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 مقدمه-1

کنند کره است. در کل کره را می توان به ها از آن استفاده میه ایرانیکه بسیاری از افراد به ویژ مواد غذایی یکی از

مضر به حساب می آید. به همین  سالمت قلب دو گروه گیاهی و حیوانی تقسیم کرد. از نظر متخصصان تغذیه کره برای

دلیل در سال های اخیر نسل جدید و به اصطالح رژیمی این فرآورده با نام کره گیاهی یا مارگارین پا به بازار عرضه گذاشته 

 .است

شرکت بهینه وزین تحقیقات اولیه را در زمینه تولید کره گیاهی )مارگارین( در کشور آغاز و برای اولین  5731در سال 

ی بازار مصرف نمود. شرکت مهگل به عنوان اولین تولیدکننده روانه 5733در سال « مهگل»این محصول را با نام تجاری  بار

کره گیاهی در ایران و به عنوان پیشگام و پیشرو در این صنعت نوپا در زمانی نسبتاً کوتاه موفق به بسط و اشاعه فرهنگ 

اهی شده است. در همین راستا مجموعه مهگل برای اولین بار در کشور اقدام های گیها و به ویژه چربیمصرف صحیح چربی

به تولید محصولی کامالً منحصر به فرد به نام خامه گیاهی نموده است که با استقبال بی نظیری در بازار مصرف مواجه شده 

این شرکت  .نمایدبه بازار ارائه می ها را نیز اکنون در سبد محصوالت خود تولید واست. همچنین شرکت مهگل انواع آبمیوه

و نیز گواهینامه بین المللی    1005ISO-5002 و  55000ISO-5001 و  HACCPدارای گواهینامه های بین المللی

 .حالل می باشد

واحد:تن                                   بینی تقاضابینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش  

 7017 7011 7933 7931 7931 شرح / سال

 31613 39961 13033 16121 11517 عرضه واحدهای فعال در دست اجرا )تن(

 711617 35032 31303 12271 16039 تقاضای داخلی )تن(

 72 72 72 72 72 تقاضای خارجی )تن(

 -6111 -6736 -7022 -9110 -9361 کمبود عرضه

 

 اجرای طرحهدف از 

 تکمیلاحداث واحد سردخانه جهت بهینه وزین ) مهگل (،  فرآورده های غذایی و پروتئینی هدف از اجرای طرح شرکت

،  یاهیگ یاانواع کره ه دیدر تول نیوز نهیبه نیو پروتئ ییغذا یهم اکنون شرکت فرآروده ها می باشد.ارزش بخش تولید 

متر مربع واقع در استان البرز شهرستان ساوجبالغ  045.0به مساحت  ینیباشد. طرح مذکور در زم یروغن و ... م ،یوانیح

شرکت  نیواحد ا 7در  میمستق ریو غ مینفر به طور مستق 520حدودا  نیباشد. همچن یهشتگرد واقع م یو شهرک صنعت

 .باشند یم ر) تهران ، کرج و هشتگرد ( مشغول به کا

http://namnak.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.p10160
http://namnak.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B6%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86.p10160
http://namnak.com/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8.p13850
http://namnak.com/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%82%D9%84%D8%A8.p13850
https://goonagoonblog.wordpress.com/2017/01/03/%D8%B1%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%DA%98/
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 مطالعات فنی -2

 ظرفیت -2-1
 ظرفیت اسمیجدول 

 تناژ   حصول تولیدی  م

  55،700،000       انواع خامه ) خامه پاستوریزه ، خامه قنادی ، خامه نیم چرب )سبک( استریلیزه (  

انواع کره ) انواع کره پاستوریزه ، کره پاستوریزه اسپرید یا بخش پذیر ، کره پاستوریزه  

 مخلوط از کره حیوانی و روغن گیاهی اسپرید ( 
      5.،000،000  

  57،000،000       مارگارین جامد  

  55،000،000       انواع روغن ) روغن مایع مخلوط ، روغن صاف تصفیه شده (  

 

