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 فنی بررسی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

نگ سفید تا کرم روشن و محصولی به ر میباشد که پنیر یکی از محصوالت آب WPCیا  پنیرپروتئین آبکنسانتره 

 آید ودست می کردن و حذف مواد معدنی و الکتوز از آب پنیر پاستوریزه به طعم مالیم است که به وسیله خشک

وب یکی مانند رسهای جداسازی فیزروشهای غیر پروتئینی به وسیله باشد. ترکیبپروتئین می % 80 %تا 50حاوی 

این  دیل اسیدیتهمتعادل، برای تع pH مناسب با باتشوند. همچنین از ترکیجدا میدادن، فیلتراسیون یا دیالیز 

حاللیت  ت هضم وشود. کنسانتره پروتئین آب پنیر به دلیل دارا بودن خصوصیاتی مانند قابلیاستفاده می محصول

دار یی برخورش باالکنندگی، قابلیت زدن و تشکیل کف از ارز، قابلیت تشکیل ژل، امولسیونباال، ایجاد ویسکوزیته

 .باشد می

تواند حاوی درصدهای مختلف آید، میپنیر به دست میاین محصول که از حذف مواد معدنی و الکتوز از آب

کنندگی آن در مواد یا پودر در دسترس خواهد بود. خواص عمل مایعصورت باشد و به  % 80 %تا 50 از پروتئین

 پروتئین آن متفاوت خواهد بود. درصدغذایی بسته به 

 :کاربرد محصول -2-2

-ردهی، فرآویصنایع نانوا کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف غذایی نظیر صنایع لبنی،پنیر کنسانتره پروتئین آب

 د.های گوشتی و غیره دار، فرآوردههای نانوایی و قنادی
 های غذایی ای فرآوردهه عنوان پرکننده و برای بهبود ارزش تغذیهب 

 هاکردن شیرینیهای ذرت و غنیکردن فرآوردهغنی  

 محصول خشک ماده افزایش منظور به پنیر و ماست های کننده پایدار تولید در 

 پنیر و بستنی پودینگ، چاشنی، ماکارونی، تولید در کننده غنی 

 شده بازسازی نوزاد شیر یا و نوزادان شیرخشک تولید 

 دهدهن اتصال عنوان به همچنین و محصول پروتئین بردن باال برای گوشتی های فرآورده تولید  

 نان بیاتی کاهشدر 

 رح فرآیند تولید:ش -2-3

 روش های یا تبادل یونی کروماتوگرافیاولترافیلتراسیون )فرا پاالیش( و با روش پنیر کنسانتره پروتئین آبپودر 

 شود ویمتولید  وسپس خشک کردن و با حذف مواد معدنی و الکتوز از آب پنیر غشایی دیگر نظیر نانوفیلتراسیون 

بوده و رنگ و  ردرصد پروتئین به صورت پود 80و حداکثر  50حداقل  حاوی در روش فرا پاالیش کنسانتره پروتئین

یت باال، ابلیت حاللقامکان تولید کاال با درصد پروتئین های دیگر نیز هست . این محصول دارای  .عطر مناسبی دارد

 .قابلیت تشکیل ژل، خاصیت امولسیون کنندگی، ونیز تشکیل کف است
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 اقتصادی  بررسی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

هزار تن  450شرکت تولید مواد لبنی در کشور در حال فعالیت هستند که ساالنه  1000ر حال حاضر بیش از د

رسد. از یک میلیون تن در سال می 3تا  2ها به میزان پنیر تولیدی توسط این شرکتکنند. حجم آبپنیر تولید می

ز اتصادی است و ضرر اق موجبکاری که چندسالیست کارخانجات انجام می دهند (  )پنیر به پودرسو تبدیل آب

بدیل ترا در پی دارد.بنابراین  شدیدی محیطیعنوان پساب، آلودگی زیستسوی دیگر رهاسازی آن در طبیعت به

 این محصول لبنی شود.  افزودهتوجه ارزشتواند موجب افزایش قابلپنیر به کنسانتره پروتئین میاین حجم از آب

 

 :  سال گذشته 3ت محصول در میزان صادرا -3-2

 برحسب تن96-92صادرات از سال 
 1396 1395 1394 1393 1392 کدتعرفه

از دو يا چند  آلبومين شير، همچنين تغليظ شده

 35022000پنير )الکتوسرم( پروتئين آب
- - - - 350 

 

 

 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

ولید نه تجواز و پروا ستان گلستان تاکنون هیچدر ا تا کنون طبق آخرین آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت

پروانه  6تعداد و درصد 90پیشرفت فیزیکی  باجواز  یککشور صادر نگردیده است.امادر کنسانتره پروتئین آب پنیر

 وجود دارد. تن  320اسمی  بهره برداری با ظرفیت

یچ هاکنون تنشان می دهد ر این زمینه اخذ شده از کارشناسان متخصص دبااین حال مطالعات میدانی واطالعات 

