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 :فصل اول

   معرفی محصول -1
   هدف از ارائه این گزارش بررسی امکان سنجی ایجاد و احداث واحد صنعتی بسته بندي گوشت قرمز 

بنابراین محصوالت تولیدي شامل گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی . باشد  و گوشت مرغ وماهی می
ر بسته بندي هاي مختلف با رعایت موازین بهداشتی و استاندارد می باشد و هدف از بسته بندي شده د

تولید این محصوالت افزایش ارزش افزوده ، حاشیه سود باالتر ، سهولت عرضه ، افزایش مدت ماندگاري 
  . ، سهولت مصرف با رعایت جنبه هاي بهداشتی آن براي  مصرف کنندگان می باشد

  :Isicنام وکد -1-1
 isicکد ام محصولن

 15111210  انجمادوبسته بندي انواع گوشت
 15111220  بسته بندي گوشت ومرغ 
 15111221  بسته بندي گوشت قرمز 

 15121411  عمل اوري وبسته بندي ماهی 
 15121412  بسته بندي ماهی درخالء 

 15121420  انجمادوبسته بندي ماهی ومیگو
 15111211  انجمادوبسته بندي مرغ 

  
  :شماره تعرفه گمرکی-1-2

اما تعرفه واردات گوشت .براي مرغ وماهی و گوشت بسته بندي شده تعرفهاي مخصوص وجود ندارد
 . قید شده است03 03و 03 02 امده است ودر بخش دیگر تعرفه ماهی هم0204و0202و0201

 :شرائط واردات-3- 1
 طی سالهاي اخیر سیاست دولت کاستن از    در ارتباط با مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی

واردات در جهت حمایت از دامپروري وپرورش آبزیان کشور و نیل به خودکفایی در مصرف گوشت قرمز 
و مرغ وماهی بوده است لیکن در هر سال و حسب  ضرورت و نیاز بازار مصرف به منظور تأمین گوشت 

  .است مورد تقاضا و کنترل قیمت اقدام به واردات نموده 
   
 :بررسی وشرائط استاندارد-1-4



  

از جمله پیشرفته ترین روشها در حفظ و نگهداري مواد غذایی بسته بندي در پاکتهاي نایلونی مخصوص 
براي بسته بندي انواع سوسیس و کالباس و . و عاري از هوا که اصطالحا وکیوم نامیده میشود میباشد

از جمله مزیت .  اعمال میشده است این روش قبالفراورده هاي گوشتی و کمی هم ماهی هاي دودي
انجماد و نگهداري .هاي مهم این روش جلوگیري از فعالیت هاي آنزیمی محصول بخصوص اتولیز است

 درجه سانتی گراد اگرچه از میکرو ارگانیسمهاي محصول جلوگیري میکند اما 18در برودت منهاي 
در مقایسه با محصوالت تازه موارد منجمد که بیش از به همین دلیل . فعالیت شیمیایی متوقف نمیشود

یک سال از زمان آن گذشته باشد ویا اینکه چندین بار دیفراست و یا منجمد شده باشد اندکی سبکتر و 
در بسته بندیهاي وکیوم شده تغییرات شیمیایی بسیار اندك بوده و بعد از یکسال . پوکتر بنظر میرسد

  . ول از کیفیتی نزدیک به نوع تازه آن برخوردار استنگهداري در شرایط مناسب محص
 به دو صورت سفارشی و یا به صورت متعارف به بازار عرضه می شـود             وماهی    بسته بندي گوشت و مرغ    

بـسته بنـدي   . بسته بندیهاي اولیه که در ظروف یکبار مصرف و با روکـش سـلفون محافظـت مـی شـود          .
 کیلـوگرم و  5/2 گـرم تـا   450ع سفارش در بسته هایی به وزن      گوشت بر مبناي نوع مصرف و براساس نو       

در خـصوص مـواد اولیـه و    . کیلوگرم بسته بندي و به بـازار ارائـه مـی شـود       15گاهی در کارتنهاي با وزن      
محصول تولیدي ، استاندارد مدونی وجود ندارد و مواد اولیه که همـان دام زنـده هـستند قبـل از کـشتار                 

رند که این معاینات مربوط به نوع دام و سالمت دام می باشد که حتماً بایـد پـس   مورد معاینه قرار می گی 
از سالمت دام عملیات کشتار دام صورت گیرد و در خصوص شرایط واحد تولیدي کـه عملیـات فـرآوري                     

  :محصوالت دامی صورت می گیرد به شرح ذیل می باشد 
واحـد تولیـدي براسـاس ظرفیـت     شرایط محیطی و فضاهاي الزم جهت تولید و بسته بندي هـر           -1

تولیداتش فضاهاي مربوط به تولید و ابعاد مورد نیـاز و همچنـین سـاختمان مـورد نظـر توسـط                      
  .سازمان دامپزشکی مورد بررسی و تاییدیه آن صورت می گیرد

کنترل حین تولید توسط یک فرد مامور مربوط به سـازمان دامپزشـکی مـی باشـد و بررسـیها و                     -2
ط این فرد صورت می گیرد بطوریکه نحوه عملکرد و محصوالت حین تولیـد     آزمایشات الزم  توس   

بازرسی می شوند و براي نمونه تعدادي از محصوالت به آزمایشگاه خارج از واحد تولیدي ارسـال                 
می شوند و آزمایشات مورد نظر از لحاظ سالمت گوشت و مرغ بـسته بنـدي شـده کنتـرل مـی                       

 . شوند 
  

 ر آوري و بسته بندي محصوالت شیالتی ضوابط بهداشتی واحدهاي ف
  : تأ سیسات باید حداقل شرایط زیر را دارا باشند       -1



  

مورد تأیید قرار گرفته و داراي پروانه ) سازمان دامپزشکی کشور ( بوسیله مرجع ذیصالح ) الف 
  . بهداشتی بهره برداري باشند 

سب برخوردار بوده و تحت  بوهاي نا از فضاي کافی براي عملیات ، تحت شرایط بهداشتی منا) پ
  . مطبوع ، دود ، گرد و غبار و آلودگی قرار نگیرد 

  ساختمان باید داراي تهویه مناسب ، نور کافی بوده و براحتی  قابل تمیز شدن باشد ) ت
مصالح بکار رفته در ساختمان نباید هیچگونه ماده مضري را به آبزیان یا فرآورده هاي آن منتقل ) ث
  .د نمای
ساختمان باید به شکلی باشد که از ورود حشرات ، پرندگان و دیگر موجودات مزاحم و همچنین ) ج

  .جلو گیري شود ... آلودگی هاي محیطی مثل دود ، گرد و غبار و 
تأسیسات باید به شکلی باشد که قسمتهاي تمیز و قسمتهاي آلوده کننده کامآل از یکدیگر جدا ) چ

  .اتفاق نیفتد بوده و آلودگی جانبی 
  : سالنهاي مخصوص آماده سازي و فرآوري باید داراي خصوصیات زیر باشند ) ح
کف باید در برابر آب نفوذ ناپذیر بوده و به آسانی تمیز و ضد عفونی شده و طوري طراحی        -1

  . شده باشد که تخلیه و خروج و مایعات زائد به فاضالبها به سهولت انجام گیرد 
. وارها غیر قابل نفوذ به آب ، غیر جاذب و قابل شستشو بوده و رنگ روشن داشته باشند دی       -2

تا ارتفاعی که مورد نیاز است باید صاف و بدون درز و شکاف بوده و به راحتی تمیز و ضد عفونی 
  . زوایاي بین دیوارها ، کف و سقف باید حالت انحنا داشته و راحت تمیز گردند.  گردند

قف باید بشکلی ساخته شود که از تجمع مواد و کثیف شدن ، رشد قارجها و پوسته شدن س       -3
 .جلو گیري شده و براحتی تمیز گردد 

پنجره ها باید طوري طراحی  شوند که از تجمع مواد جلوگیري کرده و محلهایی که باز می        -4
 .ر مواقع  لزوم تعویض گردند توریها باید براحتی تمیز شده و د. شوند با توري پوشیده شوند 

 . از امکانات تهویه اي مناسب و نور کافی طبیعی یا مصنوعی برخوردار باشند        -5
از امکانات کافی جهت تمیز کردن و ضد عفونی  دستها در محل کار و داخل  توالتها        -6

در این . یند شیرهاي آب باید  اتوماتیک بوده و بدون دخالت دست عمل نما. ضروري است 
 . مکانها باید از حوله هاي یکبار مصرف استفاده گردد 

 .تسهیالت الزم براي شستشو دستگاهها ، تجهیزات و ابزار آالت فراهم شود        -7
ابزار وسایل کار مانند میز برش ، ظروف ، محفظه ها ، تسمه نقاله ها ، چاقو همگی باید از مواد ) خ

 .انی بتوان آنها را تمیز و ضد عفونی نمود ضد زنگ ساخته شده و به آس



  

چنانچه محفظه اي ضد آب و ضد زنگ مخصوص براي نگهداري محصوالت شیالتی غیر قابل ) د
مصرف انسانی وجود داشته و در پایان هر شیفت کاري تخلیه نمی شود ، باید محل مناسبی براي 

  . نگهداري آنها وجود داشته باشد 
ره برداري از منابع آب قابل شرب یا آب تمیز دریا که بوسیله  یک تسهیالت کافی جهت به) ذ

این منابع آبی  باید داراي فشار و ذخیره . سیستم مناسب تصفیه شده باشد ، باید وجود داشته باشد 
استفاده از آب غیر قابل شرب براي مصارف تولید بخار ، آتش نشانی و خنک سازي . کافی باشند 

 است ولی باید اطمینان حاصل گردد که باعث آلودگی فرآورده هاي تولیدي تجهیزات برودتی مجاز
  . نگردد 

  . وجود  سیستم بهداشتی دفع فاضالب و آبهاي زائد ضروري است ) ر
تعداد کافی اتاقهاي رختکن ، دستشوئی و توالت باید وجود داشته باشد که در شرایط بهداشتی ) ز

دستشوئی ها باید مجهز به .  سالن فر آوري راه داشته باشند باشند توالتها نباید مستقیما به محل
شیر آب آنها باید  اتوماتیک و بدون دخالت دست . مواد پاك کننده و حوله هاي یکبار مصرف بوده 

  .باز و بسته شود 
در محل ورودي فرآوري باید حوضچه گند زدائی تعبیه شود تا کارکنان هنگام عبور از داخل آن  ) ژ

   .بگذرند
  :شرایط کلی بهداشت ساختمانها و تجهیزات       -2

کفها ، دیواره ها  و قفسه ها ، سقف ها و پوشش آنها ، تجهیزات ، لوازم وابزار کار در محل ) الف 
بطوریکه منبع آلوده . فرآوري محصوالت شیالتی ، همگی باید تمیز ، مرتب و آماده کار باشند 

  .نکنند کننده اي براي فر آورده ها ایجاد 
  وران موذي و حشرات را از درون تا سیسات و تجهیزات دفع و نابودنطبق یک برنامه منسجم باید کلیه جا) ب

 ساخت مواد مخصوص مانند حشره کشها و یا هر گونه ماده سمی دیگر در محل مخصوص یا در قفسه هاي 
  قفل دار 

  . رآورده ها را در پی داشته باشد استفاده از چنین موادي نباید خطر آلودگی ف. نگهداري شوند 
محل کار ، ابزار آالت و تجهیزات داخل کارخانه باید اختصاصا براي فرآوري محصوالت شیالتی ) پ

  . استفاده گردند 
. براي کلیه اهداف باید از آب قابل شرب ، طبق استانداردها و یا آب تمیز دریا استفاده گردد) ت

غیر آشامیدنی براي مصارف تولید بخار، آتش نشانی و خنک کردن بطور استثناء می توان از آبهاي 
دستگاههاي برودتی استفاده نمود ولی باید مطمئن شد که چنین آبهائی براي مصارف دیگر استفاده 

  . نشده و براي فرآورده ها آلودگی ایجاد ننماید 



  

برسد و استفاده از آنها مواد پاك کننده و ضد عفونی و موارد مشابه به تائید مقامات ذیصالح ) ث
   .اثرات نا مطلوبی بر ماشین آالت و تجهیزات و فرآورده ها نداشته باشد

  :شرایط کلی بهداشت کارکنان -3
  :کارکنان باید از باالترین استاندارد پاکیزگی برخوردار باشند خصوصا 

  .  سر داشته باشند باید لباسهاي تمیز و مناسب داشته و کاله مخصوص براي پوشاندن موها بر) الف 
کارکنان باید قبل از شروع بکار در این تاسیسات ، مورد معاینه پزشکی قرار گرفته و سالمتی ) ب

  . آنها تایید گردد 
کارکنان مسئول جابجائی ، آماده سازي و فرآوري محصوالت شیالتی باید دستهاي خود را ) پ

  . است شسته و ضد عفونی کنندحداقل قبل از شروع هر شیفت کاري و یا موقعی که الزم
مدیریت کارگاه باید تمام اقدامات الزم را بعمل آورند تا از کار و فعالیت افرادي که مستعد آلوده ) ت

  . سازي فرآورده هاي شیالتی هستند ، جلو گیري بعمل آورند 
اي سیگار کشیدن ، انداختن آب دهان ، خوردن و آشامیدن در محل کار و انبار فرآورده ه) ث

 .شیالتی ممنوع می باشد 
 
  

  دستور العمل بهداشتی عرضه آبزیان 
  

  :عرضه ماهی تازه    -1
ماهیهاي خریداري شده بر حسب گونه تفکیک و در محل مناسب با آب آشامیدنی شستشو -1-1

  .شود 
  .  براي جابجایی از پرت کردن ماهی اکیدا خودداري شود -2-1
رد ، در جعبه یا مخازن ، همراه با پودر یخ مناسب نگهداري  ماهیها پی از شستشو ، با آب س-3-1

  .شود 
  .دایی شده به عنوان ماهی تازه ممنوع می باشد ز عرضه ماهیان انجماد -4-1
 از قرار دادن ماهی در معرض گرد و خاك و حشرات ، تابش نور مستقیم خورشید خودداري -5-1

  .استفاده شود ) ویترینی ( کرده و براي عرضه مناسب از میزهاي شیشه دار 
  . از قرار دادن قطعات بریده شده از بدن و همچنین  اشپل ماهی در فضاي باز خودداري شود -6-1
  . از قرار  دادن مرغ و گوشت در کنار ماهی خودداري شود -7-1
پاك شده ، فلس (  در صورتی که ماهی در مراکز عرضه مطابق درخواست مشتري بصورت -8-1

الزم . تحویل می شود ...) ه سازي ، قطع سر و دم ، تخلیه شکمی ، قطعه قطعه کردن و گیري ، فیل



  

است حتما پس از انجام عملیات فوق ماهی با آب بهداشتی شستشو و سپس تحویلی مشتري گردد 
 .  
 محل فیله کردن و قطعه بندي ماهی بایستی در یک اتاقک مجزا که داراي شرایط بهداشتی -9-1

  .ورت پذیرد الزم باشد ص
 میز کار فیله سازي بایستی  مناسب بوده بطوریکه تخته میز کار از جنس  تفلون داراي -10-1

حفاظ شیشه اي دور میز براي جلوگیري از پاشیدن فلس و غیره به اطراف میز کار و مشتریان و 
 شیب میز ئد باشد همچنین تعبیه آبریز در انتهاياداراي شیب مناسب جهت هدایت پساب و مواد ز

کار جهت خروج پساب و مواد زائد ضروري می باشد  و هر دو ساعت یکبار می بایست میز کار و 
 سانتی متر توصیه می 200*120*85ابعاد چنین میزي . با آب تمیز شستشو شوند ... چاقو ها و 

  .شود 
ستفاده  تحت هیچ شرایطی نبایستی در کف زمین بعنوان فیله کردن یا نگهداري ماهی ا-11-1

 . نمود همچنین از پالستیکهاي باز یافتی نبایستی جهت حمل ماهی استفاده کرد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 :و معیارهاي تعیین تازگی ماهی ) ارگانو لپتیک ( خصوصیات ظاهري 

  
 ارکان                         معیار درجه تازگی

 درجه سه درجه دو درجه یک 
درجه چهار 

 )فاسد(

 پوست
وشن ، بدون تغییر ر

 رنگ ، درخشنده
رنگ روشن ولی 
 درخشنده نیست

پوست در حال تغییر 
رنگ از روشنی به 

 سمت کدورت
 رنگ کامال کدر

مخاط سطح 
 پوست

 شیري غبار آبکی ، شفاف
خاکستري 
  متمایل به زرد

 

 چشم
محدب و کامال بر 

آمده سیاه با مردمک 
 روشن ، قرنیه شفاف

محدب مقداري 
یاه با فرورفته ، س

مردمک کدر ، قرنیه 
 مقداري مات

پهن ، قرنیه مات ، 
 مردمک کدر

مرکز فرورفته ، 
مردمک 

خاکستري ، 
  قرنیه شیري

 

 آبششها
رنگ روشن بدون 

 مخاط
رنگ پریده مخاط 

 شفاف

رنگ متمایل به قهوه 
اي ، ضخیم ، مخاط 

 کدر

رنگ زرد ، مخاط 
 شیري

در ( پریتونیوم 
ماهی شکم خالی 

( 

 ، به صاف ، شفاف
سختی از گوشت جدا 

 می شود

تا حدودي کدر ، 
می توان آنرا از 
 گوشت جدا کرد

براحتی از گوشت جدا 
 می شود

از گوشت جدا 
 شده است

بوي آبشش و 
 حفره شکمی

 نمی دهد بوي علفهاي دریایی
شروع تخمیر و 
 ترشیدگی ماهی

کامآل بوي 
ترشیدگی می 

 دهد



  

 گوشت
داراي سطح صاف ، 
  محکم ، االستیک

 

داراي حالت 
 االستیک

  
کمی نرم ، داراي 

 سطح کدر

 نرم ، فلسها کامال
براحتی از پوست 
جدا می شوند ، 
سطح گوشت 
 چروکیده است

  
  
  
  
  

 کارگاه بسته بندي گوشت 
  . حضور مسئول فنی بهداشتی هنگام ورود مواد اولیه به کارگاه و کنترل مجوزهاي مربوطه و فک پلمپ-1
ال دار باشد و داراي کارت اشتغال به فعالیت حمل گوشت از اداره کل دامپزشکی  خودرو حمل گوشت، یخچ-2

  .استان باشد
  . کنترل دقیق ورود مواد اولیه از کشتارگاه، کنترل گواهی حمل گوشت و ممهور بودن گوشت به مهر دامپزشکی-3
  . درجه0-4 کنترل پیش سرد از نظر رعایت موارد بهداشتی و دماي مناسب -4
  . درجه0-4 ساعت در دماي 24رل و نگهداري گوشت در پیش سرد به مدت  کنت-5
  . رعایت بهداشت فردي کارکنان شامل لباس کار، دستکش و کاله-6
  . سالن محل کار باید تمیز و داراي امکانات مناسب جهت ضدعفونی کردن باشد و ماسک-7
  .و قابل ضدعفونی باشد کلیه وسایل مربوط به کار باید تمیز و از جنس فلز زنگ نزن -8
  . ظروف بسته بندي یکبار مصرف باشد و ظروف مستعمل نباشد-9

  . گوشت تاریخ گذشته نباشد و گوشت کهنه با تازه مخلوط نگردد-10
 در تهیه گوشت چرخی دقت گردد استفاده از سویا، رب گوجه، پستان، دنبالن، نرینه و غدد لنفاوي ممنوع مـی                 -11

  .باشد
داراي برچسب باشد که حـاوي اسـم کارگـاه، تـاریخ تولیـد، تـاریخ انقـضاء، دمـاي مناسـب جهـت                         بسته بندي    -12

  نگهداري،
  . مدت نگهداري و آدرس و تلفن کارخانه، کد پروانه بهره برداري بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور باشد

جـه و بـا گـواهی  و کـارت تـردد       در0-4 خروج کاال با خودرو سردخانه دار مناسب مجهز به ترموکینگ با دماي   -13
  .حمل گردد



  

    
  شرائط بسته بندي 

  . خواص حسی و چشایی و سایر ویژگیهاي کاال حفظ شود-1
  . کاال در برابر آلودگیهاي میکروبی و سایر آلودگیها حفظ شود-2
  . کاال در برابر خشک شدن، تمرکز گرما از طریق تابش حفظ و از نشت نیز جلوگیري کند-3
  .ذ طعم، بو، رنگ و سایر عوامل خارجی در تمام مدت نگهداري شوند از نفو-4
  . بسته هاي براي خرده فروشی تا زمان فروش نهایی دست نخورده و سالم نگهداري شوند-5
   نشانه گذاري مواد غذایی پیش بسته بندي شده مطابق مندرجات استانداري باید در مورد غذاهاي منجمد رعایت-6

  .ور وضوح داراي راهنمایی هایی درباره نگهداري تا هنگام مصرف باشد شود و برچسب به ط
  

  بهداشت 
 رعایت بهداشت در طول آماده سازي، فرایند انجماد، حمل و نقل و توزیع تا هنگـام فـروش نهـایی داراي اهمیـت             -1

  .می باشد
  .مشخصی منطبق باشد غذاهاي منجمد باید داراي اصول کلی بهداشت مواد غذایی با آیین نامه بهداشتی -2
  
  
  
  
  

    
 دستورالعمل انواع قطعات گوشت مرغ تازه خنک شده و نحوه بسته بندي و نگهداري آن 

  
  شرایط الزم جهت قطعه بندي الشه مرغ

  . در کشتارگاه صنعتی مجاز و پس از تأیید سالمت دامپزشک کشتار شده باشد-الف
کردن مرغ به صورت کامل صورت گرفته  کلیه مراحل کشتار، پرکنی، تخلیه اندرونه و خنک -ب

  .باشد
 الشه مرغ کامل تازه خنک شده پس از بازرسی هاي فنی بهداشتی مورد تأیید دامپزشک -ج

  .مسئول بهداشتی کشتارگاه رسیده باشد



  

 تا 700در صورتی که الشه مرغ کامل وزن بین .( گرم نباشد1200 وزن الشه مرغ کامل کمتر از -د
  .)د باید به عنوان قطعه بندي مرغ نیمچه به بازار عرضه گردد گرم داشته باش1200

  .  گرم ممنوع می باشد700 استفاده از الشه هاي مرغ کامل زیر -ه
  

  :تعیین انواع قطعات گوشت مرغ تازه خنک شده و نحوه برش هاي استاندارد
  : سینه-الف

  . آن را می پوشانداستخوان جناغ سینه و کلیه عضالتی که:  اساس یا پایه استخوانی-1 
مفصل بازو و کتف چپ و راست در طرفین و انتهاي مهره گردن در باال و محـل اتـصال              : محل قطع -2

  .دنده ها به مهره پشت
  :  ران- ب
استخوان هاي ران، درشت نی و نازك نـی، همچنـین کلیـه عـضالتی کـه      :  اساس یا پایه استخوانی  -1

  .استخوانهاي فوق را می پوشانند
  .ران و در پایین مفصل درشت نی، تارسی و قلم پا-در باال مفصل خاصره: طع محل ق-2
  
  :  بالها-ج
، زند اعلی، زند اسفل، همچنـین اسـتخوانهاي مـچ و    )ساعد(استخوان بازو   :  اساس یا پایه استخوانی    -1

  .بندهاي انگشتان و شامل کلیه عضالتی است که استخوانهاي مزبور را می پوشانند
  فصل بازو و کتفم:  محل قطع-2
  : گردن-د
  .و عضالتی که آنها را می پوشاند)  مهره گردن13(مهره هاي گردن :  اساس استخوانی-1 
  .اتصال استخوان جمجمه، اطلس و در پایین اتصال اولیه مهره پشت:  محل قطع-2
  : پشت-ه
اصـره،  هفت مهره پشت که بـه هـم جـوش خـورده انـد و اسـتخوان خ            :  اساس یا پایه استخوانی    -1 

  .استخوان ورك، استخوان عانه و مهره هاي دم و کلیه عضالتی که استخوانهاي مزبور را می پوشانند
در باال محل اتصال مهـره هـاي گـردن و پـشت و در طـرفین قـسمت آزاد دنـده هـا           :  محل قطع  -2

  .خاصره-نزدیک به بدنه مهره هاي پشت در پایین مفصل ران
  :  قلم پا و پنجه ها-و
  کـه  شامل استخوان هاي قلم و بند اول و دوم و سوم پا و پوست و تاندون هایی                : استخوانی اساس   -1

  . می پوشاند  را آنها



  

  قلم پا-مفصل درشت نی:  محل قطع-2
  

  :بسته بندي و نشانه گذاري
بسته بندي قطعات حاصل از الشه هاي قطعه بندي شده به تفکیک و بـه صـورت مجـزا انجـام                    -الف

  .خواهد گرفت
 قطعات تفکیک شده در ظروف پالستیکی مرغوب، سـالم، پـاکیزه و یکبـار مـصرف گـذارده مـی         -ب

شود به طوري که در هر ظرف تنها یک نوع قطعه که تا جـاي ممکـن یکدسـت مـی باشـند چیـده                    
  .خواهد شد روي ظروف را باید با استفاده از سلفون یا استریج فیلم پوشاند

 بسته در سـه ردیـف بـر روي هـم داخـل سـبدهاي       12ثر  بسته ها برچسب گذاري شده و حداک  -ج
  .پالستیکی بزرگ چیده می شود

 سبدها تا زمان توزیع به صورت تازه خنک شده داخل پیش سرد به نحوي نگهـداري مـی گـردد                -د
  . ساعت خواهد بود48که دماي گوشت طیور صفر تا دو درجه باشد و تاریخ انقضاء آن حداکثر 

رت منجمد، ظروف یکبار مصرف حاوي قطعات مرغ بر روي راك چیـده و   روش بسته بندي به صو    -ه
 بـرودت    درجه می رود و پس از انجماد در سـالن نگهـداري بـا             -35به داخل تونل انجماد با برودت       

 3عمر ماندگاري مرغ قطعه بندي شـده منجمـد در شـرایط مطلـوب       . نگهداري می شود     درجه -18
  .ماه می باشد

  
  :ناپذیرفتنی ها

قـسمتی از اسـتخوان لگـن و یـا کلیـه هـا وجـود        -الف: در بسته هاي حاوي قطعه هاي ران نباید  -1
خـونمردگی، خـونریزي و ضـایعات ناشـی از          -ج.  استخوان ران نباید شکـسته باشـد       -ب.داشته باشد 

  .بیماري نباید وجود داشته باشد
ونریزي، تغییـر رنـگ،   هیچ گونه خونمردگی، خـ -الف:  در بسته هاي حاوي قطعه هاي سینه نباید     -2

 نباید ناي و مري و شش و یا عفونت داخل محوطـه          -ب. بو  و مزه در عضله سینه وجود داشته باشد         
  . نباید آبسه و چرك روي عضالت سینه وجود داشته باشد-ج. صدري وجود داشته باشد

 - ب .   پوسـت و مـري و نـاي وجـود داشـته باشـد              -الف:  در بسته هاي حاوي قطعه گردن نباید       -3
  .چربی و غدد تیموس و یا خونمردگی وجود داشته باشد

  . داخل بسته ها نباید خونابه، اجسام خارجی و پر وجود داشته باشد-4
 بسته ها تا زمان توزیع و رسیدن به دست مصرف کننده باید سـالم و بـدون شکـستگی و پـارگی         -5

  .سلفون باشد



  

 عـاري از هـر   -ب.   بو و طعم غیر طبیعی باشـد  گ، عاري از هر گونه رن-الف:  قطعه هاي مرغ باید -6
 نباید آلوده به مواد ضدعفونی کننده، نگهدارنده هـا      -ج. گونه قارچ زدگی و سبز شدن عضله ها باشد        

  .و یا آنتی بیوتیک باشد
  
  
  
  

  آیین کار آماده سازي پاي مرغ
ظروف یکبـار مـصرف    به روش بهداشتی در مراکز مجاز به دو صورت تازه خنک شده بسته بندي در     

  :و منجمد عرضه می گردد به شرح ذیل می باشد
 غوطـه ور سـازي در آب گـرم در    - شستشو      ج-ب.    بازرسی بهداشتی پیش از آماده سازي  -الف
 - قطـع مفـصل پاشـنه   ز   - سرد کردن پـا و -ح.  برداشتن الیه شاخی پوست - درجه     د      55 تا   65

 بازرسـی  - گنـدزدایی بـا بخـار ذ   -آبچکـان شـدن ط  -      ه.   حذف پاهـاي نامناسـب و نـاخنگیري       
 چیـدن داخـل   -بهداشتی پس از آماده سازي پاي مرغ                                                      م        

 عمر نگهـداري  -ر.     برچسب زدن- روي ظروف را با سلفون پوشاندن  ق        -ن.   ظروف یکبار مصرف  
 مـاه پـس از تولیـد و بـرودت      3 ساعت  و به صورت منجمـد         48 شده   پاي مرغ به صورت تازه خنک     

  . درجه خواهد بود-18نگهداري به صورت تازه صفر تا دو درجه  و به صورت منجمد 
  

  :آیین کار آماده سازي و بسته بندي و نشانه گذاري گوشت شنیسل
ت که بـراي تهیـه   شنیسل مرغ، گوشت سینه و یا سینه و بازوي نیمچه گوشتی آماده سازي شده اس        

بر این اسـاس مراحـل      .غذاي آماده براي طبخ یا پخته شده شنیسل مرغ مورد استفاده قرار می گیرد             
  :آماده سازي این محصول عبارت است از

  ) سینه بازویی-2 سینه -1( انتخاب قطعه هاي مناسب گوشت نیمچه گوشتی -الف
  . کارد تیز پوست گیري با بهره گیري از دستگاه برقی و مخصوص یا-ب
 جداسازي استخوان با استفاده از دستگاه برقی مخصوص یا          - چربی گیري قطعات گوشت مرغ  د       -ج

  کارد تیز مناسب 
   نم گیري از گوشت پرورده- پرورانیدن گوشت    ح- آبچکان کردن    ز- شستشو   و-ه

سـپس  .ی گـردد جهت بسته بندي ابتدا انواع قطعات شامل قطعه هاي سینه و بازوي مرغ تفکیـک مـ    
داخل ظرف هاي پالستیکی یک بار مصرف بسته بندي و توسط الیه اي نازك و شفاف پالسـتیک از                  



  

پوشـانده مـی شـود و سـپس برچـسب گـذاري مـی گـردد و عمـر           ) سـلفون (جنس مجاز و مناسب     
جهـت  . ماه می باشد  3 ساعت و به صورت منجمد       48ماندگاري قطعه بندي مرغ تازه به صورت سرد         

 می گردد به نحوي که حداکثر سه ردیف ظـروف       استفاده   پالستیکی  روف از سبدهاي  حمل این ظ  
  . بسته باشد12یکبار مصرف روي هم داخل سبدها چیده شده و حداکثر حاوي 

  
  :آیین کار بسته بندي و نشانه گذاري جوجه کبابی

 بـدون   -ن   ب   بـا اسـتخوا   -الف: روش هاي صحیح و بهداشتی ارائه، گوشت جوجه کبابی به دو صورت           
  ..استخوان به روش صنعتی در محل هاي مجاز را بیان می نماید

کلیه موارد ذکر شده در بندهاي فوق در صورتی که انجام قطعه جوجه کبابی و شنیسل بـراي                : تبصره
  :مراکز با مصرف عمده مثل هتل ها و رستورانها می باشد بسته بندي به صورت ذیل صورت می گیرد

 کیلوگرم که بر روي آن سلفون کشیده شـده  5کی یکبار مصرف با ظرفیت حداکثر        ظروف پالستی  -1 
  .و بر چسب محتوي کلیه اطالعات، نصب گردیده است

 کیلوگرم کـه تمـام اطالعـات روي آن    5 کیسه هاي از جنس پالستیک سه الیه با ظرفیت حداکثر    -2
  . و حمل می گرددچاپ گردیده است و پس از بسته بندي داخل سبدهاي مخصوص نگهداري

  
  :آیین کار آماده سازي اندرونه خوراکی، جگر، دل و سنگدان و بسته بندي به صورت تازه خنک شده

    مراحل آماده سازي و بسته بندي جگر مرغ-الف
 بازرسی بهداشتی اندرونه پیش از جدا شدن از الشه توسط دکتر دامپزشک مسئول فنی بهداشـتی           -1

  . نه هر الشه در حالت آویزان از الشه مرغ قرار داردکشتارگاه هنگامی که اندرو
   جداسازي جگر از اندرونه با   بهره گیري از انگشتان دست و فشار مناسب-2 
  . جداسازي کیسه صفرا از جگر به طوري که کیسه صفرا پاره نشود و مایع صفرا روي جگر نریزد-3
د که اعضاء دیگر موجود در حفـره شـکمی        پیرایش جگر که تنها در مورد جگرهایی انجام می گیر          -4

  .به آن چسبیده است
 درجـه و  8بـا دمـاي کمتـر از    (  دوش دادن و خنک کردن جگر با استفاده از آب آشامیدنی خنک      -5

  )فشار مالیم و مناسب
  ).ضد زنگ( دقیقه بر روي نوار داراي بافت سیمی مخصوص 2 آبچکان شدن حداقل به مدت -6
  .ایی جگر توسط مسئول فنی بهداشتی بازرسی بهداشتی نه-7
 بسته بندي و داخل ظروف یکبار مصرف و توسط سـلفون پوشـانده مـی شـود و سـپس برچـسب                   -8

  .گذاري می گردد



  

 مـاه مـی باشـد و    3 ساعت و به صورت منجمـد  48 عمر ماندگاري جگر به صورت تازه خنک شده       -9
 درجـه مـی    -18جه و در حالت انجماد      برودت جهت نگهداري به صورت تازه در برودت صفر تا دو در           

  .باشد
 مشاهده هر یک از عالئم زیر در بازرسی ظاهري بنا به تشخیص مسئول فنـی بهداشـتی موجـب                    -10