 عملیظرفیت جدول 

 حصول تولیدیم

 8سال  7سال  6سال  5سال  4سال  3سال  2سال  1سال 

 تناژ تناژ تناژ تناژ تناژ تناژ تناژ تناژ

پاستوریزه ، انواع خامه ) خامه 

خامه قنادی ، خامه نیم چرب 

 )سبک( استریلیزه (

55،700،000 55،700،000 55،700،000 55،700،000 55،700،000 55،700،000 55،700،000 55،700،000 

انواع کره ) انواع کره پاستوریزه ، 

کره پاستوریزه اسپرید یا بخش 

پذیر ، کره پاستوریزه مخلوط از 

گیاهی کره حیوانی و روغن 

 اسپرید (

5.،000،000 5.،000،000 5.،000،000 5.،000،000 5.،000،000 5.،000،000 5.،000،000 5.،000،000 

 57،000،000 57،000،000 57،000،000 57،000،000 57،000،000 57،000،000 57،000،000 57،000،000 مارگارین جامد

انواع روغن ) روغن مایع مخلوط 

 ( ، روغن صاف تصفیه شده
55،000،000 55،000،000 55،000،000 55،000،000 55،000،000 55،000،000 55،000،000 55،000،000 

 6255665666 6255665666 6255665666 6255665666 6255665666 6255665666 6255665666 6255665666 جمع

 011 011 011 011 011 011 011 011 ظرفیت تولید در سالهای مختلف
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 محصول-2-2
 

 (صبحانه) حیوانی کره از بعد است، شده سازیشبیه کره روی از شیمی آزمایشگاه در که( مارگارین) گیاهی کره

 و فراوان اقتصادی مشکالت دلیل به فرانسه در میالدی نوزدهم قرن در مارگارین. دارد پزیشیرینی در را استفاده بیشترین

 دنش کم با دارد، هافرانسوی غذائی فرهنگ در خاصی اهمیت کره که آنجائی از. شد ابداع زمان آن در کره قیمت رفتن باال

 رینمارگا که شد اینطور و کنند ابداع کره برای ارزان جایگزینی که خواست مردم از سوم ناپلئون فراخوانی طی در و کره

 از استفاده علت به محصول این. شد اختراع Hippolyte Mège-Mouriès نام به فرانسوی شیمیدان آزمایشگاه در

 در که رسید فروش به و شده تولید مارگارین تجاری نام با و شد نامگذاری oleomargarine مارگارین اولئو اسیدمارگارین،

 بسیار رهک به خصوصیاتش دلیل همین به  و شد بازار وارد کره جایگزینی برای مارگارین. .نگرفت قرار استقبال مورد ابتدا

 است جایگزینی قابل کره با یکسان میزان به دستورها اکثر در و دارد چربی درصد 20 کره مثل دقیقا است، شبیه

 فرآیند -2-3
 

چربی شیر و به صورت یک امولسیون آب در روغن است. آب موجود در کره حدود  %20کره فرآورده ای با حداقل 

 می باشد. این فرآورده از زدن ماست ) در روش سنتی ( و یا خامه ) در روش صنعتی ( به دست می آید. 50%

کیلوگرم برای هر نفر است، برای تولید کره می توان از  5کشور ما، حدود  میانگین سرانه مصرف این ماده خوراکی در

خامه شیرین و یا از خامه ترش کشت داده شده با میکروب های الکتیکی استفاده کرد. هر دو نوع کره می توانند دارای 

 می باشد. نمک و یا فاقد آن باشند. اما مرسوم ترین نوع کره در دنیا کره نمکی حاصل از خامه شیرین

 مراحل تولید کره:

 دریافت خامه .5

 پاستوریزه کردن .5

 هواگیری .7

 تلقیح استاترها ..

