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  شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی: کارفرما

  "توليد آنزيم های پانکراتيک جهت توليد چرم: "توجيهیعنواان طرح 

   شرکت سورن تک توس: مجری

  ١٣٨٨خرداد : تاريخ

  : چکيده

ند        ام واکنش های مختلف در طبيعت می باش وع     . آنزيم ها ملکولهای طبيعی هستند که قادر به انج ا را براساس ن زيم ه آن

ا می   . ا می دهندعمل آنها تقسيم بندی و به آنها نام مناسب آن فرآيند ر مثال آنزيم های هضم کننده پروتئين ها را پروتئاز ه

د             دی می نماين يم بن ه های خاصی تقس ر و طبق ه شاخه های کوچک ت بعضی از  . نامند و بسته به نوع هيدروليز آنها را ب

د از يک      آنزيم ها توان باالئی برای عملکرد خود در مقايسه با آنزيم های ديگر می باشند که از آنها بطور ا بع تقيم و ي مس

اکتری می باشد   . سری فرآينده های آماده سازی استفاده می گردد . از جمله اين آنزيم ها، آنزيم های گوارشی حيوانات و ب

ا در طول عمر يک موجود دارای       اين آنزيم ها به دليل در تماس بودن با انواع مختلف مواد و همچنين مقدار متفاوت آنه

ا کيفيت باالست   . باشند توانائی باالئی می وگيري از    . از موارد مصرف ديگر و مناسب آنزيم در توليد پشم ب ه خاطر جل ب

راوري روي پوست        وارد آمدن خسارت به پشم با آيفيت باال آه مي خ پشمي ارزشمندي درآورد، ف توان آن را بصورت ن

ده، درقسمت     هاي ح    پروتئازهاي مايع از قبيل شيره. شود تر انجام مي گوسفند آهسته اوي تريپسين و آيموتريپسين لوزالمع

د  پروتئازها تارهاي پشمي را با آمترين خسارت جدا مي. شوند بشرة پوست گوسفند استفاده مي واع    . آنن در حال حاضر ان

تفاده می               ر اختصاصی اس ا و پروتئازهای غي از ه روه سرين پروتئ از های از گ از شامل پروتئ مختلف آنزيم های پروتئ

و نام های   Mehrazym F   ،Mehrazym FW  ، Pyraseآنزيم چرم پانکراتيک با نام های مختلف مانند آنزيم  .گردد

  . تجاری ديگر در کشور ارائه می شود

ده می باشد        د کنن زيم و کشور تولي وع آن در . قيمت اين محصول در داخل کشور دارای يک طيف می باشد که وابسته به ن

ه های     ين              اين خصوص قيمت نمون ه های می باشد ب رين نمون ه گرانت ان ک پانيا، دانمارک و آلم يس، اس وارداتی از انگل

د ٢٣٠٠٠-٢٧٠٠٠ ی باش ال م ه قيمت   . ري ده است ب ر نش رای آن  ذک انی ب فانه مک ه متاس زيم ک ين آن ه هم درصورتی ک

ود   ٩٠٠٠-٨٠٠٠ ی ش ه م ز فروخت و ني ال در کيل اثي   . ري ت آن ت زيم در قيم درت آن ر است ق ل ذک دقاب ذارمی باش و . ر گ
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ا     ه ه رفی در کيس زيم مص والميزان آن ه ازاء   ٢۵معم وئی و ب ردد     ١٠٠٠کيل ی گ ه م ازار ارائ ه ب و ب د در کيل در . واح

د از    و عبارتن دالر می   ۴-٢خصوص قيمت جهانی محصول نيز منابع موجود نشان می دهد قيمت ارائه شده برای هر کيل

رم          اگر چه با توجه به نوع فرآوری چرم. باشد رای ن ه ب زيم ک واع ديگر آن ان ان در کشورهائی چون اتياليا ، فرانسه و آلم

  .دالر در کيلو می باشد ٢٠-٧کردن چرم استفاده می شود با قيمت هائی چون 

رد   ) bating(هاي پروتئاز در فرايند تبديل پوست به چرم، بويژه براي حذف مو و پشم و افزايش نرمي چرم  آنزيم   ار ب ک

يم         .ارندفراوانی د يد آلس ديمي، از هيدروآس يميايي ق او در روش ش رم  ) آهك (براي حذف مو از پوست گ راي ن آردن   و ب

وثر و ارزان    . گرديدپوست از سولفيد سديم استفاده مي ه م از سمي سولفيد      می باشد  اين روش با وجودي آ د گ دليل تولي ، ب

د،  دروژن در طول فراين انی و زيست محيطی فرآهي تفاده می باشددارای خطرات انس ی در طول اس د های .وان در فرآين

و، حذف مو    . توان با آنزيم پروتئاز جايگزين آرد سولفيد را مي امروزی  اين آنزيم با تجزيه پروتئين آراتين موجود در م

د را آسان مي  زايش کيفيت      آن ذارد و از طرفی باعث اف اثيری نمی گ ر بخش های ديگر ت اثير اختصاصی خود ب ا ت و ب

 ٧٠چرم به منظور قابل استفاده نمودن و نرم آردن بيشتر آن، از ) bating(دباغي و پرداخت   .نهائی می گردد محصول

ده    از لوزالمع دين پروتئ وي چن ه محت بي آ ا اس اوي ي ود گ تفاده از آ ا اس يش ب ال پ ين  س ين و آيموتريپس ل تريپس اي از قبي

ي ام مي م د، انج د باش االي آ . ش ود خطر ب ا وج اري ب ين آ اطرهچن امطبوع و مخ ودگي، ن ود ل ز ب اء  .آمي ه منش ردن ب ي ب پ

زيم          آنزيم تقيم آن وني استخراج مس اد روش آن ه ايج ود منجر ب ده خوك    هاي موجود در آ ا از لوزالمع رده     ه ا و گاوهاي م ه

   .گرديد

ادل              رآوری مع و پوست در حال ف رای هر کيل زيم ب ن آن تفاده اي زان اس باشد و از   می % ٢-١با توجه به اينکه متوسط مي

ادل     زی مع ه چي ادل           ٢۵٠٠طرفی متوسط توليد چرم در هر کارخان زی و گوسفندی مع ه هر پوست ب پوست می باشد ک

ادل    ٧٠٠-۵٠٠ اوی مع وگرم می باشد    ٢.۵-٢گرم و هر پوست گ رای هر        . کيل ه ب زيم مصرفی روزان زان آن ابراين مي بن

ر  ( عدد در نظر گرفته شود ٣۵٠جود در کشور را معادل اگر تعداد کارخانه های مو..کيلو می باشد ٣٠-٢۵کارخانه  بنا ب

  ٩، بنابر اين ميزان آنزيم مصرفی در روز برای کل اين کارخانه ها حدود  ) نام ونشان ارائه شده در سالنامه صنعت چرم

زيم در سال می     ٢٠٠٠ماه سال اين عدد به حدود  ١٠روز کاری و  ٢٠با اکتساب . تن در روز می باشد ن آن ن  . رسد  ت اي

رد   رار گي ذا توجه   . حجم مصرف و واردات آن می تواند بعنوان يک محصول بسيار کوچک در اين فرآيند مورد توجه ق ل

لذا با برنامه . به توليد داخلی آن عالوه بر کاهش واردات  می تواند بر استقالل مواد اوليه توليد چرم در کشور کمک نمايد