  :حذف جگر میگردد
  . برابر میزان طبیعی باشد2 کبد خیلی بزرگ به طوري که حجم آن بیش از -الف
  .)ز رنگ طبیعی آن باشدتیره رنگ تر یا کم رنگ تر ا.( رنگ کبد طبیعی نباشد-ب
  . سطح خارجی کبد با الیه اي از رسوبات آهکی سفید رنگ و یا الیه فیبرینی پوشیده شده باشد-ج
  : مراحل آماده سازي و بسته بندي دل-ب
  . بازرسی بهداشتی دل پیش از جداشدن از الشه توسط مسئول فنی بهداشتی-1
تیز، از طریق یک برش عرضی عمیق به طـور مـستقیم            جداسازي دل از اندرونه با استفاده از کارد          -2

و کامل از محل انتهاي باالیی هر دو دهلیز راست و چپ و تا جایی که سـرخرگ آئـورت از بیـرون دل       
  .قابل مشاهده باشد، انجام می گیرد

 خارج کردن لخته هاي خون از طریق قراردادن قلب بـین انگـشت شـست و سـبابه راسـت و وارد                    -3
  .انجام می گیردنمودن فشار 

  . شستشو توسط آب آشامیدنی خنک، پاکیزه و بهداشتی-4
 8 خنک کردن دل با وارد شدن آنها به درون حوضچه هاي حاوي آب خنک داراي دماي کمتـر از            -5

  . دقیقه2 آبچکان شدن آنها پس از خروج از حوضچه آب خنک به مدت -6.    درجه سانتیگراد
   بازرسی نهایی-7
   و برچسب گذاري بسته بندي-8
 مـاه مـی   3 ساعت می باشد و به صورت منجمـد   48 عمر ماندگاري دل به صورت تازه خنک شده          -9

  . درجه می باشد-18برودت نگهداري به صورت تازه  صفر تا دو درجه و به صورت منجمد .باشد
تی  مـسئول فنـی بهداشـ     تـشخیص   بنـا بـه    ظـاهري   مشاهده هر یک از عالئم زیر در بازرسـی   -10

  :موجب حذف دل می گردد
  . برابر حجم طبیعی آن باشد5/1 قلب خیلی بزرگ باشد به اندازه اي که حجم آن حداقل -الف
  . سطح خارجی قلب با الیه اي از رسوبات آهکی سفید رنگ و یا فیبرینی پوشیده شده باشد-ب
  . تورم و آب آوردگی پرده هاي قلب-ج
  :گدان مراحل آماده سازي و بسته بندي سن-ج
   بازرسی بهداشتی اندرونه پیش از جداسازي از الشه مرغ-1



  

   جداسازي سنگدان از روده ها-2
   برش سنگدان با دستگاه مخصوص و یا کارد تیز مناسب-4 چربی گیري سنگدان     -3
   پاکسازي سنگدان از بقایاي مواد غذایی، شن و سنگریزه-5
   جداسازي غشاء زرد رنگ داخلی-6
  خنک کردن سنگدان شستشو و -7
   آبچکان کردن-8
   بازرسی بهداشتی سنگدان توسط مسئول فنی بهداشتی-9

   بسته بندي در ظروف یکبار مصرف و پوشاندن با سلفون و برچسب گذاري-10
  . ماه می باشد3 ساعت و به صورت منجمد 48 عمر ماندگاري سنگدان به صورت تازه -11
 منجمـد    بـه صـورت    و  دو درجـه   زه در برودت صفر تـا      برودت نگهداري سنگدان به صورت تا      -12
  .درجه می باشد   -18
 مشاهدات هر یک از عالئم زیر در بازرسی ظاهري بنا به تشخیص مسئول فنی بهداشـتی موجـب       -13

 ترشـحات غیـر   - خون ریزي در داخل سـنگدان و پـیش معـده     ب              -الف: حذف سنگدان می گردد   
   زخم داخل سنگدان-جه   طبیعی داخل سنگدان و پیش معد

  
  :آماده سازي و بسته بندي جهت مرغ منجمد

مرغ منجمد مرغی است که بالفاصله پس از مراحل کشتار در کشتارگاههاي مجـاز و داراي مجوزهـاي        
 درجـه بنـدي بـر اسـاس وزن        -آبچکان شـدن      ب -الف: الزم طی مراحل ذیل بسته بندي می شود 

 در تونل انجماد بـا بـرودت    -ه.   ه الیه مخصوص بسته بندي می شود       در کیسه هاي پالستیکی س     -ج
.    برسـد -15به نحوي که برودت عمق الشـه  . درجه به مدت شش ساعت منجمد می شود -35 تا   -40
 در سالن هـاي نگهـداري بـا    -ز.    تایی بسته بندي و شرینگ می گردد      8-10 در داخل کارتونهاي     -و

 حمل محموله هاي منجمد بـا خودروهـاي مخـصوص بـا          -ح.    د درجه نگهداري می شو    -18برودت  
 درجـه در مراکـز عرضـه    -18 در یخچالهاي فریزر با بـرودت      -ط.    درجه انجام می گیرد    -18برودت  

 درجـه  کمتـر   -15 عمق الشه در مراکز خـرده فروشـی نبایـد از    -ي.   نگهداري و به فروش می رسد 
  .  ماه می باشد12تنی  عمر ماندگاري مرغ منجمد کار-س.   شود
  : شرایط مرغ منجمد-ط
.    بدون هیچگونه پرهاي سوزنی باشـد -3.  بدون خونابه باشد -2.   کیسه هاي پالستیک سالم باشد     -1 
 فاقد هر گونه لکه هاي خون مردگی و آثار کـوفتگی   -5.   کامالً تمیز و عاري از ذرات خارجی باشد        -4

 مـرغ  -7.   آثار سوختگی ناشی از شـعله دادن یـا انجمـاد باشـد              فاقد هر گونه   -6.  قابل مشاهده باشد  



  

 فاقد شکستگی اسـتخوان ران و  -8.  باشد) سبز و سیاه(منجمد باید عاري از قارچ زدگی و تغییر رنگ         
 حفـره  -10.   فاقد هر گونه بو، رنگ و طعم غیر طبیعـی باشـد  -9.   بال و بیرون زدگی استخوان باشد  

 وزن مـرغ گوشـتی منجمـد    -11.  نه اندرونه خوراکی و غیر خـوراکی باشـد    شکمی تمیز و فاقد هر گو     
 عدد مرغ در کارتن هاي مخصوص بسته بنـدي  10 تا 8 -12.     گرم باشد  1400 تا   800باید بیش از    

  .شود
  :  ناپذیرفتنی هاي مرغ منجمد-س
، پلـی فـسفات هـا و     آلودگی به مواد ضدعفونی کننده و سایر مواد نظیر آنتی بیوتیک ها، هورمونها             -1

  .  سایر داروها
  7/6 باال بودن اسیدیته قسمت هاي سطحی به بیش از -2
  . میلی گرم در صد گرم نمونه30 باال بودن کل بازهاي فرار به بیش از -3
  . درجه عمق الشه-15 برودت کمتر از -4
  . بسته بندي مرغ داخل گونی-5
 کارتن به طـور تـصادفی انتخـاب و از    6رتن مرغ  کا1800 تا  1500 چنانچه از محموله هاي حاوي       -6

 هیچ کدام نباید آلودگی به سالمونال تیفـی         -الف: هر کارتن یک الشه به صورت تصادفی انتخاب گردد        
 از نظر آلودگی به سالمونالهاي دیگر نیـز نبایـد بـیش از یـک نمونـه مثبـت                   -ب.  موریوم مثبت باشد  

  . باشد1×10 بیش از  میزان بار میکروبی نیز نباید-ج.   باشد
 

   کارگاه قطعه بندي ماهی
  .اره برقی بصورت منظم تمیز گردد-1
  . ترازو زنگ نزن و بهداشتی باشد-میز کار-2
  .بسته بندي در ظروف یکبار مصرف و با بر چسب مجاز صورت گیرد-3
  .ذکر گردد” نام و نوع ماهی بسته بندي دقیقا-4
ي، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، نوع بسته بنـدي و آدرس و تلفـن      بر چسب داراي عنوان کارگاه بسته بند      -5

  .محل و داراي کد بهره برداري بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور باشد
  .در زمان قطعه بندي یخ ماهی باز نشود-6
  .کارگران داراي لباس کار مناسب و کارت بهداشتی باشند-7
  .بوده و مواد غذائی دیگر در آن نگهداري نگرددبرودت سردخانه نگهداري کنترل و همیشه تمیز -8

  
  
  



  

  آبزیان دستورالعمل فرآوري و انجماد
 . فرآوري و بسته بندي محصول در شرایط بهداشتی صورت پذیرد-1       
  . بسته بندیها باید حاوي برچسبی باشند که در روي آن اطالعات ذیل ذکر شده باشد-2       
تاریخ صید ـ تاریخ فرآوري ـ بهترین تاریخ مـصرف ـ شـرایط نگهـداري ـ         نام ماهی و نوع فرآورده ـ  -

  .نام کارگاه فرآوري ـ کد بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور ـ آدرس و تلفن کارگاه فرآوري
 مسئولین امور بهداشتی کارگاههاي فرآوري آبزیان بایـد هنگـام تحـویلگیري آبزیـان آنهـا را از نظـر                     – 3

ماهیـان بایـد   . یک و نیز درجه حرارت قسمتهاي عمقی ماهی مورد بررسی قرار دهنـد         ظاهري و ارگانولپت  
 4از نظر ظاهري خصوصیات ماهی تازه را دارا بـوده و همچنـین درجـه حـرارت قـسمتهاي عمقـی آن از            

  .درجه سانتیگراد بیشتر نباشد
ئـم فـساد در آنهـا شـروع      پس از بررسی اولیه و در صورتیکه ماهیان داراي کیفیت مناسب بوده و عال    – 4

  .نشده باشد بایستی با استفاده از آب قابل شرب سرد آنها را مورد شستشو قرار داد
 در صورتیکه حجم ماهی دریافتی در کارگاه فـرآوري زیـادتر از ظرفیـت آن باشـد  ماهیهـا را بایـد در           -5

ودر یـخ و یـا مخـازن حـاوي     استفاده از نسبت یک به یک ماهی و پ. مخازن بهداشتی در کنار یخ قرار داد     
  .مخلوط آب و یخ بسیار مهم و ضروري می باشد

 پس از شستشوي اولیه ـ باید ماهی ها را وارد بخش سر و دم زنی و تخلیه احشاء و آبشش نمود ـ – 6
در این قسمت با استفاده از وسایل بهداشتی مناسب باید نسبت به جداسازي سر یا تخلیه آبشش و 

  .م اقدام نموده و ضایعات حاصله را به اطاق نگهداري ضایعات منتقل نمودتخلیه محتویات شک
 پس از مرحله سر و دم زنی و تخلیه شکمی یا خارج کردن تیغه هاي آبششی الزم است تا ماهی در – 7

  .بهداشتی و با آب قابل شرب شستشو گردد“ شرایط کامال
 ظرفیت تونل هاي انجماد یا سایر  پس از شستشو ـ چنانچه میزان ماهی پاك شده بیش از– 8

تجهیزات انجمادي باشد ـ الزم است که آنها را در پیش سردکن که دماي آن بین صفر تا چهار درجه 
در غیر این صورت پس از شستشو ـ باید ماهیهاي . سانتیگراد می باشد ـ قرار داد و سپس منجمد نمود 

  .در دستگاه انجمادي قرار داد“ پاك شده را مستقیما
 براي انجماد ماهیان پاك شده نیاز به تونل انجماد یا سایر تجهیزات انجمادي می باشد که بتوان در – 9

 درجه سانتی گراد یا کمتر -18  ساعت ـ دماي عمقی ترین قسمتهاي بدن ماهی را به 8زمان کمتر از 
  .برساند

 نگهـداري کـه درجـه حـرارت آن      پس از انجماد ماهیان پاك شده ـ باید آنها را در سردخانه هـاي  – 10
رعایت نکات بهداشتی از قبیـل اسـتفاده از پالتهـاي        . انتی گراد یا کمتر می باشد قرار داد       سدرجه      -18

 و همچنین نحوه چیدن ماهیها به طوریکه جریان هواي سـرد بتوانـد بطـور کامـل از بـین                      قابل شستشو 



  

ست این سـردخانه هـا مجهـز بـه دسـتگاه ثبـت و         در ضمن الزم ا   . ماهیها عبور نماید  ضروري می باشد        
  .باشند) ترموگراف (نمایش دما 

 
  منجمد عرضه ماهی

ایـن  .  ماهی باید از یخچالهاي ویترین داري که براي این منظور طراحـی شـده انـد بـه فـروش برسـند        -1-2
 . باشد درجه سانتی گراد یا کمتر-18دستگاه بایستی قادر به نگهداري آبزیان در دماي کمتر از 

  . محتویات یخچال نباید باالتر از خط بارگیري طراحی شده روي هم چیده شوند-2-2
  . ماهیان منجمد را نباید به مدت طوالنی در یخچالهاي خرده فروشی نگهداري کرد– 3-2
  . یخچالهاي ویترینی باید دست کم هفته اي یک بار برفک زدایی شوند-4-2

 اي برنامه ریزي شود که در حـد امکـان ایـن کـار در خـارج از      عملیات برفک زدایی باید به گونه      
  .ساعات معمولی فروش انجام شود 

 از یخچالهاي ویترینی فقط براي نگهداري محصوالت منجمد باید استفاده کرد نـه بـراي منجمـد                  – 5-2
  .کردن

  نگهداري گوشت تازه

هفتـه نگهـداري    توان به مـدت یـک       میگراد    انواع گوشت تازه را در دماي نزدیک به صفر درجه سانتی             
 بـراي نگهـداري   .کنیـد   مـی  زمان نگهداري گوشت تازه را بـه روش سـرد مـشاهده   » 1«در جدول . کرد

متـر از یکـدیگر     سـانتی 20گوشت باید حدود  هاي ها را از چنگک آویزان نمود و الشه گوشت تازه باید آن
هـاي   بایـد از ریخـتن الشـه   .  به راحتی عبـور نمایـد  ها آن فاصله داشته باشند تا جریان هواي سرد از بین

زیرا عدم جریان هـواي سـرد در البـالي     .به صورت فلّه اجتناب نمود ها گوشت بر روي هم و انباشتن آن
گوشـت  . هاي گوشت خواهـد شـد   به هم چسبیدة الشه ها، موجب گرم ماندن گوشت و فساد نواحی الشه

بـا رعایـت ایـن اصـل، دسـتیابی بـه       . مقدار مورد نیاز خریـد کـرد   بهتازه را باید در فواصل زمانی کوتاه و 
   .پذیر خواهد شد امکان) مصرفی سردخانهبرق  (در مصـــرف برق جویی کیفیت مطلوب و صرفه

   زمان نگهداري گوشت تازه به روش سرد-3جدول 
  مدت نگهداري  )درصد( رطوبت نسبی   )سانتیگراد ( دما   نوع گوشت 

 گوشت گاو و گوشت
   هفته 2تا   92 تا 88  -1 تا 0  میش 

   روز10تا   92 تا 88  -1 تا 0  گوشت گوساله 



  

   هفته1تا   90 تا 85  -1 تا 0  گوشت بره 
   هفته 1تا   90 تا 85  -1 تا 0  گوشت گوسفند 

   هفته 1تا   90 تا 85  -1 تا 0  گوشت بز 

   روش نگهداري گوشت منجمد

 گـراد نگهـداري   سـانتی   درجه-22 و -20 ، -18 ، -12ي ها ت منجمد در درجه برودت   نگهداري گوش
گراد و بـراي   سانتی  درجه-12 ماه از دماي 6 براي نگهــداري گوشت منجمد به مدت کمتر از .کنند  می

الزم . شـود  تر اسـتفاده مـی   پایین  و دماهاي-18نگهداري به مدت یک سال و بیشتر از یک سال از دماي 
 -12یـک مـاه نبایـد دمـاي سـردخانه از       اري گوشت منجمد حتی به مـدت به یادآوري است، براي نگهد

کالدوسـپوریوم هـر بـاروم و رشـد بلورهـاي یـخ در        زیرا احتمال رشد کپک مانند کپک. درجه باالتر برود
بلورهاي یخ، بافت گوشـت آسـیب دیـده و در زمـان رفـع انجمـاد        بر اثر رشد. گوشت منجمد وجود دارد

   .یابد گوشت افزایش می )بهخونا( ،درصد چکه کردن 

  

  

  

   زمان نگهداري گوشت و فرآورده هاي گوشتی در برودتهاي مختلف بر حسب ماه-4جدول 
   -0C 12-   0C 18-   0C 24  نوع تولیدات 

  Beef Carcass 8  15  24الشه گاو 
 Beefقطعات گوشت گاو بسته بندي 

Cats 
8  18  24  

  Veal Carcass 6  10  15الشه گوساله 
 < Lamb Carcass 18  24  24برهالشه 

 Chickenمرغ تمامی الشه 

Whole 
9  18  24 > 

 Chickenقسمتی از الشه مرغ 

Parts 
9  18  24 > 



  

  Liver  4  12  18جگر 
 <Fatty fish 3  5  9ماهی پرچربی

   قوانین حمل و نقل مواد غذایی منجمد

حمل و نقـل    حرارت و انواع روشبیشترین توجه در حمل و نقل مواد غذایی منجمد به کیفیت، درجه   
میزان دما بـراي انـواع مـواد     هاي مربوط به ثابت بودن دما و تمام قوانین و دستورالعمل. باشد معطوف می

در کشورها به ندرت بـر اجـراي آن    ولی در سطوح ملی. غذایی به طور صریح و قاطع مشخص شده است
یکـی از مـوارد   . گیـرد  کنترل بیشتري صـورت مـی   المللی در صورتی که در تجارت بین. شود پافشاري می

 ATP ( The Agreementنام گیري شد، موافقت سخت اجرا شده که در اروپا براي اجراي آن خیلی
on Transport of Perishable )        شـدیدتر بـه کیفیـت     است کـه نتیجـۀ آن توجـه بیـشتر و

ضمن ایـن کـه   . غذایی منجمد بود موادکانتینرهاي مخصوص حمل ... بندي، ساختمان و  تجهیزات، عایق
در سـال   ATP توافقنامـه . تشکیل گردیـد  در کشورهاي اروپایی یک سیستم ملی براي کنترل و بازرسی

یکی از موارد آن مربوط به ثابت بـودن دمـا در زمـان حمـل و     . رسید  کشور به تصویب19 توسط 1983
  اي دما نیز مجاز دانسته شد ه درج3همچنین افزایش موقتی . است نقل مواد غذایی منجمد

  نقاط بحرانی 

نقـاط بحرانـی    تواند جـزء  در مراحل مختلف بارگیري، حمل و نقل و تخلیه، مواردي وجود دارد که می   
به مـدت طـوالنی در زمـان     یکی از آن نقاط باز بودن درب کانتینر. حمل و نقل مواد غذایی منجمد باشد

سرد کننده ساعتی قبـل از بـارگیري،    گمرکی، روشن نبودن دستگاهتشریفات . باشد بارگیري و تخلیه می
نیـز  ... ، باز بودن فـضاي سـکوي بـارگیري و    )لیفتراك مثالً(مهیا نبودن تجهیزات بارگیري و تخلیه سریع 

گـاهی راننـدگان   .بازرسـین بایـد بـه آن توجـه کـافی داشـته باشـند         تواند از نقاط بحرانی باشـد کـه   می
هاي باري بدون اطمینان از روشن بودن دسـتگاه سـرد کننـده     و ملوانان کشتی شتهاي حمل گو کامیون

 توجه بـه نقـاط بحرانـی و   . وسیله نقلیه خود را ترك کرده و به اهمیت موضوع توجهی ندارند ،)یخچال(
 هـاي اجرایـی اسـت کـه بایـد توسـط       رعایت اصـول و مـوازین فنـی و بهداشـتی نیازمنـد دسـتورالعمل      

   .ط ابالغ و نظارت شودهاي ذیرب سازمان

  

   وسایل حمل و نقل گوشت



  

اسـتفاده در واحـدهاي اداري و نیـز عرضـه در         و بـه شـکل صـنعتی و         ) خـارجی و داخلـی    (در تجارت      
کننـد و در   غالبـاً ، از گوشـت منجمـد اسـتفاده مـی     فروشگاههاي بزرگ و رنجیره اي در شهرهاي بـزرگ      

ی تجهیزات مناسـب بـراي امـور فـوق، از گوشـت غیـر       بین پیش صورتی که مسافت کم باشد و در صورت
هـاي داراي   هر دو صورت، وسایل حمل و نقل بایـد مجهـز بـه سـردخانه     در. شود منجمد نیز استفاده می
هاي کـانتینردار مجهـز    معموالً براي حمل و نقل گوشت از کامیون. رطوبت باشند تجهیزات کنترلی دما و

امـا  . شـود  می گراد قدرت سردکنندگی دارند، استفاده  درجه سانتی-30هاي سرد کننده که تا  دستگاه به
جغرافیایی، مسافت و امکانـات   به تناسب وضعیت. کنند  درجه تنظیم می-20عمالً دستگاه را روي دماي 

هاي تجـاري مخـصوص، داراي    کشتی. شود استفاده می موجود از وسایلی مانند هواپیما، کشتی و قطار نیز
قطـار  . باشـند  دستگاه سرد کننده بوده و مجهز به سردخانه می رق براي روشن نگهداشتنامکانات تولید ب

اي است که مواد غذایی منجمد و غیـر   هاي سردخانه واقع مجهز به واگن مخصوص حمل مواد منجمد در
امـا هواپیماهـاي مخـصوص ترابـري در حقیقـت فاقـد       . گیرند ها قرار می در این واگن منجمد براي حمل،

 هستند و براي انتقال سریع مواد غذایی منجمد و سرد در مـدت زمـان کوتـاه در مـواقعی کـه      انهسردخ
مـثالً  . گـردد  مـی  شـود، اسـتفاده   استفاده از امکانات دیگر یا مقرون به صرفه نیست و یا خیلی طوالنی می

انجـام نـشود   بـا دقـت و سـرعت     البته این کار اگـر . به جزیره کیش) تهران(انتقال گوشت از مرکز کشور 
 .سازد حتماً به کیفیت گوشت آسیب وارد می

  سال تهیه  شماره استاندارد  شرح استاندارد
ائین کار بسته بندي و نشانه گذاري -مرغ

  گوشت شنیتسل
5516  1379  

قوطیهاي فلزي جهت بسته بندي گوشت 
  قرمز فشرده

2150  1369  

  -  225  کنسرو ماهی
  -  2869  ویژگیهاي کنسرو ماهی کیلکا

ویژگیهاي آزمون کنسرو ماهی تن در 
  روغن

2870  -  

  1353  1251  هاي گوشت مرغ و خروس قطعه
  1374  2518  ویژگیهاي مرغ منجمد

بهداشتی , آیین کار بازرسی فنی  
 پیش و پس از کشتار, مرغ و خروس

3499  1375  

  1375  3837 بندي گوشت مرغ درجه



  

شرایط گوشت تازه مرغ مناسب براي 
 مصرف خوراك انسان

4847  1378  

 ویژگیها و روشهاي - کنسرو خوراك مرغ
  آزمون

4854  1381  

  1379  5515  هاي استاندارد گوشت  قطعه-مرغ تازه 
 آئین کار آماده سازي اندرونه -مرغ تازه 

   جگر-خوراکی 
5517  1379  

  1379  5521  سازي پا  آئین کار آماده-مرغ تازه 
سازي اندرونه   آئین کار آماده-مرغ تازه 

   دل-خوراکی 
5522  1379  

 آئین کار آماده سازي اندرونه -مرغ 
   سنگدان-خوراکی 

5523  1379  

  1379  5524  هاي کامل الشه  آئین کار برش-مرغ تازه 
مرغ تازه آیین کار بسته بندي و نشانه 

دل ، جگر و (گذاري اندرونه خوراکی 
  )سنگدان

6411  1381  

رغ و خروس کشته آماده به طبخ گوشت م
و اندرونه آن ویژگی ها ، مرغ بریان بسته 
بندي شده ویژگی ها و شرایط و روش 

  آماده کردن

6439  1381  

گوشت،مرغ،تخم مرغ و ماهی،نگهداري در 
  آیین کار -سردخانه

692  1386  

-غذاهاي آماده و از پیش بسته بندي شده
  ویژگیها و روشهاي آزمون -کنسرو مرغ

8530  1384  

بی در انواع حد مجاز آلودگیهاي میکرو
  گوشت

2394  1371  

آئین کار و شرایط بهداشتی تولید در 
کارگاهها و کارخانه هاي فرآورده هاي 

  گوشتی

2971  1368  



  

  1371  3228  ویژگیهاي گوشت قرمز منجمد
بندي گوشت  بندي الشه و درجه طبقه

  گوسفند و بز 
4274  1376  

گذاري گوشت  بندي و نشانه ار بستهآئین ک
  و بز 

4275  1376  

آئین کار نگهداري، پخش و عرضه گوشت 
  گوسفند و بز

4515  1377  

گذاري گوشت  بندي و نشانه آئین کاربسته
  منجمد گاو و گاومیش

4536  1377  

آیین کار پخش و عرضه گوشت گاو و 
  گاومیش

4607  1377  

  1377  4608  آیین کار نگهداري گوشت گاو و گاومیش
  1377  4609  بندي گوشت گاو و گاومیش درجه

تازه گاو یا گاومیش مناسب شرایط گوشت 
  براي مصرف خوراك انسان

4846  1378  

شرایط گوشت تازه گوسفند یا بز مناسب 
  براي مصرف خوراك انسان

4847  1377  

  1378  4852  هاي استاندارد گوشت گوسفند و بز قطعه
  1378  4874  هاي استاندارد گوشت گاو و گاومیش قطعه

  1371  1760  کنسرو ماهی
آیین کار انجماد و نگهداري ماهی و 

  نامه  واژه-1ق , هاي آن     فرآورده
2970-1  1373  

ویژگیها و روشهاي آزمون کنسرو ماهی 
  ساردین

3304  1372  

کنسرو ماهیان خاویاري ـ ویژگیها و 
  روشهاي آزمون

6810  1381  

اشبل عمل آوري شده ماهیان استخوانی 
  ویژگیها و روشهاي آزمون

6811  1381  



  

  بررسی و ارائه اطالعات قیمت تولید داخلی وجهانی -1-5

   امروزه در میان انواع مواد غذایی مورد مصرف انسان ، گوشت قرمز و گوشت مـرغ بـه لحـاظ دارا بـودن      
در بررسی هاي انجام شده این نتیجـه  . ژیم غذایی انسان دارد پروتئین حیوانی نقش بسیار مهمی در ر      

حاصل گردیده است که با افزایش قیمت گوشت و یا بـا افـزایش قیمـت دام و طیـور و همچنـین بـاال            
رفتن هزینه هاي نگهداري دام و طیور ، تعداد دام بیشتري جهت کشتار عرضه خواهـد شـد و اصـوالً                    

ت انتظاري بعنوان یک اصل خدشه ناپذیر اقتـصادي مـی بایـست    وابستگی مقدار عرضه گوشت به قیم    
  .مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد

 همواره بعنـوان یکـی از منـابع مهـم تـامین پـروتئین حیـوانی در تغذیـه                نیز آبزیان و فرآورده هاي شیالتی     
فـزون مـردم بـه غـذاي     روند فزاینده رشد جمعیت کشور ایـران و نیـاز روزا         . انسانها حائز اهمیت بوده اند      

سالم و بهداشتی و همچنین خصوصیات منحصر به فرد گوشت آبزیان از نظـر تـامین اسـید آمینـه هـاي                      
باعث گردیده است که مصرف آبزیان همانند سـایر نقـاط   ... ضروري ـ چربیها ـ ویتامینها ـ مواد معدنی و    

گذشته مصرف سرانه آبزیان از حدود دنیا در ایران نیز سیر صعودي داشته باشد بنحوي که در طول دهه              
 کیلوگرم افزایش یافته اسـت ولـی هنـوز مـصرف آبزیـان در ایـران بـا                5یک کیلوگرم در سال به بیش از        

لـذا بایـد تـدابیري اتخـاذ     .  کیلوگرم میباشد فاصـله زیـادي دارد   12متوسط مصرف سرانه دنیا که حدود  
بـه همـین دلیـل طـی سـالیان گذشـته       . فزایش یابدگردد که مصرف این ماده غذایی با ارزش در جامعه ا   

شرکت سهامی شیالت ایران بعنوان متولی صنعت شیالت اقـدامات مفیـدي را در جهـت افـزایش تولیـد                     
آبزیان بخصوص در زمینه توسعه آبزي پروري و همچنین واگذاري امور تصدي گري به بخـش خـصوصی               

 برابر طـی دهـه گذشـته بـوده      2ان به حدود بیش از      انجام داده است که نتیجه آن نیز افزایش تولید آبزی         
 .است 

سازمان دامپزشکی کشور نیز بعنوان متولی امر بهداشت آبزیان و فرآورده هاي آنها طی سـالهاي گذشـته                  
اقدامات بسیار موثري در خصوص کنترل و نظارت بهداشتی انجام داده و با توسعه مراکز فـرآوري و بـسته      

توانسته است در جهت تامین سالمت فـآورده هـاي شـیالتی گامهـاي مـوثري را      ... بندي ماهی ـ میگو و  
 بردارد

  
 قیمت محصول

 روند تغییرات قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ طی پنج ساله اخیـر ارائـه گردیـده             4   در جدول شماره    
  . است

 یـک  1385 تـا سـال   1379   مالحظه می گردد که روند قیمت هاي گوشت قرمز و گوشت مرغ از سال            
 درصـد  21 طی دوره مذکور  گوسفندروند کامالً فزاینده داشته است بطوریکه متوسط رشد قیمت گوشت    



  

 9 متوسط رشد قیمت گوشت مـرغ  ,درصد4/16 طی دوره مذکور  گوسالهو متوسط رشد قیمت گوشت
  . درصدمی باشد

طی سالهاي اخیـر     بررسی وضعیت تغییرات قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارها          
مبین آن است که رشد قیمت گوشت از رشد قیمت بسیاري از اقالم مـصرفی بـاالتر بـوده اسـت ، بـاالتر                     
بودن قیمت گوشت از متوسط نرخ تورم را در عواملی چون بی کشش بـودن تقاضـا بـراي ایـن محـصول                  

ت دام و طیـور و  مورد نیاز مصرف کنندگان ، فشار ناشی از عرضه بخصوص عوامـل موجـب افـزایش قیمـ           
  . افزایش قیمت گوشت در مراحل عرضه و توزیع عنوان نمود

  1380 -85 میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور طی دوره -4جدول 
1380 1381 1382 1383 1384 1385 

 ریال ریال ریال ریال ریال ریال شرح

متوسط درصد 
تغییر طی 

 دوره

گوشت 
 گوسفند

22714 29795 37113 40114 42756 48130 21 

گوشت 
 گوساله

22522 28677 35479 39058 41274 47840 4/16 

  9 17149 15675 15912 13318 13175 10972 گوشت مرغ
  

  .در رابطه با قیمت داخلی وجهانی ماهی به پیوست مربوطه مراجعه شود
  مواردکاربرد و نحوه مصرف محصوالت-1-6

واد بسته بندي گوشت را می توان در کاربرد محصول نهایی یعنی گوشت با رعایـت                بطور کلی کاربرد م   
گوشت قرمز و گوشـت مـرغ ومـاهی بـسته           . ضوابط بهداشتی و استانداردهاي مربوط به آن خالصه نمود          

بندي شده با تأیید مراجع بهداشتی ذیربط به راحتی توسط مصرف کنندگان مورد پذیرش قـرار گرفتـه و       
ضـمن اینکـه مزیـت هـاي بهداشـتی ،      . فی براي آن نسبت به گوشت فله اي باالتر می باشد       تقاضاي مصر 

زمان ماندگاري و کاهش خطرات آلودگی ذائقـه و سـالیق مـصرفی خریـداران و متقاضـیان را بـه سـمت                
  .مصرف گوشت بسته بندي شده هدایت می نماید

مراحل اسـتخوان گیـري گوشـت در    در واحدهاي بسته بندي ، گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی پس از           
فرآیند  بسته بندي قرار می گیرد که این بسته بندي ها به اشکال مختلف به منظور حفاظـت گوشـت در          

الزم بذکر است که عالوه بـر محـصوالت اصـلی مـورد بحـث در ایـن         .  برابر محیط بیرون انجام می شود       
 نـام بـرد کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه        گزارش از برخی موارد مصرف بعنوان محصوالت فرعی می توان        



  

شـامل بـال و گـردن ، دل و    ( گوشت مرغ بسته بندي شده بصورت فیله یا غیرفیلـه ، محـصوالت جـانبی             
و مرغ منجمد بسته بندي شده و در خصوص محصوالت فرعی ناشـی از گوشـت          ) جگر ، پوست و اسکلت    

ن ، سردست ، راسته ، چرخ کـرده و یـا   قرمز میتوان به گوشت قرمز منجمد بسته بندي شده به صورت را  
ودر رابطه با ماهی میتوان به ماهی بسته بنـدي شـده بـصورت فیلـه یـا       ) استخوان( ضایعات گوشت قرمز    

غیرفیله وکنسرو و یا ضایعات    آن پوست وکله و استخوان که به صورت پودر بـراي تغذیـه دام اسـتفاده               
محصوالت فرعی فوق الذکر اندکند همگـی در سـبد مـصرفی          لیکن با عنایت به اینکه      . میشود اشاره نمود  

لذا توجه اصلی در این مطالعـه مشخـصاً بـر        . شامل گوشت و مرغ و ماهی بطور متوسط تعیین می گردد            
در ارتبـاط بـا مـصرف محـصوالت     .می شـود   عرضه و تقاضاي گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی معطوف

بعنوان اصلی ترین محصول واحـد بـسته بنـدي گوشـت           باید گفت که گوشت قرمز وگوشت مرغ و ماهی          
بوده و محصوالت فرعی ناشی از ذبح گاو و گوسفند شامل محصوالتی نظیر پوسـت ، زبـان و مغـز ، دل و               