 کره زنی .1

 جداسازی دوغ کره .0

 نمک زنی .3

 مالش دهی .2

 بسته بندی .1

 آزمون های کنترل کیفیت محصول نهایی .50
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 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1

 ارقام به هزار ریال

 شرح
سرمایه گذاری 

 موجود

سرمایه گذاری 

 موردنیاز

جمع کل سرمایه 

 گذاری 

 هزار ریال هزار ریال سال صفر  

 700،.0.،05   700،.0.،05 زمین

 10،153،035 73،111،000 15،105،035 ساختما ها 

 10،153،531 3،150،501. 5،053،050. تاسیسات 

 10.،511،325 0 10.،511،325 ماشین آالت

 50،012.،5. 0 50،012.،5. بدهی تسهیالتی

 015،130،220 015،130،220 0 سرمایه در گردش

 2،500،000 2،500،000 0 سود دوران مشارکت

 5،0.3،100 5،0.3،100 0 هزینه های مقدماتی

 5،5.5،330،255 323،121،015 523،530،.1. جمع 

       منابع تامین سرمایه گذاری

       الف: تسهیالت اعطایی بانك

 1،000،000. 1،000،000. 0 سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی

 51،235،125   51،235،125 تسهیالت سرمایه ای 

 55،1.3،350   55،1.3،350 تسهیالت جاری فروش اقساطی

 0     ب: سرمایه گذاری متقاضی

سهم الشرکه نقدی متقاضی در مشارکت 

 مدنی
0 37.،.21،015 37.،.21،015 

 2،500،000 2،500،000   سود دوران مشارکت

 35.،55،300.   35.،55،300. سایر سرمایه گذاریها

 5،5.5،330،255 323،121،015 523،530،.1. جمع 
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 جدول هزینه های تولید -3-2

 ارقام به هزار ریال

 7سال  6سال  5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  شرح

 051،105،300 051،105،300 051،105،300 051،105،300 051،105،300 051،105،300 051،105،300 مواد اولیه  انواع خامه

 7،500،120،120 7،500،120،120 7،500،120،120 7،500،120،120 7،500،120،120 7،500،120،120 7،500،120،120 مواد اولیه انواع کره

 012،351،.7.،5 012،351،.7.،5 012،351،.7.،5 012،351،.7.،5 012،351،.7.،5 012،351،.7.،5 012،351،.7.،5 مواد اولیه مارگارین جامد

 .227،055،15 .227،055،15 .227،055،15 .227،055،15 .227،055،15 .227،055،15 .227،055،15 انواع روغنمواد اولیه 

 00،171،111 00،171،111 00،171،111 00،171،111 00،171،111 00،171،111 00،171،111 هزینه بسته بندی

 00.،0،557 00.،0،557 00.،0،557 00.،0،557 00.،0،557 00.،0،557 00.،0،557 انرژی

 2،375،030. 2،375،030. 2،375،030. 2،375،030. 2،375،030. 2،375،030. 2،375،030. کارکنان دائم

 .550،51 .550،51 .550،51 .550،51 .550،51 .550،51 .550،51 بیمه ساختمانها و تاسیسات 

 .150،55،. .150،55،. .150،55،. .150،55،. .150،55،. .150،55،. .150،55،. هزینه تعمیرات و نگهداری

 0،537،375،235 0،537،375،235 0،537،375،235 0،537،375،235 0،537،375،235 0،537،375،235 0،537،375،235 جمع

 521،555،120 521،555،120 521،555،120 521،555،120 521،555،120 521،555،120 521،555،120 پیش بینی نشده 

 212،..0،712،1 212،..0،712،1 212،..0،712،1 212،..0،712،1 212،..0،712،1 212،..0،712،1 212،..0،712،1 جمع کل
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 درآمد حاصل از فروش محصوالت-3-3