تن در سال اول توليد و با افزايش پله ائی آن حجم مصرف اين آنزيم را با حد خود   ۵٠٠ريزی مناسب می توان با شروع 
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ر   در حال حاضر . مصرف کنندگان را پوشش دهد% ٣۵-٣٠لذا اين حجم توليد می تواند . کفائی داد الغ ب ه   ٥٠٠ ب کارخان

ز،    های صنعتی تخصصی     فعاليت دارند و عمده آنها در شهرک در کشور  در زمينه چرم و پوست  ران، تبري چرم در ته

االيی می   . می باشندمشهد و همدان  وان   بنابراين با توجه به چنين ظرفيت ب داتی از خروج ارز      ت ين تولي دازی چن ا راه ان ب

  .جلوگيری نمود و دسترسی اين کارخانجات را به ماده اوليه توليد خود سريع نمود

ول در آب کمک        در مقابل توليد آنزيم تازه ومحلول عالوه بر کاهش هزين ر محل واد غي ودگی م اهش آل ر ک ه های مختلف ب

  .آنزيم توليد شده دارای مزايای ذيل می باشد. شايانی می نمايد

  .کاهش هزينه مصرف کننده از نظر قيمت تمام شده -١

 دسترسی آسان به محصول در کمترين زمان و دوری از مشکالت واردات و هزينه های آن -٢

 افزايش تکنولوژی خود کفائی محصول در کشور و  -٣

 کاهش هزينه های تصفيه خانه بدليل حذف مواد غير محلول  -۴

 بکارگير نيرو های متخصص و غير در جهت توليد اين محصول بصورت مستقيم و غير مستقيم  -۵

 استفاده از صد در صد مواد و تجهيزات داخلی جهت توليد اين محصول و با استفاده از متحصصين داخلی  -۶

در صورت توليد محصول با استفاده از . تن در سال  پيشنهاد می گردد ۵٠٠ب بريا يک واحد توليدی حداقل ظرفيت مناس

  ريال می باشد  ٨٠٠٠-۶٠٠٠منابع داخلی قيمت تمام شده آن بين 

مشهد، ورامين، تبريز بعنوان مراکز توليد کننده چرم و فرآوری پوست می توانند بعنوان مکانهای مناسب برای راه 

بعنوان تامين کننده  منطفهاين  وجود کشتارگاه های صنعتی موجود در . ارخانه توليد آنزيم مد نظر گرفته شوداندازی ک

محل توليد به  شهرک های  چرم شهر بعنوان مراکز استقرار شرکت های توليدی چرم و همچنين نزديکی  اصلی مواد

از طرفی کاهش  هزينه های حمل ونقل . ه مواد اوليه باشدمی تواند بهترين مکان راه اندازی اين گونه مراکز توليد کنند

 از داليلهای و موارد  غير ضروری و همچنين کاهش هزينه های ابنار داری برای توليد کننده آنزيم و  مصرف کننده 

  . پيشنهاد می باشدآگاه به کار توليد آنزيم نيز از داليل  اين  متخصصين اگرچه وجود .اين انتخاب می باشدديگر
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  توليد آنزيم های پانکراتيک جهت توليد چرم

  :معرفی محصول-١

  نام و کد محصول -١-١

ران         پانکراتيک می باشد که در مف به آنزيم ونام محصول معر ا ترکيب مشخصی و مي ام تجاری آن و ب ه اسم ن واردی ب

ردد ی گ ه م ومی ارائ ت معلم ت  . فعالي د اس ول عبارتن ن محص اری اي ای تج ام ه رم  :ن زيم چ ،   Mehrazym Fآن

Mehrazym FW  ، Pyrase      ه و نام های تجاری ديگر در کشور ه        . می شود   ارائ ام شده ب ه مراجعات انج ا توجه ب ب

د خاصی برای آن تعريف نشده است و وارد کنندگان آن را به نام های ديگر و بشکل های ديگر وارد  وزارت بازرگانی ک

  .کشور می نمايند

  شماره تعرفه گمرکی -١-٢

  .در گمرک کشور محصولی به نام آنزيم چرم ثبت نشده است و تعرفه مشخصی ندارد 

  شرايط واردات -١-٣

  ای آن ثبت نشده استشرايط واردات محصول نامشخص و اطالعاتی بر

  استاندارد ملی -١-۴

  اين محصول فاقد استاندارد ملی می باشد

  قيمت داخلی و جهانی-١-۵

ده می باشد        د کنن زيم و کشور تولي وع آن در . قيمت اين محصول در داخل کشور دارای يک طيف می باشد که وابسته به ن

يس       ه های وارداتی از انگل پانيا، دان اين خصوص قيمت نمون ين          مارک ، اس ه های می باشد ب رين نمون ه گرانت ان ک و آلم

د ٢٣٠٠٠-٢٧٠٠٠ ی باش ال م رای  . ري انی ب فانه مک ه متاس زيم ک ين آن ه هم ه قيمت    نآدرصورتی ک ده است ب ر نش ذک

ود     ٩٠٠٠-٨٠٠٠ ی ش ه م ز فرخت و ني ال در کيل د      . ري ذارمی باش اثير گ ت آن ت زيم در قيم درت آن ت ق ر اس ل ذک و . قاب

وال زيمعم ا   ميزان آن ه ه رفی در کيس ه ازاء   ٢۵م مص وئی و ب ردد     ١٠٠٠کيل ی گ ه م ازار ارائ ه ب و ب د در کيل در . واح
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د از   خصوص قيمت جهانی محصول نيز  و عبارتن دالر می   ۴-٢منابع موجود نشان می دهد قيمت ارائه شده برای هر کيل

رم         اگر چه با توجه به نوع فرآوری چرم در کشورهائی چون اتياليا ، فرانسه . باشد رای ن ه ب زيم ک واع ديگر آن ان ان و آلم

  .دالر در کيلو می باشد ٢٠-٧کردن چرم استفاده می شود با قيمت هائی چون 

  موارد مصرف و کاربرد-١-۶

ند        ام واکنش های مختلف در طبيعت می باش زيم  . آنزيم ها ملکولهای طبيعی هستند که قادر به انج وع    آن ا را براساس ن ه

ا می   . به آنها نام مناسب آن فرآيند را می دهند عمل آنها تقسيم بندی و مثال آنزيم های هضم کننده پروتئين ها را پروتئاز ه

د             دی می نماين يم بن ه های خاصی تقس ر و طبق ه شاخه های کوچک ت بعضی از  . نامند و بسته به نوع هيدروليز آنها را ب

د از يک      آنزيم ها توان باالئی برای عملکرد خود در مقايسه با آنزيم های ا بع تقيم و ي ديگر می باشند که از آنها بطور مس

اکتری می باشد   . سری فرآينده های آماده سازی استفاده می گردد . از جمله اين آنزيم ها، آنزيم های گوارشی حيوانات و ب

ا در طول عمر يک     به اين آنزيم ها موجود دارای   دليل در تماس بودن با انواع مختلف مواد و همچنين مقدار متفاوت آنه

  .توانائی باالئی می باشند

ه پشم   . از موارد مصرف ديگر و مناسب آنزيم در توليد پشم با کيفيت باالست به خاطر جلوگيري از وارد آمدن خسارت ب

