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 معرفی پروژه -1
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 فنی بررسی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

از زیم الکتان آنبه عنوان قند موجود در شیر که دستگاه گوارش برخی افراد به علت فقد )الکتوز(مادهالف(

رات از بوهیدقادر به هضم وجذب آن نبوده در اذهان عموم از محبوبیت خوبی برخوردار نیست ولی این کر

ه دارد هدر عباجزای مهم شیر بوده و نقش مهمی را در فیزیولوژی گوارش و جذب برخی مواد مانند کلسیم 

 .، کاربردهای صنعتی آن نیز بسیار زیاد است

 :  ب( فرآیند تهیه الکتوز خوراکی از آب پنیر

 امالح و ...(  (تغلیظ آب پنیر) با یا بدون گرفتن چربی ،پروتئین،1

 (جدا سازی الکتوز به روش تبلور و ترسیب2

 جدا سازی الکتوز از آب پنیر :

 ،کنند تبلور الکتوز آنرا سرد میبرای  پس از تغلیظ آب پنیر ، (1

 ،شود از نمک فلزات به خصوص فلزات قلیایی خاکی برای رسوب الکتوز استفاده می (2

 ،گردد  از الکل برای جدا سازی الکتوز و رسوب آن استفاده می (3

 .ر هست(تغلیظ آب پنیر به روش اسمز معکوس)در واحدهای بزرگ صنعتی استفاده میشود و هزینه ب (4

ز آب پنیر اآن به شکل بلور ناخالص التکتوز  %39الکتوز در مرحله جدا سازی پروتئین و بیش از 29%*

 .ی شود جهت تغذیه دام استفاده م %32قابل مصرف برای انسان و  %68شوند بدین ترتیب تا  جدا می

بنی، کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف از جمله صنایع تولید محصوالت ل    حصول:کاربرد م -2-2

 دارد. پزشکیهای صنایع نانوایی و فرآورده

تبخیر بصورت بلور در  آب پنیر پس از اشباع شدن و تن 1334:از آب پنیر شرح فرآیند تولید (2-3-1

ددا مده مجردد ،الکتوز به دست آگ آمده و در داخل ظرف خاص تخلیه شده و آب مازاد آن نیز خارج می

 .بدست می آید در سالپودر الکتوز تن400شستشو و خشک شده و سرانجام 

تن الکتوز حاصل از شیر در سال نیاز به 600ست بنا براین گرم الکتوز ا5گرم شیر دارای  100(هر 2-3-2

 .(ی شود فاده مالبته شیر عالوه بر الکتوز ، پنیر و ماست و کره و خامه و غیره است )تن شیر دارد3000
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 اقتصادی  بررسی -3

 با توجه به میزان واردات این محصول از کشورهای مختلف به میزانرد تقاضای محصول:برآو - 3-1

 2بعد السبوده است در یون تن میل 1.9برآورد تقاضای واقعی به میزان  94میلیون تن در سال 2حدود 

  .است تقریبا ثابت بودهاین مقدار  96(در سال 95میلیون تن)

تولید و صرفا وارداتی بودن این  به دلیل عدمسال گذشته :  3میزان صادرات محصول در  -3-2

 .محصول،  هیچگونه صادراتی نداشتم

 ی صورت نمیونه تولیددر حال حاضر هیچگ میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

 .گیرد

 تنیک میلیون نهصد هزار  94ت در سال میزان واردا سال گذشته : 3میزان واردات محصول در  -3-4

 .تاسبوده تقریبا ثابت  96افزایش یافت و در سال  تنبه حدود دو میلیون  95در سال  د کهوب
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 مالی: بررسی -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 5000 - 5000 ل (ریا 1000000متر مربع از قرار هر متر مربع  5000)زمین 

 24800 - 24800 ساختمان ها و محوطه سازی

 3090 - 3090 تاسیسات

 13650 - 13650 ماشین آالت و تجهیزات

 2800 - 2800 وسائط نقلیه

 1118 - 1118 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 5045 - 5045 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 500 - 500 هزینه های قبل از بهره برداری

 56003 - 56003 سرمایه ثابت

 8847 - 8847 سرمایه درگردش

 64850 - 64850 سرمایه گذاری کل

 است . در نظر گرفته شده یورو  الم بانک مرکزینرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس اع