می باشد کـه نحـوه مـصرف محـصوالت حاصـل از کـشتار را مـی تـوان بـین          ... جگر و قلوه و استخوان و  
 انواع عرضـه گوشـت قرمـز ، شـرایط     2در جدول شماره    .  مصارف نهایی و واسطه اي تقسیم بندي نمود         

  .نگهداي و مدت ماندگاري آنها ارائه گردیده است
   انواع فرآورده هاي خوراکی دامی )Shelg lire(  مدت ماندگاري -2جدول 

  شرایط نگهداري
دما درجه   شکل عرضه  نام فرآورده دامی

  سیلوس
  رطوبت نسبی

  )درصد (

عمر و مدت 
  ماندگاري

           گوشت گاو و گاومیش-1
   روز5  88-92  7تا   )نیمه شقه( تا یک چهارم الشه    الشه-1-1
   روز3  88-92  4 تا 0  بسته بندي معمولی در ظروف یکبار مصرف  )با یا بدون استخوان(  قطعات گوشت -1-2
   روز7  88-92  4 تا 0  بسته بندي در خالء در ظروف یکبار مصرف  
 اصالح شده در ظروف یکبـار      بسته بندي با اتمسفر     

   روز10  88-92  4 تا 0  مصرف

   ماه12  90-95  18  منجمد و داراي بسته بندي کارتنی  
           گوشت گوسفند و بز-2
   روز3   85-90  7تا   تازه   الشه کامل-1-2
   ماه9  90-95  18  )لفاف پیچی شده( منجمد   )با یا بدون استخوان(  قطعات گوشت -2-2
   روز3  85-90  4-0  دي در ظروف یکبار مصرفتازه ، بسته بن  
   روز5  85-90  4-0  بسته بندي در خالء در ظروف یکبار مصرف  
بسته بندي با اتمسفر اصالح شده در ظروف یکبـار           

   روز7  85-90  4-0  مصرف

   ماه9  95-90  18  منجمد قطعات گوشت با استخوان  
  اطالعات متخذه از سازمان دامپزشکی کشور : مأخذ 

  
  



  

  
  :بررسی کاالي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن-1-7

  :درخصوص محصوالت جایگزین میتوان موارد ذیل رامورد توجه قرار داد
گوشت ماکیان به صورت بسته بندي وتازه ، ماهی تازه  ،سوسیس وکالباس شامل مرغ ،ماهی و 

 شده، گوشت مورد، گوشت وماهی نمک سود شده ،گوشت وماهی خشک3گوشت،کنسرو شامل هر 
در خصوص جایگزینی .... وماهی دودي ،محصوالت گوشی آماده ونیمه آماده ،کتلت گوشتی ،مرغ برگر و

این نوع مواد غذائی  و تغییر ذائقه افراد در استفاده از غذاهاي کنسرو شده و محصوال ت نیمه آماده 
د و عالقه افراد به استفاده از اطالعات دقیقی در دسترس نیست لکن با توجه به تولید فزاینده این موا

غذاهاي نیمه آماده وگوشت هاي بسته بندي شده  به خصوص در مسافرت این غذاها میتواند در آینده 
 براي گوشت به صورت فله اي  آورده شود و تخمین زده کاالي جایگزینبه عنوان رقیبی جدي به عنوان 

 .ه صورت فله اي محدود شودمیشود که با استفاد ه از این محصوالت مصرف  گوشت ب
  
  :اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز- 1-8

  اهمیت پروتئین حیوانی در تغذیه انسان 

   تهیه مواد غذایی از نظر کمیت و کیفیت ، یکی از مسائل پیچیده و بحرانی کشورهاي جهـان سـوم بـه                 
 از نظر قـواي فکـري و جـسمی دچـار     در کشورهایی که مردم تغذیه مناسبی ندارند ، غالباً    . شمار می رود  

عوارضی میگردند که هرکدام از این عوارض می تواند به لحاظ اقتـصادي،لطمات فراوانـی بـه جامعـه وارد              
  . از این رو توجه به سالمتی افراد جامعه ، از وظایف عمده دولت ها به شمار می رود . آورد

   "انپذیر نیست  سالمتی کامل بدون مواد غذایی کافی و متعادل امک"   
پـروتئین از لغـت یونـانی بـه      .   پروتئین ها در میان مواد غذایی ، از اهمیت ویـژه اي برخـوردار هـستند                 

از آن .  ، پروتئین ها را کشف کـرد   1837اولین بار مولدر هلندي در سال       . معناي برتر اقتباس شده است      
پروتئین هـا از  .  انسان و دام افزوده می شود        هنگام تاکنون ، روزبه روز اهمیت پروتئین ها درجیره غذایی         

هر یک از انواع پـروتئین هـاي نبـاتی و حیـوانی داراي خـواص      . دو منبع نباتی و حیوانی بدست می آیند     
ویژه اي هستند که از لحاظ ساختمان شیمیایی و تناسب اسیدهاي آمینه و چگونگی ترکیـب بـا یکـدیگر       

  .  از ترکیب این دو دسته پروتئین حاصل می شود از این رو غذایی متعادل. فرق دارند 
   پروتئین هاي حیوانی به علت داشتن اسید آمینه هاي ضروري و عوامل محرك رشد ، تأثیر بـه سـزایی            

گفتنـی  . از این رو به آنها پروتئین کامل نیز مـی گوینـد     . در رشد و ترمیم بافت ها و سالمتی افراد دارند           
  . ش مهم و ارزنده اي در تأمین سالمتی جوامع بشري ایفاء می کند است پروتئین حیوانی ، نق



  

   مطالعات انجام شده در پاره اي از نقاط جهان نشان می دهد کمبود پروتئین حیوانی در جیـره غـذایی              
از نظر فکري و جسمی فرد را ضعیف و رنجور نموده و طول عمر ، قدرت کـار و فعـالیتش را کـاهش مـی            

دم هندوستان به علت عقاید مذهبی ، از خوردن گوشت و لبنیـات امتنـاع مـی کننـد و       برخی از مر  . دهد  
در صورتیکه در جیره ي غذایی مـردم نقـاط دیگـري از        . غذاي آنها را غالباً مواد گیاهی تشکیل می دهد          

مقایسه ایـن دو نـشان داده اسـت    . همین کشور ، گوشت و  فرآورده هاي حیوانی به وفور یافت می شود               
 گروه دوم  قد بلند تر ، ساختمان بدنی قوي و از طول عمـر بیـشتري نـسبت بـه گـروه اول برخـوردار        که

بطـور کلـی ثابـت شـده اسـت در        .هستند که این امر خود از تفاوت وضع تغذیـه آنهـا ناشـی مـی شـود                   
کشورهایی که مصرف پروتئین بخصوص نوع حیوانی آن در حد کافی است ، متوسط طول عمر بیـشتر از                

  . د متعارف است ح
  مقدار پروتئین مورد نیاز براي تغذیه انسان 

   مقدار مصرف پروتئین در کشورهاي مختلف به شرایط جغرافیایی ، وضـع اقتـصادي ، عـادات غـذایی ،                  
ولی بطور کلی هر انسانی براي حفظ سالمتی خود احتیـاج بـه   . بستگی دارد ... فرهنگ ، مذهب ، سنن و    

تعیین شده دارد ، اما میزان احتیاج روزانه بدن افراد به پروتئین به سـن ، جـنس                 مصرف حداقل پروتئین    
معموالً براي بزرگساالن که مرحله رشد را پشت سر نهاده انـد ، روزانـه مـصرف               . و وزن افراد بستگی دارد    

بعنـوان مثـال یـک شـخص بـالغ داراي      . یک گرم پروتئین به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن ضروري است  
 گرم پروتئین در روز مـصرف کنـد کـه بـه نظـر بیـشتر دانـشمندان ،         70 کیلوگرم ، می بایستی      70زن  و

  .  درصد آن باید از منابع پروتئین حیوانی تأمین شود 25حداقل 
   منابع حیوانی درمیان فرآورده هاي غذایی ، داراي کیفیـت پـروتئین بهتـري از فـرآورده هـاي گیـاهی                     

  ) .1جدول شماره ( تئین فرآورده هاي حیوانی نیز متفاوت است هستند،  گرچه میزان پرو
  

  سهم  ارزش غذایی پروتئین در برخی فرآورده هاي دامی -1جدول 
 درصد پروتئین  نوع فرآورده

 26 گوشت گوسفند

 21 گوشت گاو

 18 گوشت مرغ

  22 ماهی
 60-70از انـسان را بطورمتوسـط      سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد میزان مصرف پروتئین مورد نی     

 2/12حال آنکه حد متوسط مصرف ایـن مـواد در کـشورهاي خاورمیانـه          . گرم در روز توصیه کرده است       
از این رو ، در بیشتر کشورهاي دنیا از جمله ایـران مـصرف            .  گرم است    47گرم و در کشورهاي پیشرفته      



  

تحقیقـات نـشان مـی دهـد در بیـشتر          . ن اسـت    سرانه پروتئین افراد جامعه به مراتب کمتر از ایـن میـزا           
  .کشورهاي توسعه نیافته و پرجمعیت این رقم به مقادیر بحرانی و نگران کننده نزدیک شده است 

  :کشور هاي عمده تولید کننده و مصرف کننده-1-9
ورت    طی سالهاي اخیر واردات گوشت عمدتاً از کشورهاي اروپاي غربی ، امریکاي التین و اقیانوسیه صـ                

گرفته است که در این ارتباط می توان به کشورهاي زالندنو ، استرالیا ، فرانسه ، برزیـل و اروگوئـه اشـاره                  
در حـال حاضـر بـا توجـه بـه      . این کشورها در شمار تولید کنندگان اصلی مواد پروتئینـی میباشـند          .نمود

  .وب در نظر گرفتوضعیت حاکم بر عراق میتوان این کشور را به عنوان یک بازار  با کشش خ
  :شرائط صادرات-1-10

  . شرائط وضوابط پیچیده اي ندارد وفقط باید تایید بهداشتی کشور مبدا و مقصد را داشته باشد 
    عرضه و تقاضاي محصوالت  

   با توجه به نیاز داخلی به مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ  ماهی صادرات گوشت قرمز وگوشـت مـرغ      
البتـه در آینـده و در صـورت تحقـق     .  و دولت نیز سیاستی در این زمینه ندارد  و ماهی موضوعیتی نداشته   

برنامه ها وچشم انداز سند بیست ساله توسعه کشور موضـوع ارتقـاء تـوان عرضـه وتولیـد بیـشتر از نیـاز                       
تی در محـصوالت یـاد     اداخلی  مد نظر قرار گرفته که در صورت تحقق این هدف کشور داراي توان صادر               

در ارتباط با گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی با توجه به نیـاز داخلـی صـادراتی انجـام        . بود   شده خواهد 
نمی گیرد و لذا عرضه کل این محصوالت شامل تولید داخلی گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی و مقـدار        

  . واردات این محصوالت می باشد
  .در مورد صادرات ماهی اطالعات مفیدي در پیوست آمده است

   
  عرضه محصول در کشور -

  عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی در کشور شامل مجموع تولید داخلی ایـن محـصوالت بعـالوه               
مقادیر واردات در هر سال می باشد و با توجه به عدم صادرات گوشت قرمز و گوشت مـرغ وضـعیت کلـی      

در . گردیـده اسـت    ارائـه  6 در جـدول شـماره       1384 لغایـت    1375عرضه این محـصوالت طـی سـالهاي         
بـا توجـه بـه    . خصوص عرضه ومصرف سرانه ماهی و آمارهاي مربوط به آن در فایل پیوسـت آمـده اسـت              

 1/864 بـه  1375 هزار تـن  3/789 مالحظه می شود که عرضه گوشت قرمز در کشور از            6جدول شماره   
عمـده  . اشـد درصـد در سـال مـی ب     6/1 بالغ گردیده است که مبین رشد متوسط         1384هزار تن در سال     

ترین مراکز کشتار و بسته بندي گوشت در کشور شامل مجتمع  بـسته بنـدي گوشـت زیـاران ، مجتمـع       
کشتارگاهی شهرك کرد ، مجتمع کشتارگاهی زابل ، مجتمـع کـشتارگاهی ایـالم، مجتمـع کـشتارگاهی                  

  . اقلید فارس و مجتمع کشتارگاهی خورین می باشند



  

  
 828 بـه  1375 هزار تن در سـال  659ور با احتساب واردات از     همچنین عرضه کل گوشت مرغ در کش      

  . بالغ گردیده است1384هزار تن در سال 
  

   همانگونه که از جدول مذکور مشهود است اگرچه روند تولید گوشـت قرمـز و گوشـت مـرغ طـی دوره             
یلوگرم مصرف  ک12مورد بررسی داراي یک روند مالیم فرایند بوده است لیکن در بهترین سالها در حدود                

سرانه را تامین نموده است در صورتیکه چنانچه براساس اسـتاندارد بهداشـتی سـازمان بهداشـت جهـانی               
 گرم پروتئین در روز مد نظر قرار گیرد مالحظه می شود مصرف سـرانه هـر ایرانـی از گوشـت       70حداقل  

  قرمز و گوشت مرغ کمتر از استاندارد تعیین شده می باشد 
  

 تعداد و ظرفیت اسمی و فعلی واحدهاي بسته بندي گوشت قرمـز در کـشور ایـراد               7ره     در جدول شما  
مالحظه می شود که در مورد استان تهران با توجه بـه ظرفیـت اسـمی سـاالنه واحـدهاي      . گردیده است  

 درصد از کل گوشت قرمز تولیـدي  21بسته بندي گوشت و با فرض تحقق تمام ظرفیت این واحدها تنها          
این آمارها مؤید ضرورت توسعه واحـدهاي بـسته   . تهران به صورت بسته بندي شده خواهد بود در استان  

  . بندي گوشت قرمز و توجیه اقتصادي ایجاد این واحدها با توجه به تقاضاي مازاد بر عرضه می باشد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  1384 لغایت 1375 برآورد مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور طی سالهاي -6جدول شماره 
  )هزار تن : واحد ( 

  شرح
  سال

تولید داخلی 
  گوشت قرمز

واردات گوشت 
  قرمز

  عرضه کل 
  گوشت قرمز

  تولید داخلی 
  گوشت مرغ

واردات 
گوشت 
  مرغ

عرضه کل 
  گوشت مرغ

1375  705  3/84  3/789  650  9  659  
1376  741  47  788  712  15  727  
1377  769  65  834  696  36  732  
1378  738  26  764  725  3/14  3/739  
1379  729  3/16  3/745  803  6/22  6/105  
1380  743  2/30  2/773  910  -  910  
1381  772  8/15  8/787  980  5/7  5/987  
1382  2/762  3/34  5/796  1104  2/1  2/1105  
1383  3/785  46  3/831  980  6/13  3/993  
1384  1/814  50  1/864  816  12  828  

متوسط 
  رشد

 طی دوره            
  )درصد ( 

6/1  3/58-  01/1  56/2  -  5/2  

آمار تولید گوشت از معاونت دام و طیور وزارت جهاد کشاورزي و آمار واردات از گمرك ایران :     ماخذ 
  در سالهاي محتلف

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  1380میزان صادرات سال 

 ارزش ریالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
ارزش 
 دالري

،   زده  گاو ، یخ  از نوع یواناتح  گوشت- ٠٢٠٢٫٣٠
   استخوان  بي بصورت

 ٢٩٥٦٣٥٧٤ ٥١٨٨٤٠٧٢٧٥٦ ١٢٤٦٨٨٤٩ برزیل

   خانگي ، از نوع خروس  و مرغ- - ٠١٠٥٫١١
   و كمتر گرم١٨٥  بوزن

 ٢٨٤٦ ٤٩٩٤١٩٠ ٦٦ فرانسه

،   زده  گاو ، یخ  از نوع حیوانات  گوشت- ٠٢٠٢٫٣٠
   استخوان  بي بصورت

 ١٦١٣٦٤٦١ ٢٨٣١٩٤٨٦٨٦٠ ٧١٥٩٣٤٣ فرانسه

   خانگي ، از نوع خروس  و مرغ- - ٠١٠٥٫١١
   و كمتر گرم١٨٥  بوزن

 ٣٢٦٩٦٦ ٥٧٣٨٢٤٧٧٧ ٢٣٦٨ هلند

  الف:  ، غیر از موارد زیر  زنده حیوانات ٠١٠٦٫٠٠
 و   ، صدفداران  ماهیها و قشر داران-

،   فقرات  فاقد ستون سایر ابزیان
 یا ٠٣٫٠٦، ٠٣٫٠١  شمارههاي

   ذره  موجودات  هاي  كشت-  ، ب٠٣٫٠٧
 ٣٠٫٠٢   شماره  و سایر محصوال ت بیني

 - د٩٥٫٠٨   شماره  حیوانات-  و ج; 
 ، ٠١٫٠١   هاي  شماره  زنده حیوانات
 ٠١٫٠٥ و ٠١٫٠٤، ٠١٫٠٣ ، ٠١٫٠٢

 ١٥٠٣٤ ٢٦٣٨٤٧٢١ ٢٠٠ هلند

،   زده گاو ، یخ   از نوع حیوانات  گوشت-  
   استخوان  بي بصورت

 ١٢٠٤١٣٤٨ ٢١١٣٢٥٦٩٣٦٦ ٧٥١٤٩٩٨ هند

  
  1381میزان صادرات سال 

 ارزش ریالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
ارزش 
 دالري

،   زده  گاو ، یخ  از نوع حیوانات  گوشت- ٠٢٠٢٫٣٠
   استخوان  بي بصورت

 ٢٩٥٦٣٥٧٤ ٥١٨٨٤٠٧٢٧٥٦ ١٢٤٦٨٨٤٩ برزیل

   خانگي ، از نوع خروس  و مرغ- - ٠١٠٥٫١١
   و كمتر گرم١٨٥  بوزن

 ٢٨٤٦ ٤٩٩٤١٩٠ ٦٦ فرانسه

،   زده  گاو ، یخ  از نوع حیوانات  گوشت- ٠٢٠٢٫٣٠  ١٦١٣٦٤٦١ ٢٨٣١٩٤٨٦٨٦٠ ٧١٥٩٣٤٣ فرانسه



  

   استخوان  بي بصورت

   خانگي ، از نوع خروس  و مرغ- - ٠١٠٥٫١١
   و كمتر گرم١٨٥  بوزن

 ٣٢٦٩٦٦ ٥٧٣٨٢٤٧٧٧ ٢٣٦٨ هلند

  الف:  ، غیر از موارد زیر  زنده حیوانات ٠١٠٦٫٠٠
 و   ، صدفداران  ماهیها و قشر داران-

،   فقرات  فاقد ستون سایر ابزیان
 یا ٠٣٫٠٦، ٠٣٫٠١  شمارههاي

   ذره  موجودات  هاي  كشت-  ، ب٠٣٫٠٧
 ٣٠٫٠٢   شماره  و سایر محصوال ت بیني

 - د٩٥٫٠٨   شماره  حیوانات-  و ج; 
 ، ٠١٫٠١   هاي  شماره  زنده حیوانات
 ٠١٫٠٥ و ٠١٫٠٤، ٠١٫٠٣ ، ٠١٫٠٢

 ١٥٠٣٤ ٢٦٣٨٤٧٢١ ٢٠٠ هلند

،   زده  گاو ، یخ  از نوع حیوانات  گوشت-  
   استخوان  بي بصورت

 ١٢٠٤١٣٤٨ ٢١١٣٢٥٦٩٣٦٦ ٧٥١٤٩٩٨ هند

  
  
  
  
  

  1382ت سال میزان صادرا

 ارزش ریالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
ارزش 
 دالري

 گاو ،   از نوع  حیوانات  هاي چربي  ١٥٠٢٠٠
 ،   كرده  یا اب گوسفند یا بز ، خام

 ،   شده  یا استخراج  شده  فشرده حتي
  . ها  حالل با كمك

 ٠٦+٤E  ٢٨٧٨٠٢٠٥٦٩٤  ٦٦٧١٤٧٤  استرالیا

   گاو ، یخ  از نوع ات حیوان گوشت-  ٠٢٠٢٣٠
    استخوان بي  ، بصورت زده

امارات 
متحده 
  عربي

٢٩٨٤٩٧٠٧٧  ٢٠١١٠         
٣٧٦٨٩ 

   زرد بال تن- -  ٠٣٠٣٤٢
(Thunuus 

albacasres) زده ، یخ  ، 
 و سایر   ماهي  فیله باستثناي

   شماره  ماهي  گوشتي قسمتهاي
  جگر ماهي   و باستثناي٠٣٫٠٤

    ماهي و مني  ،تخم

امارات 
متحده 
  عربي

١٧٤٠٤٢٨١٣٩  ١٤٩٩٧٦        
٢١٩٧٥١ 

یا  (listao) لیستائو- -  ٠٣٠٣٤٣
  راه  با شكم (Bonite)  بونیت

   ماهي  فیله  ، باستثناي  زده  ، یخ راه
   گوشتي وسایر قسمتهاي

 و ٠٣٫٠٤   شماره مشمول ماهي

امارات 
متحده 
  عربي

٤٥٨٥١٠٧٤١٨٨  ٧٨٩٩٥٠٠       
٥٧٨٩٢٧٨ 



  

   ومني  ، تخم  جگر ماهي باستثناي
   ماهي

   گاو ، یخ  از نوع  حیوانات گوشت-  ٠٢٠٢٣٠
    استخوان بي  ، بصورت زده

      ١٩٣٤٧٨٥٥٥٩٩٣  ١٤٣٤٠٨٩١  برزیل
٢٤٤٢٩١٠٧ 

 گاو ، غیر   از نوع  زنده حیوانات-  ٠١٠٢٩٠
    خالص از مولد نژاد

         ١٩٠٤٦١٩٢٣  ٣٠٧٢٠  ستانپاك
٢٤٠٤٨ 

   خانگي ، از نوع  و خروس مرغ- -  ٠١٠٥١١
   كمتر  و گرم١٨٥  بوزن

        ٥٥٣٦٢١٢١٠٨  ٤٢٠٦  هلند
٦٩٩٠١٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 : تا کنون به تفکیک استانی79ظرفیت بهره برداري وروند تولیداز-2-1

می و فعلی صنایع بسته بندي گوشت که کامال  تعداد و ظرفیت اس-7جدول 
 به تفکیک استان هاي کشور%) 100(فعالند

 ISICکد  شهرستان/ گزارش تعدادواحدوظرفیت اسمی تولید محصول در استان

انجمادوبسته بندي  ظرفیت واحدسنجش تعداد
 انواع گوشت

15111210 

    شرقی آذربایجان 5600 تن 2
   اصفهان 1650 تن 3
  بوشهر 500 تن 1
   تهران 19872 تن 11
   جنوبی خراسان 250 تن 1
   رضوي خراسان 11200 تن 5
   شمالی خراسان 20 تن 1
   سمنان 1350 تن 1
   و بلوچستان سیستان 2300 تن 2
   فارس 6100 تن 4
   قزوین 234 تن 1
   کرمانشاه 4450 تن 2
   وبویراحمد کهکیلویه 1550 تن 2
   گلستان 100 تن 1
   گیالن 2100 تن 2
   لرستان 750 تن 1
   مازندران 4600 تن 3
   مرکزي 1200 تن 1
   هرمزگان 2200 تن 1
   همدان 6900 تن 2
  یزد 1700 تن 2
  جمع واحدسنجش 74626 تن 49



  

  15111211 انجمادوبسته بندي مرغ ظرفیت واحدسنجش تعداد
 

    شرقی آذربایجان 6200 تن 2
    غربی آذربایجان 8425 تن 4
   اردبیل 1400  تن 1
   اصفهان 29688 تن 8
  بوشهر 500 تن 1
   تهران 21858 تن 8
    بختیاري چهارمحال 1730 تن 2
   جنوبی خراسان 250 تن 1
   رضوي خراسان 14700 تن 9
   شمالی خراسان 20 تن 1
   خوزستان 1500 تن 1
  وچستان و بل سیستان 19425 تن 3
   فارس 63112 تن 5
   قزوین 234 تن 1
   قم 35000 تن 2
   کردستان 2500 تن 2
   کرمان 13300 تن 4
   کرمانشاه 19000 تن 3
   وبویراحمد کهکیلویه 800 تن 1
   گلستان 0 تن 1
   گیالن 2500 تن 2
   مازندران 4950 تن 4
   مرکزي 7700 تن 3
   هرمزگان 5350 تن 3
  یزد 1250 تن 2
  جمع واحدسنجش 261392 تن 74
   اصفهان 1320000 قطعه 1
  جمع واحدسنجش 1320000 قطعه 1

 



  

بسته بندي گوشت  ظرفیت واحدسنجش تعداد
 قرمز 

15111221 

    شرقی آذربایجان 1500 تن 1
   اردبیل 6250 تن 2
   اصفهان 2000 تن 2
  بوشهر 2000 تن 1
   تهران 570 تن 3
    بختیاري چهارمحال 5400 تن 1
   رضوي خراسان 2500 تن 2
   خوزستان 1350 تن 2
   سمنان 200 تن 2
   و بلوچستان سیستان 14925 تن 7
   فارس 16475 تن 9
   قزوین 22250 تن 2
   وبویراحمد کهکیلویه 800 تن 1
   مازندران 4000 تن 3
   مرکزي 200 تن 1
   هرمزگان 350 تن 3
   همدان 100 تن 1
  یزد 500 تن 1
  جمع واحدسنجش 81370 تن 44
    شرقی آذربایجان 25 تن 1
    غربی آذربایجان 3600 تن 2
   اردبیل 3000 تن 1
   اصفهان 100 تن 1
   تهران 1850 تن 2
   رضوي خراسان 8100 تن 2
   شمالی خراسان 6000 تن 1
   خوزستان 500 تن 2



  

   سمنان 3740 تن 1
   فارس 8200 تن 2
   وبویراحمد کهکیلویه 3500 تن 1
   گیالن 650 تن 1
   مازندران 150 تن 1
   مرکزي 7500 تن 1
   همدان 90 تن 1
  یزد 7000 تن 5
  جمع واحدسنجش 54005 تن 25

  اطالعات متخذه از وزارت صنایع ومعادن  : مأخذ 
  
  

 شهرستان/ د محصول در استانگزارش تعدادواحدوظرفیت اسمی تولی

 
 15121420 انجمادوبسته بندي ماهی ومیگو  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

   اصفهان 765 تن 4 
  بوشهر 1500 تن 2 
    بختیاري چهارمحال 800 تن 2 
   رضوي خراسان 500 تن 1 
   خوزستان 480 تن 1 
   و بلوچستان سیستان 19600 تن 3 
   کرمان 228 تن 1 
   وبویراحمد کهکیلویه 300 تن 1 
   مرکزي 1600 تن 1 
   هرمزگان 150 تن 1 
  جمع واحدسنجش 25923 تن 17 
 15121412 بسته بندي ماهی درخالء  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

   گیالن 2000 تن 1 
  جمع واحدسنجش 2000 تن 1 



  

 15121411 عمل اوري وبسته بندي ماهی  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

    شرقی آذربایجان 500 تن 1 
   اصفهان 450 تن 1 
  بوشهر 13850 تن 10 
   تهران 3770 تن 3 
   رضوي خراسان 2500 تن 1 
   شمالی خراسان 3000 تن 1 
   خوزستان 9300 تن 3 
   و بلوچستان سیستان 14745 تن 7 
   گیالن 1000 تن 2 
   هرمزگان 6890 تن 6 
  زدی 100 تن 1 
  جمع واحدسنجش 56105 تن 36 
 15121450 فیله ماهی وسایرانواع گوشت ماهی  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

  بوشهر 1500 تن 1 
   گیالن 1050 تن 3 
   مازندران 2000 تن 4 
  جمع واحدسنجش 4550 تن 8 

  
  
  :وضعیت طرحهاي جدید وتوسعه اي ودردردست اجرا همراه درصد پیشرفت-2-2

% 40 تعداد و ظرفیت اسمی و فعلی صنایع بسته بندي گوشت که پیشرفت فیزیکی کمتر از-8 جدول
 دارند به تفکیک استان هاي کشور

    

گزارش تعدادواحدوظرفیت اسمی 
  شهرستان/ تولید محصول در استان

 15111210 انجمادوبسته بندي انواع گوشت ظرفیت واحدسنجش تعداد 

   یشرق آذربایجان 1600 تن 2 
   اصفهان 4520 تن 3 
   تهران 1725 تن 2 



  

  رضوي خراسان 7000 تن 2 
  و بلوچستان سیستان 7900 تن 3 
   فارس 7000 تن 4 
   قم 20500 تن 2 
   کرمانشاه 13200 تن 1 
   گیالن 2950 تن 4 
   مازندران 33603 تن 7 
  یزد 1750 تن 3 
  جمع واحدسنجش 101748 تن 33 
 15121420 انجمادوبسته بندي ماهی ومیگو  ظرفیت واحدسنجش دادتع 

  رضوي خراسان 150 تن 1 
   مازندران 300 تن 1 
  جمع واحدسنجش 450 تن 2 
 15111211 انجمادوبسته بندي مرغ  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

   شرقی آذربایجان 11002 تن 2 
   غربی آذربایجان 9000 تن 2 
   انتهر 4900 تن 4 
  رضوي خراسان 1000 تن 1 
   زنجان 1800 تن 1 
   سمنان 700 تن 1 
   فارس 1000  تن 1 
   قم 10400 تن 4 
  وبویراحمد کهکیلویه 3024 تن 1 
   گیالن 300 تن 1 
   مازندران 5882 تن 4 
  یزد 400 تن 1 
  جمع واحدسنجش 49408 تن 23 
   اصفهان 4800000 قطعه 1 
  جمع واحدسنجش 4800000 عهقط 1 



  

 15111221 بسته بندي گوشت قرمز  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

   شرقی آذربایجان 500 تن 1 
   اصفهان 1500 تن 1 
   تهران 5480 تن 4 
  رضوي خراسان 1300 تن 2 
   زنجان 1800 تن 1 
   فارس 900 تن 2 
   قزوین 5000 تن 1 
   قم 3700 تن 3 
  یزد 8500 تن 3 
  جمع واحدسنجش 28680 تن 18 
 15111220 بسته بندي گوشت ومرغ  ظرفیت واحدسنجش  

   شرقی آذربایجان 300 تن 1 
   غربی آذربایجان 1500 تن 1 
   اصفهان 1200  تن 1 
   خوزستان 6000 تن 1 
   سمنان 4450 تن 2 
   فارس 3400 تن 3 
   قم 600 تن 1 
   گیالن 2700 تن 2 
  جمع واحدسنجش 20150 تن 12 
 15121412 بسته بندي ماهی درخالء  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

  رضوي خراسان 50 تن  1 
   هرمزگان 900 تن 1 
  جمع واحدسنجش 950 تن 2 
 15121411 عمل اوري وبسته بندي ماهی  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

  بوشهر 2000 تن 1 
   تهران 1025 تن 2 
   قم 550 تن 3 



  

   هرمزگان 8225 تن 9 
  جمع واحدسنجش 11800 تن  15 
 15121450 فیله ماهی وسایرانواع گوشت ماهی  ظرفیت واحدسنجش تعداد 

  بوشهر 500 تن 1 
  رضوي خراسان 1050 تن 2 
  جمع واحدسنجش 1550 تن 3 

   
  

تا %  40 پیشرفت فیزیکی بین  تعداد و ظرفیت اسمی و فعلی صنایع بسته بندي گوشت که-9جدول 
 دارند به تفکیک استان هاي کشور%  99

     
 15111210 انجمادوبسته بندي انواع گوشت ظرفیت واحدسنجش تعداد

   شرقی آذربایجان 40200 تن 11
   غربی آذربایجان 6775 تن 3
   اردبیل 825 تن 1

   اصفهان 27400 تن 11
   ایالم 200 تن 1
  شهربو 1110 تن 2

   تهران 64872 تن 38
  جنوبی خراسان 8500 تن 4

  رضوي خراسان 82500 تن 26
   خوزستان 9550 تن 7
   زنجان 472 تن 2
   سمنان 45250 تن 8
  و بلوچستان سیستان 6500 تن 3

   فارس 31000 تن 14
   قزوین 10500 تن 2
   قم 200 تن 1
   کردستان 2000 تن 1



  

   مانکر 14750 تن 7
  وبویراحمد کهکیلویه 5000 تن 1
   گلستان 8100 تن 5
   گیالن 6350 تن 5
   لرستان 3100 تن 3

   مازندران 36650 تن 11
   مرکزي 28418 تن 18
   هرمزگان 2600 تن 3
   همدان 25700 تن 3
  یزد 2900 تن 3

  جمع واحدسنجش 471422 تن 194
 15121420 بسته بندي ماهی ومیگو انجمادو ظرفیت واحدسنجش تعداد

   شرقی آذربایجان 2070 تن 4
   غربی آذربایجان 1600 تن 2
   اصفهان 5750 تن 6

   تهران 31650 تن 26
  رضوي خراسان 4350 تن 7
   خوزستان 2520 تن 3
   زنجان 365 تن 1
   سمنان 2000 تن 2
  و بلوچستان سیستان 2000 تن 1
   فارس 850 تن 3
   قزوین 1000 تن 1
   کرمان 1445 تن 6
  وبویراحمد کهکیلویه 1850 تن 2
   گلستان 1900 تن 1
   گیالن 1650 تن 3
   لرستان 3500 تن 2
   مازندران 900 تن 3



  

   مرکزي 5670 تن 14
   همدان 750 تن 3

  یزد 4850 تن 11
  جمع واحدسنجش 76670 تن 101
 15111211 نجمادوبسته بندي مرغ ا ظرفیت واحدسنجش تعداد

