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 خالصه کل طرح 

 رب گوجه فرنگی   کنسرو تولید توسعه واحد  عنوان طرح

  مجری طرح

 فرنگی گوجه رب   محصوالت تولیدی 

 گوجه فرنگی تن رب  8.749قوطی کنسرو رب گوجه فرنگی معادل  10,937,400 اسمی  ظرفیت

 تن در روز(  350)   گوجه فرنگی مواد اولیه مصرفی عمده 

 روز  200 تعداد روزهای کاری

 نفر  38 زایی اشتغال 

   مترمربع 15000 زمین 

 میلیون ریال   619.995 گذاری کل طرحسرمایه 

 سرمایه گذاری ثابت 
 میلیون ریال  186.661 )آورده متقاظی(

 میلیون ریال  0 تسهیالت بانکی 

 سرمایه در گردش 
 میلیون ریال  133.334 )آورده متقاظی(

 میلیون ریال  300.000 تسهیالت بانکی 

 استان فارس، شهرستان پاسارگاد، سعادت شهر  محل اجرا

سرفروش در نقطه سربه  درصد  20 %  

سر)م.ر( فروش در نقطه سربه  میزان  308,975 

% 40 بازگشت سرمایه  نرخ  

)دو سال و شش ماه(  5/2 بازگشت سرمایه )سال(  دوره  

 126,527 تمام شده محصول  قیمت

 (18% ) NPV 158.720 

% IRR 48-نرخ بازده داخلی طرح   
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 مقدمه

اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته نتایج حاصل از آن به عنوان  در مطالعات امکان سنجی از دیدگاه بازار، فنی مالی  

گیرد قرار می  استفاده  مورد  اجرای طرح  یا عدم  اجرا  گذاران جهت  گیری سرمایه  گزارش حاضر   .مبنایی جهت تصمیم 

اجرای این  جهت استانداردسازی مبانی که بایستی در   باشد که  می   تولید کنسرو رب گوجه فرنگیمطالعات امکان سنجی  

در این مطالعات ابتدا  .  آالتهای تاسیسات ماشین گذاری الزم، برآورد هزینه طرح مدنظر قرار گیرد همچون میزان سرمایه 

در   فنی  ادامه مطالعات  در  آمده  بعمل  آن  بازار  در خصوص  بررسی های الزم  معرفی شده سپس  مورد مطالعه  محصول 

هایت ظرفیتهای اقتصادی میزان  نم افزاری مورد نیاز نیز بررسی شده در  خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نر

د کلیه اطالعات مورد نیاز  گذار محترم بتوان  سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایه

بایستی    ینماید واحد تولید  نشان می  خاطر .  درجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند و  را کسب  

را داشته باشند تا بتوانند با توجه به  در صنایع غذایی  مورد نیاز    انواع فرآورده های گوجه فرنگیانعطاف الزم جهت تولید  

 . فروش محصوالت خود را افزایش دهند بازار حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب 
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 های متقاضی ررسی توانمندی مشخصات متقاضی طرح و ب -1

 گذارمشخصات حقوقی سرمایه -1-1

 ( نام و نوع شرکت: •

 شماره ثبت شرکت:   •

 شناسه ملی شرکت:   •

 1394/ 04/ 29:  تاریخ ثبت شرکت •

 فرنگی کنسروی و رب گوجه انواع مربا، انواع ترشی، انواع شور غیر ترشی، انواع شور موضوع فعالیت:  •

 مرکز اصلی شرکت:   •

 کد پستی:   •
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 محصول دوم: بررسی   بخش 
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   مقدمه -2-1

کلسیم، فسفر، سدیم، پتاسیم، منیزیم، آهن،  و مواد معدنی از جمله   C و A ،B1  ،B2 گوجه فرنگی سرشار از ویتامین های

 .لیکوپن موجود در گوجه فرنگی نوعی »آنتی اکسیدان« است .مس، روی و کبالت است

به تعدادی از محصوالت گوجه فرنگی، فرآورده های اصلی اطالق می شود. این گونه فرآورده ها ماده ی خام بسیاری از  

 .ر بین فرآورده های گوجه، رب گوجه فرنگی رواج و کاربردش بیشتر استمحصوالت کارخانه ای را تشکیل می دهند. د