ي ه م اال آ ا آيفيت ب ته ب فند آهس راوري روي پوست گوس خ پشمي ارزشمندي درآورد، ف وان آن را بصورت ن ام  ت ر انج ت

ل شيره  پروتئ. شود مي فند            ازهاي مايع از قبي ده، درقسمت بشرة پوست گوس هاي حاوي تريپسين و آيموتريپسين لوزالمع

  . آنند پروتئازها تارهاي پشمي را با آمترين خسارت جدا مي. شوند استفاده مي

ا  از ه روه سرين پروتئ ای از گ از ه امل پروتئ از ش ای پروتئ زيم ه واع مختلف آن ر پروتئازه و در حال حاضر ان ای غي

  . اختصاصی استفاده می گردد

  بررسی کاال های جايگزين ، تجزيه وتحليل اثرات آن بر محصول -١-٧

رد   ) bating(هاي پروتئاز در فرايند تبديل پوست به چرم، بويژه براي حذف مو و پشم و افزايش نرمي چرم  آنزيم   ار ب ک

يميايي      .فراوانی دارند او در روش ش يم    براي حذف مو از پوست گ يد آلس ديمي، از هيدروآس رم  ) آهك (ق راي ن آردن   و ب

وثر و ارزان    . گرديدپوست از سولفيد سديم استفاده مي ه م از سمي سولفيد      می باشد  اين روش با وجودي آ د گ دليل تولي ، ب

د،  دروژن در طول فراين تفاده می باشدهي ی در طول اس انی و زيست محيطی فرآوان د های .دارای خطرات انس در فرآين
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و، حذف مو    . توان با آنزيم پروتئاز جايگزين آرد سولفيد را مي وزی امر اين آنزيم با تجزيه پروتئين آراتين موجود در م

د را آسان مي  زايش کيفيت      آن ذارد و از طرفی باعث اف اثيری نمی گ ر بخش های ديگر ت اثير اختصاصی خود ب ا ت و ب

 ٧٠به منظور قابل استفاده نمودن و نرم آردن بيشتر آن، از چرم ) bating(دباغي و پرداخت   .محصول نهائی می گردد

ده    از لوزالمع دين پروتئ وي چن ه محت بي آ ا اس اوي ي ود گ تفاده از آ ا اس يش ب ال پ ين  س ين و آيموتريپس ل تريپس اي از قبي

ي ام مي م د، انج د باش اطره . ش امطبوع و مخ ودگي، ن االي آل ود خطر ب ا وج اري ب ين آ ود چن ز ب ه  .آمي ردن ب ي ب اء پ منش

زيم          آنزيم تقيم آن وني استخراج مس اد روش آن ه ايج ود منجر ب ده خوك    هاي موجود در آ ا از لوزالمع رده     ه ا و گاوهاي م ه

   .گرديد

  اهميت استراتژيکی کاال در دنيا ی امروز -١-٨

توليدی  عالوه بر کاهش آلودگی های زيست محيطی بر افزايش کيفيت چرمآنزيم های مورد استفاده برای چرم و پوست 

امروزه برای افزايش کيفيت چرم با انواع کاربرد با کمک آنزيم های مختلف ارزش افزوده چرم . نيز اثر می گذارد

ارزش چرم های توليدی افزايش يافته و   صنعت چرم از زمان استفاده اين آنزيم های در. توليدی را افزايش می دهند

  .تنوع رابه اين بازار آورده است

  ی عمده توليد کننده و مصرف کننده محصولکشورها -١-٩

ند    ن کشور   . عمده توليد کننده گان آنزيم های چرم در دنياعبارتند از آلمان، دانمارک، ايتاليا، هند، ترکيه و چين می باش اي

ی کشورهائ  .ها عالوه بر صادارات آنزيم به کشورهای ديگر برای فرآوری چرم در کشور های خود نيز استفاده مينمايند

  .چون ايران ، ترکيه و کشورهائی که توليد پوست خام در کشور آنها زياد است از مصرف  کنندگان عمده آنزيم می باشند

  شرايط صادارات -١- ١٠

  .شرايط خاصی برای صادارات  محصول معين نشده است  
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  وضعيت عرضه و تقاضا -٢

  ظرفيت بهره برداری و روند توليد -١-٢

ادل             با توجه به اينکه م رآوری مع و پوست در حال ف رای هر کيل زيم ب ن آن تفاده اي زان اس می باشد و از   % ٢-١توسط مي

ادل     زی مع ه چي فن         ٢۵٠٠طرفی متوسط توليد چرم در هر کارخان زی و گوس ه هر پوست ب ادل  دپوست می باشد ک ی مع

ادل    ٧٠٠-۵٠٠ اوی مع وگرم می باشد    ٢.۵-٢گرم و هر پوست گ زيم   . کيل زان آن ابراين مي رای هر      بن ه ب مصرفی روزان

ر  ( عدد در نظر گرفته شود ٣۵٠اگر تعداد کارخانه های موجود در کشور را معادل ..کيلو می باشد ٣٠-٢۵کارخانه  بنا ب

  ٩، بنابر اين ميزان آنزيم مصرفی در روز برای کل اين کارخانه ها حدود  ) نام ونشان ارائه شده در سالنامه صنعت چرم

زيم در سال می رسد      ٢٠٠٠ماه سال اين عدد به حدود  ١٠روز کاری و  ٢٠ب ابا اکتس. تن در روز می باشد ن آن ن  . ت اي

رد   رار گي ذا توجه   . حجم مصرف و واردات آن می تواند بعنوان يک محصول بسيار کوچک در اين فرآيند مورد توجه ق ل

لذا با برنامه . توليد چرم در کشور کمک نمايدبه توليد داخلی آن عالوه بر کاهش واردات  می تواند بر استقالل مواد اوليه 

تن در سال اول توليد و با افزايش پله ائی آن حجم مصرف اين آنزيم را با حد خود   ۵٠٠ريزی مناسب می توان با شروع 

ر   در حال حاضر . مصرف کنندگان را پوشش دهد% ٣۵-٣٠لذا اين حجم توليد می تواند . کفائی داد الغ ب ه   ٥٠٠ ب کارخان

ز،        فعاليت دارند و عمده آنها در شهرک در کشور  مينه چرم و پوست در ز ران، تبري های صنعتی تخصصی چرم در ته

االيی می   . می باشندمشهد و همدان  وان   بنابراين با توجه به چنين ظرفيت ب داتی از خروج ارز      ت ين تولي دازی چن ا راه ان ب

  .ه توليد خود سريع نمودجلوگيری نمود و دسترسی اين کارخانجات را به ماده اولي

  وضعيت طرح های جديد و طرح های توسعه در دست اجرا -٢-٢

. با توجه به مطالعات انجام شده  در صنعت چرم قدم کاری موثری در ارتقاء کيفيت چرم توليدی در دست انجام می باشد  

زيم در    . نين باشدبخش زيادی از افزايش کيفيت چرم می تواند وابسته به استفاده از آنزيم های اين چ د آن در خصوص تولي

ازار معرفی شده               د محصول در ب وان مدعی تولي ا شرکت راک شيمی بعن ده است و تنه کشور مدارک مستند بدست نيام

  .است  که کيفيت آن نيز از درجه مناسبی نسبت به نمونه آلمانی و انگليسی نمی باشد و کمترين قيمت را در بازار دارد

