
 

 احداث سنجی امکان گزارش 

 انگور شيره خرما و شيره  توليد واحد

 

 
 
 

 .…جناب آقای  : مجری طرح

 سيما( نگر سهند )تدبيرگران آتی مشاور طرح: شرکت تسکو 

 شهرستان ملکان، شهرک صنعتی ملکان   آذربایجان شرقی، استان  محل اجرای طرح: 

 

 

  1401   اردیبهشت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الظَّفَرِ إِذَا غَلَبْت كُنْ بَعِيدَ الْهَِممِ إِذَا طَلَبْتَ كَرِيمَ 

 . حضرت علی )ع( هر گاه در پی چیزی هستی ، بلند همت باش و آن گاه که چیره شدی ، در پیروزی کریم باش

 

 



 
 سنجی احداث واحد توليد  امکانگزارش 

 شيره خرما و شيره کشمش 

 401- 17 شماره:

 30/01/1401تاریخ: 
 

 3 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 صفحه  شماره موضوعات  فهرست

 7 مقدمه 

 8 ....................................................................................................................................................... ی بخش اول: سابقه متقاض

 9 .............................................................................................................................................. طرح  یمشخصات متقاض  -1-1

 9 .......................................................................................................................................................... ی قانون یمجوزها -1-2

 10 ...................................................................................................................................................... بخش دوم: مطالعات بازار 

 11 ......................................................................................................................................................................  مقدمه  -2-1

 11 ........................................................................................................................................................ طرح  محصوالت -2-2

 11 ........................................................................................................................................................ کشمش  ره یش -2-2-1

 13 ............................................................................................................................................................. خرما  ره یش -2-2-2

 15 ....................................................................................................................................... محصوالت طرح ک یسیآ  کد-3-2

 16 ................................................................................................................................................ کاربرد  و مصرف موارد -2-4

 16 ............................................................................................................................................................. ه خرما ریش -2-4-1

 16 ........................................................................................................................................................ کشمش  ره یش -2-4-2

 16 ................................................................... محصول  مصرف بر آن اثرات لیتحل  و هیتجز و  نیگزیجا یکاال یبررس -2-5

 16 ............................................................................................................................................................. خرما  ره یش -2-5-1

 17 ........................................................................................................................................................ کشمش  ره یش -2-5-2

 17 .................................................................................................................... امروز  ی ایکاال در دن یک یاستراتژ تیاهم -2-6

 17 ............................................................................................................................................................. خرما  ره یش -1-6-2

 17 ........................................................................................................................................................ کشمش  ره یش -2-6-2

 18 ............................................................................................................................................. عرضه و تقاضا  تیوضع - 7  -2

 18 .................................................................................... از آغاز برنامه اول تا کنون  د یو روند تول یبرداربهره  تیظرف  -2-8

 18 ........................................................................................................................................ یبردار بهره  یهات یظرف -2-8-1

 19 ................................................................................................. فعال در کشور  یهانصب شده واحد  تیروند ظرف -2-8-2

 21 .................................................................................................................. محصوالت در کشور  ی واقع د یروند تول -2-1-3

 22 ........................................................... فعال  ید یتول یها( در واحد ی اسم تی)درصد استفاده از ظرف د یراندمان تول -4-8-2

 22 ...................................................................................................... و در حال توسعه  د ی جد ی هاطرح  تیوضع ی بررس -9-2

 24 ....................................................................................................................... کشور  نده یدر بازار آ   دی تول ینیبش یپ  -2-9-1

 24 ........................................................................................................................................... روند واردات محصوالت  - 10-2

 25 ..................................................................................................................................................... عرضه یبندجمع  - 11-2

 25 ............................................................................................................................................................. روند مصرف  - 12-2

 26 ................................................................................................................................ روند صادرات محصوالت طرح  - 13-2

 27 .................................................................................................................. ی سنوات آت یط  یصادرات  تیبرآورد قابل  - 14-2

 31 ........................................................................... صادرات تا برنامه هشتم توسعه  ت یبه محصول با اولو از ین ی بررس - 15-2

 32 ..........................................................................................................نده یتقاضا محصوالت طرح در آ زان ی برآورد م - 16-2



 
 سنجی احداث واحد توليد  امکانگزارش 

 شيره خرما و شيره کشمش 

 401- 17 شماره:

 30/01/1401تاریخ: 
 

 4 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 33 .......................................................................................................................... مطالعات  یر یگجه یو نت یبندجمع   - 17-2

 35 ............................................................................................................................................ طرح  ی بخش سوم: مطالعات فن

 36 ............................................................................................................................................................... طرح  تیظرف-3-1

 36 ....................................................................................................................................................... ی تعداد نوبت کار  -3-2

 36 ............................................................................................................................................................. محل کارخانه  -3-3

 37 ....................................................................................... نیطرح و محل تام از یعمده مورد ن ه یمواد اول زان یمنوع و  -3-4