 .در تولید رب گوجه فرنگی، حدود یک سوم از آب گوجه فرنگی تبخیر می شود

دومین فرآورده ی عمده ی گوجه فرنگی، کنسرو گوجه فرنگی است. این محصول با سبک های مختلف، تولید می شود  

ی پوست شده ی مخلوط با عصاره ی طبیعی، گوجه فرنگی درسته با پوست یا بدون پوست    برای مثال: گوجه فرنگی درسته

 .با آب نمک، لپه ی گوجه فرنگی بدون هسته، اسالیس گوجه فرنگی با آب یا آب نمک تولید می شود

مورد گوجه    در   ی شود ول   یموجود در آنها م   یمواد مغذ   یرسا  یا ها    یتامینباعث کاهش و  یی اوقات پختن مواد غذا  گاهی 

به صورت خام    ی خام است. اگر گوجه فرنگ  ی پخته بهتر از گوجه فرنگ   ی کند و گوجه فرنگ   یمطلب صدق نم   ین ا   یفرنگ

  یواره شود. عمل پختن ، د   ی نشدن ، از بدن دفع م   یل هضم ( آن، به دلLycopene)  یکوپن مصرف شود، قسمت اعظم ل

منابع آن    ین جذب شود. بهتر   یشتر و ب  یرددر دسترس بدن قرار گ  یکوپن شود ل  یرا شکسته و باعث م  یگوجه فرنگ   یسلول 

 باشد.  ی کنسرو شده، م ی و گوجه فرنگ  ی سس گوجه فرنگ  ی، شامل: رب گوجه فرنگ 

 

 )رب گوجه فرنگی(  حصوالت طرحمعرفی م -2-2

فرنگی بعد از  شود. برای درست کردن رب گوجهمی در آن استفاده   آشپزی خمیری غلیظ است که در فرنگیرب گوجه 

از غلظت آن کم کرده و دوباره  ها را برای چندین ساعت تحت خالء می آن  هاگوجه  ها و پوستگرفتن دانه  پزند. سپس 

 .غنی بدست بیاید کنستانتره پزند تا یکمحصول را می 

 

 کد آیسیک محصوالت طرح  -2-3

اطالعا سامانه  از  استعالم  اساس  )بهین بر  صمت  سازمان  کشاورزی  و  معدنی  صنعتی،  محصوالت  آیسیک  ت  کد  یاب(، 

 باشد.  می  1مطابق جدول   محصوالت طرح 

 : کد آیسیک محصوالت طرح1جدول 

 ( ISICکد آیسیک )  شرح ردیف 

 15131631 فرنگی  کنسروگوجه 1

 15491810 رب گوجه فرنگی  انواع 2

 15491811 فرنگی دربسته بندی اسپتیکرب گوجه  3

 15491800 انواع رب  4

 15491812 رب گوجه فرنگی دربسته های کوچک 5
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 شماره و تعرفه گمرکی -2-2

کد تعرفه گمرکی  یاب(،  بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت )بهین

 باشد.  می  2جدول  قمطاب

 

 : کد تعرفه گمرکی محصوالت طرح2جدول  

 ( ISIC) تعرفهکد  حقوق ورودی شرح ردیف 

  20029010  درصد 40 رب گوجه فرنگی  1

 

 شرایط واردات  -2-3

 طبق قوانین و مقررات واردات جمهوری اسالمی ایران، کاالهای وارداتی به سه گروه زیر تقسیم بندی می شوند 

 کاالی مجاز: کاالیی است که ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد  (1

 . امکان پذیر استکاالی مشروط: کاالیی است که ورود آن با کسب مجوز  (2

کاالی ممنوع: کاالیی است که ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم )به اعتبار خرید و فروش یا مصرف( و یا به   (3

 .موجب قانون ممنوع گردد

این دسته بندی قرار دارد و با رعایت ضوابط مشکلی به    دوم جزء گروه   رب گوجه فرنگیدر رابطه با محصول این طرح،  

هر کاالیی که وارد کشور می شود بسته به ماهیت آن محصول دارای مقررات   .در حال حاضر وجود نداردلحاظ واردات آن  

و ضوابط خاص خود می باشد و تعرفه های گمرکی برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان داخلی برای محصوالت  

