
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 تولید کره پاستوریزه اسپرید موضوع 

 هشتگرد یاستان البرز، شهرک صنعت اجرا محل

ی
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ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 445322 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 411،114 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 412 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 2،622 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 12 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 534521
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تای

ن
ی

صاد
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مال

 

 5184% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 2834 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  سر به سر نقطه

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
31% 

 نفر 81 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی پروژه-1

 هدف از اجرای طرح تولید کره پاستوریزه اسپرید به طور کلی نیل به اهداف زیر می باشد:

 

 کاهش واردات  -1

 تامین نیاز داخلی  -4

 صادرات به کشورهای همسایه و ارز آوری  -5

 ورود به بازارهای جهانی و اختصاص دادن سهمی از بازار منطقه به این شرکت. -2

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان البرز، شهرک صنعتی هشتگرد

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

کردن شیر در ای است که از چرخکره روغن ناگداخته و چربی. گیرندمی دوغیا  شیر خامهکَره در اصل روغنی است که از 

 .آیدگیری به دست میهای کرهچرخ

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%28%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%28%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%BA


 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کد های آیسیک محصول طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 تن 1342514421 انواع کره پاستوریزه و روغن کره 1

 تن 1342314412 کره الکتیکی پاستوریزه 4

 تن 1342314411 کره غیر الکتیکی پاستوریزه 5

 تن 1342314415 کره پاستوریزه اسپرید ) پخش پذیر( کم چرب 2

 تن 1342314412 نیم چرب( پخش پذیر) کره پاستوریزه اسپرید  3

 تن 1342314413 کره پاستوریزه اسپرید ) پخش پذیر( چرب 6

 تن 1342314446 کره پاستوریزه مخلوط از کره حیوانی و روغن گیاهی ساده 4

 تن 1342314444 (رپخش پذی)کره پاستوریزه مخلوط از کره حیوانی و روغن گیاهی اسپرید  1

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 تن 13421422 روغنهای مشتق ازشیر و سایرچربیها کره و  8

 تن 13421421 (تولید )  کره پاستوریزه  12

 تن 13421424 (بسته بندی تولید و) کره پاستوریزه  11

 یابمأخذ: پورتال بهین

 جدول کد های تعرفه محصول طرح

 واحد سنجش کد تعرفه کاال شرح ردیف

 Kg 22231212 گرمی و کمتر  322کره بسته بندی شده بصورت بسته های  1

 Kg 22231242 گرم  322کره بسته بندی شده بصورت بسته های بیش از  

 1583مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 11511 سال آینده بطور میانگین 3در  اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتیپیش بینی وضعیت آتی بازار محصول کره 

تن می باشد و  41125سال آینده به طور میانگین معادل  3آتی طی  عرضه این در حالی است که. تن برآورد شده است

 .تن کمبود را نشان می دهد 51172 تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی محصول کره،

 



 ای کره..........واحد: تنتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1377 1378 1371 1371 1375 سال                                شرح

 452 452 452 452 452 بینی شدهمیزان صادرات پیش

 118654 111121 122114 84225 82112 برآورد تقاضای داخلی

 32364 31122 26385 22628 21414 شدهبینی کل امکانات عرضه پیش

 15177- 11482- 58323- 53528- 47821- کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

  ظرفیت اسمی

 

 ظرفیت سالیانه)تن( واحد سنجش شرح

 45222 تن کره گیاهی 

 15222 تن کره حیوانی پاستوریزه اسپرید

 14622 تن انواع روغن گیاهی

 8622 تن قنادیخامه 

 

 ظرفیت عملی 

 

 ظرفیت عملی پس از توسعه )تن( )کیلوگرم(75عملی در سال ظرفیت  شرح

 6222 1421854 کره گیاهی 

 3322 42432 کره حیوانی پاستوریزه اسپرید

  4518343 انواع روغن گیاهی

 1222 25581 خامه قنادی

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 522 کاریتعداد روز 

 نوبت 4 تعداد نوبت کاری

 ساعت 1 زمان هر شیفت

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

درصد چربی، حداکثر  12کره، چربی حاصل از زدن خامه معمولی )شیرین( و یا خامه ترش )پرورده( است که حاوی بیش از 

 .درصد نمک است 4و حدود  پروتئین  درصد 2/2درصد آب،  16

امولسیون آب در روغن است، قطرات کوچک آب به طور هموژن و یکنواخت در فاز مداوم روغن پخش و پراکنده کره یک 

  .درصد چربی شیر است 24تا  53شود دارای گیری استفاده میای که برای کرههستند. خامه

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 شرح                           سال
واحد 

 سنجش
1371 1371 1378 1377 1411 

 %122 %122 %122 %82 %42 درصد درصد استفاده از ظرفیت

 6222 6222 6222 3222 2422 تن کره گیاهی و روغن

 3322 3322 3322 2832 5132 تن کره حیوانی اسپرید شده

 1222 1222 1222 822 422 تن خامه

 12511 12511 12511 11251 8151  جمع تولیدات قابل فروش

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-7

 ارزش شرح شاخص

 5184% (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 22% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 2834 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 534521 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %31 شامل هزینه های تامین مالی - (Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 %6 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 


