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 معرفی پروژه-1

 اهداف و استراتژی کالن سرمایه گذاری

 دامداری و صنایع تبدیلی  -اهداف کالن مجتمع کشاورزی -

 تولید محصوالت ارگانیک 

 اییهابهینه سازی و افزایش بازده سبد دار 

 ارتقاء فناوری در تولید و عرضه محصوالت ارگانیک 

     بدست آوردن سهم قابل توجهی از بازار های هدف داخلی و خارجی 

   جلوگیری از خام فروشی و عرضه محصول نهایی به بازار های هدف داخلی و صادراتی 

  غذاتوسعه فعالیت های مرتبط با ارائه غذاهای ارگانیک با شعار از مزرعه تا میز 

دامداری و صنایع تبدیلی محصوالت لبنی و شیر خشک می باشد که -مجتمع کشاورزی  احداث طرح این اجرای از هدف

راسی مولد از نزاد هلشتاین خالص با  3000متر مربع به احداث گاوداری شیری  150000بدین منظور زمینی به مساحت 

HF96% هکتار جهت  10شی از علوفه مورد نیاز زمینی به مساحت اختصاص داده شده است همچنین به منظور تامین بخ

ذرت و گیاهان دارویی جهت تغذیه دام اختصاص یافته است. همچنین به منظور جلوگیری از خام فروشی و  -کشت یونجه

 متر مربع به سایت صنایع تبدیلی اختصاص داده شده است. 19011ارزش افزوده شیر خام زمینی به مساحت 

 

 اجرای طرح معرفی محل-2

 استان اردبیل، شهرستان گرمی

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 شیر



های آن از مهمترین اجزای تشکیل دهنده جیره غذایی انسان می باشند که از لحاظ ارزش غذایی از کلسیم، شیر و فرآورده

د در شیر و فرآورده های آن در مقایسه با منابع دیگر فسفر، ویتامین های مورد نیاز و پروتئین، غنی هستند. پروتئین موجو

 پروتئین های حیوانی و گیاهی ارزان تر و از ارزش بیولوژیکی باالیی برخوردار هستند .

 ماست

 برای یریش نوع هر از. شودمی حاصل الکتوباسیل نام به باکتری نوعی توسط شیر تخمیر از که است لبنیات انواع از یکی

 لبنیات بهترین از یکی ماست .کنندمی تهیه گاو شیر از اغلب را امروزی هایماست ولی کرد استفاده توانمی ماست تهیه

 .است کلسیم از سرشار و

 دوغ 

ود. این شهای سنتی ایران است که مصرف آن خصوصا در فصول گرم سال بسیار توصیه میدوغ یکی از سالمترین نوشیدنی

ئین، تواند پروتهای گازدار برای کودکان باالی یک سال مناسب بوده و میتی و نوشابههای صنعنوشیدنی برخالف آبمیوه

 نیاز بدن را تا حدودی تأمین کند. و کلسیم و همچنین آب مورد Bو  Dهای چربی، ویتامین

 خامه

 ونیژه کردن تهیههای باالی شیر پیش از همهای لبنی اسرت که از چربی شیر که در الیه خامه یا سررشریر یکی از فرآورده  

اش سفید رنگ است اما به  است و مانند سایر اعضای خانواده های لبنیفرآوردهخامه از نظر فرآیند تولید جزو شرده است. 

 مین میأها و موادی که تا حدودی انرژی را از مواد چرب تبندی برحسررب ریزمغذی باال و از نظر گروه  چربیدلیل میزان 

مواد غذایی موجود در خامه، . طور استشرود. در مورد کره و سرشیر هم همین  بندی می  ها دسرته کنند، در گروه چربی 

 همانند شیر است. 

 کره  

کردن شیر ای است که از چرخگیرند. کره روغن ناگداخته و چربیمی دوغیا  شیر ٔ  خامه کَره در اصرل روغنی اسرت که از  

 .آیدگیری به دست میهای کرهدر چرخ

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=241
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92537
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=92537
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


در  شناسیزیسرت و همچنین در  شرود اسرت و معموال  در وعده صربحانه مصررف می    A کره از منابع مهم انرژی و ویتامین

 .انجامددن انرژی آن در بدن بیشتر از سایر مواد به طول میهمان چربی است که آزاد ش لیپید .گیردها قرار میگروه لیپید

