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 فنی بررسی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

حم طعم مزا یچگونهمایعی بی رنگ، شفاف ، دارای مزه شیرین، بدون هشربت فروکتوز یا شربت ذرت با فروکتوز باال 

ه شیرین یاز بو خصوصیات کاربردی بسیار مشابه شکر می باشد. این شیرین کننده در تمام محصوالت غذایی که ن

صولی مح وزتر می باشد. شربت فروکتشدن دارند می تواند جایگزین شکر شود این درحالیست که از شکر ارزان

های ستون ور ازامالً طبیعی و استحصال شده از نشاسته ذرت است. از تبدیل بخشی از گلوکز به فروکتوز طی عبک

 آید.بدست می "شربت فروکتوز"ایزومریزاسیون توسط آنزیم گلوکوایزومراز 

 :کاربرد محصول -2-2

که نشان  55روکتوز فو  42رایج فروکتوز شربت فروکتوز دارای انواع مختلفی به شرح ذیل است ولی اکثرا در دو نوع 

 شود.دهنده محتوای فروکتوز می باشد، تولید می

  ارد باشد. مو قندی است طبیعی و بدون رنگ و بو که منبع کربوهیدرات های قابل تخمیر می : 55فروکتوز

 نی.یریاستفاده آن در صنعت نوشابه، آبمیوه، نوشیدنی های گازدار، ماء الشعیر، صنعت نان و ش

  می  ماندگاری وبه عنوان شیرین کننده، طعم دهنده، روان کننده، بهبود دهنده رنگ، بافت  : 42فروکتوز

 .باشد. موارد استفاده آن در صنعت نان، شیرینی و انواع نوشیدنی های میوه ای

  شد. با جدد میاین شربت دارای طبیعت مایع، کنترل ویسکوزیته و فرآیند کریستالیزاسیون م: ۳0فروکتوز

ی اع دسرهاو انو موارد استفاده آن در مربا، کمپوت، مارماالد، باقلوا، حلوا، بستنی، سس مایونز، کچاپ

 شیرین

  ز، کارامل، گهایی از قبیل پودینگ، دسر،  : امروزه مصرف شربت گلوکز در تولید فرآورده 20فروکتوز

 .ستنیبرشمالو، مل، ماباسلق، دِسِر، گز، کارا مارشمالو و باسلق گسترده است. موارد استفاده آن در پودینگ،

  د استفاده آن در نبات دارد. موار ای در صنعت تولید آب : این شربت قابلیت کاربرد گسترده 10فروکتوز

 .نبات های سخت و انواع شیرینی شیرینی باقلوا، آب

 

 رح فرآیند تولید:ش -2-3

یل لوکز تبدگکامل به  . نشاسته با هیدرولیز یدآهای ذرت بدست می  ذرت در پاالیشگاه نشاسته بعنوان ماده اولیه از

د ده می شوور دامی شود. سپس محلول گلوکز از ستون های که در آن آنزیم گلوکز ایزومراز تثبیت گردیده است عب

 امیدهن الوز باکه طی آن بخشی از گلوکز به فروکتوز تبدیل می گردد. محصول بدست آمده که شربت ذرت با فروکت

د نیاز ر مواردی مور% فروکتوز می باشد. برای تولید شربتی با فروکتوز بیشتر که د 42% گلوکز و  58می شود حاوی 

ردد( شربت حاصله از % فروکتوز استفاده می گ 55است ) مثل نوشابه های گاز دار که در آن ها از شربتی با تقریبا 

 س از جداپرد و شود که این رزین ها فروکتوز را به خود می گی بستری از رزین تبادل کننده یون عبور داده می

 .کردن آن میتوان شربتی با فروکتوز باالتر تهیه کرد
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 اقتصادی  بررسی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

 شربت اصلی اکاربرد.ام مرباکاربرد دارد انواع و نوشابه تولید جمله از غذایی صنایع مختلف سطوح در فروکتوز شربت

 صنایع ذال باشد و  می لیتر 42 حدود کشور در سرانه نوشابه مصرف است زیرا سازی نوشابه صنایع در فروکتوز

  .میباشد محصول این اصلی هدف بازار کشور داخل نوشابه سازی

 80جمعیت رشد رخن گرفتن نظر در با و میشود استفاده فروکتوز گرم 8لیتر نوشابه میلی 100 هر در به اینکه باتوجه

اتوجه به کل تقاضا ب.است شده محاسبه تن در سال 268800محصول این برای ساالنه تقاضای میلیون نفرمیزان 

 تن در سال میباشد. ۳00000مصرف در صنایع تخمیری و مربا و.... در حدود 

 

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

 برحسب کیلوگرم96-92صادرات از سال 

 میانگین 1۳96 1۳95 1۳94 1۳9۳ 1۳92 کدتعرفه

17025000 - - - 600 29194 14898 

175026000 - - - 7566۳0 ۳742477 224955۳ 

 تن 2264سال گذشته:  5میانگین صادرات 

 

