
 

 :معرفـی طرح و هدف از اجراي آن  - 1

  ایجاد واحد صنعتی براي تولید محصول تولید کنسانتره پروتئین لبنی و الکتوز : نام طرح 

در حال حاضر تولید داخل براي محصوالت طرح تکافوي نیاز کشور را نداده و لذا بخشی از نیـاز  : هدف از اجراي طرح 

 .هدف طرح تولید داخل براي جایگزینی واردات می باشد  لذا. کشور از طریق واردات تامین می گردد 

  :وع و مشخصات محصول ن -2

نی شیر به عنوان مـاده  ولی با توجه بر ماهیت ف. محصول طرح حاضر تولید کنسانتره پروتئین لبنی و الکتوز می باشد

ت زیر در فهرسـت کـاالیی طـرح    استفاده و همچنین نیاز بازار به انواع پروتئین ها ، تولید مجموعه محصوالاولیه مورد 

کنسانتره پودر آب پنیـر   -پروتئین پودر پنیر  -پروتئین کازئین آنزیمی  -کنسانتره پروتئین شیر . قرار داده شده است

الکتوز غذایی و داروئی و خامه پاستوریزه کلیه محصوالت فوق از شیر بدست خواهند آمد و انتخاب آنها نیز با توجه  -

موارد کاربرد ایـن محصـوالت در صـنایع غـذایی و     . در شیر و قابلیت جداسازي آنها صورت گرفته استبر مواد موجود 

  . داروئی می باشد 

 :زارابررسی بــــ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  : کنندگان عمده مصرف

  تولید کنندگان محصوالت آردي ، شیرینی جات ، بستنی ، غذاي کودك ، شکالت ها ، پنیر ، ماست ، اسنک ها  

  همچنین الکتوز داروئی که یکی از محصوالت طرح است در دارو سازي داراي کاربرد است.    

  ):ل حاضرحا( مصرف ظاهري میزان

  تن  - هاي گذشته  میزان مصرف ظاهري محصوالت طرح طی سال برآورد -  1شماره 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 شرح محصول

 کنسانتره پروتئین شیر

 700 700 700 200 200 200 تولید داخل

 700 700 0 0 0 00 واردات

 0 0 0 0 0 0 صادرات

 1400 1400 700 200 200 200 مصرف

 پروتئین کازوئین

 387 387 187 187 187 187 تولید داخل

 35 26 46 71 62 99 واردات

 0 0 0 0 0 0 صادرات

 422 413 233 258 249 286 مصرف

 الکتوز غذایی و داروئی

 5100 5100 1100 900 900 900 تولید داخل

 4283 3689 1813 3314 1891 1024 واردات

 0 0 0 0 0 0 صادرات

فمصر  1924 2791 4214 2913 8789 9383 

کنسانتره پودر آب پنیر 

پروتئین پودر پنیر+   

 40,951 40,951 40,951 40,951 40,010 14,000 تولید داخل

 3999 961 1096 484 546 480 واردات

 0 0 0 0 0 0 صادرات

 44,950 41,912 42,047 41,435 40,556 14,480 مصرف

 خامه

 218,708 214,420 201,420 195,235 182,250 182,250 تولید داخل

 0 0 0 0 0 0 واردات

 10321 10712 10630 7628 7096 6281 صادرات

 208,387 203,708 190,790 187,607 174,622 175,969 مصرف

  



 

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  میزان تقاضا در سالهاي آتی

 1399 1398 1397 1396 1395 1394 شرح

 1672 1623 1575 1530 1485 1442 کنسانتره پروتئین شیر

 504 489 475 461 448 434 کنسانتره پروتئین کازوئین

 10881 10616 10357 10105 9858 9617 الکتوز غذایی و داروئی

پروتئین پودر پنیر+ نتره پودر آب پنیر کنسا  45849 46766 47701 48655 49628 50621 

 230566 226712 222923 219196 215532 211930 خامه

   :میزان کسب بازارهاي صادراتی 

ینـده نیـز تنهـا    آدر مورد . در سالهاي گذشته به دلیل پایین بودن حجم تولید در کشور ، تنها براي خامه صادرات وجود داشته است 

البته در طرح حاضر به دلیل استفاده از تکنولوژي باال در تولیـد ، امکـان صـادرات بـه     . براي خامه صادرات در نظر گرفته شده است 

لیکن در طرح مورد بررسی به دلیل نیاز داخل از لحـاظ کـردن صـادرات    . بازارهاي جهانی براي کلیه محصوالت کامال مهیا می باشد