   شرقی آذربایجان 170700 تن 12
   غربی آذربایجان 73825 تن 13
   اردبیل 3000 تن 3

   اصفهان 36400 تن 14
  بوشهر 6630 تن 8

   تهران 295195 تن 174
  جنوبی خراسان 3000 تن 1

  رضوي خراسان 69710 تن 21
   خوزستان 5900 تن 8
   سمنان 21850 تن 5
  و بلوچستان سیستان 3000 تن 1
   فارس 108195 تن 9
   قزوین 50900 تن 6
   قم 2000 تن 2
   کردستان 21000 تن 2
   کرمان 2400 تن 5
   کرمانشاه 7500 تن 3
  وبویراحمد کهکیلویه 14748 تن 4
   گلستان 9540 تن 3
   گیالن 6275 تن 8
   لرستان 21200 تن 2

   مازندران 120330 نت 41
   مرکزي 56590 تن 22
   هرمزگان 14100 تن 9



  

  یزد 4800 تن 12
  جمع واحدسنجش 1128788 تن 388
 15111221 بسته بندي گوشت قرمز  ظرفیت واحدسنجش تعداد

   شرقی آذربایجان 9100 تن 12
   غربی آذربایجان 178580 تن 19

   اردبیل 4650 تن 6
   فهاناص 25500 تن 2
  بوشهر 1190 تن 4

   تهران 353160 تن 186
  جنوبی خراسان 3600 تن 2
  رضوي خراسان 10600 تن 6

   خوزستان 18150 تن 14
   زنجان 10360 تن 3
   سمنان 3640 تن 3
  و بلوچستان سیستان 21000 تن 8

   فارس 72875 تن 30
   قزوین 44225 تن 5
   قم 2500 تن 2
   کردستان 7650 تن 2
   کرمانشاه 1700 تن 2
  وبویراحمد کهکیلویه 4600 تن 4
   گلستان 1650 تن 4
   گیالن 6950 تن 4
   لرستان 26161 تن 7

   مازندران 17150 تن 18
   مرکزي 42500 تن 9
   هرمزگان 1800 تن 3

   همدان 11850 تن 10
  یزد 3000 تن 8



  

  جمع واحدسنجش 884141 تن 373
 15111220 بسته بندي گوشت ومرغ  ظرفیت واحدسنجش تعداد

   شرقی آذربایجان 18800 تن 8
   غربی آذربایجان 11620 تن 8
   اردبیل 5675 تن 2
   اصفهان 2200 تن 2
   ایالم 2300 تن 2
  بوشهر 4500 تن 5

   تهران 32250 تن 20
  جنوبی خراسان 2000 تن 1
  رضوي خراسان 2300 تن 2
   زنجان 5660 تن 4
   سمنان 11360 تن 6
  و بلوچستان سیستان 21000 تن 4

   فارس 23170 تن 12
   قزوین 46000 تن 10
   قم 1370 تن 4
   کردستان 16800 تن 2
   کرمان 2000 تن 1
  وبویراحمد کهکیلویه 1400 تن 2
   گلستان 750 تن 2
   گیالن 17875 تن 6

   درانمازن 13440 تن 15
   مرکزي 81852 تن 19
   هرمزگان 7800 تن 3

   همدان 11720 تن 12
  جمع واحدسنجش 343842 تن 152

   سمنان 4000000 قطعه 1
   مازندران 2244000 قطعه 1



  

  جمع واحدسنجش 6244000 قطعه 2
 15121412 بسته بندي ماهی درخالء  ظرفیت واحدسنجش تعداد

   تهران 69486 تن 71
   خوزستان 300 تن 1
   فارس 1000 تن 1
   کردستان 600 تن 1
   گیالن 1912 تن 3
   مازندران 6200 تن 7
   مرکزي 1400 تن 3
   همدان 200 تن 1

  جمع واحدسنجش 81098 تن 88
 15121411 عمل اوري وبسته بندي ماهی  ظرفیت واحدسنجش تعداد

   شرقی آذربایجان 540 تن 1
   غربی آذربایجان 6200 تن 7
   اردبیل  300 تن 1
   اصفهان 1000 تن 2
  بوشهر 3950 تن 4

   تهران 31450 تن 25
  جنوبی خراسان 1000 تن 1
  رضوي خراسان 4050 تن 3
   خوزستان 4300 تن 6
   سمنان 1500 تن 1

  و بلوچستان سیستان 29050 تن 18
   فارس 1300 تن 2
   قزوین 4000 تن 1
   کرمانشاه 3500 تن 3
  وبویراحمد کهکیلویه 950 تن 2
   گلستان 600 تن 3
   گیالن 400 تن 3



  

   مازندران 13490 تن 17
   مرکزي 3600 تن 3
   هرمزگان 7150 تن 9
   همدان 1520 تن 3
  یزد 600 تن 1

  جمع واحدسنجش 120450 تن 116
 15121450  گوشت ماهی فیله ماهی وسایرانواع ظرفیت واحدسنجش تعداد

  بوشهر 500 تن 1
   تهران 12900 تن 8
  جنوبی خراسان 1000 تن 1
   خوزستان 1450 تن 2
   سمنان 500 تن 1
  و بلوچستان سیستان 4200 تن 2
   فارس 2120 تن 3
   قزوین 2200 تن 2
   گلستان 900 تن 1
   گیالن 100 تن 1
   مازندران 2360 تن 4
   هرمزگان 4350 تن 3

  جمع واحدسنجش 32580 تن 29
   

  
  
  

 :نام کشور وشرکتهاي تولید کننده ماشین آالت
  انتخاب فروشنده یا سازنده ماشین آالت

  .   انتخاب فروشنده یا سازنده ماشین آالت براساس دو پارامتر صورت می گیرد
 درجـه اهمیـت و      مشخصات فنی یا تجهیزات بکار رفتـه در سـاخت ماشـین آالت و بطـور کلـی                  -1

بطور مثال سـازنده ماشـین آالت در صـورتیکه خـارجی        . کیفیت  ماشین آالت صورت می گیرد        



  

انتخاب شود نوع سازنده و کشور سازنده و قطعات مورد استفاده با یکدیگر مقایـسه مـی شـوند و      
  .برتري سازنده از لحاظ مشخصات فنی مشخص می شود

فیت ماشـین آالت پـارامتر قیمـت فـروش ماشـین آالت         دومین عامل بعد از بررسیهاي فنی و کی        -2
می باشد که در اینجا در صورتیکه از دو یا چند شرکت در شرایط یکـسان و انتخـاب مشخـصات      
فنی یکسان استعالم گرفته شود و پیشنهاد قیمتها نتیجه نهایی را مشخص مـی نمایـد و الویـت                   

  انتخاب با پیشنهادي است که داراي قیمت کمتري است 
) سـابکول ( شـرکت ایـران سـور و شـرکت وحیـد        2 عنوان نمونه در خصوص انتخـاب ماشـین آالت از            به

در انتهاي این فصل نام ومشخصات شرکت هـاي مـرتبط بیـشتري در ایـن زمینـه           . ( استعالم شده است    
  .)امده است

عالم  به لحاظ مشخصات فنی و تجهیزات انتخابی سعی شده اسـت بطـور یکـسان از شـرکتهاي بـاال اسـت       
 ماه پس از نـصب و    6گرفته شود و تضمین ساخت و گارانتی تجهیزات بعهده سازندگان می باشد و مدت               

  .راه اندازي گارانتی کلیه لوازم ودستگاهها بعهده سازنده ماشین آالت و دستگاهها می باشد
  :   جدول پیشنهاد قیمت سازندگان یا فروشندگان ماشین آالت به شرح ذیل می باشد

  
  پیشنهاد مالی فروشندگان ماشین آالت-6 جدول

  )ریال( قیمت ماشین آالت   نام شرکت
  2300000000  ایران سور

  1840000000  )سابکول(شرکت وحید
  

  :با شرایط ذیل بررسی می شود ) سابکول(   پیشنهاد قیمتهاي دو شرکت ایران سور و شرکت وحید 
% 20و عایق بدنه از نـوع سـنگ حـدوداً         ) اسیونفوند(قیمتهاي پیشنهادي شرکت وحید بدون زیرساخت       

بتن مسلح بـه  (کمتر از شرکت ایران سور ارائه شده است و در صورتیکه جهت استفاده از یک زیر ساخت          
 درصـد بـه پیـشنهاد قیمـت     15 تـا  10براي سردخانه ها استفاده شود حدوداً   )  سانت 15ضخامت حدود   

 تـا  5 شرایط اختالف قیمت پیشنهادي دو شرکت حـدوداً        با وجود این  .   شرکت وحید اضافه خواهد شد      
  . درصد خواهد بود10

   در نتیجه قیمت پیشنهادي شرکت وحید کمتر از شرکت ایران سور می باشد در ایـن صـورت شـرکت               
 .وحید بعنوان سازنده ماشین آالت انتخاب می شود 

  
  :نام و مشخصات شرکت هاي سازنده 



  

   :      سردخانه وتونل انجماد
  :          داخلی

  09121207611،09121499968 ,02614703341:تلفن.شرکت تولیدي تدارك بوردت-1
www.tadarok-broodat.com 

  .اتوبان تهران قزوین55کیلومتر :کارخانه
  0218845007تلفن.گروه حرارت صنعتی ایران-2

  4تهران مفتح شمالی چهاراه زهره پ
   02166900533 -02166903811- 02166903810تلفن .شرکت فرا سرد-3

  119تهران خ توحید خ پرچم پ
WWW.FARASARDCO.COM 

  : نماینده خارجی 
 02122715512تلفنRASSO.NLپارت سپهر اسیا نماینده -1

  11www.pas-refrigerstion.comتهران تجریش خ ثبت پ 
  09121149615&02166935039سرما سازان اندیشه تلفن-2

  9 واحد115د از چهارراه نصرت پتهران جمال زاده شمالی بع
  

  :فروش کلیه تاسیات از خط تولید تابسته بندي
     02122277255نماینده المان تلفن. روله ایران-1

  14www.ruleh-iran.com واحد 5تهران میرداماد خ اطلسی پ

 
  :بسته بنديتجهیزات فروش کلیه 

 02188532166شرکت صنایع بسته بندي شادمهر تلفن-1

    1WWW.SHADMEHR.COM واحد 65 آرژانتین خ احمد قیصرپتهران  م

 
    0915110918&05116513720شرکت گشتا صنعت خراسان تلفن-2

 جاده اسیایی5مشهد کیلومتر

   2WWW.GASHTA SANAT MASHHAD.COMخ شاران کوچه اول قطعه

  
  
  

http://www.tadarok-broodat.com
http://www.FARASARDCO.COM
http://www.pas-refrigerstion.com
http://www.ruleh-iran.com
http://www.SHADMEHR.COM


  

  ):چقدر از کجا(روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم توسعه -2-3
تباط با مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی  طی سالهاي اخیـر سیاسـت دولـت کاسـتن از                      در ار 

واردات در جهت حمایت از دامپروري و پرورش ماهی کشور و نیل به خودکفایی در مصرف گوشت قرمـز                    
و مرغ ماهی بوده است لیکن در هر سال و حسب ضرورت و نیاز بازار مـصرف بـه منظـور تـأمین گوشـت                 

 لغایـت  1379 سـاله  5رونـد واردات طـی دوره   . ضا و کنترل قیمت اقدام به واردات نموده اسـت         مورد تقا 
  . آورده شده است8 در جدول شماره 1384

  
  1384 لغایت 1379 میزان و ارزش واردات گوشت قرمز طی سالهاي -8جدول 

  شرح
  سال

قیمت وارداتی هر تن   )هزار تن( میزان واردات 
  گوشت قرمز

  ارزش واردات
  )لیون ریالمی(

1379  3/16  2809  45787  
1380  2/30  3743  113057  
1381  8/15  12908  203962  
1382  3/34  13502  463123  
1383  46  16563  761912  
1384  52  19782  97823  

   ایران ، اداره کل خدمات ماشینی آمار صادرات و واردات01020گمرك : مأخذ 
  ریز این آمار  در پیوست آمده است

   همانگونه که از جدول مذکور مالحظه می شود واردات کشور از گوشت طی سـالهاي مـورد بررسـی از                  
یک روند مشخصی تبعیت نکرده و به نظر می رسد ساالنه براساس نیـاز داخلـی و هـدف کنتـرل قیمـت                        

أمین عمده واردات گوشت قرمز از کشور در برزیـل و فرانـسه تـ   . گوشت مجوز واردات صادر گردیده است  
ضمن اینکه براي واردات درهر سال بـا توجـه بـه شـرایط ممکـن اسـت قـوانینی بگذارنـد                      . گردیده است 

  .ودرحال حاضر مسئله خاصی در این رابطه وجود ندارد
   به استناد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف گردیده است کـه در             

ر در تولید گوشت ساالنه تسهیالت الزم را در جهت سرمایه در گـردش در    راستاي برنامه خودکفایی کشو   
اختیار تولیدکنندگان قرار دهد و در همین راستا به منظور حمایت از تولیدکننـدگان دام و طیـور واردات                  

 توسط سازمانهاي دولتـی ممنـوع گردیـده اسـت در تعیـین              1385گوشت قرمز و گوشت سفید در سال        
  .  ، عموماً حداقل مصرف سرانه گوشت و مقدار جمعیت کشور مالك قرار می گیردمیزان واردات گوشت



  

   طی سالهاي اخیر واردات گوشت عمدتاً از کشورهاي اروپاي غربی ، امریکاي التین و اقیانوسیه صـورت                 
اشـاره  گرفته است که در این ارتباط می توان به کشورهاي زالندنو ، استرالیا ، فرانسه ، برزیـل و اروگوئـه                 

  . نمود
  

  ّقیمت عمده فروشی ماهی در استانهاي شمال در سالهاي مختلف
 ریال : ارقام     

 1382 1381 1380 1379 شرح

 28228 27702 21944 20848 سفید

 16531 14280 17066 15501 کفال

 15449 13730 13228 9506 کپوردریایی

 6290 6699 4226 4136 سیم

 21059 22301 18548 17575 سوف

 13673 13574 11360 12397 کلمه

 5172 4886 4235 5010 شک ماهی

 1345 1612 4126 1433 کیلکا

 14905 15185 13528 13675 اردك ماهی

  قیمت عمده فروشی ماهی در استانهاي ساحلی جنوب کشور
 1382 1381 1380 1379 1378 شرح

 17884 16273 16327 14176 12807 راشگو

 16637 16430 13871 11274 10757 شوریده

 38041 38553 25485 24425 19117 حلواسفید

 17874 17242 13602 12347 11661 شیر

 14649 14540 9756 8769 8147 قباد

 12220 11825 10811 9093 7614 سنگسر

 12674 11989 9304 8903 7833 سرخو



  

 12582 12607 10047 9186 8316 میش

 15945 14592 11518 10758 8437 هامور

 7977 7743 8623 6853 6258 کفشک

 11538 11833 10878 8204 8906 حلواسیاه

 7345 6650 6327 6170 3916 هوور

 4570 4541 4635 3522 4147 زرده

 1822 1964 3367 1834 2141 ساردین 

 5370 4100 4082 4235 4195 سلیمانی

 4238 4484 3118 3125 2662 گالیت

      

      

      

      

      

 ریال : ارقام     

 1382 1381 1380 1379 1378 شرح

 28228 27702 21944 20848 23081 سفید

 16531 14280 17066 15501 14727 کفال

 15449 13730 13228 9506 8603 کپوردریایی

 6290 6699 4226 4136 5098 سیم

 21059 22301 18548 17575 18545 سوف

 13673 13574 11360 12397 12139 کلمه

 5172 4886 4235 5010 4200 شک ماهی

 1345 1612 4126 1433 1356 کیلکا

 14905 15185 13528 13675 13523 اردك ماهی



  

      

      

      

 ریال : ارقام     

 1382 1381 1380 1379 1378 شرح

 9770 10760 7214 6378 5455 کپورپرورشی

 7476 7767 6226 6370 5141 فیتوفاك

 14533 14937 10211 9571 9004 آمور

 7719         سرگنده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قیمت جهانی ماهی 
FISH 

SPECIES 
TRADE 
NAMES 

PRODUCT FROM & GRADING  
INDICATIVE 

PRICE in 
US$/KG 

PRICE 
REFERENCE 
& MARKET 

AREA 

ORIGIN 

 NQ  اونس٤ هر قطعه - IQF -فله 
عمده فروشي مقدماتي 

 نروژ بوستون آمریكا

 بریتانیا عمده فروشي بریتانیا NQ  كامل

  
ATLANTI

C 
SALMON 

                 
portions, ٤ oz/pc       

٤٫٣٠ - ٤٫٠٠ 

عمده فروشي مقدماتي 
 شیلي بوستون آمریكا



  

/Ib =                  
     oz/pc ٨-٦ سالمون آتالنتیك    

     ٤٫٤٠ - 
٤٫٥٠ /Ib= 

   سرزده و برانشي زده 
٤ - ٢ Ib/pc ٥٫٢٦ - ٥٫٠٩ + 
٦ - ٤ Ib/pc ٥٫٧٠ - ٥٫٥٢ - 

   
RAINBO

W TROUT 
قزل آالی رنگین    

 - ٥٫٨٨ - ٥٫٧٠ Ib/pc ٩ - ٦  کمان

 شیلی  ژاپن-عمده فروشی توکیو

 آمریكا = Ib/١٫٣٥  بلوك-فیله 

 ١٫٠٣ - ٠٫٩٨  بلوك-فیله 
/Ib = 

CFR fبوستون، آمریكا 
 كره/ چین 

Fillet, ١٥Ib, shatter pack 
٨-٢ oz/pc     

        ١٫٧٠/Ib 
= 

    

  
٨ oz/pc and 
up     ١٫٨٥/Ib 

= 
    

 IQF - بدون استخوان -فیله شده 
٦ -٤ oz/pc    

   ١٫٢٠- ١٫١٠ 
/Ib - 

 ٢-١ oz/pc                            NQ 
٨ -٦ oz/pc    

   ١٫١٠- ١٫٠٨ 
/Ib = 

 ٤-٢ oz/pc          ١٫١٠ - ١٫٠٠/Ib - 
 ٨ oz/pc and 
up   ١٫١٠ - 
١٫٢٠ /Ib + 

عمده فروشي مقدماتي 
 تون آمریكابوس

 Ib/١٫٥٥ -١٫٤٠  پوست كني عمیق-فیله شده 
= 

      
ALASKA 

POLLACK 
 پوالك آالسكا   

 ٠٫٨٥ -٠٫٨٣ چرخ كرده
/Ib = 

 چین

 ٢٫٢٥ - ٢٫١٠  بلوك-فیله شده 
/Ib = 

 ٢٫٥٥ - ٢٫٤٠  منجمد-  بسته بندي تك تك-فیله شده 
/Ib = 

CFR fبوستون، آمریكا 

 كانادا

٦ - ٣ oz/pc                  ٣٫٥٠  دم-فیله شده/Ib = 

                 
  COD       
 كاد               

  

٨ - ٣ oz/pc                     راسته 
٤٫٠٠ - 

٤٫١٥/Ib = 

عمده فروشي مقدماتي 
 بوستون آمریكا

 نروژ



  

 ١/FAS, b -فیله شده 
١٢ - ٨ oz/pc 
         ٢٫٩٥ 

/Ib = 

٨ - ٥ oz/pc                          NQ 
١٥ - ١٢ 
oz/pc           

٣٫١٥ /Ib = 

 ایسلند

 IQF -فیله شده
١٢-٨oz/pc    

        ٢٫٩٥/Ib 
= 

  
١٢ oz/pc 
and up   

٣٫٠٠ /Ib = 

 چین

 - ٢٫٠٥  بلوك-فیله شده 
٢٫١٠/Ib = 

 single frozen - بلوک-فیله شده
٢٫٣٥ - 

٢٫٤٥/Ib = 

CFR کانادا/  اروپا  بوستون، آمریكا 

   IQF -فیله شده 

٦-٤ oz/pc          ٢٫٨٠ - ٢٫٦٠ /Ib = 

١٢ oz/pc 
and up   

٢٫٨٥ - ٢٫٧٥ 
/Ib = 

HADDOC
K  

١٢-٨ oz/pc          ٢٫٨٥ -٢٫٧٥ /Ib = 
Loins, ٦-٤ 

oz/pc  ٢٫٨٥ - 
٣٫٠٥/Ib = 

عمده فروشي مقدماتي 
 چین بوستون آمریكا

  گرد-کامل
٣٠٠/٥٠٠ 

gr/pc            
     ١٫٢٥ = 

١٠٠/٢٠٠ gr/pc         ٠٫٦٥ = 
٥٠٠/٧٠٠ 

gr/pc            
     ١٫٤٠ = 

REEF 
COD 

٢٠٠/٣٠٠ gr/pc         ٠٫٩٠ = 
١٠٠٠ gr/pc 

and up     
١٫٥٥ = 

CFR کره   Mumbai, هند

                  بسته بندي واحدي-فیله شده 
FLOUNDE

R        كفشك  
   

٢ oz/pc                    ٢٫٤٥ - ٢٫٣٠/Ib = 
٤ oz/pc       
٣٫٠٠ - 

٣٫١٠/Ib = 

عمده فروشي مقدماتي 
 بوستون آمریكا

 چین



  

٣ oz/pc                    ٢٫٩٥ - ٢٫٨٥/Ib = 
٥ oz/pc       
٣٫٣٥/Ib = 

 بوستون، آمریكا Ib = CFR/ ١٫٩٥  بلوك-فیله شده 

 IQF -فیله شده
٨-٤ oz/pc     
          ٣٫٥٥ 

/Ib = 
GREENL

AND 
TURBOT   

١٦-٨ oz/pc   
           

٣٫٨٥/Ib = 

عمده فروشی مقدماتی 
  آمریکا-بوستون

 کانادا

       IQF - با پوست -سرزده و برانشي زده 

٥٠/١٠٠ gr/pc       ٠٫٨٠ = 
٢٠٠/٢٥٠ 

gr/pc       
١٫٧٠ = 

١٠٠/١٥٠ gr/pc       ١٫١٠ = 
٣٠٠/٤٠٠ 

gr/pc       
٢٫١٥ = 

Veraval, هند

٥٠/١٠٠ gr/pc       ٠٫٩٠ =  
٣٠٠/٤٠٠ 

gr/pc       
١٫٩٠ = 

١٠٠/١٥٠ gr/pc       ١٫١٥ =  
٤٠٠/٥٠٠ 

gr/pc       
٢٫٠٥ = 

TONGUE 
SOLE 

٢٠٠/٣٠٠ gr/pc       ١٫٥٠ = 
٥٠٠ gr/pc 

and up      
٢٫٢٠ = 

CFR  چین 

 دشبنگال

 فیله بلوك
٥ oz/pc         

       ٤٫٠٠ /Ib 
= 

٣ oz/pc            ٣٫١٠ /Ib = 
٦ oz/pc         

       ٤٫١٠ /Ib 
= 

٤ oz/pc            ٣٫٧٥ /Ib = 
٩ oz/pc         

       ٣٫٨٠ /Ib 
= 

 دهلن

                 
    SOLE   

               
 سول 

 فیله شده
٤ oz/pc         

       ٣٫٠٠ /Ib 
+ 

پاي انبار نیویورك ایاالت 
 متحده آمریكا

 چین



  

٣ oz/pc                   ٢٫٧٠/Ib + 
٥ oz/pc         

       ٣٫١٠ /Ib 
= 

  گرد-كامل 
١٠٠/٢٠ gr/pc 
            ١٫١٠ 

- 

٥٠/١٠٠ gr/pc       ٠٫٧٠/Ib - 
٢٠٠/٣٠٠ 

gr/pc            
١٫٨٠ 

CFR بلژیك kochi, هند 

  بلوك-كامل 
٣٠٠/٤٠٠ 

gr/pc       
١٫٧٠ = 

٥٠/١٠٠ gr/pc       ٠٫٨٠ = 
٤٠٠/٥٠٠ 

gr/pc       
١٫٩٠ = 

١٠٠/٢٠٠ gr/pc       ١٫١٠ = 
٥٠٠ gr/pc 

and up       
٢٫١٠ = 

CFR بنگالدش چین 

   كامل

١٦ - ١٢ oz/pc     ٦٫٤٥ /Ib = 
٢٠ - ١٦ 
oz/pc         

٨٫٢٥ /Ib = 
DOVER 
SOLE 

١٦ - ١٤ oz/pc    ٧٫٩٥ /Ib = 
٢٤ - ٢٠ 
oz/pc         

٨٫١٠ /Ib = 

پاي انبار نیویورك ایاالت 
 هلند متحده آمریكا

  برانشي زده ، تخلیه شکم-شكم خالي 
١٠٠/٣٠٠ 

gr/pc and 
up ١٫١٠ = 

  
٣٠٠/٥٠٠ 

gr/pc      
١٫٥٠ = 

FOB براي آرژانتین 

 انجماد روي عرشه
١٢٠٠ - ٨٠٠ 

gr/pc       
١٫٦٨ = 

FOB برای اسپانیا 

 آرژانتین

ایاالت متحده  براي FOB = ١٫٩٠ - ١٫٨٥ IQFا كمي استخوان  ب- بدون پوست -فیله شده 
 آمریکا

 برای اروپا FOB =٢٫٣٠ بی پوست با کمی استخوان
 اروگوئه

                 
HAKE       

     هیك         
      

 آرژانتین براي آرژانتین s/off, FOB  انجماد در خشکی-فیله شده



  

defatted       
  ٣٫١٢ = 

            ,Cuts بی پوست با کمی استخوان
          ١٫٨٧ = 

 - ١٫٣٥  بدون پوست با كمي استخوان-فیله شده 
١٫٦٥/Ib = 

 - ١٫٦٠  بدون استخوان- بدون پوست -فیله شده 
١٫٨٢/Ib = 

            
HAKE   
M.goyi      

 هیك 
 interleaved - بدون استخوان- بدون پوست -فیله شده 

١٫٣٥ - 
١٫٩٠/Ib = 

FOB پرو پرو 

    بلوك- برانشي زده -شكم خالي 

٢٠٠ - ١٠٠ gr/pc      NQ 
٥٠٠ - ٣٥٠ 

gr/pc       
١٫٣٠ = 

٣٥٠ - ٢٠٠ gr/pc       ١٫٢٠ = 
٨٠٠ - ٥٠٠ 

gr/pc          
١٫٣٢ = 

FOB   آلمان 

     A Quality  بلوك-چرخ كرده 
         NQ 

FOB   یااسپان 

 اروپا   NQ FOB  انجماد روي عرشه-فیله شده 

                 
    HOKI    

            
 هوكي 

  شكم خالي- بدون پوست -فیله شده 
١٦٠ - ٩٠ 

gr/pc          
NQ 

FOB   اوکراین 

       برانشی زده-شکم خالی
CHILEAN 
SEABASS 

 بس شیلي   
  ٣٫٤٠= 

FOB براي آرژانتین 

 آمریكا Ib - CFR/ ٠٫٩٧ IQF -رانشي زده  ب-شكم خالي 

           = ١٫٠٠  بلوك-كامل 
 متوسط       

    SILVER 
CROAKE

R   ٠٫٩٣   میش نقره اي =           
 بزرگ       

FOB نیجریه 

 آرژانتین

   وزن خالص% ١٠٠/ گرد. کامل  

  ٥٠/١٠٠ gr/pc                   NQ 
٢٠٠/٣٠٠ 

gr/pc            
٠٫٩٠ - 

  ١٠٠/٢٠٠ gr/pc                ٣٠٠ - ٠٫٨٠ gr/pc 
and up         

CFR چین Veraval, هند



  

   ١٫٠٠ - 
    كیلو گرم٢٠ - بلوك -كامل 

٥٠/١٠٠ gr/pc                  NQ 
٢٠٠/٣٠٠ 

gr/pc            
٠٫٨٥ - 

     
YELLOW 
CROAKE

R   میش زرد 
١٠٠/٢٠٠ gr/pc                ٠٫٧٥ - 

٣٠٠ gr/pc 
and up         
   ٠٫٩٥ - 

  گرد-كامل 
١٠٠٠ gr/pc 

and up       
١٫٠٥ = 

BIG 
MOUTHE

D 
CROAKE

R ٥٠٠/٧٠٠ gr/pc           ١٫٠٠ = 
٣٠٠٠ gr/pc 

and up       
١٫١٥ = 

CFR چین 

GHOL شکم خالی. بدون سر و دم 
٦/٨ - ٢/٤ 

pc/kg and 
up    ٣٫٠٠ = 

CFR اسپانیا 

Veraval, هند

          
RED 

MULLET  
 كفال قرمز       

 فیله شده

٤٠/٦٠ - 
٨٠/١٠٠b 
pc/kg        
٥٫٠٠ = 

 بریتانیا عمده فروشي بریتانیا

  بدون پوست و استخوان-فیله شده 
٦ - ٤ oz/pc  

and up     
١٫٨٥ /Ib = 

CFR  ایاالت متحده
 آمریكا

 م خاليبا سر شك
٣٠٠/٥٠٠ 

gr/pc and 
up     ٤٫٩٠ = 

CFR  بلژیك 

kochi, هند 

 با سر شكم خالي
١ - ٠٫٥ kg/pc 
             ١٫٧٠ 

= 
CFR چین Mumbai, هند

        RED 
SNAPPER 

سرخو           
 قرمز

 ویتنام آلمان CFR = ٤٫٠٠ IQF -فیله شده 
 Ib/٢٫٢٥  با پوست و استخوان-فیله شده 

٤ - ٢ oz/pc                  NQ 
٦/٨ oz/pc      
           NQ 

٦ - ٤ oz/pc                 NQ 
١٢ - ٨ oz/pc 

          NQ 

 كانادا

OCEAN 
PERCH 

 ٣٫٥ - ١٫٥  بدون پوست-فیله شده 

عمده فروشي مقدماتي 
 بوستون آمریكا

 ایسلند



  

oz/pc         
٢٫٠٥/Ib = 

  
٤ - ٢ oz/pc   

  ٢٫٥٥ - ٢٫٤٥ 
/Ib = 

  
٨ - ٤ oz/pc   

  ٢٫٥٥ - ٢٫٤٥ 
/Ib = 

 چین

   كامل

٣٠٠/٤٠٠ gr/pc         ٥٫٦٠ - 
٦٠٠/٧٠٠ 

gr/pc            
٨٫٥٠ - 

٤٠٠/٥٠٠ gr/pc         ٦٫٦٠ - 
٧٠٠/٨٠٠ 

gr/pc            
  ٩٫٥٠ - 

٥٠٠/٦٠٠ gr/pc          ٧٫٥٠ - 
٨٠٠/٩٠٠ 

gr/pc and 
up     ١٠٫٦٠ - 

CFR  تایوان  Mumbai, هند

 IQF نیمه -كامل 
٤٠٠/٥٠٠ 

gr/pc            
٥٫٥٠ = 

٢٠٠/٣٠٠ gr/pc        ٣٫٠٠ = 
٥٠٠/٦٠٠ 

gr/pc           
٦٫٤٠ = 

    WHITE 
PROMPR

ET   حلوا سفید 

٣٠٠/٤٠٠ gr/pc          ٤٫٥٠ = 
٦٠٠ gr/pc 

and up       
٩٫٨٠ = 

CFR  بنگالدش  بریتانیا 

١٠٠/٢٠٠ gr/pc   NQ 
٣٠٠/٥٠٠ 

gr/pc            
     NQ 

            
DOG 

SHARK    
 gr/pc    NQ ١٠٠/٢٠٠ كوسه    

٥٠٠/٧٠٠ 
gr/pc            
   NQ 

CFR چین gujerat, هند

  بلوك-كامل 
٥٠٠-٣٠٠ 

gr/pc and 
up    ١٫٦٥ = 

CFR مالزي Mumbai, هند
  BLACK 
PROMPR

ET  حلوا سیاه   
 بنگالدش تایلند CFR = ١٫٥٠ IQF -كامل 



  

٤-٣ Ib/pc                      برانشي  - شكم خالي
 + ١٠٫٩٦ زده

٤-
٥ Ib/pc 

١١٫٤٠ - 
١١٫٥٧ - 

SABLEFI
SH 

٥-
٧ Ib/pc 

١٢٫١٠ - 
١٢٫٢٨ - 

 آالسكا  ژاپن-عمده فروشي توكیو 

PANDOR
A 

 بلیز گینه CFR = ٠٫٨٧  گرد-كامل 

PATAGO
NIAN 

TOOTHFI
SH 

 آرژانتین آرژانتین FOB = ٣٫٤٠  برانشی زده-شکم خالی

     pc/kg ٦/٨ کامل
       ١٫٣٥ 

    
CFR مالزي Mangalore, 

 هند

SPANISH 
MACKER

EL 
SEERFIS

H 
Gutted, ٥ kg/pc up ١٫١٠/Ib = CFR  ایاالت متحده

 آمریکا
 بلیز

           
MACKER

EL           
 قباد 

 مصر CFR = ٠٫٩٤  سانتي متر٢٠ بیشتر از - منجمد -كامل 

 HORSE    = ٠٫٩٠  بزرگ-منجمد
MACKER

EL    قباد كله
 اسبي

 = ٠٫٧٧  متوسط-منجمد
CFR گینه 

 موریتانیا

     CHUB 
MACKER

EL  قباد چاب 
 بنگالدش تایلند NQ CFR  بلوك-كامل 

 
BARRAC

UDA 
 = ١٫٢٦ کامال منجمد

FOB Dakar 
Senegal 

 سنگال

               موریتانیا موریتانیا  CFR =٠٫٦٤ large - منجمد -كامل 
SARDINE 

 ساردین        
 پرو پرو NQ FOB کامل

              بی سر و دم-كامل 
RIBBON 
FISH       یال

 اسبي
٣٠٠/٥٠٠ gr/pc           ١٫١٠ = 

٥٠٠/٧٠٠ 
gr/pc            

  ١٫١٠ = 

CFR کره جنوبی 

Mumbai, هند



  