  صول از آغاز برنامه سومروند واردات مح-٢-٣

  .متاسفانه بدليل عدم ثبت مدارک واردات اين محصول در مراکز وابسته، اطالعات مشخصی  در دست نمی باشد 



                  توليد آنزيم های پانکراتيک جهت توليد چرمطرح توجيهی سورن تک توس                    

 

   –طبقه سوم  –ساختمان شرکت صنايع ريزبينی -شهرک فناوری صنايع غذائی و بيوتکنولوژی شمال شرقانتهای   -شهرک صنعتی توس - مشهد
    sorentt@yahoo.com    ۴۶۵/١۵٧/٩١٨٩۵: ،  صندوق پستی  ٠۵١١  ۵۴١٣٨٢٩: تلفاکس 

  

  بررسی روند مصرف ازآغاز -٢-٤

مصرف آن به چند ده گذشته برمی گردد و هر روزه با  نآنزيم های پوست و چرم در دنيا سابقه طوالنی داشته اما در ايرا

افزايش حجم توليد چرم در کشور و باال رفتن دانش توليد کنندگان  چرم استفاده از آنزيم های مورد مصرف در تهيه چرم  

 بدليل عدم وجود آمار مشخصی از اين ماده در مراکز ثبتی،  اطالعات مشخصی ازروند مصرف. نيز گسترش يافته است

  .آن موجود نمی باشد ولی بدليل توسعه دانش استفاده از آنزيم ، مسلمآ روند مصرف آن رو به افزايش می باشد

  بررسی روند صادارات محصول از آغاز برنامه سوم-٢-٥

  .اين محصول تا بحال صادارات نداشته و مدارکی در اين خصوص يافت نشد 

  تا پايان برنامه چهارمبررسی نياز به محصول با اولويت صادارات  -٢-٦

اده در کشور     . همانگونه که در قسمت معرفی محصول و لزوم اجرای طرح شرح داده شد    ن م بطور   در حال حاضر اي

ام شده آن             مراکز  مختلف   ۵٠٠حدود گسترده در  رد و قيمت تم رار می گي تفاده ق ورد اس ده چرم و ساالمبور م د کنن تولي

وده و از     اوت ب ده متف ی   ٢۵٠٠٠برای مصرف کنن ال می باشد    ٧٠٠٠ال واد ارزان در کشور و      . ري از طرفی  وجود م

د     ام است  تاکي ضرورت استقالل توليد از طرف ديگر بر توليد اين ماده و موارده مشابهه که با تاسيسات يکسانی قابل انج

د    .دارد ران می توان زايش        در صورت توليد اين محصول  اي ر اف زی مشخص عالوه ب ه ري ر    در برنام کيفيت محصول ب

ه ،   . دست يابدای مجاور را نيز هبازار کشور حجم آن افزوده و به  از طرفی همسايگان ما همچون کشورهای آسيای ميان

کشورهای حاشيه خليج فارس و همچنين عراق  می توانند از مصرف کنندگان اين محصول باشند در صورتی  افغانستان،

  . توجه شودنيز  که بر کيفيت آن 

ه مصرف        از ط ابه خارجی  رقبت ب ه قيمت مش رآورده  رفی با عنايت به قيمت تمام شده محصول نسبت ب ی بيشتر   ف داخل

وان رقابت  را در عرصه     آنزيم پانکراتيک توليد شده  با عنايت به قيمت تمام شده که مطرح گرديد. خواهد شد د ت می توان

ر          با توجه به بخش قيم . منطقه  و حتی بين الملی داشته باشد زيم بصورت متوسط براب ن آن زان مصرف اي ام شده مي ت تم

دار حدود       ٢٠٠٠ ن مق د اي رای خري ال   ٢۴.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠تن می باشد که مبلغ مورد نظر ب ارد   ( ري بيست  و چهارميلي

د شد و    ٣/١اقل با توجه به عدد فوق می توان مدعی شد که با توليد اين محصول حد. می باشد) ريال م خواه  از مبلغ کل ک

  .کمک مناسبی به کاهش هزينه های برنامه ريزی شده دربرنامه چهارم توسعه و خودکفائی مواد اوليه خواهد داشت
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  ربررسی اجمالی تکنولوژی و روش های توليد و عرضه محصول در کشو-٣

رای   من. همان گونه که در باال به آن اشاره شده اين ماده در صنعت پوست و چرم مورد استفاده قرار می گيرد ابع اصلی ب

ن محصول از هر     . و باکتری ها می باشند ، قارچ هاگاو و گوسفند چرم سازی از پانکراستوليد آنزيم های  د اي نحوه تولي

ود       لذا روش های يکسانی برای توليد. منبع بسته به نوع آنزيم و مواد همراه آن می باشد ه نم وان ارائ ا نمی ت زيم ه  .اين آن

يله   ) پانکراس(تهيه ضايعات کشتارگاهی  ولی روند کلی توليد شامل ه وس ، عصاره گيری از نمونه ها و جداسازی آنزيم ب

وارد روش های فيلتراسيون و خشک       . سانتريفوژ، رسوب دهی، جداسازی کروماتوگرافی می باشد   ن م در بعضی از اي

اده   اما استفاده از روش های بيوتکنو . کردن با نمک های امونيمی نيز استفاده می گردد لوزی توليد اين محصوال ت را س

اهش داده است       ز ک د را ني ه های تولي دی     . نموده و هزين اژ تولي زيم های پروتئ ده آن ن صنعت    عم  pHدارای طيف   در اي

می باشند و پانکراس می تواند منبع مناسبی برای اين توليد باشد، اگر چه وجود مهارکننده های انزيمی در  ٩-٨بازی بين 

د      پانکرانس تول م می نماي د شده را ک اال       . يد آن را کمی مشکل نموده  و يا پايداری محصول تولي ا کيفت ب زيم ب د آن ذا تولي ل

ه دو         . بايستی بر اساس روش های مناسب جداسازی و نگهداری استوار باشد   ازار مصرف ب ه ب زيم های ب ه آن نحوه ارائ

دام دارای خصوصيات مخصوص ب         ه هر ک داری     شکل پودر و مايع می باشد ک تفاده و نگه رای اس دارا می  را  ه خود ب

ری می باشد    ٢٠و يا ظروف   گرمیکيلو ٢۵در بسته های  ،مطلوب ترين فرم عرصه به بازار مصرف. باشند رای  . ليت ب

ر   پايداری بيشتر محصول استفاده از روش های مناسب بسته بندی و انبار داری بر پايداری محصول می افزايد که خود ب

   .تاثير مثبتی دارد نيز  ده محصول برای مصرف کنندهقيمت تمام ش

  تعيين نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم -۴

ل حل در آب می باشد           ر فاب ودر های غي ادی پ د  . قابل ذکر است که  آنزيم تهيه شده از منابع خارجی دارای حجم زي تولي

د کننده های اين محصوالت به چند دليل اين پودر ها را اضافه می ن ا در طول        . ماين زيم و ت داری آن زايش پاي دا جهت اف ابت

د     درت خود را حفظ نمايي زايش حجم محصول و      . حمل وانتقال از کارخانه به محل مصرف آنزيم حداکثر ق ل ديگر اف دلي

ن    .  فروش آن به واحد بر کيلو گرم  بجای واحد بر ليتر است ه ازاي از مشکالت عمده اينگونه محصوالت  زمانی است  ک