 37 ............................................................................................................. و تعداد اشتغال  یانسان ی روین ن یتام ت یوضع -5-3

 37 ............................................................................................ تامین آب ، برق ، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  -3-6

 38 ............................................................................................................................ خرما  رهیش  د یروش تول ی کل ح یتشر -3-7

 42 ......................................................................................................................................... کشمش  ره یش دی تول ندیفرآ -3-8

 42 .................................................................................................................. طرح  یاجرا یو زمان بند یات یبرنامه عمل -3-9

 44 .......................................................................................................... ی گذاره یسرما یهاسکیر ل یو تحل ییشناسا - 10-3

 44 ................................................................................................................................................. شناسایی ریسک  -3-10-1

 46 .................................................................................................................................................... احتمال ریسک  -3-10-2

 46 ......................................................................................................................................................... تاثیر ریسک -3-10-3

 46 .......................................................................................................................................... ارزیابی کیفی ریسک  -3-10-4

 49 ................................................................................................................ محصوالت طرح  یسازبرند  یهاشرو   -3-10-5

 SWOT ...................................................................................................................................................... 51 ل یتحل -11-3

 53 ............................................................................................................................ ی عوامل درون یاب یارز سی ماتر -1-11-3

 54 ........................................................................................................................... ی عوامل خارج  یاب یارز سی ماتر -2-11-3

 SWOT.......................................................................................................................................... 55 ی ریگجه ینت -3-11-3

 SWOT .................................................................................................................................... 56 سی نمودار ماتر -4-11-3

 57 ............................................................................................................................................... د یفروش و تول برنامه - 12-3

 58 ..................................................................................................................................... طرح  ی مال یهابخش چهارم: برآورد 

 59 ......................................................................................................................................................................  مقدمه  -4-1

 59 ................................................................................................................................. طرح  ی گذاره یسرما ینه هایهز  -4-2

 60 ..................................................................................................................................................................... ن ی زم -4-2-1

 61 .......................................................................................................................... ن ی زم یسازو آماده  ی سازمحوطه -4-2-2

 61 ..................................................................................................................................... و مستحدثات  ه یاحداث ابن -4-2-3

 62 ........................................................................................................................................ آالتن ی و ماش زات ی تجه -4-2-4

 63 .............................................................................................................................................. و انشعابات  ساتیتاس-4-2-5

 64 ........................................................................................................................ ی و کارگاه  ی شگاه یآزما زات ی تجه -4-2-6

 65 ...................................................................................................................................... یادار  ل ی و وسا زات ی تجه -4-2-7

 65 ............................................................................................................................. ی بردارقبل از بهره ینه ها یهز -8-2-4

 66 ..................................................................................................................................... نشده ی نیش بیمتفرقه و پ -4-2-9



 
 سنجی احداث واحد توليد  امکانگزارش 

 شيره خرما و شيره کشمش 

 401- 17 شماره:

 30/01/1401تاریخ: 
 

 5 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 66 ........................................................................................................................... ی بردارقبل از بهره ینه های هز  -10-2-4

 66 ...................................................................................................................................................... در گردش   هیسرما -4-3

 67 ......................................................................................................................................................... د یتول ی هانه یهز  -4-4

 67 ........................................................................................................................... ی و بسته بند ی کمک ه، یمواد اول  -4-4-1

 68 ........................................................................................................................................ و ارتباطات یانرژ نه یهز -4-4-2

 68 .................................................................................................................................................... حقوق و دستمزد  -3-4-4

 69 .................................................................................................................................................. ی ر و نگهداریتعم -4-4-4

 69 .............................................................................................................................................................. استهالک  -5-4-4

 70 ......................................................................................................................... آن ها   نیطرح و نحوه تام ی هانه یهز  -4-5

 71 ............................................................................................................................... طرح  یمال  یهاشاخص   خالصه   -6-4

 72 ................................................................................................................................. ی اقتصاد  یمحاسبه شاخص ها -4-7

 72 ................................................................................................................................................ ی ارزش خالص فعل -1-7-4

 73 ....................................................................................... یکامل بهره بردار  ت یبرآورد ارزش افزوده طرح در ظرف -4-7-2

 PBP .................................................................................................................................. 73  هیدوره بازگشت سرما  -3-7-4

 74 ....................................................................................................................................... سود خالص ساالنه طرح -4-7-4

 75 ......................................................................................................................................... یسر نقطه سربه ل یتحل -5-7-4

 77 ...................................................................................................................................................... ت یحساس ز یآنال  -6-7-4

 78 .................................................................................................... یی نها شنهاد یو پ یو ارائه جمع بند لی و تحل هیتجز -8-4

 

  



 
 سنجی احداث واحد توليد  امکانگزارش 

 شيره خرما و شيره کشمش 

 401- 17 شماره:

 30/01/1401تاریخ: 
 