    گرد-كامل 

١٠٠/٢٠٠ gr/pc           ٠٫٤٠ - 
٣٠٠/٤٠٠ 

gr/pc         
٠٫٩٠ - 

٢٠٠/٣٠٠ gr/pc           ٠٫٨٠ - 
٤٠٠ gr/pc 

and up       
٠٫٩٠ - 

CFR چین 

    سر و دم بریده-كامل 

٣٠٠/٥٠٠ gr/pc              ٢٫٠٥ = 
٧٠٠/٩٠٠ 

gr/pc            
       ٢٫٤٠ = 

٥٠٠/٧٠٠ gr/pc              ٢٫٣٠ = 
١٠٠٠ gr/pc 

and up         
  ٢٫٥٠ = 

 پاكستان

SILVAGO Butterfly fillet,  با پوست - IQF ٣٫٨٠ = 

CFR ژاپن 

 ویتنام

               
ANCHOV

Y        آنچوي 
 آرژانتین اروپا  fob for = ٠٫٧٩  کیلوگرم٧. بلوک. کامل 

 پرو آسیا براي FOB = ٣٫٢٥ -٢٫١٥  بدون پوست و استخوان-فیله شده 

 فیله شده
١٠٠٠/٢٠٠٠ 

gr/pc          
١٫٤٥ = 

  
٢٠٠٠/٣٠٠٠ 
gr/pc and 
up   ١٫٥٥ = 

CFR تایوان Mumbai, هند

 ١kg/pc and  بلوک- گرد -کامل 
up      ١٫٠٤ = 

                 
  EEL        

 ار ماهيم      

    
CFR بنگالدش چین 

٥٠٠/١٠٠٠ gr/pc           ٠٫٨٠ = 
٣-٢ kg/pc     
       ١٫٢٠ = CONGER 

EEL ٢-١ kg/pc                  ١٫٠٠ = 
٥ -٣ kg/pc    
        ١٫٢٥ = 

 هند ,kochi  ژاپن-عمده فروشي توكیو 

             گرد  . کامل
HILSA      

 = ١٫١٥                gr/pc ٣٠٠/٥٠٠   هیلسا    
٧٠٠/١٠٠٠ 
gr/pc and 

up    ١٫٩٥ = 

CFR  امارات عربی
 متحده

Mumbai, هند



  

٣٠٠/٥٠٠ gr/pc                ١٫٦٥ = 
١٠٠٠ gr/pc 

aned up     
٢٫٠٥ = 

CATFISH  فیله شده- IQF 
١٧٠ gr/pc 

and up    
٤٫٨٠ + 

CFR ویتنام بلژیك 

 فلس بدون - شكم خالي -كامل
٣٥٠/٥٠٠ 

gr/pc        
٠٫٥٤/Ib 

  
٥٠٠/٨٠٠ 

gr/pc        
٠٫٥٦/Ib 

  
٨٠٠ gr/pc 

and up        
٠٫٥٤/Ib 

FOBپاناما براي اروپا             
TILAPIA   

 تیالپیا      

 IQF -فیله شده 
All sizes      

      ٠٫٧٥/Ib 
CFR بلژیك 

 پاناما

 تایلند ٢٫١٤ بلوكي

  ٢٫١٩ 
CFR ژاپن 

 هند

 = ٢٫٤٠ بلوک. منجمد
SURIMI 

  ٢٫٥٠ = 
CFR 

Lithuania 
kochi, هند 

    
    

 .   مي باشد٢٠٠٦ ژوئن ١٦ تا ١٢كلیه قیمتهاي این جدول مربوط به دوره زماني  : توجه  
  

 به معناي كاهش قیمت در مقایسه با -به معناي افزایش قیمت و + به معناي عدم تغییر قیمت، = در این جدول عالمت 
   . مي باشددوره قبل 

  
  
  

FISH SPECIES 
TRADE 
NAMES 

PRODUCT 
FROM & 

GRADING 

INDICATIVE 
PRICE in 
US$/KG 

PRICE 
REFERENCE 
& MARKET 

AREA 

ORIGIN 

          نروژ ١١٫٤
ATLANTIC 

 )حمل هوائي(سرد شده 

١٠٫٥٢ 

 و ـ ژاپنعمده فروشي توكی
 اسكاتلند



  

 کانادا ١٠٫٠٨

شكم خالي        / سرد شده  ٨٫٩٧
                                     ٥-٤ kgهر قطعه 
 ٨٫٩٧ ٧ -٦ kgهر قطعه 

 نروژ

حمل (سرد شده / شکم خالی
 ٣-٢)                  هوایی

kg/pc 
١٠٫٢٦ - ٩٫٤٩ 

 عمده فروشي روگیس فرانسه

 اسکاتلند

SALMON         
                         

سالمون              
 آتالنتیك

 بریتانیا حراجي ماهي در بریتانیا ٧٫٥٩ )پرورشي( تازه -کامل 

NQ كانادا        
CHINNOOK 
SALMON      

 سالمون پرورشی شینوک 

 )حمل هوائي(سرد شده 
٩٫٦٥ 

 عمده فروشي توكیو ـ ژاپن
 نیوزیلند

        SALMON 
TROUT      سالمون

 قزل آال
 ١٨٫٨٠ )يپرورش(كامل، تازه، 

كامل، تازه                            
 ١٢٫٠٤ كوچك

                                       
 ١٧٫٥٩ متوسط

               
HALIBUT        

                                        فلتان 
 ٢١٫٣ درشت

كامل، تازه                            
 ١٥٫٧٤ كوچك

                                      
 ٢٠٫٠٠ متوسط

            
TURBOT        

                                       توربوت 
 ٢٧٫٧٨ درشت

 بریتانیا حراجي ماهي در بریتانیا

سرد شده                            
 NQ    BASTARD پرورشي

HALIBUT                                       
 ١٨٫٤١ - ٥٫٥٢ دریائي

 ژاپن و ـ ژاپنعمده فروشي توكی

          LEMON 
SOLE         كفشك

 لیموئي
 ١٣٫٨٩ كامل، تازه ، انتخابي

كامل ، تازه                          
 ٢٣٫١٥ كوچك

                                      
 ٢٧٫٧٨ متوسط

      DOVER 
SOLE       كفشك

                                       دوِور
 ٢٥٫٩٣ بزرگ

 بریتانیا حراجي ماهي در بریتانیا

حمل حمل ( سرد شده -كامل 
 - Ib/٢٫٢٠ )هوائي

KINGCLIP  سرد - بدون پوست -فیله 
 - Ib/٣٫١٠ شده

c&f كاستاریكا میامي، آمریكا 

PATAGONIAN 
TOOTHFISH 

حمل  (- شكم خالي-كامل
 پرو پرو FOB ١٩٫٥٠ - ١٥٫٣٠ )هوایي



  

سرد شده                            
 NQ بزرگ

                                      
 NQ متوسط

عمده فروشي مقدماتي 
                      آمریكا نیویورك آمریكا

HAKE              
 هیك    

 بریتانیا ي ماهي در بریتانیاحراج ١٣٫٨٩ كامل، تازه
شكم خالي                            

 = ١٠٫٠٥ بزرگ
                                        

 JOHN DORY = ١٠٫٢٥ متوسط
                                       

 = ٨٫٨٥ كوچك

 استرالیا عمده فروشي سیدني ـ استرالیا

حمل (كامل، سرد شده 
           - Ib/٥٫٢٠  - ٢٫٩٠/Ib)  هوائي

GROUPER      
 هامور    

فیله شده، كوچك، بدون 
 - Ib/٦٫١٠  +٤٫٥٠/Ibپوست  

c&f كاستاریكا میامي، آمریكا 

                   سرد شده   / كامل، تازه 
 ٣٫٥٦ بزرگ

                                                 
 ٤٫١١ متوسط

        BROWN 
SPOTTED        

                    
GROUPER      

  هامور خالخالي قهوه اي    
 ٣٫٢٩ کوچک

, عمده فروشي كواالالمپور
 مالزي

تایلند و 
 اندونزي

 RED            كاآمری NQ شكم خالي، سرد شده  
GROUPER      

 هامور قرمز 
حمل (شكم خالي ، سرد شده 

 NQ )هوائي
عمده فروشي مقدماتي 

 برزیل نیویورك آمریكا

شكم خالي، سرد شده             
Ib/١٫٦٥           =              

CROAKER      
 میش      

فیله شده، با پوست               
Ib/٢٫٨٥=  

٣٫١٠/Ib = 

كم خالي، سرد شده             ش
Ib/٤٫٣٥  =٢٫٤٠Ib =     PACIFIC 

CROAKER   میش
  اقیانوس آرام

فیله شده، با پوست               
Ib/٤٫٢٥  =٤٫١٥/Ib = 

c&f آمریكا میامي، آمریكا 

           SEA 
BREAM        سیم 

 بریتانیا حراجي ماهي در بریتانیا ٦٫٤٨ كامل، تازه

       SEA 
BREAM wild    

 دریائي سیم 
 ژاپن عمده فروشي توكیو ـ ژاپن ٢٧٫٦٢ - ١٠٫٩٦ سرد شده، كامل/ تازه 

حمل (شكم خالي، سرد شده 
 = Ib/١٫٨٠ )هوائي

                  
SNAPPER       

 سرخو     

٢ - ١ Ib/pc       
            ٢٫٤٥/Ib 

- 
٣٫٩٥/Ib = 

       LANE  حمل(شكم خالي، سرد شده 
 )هوائي

 ٥٫٤٥/Ib -         فیله
 شده با پوست

c&f كاستاریكا میامي، آمریكا 



  

SNAPPER     
 سرخو ساده 

٤ -٢ Ib/pc        
  ٣٫٤٥/Ib = 

٥٫٨٠/Ib -         فیله
 شده بدون پوست

 = Ib/٣٫٠٠ شكم خالي
> ٤ Ib/pc         
١٫٧٠/Ib - 

٢٫٧٥/Ib - 

NQ 

            
YELLOWTAIL 

حمل (شكم خالي، سرد شده  زردباله  سرخو        
 NQ )هوائي

عمده فروشي مقدماتي 
 مکزیک نیویورك آمریكا

    شكم خالي، سرد شده  - ٣٫٨٠/Ibفیله شده، با پوست  
)    حمل هوائي(

=Ib/٢٫٢٥ 
 ٣٫٩٥/Ibفیله، بدون پوست    

= 
c&f ،كاستاریكا آمریكا میامي 

حمل (شكم خالي، سرد شده 
 NQ )   هوائي

       RED 
SNAPPER    

 سرخو قرمز 
٢-١ Ib/pc         

    NQ 
NQ 

عمده فروشي مقدماتي 
 آمریكا نیویورك آمریكا

 ٣٫٠٠/Ibفیله شده، با پوست   
 =   KUBERO 

SNAPPER  
 سرخو كوبرو 

شكم خالي، سرد شده           
Ib/فیله، بدون پوست      =١٫٧٠Ib/٣٫١٠ 

= 

c&f كاستاریكا میامي، آمریكا 

حمل (شكم خالي، سرد شده 
 SILK          بزرگ)     هوائي

SNAPPER     
         Ib/pc ٢-١ سرخو ابریشمي 

                  NQ 
 ٤ - ٢ Ib/pc          

      NQ 

 پاناما

سرد شده                     . شكم خالي
 VERMILLON آمریكا NQ چککو

SNAPPER     
حمل (شكم خالي، سرد شده    سرخو ورمولن 

 )هوائي
١ - ٣/٤ Ib/pc     

NQ 

عمده فروشي مقدماتي 
 نیویورك آمریكا

 تایلند  

سرد شده                     / كامل، تازه 
 ASIAN             ٣٫٢٩ متوسط

SEABASS      
 ٢٫٤٧ كوچك آسیائي بس دریائي 

, عمده فروشي كواالالمپور
 مالزي مالزي

٤٠٠-٣٠٠ gr/pc 
 ٧٫٦٩ - ٦٫٦٧ تازه/ کامل     

٥٠٠-٤٠٠ gr/pc ٨٫٤٦ - ٧٫٩٥ 

٨٠٠-٧٠٠ gr/pc ١٠٫٩٠ - ١٠٫٢٦ 

 BASS                فرانسه عمده فروشی روگیس فرانسه
 سوف              

 بریتانیا حراجي ماهي در بریتانیا ٣٠٫١٩ تازه/ کامل 

          
STRIPPED 
BASS          بس

 راه راه

 شده                   شكم خالي، سرد
 NQ متوسط

عمده فروشي مقدماتي 
 آمریكا نیویورك آمریكا



  

     INDIAN 
THREADFIN 

 راشكو هندي 

كامل، تازه، سرد شده                   
, عمده فروشي كواالالمپور ٩٫٣٢ متوسط

 مالزي
اندونزي و 

 تایلند

MONKFISH  ریتانیاب حراجي ماهي در بریتانیا ١٩٫٤٤  تازه-كامل 

SHARK  سرد -سرزده و برانشي زده 
 = Ib/١٫٠٠ - ٠٫٥٠ شده

WAHOO  سرد -سرزده و برانشي زده 
 - Ib/٢٫٥٠ - ١٫٧٥ )حمل حمل هوائي(شده 

 = Ib/٣٫٠٥ - ١٫٥٠ سرزده و شكم خالي ، تازه

FOB هاوائي هاوائي 

 ٥٫٣٥/Ibفیله شده، با پوست   
حمل ( فیله شده، سرد شده  -

 ٦٫١٥/Ibفیله، بدون پوست     )ئيهوا
- 

c&f كاستاریكا میامي، آمریكا         DOLPHIN 
FISH       دلفین 

سرزده و شكم خالي ، سرد 
 NQ شده حمل هوائي

عمده فروشي مقدماتي 
 گواتماال نیویورك آمریكا

كامل،                                  
 WHITE     ١٢٫٠٥ بزرگ

PROMPRET  
 حلوا سفید 

سرد شده                        / تازه
 ١٣٫١٥ متوسط

كامل،                                  
 BLACK         ٣٫٢٩ بزرگ

PROMPRET   
   حلوا سیاه 

سرد شده                        / تازه
 ٣٫٥٦ متوسط

, عمده فروشي كواالالمپور
 مالزي

تایلند و 
 اندونزي

MOON FISH ١٫٥٠ - ٠٫٧٥ سرزده و برانشي زده ـ تازه/Ib - FOB هاوائي هاوائي 

            
MACKEREL    

 مكرل   
 بریتانیا حراجي ماهي در بریتانیا ٣٫٣٣ كامل، تازه

   HORSE 
MACKEREL  

 مكرل كله اسبي 
 ١٠٫١٣ - ٤٫١٥ كامل، سرد شده

   PACIFIC 
MACKEREL 

 مكرل اقیانوس آرام 
 ٥٫٥٢ - ٢٫٧٦ كامل، سرد شده

 ژاپن عمده فروشي توكیو ـ ژاپن

ATLANTIC 
MACKEREL 

 فرانسه عمده فروشی روگیس فرانسه NQ تازه/ کامل 

كامل،                                  
 SPANISH   ٣٫٥٦ بزرگ

MACKEREL  
 مكرل اسپانیائي 

رد شده                        س/ تازه
 ٣٫٠١ متوسط

كامل،                                  
 INDIAN    ١٫٩٢ متوسط

MACKEREL  
 مكرل هندي 

سرد شده                        / تازه
 ١٫٦٤ كوچك

, عمده فروشي كواالالمپور
 مالزي

تایلند و 
 اندونزي



  

              ژاپن یو ـ ژاپنعمده فروشي توك ١٨٫٤١ - ١٫٨٤ كامل، سرد شده
SARDIN         

 فرانسه عمده فروشي روگیس فرانسه ٢٫٠٥ - ١٫٧٩ كامل، تازه ساردین 

كامل،                                  
 SILVER   متوسط

TREVALLY     
 استرالیا عمده فروشي سیدني ـ استرالیا

               RED 
MULLET         

 كفال قرمز 
 ١٩٫٤٤ كامل، تازه

          GREY 
MULLET         

 كفال خاكستري 
 ٤٫٦٣ كامل، تازه

 بریتانیا  بریتانیاحراجي ماهي در

         YELLOW 
TAIL زرد               
 )پرورشي(باله  

 ژاپن عمده فروشي توكیو ـ ژاپن ٨٫٧٥ - ٧٫٨٣ كامل، سرد شده  

        
حمل (ل، سرد شده كام

 كاستاریكا میامي، آمریكا Ib  c&f/٤٫٢٠ )          هوائي
              

TILAPIA           
فیله شده، بدون پوست، سرد  تیالپیا        

 براي میامي Ib  FOB Madellin/٦٫٢٠ )حمل هوائي(شده 
 كلمبیا آمریكا

كامل، تازه                              
                  ٢٫٧٤ بزرگ

HILSA              
 هیلسا  

                                         
 ٢٫٤٧ متوسط 

, مده فروشي كواالالمپورع
 میانمار مالزي

                         
EEL                  

 مار ماهي 
 ١٦٫٣٠ كامل، تازه

  CONGER 
EEL        

كامل، تازه                         
 ٤٫٨١ بزرگ

 بریتانیا حراجي ماهي در بریتانیا

با سر،                                  
 BLACK TIGER ١٠٫٩٦ بزرگ

SHRIMP  میگوي
 ببري سیاه

سرد شده                        / تازه
 ٩٫٨٦ متوسط

                         با سر،         
 WHITE        ١٢٫٠٥ بزرگ

SHRIMP      
 میگوي سفید 

سرد شده                        / تازه
 ١٠٫٩٦ متوسط

, عمده فروشي كواالالمپور
 مالزي

تایلند و 
 اندونزي

             بریتانیا ٢٦٫٨٥
LOBSTER       

 البستر   
 كامل، تازه

٢٥٫٩٣ 
 حراجي ماهي در بریتانیا

 كانادا

              
SQUID             

 اسكوئید 
 بریتانیا حراجي ماهي در بریتانیا NQ                     كامل ، تازه         



  

 ماهي زنده و سخت پوستان

      BROWN 
SPOTTED        

    GROUPER  
هامور خالخالي قهوه         

 اي

 ٢٣٫١٧ - ١٠٫٨١ زنده

     GREEN 
GROUPER   

 هامور سبز 
 ٢١٫٨٨ - ٦٫٥٦ زنده

LEOPARD 
CORAL 

TROUT          قزل
                     آال

 ٥١٫٠٩ - ٢٤٫٨٤ زنده

  BROWN 
MARBLED       

       
GROUPER      
هامور                     
 قهوه اي مربلي

  ٢٠٫٥٩ - ١١٫٥٨ 

         RED 
GROUPER    

 هامور قرمز 
 ٥١٫٠٩ - ١٩٫٣١ زنده

MANGROVE 
SNAPPER خو سر

 مانكرو
  ٧٫٢١ - ٣٫٩٩ 

MALABAR 
RED 

SNAPPER 
 ٦٫٤٤ - ٣٫٢٢ زنده

RUSSEL 
SNAPPER 

  ٦٫١٨ - ٥٫١٥ 

 آسیاي جنوبي عمده فروشي هنگ كنگ

٦٠٠ - ٤٠٠ 
gr/pc      زنده 

 کانادا عمده فروشی روگیس فرانسه ٢١٫٧٩ - ٢٠٫٥١

 Ib/ ٧٫٧٥ - ٧٫٥٠ زنده

  ٨٫٧٥ - ٨٫٥٠ /Ib 

  AMERICAN 
LOBSRER   البستر

 آمریكائي

  ٤٫٥٠ /Ib 

یاالت متحده ا عمده فروشي نیویورك آمریكا
 آمریكا

SPINY/ROCK 
LOBSTER  البستر

 صخره اي
 استرالیا عمده فروشی هنگ کنگ ٤٦٫٨٥ - ١٦٫٩٩زنده                                 

   KURUMA چین   عمده فروشي توكیو ـ ژاپن ٣٠٫٦٩ - ٢٣٫٦٨ زنده 



  

SHRIMP    میگو
 ژاپن ١٢٢٫٧٦ - ١٣٫١٥ كورما

RED CRAB  ٢٣٫١٧ - ٦٫٤٤  نر-زنده 
زنده                                 

 ٥٫١٥ - ٢٫٥٧ بزرگ

    

THREE-
SPOTTED 

CRAB خرچنگ سرخو     

جنوب شرقی چین  عمده فروشی هنگ کنگ
 آسیا

price/tray (٢٨٠-
٣٠ gr) 

          زنده            
  گرم٢٨٠بزرگ 

٣٩٫٤٦ - ٧٫٠٢ 

 SEA              كره/ چین 
URCHIN         

                      متوسط،  توتیا دریائي 
 ١١٤٫٠٠ - ٢٨٫٩٤  گرم٣٠٠قرمز 

 عمده فروشي توكیو ـ ژاپن

 ژاپن

     
     

 .   است٢٠٠٦ ژوئن ١٦ تا ١٢كلیه قیمتهاي این جدول مربوط به دوره زماني  : توجه  
  

 
  

  
  
  
  
 
    :بررسی روند مصرف ازآغاز برنامه سوم-2-4

   با توجه به نیاز داخلـی بـه مـصرف گوشـت قرمـز و گوشـت مـرغ  و مـاهی صـادرات ایـن محـصوالت                     
البته در آینده و در صورت تحقق برنامـه هـا          . موضوعیتی نداشته و دولت نیز سیاستی در این زمینه ندارد         

 کشور موضوع ارتقاء توان عرضه وتولیـد بیـشتر از نیـاز داخلـی  مـد           وچشم انداز سند بیست ساله توسعه     
تی در محصوالت یاد شده خواهـد       انظر قرار گرفته که در صورت تحقق این هدف کشور داراي توان صادر            

در ارتباط با گوشت قرمز و گوشت مرغ  وماهی با توجه به نیاز داخلی صـادراتی انجـام نمـی گیـرد و          .بود  
 محصوالت شامل تولید داخلی گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی و مقـدار واردات ایـن     لذا عرضه کل این   

  . محصوالت می باشد
   براي بررسی تقاضاي داخلی گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی با توجه به رابطه زیر بررسی انجـام مـی               

  . گیرد
C=y+m-x+k 



  

 موجـودي انبـار مـی    k صادرات وx ،  وارداتm تولید داخلی ،   y مصرف داخلی ،     c   که در این رابطه     
 و   ومـاهی و با عنایت به مطالب ارائه شده به علـت فقـدان صـادرات گوشـت قرمـز و گوشـت مـرغ               . باشد

همچنین مصرف تمام تولیدات و تمام گوشت عرضه شده مرتبط بازار داخلی با توجه به تقاضـاي داخلـی                  
و موجـودي کـاال    ) x( ابطه فوق صادرات و ماهیت محصول از نظر نگهداري و ضرورت مصرف سریع در ر  

 )k (     بنابر این نقاضاي داخلی    .در نظر گرفته نمی شود ) عبـارت خواهـد بـود از مجمـوع تولیـد      ) مصرف
  . وماهیداخلی و واردات گوشت قرمز و گوشت مرغ 

  :مصرف سرانه ماهی در کشور
 1372-1383میزان مصرف سرانه انواع آبزیان طی سالهاي 

 ١٣٨٣ 1382 1381 1380 1379 1378 1377 شرح

 6,7 601 5,2 5 5 5 4,6 مصرف سرانه انواع آبزیان

  عرضه محصول در کشور 
  عرضه گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهی در کشور شامل مجموع تولید داخلـی ایـن محـصوالت بعـالوه             

 وضـعیت کلـی   مقادیر واردات در هر سال می باشد و با توجه به عدم صادرات گوشت قرمز و گوشت مـرغ   
با توجه بـه  .  ارائه گردیده است6 در جدول شماره 1384 لغایت 1375عرضه این محصوالت طی سالهاي      

 1/864 بـه  1375 هزار تـن  3/789 مالحظه می شود که عرضه گوشت قرمز در کشور از            6جدول شماره   
عمـده  . اشـد درصـد در سـال مـی ب     6/1 بالغ گردیده است که مبین رشد متوسط         1384هزار تن در سال     

ترین مراکز کشتار و بسته بندي گوشت در کشور شامل مجتمع  بـسته بنـدي گوشـت زیـاران ، مجتمـع       
کشتارگاهی شهرك کرد ، مجتمع کشتارگاهی زابل ، مجتمـع کـشتارگاهی ایـالم، مجتمـع کـشتارگاهی                  

  . اقلید فارس و مجتمع کشتارگاهی خورین می باشند
 828 بـه  1375 هزار تن در سـال  659ر با احتساب واردات از     همچنین عرضه کل گوشت مرغ در کشو      

  . بالغ گردیده است1384هزار تن در سال 
   همانگونه که از جدول مذکور مشهود است اگرچه روند تولید گوشـت قرمـز و گوشـت مـرغ طـی دوره             

وگرم مصرف  کیل12مورد بررسی داراي یک روند مالیم فرایند بوده است لیکن در بهترین سالها در حدود                
سرانه را تامین نموده است در صورتیکه چنانچه براساس اسـتاندارد بهداشـتی سـازمان بهداشـت جهـانی               

 گرم پروتئین در روز مد نظر قرار گیرد مالحظه می شود مصرف سـرانه هـر ایرانـی از گوشـت       70حداقل  
  قرمز و گوشت مرغ کمتر از استاندارد تعیین شده می باشد 

 تعداد و ظرفیت اسمی و فعلـی واحـدهاي بـسته بنـدي گوشـت قرمـز در کـشور و        7   در جدول شماره   
مالحظه می شود که در مورد استان تهران با توجه بـه ظرفیـت اسـمی           . استان تهران ایراد گردیده است      

 درصـد از کـل   21ساالنه واحدهاي بسته بندي گوشت و با فرض تحقق تمام ظرفیت ایـن واحـدها تنهـا                



  

این آمارهـا مؤیـد ضـرورت       . ي در استان تهران به صورت بسته بندي شده خواهد بود            گوشت قرمز تولید  
توسعه واحدهاي بسته بندي گوشت قرمز و توجیه اقتصادي ایجاد این واحدها با توجه به تقاضـاي مـازاد                    

  . بر عرضه می باشد 
 120شت قرمز    مشهود است کل ظرفیت اسمی واحدهاي بسته بندي گو         7   همانگونکه از جدول شماره     

هزار تن می باشد و حتی با فرض مقدار این تعداد بعنوان ظرفیت عملی واحدهاي بسته بندي گوشـت بـا         
 درصـد از تولیـد گوشـت کـشور       7/14 تنهـا    1384 هزار تن گوشـت قرمـز در سـال           814توجه به تولید    

ت از واحـدهی  بصورت بسته بندي ارائه می گردد که این مسائل مؤید ضـرورت سـرمایه گـذاري و حمایـ                
ضمن اینکه این نیاز در خـصوص اسـتان تهـران       . جدید براي بسته بندي گوشت قرمز در کشور می باشد         

  .بیشتر احساس می گردد)  درصد جمعیت کشور6/18(  میلیون نفر جمعیت 12با 
  

  1384 لغایت 1375 برآورد مصرف گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور طی سالهاي -6جدول شماره 
  ) هزار تن :واحد ( 

  شرح

  سال

تولید 
داخلی 

  گوشت قرمز

واردات 
گوشت 
  قرمز

عرضه کل 
گوشت 
  قرمز

تولید 
داخلی 
گوشت 
  مرغ

واردات 
گوشت 
  مرغ

عرضه 
کل 

گوشت 
  مرغ

1375  705  3/84  3/789  650  9  659  
1376  741  47  788  712  15  727  
1377  769  65  834  696  36  732  
1378  738  26  764  725  3/14  3/739  
1379  729  3/16  3/745  803  6/22  6/105  
1380  743  2/30  2/773  910  -  910  
1381  772  8/15  8/787  980  5/7  5/987  
1382  2/762  3/34  5/796  1104  2/1  2/1105  
1383  3/785  46  3/831  980  6/13  3/993  
1384  1/814  50  1/864  816  12  828  

متوسط رشد طی 
دوره                        

  )صد در( 
6/1  3/58-  01/1  56/2  -  5/2  



  

آمار تولید گوشت از معاونت دام و طیور وزارت جهاد کشاورزي و آمار واردات از گمرك ایران :     ماخذ 
  در سالهاي محتلف

  
  
  :بررسی نیاز به محصول یا اولویت صادرات-2-6

 مـرغ بـر مبنـاي    در این گزارش براساس روند گذشته مصرف گوشت قرمز و همچنین روند مصرف گوشت 
متوسط نرخ رشد مصرف طی سالهاي گذشته و متوسط نرخ رشد جمعیت کشور از رشد متوسط سالهاي                 
. قبل براي گوشت قرمز و گوشت مرغ جهت پیش بینی مصرف این محصوالت در آینده استفاده می شـود       

  . البته مزیت اصلی این روش سهولت استفاده از آن می باشد 
در این روش فرض بر ان است که تغییـرات تکنولـوژیکی ، فرهنگـی و سـلیقه اي و         الزم بذکر است که     

  .تحوالت جمعیتی تأثیر معنی داري در روند تقاضاي گوشت قرمز و گوشت مرغ نخواهد داشت
   مصرف محصوالت خوراکی بخصوص محصوالتی که در وعده هاي غذایی افراد قـرار دارنـد ، مـرتبط بـا           

. ادي ، فرهنگی ، اجتماعی و بویژه ذائقه و سلیقه مصرفی مـصرف کننـده اسـت    عواملی چون مسائل اقتص   
موارد ذکر شده از جنبه کیفی برخوردار بوده و نمی توان آن را بعنوان یک متغیر کمی نگریست و بر ایـن     
اساس شاید تنها راه موجود جهت پیش بینی و برآورد تقاضـا در آینـده ، اسـتفاده از داده هـاي سـالهاي                  

ته و نحوه مصرف گذشته افراد باشد ، لذا با توجه به اطالعـات مربـوط بـه مـصرف سـرانه اسـتان در           گذش
و 1378-84مورد گوشت قرمز و گوشت مرغ در سالهاي گذشته و متوسط مصرف سـرانه اسـتان در دوره          

الهاي با توجه به برآورد انجام شده توسط مرکز آمار ایران در زمینه میـزان جمعیـت اسـتان تهـران در سـ      
مـورد  )  16( مطابق جدول    1385-90آینده ، مقدار مصرف انواع گوشت قرمز و گوشت مرغ طی سالهاي             

  .  برآورد قرار گرفت 
   براساس پیش بینی مذکور بر مبناي مصرف سرانه استان تهران ، مقدار مصرف گوشت قرمـز و گوشـت                

 به ترتیـب بـه مقـادیر    1383 سال در سال  هزار تن در176 و 141مرغ در این استان به ترتیب از مقادیر  
 بالغ خواهد شد بطوریکه در طی ایـن دوره مـصرف انـواع گوشـت     1390 هزار تن در سال  3/228 و   219

 درصد رشد خواهد یافت که در مقایسه با آمار گذشته می تواند تخمـین             7/4بطور متوسط سالیانه حدود     
  . مناسبی بشمار آید 

  
  
  
  



  

  
  تهراندر استان قرمز و گوشت مرغ اضاي  گوشت پیش بینی تق -16جدول 

   بر مبناي مصرف سرانه استان1385 -1390طی دوره 

 )کیلو گرم( کل تقاضا مرغمصرف گوشت  مصرف گوشت قرمز
 سال 

برآورد 
جمعیت 

( استان 
 )میلیون نفر

  مقدار کل
  )هزار تن(

  سرانه
  )کیلوگرم(

  مقدار کل
  )هزار تن(

  سرانه
  )کیلوگرم(

  لمقدار ک
  )هزار تن(

  سرانه
  )کیلوگرم(

1385 12/31 165/1 13/4 187 15/2 352/1 28/6 
1386 12/47 172/8 13/8 194/6 15/6 367/4 29/4 
1387 12/63 191 15/1 202/5 16 393/5 31/1 
1388 12/79 199/9 15/6 210/8 16/4 41/7 32 
1389 12/95 209/2 16/1 219/4 16/9 428/6 33 
1390 13/12 219 16/6 228/3 17/4 447/3 34 

  _  4/06  _  3/4  _  4/7 متوسط تغییر دوره
  تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا در سطح کشور 

لغایت 1385 پیش بینی کل تقاضا براي گوشت قرمز و گوشت مرغ در کشور طی سالهاي -17جدول 
1390  

  )برحسب هزار تن( 
  شرح

  سال
پیش بینی 

 عرضه امکانات
  گوشت قرمز 

پیش بینی 
تقاضاي 

  گوشت قرمز 

پیش بینی 
  کمبود 

  )مازاد( 

پیش بینی 
عرضه 

  گوشت مرغ 

پیش بینی 
تقاضاي 

  گوشت مرغ 

پیش بینی 
) مازاد(کمبود 

تقاضاي گوشت 
  مرغ 

1385  824  875  51  830  841  11  
1386  834  886  52  844  854  10  
1387  844  898  53  858  868  10  
1388  854  908  54  872  882  10  
1389  864  919  55  887  896  9  
1390  874  931  56  902  910  8  

  



  

  پیش بینی سهم قابل حصول بازار  
   بطور کلی در خصوص واردات با توجه به عوامل تأثیرگذار فوق که پیش بینـی واردات را بـسیار مـشکل      

 درصد کل عرضـه  5واردات همواره کمتر از     و حتی ناممکن می سازد و همچنین با عنایت به اینکه حجم             
کشور بوده است در این بخش فرض نموده ایم که کل تقاضاي آتی از طریق تولید داخل تـأمین گـردد و              

  . حجم واردات صفر فرض شده است 
   در اینجا الزم است اصول و فروضی را که در خصوص پیش بینی عرضه آتی مـورد قبـول و عمـل قـرار                

  : رح زیر بیان گردد گرفته است به ش
همانگونه که ذکر شد پیش بینی عرضه با این فرض که عرضه همواره خود را بـا تقاضـا مطابقـت      -1

  .خواهد داد انجام شده است 
همچنین فرض شده است کل تقاضا از طریق تولید داخل تأمین شده و مقـدار واردات بـا توجـه                 -2

  . در آینده صفر خواهد بود  ) در مقایسه با حجم مصرف( به حجم ناچیز آن در گذشته 
 محاسبات مربوط به پیش بینی عرضه و تقاضا براي گوشت قرمز و گوشـت مـرغ براسـاس سـرانه                  -3