کنندگان داخلی را به مخاطره بیاندازد مسلما    مختلف متفاوت می باشد. در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید 

حقوق گمرکی آن محصول باال خواهد بود و بر عکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کشور تولید نشود یا اینکه نیاز  

کشور از تولید آن محصول بیشتر باشد به علت جلوگیری از مسائل تورم تا حد ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته  

 .شده است

  

 استانداردهای محصول -2-4

  یران ا  یمل   ی استانداردها  مقررات مندرج در  ی ساز  یاده پ  ( وGMP، اصول ساخت خوب )یکنسرو رب گوجه فرنگ   یدتول  در

شماره   )رعا1836به  بهداشت  یت ،  و ییغذا  مواد   یدکنندهتول  یواحدها   در  ی اصول  )آ 5489  (  رب تول  کار  یین،  کنسرو    ید 

سایر استانداردهای مرتبط با تولید رب گوجه فرنگی مطابق    شود.   ی محسوب م  یاز ضرورین  یش پ  یبرنامه ها   ( ازیفرنگگوجه 

 می باشد.   3جدول 
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 : استانداردهای مرتبط با تولید رب گوجه فرنگی 3جدول 

 سال تصویب شماره استاندارد شرح ردیف 

 1374 1836  ( ییغذا مواد یدکنندهتول یواحدها در یاصول بهداشت یت)رعا 1

 1379 5489  (یفرنگ گوجه ید کنسرو ربتول کار یین)آ 2

 1374 761 ویژگیها و روشهای آزمون-کنسرو رب گوجه فرنگی  3

 1374 1412 ی رب گوجه فرنگ یبسته بند  یبرا یظروف فلز 4

 1379 4557 یگوجه فرنگ  ید کنسرو ربتول کار یینآ 5

 1374 2326 یرناپذ  نفوذ یبسته ها  شده در یبسته بند یفرآورده ها یروش کنترل تجارت 6

  2327 یی غذا مواد یبرا نفوذ  یر قابلغ یفلز روفروش آزمون ظ 7

 1375 3766 ” ییغذا یعصنا مصرف در لوازم مورد و یزاتتجه  یبهداشت کار یینآ 8
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10 
 در تولیدکنسرو رب بحرانی کنترل خطرزا و نقاط عوامل و تحلیل استقرار تجزیه  راهنمای

 ی فرنگ گوجه
6760  

 

تول  یکه آنجائ  از شرا  در   یدمراحل  و   یطهرکارخانه  خود   های  یژگیو  دارد   خاص  ها   در  را  موارد  ینقشه    نند ما  یاستقرار، 

  ، یمناطق تله گذار   ی وحت  انبارها   ، یبهداشت  سرویسهای  یانی، مواد ومحصوالت م  ی نگهدار  ی فضاها  ، دستگاهها  ، یزاتتجه

  باشند که از  ی به گونه ا باید   ید تول عوامل  یگر د  و  یزات استقرار تجه فضاها،  یین تع مشخص گردند.  بدرستی  ید با  ی آفات انبار

کامال”مجزا    یدبرخوردارهستند با  یمتفاوت  یسطوح بهداشت   که از  یمناطق  ینهمچن  .متقاطع اجتناب گردد  یهرگونه آلودگ   بروز

 گردند. 

 در ادامه اهم موارد کیفی مورد نیاز برای تولید رب گوجه فرنگی ارائه شده است: 

 

 ی گوجه فرنگ  تحویل (1

  کنسرو  یدتول  کار   یین آ″1379سال  :4557  یران ا  یمل   مندرج دراستاندارد   یطتوجه به شرا  مناسب با  شرایط   در  ید با  یفرنگ   گوجه

فرنگ   رب فرنگ   ییکه آنجا  از  گرفته شود.   یل“تحو  یگوجه  زدهترک خورده  ،یدهله  یها  یگوجه  زده  ، کپک  وآفت  آلوده   ،

  قرار  یابی ارز  مورد  یدیتول واحد   در  موجود   یارهای ت براساس معیسبا  ی محموله م   ، باشند  یم   یکروبی م  ی عموما”منشاء آلودگ

با توجه به    ین گرفته شود. همچن  یل تحو  ی گوجه فرنگ  ی، مرحله بازرس   در  یوب مع  موارد   یدرصورت امکان جداساز   گرفته و 