 6 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 خالصه عملکرد طرح 

 جناب آقای   متقاضی

ح 
طر

ت 
صا

خ
ش

م
 

 کشمش شیره خرما و شیره تولید احداث واحد  موضوع طرح 
 شیره خرما و شیره کشمش  خدمات/محصوالت طرح 

 محل اجرای طرح/ شماره قطعه زمين 
استان آذربایجان شرقی، شهرستان ملکان، شهرک  

 صنعتی ملکان 

 تن شیره کشمش  254تن شیره خرما و  500 ظرفيت

ی 
ذار

 گ
یه

ما
سر

 

 205,382 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 36,860 سرمایه در گردش طرح 

 242,243 جمع هزینه های طرح 

منابع 

تامين 

 مالی

 میلیون ریال  150,000 تسهيالت مالی

 میلیون ریال  64,919 آورده متقاضی

 درصد   12 نرخ سود تسهيالت 

 سال  5 دوره بازپرداخت

بنا 
یر

ز
 

 مترمربع  1300 زمين 

 مترمربع  540 سالن تولید 

 مترمربع  180 انبار مواد اولیه 

 مترمربع  120 محصول انبار 

 مترمربع 60 ساختمان اداری 

 مترمربع 24 نگهبانی 
ی 

اد
ص

اقت
و 

ی 
مال

ج 
تای

ن
 

 میلیون ریال    56,876 (NPVخالص ارزش فعلی )
 درصد   24 (  IRRنرخ بازده داخلی طرح )
 سال  11/5 ( Pbpدوره بازگشت سرمایه )

 میلیون ریال  18,434 )سال مبنا(  سود خالص

 درصد   11 فروش در نقطه سر به سر در سال مرجع نسبت 

 نفر  9 ميزان اشتغال زایی
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 مقدمه

نتایج    و   مالی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهو  فنی    از دیدگاه   ، طرح افزایش سرمایه در گردش  در مطالعات امکان سنجی 

گزارش حاضر مطالعات  .  باشدشرکت می   افزایش سرمایهجهت    ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاحاصل از آن به عنوان مبن

بایستی    در گردش   افزایش سرمایه رویه    جهت استانداردسازیکه  باشد  می   شیره خرما و کشمشتولید  احداث واحد  سنجی  امکان 

های الزم در خصوص  معرفی شده سپس بررسی طرح    تابتدا محصوال  گزارشدر این    است.  گیرد، تدوین شدهمدنظر قرار  

در    گذاری ثابت بعمل آمده. سپس بر اساس برنامه فروش شرکتت، سرمایه در گردش مورد نیاز طرح برآورد وبرآورد سرمایه 

مالی طرح اعم از نرخ بازگشت سرمایه و ارزش خالص فعلی با استفاده از    های شاخص در خصوص    مالی   های تحلیل ادامه  

گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را    سرمایهنتایج تحلیلی تا با استفاده از آن صورت گرفته است  3.3افزار کامفار نرم

 .  درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایندو کسب 

  ساختمان   انواع قطعات پیش ساخته بتنی تولیدات  انواع  تولید  بایستی انعطاف الزم جهت    ینماید واحد تولید طر نشان می خا

فروش محصوالت    بازارتا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب    دارد را    جامعه  مورد نیاز

 . خود را افزایش دهند
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  سابقه متقاضی : اول بخش
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 متقاضی طرح  مشخصات -1-1

 نام خانوادگی: روح اله  نام و 

 کد ملی:  

 تاریخ تولد: 

 آدرس مکاتبات: 

 تلفن تماس:  

 

 ی قانونی مجوزها -1-2

 : مجوزها 1جدول 

 مجوز  تاریخ  شماره مجوز  سازمان صادرکننده  عنوان مجوز  ردیف 

1     
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 مطالعات بازاربخش دوم: 
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 همقدم -2-1

شیره جات خوراکی یکی از مهم ترین فرآورده های میوه جات می باشد که در فصول مختلف سال توسط افراد مورد استفاده  

 .تمامی خواص میوه تازه را دارند و مواد مغذی بدن را می توانند تامین کنندقرار می گیرد که 

ذایی باالیی برخوردار می باشند. طبیعت آنها گرم بوده  میوه از ارزش غ   شیره جات خوراکی انواع مختلفی دارند که همانند خود

 .و سرشار از ریز مغذی ها و امالح مفید و مورد نیاز بدن می باشند و بیشتر در فصل سرما مورد استفاده قرار می گیرند

 

 طرح  محصوالت -2-2

 کشمش شيره  -2-2-1

تخمیر نشده تغلیظ شده است که بعنوان یک شیرین کننده استفاده می شود . در واقع یکی از    کشمشآب  ،  کشمششیره  

تا بریکس مورد نظر )درصد قندهای محلول در آب( )تا نقطه شیرین کنندگی(    کشمشتولید شیره    کشمش روشهای نگهداری  

 .می باشد 68و در حدود  

 

 : شيره کشمش 1شکل 

 