فعلی مصرف در سطح کشور و همچنین استان تهران انجـام گرفتـه اسـت لـیکن چنانچـه بخـواهیم                     
بـراي هـر فـرد بـا      گـرم پـروتئین   70سرانه مصرف گوشت در اینده را براساس الگوي مصرف حداقل  

توجه به استاندارد سازمان بهداشت جهانی در نظر بگیریم مازاد تقاضا بیشتر از مقادیر محاسبه شـده                
  . در مبحث پیش بینی عرضه و تقاضا خواهد بود

 بعنوان آخرین فرض جهت پیش بینی عرضه استان ، فرض شده است که سیاستها وبرنامه ریـزي               -4
رمز و گوشت مرغ در کشور و استان تهران و همچنین بسته بندي             هاي مناسب جهت تولید گوشت ق     

گوشت نحوة مناسبی فراهم خواهد آمد و در این صورت و در صورت نیاز اسـتان تهـران مـابقی نیـاز                       
  . استان از طریق واردات و یا سایر استانها صورت خواهد گرفت 

ت قرمـز در اسـتان بـه شـرح زیـر         بر مبناي فروض مذکور و مطابق جدول پیش بینی عرضه آتی گوشـ            
  . بعمل آمده است 

 هـزار تـن    219 استان سالیانه به منظور تأمین مصرف گوشت قرمز استان تهران نیاز بـه               1390   تا سال   
 هزار تن گوشت مرغ وجود دارد که این مستلزم افزایش تعداد واحدهاي  بسته بندي             226گوشت قرمز و    

  .فیت تولیدي در این واحدها می باشدگوشت در استان و همچنین افزایش ظر
   نتیجه گیري-
 :ها ومقایسه با سایر کشورروشهاي تولید وعرضه محصول درکشور-3

   )بندي و حمل و نقل گوشت بسته(متدولوژي تولید محصول 



  

هـاي   بنـا بـر سیاسـت    هاي گوشت پس از بازرسی و تأیید سـالمت توسـط دامپزشـک،    در کشتارگاه الشه
   : بازار مسیرهاي ذیل را طی کنندنگهداري، توزیع و

ی نماینـد و سـپس   را طـ شـوند تـا مرحلـۀ جمـود نعـشی       گراد منتقل می درجه سانتی + 15به تونل سرد    
هاي گوسـفند بـه    الشه. کنند منجمد می گراد  درجه سانتی-35ها را به تونل انجماد برده و در دماي  الشه

) اتـیلن  پلـی (بـا پالسـتیک    پـس از انجمـاد   و یـا  الشه هاي گاو به صـــــورت  الشهلصورت کامــ
هـــاي مخـصوص نگهـداري     فــروش و یـا سـردخانه    دار بـه مراکـز   خچالهاي ی و توسط کامیون پوشانده

هاي گوشت بدون این که راهی تونل انجماد شوند، به صـورت        گاهی الشه .کنند  گوشت منجمد منتقل می   
هاي مخصوص حمل گوشت اصطالحاً به صـورت گوشـت گـرم     توسط کامیون) گوشت تازه ( منجمد غیر
بایـست بـراي    مـی  ها دماي داخل کانتینر این کامیون. شوند تقل میها و مراکز مصرف من خرده فروشی به

هـاي مـذکور بـراي داخـل        انتخاب دمـا   گراد باشد    درجه سانتی  7هاي تازه و گرم تا حداکثر         حمل گوشت 
یعنی با افـزایش دمـاي   . مصرف و دماي محیط دارد کانتینر بستگی به مسافت کشتارگاه تا مراکز توزیع و

  .دکاهش بیشتري پیدا کن دماي کانتینر بایدمحیط و طول مسیر، 

هـاي   حالـت، الشـه   در این. باشد بندي شده می روش دیگر توزیع گوشت، توزیع آن به صورت تازه و قطعه
قطعات گوشت ران، سـر دسـت،    در سالن مخصوص، بندي کرده و پس از استخوان گیري گوشت را قطعه

 درجـه  2 تـا  -1بنـدي کـرده و در دمـاي     بـسته   کیلـوگرمی 2 تا 1را به طور مجزا در ظروف ... گاه و  قلوه
هـا بایـد در سـبدهاي      این بـسته . کنند و مصرف منتقل می ها و دیگر مراکز فروش گراد به فروشگاه سانتی

هـا   ها آسیبی وارد نشود و حمل و نقل و بارگیري و تخلیه آن پوشش آن بزرگ پالستیکی قرار گیرند تا به
در صـورتی کـه دمـاي حمـل و نقـل و نگهـداري ایـن        . یه به آسانی صورت گیردتخل در محل بارگیري و

 تـا  5این مدت براي گوشت چـرخ کـرده   . رسد  روز نیز می15باشد مدت نگهداري به  +1  تا-1ها  گوشت
  .باشد  می  روز7

داخـل   گیري قطعـات گوشـت در   بندي و استخوان روش دیگر توزیع گوشت این است که پس از قطعه   
گرفتـه، جـاي داده    قـرار ) بنـدي ثانویـه   بـه عنـوان بـسته   ( پالستیکی که آن هم در داخل کـارتن  پوشش

. شـوند  محتویات آن منجمد می هاي حاوي گوشت در تونل انجماد قرار گرفته و پس از آن کارتن. شود می
 بـه مراکـز   -18 یـا  -20در دمـاي   دار هـاي یخچـال   هـاي کـارتنی توسـط کـامیون     پس از انجماد گوشت

هاي کارتن شده روش مناسـب اسـتفاده از    گوشت براي انجماد. شوند نگهداري، فروش و مصرف حمل می
تماس صفحات و ضریب انتقال حرارت در صـفحات فلـزي    باشد که در آن میزان صفحات سرد کننده می

  .باشد سرد می سرد کننده بسیار بیشتر از جریان هواي



  

و بـه مراکـز    بندي نشده بندي و بسته مجاور کشتارگاه قطعههاي گوشت در سالن  گاهی ممکن است الشه
در ایـن  . صورت گیرد بندي و انجماد بر روي گوشت گیري، بسته دیگري منتقل و سپس عملیات استخوان

) گـراد   درجـه سـانتی  -1(دمـا  ترین هاي مخصوص حمل گوشت از پایین صورت تا حد امکان باید کامیون
   . استفاده کنندهاي گوشت تازه براي حمل الشه

  بسته بندي مرغ 
  .    مرغ بسته بندي شده  به دو صورت فرآوري شده  و فرآوري نشده ارائه می شود

  مرغ فرآوري شده) الف
   فرایند فرآوري بدین صورت است که ابتدا مـرغ در سـبدهاي مخـصوص مـرغ در پـیش سـردکن و یـا                  

ر  انبـار موقـت قـرار گرفتـه و پـس از آن بـا            بصورت فله اي که دماي صفر درجه سانتیگراد مـی باشـد د            
سبدهاي حمل مرغ به سالن عملیات مرغ هدایت شده و در این سالن تمامی عملیات فرآوري صورت مـی        
گیرد و قطعات گوشت مرغ به دو صورت شامل مرغ با استخوان و مرغ بدون استخوان تفکیک شـده و در                    

مصرف بـا سـلفون بـسته بنـدي مـی شـوند، سـپس               ظروف یکبار مصرف قرار گرفته و روي ظروف یکبار          
 -10توزین شده و جهت عملیات انجماد وارد پیش سردکن ثانویه می شود و پس از نگهـداري در دمـاي            

 ساعت و   4یا نگهداري در تونل انجماد بمدت       ) عرضه به صورت گرم   (درجه سانتیگراد آماده عرضه به بازار     
و بقیه موارد کـه شـامل پوسـت ، دل و    .   می باشند) دعرضه به صورت سر (سپس نگهداري در سردخانه     

  .جگر ، بال و گردن و اسکلت مرغ می شود تفکیک شده ودر سبدهایی جداگانه به بازار فزستاده میشوند
 . در ادامه نمودار فرایند عملیات محصوالت مرغ وگوشت آورده شده است

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
 

  
 بندي شده گرم مرغ بسته -)OPC(نمودار فرآیند عملیات 

  
                        
                        
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 

٢ 

٤ 

٣ 

٥ 

١ 

-سليفون( بندي بسته مواد  فرآوري
 و بندي بسته

 توزين و بندي بسته
 سردكن پيش

 پيش

 وتوزين حمل

 مرغ  الشه

 حمل و توزیع و توزین



  

  
  
  

 مرغ  منجمد بسته بندي شده)  OPC(نمودار فرآیند عملیات 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢ 

٤ 

٣ 

٧ 

٦ 

٥ 

١ 

-سليفون( بندي بسته مواد  فرآوري
 و بندي بسته

 توزين و بندي بسته
 سردكن پيش

 پيش

 تونل

سردخا

يعوتوز حمل  

 مرغ  الشه



  

 
  گوشت گرم و منجمد-)  OPC(نمودار فرآیند عملیات 

  
  
  
  

                        
                        
                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢ 

٤ 

٣ 

٧ 

٦ 

٥ 

١ 

سليفون(ي بند بسته مواد -  فرآوري

 و بندي بسته

 توزين و بندي بسته

 سردكن پيش

  سردكن پيش

 تونل

سردخا

 وتوزيع حمل

 الشه گوشت

 گرم سرد



  

  
  )فرآوري نشده ( مرغ بسته بندي  ) ب

  در صورتیکه عملیات فرآوري روي مرغ صورت نگیرد مرغ را بعد از تحویـل وارد سـالن عملیـات شـده و            
محتویات داخل شکمی مرغ را خالی کرده و بعد از قرار دادن داخل کیسه هاي بسته بندي مرغ و تـوزین         

 درجه سانتیگراد آن را منجمـد کـرده و سـپس در بـسته             -30مرغ آن را وارد سردخانه کرده و در دماي          
  .  کیلوگرمی به بازار ارائه می کنند15بندیهاي تا 

  
  بسته بندي گوشت قرمز 

  .    عملیات فرآوري گوشت و بسته بندي آن بصورت ذیل انجام می گیرد
 حمـل      دام ذبح شده از کشتارگاه جهت عملیات فرآوري و بـسته بنـدي توسـط ماشـینهاي مخـصوص                  

بعد از تخلیه در محل شرکت در پـیش سـردکن مخـتص گوشـت بـصورت انبـار       . گوشت آورده می شود     
موقت قرارمی گیرد و بصورت همزمان نیـز جهـت عملیـات فـرآوري بـه سـالن عملیـات گوشـت توسـط                       
واگنهاي چرخ دار حمل شده و روي میز کار قرار گرفته و قسمتهاي مختلف دام شـامل سردسـت ، ران و           

 2 تـا  1 ، قلوگاه و گردن جدا          می شوند و پس از تفکیک هر یـک از مـوارد فـوق در قطعـات         سینه
ابتدا به پیش سردکن ثانویه تا دمـاي اولیـه و محـیط را    ( کیلویی بسته بندي شده و پس از توزین فرآیند  

س در  سـاعت نگهـداري مـی شـود سـپ     8 درجـه سـانتیگراد و بمـدت     -10در آنجا از دست بدهـد و تـا          
درجـه سـانتیگراد   -40 سـاعت در دمـاي      2صورتیکه گوشت بصورت منجمد به بـازار ارائـه شـود بمـدت              

  . نگهداري شده و در غیر اینصورت بصورت گرم به بازار ارائه می شود
  .   عمده محصوالت بدست آمده از دام به تفکیک جدول ذیل می باشد

  
   درصد تفکیک الشه دام -5جدول 

  صد تشکیل دهندهدر  نام قطعه گوشت
  %30  ران

  %20  سردست
  %25  راسته

  از سه مورد فوق% 15  چرخ کرده 
  %25  استخوان

  
  



  

  

  

  



  

  
    



  

  
  

  

  



  

  
  



  

  



  

  



  

  
   :میزان مواد اولیه مورد نیاز ساالنه و قیمت آنها-3

بـسته بنـدي مـرغ شـامل بـسته      .    محصوالت شامل بسته بندي مرغ و گوشت قرمز و مـاهی مـی باشـد     
  . ي گوشت مرغ فیله و غیر فیله که داراي استخوان باشد را شامل می شودبندیها

از یک مرغ را شامل می شـود بقیـه مـوارد کـه            % 17   بخش فیله اي مرغ همان سینه مرغ می باشد که           
  .از مرغ را تشکیل می دهد بصورت غیر فیله اي عرضه می شود % 83

  :می باشد   قطعات تشکیل دهنده یک مرغ به شرح جدول ذیل 
  
  
  



  

  توزیع و درصد محصوالت از مرغ-12           جدول 
  درصد تشکیل دهنده  نام قطعه

  %17    فیله  
  %35  غیرفیله

  %8  بال و گردن
  %2  دل و جگر

  %38  اسکلت و پوست
  

  دوره نگهداري مواد اولیه براي سرمایه در گردش 
پـیش سـردکن هـاي    ( کلیه محاسبات انبارها    مواد اولیه براي مدت یک روز در نظر گرفته شده است و        

  .براي مدت یک روزه در نظر گرفته شده است ) اولیه مرغ و گوشت
  مدت نگهداري محصول براي سرمایه در گردش

که به دو صـورت گـرم و سـرد تهیـه مـی      ) پیش سرد کن ثانویه و سردخانه (    جهت نگهداري محصول    
  .شوند دوره نگهداري متفاوت لحاظ شده است

   دوره نگهداري -13جدول 
محصوالت بسته 

  بندي
  )روز(دوره نگهداري 

  1    گرم   
  5  سرد

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  

ضریب مصرف  مشخصات فنينام
در واحد محصول

واحد 
مصرف 

مقدارمواد 
مورد نیاز  

درسال

واحد خرید 
هزینه تامین  ن وع ارز نحوه بسته بندي كاالكاال

هر واحد

000 12ریالبدون بسته یندي (فله اي)كیلو 300 321كیلو 2.08وزن تقریبي 1500-2000 گرممرغ 
000 5ریالكیلو 130 32متر0.2بسته بندي

000 12ریالبدون بسته یندي (فله اي)كیلو 500 1661وزن تقریبي 1500-2000 گرممرغ 
000 5كیلو 150 0.2066بسته بندي

000 12ریالبدون بسته یندي (فله اي)كیلو 200 1907وزن تقریبي 1500-2000 گرممرغ 

000 12ریالبدون بسته یندي (فله اي)كیلو 000 1810وزن تقریبي 1500-2000 گرممرغ 
000 5ریالكیلو 000 0.281بسته بندي

500 47ریالبدون بسته یندي (فله اي)كیلو 250 101كیلو 1وزن تقریبي 2000 گرمگوشت قرمز
000 4ریالكیلو 150متر0.2بسته بندي

500 47ریالبدون بسته یندي (فله اي)كیلو 500 67كیلو 1وزن تقریبي 2000 گرمگوشت قرمز
000 4ریالكیلو 100متر0.2بسته بندي

000 52ریالبدون بسته یندي (فله اي)كیلو 750 168كیلو 1وزن تقریبي 2000 گرمگوشت قرمز
000 4ریالكیلو 100متر0.2بسته بندي

000 5ریالبدون بسته یندي (فله اي)كیلو 500 337كیلو 1وزن تقریبي 2000 گرمگوشت قرمز
000 4ریالكیلو 100متر0.2بسته بندي

1
گوشت فیله مرغ 
بسته بندي شده 
(گرم) %17

30
5

تامین مواد مصرف مواد 
ظرفیت 
عملي 
تولید

نام محصول

ماده اولیه ، ماده كمكي و مواد بسته بندي

ردیف

2
گوشت غیرفیله 
مرغ بسته بندي 
شده (گرم) %35

62
8

3

محصوالت 
جانبي مرغ (بال 

و گردن، دل 
وجگر،پوست،ا 
سكلت) %48

86
2

4
مرغ منجمد بسته 
بندي شده (سرد) 

100%

77
0

5

گوشت قرمز 
منجمد بسته بندي 

شده - ران 
30%

38
5

6

گوشت قرمز 
منجمد بسته بندي 
شده - سردست 

20%

25
7

7

گوشت قرمز 
منجمد بسته بندي 

شده - راسته 
25%

32
1

8
ضایعات گوشت 
قرمز (استخوان ) 

25%

32
1

   مواد اولیه ، مواد کمکی و مواد بسته بندي مورد نیاز ساالنه-14جدول 



  

  
  
 
  

  :براي عمل آوري ماهی

  
  
  
  
  



  

  :براي کنسرو ماهی

  
  

  :ا خارج کشورمحل تامین آنها ازداخل ی
  . با توجه به هزینه ها مواد اولیه از داخل تامین میشود

 
  : پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-5
 تولیـدي داراي ورودي و خروجـی هـاي فیزیکـی اسـت کـه از طریـق راههـاي                  –هر سیستم صنعتی       

بـاطی از ایـن دسـت خـود      عدم دسترسی به تـسهیالت ارت     . ارتباطی اقدام به جابجایی این اقالم مینماید        
( جـاده  : راه ارتباطی درنظر گرفته شده شـامل  سه نوع . سبب صرف هزینه بیشتر براي سازمان می گردد       

که هریک با کاربري خاص خـود امکانـاتی   استفاده از راههاي دریایی ، راه آهن ، و ) بزرگراه و جاده اصلی     
فـزوده پخـش حمـل و نقـل منـاطق نـه گانـه در         ازاین رو بررسی سهم ارزش ا.را براي طرح مهیا میسازد  

ارزش افزوده فعالیتهاي اقتصادي کشور می تواند تفاوت این عامل اقتصادي را در مناطق ذکر شده نـشان                  
  . دهد 
  زیر ساخت هاي اقتصادي و صنعتی) الف
. هاسـت   ییسـرمایه گـذار   پتانسیلهاي اقتصادي ، صنعتی موجود در هر منطقه عامل مهمی در جـذب         

هر سیستم صنعتی نیـازمند استـفاده از خـدمات محــیطی اســت کـه ایـن خــدمات میتوانـد در بقـا و             
 بـدین جهـت مقایـسه سـهم ارزش افـزوده فعالیتهـاي        .نوسازي سیستم نقـش سـازنده اي داشـته باشـد          

  اقتصادي و صنعتی معیار خوبی جهت مقایسه این مناطق می باشد 
  نیروي انسانی ) ب



  

سانی به ویژه نیروي انسانی کارآمد می تواند نقش بسزایی در جذب سـرمایه بـه منـاطق          وجود نیروي ان  
مختلف داشته باشد ، در شرایط فعلی که صنایع بیشتر تکنولوژي محور هـستند  تـا کـارگر محـور ، امـر                    
وجود نیروي انسانی کارآمد در جذب سرمایه گذاري در مناطق مختلف را نمایان تـر مـی کنـد از ایـن رو            

قایسه سهم ارزش افزوده بخش آموزش در فعالیتهاي اقتـصادي کـشور در منـاطق نـه گانـه مـی توانـد                       م
  . برتري این استانها را نسبت بهم نمایان نماید 

  زیر ساخت هاي بهداشتی ) ج
   از آنجاییکه وجود زیرساخت هاي بهداشتی در هر استان ضمن اینکه مـی توانـد مؤیـد سـالمت آحـاد                      

باشد  امکانی جهت تمایل افراد به ویژه افراد متخصص را به جذب در بازار کار آن اسـتان             مردم آن استان    
فراهم می آورد ، از این رو مقایسه سهم ارزي افزوده بخش بهداشت استانهاي کاندیـد مکـان احـداث هـر          

  . واحد می تواند نقش تعیین کننده اي در انتخاب محل داشته باشد 
   نزدیکی به مواد اولیه) د

   دسترسی به مواد اولیه از عوامل مهم انتخاب محل کارخانه است چرا که هزینه حمل و نقل مواد اولیـه                
از . می تواند تأثیر بسزایی در قیمت تمام شده محصول داشته ، روي توجیه اقتـصادي طـرح اثـر بگـذارد            

  . مل بسیار مهمی تلقی گردداین رو نزدیکی محل احداث کارخانه به مراکز تأمین مواد اولیه می تواند عا
  متدولوژي تعیین محل احداث کارخانه تولید فرآورده هاي گوشتی به صورت بسته بندي 

   از آنجاییکه تأثیر عوامل مختلف مؤثر در مکـان یـابی طـرح تولیـد فـرآورد هـاي گوشـتی در مکانهـاي            
وقـات در تعـارض بـا یکـدیگر     مختلف متفاوت است و از طرفی عوامل مؤثر در انتخاب محل نیز در برخی ا  

می باشند لذا تصمیم گیري براي انتخاب محل را مشکل می سازد چون فرد تصمیم گیرینده بـا عوامـل و     
معیارهاي متفاوت و متعارض درارتباط می باشد لذا ، انتخاب مناسب محل اجـراي طـرح یـک تـصمیمی                    

 MCDM) Multiتبط بـا  گیري چند معیاره است که بـراي تـصمیمات چنـد معیـار در روشـهاي مـر      

Criteria Decision Making (        استفاده می شـود کـه از جملـۀ ایـن روشـها تکنیـک تـصمیم
 می باشد کـه  AHPیا تکنیک )  (Analytical Hierarchy Processگیري سلسله مراتبی 

در ایـن نـرم   . استفاده می گـردد    EC (ExpertChoice(در این تکنیک از نرم افزار مرتبط یعنی  
بـدین منظـور   . ار ، متناسب با اهداف و معیارهاي مؤثر ، گزینه مناسب براي تصمیم انتخاب می گـردد        افز

 گزینـه را مـورد اسـتفاده قـرار          9  که حداکثر     ExpertChoiceبا توجه به محدودیت هاي نرم افزار        
ی در  منطقه به شرح ذیل تقـسیم  مـی نمـاییم و سـپس جهـت یکنـواخت      9می دهد ، ناگزیر کشور را به   

مقایسۀ معیارها در مناطق مختلف آنها را براساس ارزش افزوده هر یک از عوامل در مناطق نه گانـه مـورد          
  . مقایسه قرار می دهیم 

   استانهاي اردبیل ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی -1منطقه 



  

   استانهاي گیالن ؛ قزوین ، زنجان-2منطقه 
   کرمانشاه ، لرستان و ایالم استانهاي کردستان ، همدان،-3منطقه 
   استانهاي مازندران ، تهران ، سمنان ، گلستان -4منطقه 
   اصفهان ، قم ، مرکزي -5منطقه 
   استانهاي خوزستان ، چهارمحال و بختیاري ، کهکیلویه و بویر احمد -6منطقه 
   استانهاي خراسان و یزد -7منطقه 
    استانهاي کرمان و سیستان و بلوچستان-8منطقه 
   استانهاي فارس ، بوشهر ، هرمزگان -9منطقه 

   نکته قابل ذکر این است که جهت مقایسه همسان عوامل از آمار درج شده در حـسابهاي ملـی ایـران ،              
 که توسط مرکـز آمـار ایـران منتـشر       1379حسابهاي منطقه اي و حساب تولید استانهاي کشور در سال           

معیارهاي یکـسان در مقایـسه منـاطق نـه گانـه نـسبت بـه هـم         شده است استفاده شده است تا بتوان از  
  . استفاده نمود

  : بازار مصرف -1
   همانگونه که گفته شد حضور کاال در بازارهاي مصرف و به ویژه بازارهاي مصرف پررونق همـواره عامـل         

بـه سـایر   بقا و رشد روز افزون یک واحد صنعتی است از این رو عامل مصرف به ویژه در این طرح نـسبت      
عوامل مؤثر در مکان یابی از اهمیت بیشتري برخوردار است و لذا در مقایـسه بـا سـایر عوامـل از ضـرایب       

  . باالتري استفاده شده است و سهم بیشتري را در انتخاب محل دارا است 
  :  مواد اولیه -2

 کـاهش هزینـه    از عوامل مهم انتخاب محل یک واحـد تولیـدي اسـت چـرا کـه        اولیه    دسترسی به مواد  
حمل و نقل می تواند در قیمت تمام شده محصول و توجیه اقتصادي طرح تأثیر داشـته باشـد از ایـن رو                    
این عامل نیز می تواند از سایر عوامل تأثیر گذار بر مکان یابی طرح به غیر از مـصرف از اهمیـت بیـشتري     

  .برخوردار باشد 
  : زیر ساخت صنعتی -3

تجاري نیز از مهمتـرین عوامـل در فعالیتهـاي تجـاري امـروزي اسـت کـه در              زیرساختهاي اقتصادي و    
مناطقی که این امکانات و تسهیالت فراهم باشد امر سرمایه گـذاري صـنعتی بـا سـرعت بیـشتر و هزینـه         
هاي جانبی کمتري امکانپذیر خواهد شد پتانسیلهاي اقتصادي فاکتوري مهم در جـذب سـرمایه گـذاري                  

  .است 
  
  
  



  

  :هاي اقتصادي  زیرساخت-4
   از آنجاییکه وجود زیرساخت هاي مناسـب اقتـصادي در یـک منطقـه مـی توانـد بـه نوبـۀ خـود سـایر               
زیرساخت ها مثل آب ، برق ،گاز ، آموزش ، راه ، بهداشت و نیروي انسانی را در پی داشته باشـد ، از ایـن           

  . بیشتري برخوردار باشد رو این عامل مؤثر در مکان یابی می تواند از عوامل ذکر شده اهمیت 
  : آب ، برق و گاز -5

   وجود زیر ساخت هایی مثل آب ، برق ، گاز در هر منطقه می تواند در رابطه بـا سـایر عوامـل مـؤثر در            
این عامل در این طرح  از سایر عواملی چون راههاي ارتباطی و زیر سـاخت  . تعیین محل طرح مهم باشد      

  . همیت بیشتري برخوردار است آموزشی و  بهداشتی منطقه از ا
  : زیر ساخت هاي مربوط به تولید دام-6

   با توجه به دامی بودن ماهیت این طرح از این رو وجود زیرساخت دامپروري در مناطق می تواند عامـل         
مهمی در انتخاب محل طرح باشد لذا این عامل می تواند از عـواملی چـون راههـاي ارتبـاطی ، آمـوزش ،           

  . راین طرح مهمتر تلقی گردد بهداشت ، د
  
  : راههاي ارتباطی -7

   اگرچه وجود راههاي ارتباطی مناسب در هر منطقه می تواند در احداث یک واحد تولیدي مـؤثر باشـد                  
ولیکن از آنجاییکه در حال حاضر این زیر ساخت ها در بیشتر مناطق کشور بطور نسبی فراهم مـی باشـد         

  . ري نسبت به عامل آموزش و بهداشت دارد لذا این عامل نیز اهمیت بیشت
  : زیرساختهاي آموزشی -8

  وجود امکانات آموزشی نظیر دانشگاه ، مدارس فنی و حرفه اي و نیز سایر امکانـات اولیـه آموزشـی مـی              
تواند در جذب عوامل انسانی در یک طرح صنعتی تأثیر مثبتی داشته باشد و فرصت جـذب و بکـارگیري                     

  .انمند را فراهم خواهد ساخت نیروي انسانی تو
  :  امکانات بهداشتی -9

   وجود امکانات بهداشتی مناسب در جذب و نگهدراي نیروي انـسانی طرحهـاي صـنعتی عامـل جـاذبی             
خواهد بود سطح امکانات بهداشتی در رشد بهداشت فردي و صنعتی طـرح بخـصوص در صـنایع غـذایی           

د هرچند تأثیرگذاري این عامل نـسبت بـه سـایر عوامـل از     می تواند نقش مهم و تعیین کننده داشته باش     
درجه اهمیت باالیی برخوردار نیست ولی ملحوظ نمودن آن در ایجاد یک واحد صنعتی در اغلب  برنامـه                    

  .ریزي صنعتی مورد توجه می باشد 
ــازگاري           ــریب ناس ــه ض ــت بطوریک ــوبی اس ــسیار خ ــت ب ــاال داراي دق ــوارد ب ــی م ــسات زوج    مقای

)Inconsistency (  درصد می باشد که عدد قابل قبولی است و بیانگر درك درسـت عوامـل و          6آن 
  .نیز مقایسۀ صحیح آنها نسبت به یکدیگر می باشد 



  

  مقایسۀ وزن
نه گانـه نـسبت   ) مناطق(  ، مقایسۀ وزن و یا وزن مکانهاي AHP   مرحله دوم مقایسات زوجی در روش   

 مقایسۀ یکنواخت این مناطق نسبت بـه هـم ، از ارزش افـزوده    به هم و معیار مورد نظر می باشد که براي      
مرکز آمار ایران استفاده شـده  1379هر یک از عوامل در مناطق و با استفاده از حسابهاي منطقه اي سال              

نکته قابل ذکر این است براي عامل بازار مصرف ، از آمار جمعیت و براي مـواد اولیـه نیـز از میـزان                       . است
ت مواد استفاده شده و در سایر موارد از ارزش افزوده عامـل در منطقـه ضـرائب مربـوط بـه                    تولید یا واردا  

  .گنجانده شده است ) مقایسه اي( دست آمده و در جداول زوجی  
   براساس مقایسۀ واقعی وزنها نسبت به هم ، ارقام جداول مربوط به هر یک از مکانها بدست آمـده اسـت      

 .  
  ف فرآورده هاي گوشتی  مقایسه وزن از نظر مصر-

 در مناطق  ذکر شده اند بستگی مـستقیم بـه  جمعیـت ایـن            گوشتی   از آنجاییکه مصرف فرآورده هاي      
ذیالً به مقایسه جمعیت این مناطق و در نتیجه میزان مـصرف ایـن فـرآورد هـا در منـاطق                  . استانها دارد   

  .ذکر شده می پردازیم 
گر بصورت نسبی مقایسه شده اند و بر مبناي آن جـدول زوجـی              دراین مقایسه جمعیت مناطق با یکدی     

 داراي بیـشتري جمعیـت مـی باشـد ، جمعیـت سـایر       4با توجه به اینکه منطقـه   . آن تکمیل شده است     
  .مناطق با آن مقایسه و نسبت مربوط در مقایسات زوجی مورد استفاده قرار گرفت 

  
  )هزار نفر(  مقایسه جمعیت مناطق نه گانه -3جدول 

  جمعیت   استان   منطقه
  3/7233   اردبیل- آذربایجان شرقی -آذربایجان غربی   1
  1/4241   زنجان- قزوین –گیالن   2
  9/7221   ایالم- لرستان- کرمانشاه– همدان –کردستان   3
  1/15992   گلستان- سمنان – مازندران -تهران   4
  7/6379   مرکزي- قم –اصفهان   5

 کهکیلویه –بختیاري  چهارمحال و –خوزستان   6
  و بویر احمد

5/5619  

  1/6890   یزد-خراسان   7
  1/4098   سیستان و بلوچستان–کرمان   8
  5987   هرمزگان – بوشهر –فارس   9



  

  
محاسبات انجام شده نشان می دهد ، با توجه به عوامل مؤثر در تعیین مکان طرح ، مثـل نزدیکـی طـرح           

 دسترسی به مواد اولیـه از یـک طـرف و عوامـل زیرسـاختی مثـل       بر بازارهاي مصرف پررونق تر یا قابلیت    
 شـامل  4، منطقـه  ... وجود پتانسیل هاي خوب صنعتی ، اقتـصادي ، کـشاورزي، آموزشـی ، بهداشـتی و         

 در الویـت اول قـرار مـی گیـرد و          304/0 بـا امتیـاز وزن        گلستان - سمنان   – مازندران   -استانهاي تهران   
داث کارخانه فرآورده هاي گوشتی پیشنهاد مـی گـردد و سـایر منـاطق در     بعنوان منطقه مناسب براي اح 
  . الویتهاي بعدي قرار می گیرند

بدیهی است با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین بازار مصرف در تهران بوده و همچنین درمیان 
 محسوب می شهرستانهاي  استان تهران  شهریار بعنوان یکی از مهمترین مراکز دامداري در استان

واحد % 11 واحد دامی بوده که 1700000 حدود 82شودبطوریکه جمعیت دامی این شهرستان در سال 
% 11 تن گوشت قرمز حدود 11000 با تولید 82این شهرستان در سال . دامی استان تهران بوده است 

 به تولید استان تهران از بنابراین با توجه.  از گوشت مرغ استان تهران را دارا بوده است % 24و با تولید 
 درصد از کل تولید گوشت قرمز استان 5/8گوشت قرمز و سهم شهرستان شهریار می توان گفت که 

 درصد از کل تولید گوشت مرغ 3/22تهران مربوط به شهرستان شهریار بوده و همچنین این شهرستان 
ا و ظرفیت منطقه شهریار و  استعدادهبا توجه به موارد فوق و.استان را بخود اختصاص داده است

  شهرستان شهریار به عنوان مکان پیشتیبانی مراکز دولتی و برخورداري از امتیازات خاص این منطقه
  .احداث طرح انتخاب می شود

  
  :وضعیت تامین نیروي انسانی و اشتغال-6
 

زم بـراي ماشـین آالت      تعداد نیروي انسانی مورد نیاز طرح با توجه به فرایند تولیـد و نیـروي انـسانی ال        
  . تولیدي و یا نیروي انسانی الزم جهت پشتیبانی و اداري برآورد می گردد

  نیروي انسانی مستقیم تولید 
   نوع فعالیت این تولیدي به گونه اي است که از نیروي انسانی کمی بهره می گیرد و به لحـاظ عملیـاتی        

  . نظر تعیین می گرددکه جهت بسته بندي صورت می پذیرد نیروي انسانی مورد
  .    در جدول ذیل برآورد نیروي انسانی واحد تولیدي آورده شده است

  
  
  



  

    نیروي انسانی مستقیم تولید -21جدول 
تعدادي نیروي   مشخصات   ردیف

  انسانی
  شرح

کارگر   1
  5  ساده

گوشـت  (  نفر تخلیه و بـارگیري   3
  )مرغ 

   نفر بسته بندي 2 

  ات فرآوري مرغ  نفر عملی6  10  کارگر ماهر  2
   نفر عملیات فرآوري گوشت 4

 نیروي انسانی غیر مستقیم تولید 

جهت جابجـایی و انتقـال            .    براي واحدهاي غیرتولیدي که شامل پیش سردکن ها و سردخانه می باشد             
  .گوشت هاي بسته بندي شده و براي توزیع گوشت مطابق جدول ذیل برآورد گردیده است