آلودگ انجام    عالوه بر  باید ازحد مجاز(    یش)ب  ینآفت کشها وفلزات سنگ  مانند سموم،   یبه عوامل   یگوجه فرنگ   ی احتمال 

اشت)خاک مناسب  برد  ،داشت  ،کاشت  یطالزم درخصوص شرا  یجیترو  آموزشهای  فرعی،  یمانکارپ   یابیارز  مانند  یاقدامات

محصول،  کشت  از   جهت  استفاده  و  نحوه  ا  یزن  پیمانکار   هر  به  مربوط   محصوالت  ، ..(…… سموم  دوره    در   یبصورت 

 . گردند مستند اقدامات  یه کل یج نتا قرارگرفته و  یابیارز مورد معتبر یشگاههایآزما
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 ی گوجه فرنگ  تخلیه (2

  یتاهم   حائز ،  محصول در نظر گرفته شده اند   ینا  یکه به منظور شستشو  یها   در حوضچه   یگوجه فرنگ   یهتخل   چگونگی 

  یجهنت  و  ی مناسب گوجه فرنگ  ی عدم امکان شستشو  و  یدگید   یب نامناسب موجب آس  یهذکراست که تخل  یان شا  . باشدیم

 گذرانده باشند. باید  را ینه زم این رالزم د  یلذا کارگران آموزش ها  .یگردد م یکروبی م خطر  بروز

 

 ی گوجه فرنگ  شستشوی (3

  باشد   یم   یتاهم  نکته حائز  ینتوجه به ا  شود.  ی انجام م  یدرکارخانجات مختلف به اشکال متفاوت   یگوجه فرنگ   شستشوی

  آلودگیهای   یگرد  گل و   خاک و   از  اعم  ی ظاهر  ی از اتمام مراحل شستشو فاقد هرگونه آلودگ   پس   ید با   ها   ی که گوجه فرنگ 

  در  لذا یدهگرد   یقابل قبول طراح   به حد   یکروبی م  ی مرحله بطورخاص جهت کاهش آلودگ  ین ا  که  ییآنجا از  باشند   یاحتمال 

  یاحتمال   یهای بردن آلودگ  ین ب  جهت از   حرارتی   یند فرآ   ی مراحل بعد  امکان دارد   ی مناسب گوجه فرنگ  ی صورت عدم شستشو

  ی جهت شستشو  گرفت لذا   نظر  ( در CCP)   ینقطه کنترل بحران   یک توان بعنوان    ی م  را   ه مرحل  ینا  ، ینبنابرا   نباشد  یکاف

  در   شود یم  یکه باعث توقف گوجه فرنگ  یکه نقاط کور  باشد  یگونه ا به یدبا آب شستشو   یانجر حوضچه و ی طراح بهتر

  حائزاهمیت   یز، تم  ببه منظوراستفاده ازآ   آب  یز سرر  یزانم  مناسب و  یزان آب به م  یناسیونتوجه به کلر  همچنین  یایدن  آن بوجود

علل    یست با  ی آلوده م  ی ها  یگوجه فرنگ   مجدد  ی است درصورت مشاهده هرگونه انحراف عالوه برشستشو  یهی بد  باشد.   یم

  یمتنظ  ، یزآبسرر   یزان م  یمتنظ  ، آب  فشار  یمتنظ  الزم مانند   ی اقدامات اصالح  و   ییشناسا  را  بالفعل بوجودآورنده خطر   بالقوه و

 . گیرد انجام. ……کلرآب و نیزام

 

 بازرسی  (4

صورت    ی موادخارج  کپک زده و  آفت زده،  ،آلوده  ،یده له  یها  یبه منظورحذف گوجه فرنگ  ها   ی گوجه فرنگ یبازرس  عملیات

کنسرورب گوجه    ید تول  کار  یین آ  ″5489  یران ا   یمل   توان به استاندارد   ی مرحله م  ین ا  یاتی عمل  یطشرا  مورد   در   .یرد پذ  یم

  ی که همان گوجه فرنگ یرب گوجه فرنگ  در  ی احتمال  ینکسافالتو منشاء  ید مرحله با  ین ا در   ییکه از آنجا کرد.  رجوع  ”یفرنگ