 خواص درمانی شیره کشمش: 
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بسیار مقوی است و برای کسانی که بر اثر یک بیماری طوالنی یا عمل جراحی ضعیف شده اند، بسیار    کشمش شیره   (1

 مفید است

 ملین است  کشمش شیره  (2

را با شیر گاو و    کشمشضعف عمومی بدن را معالجه و بدن را تقویت می نماید برای این منظور شیره    کشمششیره   (3

 لیوان به بیمار می دهند تا قوای بدنش را سریعتر بدست آورد  3تا   2بادام مخلوط نموده و روزانه  کمی پوره 

 را با کمی سرکه مخلوط می کنند و به بیمار می دهند  کشمش شیره برای درمان یرقان )زردی(  (4

ب بسیار مفید  مخلوط شده با کمی پودر زعفران برای رفع هم و غم ، غضب شدید و ضعف اعصا  کشمشخوردن شیره   (5

 . است و معالجه تا بهبودی باید ادامه داده بشود 

 را به تنهایی یا مخلوط نمک روی لکه ها می مالند  کشمش برای درمان بیماری کک مک شیره  (6

را به صورت مرهم روی دمل قرار دهید تا دمل باز بشود عالوه بر    مخلوط شده با کمی گل ختمی پخته   کشمششیره   (7

 ورم هایی که بر اثر ضربه ایجاد شده اند مفید است  آن برای از بین بردن

 کند.  محرک اعمال کبدی هم هست و به خون سازی هم کمک می کشمش همچنین شیره  (8

 . شیره کشمش تسکین دهنده دردهای رماتیسمی و امراض شریانی و وریدی می باشد (9

 شیره انگور اثرانرژی زایی قوی دارد  (10

است و در برافروختگی ها ، رماتیسم ، نقرس ، سنگ کلیه ، زیادی اوره خون ،  شیره کشمش دارای اثر ضد سم قوی   (11

  .اختالالت ناشی از باال بودن فشار خون ، ورم روده و احتقان کبدی ، اثرات درمانی ظاهر آن ظاهرمی شود

رای گرم کردن  خاصیت اصلی انواع شیره ، انرژی زایی بودن آنهاست و برای فصل زمستان که بدن به انرژی بیشتری ب (12

  .خود احتیاج دارد ، بهترین غذا محسوب می شوند

 شیره کشمش هم مانند خود کشمش مقدار قابل توجهی ویتامین آ ، ب و ث دارد و در ضمن ضد نفخ هم هست .   (13

همچنین شیره کشمش در بدن باعث دفع اوره و مقداری از اسیدهای غیر مفید بدن می شود و کارشناسان تغذیه آن را   (14

 .ک کننده بقایای غذا ها در روده ها و معده می دانندپا

 



 
 سنجی احداث واحد توليد  امکانگزارش 

 شيره خرما و شيره کشمش 

 401- 17 شماره:

 30/01/1401تاریخ: 
 

 13 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 شيره خرما  -2-2-2

شود. شیره خرما عبارت است از مایع غلظی که در نتیجه پخت  طبیعی است که از فرآوری خرما تهیه می شیره خرما محصولی  

های فراوانی دارد. این  کابری  آید. این مایع تمام خواص خرما را دارا بوده وو حل شدن شیره و شربت آن در آب بدست می 

گردد  شیره خرمای رقیق جهت تولید الکل اسید سیتریک و .. استفاده می   محصول در دو نوع رقیق و غلیظ قابل تهیه است. از 

 و شیره خرمای غلیظ جهت مصارف خوراکی از قبیل تهیه عصاره نوشابه، تولید انواع شکالت، بستنی، تافی و ... کاربرد دارد.  

 

 : شيره خرما2ل شک

 

 خواص شیره خرما: 

بجوشانید   سرکه طبع شیره خرما گرم و خشک است و بهترین نوع مصرف آن برای همه مزاج ها این است که شیره را با (1

 .و »سرکه شیره« را مورد استفاده قرار دهید

است    Cو   A1و همچنین  B5و B1   ،B2 ،B3ویتامین هایی مانند قند طبیعی مواد معدنی و شیره خرما حاوی پروتئین،  (2

که در صورت مصرف دیگر نیازی به مولتی ویتامین ها ندارید. این شیره حاوی قندهای طبیعی مانند گلوکز، ساکارز و  

 .فروکتوز هستند و برای میان وعده یک انتخاب مناسب به حساب می آیند

انرژی بدن را تامین می کند. مصرف این شیره قدرت یادگیری کودکان و دانش    شیره خرما انرژی زا بوده و مصرف آن  (3

 .آموزان را افزایش میدهد
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 .فیبر موجود در شیره خرما سبب می شود که خاصیت ملین داشته باشد و فرایند دفع را آسان کند (4

برای سالمت دستگاه گوارش  مصرف شیره خرما باعث افزایش فعالیت باکتری های موجود در دستگاه گوارش میشود و   (5