 

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

ستان ز در اپروانه ای جهت تولید فروکتوطبق آخرین آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت تا کنون هیچ جواز و 

 %25یه زیر جواز صفر وبق 4جواز صادر گردیده که پیشرفت فیزیکی  10گلستان صادر نگردیده وبرای کل کشور 

ده در سال قبل تن که طبق آمار بدست آم 226020عدد با ظرفیت اسمی  ۳میباشد تعداد پروانه های بهره برداری 

 تن تولید داشتیم. 56000

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

 برحسب کیلوگرم96-92واردات از سال 

 میانگین 1۳96 1۳95 1۳94 1۳9۳ 1۳92 کدتعرفه

17025000 7525 1550 101 800895 2۳2012 208416 

175026000 4190۳60 8740744 999۳080 7۳64609 207225 609920۳ 

 تن 6۳07سال گذشته:  5میانگین صادرات 
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 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 3000 - 3000 زمین

 46373 - 46373 ساختمان ها و محوطه سازی

 5380  5380 تاسیسات

 77878 778777 0 تجهیزاتماشین آالت و 

 1210  1210 وسائط نقلیه

 4970  4970 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 13881 77877 5093 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 748  748 هزینه های قبل از بهره برداری

 153440 856654 66774 جمع سرمایه ثابت

 153440 جمع کل

 ه است .ریال در نظر گرفته شد 100000نرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی یورو 

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل 

 (میلیون ریال)

 117333  117333 ماه (2خرید مواد اولیه )

 1137  1137 ماه (1)حقوق و دستمزد 

 134  134 ماه ( 1سایر هزینه ها )

 118604  118604 جمع

 118604 جمع کل
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 22400 14000000 1600 تولید سالن

 12000 12000000 1000 انبار

 675 9000000 75 سوله تاسیسات

 1050 14000000 75 سالن آزمایشگاه

ساختمانهای اداری 

 ،رفاهی،خدماتی
300 12000000 3600 

 6648 6648000000 - محوطه سازی

 46373 -  جمع

 
 

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 ریال()میلیون 

 برق
کیلو وات به همراه  300انشعاب

تابلوی اصلی وفرعی وکابل کشی و 

 موتور ژنراتور 

3030 

 گاز
 متر مکعب 150000انشعاب واشتراک

 به همراه طراحی شبکه ولوله کشی
680 

 آب
به همراه لوله کشی   اینچ 2/1 انشعاب

 وسایر وسایل
400 

 725 متر مکعبی 10 صنعتی کمپرسور هوای فشرده

 465 24000 اسپیلت  عدد 7 سرمایش

 80 خط تلفن به همراه کابل کشی 2 سیستم ارتباطی

 5380  جمع
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 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 77878  778777  1 خط کامل فروکتوز

 77878     جمع

ن خط کامل تولید فروکتوز) مخزن مخلوط کردن ، تجهیزات مایع کردن نشاسته، برج مایع کرد

لتر( محلول نشاسته، گرم کننده ، مخزن تبدیل به قند، مخزن رنگبری اولیه،تجهیزات صافی )فی

 ( ،تجهیزات ایزومریزاسیون ،تجهیزات رنگبری ثانویه ،تغلیظ کننده

 ماشین نندهواردک شرکتهای از قیمت استعالم پایه بر تولید خط نیاز مورد تجهیزات کل قیمت             

  الری 100000 یورو هر ازای به که است شده آورد بر یورو 777،778 با اروپایی،برابر آالت      

 است شده محاسبه        

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

 

 تعداد شرح
 واحدارزش 

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 2000 2000000000 1 لوازم آزمایشگاهی

 2760 2760000000 1  اداری

 210 210000000 1 ایمنی

 4970   جمع
 

 : وسائط نقلیه -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 60 30000000 2 لیفتراک دستی

 1150 1150000000 1 تنی3لیفتراک 

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

 )میلیون ریال( هزینه کل شرح

 70 هزینه مطالعات و مشاوره و کارشناسی

 20 هزینه تنظیم و ثبت قراردادها

 60 هزینه حقوق و دستمزد در دوره اجرا

 273 دازیوراه انهزینه آموزش نیروی انسانی  

 325 هزینه راه اندازی آزمایشی

 748 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 ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزیارزش 

 (یورو)

 ارزش کل

 ریال()میلیون 

 682000  15500000 44000 تن نشاسته ذرت

 22000  11000000 2000 تن آنزیم گلوکز آمیالز

 704000     جمع

 انسانی مورد نیاز: نوع ، نیروی -4-9

 )میلیون ریال( جمع حقوق ساالنه جمع حقوق ماهانه)ریال( حقوق ماهانه  تعداد شرح

 کادر اداری :

 480 40000000 40000000 1 مدیریت

 900 75000000 15000000 5 کارمند

 کادر تولید :