  ین ازب  ی حرارت   فرآیندهای   در  ینها افالتوکس  از   یاری نکته که بس  ین توجه به ا   با   و  حذف گردند   باشند   ی آلوده به کپک م  ی ها

کاهش گوجه    لذا  ( درنظرگرفته شوند.CCP)بحرانی  نقطه کنترل  یکبعنوان    ی بازرس  یاتعمل  گردد   یم   یهتوص  روند  ینم

  یسه ) شمارش ر  MCHC  ییمحصول نها  که در  یبطور  گردد   یشدقت پا  به  یدبا  ی بازرس  نوار  یانپا  کپک زده در  یفرنگ

  یانحراف عالوه برحذف گوجه فرنگ   صورت بروز  در   و  ( باشد  ید د  یها   یدان درصد م  45قبول )    مورد  حد  از  ( کمتر کپک  یها

توجه    و  ی توان به عدم آموزش کاف  ی علل م  ینجمله ا  از   مرتفع گردند.  آورنده خطر  بوجود   بالفعل   علل بالقوه و  یوب مع  ی ها

 نمود.  اشاره  یگرعوامل مرتبط د  و یبازرس  حرکت نوار ی سرعت باال نوار، یرو ها   یتراکم گوجه فرنگ  ،کارگران

 

 یی نها  شستشوی (5
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به   یزهنمودن آب پاک یگزین جا  و مرحله مذکور  در ی احتمال یهای به منظورحذف آلودگ ی بازرس یات انجام عمل از  پس   ”معموال

  ی را پوشش م  تمام سطح آنها   و  بوده  یزآب تم  ی که حاو  یردوشهاییز از  ها  ی گوجه فرنگ  مراحل قبل،  در  آب شستشو  یجا

 . ندارد  جودو یی محصول نها ی مرحله برا ین ا در  ی لذا خطر . یدنما ی دهند عبور م

 

 خردکردن  (6

 . ید نما  ی نم یجاد ا یی محصول نها یبرا ی کنترل شده خطر یط شرا در  و  یریآبگ در   یلکردن به منظورتسه خرد  عملیات

 

 گرم کردن  پیش  (7

  در   لذا  یگردداعمال م  ،یگوجه فرنگ  در  موجود  یمهاینمودن آنز   یرفعالغ  به منظور  گرمکن عمدتا”  یشپ  در  حرارتی  فرآیند

 باشد.  ی نم یی محصول نها یبرا ی خطر بروز  مناسب منشاء GMP یترعا صورت 

 

 کردن  صاف (8

کنترل مرتب    ینبنابرا  .یرد پذ   یانجام م   یمخصوص   یهایآن توسط صاف  قسمتهای  یر از سا  ی نمودن عصاره گوجه فرنگ   جدا

که صاف کردن    چرا  باشد   یم   یتاهم  مرحله حائز  ین ا  در  یخارج   مواد  عدم وجود  نظر  استحصال شده از  یعصاره گوجه فرنگ

(  CCP)  ی نقطه کنترل بحران  یک به عنوان    مرحله  ین باشد لذا ا   یم   یزیکی ف  ی حذف عوامل خطرزا  مرحله به منظور   ین آخر

  بزرگترین   از  یشتربا ابعاد ب  و   یگوجه فرنگ  عصاره  از  یرغ  یانجام شده با مشاهده مواد   یدر بازرس  شود و  یگرفته م  نظر  در

پارگ   ی سوراخ صاف با  ینا  در  شود  یم   مطرح  یهاصاف  در  یاحتمال بروز    یفتکل  یینتع  خارج نمودن و  بر  عالوه  ید صورت 

  بر   منظور   به  یز ن  یها صاف  یدوره ا   بازرسی   یگرددم  یه توص  مرتفع نمود.  را   خطر   بالفعل بروز   بالقوه و   مل عوا  ، یوبمحصول مع

  از   یهامرتب صاف  یتشوسش  و  یزکردنمرحله تم  ینا  است در  ذکر   یانشا   .یردصورت پذ   یطرف نمودن هرگونه اشکال احتمال 

 باشد.  یفراوان م  یتاهم  حائز  بهداشتی  نظر

 