  
  وي انسانی مستقیم تولید   نیر-22جدول 

  شرح  )نفر(تعداد   مشخصات   ردیف

جابجایی و حمل گوشت فـرآوري        3  انبار دار  1
  شده در فرآیند تولید

کارگر   2
  توزیع و پخش محصوالت  1  ساده

 نیروي انسانی واحدهاي اداري  
نیـروي اداري     واحد اداري این طرح بدلیل عدم گستردگی و عدم ارائه خدمات حجیم در نظـر گـرفتن                 

  .صرفه نظر گردیده است و فقط یک نفر بعنوان حسابدار جهت پرداخت حقوق در نظر گرفته شده است 
 

  
   نیروي انسانی مستقیم تولید -23جدول 

تعداد نیروي انسانی    مشخصات   ردیف
  )نفر(

  شرح

  مدیر شرکت  1  مدیر عامل  1
    1  قائم مقام  2
  پرداخت حقوق  1  امور مالی  3



  

  زمانیچارت سا
 

   چارت سازمانی این واحد تولیدي به تفکیک نیروهاي انسانی مـورد نظـر طـرح بـه شـرح ذیـل بـرآورد              
  . گردیده است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
\ 
 
  
  
 
  
مورد نیاز وتامین آنها در ...تعیین میزان آب برق سوخت امکانات ارتباطی و-7

 :منطقه مناسب
  :برق    

مورد نیاز طـرح طبـق مشخـصات و مـصارف ماشـین آالت بـرآورد و در                موارد     انشعاب این طرح شامل     
  :جدول ذیل آورده شده است 

 انباردار

 مدیر عامل 

 قائم مقام 

 پشتیبانی سرپرست تولید واحد مالی اداري 

 کارگر ماهر کارگر ساده
 کارگر توزیع کارمند مالی و اداري



  

  
  
 

مقدار برق مصرفی 
 ضریب همزمانی )KW( کل

برق مصرفی هر 
 محل مصرف تعداد )KW( آیتم

 مصرفی بخش روشنایی    
 روشنایی فضاي تولید 1 2 1 2

 سرمایشی حرارتی    
 هواساز 1 13 0,95 12,35

 برق مصرفی بخش صنعتی    
 پیش سردکن اولیه مرغ 1 8,7 0,9 7,83

10,3 0,9 11,44 1 
پیش سردکن اولیه گوشت 

 قرمز

20,32 0,9 22,58 1 
پیش سردکن ثانویه مرغ 

 وگوشت قرمز
 سردخانه 1 17,78 0,9 16
 تونل انجماد 3 15,2 0,9 41,04
 د نیازحمع کل برق مور 109,84

 
 
  
  
  

   تأسیسات برق رسانی از الزامات یک واحد تولیدي می باشد لـذا بعـد از بـرآورد بـرق مـصرفی انـشعاب              
مورد نیاز برآورد می گردد و پس از آن جهت بهره برداري از واحد تولیـدي مـی بایـست تأسیـسات بـرق              

 بـرق رسـانی ایـن طـرح بـه      بدین جهت برآورد تأسیـسات   . رسانی مرتبط با آن واحد تولید دریافت شود         
 .شرح جدول ذیل می باشد

  
  
  

  محاسبه برق مصرفی-



  

  
  

تعداد مورد 
 نیاز

قیمت 
هزار (واحد
  )ریال

واحد 
 شمارش

نام تامین 
 ردیف شرح مشخصات فنی کننده 

 انشعابات
100 50000 KW 100 کارفرماKW 1 انشعاب 

   ترانسفورماتورها    

 200KW,50KVA,50HZ کارفرما دستگاه 100000 1
سفورماتورهاي تهیه تران
 1 توزیع

 200KW,50KVA,50HZ کارفرما دستگاه 20000 1
نصب ترانسفورماتورهاي 

 2 توزیع
 پست

 1 )تابلوها(تهیه پست توزیع     

 2 )تابلوها(نصب پست توزیع     
 کابل کشی

 1 تهیه کابلهاي فشار قوي  20KV کارفرما متر 300000 30

 20KV کارفرما متر 4 30
ت کابلهاي اجراي عملیا
 2 فشار قوي 

 روشنائی

 مطابق نقشه کارفرما مجموعه  30000 1
تهیه و نصب روشنائی 

 1 فضاي تولید
 تابلوهاي فرمان وکنترل

 مطابق نقشه کارفرما مجموعه  5000 1
نصب تابلوهاي فرمان 

 1 وکنترل
 ژنراتور ها

 تهیه ژنراتور ها 220KW کارفرما 1 75000 1
1 
 

 نصب ژنراتور ها 220KW ماکارفر 1 3000 1
2 
 

  تأسیسات برق رسانی-



  

 سایر تجهیزات برقی

 مطابق نقشه کارفرما مجموعه  10000 1
تهیه کابل هاي  فرمان 

 1 وکنترل

 مطابق نقشه کارفرما مجموعه  5000 1
نصب  کابل هاي فرمان 

 2 وکنترل
 

  آب مصرفی 
   :    آب مصرفی این طرح شامل دو بخش مصارف انسانی و مصارف تولیدي می گردد

 لیتر در روز جهت شستـشوي و اسـتحمام هـر نفـر در نظـر      150با در نظر گرفتن  : مصارف انسانی   ) الف  
  . متر مکعب در سال برآورد گردیده است 891 نفر مقدار 22گرفته شده است و در مجموع براي 

  :مصارف تولیدي ) ب
ت می گیرد و بـراي هـر           آب مصرفی این واحد تولیدي فقط جهت شستشوي اولیه و سطحی مرغ صور            

  .  لیتر آب مصرف می گردد2350 لیتر در نظر گرفته شده است و به ازاء ده تن مرغ روزانه 235تن مرغ 
  
  
  

  
  
  
  

مقدارمحل مصرف 
مقدار آب 

مصرفي در  
(m3)سال

نحوه محاسبه

150891

روزانه  150 لیتر به ازاي هر نفر و270 روز در سال150891مصارف نیروي انساني 1

2

3

4

2,350635

روزانه  235 لیتر به ازاي هر تن مرغ و 270 روز در سال2,350634.5شستسوي مرغ 1

2

3

1526

ردیف

جمع

جمع كل میزان آب مورد نیاز 

تي
اش

هد
و ب

ب 
شر

ب 
آ

دي
ولی

ت ت
یزا

جه
ف ت

صر
جمعم

 

  محاسبه آب مصرفي -١٨جدول 



  

  تأسیسات مکانیکی 
   براي این واحد تولیدي تأسیسات مکانیکی مرتبط با طرح با توجه به ظرفیـت طـرح بـرآورد گردیـده و               

الزم به توضیح است که تجهیزات سرمایشی طـرح همـان تجهیـزات و    . بق جدول ذیل ارائه شده است       ط
 ماشین آالت مورد نیاز در طرح می باشد 

  
  
 
 
 

تعداد 
مورد 
 نیاز

قیمت 
 )هزار ریال(واحد

واحد 
 شمارش

محل 
 ردیف شرح مشخصات فنی تامین  

   انشعاب آب   َََ 
 1 انشعاب آب ینچ ا2انشعاب  بآچاه  حلقه َََ 1

   لوله کشی    

  متر 20 150
ب ولوله آ

 2 تجهیزات لوله کشی  اینچ2انشعاب  کشی

    

سرمایش و 
   گرمایش

 1 هواساز   دستگاه 720000 

    

سرد خانه و تونل 
   انجماد

 1  سانتیگراد0پیش سردکن اولیه مرغ   دستگاه 270000 1
 2 سانتیگراد0 گوشتپیش سردکن اولیه   دستگاه 340000 1

   دستگاه 380000 1

 -10پیش سردکن ثانویه مرغ وگوشت 
 3 سانتیگراد

 4  سانتیگراد-40 تونل انجماد    دستگاه 750000 1
 5  سانتیگراد- 30سرد خانه    دستگاه 550000 1

 3010300      
  

  تأسیسات مکانیکی -



  

  :تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي-8
     
 مطالب ارائه شده ، نتیجـه گیـري کلـی از فـاز بـازار ارائـه شـده و توجیـه                      در این قسمت با توجه به        

واحد صنعتی بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مـرغ ، بـدلیل نـوع         . پذیري یا عدم آن بررسی می گردد        
محصوالت تولیدي ، نوع تکنولوژي ، استعدادها و ظرفیت منطقه شهریار، محل ایجاد و پیشتیبانی مراکـز                  

داري از امتیازات خاص که نوعاً با تکنولـوژي تولیـد مـرتبط مـی باشـند ، قابلیـت اجـرا را                      دولتی و برخور  
واحد صنعتی مذکور قادر است با استفاده بهینه از منابع اولیـه ، نیـروي انـسانی ، زمـان و              . خواهد داشت   

امعـه ،  تکنولوژي با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر ، در ارتقـاء کیفـی ، کمـک بـه بهداشـت وسـالمت ج          
عالوه بر ایـن پتانـسیل بـالقوه موجـود     . عرضه محصول مورد نیاز مردم استان نقش مناسبی را ایفاء نماید   

، بهمـراه قابلیـت گـسترش فعالیـت         ) گـاو و گوسـفند    ( در منطقه مورد نظر در ارتباط با تولید مواد اولیه           
  .د واحد صنعتی مذکور ، باعث افزایش تولید در آینده اي نزدیک خواهد ش

 
  :    احداث واحد صنعتی بسته بندي گوشت داراي مزایاي زیر می باشد 

  . ارائه گوشت قرمز و گوشت سفید و فرآورده هاي گوشتی براساس اصول و ضوابط بهداشتی ) 1
  . عمل آوري ، بسته بندي و نگهداري گوشت و فرآورده هاي گوشتی ) 2
  .استفاده بهینه از مواد اولیه ) 3
  .صوالت با هزینه مناسب تولید مح) 4
رعایت موارد زیست محیطی و جلوگیري از بروز ضـررهاي زیـست محیطـی بـا احـداث تـصفیه خانـه               ) 5

  . فاضالب جهت حفظ محیط زیست 
  . ایجاد اشتغال در ناحیه ) 6
  .صدور محصوالت و فرآورده ها به استانهاي همجوار و تهران ) 7
  . مکان یابی مناسب طرح ) 8

  .احد کامالً توجیه پذیر می باشد احداث این و
   با توجه به کمبود واحدهاي واحدهاي بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ براي بدست آوردن سـهم      

به زبان سـاده تـر قـادر اسـت تمـامی سـهم بـازار را بـه خـود                . بازار با هیچ مشکلی روبه رو نخواهند بود         
 بهره گیري صحیح از تکنولوژي تولیـدي منجـر بـه            بعالوه وجود برنامه صحیح تولیدي و     . اختصاص دهد   

بهره گیري صحیح از مواد اولیه گردیده که نتیجه آن ارائه محصوالت متنوعی به بازار مـصرف اسـت و بـه         
اگرچـه طیـف متنـوعی از بـسته بنـدي      . تبع آن ارزش افزوده محصوالت تولیدي افـزایش خواهـد یافـت        

ت همانگونه که در مبحث معرفی محصول ارائه گردیـد قابـل      گوشت قرمز و گوشت مرغ با قیمتهاي متفاو       
مع الوصف حسب بررسیهاي انجام شده عرضه گوشـت قرمـز و گوشـت مـرغ بـه شـکل       . عرضه می باشد  



  

 هزار ریال براي هر کیلو امکانپـذیر اسـت   18 و 5/59بسته بندي شده در سالهاي به ترتیب با قیمت هاي      
 درصـد و بـراي گوشـت    6/17متوسط قیمت براي گوشـت قرمـز      رشد   85 لغایت   79ضمن اینکه از سال     

  . درصد بوده است که بطور متوسط از تورم پیش گرفته است4/10مرغ 
  
  

  پیوست
   میزان واردات از کشورهاي مختلف در سالهاي گذشته

  
  1380میزان واردات سال 

 شرح تعرفه كد
كشو
 ارزش ریالي مقدار ر

ارزش 
 دالري

٠٣٠٣٫٧
٩ 

ازاد  ماهي زخانوادهغیرا(ها ماهي- -
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨
  ایر قسمتهايس  و  ماهي فیله

   شماره  مشمول  ماهي گوشتي
،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤

   ماهي مني  و تخم

امارات 
متحده 
 عربي

٥٢٥٠٤ ٩٢١٤٥٧٤٨٥ ٣٦٣٠٦١
٧ 

٠٣٠٣٫٣
٩ 

 ،  پهن  هاي ماهي- -
،Scophthalmidae

 ،Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول یراز مواردغ(، زده

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

   گوشتي قسمتهاي وسایر
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي

   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي

امارات 
متحده 
 عربي

٦٧٠٥٦ ١١٧٦٨٣٢٨٠ ٢٤٩٩٧٩ 



  

   ماهي ومني

  گونه (sole) ( حلوا ماهي- - .
( solea باستثناي ،  

  ،  ماهي  و مني  ، تخم جگرماهي
  فیله  ، باستثناي  یا سرد كرده تازه

   گوشتي  و سایر قسمتهاي ماهي
 ٠٣٫٠٤ شماره   مشمول ماهي

امارات 
متحده 
 عربي

١٤٢١٥٥٠ ٣٠٠ 

 
٠٢٠٤٫٤
١ 

   از نوع  حیوانات گوشت- -
 و  غیر از الشه( ،   زده گوسفند، یخ

   الشه بصورت )  زده   ،یخ  بره شقه
   یا شقه

امارات 
متحده 
 عربي

١٦٤٨٩ ٢٨٩٣٨١٩٥ ٦١٦٨ 

٠١٠٥٫١
٩ 

   و مرغ ، غاز، بوقلمون اردك- -
   بوزن خانگي ، از نوع شاخدار، زنده

  كمتر  و  گرم١٨٥

امارات 
متحده 
 عربي

١٩٦٨٠ ٣٤٥٣٨٤٠٠ ٢٨٢٠ 

١٦٠٤٫٢
٠ 

  ها و كنسروهاي سایر فراورده-
 در  مندرج یر از موارد غ ماهي

 ١٦٠٤٫١١  فرعي هاي شماره

امارات 
متحده 
 عربي

٥١٢٦٥ ٨٩٩٧٠٠٧٥ ١٧٠٣٨ 

١٦٠٤٫١
٩ 

   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -
   شده عه قط عه قط  یا ، كامل
 غیراز موارد   قیدشده باستثناي
   فرعي هاي  در شماره مندرج

١٦٠٤٫١٢ ، ١٦٠٤٫١١ 
 ،
١٦٠٤٫١٣،١٦٠٤٫١٤ 

، ١٦٠٤٫١٥ ، 
١٦٠٤٫١٦ 

امارات 
متحده 
 عربي

٣٨٤ ٦٧٣٩٢٠ ١٠٥ 

١٦٠٤٫١
٤ 

   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -
 (listaos)   ، لیستائوس تن

،  sasda)  گونه(و بونیتو
  ، باستثناي  شده عه قط عه  یا قط كامل

   قید شده

امارات 
متحده 
 عربي

١٣٤٩٣٢٨٢٤ ١٣٧٦٤٢
٠ 

٧٦٨٨٤
٨ 

١٦٠١٫٠
٠ 

   و محصوالت  ، سوسیون سوسیس
 از احشاء یا از   ، از گوشت مشابه
   غذائي هاي  ، فراورده خون

  .   محصوالت  این براساس

امارات 
متحده 
 عربي

٧١٤٤ ١٢٥٣٧٧٢٠ ٢٣٦٣ 

١٦٠٢٫٣
٩ 

  هاوكنسروهاي فراورده- -
  پرندگان  از ،احشاء یا خون گوشت

غیر از  (٠١٫٠٥  شماره خانگي
 ١٦٫٠١  و غیر از شماره)  نبوقلمو

 ١٦٠٢٫٢٠و 

امارات 
متحده 
 عربي

٦٤٨ ١١٣٧٢٤٠ ٤٣٠ 



  

٠٢٠٤٫٢
١ 

   از نوع  حیوانات گوشت- -
)   بره  و شقه غیر از الشه(گوسفند 

   الشه ، بصورت كرده  یا سرد ،تازه
   یا شقه

 ٣٢٧٠ ٥٧٣٨٨٥٠ ٢١٧٥ بحرین

١٥٠٢٫٠
٠ 

 گاو ،   از نوع  حیوانات  هاي چربي
 ،   كرده  یا اب گوسفند یا بز ، خام

 ،   شده  یا استخراج  شده  فشرده حتي
 . ها  حالل با كمك

 ٦٧٧٥٢ ١١٨٩٠٤٧٦٠ ٦١٢٧٣ بحرین

١٦٠١٫٠
٠ 

   و محصوالت  ، سوسیون سوسیس
 از احشاء یا از   ، از گوشت مشابه
   غذائي هاي  ، فراورده خون

  .   محصوالت  این براساس

 ٢٦٨٦١ ٤٧١٤١٠٥٥ ١٢٥٨٤ ینبحر

١٦٠٤٫١
٤ 

   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -
 (listaos)   ، لیستائوس تن

،  sasda)  گونه(و بونیتو
  ، باستثناي  شده عه قط عه  یا قط كامل

   قید شده

 ٦٣٩٤ ١١٢٢١٤٧٠ ٢٦٦٤ بحرین

٠٢٠٤٫٤
١ 

   از نوع  حیوانات گوشت- -
 و   غیر از الشه(،   زده گوسفند، یخ

   الشه بصورت )  زده   ،یخ  بره شقه
   یا شقه

 ٥٠٠٠ ٨٧٧٥٠٠٠ ٢٠٠٠ بحرین

٠٢٠٧٫١
٢ 

١٣١٤٨ ٢٣٠٧٤٧٤٠٠ ١٣١٤٨٠ بحرین -
٠ 

٠٣٠٣٫٣
٩ 

 ،  پهن  هاي ماهي- -
،Scophthalmidae

 ،Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول غیراز موارد(، زده

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

   گوشتي قسمتهاي وسایر
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي

   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي
   ماهي ومني

 ٧٨١٠٨ ١٣٧٠٧٩٥٤٠ ٣٩٠٥٤ بحرین



  

٠٣٠٣٫٧
٩ 

 ازاد ماهي غیرازخانواده(ها ماهي- -
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨
  سایر قسمتهاي  و  ماهي فیله

   شماره  مشمول  ماهي گوشتي
،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤

   ماهي مني  و تخم

١٢١٨٤ ٢١٣٨٣٦٢٢٠ ٦٠٩٢٢ بحرین
٤ 

٠٣٠٦٫٢
٣ 

 ٢١٢٥ ٣٧٢٩٣٧٥ ١٢٥ بحرین   نزده  ، یخ روبیان میگو و- -

٠٢٠٦٫٢
٩ 

 گاو،   از نوع احشاء حیوانات- -
 و جگر  غیر از زبان (  زده یخ

  (  زده گاو، یخ  عاز نو حیوانات

٢٠١٩٩٧ چین
٤ 

١٣٦٢١٨٧١٢
٥ 

٧٧٦١٧
٥ 

٠٣٠٣٫٧
٦ 

 ( مار ماهي- -
(Anguille) 

  زده  ، یخ Anguilla) گونه
 وسایر   ماهي  فیله ، باستثناي

   مشمول  ماهي  گوشتي قسمتهاي
 جگر  و باستثناي ٠٣٫٠٤  شماره

   ماهي  ومني  ،تخم ماهي

 ١٦٩٢٤ ٢٩٧٠١٦٢٠ ٢٣٠٣٣ چین

٠٣٠٣٫٧
٩ 

ازاد  ماهي غیرازخانواده(ها ماهي- -
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨

١٢٧١٧٨٣٥٦ ٧٣٠٨٩١ چین
٥ 

٧٢٤٦٦
٣ 



  

  سایر قسمتهاي  و  ماهي فیله
   شماره  مشمول  ماهي گوشتي

،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤
   ماهي مني  و تخم

١٦٠٤٫١
٤ 

   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -
 (listaos)   ، لیستائوس تن

،  sasda)  گونه(و بونیتو
  ، باستثناي  شده عه قط عه  یا قط كامل

   قید شده

 ١٩٢ ٣٣٦٩٦٠ ١٠٥ عراق

١٦٠١٫٠
٠ 

   و محصوالت  ، سوسیون سوسیس
 از احشاء یا از   ، از گوشت مشابه
   غذائي هاي  ، فراورده خون

  .   محصوالت  این براساس

 ٥٥٥ ٩٧٤٠٢٥ ١١٠٠ عراق

 ،   حیوانات  و شكمبه  ، بادكنك روده  
 ، غیر از   شده عه  قط عه یا قط  كامل
 .   ماهي  و شكمبه  ، بادكنك روده

١٥٩٦٨ ٢٨٠٢٥٠٦٨٥ ٨٣٢٨ فرانسه
٧ 

٠٢٠٤٫٤
١ 

   از نوع  حیوانات گوشت- -
 و  غیر از الشه( ،   زده گوسفند، یخ

   الشه بصورت )  زده   ،یخ  بره شقه
   یا شقه

 ٤٥٩٠ ٨٠٥٥٤٥٠ ١٨٠٠ قطر

٠٣٠٢٫٢
٩ 

 غیراز موارد   پهن  هاي اهيم- -
  فرعي   ردیفهاي مشمول
٠٣٠٢٫٢٢ ، ٠٣٠٢٫٢١ ،

 ،   یا سرد كرده  تازه٠٣٠٢٫٢٣
وسایر    ماهي  فیله باستثناي

   ماهي  گوشتي قسمتهاي
   و باستثناي٠٣٫٠٤  شماره مشمول

   ماهي مني  و  ، تخم جگر ماهي

 ٦٩٤٠ ١٢١٧٩٧٠٠ ٣٥٠٠ قطر

٠٣٠٢٫٦
٩ 

  غیر از خانواده(ها   ماهي- -
 اال   ازاد و قزل ماهي

(Salmonides)  ،
از  (  تن  ،ماهیهاي  پهن  هاي ماهي

  ، شاهThunnus) جنس
 و موارد   روغن ماهي -  ماهي

 (   هاي  شماره مشمول
٠٣٠٢٫٦١،٠٣٠٢٫٦٢ 

،٠٣٠٢٫٦٤، ٠٣٠٢٫٦٣، 
) ٠٣٠٢٫٦٦و  ٠٣٠٢٫٦٥

 ٦٨٤٠ ١٢٠٠٤٢٠٠ ٤٣٣٥ قطر



  

   فیله ، باستثناي  یا سرد كرده تازه
  گوشتي   سایرقسمتهاي و ماهي
 و ٠٣٫٠٤   شماره  مشمول ماهي

   و مني  ،تخم  جگر ماهي باستثناي
  ماهي

٠٣٠٣٫٣
٣ 

 ( Sole) حلوا ماهي- -
   زده ،یخ (Sollea) گونه

 وسایر   ماهي  فیله باستثناي
   مشمول  ماهي  گوشتي قسمتهاي

  وباستثناي ٠٣٫٠٤ شماره
   ماهي  ومني تخمجگر،

 ٣٠٠٠ ٥٢٦٥٠٠٠ ١٢٠٠ قطر

٠٣٠٦٫١
٣ 

١٦٦١٦ ٢٩١٦١٧٨٢٠ ٢٤٦٨٤ قطر    زده  ، یخ روبیان میگو و- -
٤ 

٠٣٠٦٫٢
٣ 

 ٩٦٣٤٠ ١٦٩٠٧٦٧٠٠ ١٠٤٦٠ قطر   نزده  ، یخ روبیان میگو و- -

١٥٠٢٫٠
٠ 

 گاو ،   از نوع  حیوانات  هاي چربي
 ،   كرده  اب یا گوسفند یا بز ، خام

 ،   شده  یا استخراج  شده  فشرده حتي
 . ها  حالل با كمك

 ١٦١١٥ ٢٨٢٨١٨٢٥ ١٤٦٥٠ قطر

  
  1381میزان واردات سال 

 ارزش ریالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
ارزش 
 دالري

   خانگي ، از نوع  و خروس مرغ- -  ٠١٠٥٫١١
   كمتر  و گرم١٨٥  بوزن

 ٤٦٧٤١٠  ٣٤٥٧٤٥٩٦١٢  ٧١٤٤٨  آذربایجان

 ،   حیوانات  و شكمبه  ، بادكنك روده  ٠٥٠٤٫٠٠
 ، غیر از   شده عه  قط عه  یا قط كامل
  .   ماهي  و شكمبه  ، بادكنك روده

 ٢١٨٧١٧  ١٧٣٢٢٣٧٧٠٠  ٧٤٩٨  اسپانیا

   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٤٫١٤
 (listaos)   ، لیستائوس تن

،  sasda)  گونه(و بونیتو
  ، باستثناي  شده عه قط عه  یا قط كامل

    شده قید

 ٢٨٢٥  ٢٢٣٧٤٠٠٠  ٧٥٦  اسپانیا



  

   خانگي ، از نوع  و خروس مرغ- -  ٠١٠٥٫١١
   كمتر  و گرم١٨٥  بوزن

امارات 
متحده 
  عربي

٤٥٦٢  ٣٦١٣١٠٤٠  ٤٨٠ 

   و محصوالت  ، سوسیون سوسیس  ١٦٠١٫٠٠
 از احشاء یا از   ، از گوشت مشابه
   براساس  غذائي هاي  ، فراورده خون
   .   محصوالت این

 ١٤٥٣٥  ١١٥١١٤١٢٠  ٥٤٩٢  بحرین

  هاوكنسروهاي فراورده- -  
  پرندگان  از ،احشاء یا خون گوشت

غیر از  (٠١٫٠٥  شماره خانگي
 ١٦٫٠١  و غیر از شماره)  بوقلمون

  ١٦٠٢٫٢٠و 

 ١٧٣٢٤  ١٣٧٢٠٦٠٨٠  ٨٦٤٠  بحرین

 گاو ،   از نوع  حیوانات  هاي چربي  ١٥٠٢٫٠٠
 ،   كرده  یا اب گوسفند یا بز ، خام

 ،   شده  یا استخراج  شده  فشرده حتي
  . ها  حالل با كمك

 ٣٦٦٠١  ٢٨٩٨٧٨١٤٠  ٢٧٧٥٨  بحرین

   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٤٫١٤
 (listaos)   ، لیستائوس تن

،  sasda)  گونه(و بونیتو
  ، باستثناي  شده عه قط عه  یا قط كامل

    قید شده

 ٣٦٦٧١  ٢٩٠٤٣٢٨٠٤  ١٤١٧٠  بحرین

 گاو،   از نوع احشاء حیوانات- -  ٠٢٠٦٫٢٩
  و جگر غیر از زبان (  زده یخ

   (  زده  گاو، یخ از نوع حیوانات

 ٥٦٩٣٧١  ٤٥٠٩٤٣٢٥٦٢  ١٤٣٨٦٣٥  چین

غیر (  ،  و احشاء خوراكي گوشت-  ٠٢١٠٫٩٠
   خوك از نوع   حیوانات از گوشت
   یا در اب  زده نمك)  گاو  ،از نوع

  جمله  ،از  یا دودي  كرده ، خشك نمك
 یا   گوشت ارد و پودر خوراكي

   احشاء

 ٤٧٤٧٠  ٨٣٣٠٩٨٥٠  ١٣٠٠٠٠  چین

زاد ا ماهي غیرازخانواده(ها ماهي- -  ٠٣٠٣٫٧٩
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨
  سایر قسمتهاي  و  ماهي فیله

 ٧٥٩٨٨٨  ٥٦٨٢٨٨٩٣٧١  ٨٤٠٦٠٢  چین



  

   شماره  مشمول  ماهي شتيگو
،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤

    ماهي مني  و تخم
   و محصوالت  ، سوسیون سوسیس  ١٦٠١٫٠٠

 از احشاء یا از   ، از گوشت مشابه
   براساس  غذائي هاي  ، فراورده خون
   .   محصوالت این

 ٢٢١٥٦  ١٧٥٤٧٥٥٢٠  ١٤٠١٣  عراق

 غیر   نباتي هاي  و عصاره شیره- -  ١٣٠٢٫١٩
   ردیفهاي شماره  از موارد مشمول

 ، ١٣٠٢٫١٢ ، ١٣٠٢٫١١ فرعي
١٣٠٢٫١٤ ، ١٣٠٢٫١٣  

 ٤٧٥  ٣٧٦٢٠٠٠  ٦٧٩  عراق

   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٤٫١٤
 (listaos)   ، لیستائوس تن

،  sasda)  گونه(و بونیتو
  ، باستثناي  شده عه قط عه  یا قط كامل

    شده قید

 ٢٨٠٦١  ٢٢٢٢٤٣١٢٠  ١٠٩٦٥  عراق

  هاوكنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٢٫٣٩
  پرندگان  از ،احشاء یا خون گوشت

غیر از  (٠١٫٠٥  شماره خانگي
 ١٦٫٠١  و غیر از شماره)  بوقلمون

  ١٦٠٢٫٢٠و 

 ٥٠  ٣٩٦٠٠٠  ١٠٠  عراق

   ماهي غیر از خانواده( ها  ماهي- -  ٠٣٠٢٫٦٩
 اال  ازاد و قزل

(Salmonides)  ،
از  (  تن  ،ماهیهاي  پهن  هاي ماهي

  ، شاهThunnus) جنس
 و موارد   روغن ماهي -  ماهي

 (   هاي  شماره مشمول
٠٣٠٢٫٦١،٠٣٠٢٫٦٢ 

،٠٣٠٢٫٦٤، ٠٣٠٢٫٦٣، 
) ٠٣٠٢٫٦٦و  ٠٣٠٢٫٦٥

   فیله اي، باستثن  یا سرد كرده تازه
  گوشتي   و سایرقسمتهاي ماهي
 و ٠٣٫٠٤   شماره  مشمول ماهي

   و مني  ،تخم  جگر ماهي باستثناي
   ماهي

 ٧٥٦  ٥٩٨٧٥٢٠  ٩٠٠  عراق

 ،  پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٣٫٣٩
،Scophthalmidae ،

Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول غیراز موارد(، زده

عربستان 
  سعودي

٣٢٨١٦  ٢٥٩٩٠٢٣٦٠  ٤٥٤٠٨ 



  

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

   گوشتي قسمتهاي وسایر
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي

  ومني   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي
   ماهي

ازاد  ماهي دهغیرازخانوا(ها ماهي- -  ٠٣٠٣٫٧٩
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨
  متهايسایر قس  و  ماهي فیله

   شماره  مشمول  ماهي گوشتي
،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤

    ماهي مني  و تخم

عربستان 
  سعودي

١٣٢٠٨  ١٠٤٦١٠٠٠٠  ٢٦٤٠٠ 

 ،  پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٣٫٣٩
،Scophthalmidae ،

Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول اردغیراز مو(، زده

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

   گوشتي قسمتهاي وسایر
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي

  ومني   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي
   ماهي

 ٥٣٢٣  ٤٢١٥٨٣٩٤  ١٠٦٣٨  عمان

ازاد  ماهي غیرازخانواده(ها ماهي- -  ٠٣٠٣٫٧٩
 ال ا وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨

 ٣٧٠٩  ٢٩٣٧٥٢٨٠  ٧٣٨٠  عمان



  

  سایر قسمتهاي  و  ماهي فیله
   شماره مشمول   ماهي گوشتي

،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤
    ماهي مني  و تخم

 ،   حیوانات  و شكمبه  ، بادكنك روده  ٠٥٠٤٫٠٠
 ، غیر از   شده عه  قط عه  یا قط كامل
  .   ماهي  و شكمبه  ، بادكنك روده

 ١٦٨٧٠٥  ١٣٣٦١٥١٢٣٠  ٧٨٦١  فرانسه

 ،  پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٣٫٣٩
،Scophthalmidae ،

Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول غیراز موارد(، زده

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

   گوشتي قسمتهاي وسایر
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي

  ومني   ، تخم  جگر ماهي استثنايو ب
   ماهي

 ٧٠٩  ٥٦١٥٢٨٠  ٢٠٠٠  فرانسه

   ماهي غیر از خانواده( ها  ماهي- -  ٠٣٠٢٫٦٩
 اال  ازاد و قزل

(Salmonides)  ،
از  (  تن  ،ماهیهاي  پهن  هاي ماهي

  ، شاهThunnus) جنس
 و موارد   روغن ماهي -  ماهي

 (   هاي  شماره مشمول
٠٣٠٢٫٦١،٠٣٠٢٫٦٢ 

،٠٣٠٢٫٦٤، ٠٣٠٢٫٦٣، 
) ٠٣٠٢٫٦٦و  ٠٣٠٢٫٦٥

   فیله ، باستثناي  یا سرد كرده تازه
  گوشتي   و سایرقسمتهاي ماهي
 و ٠٣٫٠٤   شماره  مشمول ماهي

   و مني  ،تخم  جگر ماهي باستثناي
   ماهي

 ٤٢١  ٣٣٣٥٠٨٥  ٧٠٦  فرانسه

   و مرغ ، غاز، بوقلمون اردك- -  ٠١٠٥٫٩٩
   بوزن خانگي نوع ، از اخدار، زندهش

     گرم١٨٥ از  بیش

 ٢٤٠  ١٩٠٣٠١٠  ٤٥  قطر



  