تم فاضالب می               ول و رسوبی  وارد سيس ر محل واد غي ادی از م تفاده می شود و حجم زي مخلوط برای مرحله آنزيمی اس

  . با نگاهی به حوضچه های ته نشينی در تصفيه خانه های چرم شهر براحتی اين موضوع قابل درک می باشد. شود
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ول در آب کمک        در مقابل توليد آنزيم تازه ومحلول عالوه بر کاهش هزينه های مخ ر محل واد غي ودگی م اهش آل ر ک تلف ب

  .آنزيم توليد شده دارای مزايای ذيل می باشد. شايانی می نمايد

  .کاهش هزينه مصرف کننده از نظر قيمت تمام شده -٧

 دسترسی آسان به محصول در کمترين زمان و دوری از مشکالت واردات و هزينه های آن -٨

 کنولوژی خود کفائی محصول در کشور و افزايش ت -٩

 کاهش هزينه های تصفيه خانه بدليل حذف مواد غير محلول  -١٠

 بکارگير نيرو های متخصص و غير در جهت توليد اين محصول بصورت مستقيم و غير مستقيم  -١١

 استفاده از صد در صد مواد و تجهيزات داخلی جهت توليد اين محصول و با استفاده از متحصصين داخلی  -١٢

  

  فيت اقتصادیرظبررسی و تعيين حداقل -۵

ا محاسبات         ی  بصورت متوسط  و ب از آنجائی که   از واردات و مصرف اين آنزيم آمارمشخصی در دست نمی باشد ول

ده چرم در کشور       . تن  در سال برای کشور می باشد  ٢٠٠٠موجود اين مصرف حدود  دگان عم د کنن قابل ذکر است تولي

ه   ۵٠دارای مصرف باالی  ند ک تفاده          کيلو در روز می باش زيم اس دار آن زان مصرف مق واختی مي رای تکن در محاسبات ب

ه شده است           ٣٠-٢۵شده در اين صنعت  ه در نظر گرفت رای هر کارخان ه مصرف ب و روزان رای      .کيل ورد نظر ب غ م مبل

ال ( ريال  ٢۴.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠خريد اين مقدار حدود  ا      . می باشد  ) بيست  و چهارميليارد ري ن  ارق ه اي اده ب ا نگاهی س م ب

ن محصول دارد   تمی توان م د اي د حداقل    .  وجه شد اين صنعت دارای جذابيت فرآوانی برای تولي ا تولي ن در سال    ۵٠٠ب ت

 ٨٠حجم مصرف داخل کشور را پوشش داد و ساالنه حدود  ۴/١که حداقل ظرفيت توليد در نظر گرفته می شود می توان 

از        با راه اندا. ميليارد ريال حجم واردادت را کاهش داد ر پوشش ني وان عالوه ب دی  می ت زی يک  و يا چند مجموعه تولي

دی    . داخل کشور به صادارات آن نيز نظر داشت نهاد     ۵٠٠لذا حداقل ظرفيت مناسب بريا يک واحد تولي ن در سال  پيش ت

اوت  اين اعداد  قابل ذکر است .می گردد زيم متف تفاده های تخصصی ق    می باشد     با توجه به نوع آن رای اس زيم   و ب يمت آن

   .باشدمی گرانتر 
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ين    ال می باشد    ٨٠٠٠-۶٠٠٠در صورت توليد محصول با استفاده از منابع داخلی قيمت تمام شده آن ب ا   . ري در مقايسه ب

  . اعداد باال اين مبلغ عالوه بر کاهش هزينه های در صرفه جوئی ارزی و استقالل به اين محصول کمک خواهد نمود

درج    وارد من ن              با توجه به م ه در اي الی ک د و مشکالت احتم ه شکل تولي ا توجه ب در قسمت بررسی عرضه و تقاضا و ب

  :مسير وجود دارد ، ميزان توليد محصول در سه سال اول بهره برداری به شرح ذيل در نظر گرفته می شود 

    ظرفيت و حجم توليد ساليانه - ۵-١جدول   

 نحجم توليد آنزيم به ت درصد استفاده از ظرفيت سال  

  ٢۵٠  %۵٠  سال اول

  ۴٠٠  %٨٠  سال دوم

  ۵٠٠  %١٠٠  سال سوم

  :برنامه توليد  

  :در سال به شرح ذيل ميباشد آنزيم پانکراتيک برنامه ريزی توليد 

  کيلو گرم ۵٠٠٠٠٠:  ميزان توليد ساليانه 

  هفته ۴٠:تعداد هفته های کاری در سال 

  هفته ١٢: تعداد هفته های غيرکاری در سال 

  کيلو گرم١٢۵٠٠: يد در هر هفته کاری ميزان تول

  نفر ساعت٢۴٠:نفر ساعت کار درگير مستقيم با توليد در هفته 

  نفر ساعت ٠.٠١٩٢: قيم با توليد به ازاء هرکيلو نفر ساعت کار درگير مست

  نفر ساعت ١۴۴: نفر ساعت کار  پشتيبانی توليد در هفته 

  نفر ساعت ٠.٠١١۵٢: تيبانی  توليد به ازاء هرکيلونفر ساعت کار پش
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  دو محصول آنزيم پودر و مايع ظرفيت و حجم توليد ساليانه - ۵-٢جدول 

  ظرفيت عملی      

ف
ردي

  محصول  
  سوم  دوم  اول  سال

  %١٠٠  %٨٠  %۵٠  ظرفيت اسمی

 ۵٠٠٠٠٠ ۴٠٠٠٠٠ ٢۵٠٠٠٠ کيلو گرم ۵٠٠٠٠٠  آنزيم پانکراتيک پودر  ١

  ١٠٠٠٠  ٨٠٠٠  ۵٠٠٠  ليتر ١٠٠٠٠ )درصورت نياز( آنزيم پانکراتيک مايع   ٢

  

  : زمانبندی اجرای طرح 

  زمانبندی اجرای پروژه تا مرحله بهره برداری - ۵-٣جدول 

 مدت الزم برای اجرا  شرح عمليات رديف

  ماه٢  مطالعات اوليه  ١

  ماه ٢  تحويل زمين و حصارکشی زمين  ٢

  ماه ۵-٣  تهيه نقشه های اجرائی  ٣

  ماه ١٠ اجرای ساختمان و خريد تجهيزات   ۴

  ماه ٨-۶  نصب و راه اندازی سيستمها  ۵

  ماه ۴  آموزش کارکنان  ۶

  ماه ٢  توليد آزمايشی  ٧

ان ميباشد     ۴-۶قابل ذکر است که مراحل  امين          و دارای مراحل همزم ان ت زی شده از زم ه ري دی برنام ر اساس زمانبن ب

  . ماه در نظر گرفته شده است ١۵-١٣اعتبار 

  



                  توليد آنزيم های پانکراتيک جهت توليد چرمطرح توجيهی سورن تک توس                    

 

   –طبقه سوم  –ساختمان شرکت صنايع ريزبينی -شهرک فناوری صنايع غذائی و بيوتکنولوژی شمال شرقانتهای   -شهرک صنعتی توس - مشهد
    sorentt@yahoo.com    ۴۶۵/١۵٧/٩١٨٩۵: ،  صندوق پستی  ٠۵١١  ۵۴١٣٨٢٩: تلفاکس 

  