 ی عصاره گوجه فرنگ  ی ساز یرهوذخ یآور جمع (9

  یین پا   یل بدل  .یده گرد  یکننده ها طراح  یظتغل  یتظرف  مازاد بر  یعصاره گوجه فرنگ   یجمع آور  مرحله که به منظور   این  در

مناسب مخازن    ی شستشو  مانند   ی توجه به نکات بهداشت   یکروبیم  هرگونه خطر   اجتناب از   به منظور   محصول و   یکس بودن بر 

گوجه    رب   کنسرو  یدکارتول  یین آ  ″1379سال  :  5489  یران ا  ی مل   اساس استاندارد   مخازن بر   مدت زمان توقف عصاره در   و

 است.  یضرور “یفرنگ
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   یعصاره گوجه فرنگ  تغلیظ  (10

خالء   در   یظتغل  عملیات تحت  م  و   مخازن  انجام  مشخص  بدل  ین ا  شود  ی حرارت  برا   یط شرا  یل مرحله    رشد   یمناسب 

ن  ین ا   در  ین همچن  یرد قرارگ  توجه  مورد   ید با   کپکها  بخصوص   و   یکروارگانیزمهام به  یز مرحله    مانند   یبهداشت   نکات   توجه 

 باشد.  می  ید تاک مورد  ازحد یش مناسب مخازن وعدم توقف ب یشستشو

 

 ی رب گوجه فرنگ  ی ساز ذخیره (11

  ین ا  در  . یدنما  ی م  عبور   مخزن همزن دار  یک   از   یمبدل حرارت   یتمازاد برظرف  ی رب گوجه فرنگ   یظ، تغل  یات انجام عمل  از  پس 

براساس    ی به مدت طوالن  یعدم توقف رب گوجه فرنگ   و   ینکات بهداشت   ید با  یکروبیم  خطر  یجاد مرحله به منظوراجتناب از ا

 . یرد موردتوجه قرارگ "یرب گوجه فرنگ   روکنس ید تول کار  یینآ″  1379سال  :5489 یران ا یاستاندارد مل 

 

   ی رب گوجه فرنگ حرارتی  فرآیند (12

رب    ی اعمال شود که دما  ی گونه ا  به   ید با  ،لوقابل قب   به حد  یکروبیم  به منظورکاهش بار   یحرارت   یندمرحله فرآ  این   در 

  ینا  محصول در  یاست چنانچه دما   ذکر  یانشا   باشد  یوسدرجه سلس88حداقل    یقوط   هنگام پرشدن در  در   ی گوجه فرنگ 

  استاندارد شده در یینتع درحد  یکروبیمر با  شبه کاه  پرشده قادر  ی قوط حرارتی  یند مرحله فرآ  نرسد نظر مورد  مرحله به حد

 . نخواهدبود ” یرناپذ نفوذ یبسته ها  شده در ی بسته بند یفرآورده ها  یروش کنترل تجارت “  1374سال  :2326 یران ا  یمل

 

 افزودن نمک به محصول  و  ی، آماده سازین ، انبارش، حمل، توزدریافت (13

  یران ا  ی استاندارد مل  با   ید با  یفیک  یژگیهای و   نظر  از   ی ، نمک مصرفیاحتمال   فیزیک  یا  و   یمیاییوجود مخاطرات ش  یل دل  به

شود.    ی نگهدار  انبار   پالت در   ی رو  بر   مناسب و  درشرایط   یدشده با   یداریخر   نمک   نمک طعام” مطابقت داشته باشد.“  26

  ید با  یاتعمل  ین درح یمخاطرات احتمال   هرگونه  یجادا  از  یریجلوگ  منظور   به   یزافزودن نمک ن  و   یآماده ساز ،ینمراحل توز

امکان    حصول نمک طعام به م  ازحد  یشذکراست درصورت افزودن ب  یان . شادیرصورت گ  یدهآموزش د  توسط افراد  دقت و  با

 . یگردد فراهم م باشد، ی م ی خطرات بعد ساز  ینه که زم ی، الک قوط  ی خورندگ

 

 ید به خط تول ی وحمل قوط  ی ، انباردار تحویل (14

رب    یبسته بند  یبرا   یظروف فلز″1412  یرانا  ملی   استاندارد   با  ید با   یرب گوجه فرنگ   یجهت بسته بند   ی مصرف  قوطی