 .مفید است

و افزایش خطر ابتال   خشکی چشم از شب کوری که با عالئمی مانند A ویتامین شیره خرما به دلیل داشتن کاروتنوئید و (6

 . به عفونت همراه است ، جلوگیری و بینایی را تقویت می کند

 .ان و وضع حمل را آسان تر می کنددهانه رحم بازتر وفرایند زایم دوران بارداری خوردن شیره خرما در (7

فراوان است و به برطرف شدن و درمان کم خونی کمک می کند. در بخش سالمت   اسید فولیک شیره خرما حاوی آهن و (8

نمناک میخوانید که فوالت موجود در خرما خون ساز است به همین علت برای زنان باردار بسیار مفید میباشد. آهن طبیعی  

 .ا، باعث افزایش گلبول های قرمز خون می شودموجود در شیره خرم 

و   منیزیم . شیره خرما سرشار از ویتامین های گروه ب است و برای تعادل اعصاب، رفع خستگی و ضعف مفید می باشد (9

 .فسفر موجود در شیره خرما سلول های عصبی را تقویت و سر زنده نگه می دارد

 .می شود چاق شدن صورت سببآن شیره خرما کالری باالیی دارد و مصرف روزانه   (10

پوست شما بسیار مفید بوده و پوست را صاف تر می   است که برای ویژگی االستیک D و C ویتامین شیره خرما حاوی (11

خاصیت ضد پیری دارد و مانع از تجمع مالنین در بدن می شود. اما طبع شیره خرما گرم است واگر با  کند. شیره خرما  

 .ه میل شود باعث ایجاد جوش های پوستی خواهد شدگرمی های دیگر مانند ارد

مصرف شیره خرما برای باال بردن قوای جنسی بسیار مفید است . مواد مغذی فراوان موجود در شیره خرما استقامت   (12

 .جنسی در بدن را افزایش می دهد

تقویت فولیکول های مو کمک  در زیر پوست شده و به   افزایش گردش خون شیره خرما سرشار از آهن است و باعث (13

 .کرده و رشد مو را افزایش می دهد

شیره خرما به دلیل کلسیم و منیزیم موجود در آن سبب تقویت و استحکام استخوانها می شود. شیره خرما خاصیت ضد   (14

و دردهای  هستند، مفید میباشد و در تسکین درد مفاصل   التهاب مفاصل التهاب داشته و برای افرادی که دچار آرترزو و

 .روماتیسمی موثر است

شیره خرما چربی کمی دارد و فاقد کلسترول می باشد بنابراین با مصرف کنترل شده آن می توانید از مزایا شیرین کنندگی   (15

 .آن بهره برده و درنهایت کلسترول خود را نیز کنترل کنید
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کند. اگر ورزش می کنید برای تأمین    شیره خرما سرشار ازپروتئین است که به حفظ عضالت و ماهیچه ها کمک می (16

پروتئین خود قبل تمرینات ورزشی از شیره خرما استفاده کنید تا کالری موردنظر را با پروتئین مفید در اختیار بدنتان قرار  

 .دهد

 .و منگنز است پتاسیم شیره خرما سرشار از  (17

 .صبی می شودشیر ولرم، سبب فعال شدن سلول های عمصرف آن هنگام صبح با صبحانه یا  (18

مصرف شیره خرما سبب برطرف شدن ناراحتی های گوارشی و باعث ایجاد کلنی های باکتری های مفید در روده ها می   (19

 .شود

 .شیره خرما تقویت کننده قلب است (20

 .مصرف شره خرما سبب دفع سموم از کبد می شود (21

 

 محصوالت طرح  آیسيک کد-3-2

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتی برای دستهبنداز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

  جواز تاسیس   یاب( و مطابقبر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 . به شرح زیر می باشد صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، 

 

 ی دي واحد تول یمحصوالت اصل  کي سیآکد : 2جدول 

 واحد ( ISICکد آیسیک ) نام فارسی  ردیف 

 تن 1513512426 شیره خرما  1

 تن 1513512582 شیره کشمش  2
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 کاربرد و مصرف موارد -2-4

 شيره خرما  -2-4-1

گردند. از  بهترین غذا محسوب می ها جزو مواد غذایی انرژی زا بوده و برای مواقعی که بدن به انرژی بیشتری نیاز دارد،  شیره

ی خرما همان خواص خرما را دارد. حاوی فسفر و آهن است که مصرف آن در  شیره .باشدها، شیره خرما می جمله این شیره 

شود. شیره خرما، تسکین  های عصبی و در ضمن مانع ایجاد کم خونی در افراد می ی صبحانه باعث فعال شدن سلول وعده

 .امراض شریانی و وریدی هستندرماتیسمی و ی دردهای دهنده

کنند. همچنین خوردن »شیر برنج با  های کشورمان، از شیره خرما به جای شکر در پختن حلوا استفاده می در بسیاری از استان 

زمستان از عادات غذایی مرسوم مردمان بسیاری از شهرها از    در  «شیره«، »برف با شیره«، »شیر با شیره« و »ارده با شیره

از این محصول برای تولید شیرینی ها و بیسکویت ها و به جای شیرین کننده  جمله همدان، تبریز، اراک، اردبیل و... است.  

