات در فرآورده کمک مي 

  کند

۴۸۰۰=۲۴% ----  داخلي  ۷۲۰۰۰ ريال ۱۵۰۰۰۰۰۰ 

  شيره خرما
مهمترين اثرات آن بهبود طعم فرآورده، حالت فيزيکي، تردي 

  بافت و بهبود رنگ
۱۰۰۰%=۵ ----  داخلي  ۲۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰۰۰۰ 

  تخم مرغ
باعث افزايش حجم، بهبود رنگ محصول، بهبود طعم و حفظ 

  تازگي محصول شده
۳۰۰۰%=۱۰ ----  داخلي  ۶۶۰۰۰ ريال ۲۲۰۰۰۰۰۰ 

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

۸۰%=۰.۴ -----  داخلي  با خلوص باال  گلوکز لريا ۱۱۰۰۰۰۰۰   ۸۸۰ 
  جوش شيرين

بي کربنات ( 

  )سديم

۴۰%=۰.۲ ----  داخلي  به شکل پودر  ۶۸۰ 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 

۶۰%=۰.۳ -----  داخلي  به شکل پودر  ينگ پودربک  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 

۶۰۰%=۳ ----  داخلي  بهبود و طعم دهنده  وپودر کاکائ  ۱۵۰۰۰ ريال ۲۵۰۰۰۰۰۰ 

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

اوليه غير  

  %)۱۰(مذکور

 ۳۰۷۶۸ ----  ---------  --------- ----  داخلي  مواد بسته بندي و غيره

 ۳۳۸۴۴۸ جمع کل
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  : رد نيازنيروي انساني مو ۴- ۱۳

 

 

 

 ليست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه

 كل پرداخت

  ساليانه

)ميليون ريال (  

مزاياي 

 ساليانه 

)ماه ۲(  
 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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:  ساليانه سوخت و انرژي سبه هزينه مصرفيمحا ۴- ۱۴  

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

  ۴۹۱.۴  ۶۰۰  ۸۱۹۰۰۰  لو وات ساعتيک  برق مصرفي

  ۲۰.۷  ۲۵۰۰  ۸۲۷۵  متر مکعب  آب مصرفي

  ۷۳۵  ۷۰۰  ۱۰۵۰۰۰۰  متر مکعب  گاز

  ۱۲۶  ۷۰۰۰  ۱۸۰۰۰  تريل  بنزين

  ۱۳۱۵.۷  جمع كل

  

  

  : استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت ۴- ۱۵

  )ميليون ريال(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۵۰۰.۵  %۵   يساختمان و محوطه ساز

  ۱۲۱.۳  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۵.۳  %۱۰  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي

  ۱۰۵۶  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲۸  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۴  %۲۰  وسايل اداري 

  ۱۷۲۵.۱  عجم
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  : تعميرات و نگهداري ۴- ۱۶

  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۲۰۰.۲  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز

  ۵۲۸  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲.۶  %۵  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي

  ۱۲۱.۳  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۲۸  %۱۰  وسايط نقليه

  ۷  %۱۰  وسايل اداري 
  ۸۸۷.۱    لجمع ك

 

: حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم ۴- ۱۷  

 

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

۲۹۶۴۴.۶+۲۵۶۰۳=۵۵۲۴۷.۶  

  

)ميليون ريال (هزينه  شرح رديف  

)ماه  ۱( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۲۸۲۰۴ 

)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(ير و نگهداريتعم ۴  ۷۴ 

يالجمع كل  به ميليون ر  ۲۹۶۴۴.۶ 
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:هزينه هاي توليد ساليانه  ۴- ۱۸  

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

اد اوليه و بسته بنديهزينه مو ۱  ۳۳۸۴۴۸ 

 ۷۵۴۲.۳ هزينه حقوق و دستمزد ۲

 ۱۳۱۵.۷ هزينه انرژي ۳

 ۸۸۷.۱ هزينه تعمير و نگهداري ۴

)درصد اقالم باال  ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۱۷۴۰۹.۷ 

)درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۳۶۵۶ 

)ه ثابت درصد مقدار وام سرماي ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۱۰۲۴.۱ 

)دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه  ۸  ۵۱.۲ 

 ۱۷۲۵.۱ هزينه استهالك ۹

)درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري  ۱۰  ۲۵۶ 

 ۳۷۲۳۱۵.۲ جمع كل 
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  : طرح اجراي براي مناسب منطقه پيشنهاد - ۵    

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

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به . از مراكز شهر باشد يمحل ايجاد كارخانه به فاصله قابل توجه

چه بسا اشكال . ارتباطي از مواردي است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشد بازار فروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي

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

توليد خواهد شد و يا دسترسي نداشتن به تاسيسات توليد از بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه 

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

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

وكالً استانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن  يجان شرقياستانهاي اطراف تهران و اصفهان و آذربا

را دارد و  استان  يه شماليهمسا يصادرات محصول به کشور ها يبرا يط خوبيشرا يجان شرقين واحد در استان آذرباياحداث ا

شود ، لذا احداث واحد  يران محسوب ميا يه شمال غربين استان ناحيتر تيون  پرجمعيليم ۴بالغ بر  يتيبا جمع يجان شرقيآذربا

  . باشد ير ميه پذيکامال توجشرقی جان يشکر در استان آذربا يع خرما به جايقند ما ينيگزيک و کلوچه با جايد کيتول
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:مطالعاتي مراجع و منابع

توليدي واحدهاي و محصوالت افزار نرم - معادن و يعصنا 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

  