کنترل    تحت  ید با   یقوط  یعوامل مساعدکننده خورندگ  از  یریجلوگ  انبارش به منظور  یطشرا  داشته و   مطابقت  ”یگوجه فرنگ 

 شود.  یری جلوگ  یاحتمال آسیب  یا  و  آلودگی از که  باشد ی گونه ا  به باید  یدحمل آن به خط تول یطشرا ینباشد. همچن 
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 ی قوط  شستشوی (15

  ی که درصورت عدم شستشو   ییآنجا  از   و   باشد   ی م  یزیکی ف  و   یکروبیمرحله شامل خطرات م  ین ا  در   موجود   ی احتمال  مخاطرات 

  شده  یاد  حذف خطر منظور به یزن مرحله ینو ا ندارد وجود  مراحل بعد در  یاحتمال  یزیکیف امکان حذف خطر  یمناسب قوط

کنترل   با  گرفته شده و نظر ( در CCPنقطه کنترل بحران) یکمرحله به عنوان   ین شود ا می یشنهاد پ شده است لذا  یحراط

حاصل گردد.    یناناطم  یزیکمخاطرات ف  عدم وجود   دستورالعمل مشخص از   یک براساس    و   ازشستشو   پس   یها قوط  ی چشم

  وه بوجود بالق  بالفعل و  عوامل  یدبا  ی ذرات خارج   ی حاو  یاست درصورت مشاهده هرگونه انحراف ضمن حذف قوط  یهی بد

 بردن آن اقدام نمود.  ین ب نسبت به از و  یبررس  را  آورنده خطر

 

 ی دربند (16

  یط نامناسب وناقص شا  یدرصورت دربند   یکه برخورداراست بصورت  ییباال  یت،ازدرجه اهم  یبه لحاظ بهداشت   یدربند  عملیات

دوخت    یفاکتورها  استاندارد  که حدود  انجام شود  یبه گونه ا  ید با  ی . لذا دربند  یگرددفراهم م  یبعد  یهای آلودگ  یمناسب برا

 گردد.   رعایت” ییغذا  مواد  یبرا نفوذ  قابل  یرغ  ی فلز روف روش آزمون ظ″2327 یران ا یمل  استاندارد  مطابق با

 

 شده  پر ی قوط حرارتی  فرآیند (17

قوط  ی ها  قوطی اندازه  و  به حجم  بسته  فرآ   ی پرشده  تحت  مناسب  زمان  قرارم  ی حرارت  یند درمدت    یرندحرارت گ  ی الزم 

 گردد.  ی م ین تأم بخارآب  یا  آب جوش و  توسط”یازعموماموردن

  گردد  ی م  یه لذاتوص  گردد  ی م   فراهم   یکروارگانیزمها رشد م  امکان بقاء و   ی حرارت  یند فرآ   یتاست درصورت عدم کفا   بدیهی 

زمان تماس   درجه حرارت و مانند   یی ( شاخص ها CCP)یقطه کنترل بحرانن   یکمرحله به عنوان    ین نظرگرفتن ا  ضمن در 

محصول    یضمن جداساز   یستبا   یانحراف م  هدرصورت مشاهده هرگون  گرفته و  قرار  یشپا  مورد  ی منبع حرارت  با  یقوط

 مرتفع گردند.  و  یبررس  آورنده خطر  بالقوه بوجود  عوامل بالفعل و  ، یوبمع

 

 شده  پر  ی ها ی قوط نمودن سرد (18

کردن    عمل سرد   یانپا   در   یکهبطور  گردند   سرد   ی مناسب   نحو  به  قوطیها   ید مرحله قبل با  در   حرارتی   یند فرآ   یل تکم  منظور   به

  و  ی توان بصورت حس  یم  را   دما   ین باشد ا  یوس درجه سلس  37-40  ین پس ازتکان دادن آنها ب  یها قوط  ی خارج   جدار  ی دما

 نمود.  یابی بدن ارز  یدما  با یسه مقا

  در   یاحتمال بروز خورندگ   نداشته و   وجود  یسطح   یرآبتبخ  امکان  یهاقوط  ازحد  یشنمودن ب  است درصورت سرد  بدیهی 