 1200 100000000 20000000 5 متخصص

 3240 2700000000 15000000 18 ماهر

 3276 2730000000 13000000 21 غیر ماهر

 4548    %50هزینه رفاهی 

 13644   50 جمع
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 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 Kw300 576000 1400 806 برق

 28 4000 7000 مکعب متر آب

 225 1500 150000 مکعب متر گاز طبیعی

 44 400 109500 دقیقه ارتباطات

 1103    جمع

 عمیر و نگهداری  ساالنه:استهالک و ت -4-11

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 927 2 3246 7 46373 ساختمان و محوطه سازی

 269 5 538 10 5380 تأسیسات

 3115 4 7788 10 77878 ماشین آالت و تجهیزات

 248 5 994 20 4970 اثاثیه و لوازم اداری

 48 4 242 20 1210 وسیله نقلیه

 4607  12808   جمع

 رآورد درآمد  ساالنه:ب -4-12

 تولید ساالنه شرح
 فروش واحد

 ) ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )یورو(

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 875000 - 900000 17500000 تن 50000 فروکتوز

 875000     جمع

  ریال محاسبه شده است.       14723000قیمت تمام شده محصول به ازای هر تن 

  می باشد.ریال  17500قیمت فروش هر کیلو محصول مشابه در بازار 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 1970ال دود سحدرگذشته شکر تنها از نیشکر بدست می آمد و بعدها چغندرقند نیز به یک منبع تولید شکر تبدیل شد. 

ها، نان رینیی، شیدر دنیا مطرح شد که امروز دیگر در ترکیبات بسیاری از موادغذای ای عجیبکنندهمیالدی، حضور شیرین

آن  ه دنیا ازرتی کها جا افتاده است . این ماده شیرین کننده فروکتوز می باشد که ازذرت بدست می آید.ذها و نوشیدنی

تلف از نایع مخصشد، ولی در حال حاضر میحداکثر بهره را میبرد ولی در کشورما تنها به عنوان خوراک دام استفاده 

 فروکتوز در مواداولیه محصوالت خوداستفاده می کنند.

ر ست هرچندداقتصادی و راحتی تأمین نسبی آن نسبت به شکر، واردات آن به ایران بسیار باال این محصول به دلیل صرفه

د ها  و کمبود کارخانه جات تولیکنندهردات شیرینها و وابستگی به واسال اخیر باتوجه به نوسانات قیمت شکر، تحریم

 ت و صنایعشکال کننده فروکتوز در کشورزمینه مشکالتی را در مسیر تأمین مواداولیه بر سر راه کارخانجات شیرینی و

وز برداری از تکنولوژی ربهرهبومی و با  اما کشور ما این امکان رادارد تا با اتکا به دانش.ها ایجاد نمودکنندهنیازمند به شیرین

ویژه کشورهای هجهانی ب را در کشور افزایش دهد وحتی بعد از تأمین نیاز داخل، حضور در بازارهای« فروکتوز »دنیا، تولید 

 .همسایه را در دستور کار خود قرار دهد

 توجه با باشدواشته وتحریم د  بحران زمان در کشور آن به زیادی کمک تواند می کشور یک خودکفایی اینکه به توجه حال با

 است صرفه به مقرون نظراقتصادی از فروکتوز تولید کارخانه احداث که می دهد نشان شده انجام اقتصادی محاسبات اینکه به

 در که گرفت یجهنت توان می محصول و مصرف باالی آن در صنایع نوشابه سازی، این واردات میزان به توجه با همچنین و

  .باشد می سودآور گذار سرمایه برای همچنین و واستان مناسب  کشور برای کارخانه این احداث

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

 کشور داخل در مناسب اولیه مواد وجود و داخلی مناسب بازار 

 شکر در صنایع بازار مناسب به جهت ارتقاء سطح فرهنگ جامعه واستفاده از فروکتوز جایگزین 

 )امکان صادرات بدلیل نزدیکی به یکی از کشورهای مصرف کننده این محصول)ترکمنستان 

 های صنعتی استان شرکت شهرک از ارزان قیمت به زیربنایی خدمات سایر و گاز برق، آب، زمین، تأمین 

 امکان دریافت تسهیالت دولتی 

  استان گلستان(سهولت دسترسی به مواد اولیه جهت تولید)وجود ذرت در 

 هوای معتدل در استان وجود آب و 

 : تماس اطالعات -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 نام شرکت : شرکت کیفیت سازان سبز

 آدرس : گرگان . خیابان مالقاتی ششم.مجتمع فراز

 017-۳2252209تلفن تماس : 

  hsjavad@yahoo.com  پست الکترونیک :
 دستگاه اجرایی مربوطه :سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان 

 نام و نام خانوادگی نماینده :خانم مهندس سمانه رضایی

 عت معدن تجارتسازمان صن -کاری هفتمش-لوارشکاریب -آدرس :گرگان

 017۳2۳45461-4تلفن تماس :

 smtgol.barname@chmail.ir: پست الکترونیک

mailto:hsjavad@yahoo.com
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