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 () یورو 

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 6844 - 6844 ماه (  2خرید مواد اولیه ) 

 1461 - 1461 ماه ( 2حقوق و دستمزد )

 542 - 542 ماه (2سایر هزینه ها )

 8847 - 8847 جمع
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 زمین: -4-1

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 5000 100000 5000 زمین

 

 اختمان ها و محوطه سازی :س  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

0001 سالن تولید  00000051  15000 

 5000 10000000 500 انبارها

 1500 15000000 100 آزمایشگاه و کارگاه

 1500 15000000 100 سردخانه

00000012 100 خدماتی اداری و رفاهی و  1200 

 600 300000 2000 محوطه سازی

 24800  3800 جمع
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 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 80 1 کاو40ژنراتور 

 1000 1 تاسیسات برقی و برق رسانی

 80 1 تابلو بزرگ و کوچک)برق(

 200 1 آب و آبرسانیتاسیسات 

 80 1 لیتر10000منبع سوخت 

 150 1 لیتر20000منبع هوایی آب 

 600 1 تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

 100 1 سیستم سوخت رسانی

 200 1 سیستم اطفای حریق

 600 1 بسیستم تصفیه فاضال

  جمع
3090 
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-4

 تعداد شرح
 واحدارزش 

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 100 100000000 - - 1 مخزن

 500 100000000 - - 5 الکتروپمپ سانتریفیوژ

 800 400000000 - - 2 مبدل حرارتی استیل

 200 200000000 - - 1 کنتور حجمی

 600 300000000 - - 2 مخزن نگهداری مواد

 150 50000000 - - 3 الکتروپمپ 

 900 900000000 - - 1 پاستوریزاتور 

 2000 1000000000 - - 2 سپراتور

 800 800000000 - - 1 هموژینایزر مواد

 800 200000000 - - 4 تانک سه جداره

 600 300000000 - - 2 مخزن ذخیره 

 1600 800000000 - - 2 ماشین بسته بندی

 150 150000000 - - 1 تری بلندر

 700 700000000 - - 1 سیستم تولید آب سرد

 800 800000000 - - 1 سیستم شستشو

 1500 1500000000 - - 1 تجهیزات سردخانه باالی صفر

 800 800000000 - - 1 تجهیزات گرمخانه

 100 100000000 - - 1 دستگاه شرینگ پک

 50 50000000 - - 1 برچسب زن

 500 500000000 - - 1 قطعات یدکی

 13650  - جمع
 

 



9 

 

 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 300 300000000 یک سری لوازم آزمایشگاهی

 716.4 716400000 سری کامل اداری

 101.6 101600000  ایمنی

 1118   جمع

 

 لیه :وسائط نق -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 600 600000000 1 وانت نیسان

 600 600000000 1 تنی 3لیفتراک 

 1600 1600000000 1 کامیون یخچال دار

 2800 0 0 جمع

 زینه های قبل از بهره برداری :ه  -4-7

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 100 و اخذ مجوز هزینه مطالعات اولیه و تاسیس شرکت

 100 هزینه های دوره اجرای طرح

 200 هزینه های مربوط به دریافت تسهیالت

 100 هزینه آموزش و بهره برداری آزمایشی

 500 جمع
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 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

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

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 36506 - 12170000 3000 تن شیر گاو

 2668 - 2000000 1334 تن آب پنیر

ظروف پالستیک پودر الکتوز)یک 

 کیلوگرمی(

 2000 - 2000 1000000 عدد

 160 - 80000 2000 کیلو نایلون شرین پک)سلفون( و برچسب

 300 - 3000 100000 عدد کارتن

 41634 - جمع کل

 

 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -4-9

 تعداد شرح
  حقوق ماهانه

 )ریال(

 جمع حقوق ماهانه

 ریال(میلیون )

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 480 40 40000000 1 مدیریت

 648 54 18000000 3 کارمند

 576 48 16000000 3 نگهبان

 کادر تولید :