  است درصورت بروز   یهی گرفت بد  نظر  ( درCCP)ینقطه کنترل بحران  یک مرحله را  ینتوان ا  یلذا م   یدآ یم  سطح بوجود 

  یاتی انجام عمل  انحرافات با   ینا  آورنده  جود بالقوه بو  بالفعل و  عوامل   یدبا  ، یوبمحصول مع  ی هرگونه انحراف ضمن جداساز

 خنک کننده برطرف گردند.  یوکنترل فنها  درجه حرارت آب سرد   یمهمچون تنظ

 



 

 گزارش طرح توجیهی توسعه واحد 

 تولید کنسرو قوطی رب گوجه فرنگی 

 0507/99شماره: 

 07/07/1399تاریخ: 
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 مصرف  یتشدن قابل سپری و یدتول یختار درج (19

است که    یمراحل   از  یکی  یرد گ یتوسط دستگاه کدزن صورت م  ”  مصرف که عمدتا  یتشدن قابل  سپری   و  ید تول  یخ تار  درج

 حاصل نمود.  ینانعمل آن اطم صحت  از ید با  یقکنترل دق با

  هرگونه خطر   بروز  مواقع  در  یرد،گ  استفاده قرار  محصول مورد  یابیرد  در  تواند  یدرج شده م  یخهایتار  ینکها  بر   عالوه  زیرا

محصول    امکان استفاده از  شدن   ی سپر  یخ تار  یح صورت عدم درج صح  در  ین همچن  نمود.  یفراخوان  را   یوب محصول مع  یتوان م

  ینقطه کنترل بحران  یکبه عنوان    توان آنرا  میمرحله    ین ا  یتبه جهت اهم  لذا   دارد   مصرف کننده وجود  ی برا  یوبمع

(CCP در )  . نظرگرفت 

 

  قرنطینه (20

مراحل    از  کاال،  یصبه منظوراجازه ترخ  ،   یفیتواحدکنترل ک  یآزمونها   یج نتا  یافت زمان در  محصول تا  نگهداری   یا  و  قرنطینه

هرگونه    صورت احتمال بروز  در  شده و   یابی به دقت ارز   یستبا   یآزمونهام   یج مرحله نتا   ین درا  شود.   ی محسوب م   حساس   یاربس

 گردد.  یف تکل یینتع و ی جداساز یوبمحصول مع خطر،

 

 انبار (21

  یدی تول   ی واحدها  در   ی اصول بهداشت  یترعا “  1374سال  :  1836  یران ا  ی مل   استاندارد   مندرج در   شرایط   ید با   انبارمحصول 

خارج    ی کاال  ین اول   وارده،  ی کاال  ین اول  یکه بصورت  باشد   برخوردار   ی مناسب   چیدمان   از یز  محصول ن  دارابوده و   “را   یی موادغذا 

 باشد.  انبار شده از 

 

 ی ونقل قوط حمل  (22

  اثر  که در   چرا  انجام شود.   یدگی د  یبهرگونه احتمال آس  از  دور  به  ید مرحله پرکردن با   از   بعد  قبل و   ها  ینقل قوط   و   حمل

 داشت.  خواهد  وجود یکروبی م و یمیاییمخاطرات ش داخل آن امکان بروز  الک یا و ی بدنه قوط یدگی د  یبآس

 

 دستگاهها   شستشوی (23

با  مشخص و  یزمان   فواصل  در  یدبا  دستگاهها  یهکل  شستشوی   کار   یینآ“   1375سال  :  3766  یرانا  یاستانداردمل   مطابق 

دل  ین ا  .یرد پذ  صورت”ییغذا  یعصنا  مصرف در  لوازم مورد  و   یزاتتجه   یبهداشت به    و   شیمیایی  یزیکو ف  یطشرا  یلمرحله 

  ی ضمن شستشو  ین بنابرا  . یباشدم  راوانف  یتاهم  بخصوص کپکها حائز  و   یکروارگانیزمهامحصول نسبت به رشد م  یتحساس

 حاصل نمود.  ینان اطم یمیاییش مواد و یی دغذاموا  یماندهباق ازعدم وجود یدبا یاتعمل یان پا  مناسب دستگاهها در

 

 ید تول یزات تجه یبدنه داخل  کنترل (24


