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 پخته مهین ینان صنعت دیاحداث واحد تول موضوع 

 تن 0066 ظرفیت

 شیک یبایز رهیاستان هرمزگان جز اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 990622 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 900,682 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 6,688 قبل از بهره برداریهزینه های  

 میلیون ریال 98,008 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 96 دوره بهره برداری 

 

 

 معرفی پروژه-1

به مساحت  ینیتن در زم 0066 انهیسال یاسم تیپخته به ظرف مهین ینان صنعت یدیاحداث واحد تول طرح یهدف از اجرا

 0 فتیش 0در سال و  یروز کار 066واحد در  نیباشد ا یم شیک یبایز رهیمترمربع واقع در استان هرمزگان جز9986

 خواهد داشت. تیساعته در روز فعال

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شیک یبایز رهیاستان هرمزگان جز

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

که متشکل از آرد و آب است,  یریسرخ کردن خم ایشود که با پختن, بخارپز کردن و  یغذاها اطالق م نان به آن دسته از

 .شود یم هیته



 خمیر یوفکا

خمیری است بسیار نازک که زادگاه آن کشور ترکیه میباشد و در تهیه لذیذترین غذاهای این کشور مورد استفاده قرار 

, راحتی در پخت و لذیذ بودن این محصول باعث شده است که یکی از پرطرفدارترین غذاها در بسیاری از کشورهای میگیرد

 .خمیر با نام فیلو شهرت یافته استا این اروپایی و آسیایی شود که در بعضی از این کشوره

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 کدهای آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 تن 9869699060 نان جوی حجیم 9

 تن 9869699066 نان ذرت حجیم 9

 تن 9869699068 نان چاودار حجیم 0

 تن 9869699060 نان سویا حجیم 6

 تن 9869699069 نان گندم حجیم 8

 تن 9869699060 نان شیرینی پزی 0

 تن 9869099069 انواع نان حجیم و نیمه حجیم 6

 تن 9869699066 انواع نان حجیم که با مواد پر شده )مانند زیتون, مارماالد, میوه و ...( 0

 تن 9869699008 با مواد شیرین کنندهانواع نان حجیم  2

 تن 9869899086 سایر انواع نان حجیم از آرد گندم 96

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 تن 98699996 نان شیرینی 99

 تن 98699999 نان کشمش 99

 تن 98699990 نان شیرمال 90

 تن 98699966 سایر انواع نان 96

 تن 98699969 نان اروپایی -نان صنعتی 98

 تن 98699969 نان فانتزی 90

 تن 98699966 نان ساندویچی 96

 تن 98699968 نان همبرگر 90

 تن 98699966 نان مغزدار پروتئینی 92

 تن 98699960 نان از سویا 96

 یابماخذ: پورتال بهین



 کدهای تعرفه محصوالت طرح

 واحد سنجش حقوق ورودی کد تعرفه شرح محصول ردیف

 کیلوگرم 66 92682626 های حجیمنان 9
 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 سال آتی با کمبود عرضه مواجه خواهیم بود. 8گذشته و آتی نان های صنعتی اینگونه تحلیل می شود که طی  بررسی بازار

 ..........واحد: تنصنعتیای نان های تقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1333 1338 1331 1331 1331 سال                        شرح

 80600 80099 80606 86609 80999 بینی شدهمیزان صادرات پیش
 9609860 9696099 209680 260662 080206 برآورد تقاضای داخلی

 000,966 808,696 666,069 098,266 920,098 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش
 -233،341 -118،311 -111،381 -131،334 -111،321 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی 

 واحد مقدار شرح ردیف

 تن در سال 0066 انواع نان صنعتی نیمه پخته 9
 

 ظرفیت عملی 

 واحد مقدار شرح ردیف

 تن در سال 0666 نان نیمه پخته یوفکا  9

 تن در سال 9966 انواع نان صنعتی نیمه پخته  9

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 066 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 

 مواد اولیه  -8

 درصد استفاده واحد سنجش منبع تأمین  مواد اولیه 

 66 تن داخلی آرد گندم

 9.8 تن داخلی نمک

 9 تن داخلی شکر 

 9 تن داخلی روغن

 9.8 تن داخلی مخمر

 9 تن داخلی بهبود دهنده و سایر افزودنی 

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش شرح / سال

 %966 %26 %68 %86 درصد درصد تولید 

 0,666 9,666 9,986 9,866 تن یوفکانان نیمه اماده 

 9,966 9,026 9,868 9,686 تن سایر نان های نیمه آماده 

 