 محصول راتولید نمی کند وفرصت دراین زمینه وجود دارد.واحد تولیدی این 

 

 سال گذشته : 3ت محصول در میزان واردا -3-4

 

 

 برحسب تن96-92واردات از سال 
 1396 1395 1394 1393 1392 نام محصول

از دو يا چند  آلبومين شير، همچنين تغليظ شده

 35022000پنير )الکتوسرم( پروتئين آب
396 22 323 75 152 

 تن 193سال گذشته: 5ميانگين واردات 



5 

 

 

 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ريالی

 )ميليون ريال(

 ارزش ارزی

 )يورو(

 جمع کل

 )ميليون ريال(

 3000  3000 ريال( 500000قيمت مترمربع  6000)متراژزمين

 41556  41556 ساختمان ها و محوطه سازی

 9554  9554 تاسيسات

 41975  41975 ماشين آالت و تجهيزات

 1210  1210 وسائط نقليه

 4970  4970 لوازم آزمايشگاهی ، اداری و ايمنی 

 10226  10226 %10هزينه های پيش بينی نشده 

 800  800 برداری هزينه های قبل از بهره

 113291  113291 جمع سرمايه ثابت
 

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ريالی

 )ميليون ريال(

 ارزش ارزی

 ) يورو (

 جمع کل 

 (ميليون ريال)

 648  648 ماه ( 2خريد مواد اوليه )

 1137  1137 ماه (1حقوق و دستمزد )

 136  136 ماه (1ساير هزينه ها )

 1921   جمع

 1921 جمع کل
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ريال(

 ارزش کل

 )ميليون ريال(

 15400 14000000 1100 توليد سالن

 16800 12000000 1400 انبار

 1800 6000000 300 سوله تاسيسات

 900 12000000 75 آزمايشگاهسالن 

 2800 14000000 200 ساختمانهای اداری رفاهی،خدماتی

 600 6000000 100 ساختمان پيش تصفيه

 3000 1000000 3000 محوطه سازی

 256 800000 320 ديوارکشی ) متر (

 41556   جمع

 
 

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )ميليون ريال(

 برق
کيلو وات به همراه تابلوی اصلی وفرعی وکابل کشی و موتور  300انشعاب

 ژنراتور
3030 

 گاز
 متر مکعب 150000انشعاب واشتراک

 به همراه طراحی شبکه ولوله کشی
680 

 400 به همراه لوله کشی وساير وسايل  اينچ 2/1انشعاب  آب

 2526 مترمکعبی 2000به همراه ديگ بخار  متر مکعبی 10کمپرسور صنعتی 1 هوای فشرده

 465 24000عدد اسپيلت   7 سرمايش

 188 خط تلفن به همراه کابل کشی 2 سيستم ارتباطی

سيستم پيش 

 تصفيه
 2265 شامل حوضچه بتنی ومتعلقات پمپ وهمزن وسيستم هوادهی

 9554  جمع
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 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )يورو(

 ارزش کل

 )يورو(

 ارزش واحد

 )ريال(

 ارزش کل

 )ميليون ريال(

واحد تغليظ کننده فيلم 

 ريزشی سه مرحله ای
1   24400000000 24400 

مخزن دوجداره بيست 

 هزار ليتری استيل
2   787500000 1575 

غشا نانو سراميکی با 

تن در روز آب 1ظرفيت 

 (MFپنير)

1 

  

1600000 16000 

 41975     جمع

 

 یشگاهی ، اداری و ایمنی :لوازم آزما  -4-5

 

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ريال(

 ارزش کل

 )ميليون ريال(

 2000 2000000000 1 لوازم آزمايشگاهی

 2760 2760000000 1 اداری

 210 210000000 1 ايمنی

 4970   جمع

. 

 نقلیه : وسائط -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ريال(

 ارزش کل

 )ميليون ريال(

 60 30000000 2 ليفتراک دستی

 1150 1150000000 1 تنی3ليفتراک 

 1210   جمع
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 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 )ميليون ريال( هزينه کل شرح

 70 هزينه مطالعات و مشاوره و کارشناسی

 20 قراردادهاهزينه تنظيم و ثبت 

 60 هزينه حقوق و دستمزد در دوره اجرا

 273 دازیهزينه آموزش نيروی انسانی  وراه ان

 377 هزينه راه اندازی آزمايشی

 800 جمع
 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 سته بندی مورد نیاز:نوع ، مقدار و هزینه مواد اولیه و ب -4-8

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ريالی

 )ميليون ريال(

 ارزیارزش 

 (يورو)

 ارزش کل

 )ميليون ريال(

 3750  0.25 15000 تن آب پنير

 134  0.02 6700 عدد مواد بسته بندی)پاکت(

 3884     جمع

 انسانی مورد نیاز: نوع ، نیروی -4-9

 جمع حقوق ماهانه حقوق ماهانه  تعداد شرح

 )ريال(

 ساالنهجمع حقوق 

 )ميليون ريال(

 کادر اداری :