 ارقام به هزار ریال

 محصول تولیدی
واحد قیمت 

 )هزار ریال(

 3سال  2سال  1سال 

 ارزش تناژ ارزش تناژ ارزش تناژ

انواع خامه ) خامه پاستوریزه ، خامه 

قنادی ، خامه نیم چرب )سبک( 

 استریلیزه (

13،700 55،700،000 30.،310،000 55،700،000 30.،310،000 55،700،000 30.،310،000 

انواع کره ) انواع کره پاستوریزه ، کره 

پاستوریزه اسپرید یا بخش پذیر ، کره 

پاستوریزه مخلوط از کره حیوانی و 

 روغن گیاهی اسپرید (

572،700 5.،000،000 7،.31،520،000 5.،000،000 7،.31،520،000 5.،000،000 7،.31،520،000 

 00،000.،5،001 57،000،000 00،000.،5،001 57،000،000 00،000.،5،001 57،000،000 01،200 مارگارین جامد

انواع روغن ) روغن مایع مخلوط ، 

 روغن صاف تصفیه شده (
32،100 55،000،000 121،500،000 55،000،000 121،500،000 55،000،000 121،500،000 

 6577854765666 6255665666 6577854765666 6255665666 6577854765666 6255665666 جمع

 

 محصول تولیدی
قیمت واحد 

 )هزار ریال(

 6سال  5سال  4سال 

 ارزش تناژ ارزش تناژ ارزش تناژ

انواع خامه ) خامه پاستوریزه ، خامه قنادی ، خامه 

 نیم چرب )سبک( استریلیزه (
13،700 55،700،000 30.،310،000 55،700،000 30.،310،000 55،700،000 30.،310،000 

انواع کره ) انواع کره پاستوریزه ، کره پاستوریزه 

پاستوریزه مخلوط از کره اسپرید یا بخش پذیر ، کره 

 حیوانی و روغن گیاهی اسپرید (

572،700 5.،000،000 7،.31،520،000 5.،000،000 7،.31،520،000 5.،000،000 7،.31،520،000 

 00،000.،5،001 57،000،000 00،000.،5،001 57،000،000 00،000.،5،001 57،000،000 01،200 مارگارین جامد

مخلوط ، روغن صاف انواع روغن ) روغن مایع 

 تصفیه شده (
32،100 55،000،000 121،500،000 55،000،000 121،500،000 55،000،000 121،500،000 

 6577854765666 6255665666 6577854765666 6255665666 6577854765666 6255665666 جمع
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 محصول تولیدی
قیمت واحد 

 )هزار ریال(

 8سال  7سال 

 ارزش تناژ ارزش تناژ

انواع خامه ) خامه پاستوریزه ، خامه 

قنادی ، خامه نیم چرب )سبک( 

 استریلیزه (

13،700 55،700،000 30.،310،000 55،700،000 30.،310،000 

انواع کره ) انواع کره پاستوریزه ، کره 

ره کپاستوریزه اسپرید یا بخش پذیر ، 

پاستوریزه مخلوط از کره حیوانی و 

 روغن گیاهی اسپرید (

572،700 5.،000،000 7،.31،520،000 5.،000،000 7،.31،520،000 

 00،000.،5،001 57،000،000 00،000.،5،001 57،000،000 01،200 مارگارین جامد

انواع روغن ) روغن مایع مخلوط ، روغن 

 صاف تصفیه شده (
32،100 55،000،000 121،500،000 55،000،000 121،500،000 

 6577854765666 6255665666 6577854765666 6255665666 جمع

 

 جدول شاخص های اقتصادی -3-4

 

 ارزش شرح شاخص

 77401% (IRR) نرخ بازگشت  داخلی کل سرمایه گذاری

 7.411% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 7415 دوره بازگشت سرمایه

 هزار ریال720،155،151455 (NPV)گذاری کل سرمایه نقدیارزش خالص جریان 

 7.407% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 هزار ریال53،703،255430. (هزار ریال ) در سال اول ( زیان)میزان سود 

 %0450 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %75415 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