 استفاده می شود.  های مصنوعی در صنایع غذایی استفاده می شود. همچنین از شیره خرما برای تزیین روی بستی ها و کیک  

 

 شيره کشمش  -2-4-2

هم بصورت خانوادگی و هم بصورت صنعتی در کارخانجات نبات سازی ، شربت سازی ، قنادی ها و... کاربرد    کشمش شیره   

را می توان با شیر ، سر شیر ، خامه ، ارده ، فرنی و ... مخلوط کرده و بعنوان جایگزین شکر استفاده    کشمش شیره   .فراوان دارد

 .کرد

 

 محصول  مصرف بر آن اثرات تحليل و تجزیه و جایگزین کاالی بررسی -2-5

 شيره خرما  -2-5-1

مهمترین کاالی جایگزین برای این محصول که البته در کشور مصرف آن رایج است شکر می باشد. از شکر در مصرف خانگی  

و قند، نوشابه سازی، آب میوه سازی، کنسرو و کمپوت، شکالت و شیرینی و بستنی استفاده می شود. پایین بودن میزان قیمت  

رین کننده منجر به مصرف بیشتر آن گردیده شده است. توجه به افزایش  سایر محصوالت شی تمام شده شکر در مقایسه با  

اخیر قیمت شکر در بازار در حال حاضر و اعتراض بسیاری از واحدهای تولید کننده شکر به نظر می رسد در شرایط فعلی  

 .  پتانسیل جایگزینی شیره خرما و شکر از مطلوبیت باالیی برخوردار است
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 شيره کشمش  -2-5-2

نیز مهمترین محصول که در بازار با آن رقابت می کند شیره خرماست. شیره خرما سرشار از قند طبی    کشمش ورد شیره  در م

فروکتوز است که برای دیابتی مناسب است انرژی زیادی دارد و دارای مقدار زیادی از پتاسیم ، کلسیم، فسفر و آهن است لذا  

با  ، رشد  حال  در  کودکان  برای  مناسب  باشدتغذیه ی  می  سالمندان  و  شیردهی  زمان  در  بخصوص  اهمیت   .نوان  نظر  از 

جهانی و اصطالحاً کاالیی محلی و واحدهای تولید کننده آن واحدهای کوچک صنعتی  کاالیی غیر  کشمش استراتژیک شیره 

ته و با  مصرف خانگی تغییر محسوسی در روند مصرف نداش  به عنوان یک محصول مورد  کشمششیره   .زود بازده می باشد

 . توجه به روند نرخ رشد جمعیت افزایش مصرف پیدا کرده است

 

 اهميت استراتژیکی کاال در دنيای امروز  -2-6

 شيره خرما  -1-6-2

ایران بزرگ ترین تولید کننده خرما در جهان محسوب می شود بطوریکه علی الرغم این جایگاه در تولید در بازارهای خارجی  

درصد بوده و عمدتا    30در رتبه های خوبی قرار نگرفته است. از طرفی میزان ضایعات انواع محصوالت خرما در ایران بیش از  

ند. عمده تولید محصول خرما در استان های جنوبی انجام می شود و به دلیل کاربردهای  از نوع درجه دوم، سوم و چهارم می باش

زیاد آن در صنایع غذایی یک محصول استراتژیک کشاورزی محسوب می شود. با توجه به اینکه میزان ضایعات محصول  

ات و بر طرف کردن نیاز بازار  خرما باال می باشد بنابراین سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی موجب کاهش این ضایع 

ارزآوری بسیار مناسبی برای کشور می گردد. استان سیستان و بلوچستان که در این گزارش برای  داخل و صادرات مازاد آنها و  

اجرای طرح تولید شیره خرما مورد بررسی قرار می گیرد، با توجه به وسعت زیاد و با توجه به اینکه بیشترین سطح زیر کشت  

از انواع مرغوب و دومین تولید کننده این محصول استراتژیک کشور می باشد می تواند با برنامه ریزی های مدون و  خرما  

تولید شیره از خرما در این استان گام های مهمی در    حمایت دولت از تولیدکنندگان و صنایع فرآوری خرما از جمله صنعت

 توسعه صادرات غیر نفتی بردارد.  

 

 شمش شيره ک -2-6-2

با توجه به سنتی بودن کشاورزی و پراکندگی باغات در سطح استان و بسته بندی نامناسب، ضایعات بسیاری در این محصول  

وجود دارد. از طرفی کمبود صنایع تبدیلی و بسته بندی و نبود انبار و سرخانه جهت نگهداری و نبود صنایع فرآوری مناسب،  
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می شود که موجب از دست دادن ارزش    برای خوراک دام و طیور و ...ت فله ای  با قیمت پایین و به صور  ضایعات کشمش 

افزوده اصلی محصول می شود. بنابراین با توجه به مسائل فوق توجه ویژه به صنایع تبدیلی و فرآوری در این حوزه دارای  

 اهمیت بسیاری است و موجب ارزآوری مناسبی برای کشور می گردد. 