 480 40000000 40000000 1 مديريت

 900 75000000 15000000 5 کارمند

 کادر توليد :

 1200 100000000 20000000 5 متخصص

 3240 270000000 15000000 18 ماهر

 3276 273000000 13000000 21 غير ماهر

 4548    %50هزينه رفاهی 

 13644    جمع
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 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه

 ارزش واحد

 )ريال(

 ارزش کل

 )ميليون ريال(

 Kw300 576000 1400 806 برق

 28 4000 7000 مکعب متر آب

 225 1500 150000 مکعب متر گاز طبيعی

 44 400 109500 دقيقه ارتباطات

 1103    جمع

 استهالک و تعمیر و نگهداری  ساالنه: -4-11

 شرح
 ارزش دارايی

 )ميليون ريال (

 تعمير و نگهداری استهالک

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 831 2 2909 7 41556 ساختمان و محوطه سازی

 191 2 955 10 9554 تأسيسات

 1679 4 4197 10 41975 ماشين آالت و تجهيزات

 199 4 994 20 4970 اثاثيه و لوازم اداری

 49 4 242 20 1210 وسيله نقليه

 295 2.9 930 9.1 10226 %10هزينه های پيش بينی نشده 

 0 0 160 20 800 هزينه های قبل از بهره برداری

 3244  10387  100457 جمع

 رآورد درآمد  ساالنه:ب -4-12

 توليد ساالنه شرح
 فروش واحد

 ) ريال(

 درآمد ريالی

 )ميليون ريال(

 درآمد ارزی

 (يورو)

 کل درآمد

 )ميليون ريال(

 80000   800000000 100 کنسانتره پروتئین آب پنیر

 80000    100 جمع

  ريال محاسبه شده است 322620000هر تن قيمت تمام شده محصول به ازای     . 

  می باشد.ريال   800000قيمت فروش هر کيلو محصول مشابه در بازار 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

پنیر آب یباال حجم درکشور توسط واحدهای لبنی ومتناسب باآنهزار تن پنیر  450ساالنه  باتوجه به تولید

اقتصادی  سود پنیر به پودر از یک سو تبدیل آب ، در سال میلیون تن 3تا  2ها به میزان تولیدی توسط این شرکت

 را در پی دارد.شدیدی محیطی عنوان پساب، آلودگی زیستو از سوی دیگر رهاسازی آن در طبیعت به زیادی ندارد

توجه ابلقتواند موجب افزایش کنسانتره پروتئین میمحصوالت دیگر مثل پنیر به بنابراین تبدیل این حجم از آب

دستی لبنی  بعنوان یکی ازصنایع پایین سرمایه گذاری دراین بخشاین محصول لبنی شود. از این رو  افزودهارزش

 می تواند فرصت مناسبی ایجاد نماید.

توان با ای را ساخته است که میامانهکشور س نیزدر بنیانهای دانشیکی از شرکتالزم به ذکراست دراین رابطه 

نش فنی هرچند داپنیر تولید کرد.کنسانتره پروتئینی آب کیلو 300صنعتی روزانه اندازی آن در مقیاس راه

 وتکنولوژی الزم رامی توان دراین زمینه ازکشورهای اروپایی وچین خریداری نمود.

 

 :ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان – 6

  کارخانه پنیر دراستان( 15و وجود مواد اولیه فراوان وارزان قیمت)سهولت دسترسی 

 عتی استانشرکت شهرکهای صن در ارزان قیمت به زیربنایی خدمات سایر و گاز برق، آب، زمین، تأمین 

  صنعتی واحدهای اندازی راه برای اعطایی تسهیالت و امکانات ارتباطی به دسترسی  

 های صنعتی استان گلستان نیاز درشهرك مورد تاسیسات به دسترسی با مناسب زمین تامین 

 دسترسی به بازار فروش و امکان صادرات کاال 

  جهت صادرات مرز آسیانه میانه و راه ریلی،هوایی ودریاییدسترسی به 

 

 : تماس اطالعات -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 شرکت کیفیت سازان سبز نام شرکت :

 گرگان . خیابان مالقاتی ششم.مجتمع فراز آدرس :

 017-32252209 تلفن تماس :

  hsjavad@yahoo.com  پست الکترونیک :

 دستگاه اجرایی مربوطه :سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان 

 نام و نام خانوادگی نماینده :خانم مهندس سمانه رضایی

 زمان صنعت معدن تجارتسا -کاری هفتمش-لوارشکاریب -آدرس :گرگان

 01732345461-4تلفن تماس :

 smtgol.barname@chmail.ir: الکترونیکپست 

 

mailto:hsjavad@yahoo.com