  :هزينه اجرای ساختمانهای 

  ساختمانها و فضا های مورد نياز  و هزينه پيش بينی شده - ۵-۴جدول 

ف
ردي

  

  مبلغ کل  مبلغ هر متر مربع )متر مربع(مساحت   عنوان ساختمان

 )ميليون ريال(

  ٣٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ١٠٠  ساختمان اداری  ١

  ۶٠٠  ١٢٠٠٠٠٠  ۵٠٠  )سوله(ساختمان توليد  ٢

  ٢٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  ١٠٠  ساختمان تاسيسات عمومی  ٣

  ۵٠  ۵٠٠٠٠٠  ١٠٠  ارکينگپ  ۴

  ٢٠٠  ٢٠٠٠٠٠٠  ٢٠٠  ساختمان انبار  ۵

  ١٢۵  ٢۵٠٠٠٠٠  ۵٠ ساختمان مسجد و غذاخوری  ۶

  ٧۵  ٢۵٠٠٠٠٠  ٣٠  ساختمان نگهبانی  ٧

  ١۵٠  ۵٠٠٠٠٠  ٣٠٠  محوطه سازی   ٨

  جمع کل احداث ساختمان و محوطه

  و پنج ميليون ريال يک ميلياردو چهارصدو هفتاد
١۴٧۵  

  يزات و ماشين آالت که در ساختمان و تجهيزات توليد لحاظ نگرديدهساير تجه - ۵-۵جدول 

ف
ردي

  

  مبلغ واحد تعداد  واحد  عنوان

  ريال

  مبلغ کل

  ريال

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ١ دستگاه  تن ٢ديگ بخار   ١

  ١٠٠٠٠٠٠  ۵٠٠٠٠٠٠  ٢ دستگاه  مخازن انتقال آب  ٢

  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١ دستگاه ژنراتور برق اضطراری  ٣

  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ١ دستگاه  ليفتراک  ۴

  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢ دستگاه  خودرو وانت  ۵

  ٢٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ٢ دستگاه  خودرو سواری  ۶

  ٢١٠٠٠٠٠٠  ٧٠٠٠٠٠٠  ٣ دستگاه  تجهيزات اطالع رسانی  ٧

٨            

 ريال٩٩٢٠٠٠٠٠٠  جمع کل
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  آنزيم پانکراتيک جهت تهيه چرممورد نياز جهت توليد  هزينه های تجهيزاتی - ۵-۶جدول 

  مبلغ  کل به هزار ريال  مبلغ  واحد به هزار ريال  تعداد  واحد  عنوان رديف

  ۵٠٠٠٠  ٢۵٠٠٠  ٢  دستگاه  تنی ١مخازن نگهداری   ١

  ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠٠  ١  دستگاه  اسپری داير  ٢

  ۴٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ۴  دستگاه  هم زن   ٣

  ٣٠٠٠٠٠  ١۵٠٠٠٠  ٢  دستگاه  سانتريفيوژ مداوم  ۴

  ٢٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ٢  دستگاه  يلتر های صنعتیف  ۵

  ١٠٠٠٠٠  ۵٠٠٠٠  ٢  دستگاه  ليتری ١٠٠٠ديگ   ۶

  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١  دستگاه  کيلوگرم ۵٠٠ترازو  ٧

  ٧٠٠٠  ٧٠٠٠  ١  دستگاه  ترازو حساس  ٨

  ۵٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ۵  دستگاه  پمپ انتقال مايعات  ٩

  ۵٠٠٠٠  ۵٠٠٠  ١٠  عدد  ميزکار با رويه استيل  ١٠

١١  pH  ١٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ١  دستگاه  متر  

  ١٠٠٠٠٠        وسايل تاسيساتی  ١٢

  ٢٠٠٠٠٠        وسايل آزمايشگاهی  ١٣

  ١٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠  ١  دستگاه  دستگاه بسته بندی  ١۴

  ١۴١٧٠٠٠  يک ميلياردو چهارصدو هفده ميليون ريال : جمع کل

  توليد سال يکمحاسبه شده برای  سرمايه در گردش - ۵-٧جدول 

  )ريال( مبلغ  مدت  شرح

  ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠  يکسال  ليهمواد او

  ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  يکسال  حقوق و دستمزد

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  يکسال   هزينه های نگهداری و انرژی

 ريال٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠ دو ميلياردو دويست و هفتادو هشت ميليون ريال: کل جمع

  .دذيل خواهد بوشرح  سال اول بهره برداری به ٣سرمايه در گردش کارخانه در طول  ، ۵-٧با توجه به جدول
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  سال اول بهره برداری ٣سرمايه در گردش کارخانه در طول  - ۵-٨جدول 

  )هزار ريال(سرمايه در گردش   درصد توليد  سرمايه در گردش

  ريال ١١٣٩٠٠٠  %۵٠  سال اول

  ريال ١٨٢٢۴٠٠  %٨٠  سال دوم

  ريال ٢٢٧٨٠٠٠  %١٠٠  سال سوم

  

  ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن -۶

  کيلو در سال ١٠٠برای  آنزيم پانکراتک در صنعت چرم سازی اد اوليه مصرفی جهت توليدمو - ۶-١جدول 

  قيمت کل ريال  مبلغ واحد ريال  مقدار مصرف  واحد  نام کاال رديف

  ۵٠٠٠  ۵٠٠٠  ١  کيلو  )نمک طعام ( سديم کلرايد   ١

  ۵٠٠٠٠  ١٠٠٠٠  ۵  کيلو  آمونيوم سولفات  ٢

  ٣٠٠٠٠  ١۵٠٠٠  ٢  ليتر/کيلو  کلروفرم   ۴

  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٠.۵  کيلو  سديم دی هيدروژن فسفات  ۵

  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٠.۵  کيلو  کلسيم کلرايد  ۶

  ١٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ٠.۵  کيلو  سديم دی هيدروژن کربنات  ٧

  ٢۵٠٠٠  ۵٠٠٠  ۵  کيلو  مواد اوليه آنزيم   ٨

  ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠٠  ١  کيلو  مواد شيميائی مورد نياز  ٩

  ١۵٠٠٠  ٣٠٠٠٠  ٠.۵  کيلو  سديم هيدروکسيد  ١٠

  ٢۵٠٠٠  ٢۵٠٠  ١٠٠  کيلو  مواد نگهدارنده آنزيم   ١١

  ٢٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠  گرم  مواد مهارکننده   ١٢

  ۵٠٠٠٠  ۵٠٠  ١٠٠  کيلو  بسته بندی و غيره  ١٣

  ٢٧٠٠٠٠  )کيلو ١٠٠برای ( جمع کل مواد اوليه مصرفی

  ٣٠٠٠٠ ... )ساولن ، مواد تنظيف ، ملزومات اداری و (ساير مواد مصرفی و پيش بينی نشده 

  ۶٠٠٠٠  تورم % ٢٠ساب احت 

 ريال ٣۶٠٠٠٠  )کيلو ١٠٠برای ( جمع کل با احتساب ضريب تورم

  ريال ٣۶٠٠٠   آنزيم پانکراتيک مبلغ مواد اوليه مصرفی هرکيلو 

ی    . مواد مورد نياز از منابع داخلی تامين می گردد% ٩٠قابل ذکر است  ابع محل ی و من ماده اصلی توليد صد در صد داخل