 

 تقاضاوضعيت عرضه و  -7 -2

گیرد.  در کشور، در قالب تولید و عرضه آن به صورت سنتی صورت می و کشمش  های پیش بیشترین شیره خرما  از سال 

 گردد. بطوریکه این کاال پس از تولید در ظرفهای حلبی و پالستیکی قرار داده شده و به بازار عرضه می 

بهداشتی و    و کشمش   آن، چندین واحد صنعتی در تولید شیره خرماصنایع جانبی صنایع تبدیلی و  های اخیر با توسعه  در سال 

ها پایین بوده و بدین ترتیب سهم بازار بسیار جزئی  نمایند ولی ظرفیت تولید و توان بازاریابی این شرکتتصفیه شده فعالیت می 

و کشمش  شیره صنعتی و تصفیه شده خرما    توان گفت که هنوز در کشور مصرفاند. بنابراین در نهایت می را در اختیار گرفته

آن هنوز در ذهن خویش    برا به همراه معای  و شیره کشمش سنتی فرض شیره خرمای    است و جامعه پیش عمومیت پیدا نکرده  

سازی  دارد. بنابراین تغییر رفتار آن در نهایت تغییر الگوی مصرف نیاز به عرضه محصول بهداشتی و مرغوب و تبلیغات و فرهنگ 

 قوی دارد.  

 

 برنامه اول تا کنون   برداری و روند توليد از آغازظرفيت بهره   -2-8

  برداریهای بهرهظرفيت -2-8-1

 باشد.  می  8برداری )ظرفیت اسمی( محصوالت این طرح مطابق جدول ظرفیت بهره

 

 :  ظرفیت بهربرداری از محصوالت طرح 3جدول 

 ظرفیت تولید )تن( شهر استان  نام واحدتولیدی ردیف 

 200 مرند آذربایجان شرقی الکل خرمشهرتعاونی شماره یک  1

 300 مرند آذربایجان شرقی نیکو شبنم کوهستان 2

 300 آذرشهر آذربایجان شرقی ترشی کام مرند  3

 250 آذرشهر آذربایجان شرقی فرآورده های غذایی گل بهان 4

 200 شبستر آذربایجان شرقی فرآورده های غذایی آبتاب 5

 300 ارومیه آذربایجان غربی  علیشاهی سلیمان مطلب زاده  6

 500 سمیرم اصفهان سان سان شهد  7
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 ظرفیت تولید )تن( شهر استان  نام واحدتولیدی ردیف 

 

 200 میمه شاهین شهرو اصفهان اروم سان کک  8

 200 ورامین تهران تولیدی سرخ چین 9

 1000 بروجن چهارمحال و بختیاری احمد کشاورز  10

 200 مشهد  خراسان رضوی صنایع غذایی سیباسان سبز دشت سهامی خاص 11

 100 مشهد  خراسان رضوی گلچکان خراسان  12

 200 اهواز خوزستان فرآورده های غذایی مشهد بهروز  13

 200 ابادان  خوزستان شکالت خرمای پارسیان 14

 500 شیراز  فارس تعاونی ساقه زرین اروند  15

 1500 شیراز  فارس نارسیب شیراز  16

 230 جهرم  فارس صنایع غذایی مینو فارس 17

 3600 قیروکارزین  فارس نخل و مرکبات جهرم 18

 300 گراش  فارس خرما طالیی قیر و کارزین 19

 100 کرمان کرمان غالمرضا عباسی  20

 300 بابل  مازندران صنایع بسته بندی تک چین کرمان 21

 2000 آمل مازندران تولیدی ترش مزه بابل  22

 2000 بندرعباس هرمزگان تولیدی محصوالت غذایی گلزا آمل 23

 100 یزد یزد خرما بن جنوب 24

 80 یزد یزد محمدرضا دهقان طزرجانی 25

 100 تفت  یزد علی اصغر مرادی پور 26

 100 اردکان یزد مهدی آب حیات  27

 100 میبد یزد برسام شیرینی سالمت  28

 900 جنوبی-جیرفت  جنوب کرمان محمد مهدی جنتی فیروزآبادی  29

 100 نظر آباد البرز تعاونی تولیدی توزیعی ویس جیرفت  30

 16160 جمع کل ظرفیت بهره برداری

 

 های فعال در کشور روند ظرفيت نصب شده واحد  -2-8-2

کسب  اطالعات  اساس  بهین بر  سامانه  از  نصب شده  ظرفیت  و  تعداد  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  به  یاب  نسبت  شده 

 باشد: ساله به شرح ذیل می  5زمانی  محصوالت طرح در بازه 
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 401- 17 شماره:

 30/01/1401تاریخ: 
 

 20 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 

 1400کشمش تا سال  رهيخرما و ش رهي انواع ش کنندهديفعال تول یهاتعداد واحد: 3شکل 

 

 

 1400خرما و کشمش تا سال  رهي انواع ش کنندهديفعال تول یهاواحد تيظرف: 4شکل 
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 21 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 

 1400کشمش تا سال  رهيخرما و ش رهي انواع ش کنندهديفعال تول یها واحد تيروند ظرف : 5شکل 

 

 روند توليد واقعی محصوالت در کشور  -2-1-3

ها ارائه گردید. در این بخش روند تولید  در قسمت قبل ظرفیت اسمی محصوالت تولیدی طرح در کشور به تفکیک استان 

 شود.  عملی )واقعی( محصول ارائه می 

 

 

 کشمش  رهيخرما و ش رهيش ی( و اسمی)واقع یعمل ديروند تول سهیمقا: 6شکل 
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 22 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 های توليدی فعال توليد )درصد استفاده از ظرفيت اسمی( در واحدراندمان  -4-8-2

 باشد: به صورت ذیل می و کشمش های فعال کشور برای محصول شیره خرما  راندمان تولید در واحد 

 

 

 خرما و کشمش  رهيش دکنندهيتول یهاواحد ديراندمان تول: 7شکل 

 

 های جدید و در حال توسعه طرحبررسی وضعيت   -9-2

های  های جدید و در حال توسعه واحد یاب(، وضعیت طرح بر اساس سامانه اطالعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت )بهین

 باشد.  های صادره از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت مطابق نمودارهای ذیل می تولیدی بر حسب مجوزه 

 حصول شیره خرما در استان های کشور :  مجوز بهره برداری از م9جدول  

 ردیف  استان  ظرفیت )تن(

 1 آذربایجان شرقی 5100

 2 آذربایجان غربی  460

 3 اصفهان 3000

 4 بوشهر  1200

 5 تهران 3750

 6 چهارمحال و بختیاری 600

 7 خراسان رضوی 2850

 8 خوزستان 9500

 9 سمنان 100

 10 سیستان و بلوچستان 1500

 11 فارس 27250
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 23 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 ردیف  استان  ظرفیت )تن(

 12 کرمان 3050

 13 لرستان 250

 14 مازندران 740

 15 هرمزگان 500

 16 همدان 9780

 17 یزد 1300

 18 قم  100

 19 گلستان  1300

 20 ی جنوب  خراسان 200

 21 کرمان جنوب 20000

 جمع کل 92530

 

 

 صادره   یخرما و کشمش بر اساس مجوزها رهيش  ديو در حال توسعه تول دی جد یهاطرح: 8شکل 
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 24 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 بينی توليد در بازار آینده کشور پيش -2-9-1

گردد. میزان  بینی تولید محصوالت این طرح بر اساس روش ادامه روند گذشته برآورد می های گذشته، پیش بر اساس روند 

درصد رشد در تولید ایجاد    7تن می باشد. با فرض اینکه ساالنه   66580  شیره خرما و کشمش مجوز واحدهای تولیدی برای  

 شود، میزان تولید پیش بینی برای محصول به صورت زیر برآورد می گردد. 

 

   

 در بازار آینده کشور  و کشمش بینی تولید شیره خرما: پیش7شکل  

 

 روند واردات محصوالت -10-2

(، حجم و  www.irica.ir( و گمرک کشور )www.tccim.irبازرگانی )ه اتاق بر اساس آمار و اطالعات بدست آمده از سامان

 باشد.  به صورت ذیل می  1400تا سال   1396ارزش ریالی و دالری واردات محصوالت از ابتدای سال  

 

 و کشمش  شیره خرماروند واردات : 10جدول 
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 1400 1399 1398 1397 1396 سال

 641، 765 361، 708 1473137 2106341 1525464 وزن )کیلوگرم( 

 306، 176 798، 148 181863 87845 48718 ارزش ریالی )میلیون ریال( 

 6،020،806 5،644،660 7333643 5696363 4483098 ارزش ارزی )دالر(
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 25 ... جناب آقای  کارفرما: 

 

 بندی عرضه جمع -11-2

نمودار ذیل میزان عرضه از جمع  سال گذشته نشان داده شده است. در    5در ادامه میزان عرضه محصول شیره خرما در طی  

 تولید داخلی و واردات محصول به دست آمده است. 

 

 
 و کشمش  بینی عرضه شیره خرما: پیش8شکل  

 

 روند مصرف  -12-2

 کنیم:جهت برآورد روند مصرف محصوالت طرح مطابق رابطه زیر عمل می 

=مصرف داخلی تولید داخل   + واردات    صادرات -

 شود.توان، روند مصرف محصوالت طرح به صورت ذیل برآورد می وق می حال با توجه به رابطه ف
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