 900 75 25000000 3 متخصص

 1320 110 22000000 5 ماهر

 1920 160 16000000 10 غیر ماهر

 2922 %50هزینه رفاهی 

 8766   25 جمع
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-10

ساالنه   مصرف واحد شرح  ارزش واحد 

 )ریال(

 ارزش کل

ریال()میلیون   

 *کیلووات ساعت300روز)برق 

00005 کیلووات ساعت (7/0ساعت در روز*8*150  1500 75 

00040 متر مکعب آب  0051  60 

 30 10000 3000 لیتر بنزین

0005 10000 لیتر گازوئیل  05  

00002 متر مکعب گاز  2000 04  

   جمع
  

255 

 ساالنه:استهالک و تعمیر و نگهداری   -4-11

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 496 2 1736 7 24800 ساختمانها و محوطه سازی

 155 5 309 10 3090 تاسیسات  

 683 5 1365 10 13650 ماشین آالت و تجهیزات

 56 5 224 20 1118 اثاثیه و لوازم اداری و لوازم آزمایشگاه

 140 5 560 20 2800 وسایل نقلیه

 0 - 505 10 5045 متفرقه و پیش بینی نشده

  جمع
4699 

 
1530 

 برآورد درآمد  ساالنه: -4-12

 شرح
تولید 

 )تن(ساالنه

 فروش واحد

 ریال(  هزار)

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )یورو(

 درآمد کل

 ریال( )میلیون

 48000 - 48000 80000 600 مش خوراکی200مش و  80الکتوز

 36000 - 36000 90000 400 مش دارویی200مش و  80الکتوز

 84000 - 84000  1000 جمع

  ریال محاسبه شده است.     هزار  56680  تنقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

  (ریال هزار 200000)وارداتی  محصول مشابه در بازارتن قیمت فروش هر 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 1)سود آوری باال 

 2))کمک به کاهش آلودگی محیط زیست ) رها شدن آب پنیر در طبیعت 

 3)از نظر محاسبات مالی:الف(بازگشت سرمایه در طی دو نیم سال ب(نرخ بازده داخلیIRR 32%    

 4 د در استان (وجود دامداریهای صنعتی و سنتی زیا5(وجود چندین کارخانه شیر در استان گلستان

مت فزایش قیا(کاهش صادرات پودر الکتوز که معموال از آلمان وارد شده و با توجه به 6گلستان  

سبت نارز از یک طرف ،  از طرف دیگر بهای تمام شده محصول و بهای آماده برای فروش به 

اخته سکتوز ی آن نصف می باشدبه همین دلیل، تمام داروها و مکملهای غذایی که از پودر الخارج

لید هم تو برای مصرف کننده توجیه دارد و یمت آنها کاهش می یابند،در این حالت هم میشوند ق

ای االهبا ک م شدهکاهش بهای تما هایپارامتر  با توجه بهافزایش تولید و اشباع بازار  با(7کننده  

 ت نمود.مبادرت به صادرا گلستان می توان وجود مواد اولیه انبوه در استانمشابه خارجی و 

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

الف(به دلیل کاهش آالیندگی میتواند در هر شهرک صنعتی با توجه به مشوقهایی در خصوص 

ت مشتقا خوشه های صنعتی در کاالی نیم ساخته مربوط بهواگذاری زمین دارد اجرا گردد ب(با وجود 

ی دارا شیر پودر الکتوز نیز میتواند در چرخه خوشه صنعتی قرار گیرد ج(بعضی از شهرکهای صنعتی

 معافیت مالیاتی هستند که این طرح میتواند در آن شهرکها اجرا گردد
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 : تماس اطالعات -7

 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 بهره ور جوانهنام شرکت :

 6گرگان گلشن دهم کوی دوشنبه ای آدرس :

 09111700667تلفن تماس :

  yahoo.com2007jalaly@پست الکترونیک :

 

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 گلستان استان تجارت معدن صنعت سازمان: مربوطه اجرایی دستگاه

 رضایی سمانه مهندس خانم: نماینده خانوادگی نام و نام

 تجارت معدن صنعت سازمان -هفتم شکاری-بلوارشکاری -گرگان: آدرس

 01732345461-4: تماس تلفن

 smtgol.barname@chmail.ir: الکترونیک پست

mailto:jalaly2007@yahoo.com