  .تاميين می گردد
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  و ظرفيت توليد هزينه مواد در طی سالهای توليد - ۶-٢جدول 

  آنزيم پانکراتيک پودر  هزينه مواد اوليه

  )۵٠٠٠٠٠کيلوگرم (  

  ريال٩٠٠٠٠٠٠٠٠  %۵٠سال اول 

  ريال١۴۴٠٠٠٠٠٠٠  %٨٠سال دوم 

  ريال١٨٠٠٠٠٠٠٠٠  %١٠٠سال سوم 

  

  پيشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح -٧

بعنوان مراکز توليد کننده چرم و فرآوری پوست می توانند بعنوان مکانهای مناسب برای راه  مشهد، ورامين، تبريز

بعنوان تامين کننده  منطفهاين  وجود کشتارگاه های صنعتی موجود در . اندازی کارخانه توليد آنزيم مد نظر گرفته شود

مراکز استقرار شرکت های توليدی چرم  محل توليد به  شهرک های  چرم شهر بعنوانو همچنين نزديکی  اصلی مواد

از طرفی کاهش  هزينه های حمل ونقل . می تواند بهترين مکان راه اندازی اين گونه مراکز توليد کننده مواد اوليه باشد

 از داليلغير ضروری و همچنين کاهش هزينه های ابنار داری برای توليد کننده آنزيم و  مصرف کننده  و موارد  های

  . پيشنهاد می باشدآگاه به کار توليد آنزيم نيز از داليل  اين  متخصصين اگرچه وجود .انتخاب می باشداين ديگر

  وضعيت تامين نيروی انسانی و اشتغال -٨

 ٣٠حدود   فرصت شغلی  ارد چرا که اين طرح با ايجادايجاد اين کارخانه از نظر ايجاد فرصتهای شغلی اهميت بسزائی د

تقيم  نفر بصورت مستقيم و غ م بر      ير مس ن مه وثر جهت اي امی م د داشت  گ ه ماهيت      . خواه ن طرح باعنايت ب علمی و  اي

داقل ی آنتخصص ا ح د ب غلی تخصصی ١ جذب  ميتوان د  فرصت ش م تولي ن حج رای اي ای دانش  ب ارگيری نيروه و بک

رين دغدغه های کشور ميباشد،         ه در حال حاضر از مهمت ه      آموخته کشور ک م را ب دامی جدی و مه اند  اق ام رس ن   .انج اي

ه      ددی را ب طرح با عنايت به حجم سرمايه گذاری و فعاليتهای احداث خود نيز در مدت اجرا ميتواند فرصتهای شغلی متع

د     اد نماي ل             . طور موقت ايج ه از قبي داری کارخان ات نگه ين عملي ه حجم سرمايه در گردش و همچن ا توجه ب از طرفی ب

ه طور   ... ن نگهداری فصای سبز و تعميرات تجِهزات و تاسيسات و همچني می تواند فرصتهای متنوع شغلی ديگری را ب

   .غير مستقيم ايجاد نمايد
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  پرسنل مورد نياز طرح- ٨-١جدول 

ف
ردي

  

دستمزد ماهانه هر  تعداد  نيروی انسانی

  )ريال( نفر

 مجموع دستمزد ماهانه

  )ريال(

 مجموع ساالنه دستمزد

  )ريال(

فوق ليسانس بيوشيمی و يا   ١

  ميکروبيولوژی

١  ۵٠٠٠٠٠٠  ۵٧٠٠٠٠٠٠٠  ٠٠٠٠٠٠  

  ۴٩٠٠٠٠٠٠  ٣۵٠٠٠٠٠  ٣۵٠٠٠٠٠  ١  آزمايشگاهی تکنسين   ٢

  ۴٢٠٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠٠  ١  تکنسين فنی  ٣

  ١۴٧٠٠٠٠٠٠  ١٠۵٠٠٠٠٠  ٣۵٠٠٠٠٠  ٣  پرسنل اداری  ۴

  ٧٠٠٠٠٠٠٠  ۵٠٠٠٠٠٠  ٢۵٠٠٠٠٠  ٢  و کارگر ساده پرسنل خدماتی  ۵

  ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  مجموع

  ريال ٧۵۶  به ريال آنزيم پانکراتيک پودری روی انسانی به ازای هر کيلو هزينه ني

  

  )خريد تاسيسات زير بنائی ( تامين آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطیبررسی و تعيين ميزان  -٩

  :جهت احداث طرح مذکور نياز به خريد و اجرای انشعابات ذيل می باشد 

  حاشتراک های مورد نياز طرخريد انشعابات و  - ٩-١جدول 

ف
ردي

  

  )ريال(مبلغ کل  مقدار  واحد  عنوان

  ٢٠٠٠٠٠٠٠  ٢٠٠  کيلو وات  خريد انشعاب برق  ١

  ١۵٠٠٠٠٠٠  ١  اينچ  خريد انشعاب آب  ٢

  ٣٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠متر مکعب   خريد انشعاب گاز  ٣

  ۵٠٠٠٠٠٠  ۵  خط خريد اشتراک تلفن  ۴

  ١٠٠٠٠٠٠٠  ١ ADSL  اينترنت و سرور  ۵

 ريال٨٠٠٠٠٠٠٠  جمع کل

  :هزينه سوخت و آب و برق و ارتباطات 

ر اساس مصرف    ، آب، برق هزينه های انرژی ی شده     و ارتباطات طرح در طول يکسال ب يش بين ا ضريب   پ ب

  .درصد به شرح جدول ذيل ميباشد  ٧/١
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  توليد محصول در سال مورد نياز برق و ارتباطات ،آب ،سوختهزينه های جاری  - ٩-٢جدول 

 هزسنه ساالنه ريال ه ماهانه ريالهزين  شرح

  ٣٠٠٠٠٠٠٠  ٢۵٠٠٠٠٠  برق

  ٢١٠٠٠٠٠٠  ١٧۵٠٠٠٠  آب

  ٣٠٠٠٠٠٠٠  ٢۵٠٠٠٠٠  گاز

  ١٩٠٠٠٠٠٠  ١۶٠٠٠٠٠ تلفن و اينترنت

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  جمع کل

  

  وضعيت حمايتهای اقتصادی و بازرگانی-١٠

دگان چرم مش          د کنن ه تولي ام شده اتحادي ذاکرات انج ا       در اين بخش با توجه به م ذاری ب رای سرمايه گ ل  خود را ب هد تماي

قابل ذکر است سرمايه گذاران شخصی . توجه به حجم مصرف باالی اين محصول در مشهد و شهرستانهای اطراف دارند

  .نيز تمايل خود را برای توليد اين محصول با حمايت دولت اعالم  نموده اند

ه   ان  با توجه به را می تو متفرقه پيش بينی نشده هزينه های در ادامه  ه ای ک افزايش احتمالی قيمتها و همچنين ارقام هزين

ه . در نظر گرفت در طول برآورد به حساب نيامده است  ذاری     با توجه ب ه    سرمايه گ ه و پاي ه های   اولي ی    هزين يش بين پ

ی        .ريال در نظر گرفته ميشود  ۵٠٠٠٠٠٠٠٠  معادلنشده  يش بين وارد پ ه م ل    اين عدد پوشش مناسبی ب ر قاب نشده و غي

  انتظار در طول پروژه می باشد
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  خالصه سرمايه گذاری  -١٠-١جدول