  . ینده صرف نظر شده و پتانسیل صادراتی طرح به عنوان مزیت آن معرفی شده استسال آ 5طی 

  .ارائه شده است 1شماره در جدول  : )در حال حاضر( میزان تولیدات داخلی

  ارائه شده است 1ر جدول شماره د: میزان واردات در سالهاي گذشته  

  

  : پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید طرح

  ظرفیت پیشنهادي طرح

تنام محصوال ردیف  ظرفیت اسمی واحد 

 210 تن پودر کازئین آنزیمی 1

 510 تن پودر کنستانتره پروتئین شیر 2

 200 تن پروتئین پنیر 4

درصد 35خامه  5  3840 تن 

 187.5 تن پودر کنسانتره پروتئین آب پنیر 6

 875 تن الکتوز غذایی 7

 1000 تن الکتوز دارویی 8
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 :نظر روش تولید و تکنولوژي مورد  -4

  .کانادا خریداري خواهد شد    ATA Food Biotechرکتدانش فنی تولید از ش

 .فرایند تولید ذیال آورده شده است 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   : والت طرحقیمت فروش محص

محصوالت مورد بررسی طرح داراي تولید داخل مشابه بوده و لذا قیمت فروش محصوالت مشـابه بـه عنـوان مبنـاي قیمـت گـذاري       

البته باید گفت که به دلیل انتخاب تکنولوژي تولید باال در این طرح ، مسلما محصـوالت  . محصوالت طرح حاضر نیز قرار گرفته است 

والت موجـود در  و ارزش غذایی باالتر برخوردار خواهند بود ، لیکن در اینجا قیمت ها معادل بـا  قیمـت محصـ    تولیدي نیز از کیفیت

  .نظر گرفته شده است

  )کیلوگرم/ریال(قیمت فروش   شرح

  000/270  پروتئین کازئین آنزیمی

  000/260 پروتئین پودر پنیر

  000/115 درصد 35خامه 

 000/250  کنستانتره پروتئین شیر

 000/180  کنسانتره پودر آب پنیر

 000/190  الکتوز غذایی

  000/290  الکتوز دارویی
  

   : )در بازارهاي داخل(مشابه خارجی  قیمت محصول

    .الت مشابه داخلی به فروش می رسنددرصد باالتر از قیمت محصو پانزدهمحصوالت خارجی موجود در بازار  با قیمت حدود 

تن در ساعت 10خام رشی  

امه خ

٩٠٠٠ kg/h 
چربی گرفته شده رشی  

1280- 900 kg/h 

562.5 kg/h 
شیر چربی گرفته 

افزودن 

562.5 kg/h پنیر دلمه   

  

فیلتراسیون 

7875 kg/h آب  
 پنیر

372.5kg/h 
کنسانتره پروتئین 

 شیر

 تیمار قلیایی
 فیلتراسیون

 خشک کردن

87 kg/h 
انتره پروتئین کنس

 شیر
مایع پروتئین آب  7200 kg/h 

شیر پرمیت  
واحد تولید 

خشک کن 

625 kg/h 

پودر الکتوز قابل تبدیل 

الکتوز   580

  2.5 kg/h 

*  مکمل کلسیم  

 

100 kg/h 
کنسانتره پروتئین آب 

 پنیر

130 kg/h 

پودر کازوئین 

  312 

شستشو با هیدرواکسید 

سدیم و خشک کردن 

 کن محلول با خشک

123 kg/h 

 کنسانتره پروتئین پودر پنیر 

 



 

 :ابعاد فیزیکی طرح  -5

  .  پیشنهاد شده است منطقه ویژه اقتصادي بیرجنداین طرح در اجراي  :محل اجراء 

  مترمربع  12000  :مساحت زمین 

  متر مربع  1400  : انبارها    -          متر مربع  4000 :  تولیدي   -   :سطح زیربنــا 

  متر مربع  600سایر           -           متر مربع  300    :  اداري   -                   

 کیلو وات  3000  :   برق   -          روزانهمتر مکعب   45     : آب   - : امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  خط  5تلفن   :زیرساخت هاي ارتباطی   -       روزانهمتر مکعب   1760     :   گاز  -                                         

 رنف 44 :تعداد نیروي انسانی طرح 

  