 پنیر

از شیر تهیه و در اکثر نقاط جهان مصرف  صردها نوع مختل  ای در اسرت که بوور گسرترده   لبنیاتهای پَنیر یکی از گونه

 کشت طریق از شریر . کنندمی تهیه گوسرفند  و بز٬، معموال  شریر گاو، گاومیش، شرتر  شریر شردن  شرود. پنیر را از دَلَمَه می

اسررید  مانند) جایگزین یک یا و( پنیر ٔ  )مایه Rennen آنزیم شرردن اضررافه با سررپ . شررودمی( اسرریدی) ترش هاباکتری

وپز ذوب آید. بیشتر پنیرها در درجه حرارت پختشده و آب پنیر بدست میشرود و شیر بسته میدَلَمَه  (سررکه یا  اسرتیک 

 .شوندمی

 کشک

ست که به روش سنتی از جوشاندن، تغلیظ و یا خشک کردن دوغی که پ  از کره ا شیرهای فرعی وردهآکشک یکی از فر

عبارت است از شیر میش، بز، گاو و یا  کشک ٔ  ای اولیهشرود. ماده ماند و یا از ماسرت بدون چربی تهیه می گیری باقی می

 .مخلوطی از آنها

 شیرخشک

تغذیه  شیر مادرتوانند از که به هر دلیلی نمی کودکانیو  نوزاداناست که برای  شیرشرکل از   شریر خشرک ترکیب پودری  

 .گیرداستفاده قرار می کنند، مورد

 

 رفه متعلق به محصولو تع ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کدهای آیسیک شیر و محصوالت لبنی 

 ISIC   (ISIC_Code)کد  محصول ردیف

 1520312504 انواع شیر 1

 1520312572 انواع پنیر 3
 1520312599 انواع خامه 1
 1520312627 انواع ماست 1
 1520312708 انواع کره پاستوریزه و روغن کره 6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%BE%D9%86%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%28%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%28%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA%29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%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%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/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1


 ISIC   (ISIC_Code)کد  محصول ردیف

 1520312718 انواع کشک پاستوریزه 5

 1520312764 انواع دسر لبنی پاستوریزه 6

 1520412725 انواع شیر خشک 9

 1520412683  انواع دوغ پاستوریزه  3

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 کد تعرفه گمرکی شیر و محصوالت لبنی

 واحد سنجش کد تعرفه گمرکی محصول ردیف

 تن 0101 شیر انواع  1

 تن 01011030 ماست پاستوریزه 3

 تن 01013030 دوغ پاستوریزه ساده 1

 تن 01051000 کشک پاستوریزه 1

 انواع شیر خشک 6
01031010 

01033110 

 تن

 تن 0105 انواع پنیر 5

 تن 01063000  زهیانواع کره پاستور 6

 تن 01011000 انواع خامه پاستوریزه 9

 تن 01013000 انواع دسر لبنی پاستوریزه 3
 1136ت صادرات و واردات مأخذ: کتاب مقررا

 

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

 وضعیت آتی هر یک از محصوالت بررسی و به شرح ذیل می باشد:

 جدول تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا شیر                  واحد: هزارتن

 1333 1331 1331 1331 1331 شرح                      سال

 96 66 60 53 61 میزان صادرات پیش بینی شده

 10913 10631 10513 10196 10199 برآورد تقاضای داخلی

 10631 10316 3303 3503 3131 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -334 -111 -113 -331 -313 کمبود عرضه

 

 

 



 واحد: تن            پاستوریزهای ماست تقاض و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1333 1331 1331 1331 1331 سال                                شرح

 163،936 161،351 151،103 166،113 116،311 بینی شدهمیزان صادرات پیش

 1،916،596 1،611،361 1،511،931 1،616،155 1،166،619 برآورد تقاضای داخلی

 1911315 1610355 1515166 1636316 1611630 ی شدهبینکل امکانات عرضه پیش

 -212111 -112213 -111121 -171113 -31113 کمبود عرضه 

 

 واحد: تن            ای کرهتقاض و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1333 1331 1331 1331 1331 سال                                شرح

 510 691 661 636 603 دهبینی شمیزان صادرات پیش

 369111 311516 333560 315100 301951 برآورد تقاضای داخلی

 193631 161661 151165 161139 119511 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -11327 -17411 -11121 -12123 -11113 کمبود عرضه 

 

 د: تنواح            ای کشکتقاض و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1333 1331 1331 1331 1331 سال                                شرح