:  ، غیر از موارد زیر  زنده حیوانات  ٠١٠٦٫٠٠
 ،   ماهیها و قشر داران-  الف

 فاقد   و سایر ابزیان صدفداران
، ٠٣٫٠١  ، شمارههاي  فقرات ستون

   كشت-  ، ب٠٣٫٠٧ یا ٠٣٫٠٦
 و سایر   بیني  ذره  موجودات هاي

  و ج ; ٣٠٫٠٢   شماره محصوال ت
 - د٩٥٫٠٨   شماره  حیوانات-

 ٠١٫٠١   هاي  شماره  زنده حیوانات
 و ٠١٫٠٤، ٠١٫٠٣ ، ٠١٫٠٢، 

٠١٫٠٥  

 ٣٠٢٥  ٢٣٩٥٥٠٠٠  ٧  قطر

  گونه (sole) ( حلوا ماهي- -  ٠٣٠٢٫٢٣
( solea باستثناي ،  

 ،   ماهي  و مني  ، تخم جگرماهي
  فیله  ، باستثناي  یا سرد كرده تازه

   گوشتي سایر قسمتهاي  و ماهي
  ٠٣٫٠٤  شماره  مشمول ماهي

 ١٣٨٥٤٥٥  ١٠٩٧٢٧٩٦٢٤٢  ٤٤٢٩٢٠  قطر

   ماهي غیر از خانواده( ها  ماهي- -  ٠٣٠٢٫٦٩
 اال  ازاد و قزل

(Salmonides)  ،
از  (  تن  ،ماهیهاي  پهن  هاي ماهي

  ، شاهThunnus) جنس
 و موارد   روغن ماهي -  ماهي

 (   هاي  شماره مشمول
٠٣٠٢٫٦١،٠٣٠٢٫٦٢ 

،٠٣٠٢٫٦٤، ٠٣٠٢٫٦٣، 
) ٠٣٠٢٫٦٦و  ٠٣٠٢٫٦٥

   فیله ، باستثناي  یا سرد كرده تازه
  گوشتي   و سایرقسمتهاي ماهي
 و ٠٣٫٠٤   شماره  مشمول ماهي

   و مني  ،تخم  جگر ماهي باستثناي
   ماهي

 ٨٠٩١٠  ٦٤٠٨٠٢٥٨٦  ٦٩٦٧٢  قطر

 ،  پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٣٫٣٩
،Scophthalmidae ،

Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول غیراز موارد(، زده

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

   گوشتي قسمتهاي وسایر
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مولمش ماهي

  ومني   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي

 ٣٢٤٥٨٨  ٢٥٧٠٧٣٨٤٢٤  ٢١١٩٢٦  قطر



  

   ماهي
 گاو ، مولد   از نوع  زنده حیوانات-  ٠١٠٢٫١٠

    نژاد خالص

 ١٣٠٣٣٩٩  ١٠٣٢٢٩١٠٠٠٠  ٥٥٠٠٠٠  كویت

   ازاد و قزل  ماهي خانواده- -  ٠٣٠٢٫١٩
 ، (salmonides)اال

  هاي شماره غیرازمواردمشمول
  فرعي

  باستثناي٠٣٠٢٫١٢و٠٣٠٢٫١١
  وسایرقسمتهاي   ماهي فیله

   شماره  مشمول ماهي گوشتي
  جگرماهي وباستثناي٠٣٫٠٤

   ماهي ومني تخم وباستثناي

 ٦٠٠٠٠  ١٠٥٣٠٠٠٠٠  ١٥٠٠٠٠  كویت

  گونه (sole) ( حلوا ماهي- -  ٠٣٠٢٫٢٣
( solea تثناي، باس  

 ،   ماهي  و مني  ، تخم جگرماهي
  فیله  ، باستثناي  یا سرد كرده تازه

   گوشتي سایر قسمتهاي  و ماهي
  ٠٣٫٠٤  شماره  مشمول ماهي

 ٦٣٠٢٧٩  ٤٠٥٤٣٥٦٨٥٠  ٢٣٨٦١٤  كویت

 غیراز موارد   پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٢٫٢٩
  فرعي   ردیفهاي مشمول
٠٣٠٢٫٢٢ ، ٠٣٠٢٫٢١ ،

 ،   یا سرد كرده  تازه٠٣٠٢٫٢٣
وسایر    ماهي  فیله باستثناي

   ماهي  گوشتي قسمتهاي
   و باستثناي٠٣٫٠٤  شماره مشمول

    ماهي مني  و  ، تخم جگر ماهي

 ٦٠٧٦٩  ٤٨١٢٩٣٠٦٨  ٦٣٢٤٥  كویت

   ماهي غیر از خانواده( ها  ماهي- -  ٠٣٠٢٫٦٩
 اال  ازاد و قزل

(Salmonides)  ،
از  (  تن  ،ماهیهاي  پهن اي ه ماهي

  ، شاهThunnus) جنس
 و موارد   روغن ماهي -  ماهي

 (   هاي  شماره مشمول
٠٣٠٢٫٦١،٠٣٠٢٫٦٢ 

،٠٣٠٢٫٦٤، ٠٣٠٢٫٦٣، 
) ٠٣٠٢٫٦٦و  ٠٣٠٢٫٦٥

   فیله ، باستثناي  یا سرد كرده تازه
  گوشتي   و سایرقسمتهاي ماهي
 و ٠٣٫٠٤   شماره  مشمول ماهي

   و مني  ،تخم اهي جگر م باستثناي
   ماهي

 ٥٥٠٤١  ٤٣٥٤٤٢٠٨٧  ٤٤٨٢٣  كویت



  

 ( اال  ازاد و قزل ماهیهاي- -  ٠٣٠٣٫٢٩
(Salmonides) غیراز 

   فرعي  ردیف  شماره موارد مشمول
٠٣٠٣٫٢١ ٠٣٠٣٫١٠ 

  باستثناي  ،  زده ، یخ)٠٣٠٣٫٢٢
   گوشتي  و سایرقسمتهاي  ماهي فیله

  ف ردی  شماره  مشمول ماهي
 ،   جگر ماهي باستثناي  و٠٣٫٠٤

    ماهي  و مني تخم

 ٢٣٠٠٠٠  ١١٤٣٤٥٠٠٠٠  ٢٣٠٠٠٠  كویت

 ( Sole) حلوا ماهي- -  ٠٣٠٣٫٣٣
   زده ،یخ (Sollea) گونه

 وسایر   ماهي  فیله باستثناي
   مشمول  ماهي  گوشتي قسمتهاي

  وباستثناي ٠٣٫٠٤ شماره
    ماهي  ومني جگر،تخم

 ٩٦٢٠٤١  ٥٥٤٦٣٣٨٨١٢  ٣٤٣٣٨٨  كویت

 ،  پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٣٫٣٩
،Scophthalmidae ،

Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول غیراز موارد(، زده

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

   گوشتي قسمتهاي وسایر
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي

  ومني   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي
   ماهي

 ١٤٣٨٥٠  ١١٣٩٣٠٧٥٥٢  ١٣٧٣١٧  كویت

ازاد  ماهي غیرازخانواده(ها ماهي- -  ٠٣٠٣٫٧٩
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
  وارد مشمول و م روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨
  سایر قسمتهاي  و  ماهي فیله

   شماره  مشمول  ماهي گوشتي
،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤

    ماهي مني  و تخم

 ٦٠٧٣  ٤٨١١٠٦٠٠  ٣٨١٠  كویت

  1382میزان واردات سال 



  

 ارزش ریالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
ارزش 
 دالري

   خانگي ، از نوع  و خروس مرغ- -  ٠١٠٥١١
   كمتر  و گرم١٨٥  بوزن

        ٣٦٤٤٨٦٩٥٩٥  ٥٣١٩٦  آذربایجان
٤٦٠٢١٢ 

   خانگي ، از نوع  و خروس مرغ- -  ٠١٠٥١١
   كمتر  و گرم١٨٥  بوزن

        ١٨٢١٩١٧٥٩٢  ٣٧٦٣٩  نستانارم
٢٣٠٠٤٢ 

ازاد  ماهي غیرازخانواده(ها ماهي- -  ٠٣٠٣٧٩
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨
  سایر قسمتهاي  و  ماهي فیله

   شماره  مشمول  ماهي گوشتي
،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤

    ماهي مني  و تخم

         ١٩٧٦٨٣٢٠٠  ٥٢٠٠  ارمنستان
٢٤٩٦٠ 

ازاد  ماهي غیرازخانواده(ها ماهي- -  ٠٣٠٣٧٩
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨
  سایر قسمتهاي  و  ماهي فیله

   شماره شمول م  ماهي گوشتي
،   جگر ماهي  و باستثناي٠٣٫٠٤

    ماهي مني  و تخم

        ٢٤١٦٠٤٧٥٣٧  ١٧٩٥٦٤  اسپانیا
٣٠٥٠٥٦ 

 ،   حیوانات  و شكمبه  ، بادكنك روده  ٠٥٠٤٠٠
 ، غیر از   شده عه  قط عه  یا قط كامل
  .   ماهي  و شكمبه  ، بادكنك روده

        ٥٣٤٨٥٥٦٣١٧  ١٨٠٥٢  اسپانیا
٦٧٥٣٢١ 

   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٤١٤
 (listaos)   ، لیستائوس تن

،  sasda)  گونه(و بونیتو
  ، باستثناي  شده عه قط عه  یا قط كامل

          ٢٧٩٩٧٢٠٠  ٩١٦  اسپانیا
٣٥٣٥ 



  

    شده قید

  ها و كنسروهاي سایر فراورده-  ١٦٠٤٢٠
 در  مندرج رد غیر از موا ماهي

  ١٦٠٤٫١١  فرعي هاي شماره

         ٢١١٠٩٥٨٦٣  ٦٨٥٢  اسپانیا
٢٦٦٥٤ 

 گاو ، مولد   از نوع زنده  حیوانات-  ٠١٠٢١٠
    نژاد خالص

         ٩٠٩٩٦٣٦٠  ٢٧٨٠  افغانستان
١١٤٨٩ 

 گاو ، غیر   از نوع  زنده حیوانات-  ٠١٠٢٩٠
    از مولد نژاد خالص

        ١٢٩٦٧٧٩١٣٠  ٥٠٧٩٢  افغانستان
١٦٣٧٣٥ 

   خانگي ، از نوع  و خروس مرغ- -  ٠١٠٥١١
   كمتر  و گرم١٨٥  بوزن

          ٥٣٧٢٩٢٨٠  ٣٥١٠  افغانستان
٦٧٨٤ 

امارات     گوسفند  از نوع  زنده حیوانات-  ٠١٠٤١٠
متحده 
  عربي

٥٦٧٤٧١٤٢٤٥  ٢٧١١٦٠        
٧١٦٥٠٦ 

امارات     بز  از نوع  زنده حیوانات-  ٠١٠٤٢٠
متحده 
  عربي

٢٧٦٨٧٤٨٠٠  ٢٢٠٨٠         
٣٤٩٥٩ 

   خانگي ، از نوع  و خروس مرغ- -  ٠١٠٥١١
   كمتر  و گرم١٨٥  بوزن

امارات 
متحده 
  عربي

١١٤٥٢٥٠٢٤  ٢١٢٨         
١٤٤٦٠ 

 ،  اي  قهوه  االي قزل(  اال  قزل- -  ٠٣٠٢١١
   استیل  كمان رنگین   االي زلق
   ، قزل  ساحلي  كاتروت  االي هد،قزل
   رودخانه جنوبي شاخه  الئي  ط االي
 یاسرد  ، تازه)  ، سالمو گیال  كرن
 و سایر  ماهي   فیله  ،باستثناي كرده

   مشمول ماهي  گوشتي قسمتهاي
 جگر  و باستثناي٠٣٫٠٤ شماره

   اهي م  و مني  تخم باستثناي و ماهي

امارات 
متحده 
  عربي

٣٦٦٥٥٦٥  ٣٠٠           
٤٦٢ 

 ،   حیوانات  و شكمبه  ، بادكنك روده  ٠٥٠٤٠٠
 ، غیر از   شده عه  قط عه  یا قط كامل
  .   ماهي  و شكمبه  ، بادكنك روده

امارات 
متحده 
  عربي

٥٥٩٩٤٨٣٨٥  ٢٢٣٤         
٧٠٧٠٠ 

   و محصوالت  ، سوسیون سوسیس  ١٦٠١٠٠
 از احشاء یا از   ، از گوشت مشابه
   براساس  غذائي هاي  ، فراورده خون
   .   محصوالت این

امارات 
متحده 
  عربي

٧٠٢٦٤٢٣٤  ٢٧٧٩          
٨٨٧٢ 



  

            
   ماهي ها و كنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٤١٤

 (listaos)   ، لیستائوس تن
،  sasda)  گونه(و بونیتو

  ، باستثناي  شده عه قط عه یا قط  كامل
    قید شده

امارات 
متحده 
  عربي

٢٨٤٨٢٠٩٤٣٢  ١٠٠٤٢٥        
٣٥٩٦٢٣ 

            
  ها و كنسروهاي سایر فراورده-  ١٦٠٤٢٠

 در  مندرج  غیر از موارد ماهي
  ١٦٠٤٫١١  فرعي هاي شماره

امارات 
متحده 
  عربي

١٠٩٦٢٦٠٠٠  ٤٧٥٢         
١٣٨٤٢ 

  گونه (sole) ( حلوا ماهي- -  ٠٣٠٢٢٣
( solea باستثناي ،  

 ،   ماهي  و مني  ، تخم جگرماهي
  فیله  ، باستثناي  یا سرد كرده تازه

   گوشتي سایر قسمتهاي  و ماهي
  ٠٣٫٠٤  شماره  مشمول ماهي

         ٢٤٨٧٤٧٧٦٠  ٩٢٠٠  بحرین
٣١٤٠٨ 

   ماهي ادهغیر از خانو( ها  ماهي- -  ٠٣٠٢٦٩
 اال  ازاد و قزل

(Salmonides)  ،
از  (  تن  ،ماهیهاي  پهن  هاي ماهي

  ، شاهThunnus) جنس
 و موارد   روغن ماهي -  ماهي

 (   هاي  شماره مشمول
٠٣٠٢٫٦١،٠٣٠٢٫٦٢ 

،٠٣٠٢٫٦٤، ٠٣٠٢٫٦٣، 
) ٠٣٠٢٫٦٦و  ٠٣٠٢٫٦٥

   فیله ، باستثناي  یا سرد كرده تازه
  وشتيگ   و سایرقسمتهاي ماهي
 و ٠٣٫٠٤   شماره  مشمول ماهي

   و مني  ،تخم  جگر ماهي باستثناي
   ماهي

          ٨٠٦١٢٧٠  ١١٥٠  بحرین
١٠١٨ 

 ،  پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٣٣٩
،Scophthalmidae ،

Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  

        ٩١٥٣١٠٤٤٠  ٨٤٧٢٠  بحرین
١١٥٥٧٠ 



  

  اره شم مشمول غیراز موارد(، زده
 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف

   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،
   گوشتي قسمتهاي وسایر

 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي
  ومني   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي

   ماهي
 گاو،   از نوع احشاء حیوانات- -  ٠٢٠٦٢٩

 و جگر  زبان ازغیر  (  زده یخ
   (  زده  گاو، یخ از نوع حیوانات

        ٣٨٣٠٨٩٧٨٩٧  ١٠٢٧٦٢٠  چین
٤٨٣٦٩٩ 

 ،  پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٣٣٩
،Scophthalmidae ،

Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول غیراز موارد(، زده

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

  گوشتي قسمتهاي وسایر
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي

  ومني   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي
   ماهي

         ٣٦١٨٨١٦٨٤  ٤٥٩٣٧  چین
٤٥٦٩٢ 

ازاد  ماهي غیرازخانواده(ها ماهي- -  ٠٣٠٣٧٩
  اال وقزل

(Solmonides)  ،
   تن  هاي  ، ماهي  پهن  هاي ماهي

(Thunnus) ماهي ، شاه  ، 
   و موارد مشمول روغن  ماهي

 و ٠٣٠٣٫٧١ ( هاي شماره
 و ٠٣٠٣٫٧٣ و ٠٣٠٣٫٧٢

و  ٠٣٠٣٫٧٥  و٠٣٠٣٫٧٤
 و ٠٣٠٣٫٧٧ و٠٣٠٣٫٧٦

   ، باستثناي  زده ، یخ) ٠٣٠٣٫٧٨
  سایر قسمتهاي  و  ماهي فیله

   شماره  مشمول  ماهي گوشتي
،   جگر ماهي اي و باستثن٠٣٫٠٤

    ماهي مني  و تخم

       ٩٦٥١٦٦٠٤٨٠  ١٢٠٦٢٣٧  چین
١٢١٨٦٤٤ 



  

         ٤٢٦١٤٣٥٢٠  ٧٢٦٤  چین     زده  یخ فیله-  ٠٣٠٤٢٠
٥٣٨٠٦ 

   خانگي ، از نوع  و خروس مرغ- -  ٠١٠٥١١
   كمتر  و گرم١٨٥  بوزن

       ٩٢٩٧٤٠٦٨٠٠  ١٩٠٦٥٧  عراق
١١٧٣٩١٥ 

 (Carpe)  كپور زنده ماهي- -  ٠٣٠١٩٣
  

 ٢٠            ١٥٨٤٠٠  ١٥  عراق

 ،  اي  قهوه  االي قزل(  اال  قزل- -  ٠٣٠٢١١
   استیل  كمان رنگین   االي قزل

   ، قزل  ساحلي  كاتروت  االي هد،قزل
   رودخانه جنوبي شاخه  الئي  ط االي
سرد  یا ، تازه)  ، سالمو گیال  كرن
 و سایر  ماهي   فیله  ،باستثناي كرده

   مشمول ماهي  گوشتي قسمتهاي
 جگر  و باستثناي٠٣٫٠٤ شماره

    ماهي  و مني  تخم باستثناي و ماهي

         ٧٤٤٧٢٧٧٦٠  ١١٠٠٠٠  عراق
٩٤٠٣١ 

   ازاد و قزل  ماهي خانواده- -  ٠٣٠٢١٩
 ، (salmonides)اال

  ايه شماره غیرازمواردمشمول
  فرعي

  باستثناي٠٣٠٢٫١٢و٠٣٠٢٫١١
  وسایرقسمتهاي   ماهي فیله

   شماره  مشمول ماهي گوشتي
  جگرماهي وباستثناي٠٣٫٠٤

   ماهي ومني تخم وباستثناي

        ١٨٤٤٤٢١١٦٠  ٢٦٢٤٦٠  عراق
٢٣٢٨٨١ 

  تن هاي ماهي- -  
  ردیفهاي  شماره غیرازمواردمشمول

 و٠٢٠٣٫٣٢ و٠٣٠٢٫٣١ فرعي
   یا سرد كرده  تازه٠٣٠٢٫٣٣
سایر   و  ماهي  فیله باستثناي

   مشمول ماهي  گوشتي قسمتهاي
 جگر   باستثناي٠٣٫٠٤  ردیف

   ماهي   و مني ، تخم ماهي

         ١٨٥٩٤٥٧٦٠  ٤٠٠٠٠  عراق
٢٣٤٧٨ 



  

   ماهي غیر از خانواده( ها  ماهي- -  ٠٣٠٢٦٩
 اال  ازاد و قزل

(Salmonides)  ،
از  (  تن  ،ماهیهاي  پهن  هاي ماهي

  ، شاهThunnus) جنس
 و موارد   روغن ماهي -  ماهي

 (   هاي  شماره مشمول
٠٣٠٢٫٦١،٠٣٠٢٫٦٢ 

،٠٣٠٢٫٦٤، ٠٣٠٢٫٦٣، 
) ٠٣٠٢٫٦٦و  ٠٣٠٢٫٦٥

   فیله ، باستثناي  یا سرد كرده تازه
  گوشتي   و سایرقسمتهاي ماهي
 و ٠٣٫٠٤   شماره  مشمول ماهي

   و مني  ،تخم  جگر ماهي باستثناي
   ماهي

          ٦١٣٢٤٥٦٠  ٤٩٢٠  عراق
٧٧٤٣ 

 ( اال  ازاد و قزل ماهیهاي- -  ٠٣٠٣٢٩
(Salmonides) غیراز 

   فرعي  ردیف  شماره موارد مشمول
٠٣٠٣٫٢١ ٠٣٠٣٫١٠ 

  باستثناي  ،  زده ، یخ)٠٣٠٣٫٢٢
   گوشتي  و سایرقسمتهاي  ماهي فیله

   ردیف  شماره  مشمول ماهي
 ،   جگر ماهي باستثناي  و٠٣٫٠٤

    ماهي  و مني تخم

         ٣٣٤٤٣٧٨٤٠  ٢٠٠٠٠  عراق
٤٢٢٢٧ 

 ( Sole) حلوا ماهي- -  ٠٣٠٣٣٣
   زده ،یخ (Sollea) گونه

 وسایر   ماهي  فیله باستثناي
   مشمول  ماهي  گوشتي قسمتهاي

  وباستثناي ٠٣٫٠٤ شماره
   ماهي   ومني جگر،تخم

        ١٣٤٩٦٢٢٠٠٠  ٥٠٠٠٠  عراق
١٧٠٤٠٧ 

 ،  پهن  هاي ماهي- -  ٠٣٠٣٣٩
،Scophthalmidae ،

Soleidae 
،Bothidae 

cynoglosside 
،(pleuronectidae 

Citharidae) یخ ،  
   شماره مشمول غیراز موارد(، زده

 ٠٣٠٣٫٣٢ ، ٠٣٠٣٫٣١  ردیف
   ماهي  فیله ،باستثناي) ٠٣٠٣٫٣٣،

   گوشتي قسمتهاي ایروس
 ٠٣٫٠٤   ردیف  شماره مشمول ماهي

  ومني   ، تخم  جگر ماهي و باستثناي
   ماهي

        ٢٧٢٠٥٢٠٠٠٠  ٥٠٢٠٠٠  عراق
٣٤٣٥٠٠ 



  

   زده نمك  ، حتي  كرده خشك ماهي- -  ٠٣٠٥٥٩
 غیراز موارد  نشده   دودي ولي

   فرعي  ردیف  شماره مشمول
٠٣٠٥٫٥١  

          ٣٣٢٨٨٠٠٠  ٥٠٠٠  عراق
٤٢٠٣ 

  1383میزان واردات سال 

 ارزش دالري ارزش ریالي مقدار كشور شرح تعرفه كد
روده بادکنک وشکمبه حیوا نات   ٠٥٠٤٠٠٠٠

, سردکرده, تازه,غیرا زماهي
  کامل یاقطعه, یادودي...

 ٢١٢٢٣٥٫٤٨  ١٨٠٤٠٠١٥٧٠  ٥٨٥٧  اتریش

جز گاوشیري و سایر گاوها ب  ٠١٠٢٩٠٩٠
  مولد نژا دخاص

 ٢٦١٤٥٣٫٩٤  ٢٢٢٢٣٥٨٤٨٦  ٦١٩٩٠  افغانستان

 ٤٨١٠٧٫٥٧  ٤٠٨٩١٤٣٠٤  ٣٩١٠٥  افغانستان  یخ زده,( درسته )جوجه کامل   ٠٢٠٧١٢٠٠

چربي هاي ا زنوع   ١٥٠٢٠٠٩٠
گوسفندیابزکه درجاي دیگر .گاو

  مذکور یا شمول نباشد

امارات 
متحده 
  عربي

٤٣٦٢٦٫٢٥  ٣٧٠٨٢٣١١٣  ٣١٩٠٤ 

امارات   حیوا نات زنده ا ز نوع گوسفند  
متحده 
  عربي

٨٠١٤٣٢١٫١  ٦٨١٢١٧٢٩٣٠٨  ٣٠٨٨٧٣٠ 

امارات   حیوا نات زنده ا ز نوع بز  ٠١٠٤٢٠٠٠
متحده 
  عربي

٣٨٥٤٣٤٥٫١  ٣٢٧٦١٩٣٣١٤٣  ٢٠٦٠١٦٦ 

گرم و ١٨٥مرغ و خروس بوزن   ٠١٠٥١١٩٠
  تر به غیرا زمولد نژا دکم

امارات 
متحده 
  عربي

٨٠٢١٫٦٤  ٦٨١٨٣٩٤٠  ١٢٩١ 

سایرپرندگان زنده غیرمذکور   ٠١٠٦٣٩٩٠
  درجاي دیگر

امارات 
متحده 
  عربي

٣٣٤٨٫٤٢  ٢٨٤٦١٦٠٠  ١٥ 

 ,ikralc... ,ال, ماهي قزل  
atinobauga, 

ealig, ehcapa 
&sgosyrhc  

امارات 
متحده 
  عربي

١٤٩٧٠٫٩  ١٢٧٢٥٢٦٢٠  ٩٦١٠ 

یخ ,( plaice)ماهي دیل   ٠٣٠٣٣٢٠٠ امارات 
متحده 

٣٠٩٢٫٨٢  ٢٦٢٨٩٠٠٠  ١٥٠٠ 



  

  عربي  زده

( fish flat)ماهیهاي پهن   ٠٣٠٣٣٩٠٠
دیل و ,باستثناي فلتان )یخ زده ,

  (ماهي حلوا 

امارات 
متحده 
  عربي

٣٩٦٨١٧٫١٩  ٣٣٧٢٩٤٥٩٩٤  ٤٢١٠٢٧ 

ماهیهایي که در جاي دیگري   ٠٣٠٣٧٩٠٠
یخ ,مذکور و یا مشمول نباشند 

  زده

امارات 
متحده 
  عربي

٢٠٠٨٤٫٢٩  ١٧٠٧١٦٥٠٠  ٢٦٣٢٤ 

, حصوالت ا زماهیهایاقشردا را ن  ٠٥١١٩١٠٠
بزیان ,صدفدا را ن یاسایر
حیوا نات , فاقدستون فقرا ت

  ٣مرده فصل 

امارات 
متحده 
  عربي

٢١٥٢٫١٨  ١٨٢٩٣٥١٢  ١٤٢١ 

روده بادکنک وشکمبه حیوا نات   ٠٥٠٤٠٠٠٠
, سردکرده, تازه,غیرا زماهي

  کامل یاقطعه, یادودي...

امارات 
متحده 
  عربي

٢٩٤٧٨٫١٨  ٢٥٠٥٦٤٥٣٠  ٧٦٠ 

ورده ها یا کنسروهاي ,سایر فر  ١٦٠٤٢٠٠٠
, همچنین قیمه شده, ماهیها

  غیرمذکوریادر جاي دیگر

 ٥١٨٣٫٦٩  ٤٤٠٦١٣٨١  ١٧٢٨  بحرین

ورده ها و کنسروهاي ماهي ,فر  ١٦٠٤١٤٠٠
  لیستائوس و برنیتو, تن 

 ٥١٣٥٤٫١٤  ٤٣٦٥١٠١٤٠  ١٧٧٨٨  بحرین

سوسیون و محصوالت , سوسیس  ١٦٠١٠٠٠٠
ورده هاي غذا ئي بر ا ,فر, مشابه

  ساس ا ین محصوالت

 ١١٩٠٨٫٩٧  ١٠١٢٢٦٢٤٠  ٣٠٠٠  بحرین

ورده ها و کنسروهاي ماهي ,فر  ١٦٠٤١٤٠٠
  لیستائوس و برنیتو, تن 

 ٤٩٢٥٠٫٠٦  ٤١٨٦٢٥٤٤٥  ١٦٧٨٧٫٨  تركمنستان



  

چربي هاي ا زنوع   ١٥٠٢٠٠٩٠
گوسفندیابزکه درجاي دیگر .گاو

  مذکور یا شمول نباشد

 ١٠١٦٢٥٫٨٩  ٨٦٣٨٢٠٠٥٤  ٧٤٥٠٩  تركمنستان

  گرم٢٠٠٠مرغ و خروس بوزن   ٠١٠٥٩٢٩٠
  poletبجز مولد نژا د

 ٤١٠٢٩٫٧٧  ٣٤٨٧٥٣٠٤٦  ٢١٩٣٢  تركمنستان

گرم و ١٨٥مرغ و خروس بوزن   ٠١٠٥١١٩٠
  کمتر به غیرا زمولد نژا د

 ٦٣٢٩٦٫٠١  ٥٣٨٠١٦٠٦٩  ١٦٣٣٩  تركمنستان

( fish flat)ماهیهاي پهن   ٠٣٠٣٣٩٠٠
دیل و ,باستثناي فلتان )یخ زده ,

  (ماهي حلوا 

 ١١٥٢٦٫٢٢  ٩٧٩٧٢٨٧٥  ١٧٥٦٠  یهترك

تازه یا سرد کرده که در , تن   ٠٣٠٢٣٩٠٠
جاي دیگري مذکور یا مشمول 

  نباشد

 ٣٣٨٥٨٣٫٥٤  ٢٨٧٧٩٦٠١٢٠  ٣٩٩٠٠٠  عراق

( fish flat)ماهیهاي پهن   ٠٣٠٣٣٩٠٠
دیل و ,باستثناي فلتان )یخ زده ,

  (ماهي حلوا 

 ٤٩٧٤٥٨٫٢٥  ٤٢٢٨٣٩٥١١٣  ٥٩٣٨٠٠  عراق



  

) ال , قزل, زا د,انوا ده ماهي  ٠٣٠٣٢٩٠٠
زا دا , ال و ماهي, باستثناي قزل

ا طلس ودا نوب , را م, قیانوس
)  

 ١٥٢٩٤٤٨٫٨  ١٣٠٠٠٣١٥٠٩٦  ١٧٧٩٣٧٠  عراق

 ٣٣٦٨٤٨٫١٥  ٢٨٦٣٢٠٩٣٤٥  ٦٠١٤٦٥  عراق  (ا لکل میلیک )متانول   ٢٩٠٥١١٠٠

تازه یا سردکرده ,  پهن ماهي  ٠٣٠٢٢٩٠٠
  (دیل و حلوا , باستثناي فلتان )

 ٢٠٧٣٣٢٩٫٩  ١٧٦٢٣٣٠٤٣٩٥  ٢٤٠١٠٢٤  عراق

 و   ، سوسیون سوسیس  
 از   ، از گوشت  مشابه محصوالت

  هاي  ، فراورده احشاء یا از خون
 .   محصوالت  این  براساس غذائي

  

 ٤٢٥٤٤         ٣٣٦٩٤٨٤٨٠  ١٦٩٢٩  عراق

  هاوكنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٢٣٩
  از ،احشاء یا خون گوشت

 ٠١٫٠٥  شماره  خانگي پرندگان
و غیر از )  غیر از بوقلمون(

  ١٦٠٢٫٢٠ و ١٦٫٠١  شماره

 ٢١٩٢٩         ١٧٣٦٧٧٦٨٠  ٣٨٩٩٠  عراق

  ها و كنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٤١٤
   ، لیستائوس  تن ماهي

(listaos) گونه(یتوو بون  
(sasda یا  ، كامل 

  قید ، باستثناي  شده عه قط عه قط
    شده

 ٩١٩٣١         ٧٢٨٠٩٣٥٢٠  ١٢٨٧٠  عراق

  ها و كنسروهاي فراورده- -  ١٦٠٤١٩
   شده عه قط عه قط  یا  ، كامل ماهي

 غیراز موارد   قیدشده باستثناي
   فرعي هاي  در شماره مندرج

١٦٠٤٫١١ ، 
١٦٠٤٫١٢ ، 

١٦٠٤٫١٣،١٦٠٤٫١٤ 
 ،١٦٠٤٫١٥ ، 

١٦٠٤٫١٦  

 ١١٠٥٩         ٨٧٥٨٧٢٨٠  ٣٨٤٠  عراق



  

  ها و كنسروهاي سایر فراورده-  ١٦٠٤٢٠
 در  مندرج  غیر از موارد ماهي

  ١٦٠٤٫١١  فرعي هاي شماره

 ٦٩٧٢         ٥٥٢٢٥٣٦٨٠  ٣٧١٥٧  عراق

  
  1384میزان واردات سال 

كد 
 ارزش ریالي مقدار كشور ح تعرفهشر  ٠٣٠٢٢٢٠٠

ارزش 
 دالري

 تازه یا Plaice,حلوا ماهیان   
  سرد کرده

 ٢١٣٨  ١٩٣٩٨٠٧٤  ٦٦٠  بحرین

 ١٢٥٨٠  ١١٢٧٦٤٧٤٠  ١١٧٤١  بحرین  تازه یاسردکرده,سایرماهیها  

 ٢٢٦٨  ٢٠٥٩١١٧٢  ٧٠٠  بحرین  یخ زده,) plaice(حلوا ماهیان   

هیهایي که در جاي دیگري مذکور ما  
  یخ زده,و یا مشمول نباشند 

 ٢٤٠٠٠  ٢١٨٠٤٠٠٠٠  ٥٠٠٠  ارمنستان

 تازه یا Plaice,حلوا ماهیان   
  سرد کرده

امارات 
متحده 
  عربي

٧٧٧٣  ٦٩٦١٥٩٠٨  ٢٣٨٤ 

امارات   تازه یاسردکرده,سایرماهیها  
متحده 
  عربي

٧٨٢٠  ٧٠٤٠٥٩٤١  ٥٤٢٨ 

یخ ,) fish flat(ماهیهاي پهن   
حلوا و کفشک ,باستثناي فلتان (زده 

(  

امارات 
متحده 
  عربي

٤٣٦٤٢٨  ٣٨٨٩٢٣٧١٦٥  ٣١٤٩١٨ 

ماهیهایي که در جاي دیگري مذکور   
  یخ زده,و یا مشمول نباشند 

امارات 
متحده 
  عربي

٥٢٠٤٢  ٤٧٢١٧٧٠٦٦  ٦٢٢٨٢ 

امارات   هیخ زد,فیله ماهي   ٠٣٠٥٥٩٠٠
متحده 
  عربي

١١٠٠  ٩٧٩٦٦٠٠  ٢٧٥ 

دودي نشده , ماهي خشک کرده   ٠٣٠٣٣٩٠٠
  )باستثناي ماهي روغن (

امارات 
متحده 

١٣٦٦١٠  ١٢٢٩٤١٩٣٢٠  ١١٧٩٠ 



  

  عربي

یخ ,) fish flat(ماهیهاي پهن   ٠٣٠٣١٩٠٠
حلوا و کفشک ,باستثناي فلتان (زده 

(  

 ٥٢٨٠٠  ٤٧٤٨٣٠٤٠٠  ٤٤٠٠٠  پاكستان
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