  جدول سرمایه گذاري طرح               :ابعاد اقتصادي طرح  -6

 شرح ردیف
 هزینه ریالی

)میلیون ریال(  

 هزینه ارزي

)یورو(  

 معادل کل ریالی

)میلیون ریال(  

 3996 - 3996 زمین 1

 3314 - 3314 محوطه سازي 2

 30,025 - 30,025 ساختمان سازي 3

 904,313 24,339,000 52,448 ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4

 25,800 - 25,800 تاسیسات 5

 1,200 - 1,200 تجهیزات آزمایشگاهی 6

 1,400 - 1,400 وسایط نقلیه 7

 500 - 500 لوازم اداري 8

)ریالی ٪10ارزي و % 3( متفرقه و پیش بینی نشده 9  11,469 730,170 34,980 

هاي ثابتجمع دارایی  130,152 25,069,170 1005528 

 11,333 0 11,333 هزینه هاي قبل از بهره برداري 10

گذاري ثابت هاي سرمایه جمع هزینه  141,485 25,069,170 1016861 

 18,487 0 18,487 سرمایه در گردش 11

کلگذاري  هاي سرمایه جمع هزینه  159,972 25,069,170 1035348 

 

    : تحلیل حساسیت طرح نسبت به تغییرات نرخ ارز -7

صـادي طـرح از ایـن تغییـرات ، در اینجـا تحلیـل       با توجه بر نوسانات نرخ ارز در کشور و متاثر شدن شـاخص هـاي مـالی و اقت   

 : است دهیگرد ارائه ریز جدول درنرخ ارز نیز بررسی و نتایج  راتییتغ به طرح کلی داخل بازده نرخ تیحساس

IRR )ریال( نرخ هر یورو  )میلیون ریال( کل سرمایه گذاري )نرخ بازده داخلی طرح(  

 %28.80  1,020,203  34000  

 %28.00  1,070,341  36000  

 %27.20  1,120,479  38000  

 %26.45  1,170,617  40000  

 %25.82  1,220,755  42000  

 %25.20  1,270,893  44000  



 

 :پیش بینی شاخص هاي اقتصادي طرح  -8

 شاخص هاي مالی طرح

 شرح عنوان

 سال 10 عمر مفید منظور شده در طرح

IRR)29.42 )نرخ بازده داخلی طرح 

NPV )428251 میلیون ریال - )لی کل سرمایهخالص ارزش فع  

 درصد 23 )1394(ویژه به فروش در سال اول بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 درصد 36 )1397(ویژه به فروش در سال حداکثر بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 صددر 41 )1394(ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال اول بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 درصد 90 )1397(ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال حداکثر بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 سال 3.4 دوره بازگشت سرمایه بصورت عادي

 تسهیالت پیشنهادي ارزي بلند مدت
  یورو 20.290.994

 میلیون ریال 653,370معادل (

  میلیون ریال 18457 تسهیالت پیشنهادي ریالی کوتاه مدت

 دو سال ول دوره اجراي طرحط

  

  : ارزیابی نهایی  -9

طرح حاضر یک طرح نسبتا جدید در کشور است که تولید محصوالت پروتئین لبنی و مشـتقات الکتـوز را در دسـتور    

در حـال  . بررسی هاي بازار نشان از وجود تقاضا به دلیل کمبود تولید کننده داخلـی در کشـور مـی باشـد     . کار دارد 

بنـابر ایـن بـه لحـاظ     . از نیاز کشور از طریق واردات و بخش دیگر از طریق تولید داخل تامین می گردد  حاضر بخشی

همچنین در مورد این محصوالت باید گفت که به علـت اسـتفاده از تکنولـوژي    . بازار طرح کامال توجیه پذیر می باشد 

التري به نسبت محصوالت موجود در بازار برخـوردار  باال در تولید آنها ، محصوالت تولیدي از کیفیت و ارزش غذایی با

  . خواهند بود و انتظار می رود که استقبال خوبی از آنها در مقابل محصوالت مشابه بازار گردد 

از نقطه نظر فنی نیز دانش فنی و ماشین آالت طرح از شرکت کانادایی تامین خواهد گردید و بـا توجـه بـر مشـکالت     

ارتباط سیاسی کشورمان با کشور فوق ، ارتباطالت مالی از طریق شرکت ترکیه اي که شعبه اي از شرکت اصـلی مـی   

توان گفت که با در نظر گرفتن تامین بخشـی از سـرمایه    از نگاه اقتصادي و مالی نیز می. باشد ، انجام خواهد گردید 

گذاري مورد نیاز سرمایه گذاري طرح از منابع تسهیالت بانکی به دو حالـت ارزي و ریـالی ، طـرح در هـر دو صـورت      

  . داراي توجیه اقتصادي مناسب می باشد

  .  ی شده استاز اینرو با در نظر گرفتن جمیع جهات اجراي طرح پشنهادي توجیه پذیر ارزیاب