 3،690 3،519 3،633 3،103 3،396 بینی شدهمیزان صادرات پیش

 59310 51109 50511 66115 61906 برآورد تقاضای داخلی

 65663 66161 61169 61111 63961 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -14411 -11173 -1111 -1714 -3247 کمبود عرضه 

 

 واحد: تن            ای شیرخشکتقاض و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1333 1331 1331 1331 1331 سال                                شرح

 1،933 1،909 1،633 1،510 1،653 بینی شدهمیزان صادرات پیش

 110155 106111 100105 36113 30633 برآورد تقاضای داخلی

 33339 36163 33531 99319 95919 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -12211 -11447 -3134 -1737 -1112 کمبود عرضه 

 

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت سایت صنایع تبدیلی 

 ظرفیت اسمی:

 واحد سنجش ظرفیت اسمی شرح

 تن 6000 شیر پاستوریزه

 تن 1360 زهخامه پاستوری

 تن 3600 پنیر پروس 

 تن 1360 پنیر پیتزا

 تن 11360 ماست

 تن 11360 دوغ

 تن 1360 کشک

 تن 1660 شیر خشک

 

 ظرفیت عملی :

 واحد سنجش ظرفیت عملی شرح

 تن 1600 شیر پاستوریزه

 تن 1000 خامه پاستوریزه

 تن 3000 پنیر پروس 

 تن 1000 پنیر پیتزا

 تن 3000 ماست

 تن 3000 دوغ

 تن 1000 کشک

 تن 1000 شیر خشک

 



 ظرفیت سایت گاوداری:

 ترکیب گله:

      راس 2000 ظرفیت طرح 

 سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم  سال دوم  سال اول  ضرایب فنی 

 80 80 80 80 80 80 80 درصد گوساله گیری

 4 4 4 4 4 4 4 درصد تلفات

 20 20 20 20 20 20 15 درصد حذف 

        ترکیب گله 

 2000 2000 2000 2000 2000 1626 2000 تعداد گاو شیری

 1960 1960 1960 1960 1960 1593 1960 تعداد گاوشیری قابل بهره برداری 

 800 800 800 800 800 650 800 گوساله ماده 

 800 800 800 800 800 650 800 گوساله نر 

 800 800 800 800 650 800  تلیسه 

 0 0 0 0 0 0 0 گاو نر 

        تلفات

 80 80 80 80 80 65 80 گاو شیری 

 32 32 32 32 26 32 0 تلیسه 

        فروش 

 392 392 392 392 392 319 294 گاوشیری حذف شده 

 0 296 296 296 152 10 0 تلیسه 

 0 0 0 0 0 0  گاونر حذف شده 

 800 800 800 800 800 650 800 گوساله نر

        خرید

       2000 گاو شیری

 



 ظرفیت عملی محصوالت گاوداری شیری 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول  

 محصول تولیدی 
1136 1139 1133 1100 1101 

 تناژ/راس تناژ/راس تناژ/راس تناژ/راس تناژ/راس

 133 133 133 113 331 گاوشیری حذف شده 

 335 335 163 10 0  تلیسه

 900 900 900 560 900 گوساله نر

 31630000 31630000 31630000 13131650 31630000 شیر)لیتر(

 6031611 6031611 5163101 9313556 1161111 کود)کیلو گرم(

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 100 تعداد روز کاری

 نوبت 3 تعداد نوبت کاری

 ساعت 9 فتزمان هر شی

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول )تناژ(محصول تولیدی 

 133 133 113 331 گاوشیری حذف شده 

 335 163 10 0 تلیسه 

 900 900 560 900 گوساله نر

 6031611 5163101 9313556 1161111 کود)کیلو گرم /ریال(

 1600 1600 1600 1600 شیر پاستوریزه 

 1000 1000 1000 1000 خامه پاستوریزه 

 3000 3000 3000 3000 پنیر پروس 

 1000 1000 1000 1000 پنیر پیتزا

 3000 3000 3000 3000 ماست

 3000 3000 3000 3000 دوغ

 1000 1000 1000 1000 کشک

 1000 1000 1000 1000 شیر خشک 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-1

 ارزش رح شاخصش

 %11036 (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %65003 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 1001 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 610،115035 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %61036 های تأمین مالینهشامل هزی -(Break even point ) اولنقوه سربسر در سال 

 میلیون ریال 111،111039 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 %9016 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %66001 اول سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