  مالحظات  مبلغ واحد ريال  شرح رديف

 محاسبه نشده است   ----   زمين  ١

     ١۴٧۵٠٠٠٠٠٠  ساختمانها و تاسيسات  ٢

     ٩٩٢٠٠٠٠٠٠  تجهيزات و ماشين آالت  ٣

     ١۴١٧٠٠٠٠٠٠  ساير تجهيزات  ۴

     ٨٠٠٠٠٠٠٠ ی و سوخت و ارتباطاتاشتراک انرژ  ۵

     ۵٠٠٠٠٠٠٠٠  پيش بينی نشده   ۶

    ريال۴۴۶۴٠٠٠٠٠٠  جمع هزينه ثابت 

    ريال٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠  سرمايه در گردش  

    ريال۶٧۴٢٠٠٠٠٠٠  جمع کل سرمايه گذاری  

  

  منابع تامين سرمايه  -١٠-٢جدول

  شرح سرمايه گذاری
 سرمايه گذاری از محل اعتبارات دولتی

  يالر

  وام بانکی

  ريال

  مجموع

  ريال

 ۴۴۶۴٠٠٠٠٠٠ ٢٢٣٢٠٠٠٠٠٠  ٢٢٣٢٠٠٠٠٠٠  سرمايه گذاری ثابت

 ٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠ ١٣۶۶٨٠٠٠٠٠  ٩١١٢٠٠٠٠٠ سرمايه گذاری در گردش

 ۶٧۴٢٠٠٠٠٠٠ ٣۵٩٨٨٠٠٠٠٠  ٣١۴٣٢٠٠٠٠٠  جمع کل سرمايه گذاری

  %١٠٠  %۵٣  %۴٧  نسبت 
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  ئی در مورد احداث  واحدهای جديدتجزيه و تحليل و جمع بندی و پيشنهاد نها -١١

د پرداخت             ن تولي دی اي ه جمع بن وان ب ن محصول می ت د اي ن   .با توجه به موارد ذکر شده در باال و هزينه های تولي در اي

ين    ميان هزينه های يک مجموعه توليدی  ر تعي را همراه با هزينه های تعمير و نگهداری و همچنين استهالک به شرح زي

  .می گردد

  تن در سال  ۵٠٠آنزيم پانکراتيک برای هزينه های توليد  -١١-١جدول

  شرح رديف
ماهيانه  قيمت تمام شده

  ريال

  هزينه ساليانه

  ريال

  ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠  ١۵٠٠٠٠٠٠٠  مواد اوليه  ١

  ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  ٢٧٠٠٠٠٠٠  حقوق و دستمزد  ٢

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ٨٣٣۴٠٠٠  آب، برق، انرژی و ارتباطات  ٣

 ريال  ٢٢٧٨٠٠٠٠٠٠                                                                 جمع کل هزينه 

  

  هزينه های تعمير و نگهداری-١١-٢جدول 

  )ريال(کل  مبلغ  نرخ هزينه نگهداری  قيمت تمام شده شرح دارائی ها رديف

  ٢٩٧۶٠٠٠٠  %٣  ٩٩٢٠٠٠٠٠٠  تجهيزات  ١

  ٢٢١٢۵٠٠٠  %١.۵ ١۴٧۵٠٠٠٠٠٠  ساختمان  ٢

  ۴٢۵١٠٠٠٠  %٣ ١۴١٧٠٠٠٠٠٠  يزاتساير تجه  ٣

  ١۵٠٠٠٠٠٠  %٣  ۵٠٠٠٠٠٠٠٠  پيش بينی نشده  ۴

 ريال ١٠٩٣٩۵٠٠٠  جمع کل هزينه نگهداری
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  :       هزينه استهالک 

  بر اساس ميزات کاربری آنها هزينه استهالک دارائيها  -١١-٣جدول   

 ريال) ساليانه(  استهالک )سال( مدت  قيمت کل ريال  عنوان رديف

  ١٢۴٠٠٠٠٠٠  ٨  ٩٩٢٠٠٠٠٠٠  تجهيزات  ١

  ٩٨۴٠٠٠٠٠  ١۵ ١۴٧۵٠٠٠٠٠٠  ساختمان  ٢

  ١٧٧١٢۵٠٠٠  ٨ ١۴١٧٠٠٠٠٠٠ ساير تجهيزات  ٣

  ۶٢۵٠٠٠٠٠  ٨  ۵٠٠٠٠٠٠٠٠ پيش بينی نشده  ۴

  ريال۴۶٢٠٢۵٠٠٠  جمع

  

  سزمايه در گردش تفکيک هزينه های ثابت و متغير   -١١-۴جدول   

ف
ردي

  هزينه ثابت  شرح  

  ريال 

  يرهزينه متغ

  ريال

  جمع

  ريال

  ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠  ---------   هزينه مواد اوليه  ١

  ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  -------   ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  هزينه حقوق و دستمزد  ٢

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠ هزينه انواع انرژی و ارتباطات  ٣

  ١٠٩٣٩۵٠٠٠  ٩٨۴۵۵۵٠٠  ١٠٩٣٩۵٠٠  هزينه تعمير و نگهداری  ۴

  ۴۶٢٠٢۵٠٠٠  ---------   ۴۶٢٠٢۵٠٠٠  هاهزينه استهالک دارائي  ۵

  ١۵۴٨٢۶٠٠  ١٣٩٣۴٣۴٠  ١۵۴٨٢۶٠  %٣ هزينه پيش بينی نشده  ۶

 ٢٨۶۴٩٠٢۶٠٠ ٢٠٠٢٣٨٩٨۴٠ ٨۶٢۵١٢٧۶٠  جمع کل هزينه يکسال
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  های هر سال  ظرفيتمحصول با توجه به  قيمت تمام شده  -١١-۵جدول   

  %۵٠ظرفيت   هزينه ها  رديف

  ريال

  %٨٠ظرفيت 

  ريال

  %١٠٠ظرفيت 

  ريال

  ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠  ١۴۴٠٠٠٠٠٠٠  ٩٠٠٠٠٠٠٠٠  مواد اوليه  ١

  ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  ٣٧٨٠٠٠٠٠٠  حقوق و دستمزد  ٢

  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  ١٠٠٠٠٠٠٠٠  هزينه انرژی و ارتباطات  ٣

  ١٠٩٣٩۵٠٠٠  ١٠٩٣٩۵٠٠٠  ١٠٩٣٩۵٠٠٠  هزينه تعمير و نگهداری  ۴

  ۴۶٢٠٢۵٠٠٠  ٣۶٩۶٢٠٠٠٠  ٢٣١٠١٢۵٠٠  هزينه استهالک  ۵

  ١۵۴٨٢۶٠٠  ١٢٣٨۶٠٨٠  ٧٧۴١٣٠٠٠   هزينه پيش بينی نشده  ۶

  ٢٨۶۴٩٠٢۶٠٠  ٢۴٠٩۴٠١٠٨٠  ١٧٩۵٨٢٠۵٠٠  در سال آنزيم تن  ۵٠٠قيمت تمام شده 

  

  :جدول فروش محصول  

ه     آنزيم توليد شده می تواند دارای دو کيفيت مختلف تهيه شود و برای  از آنجايکه   ی و خارجی تهي ازار داخل دو ب

ردد  لذا دو قيمت جهت هر  کيلو لحاظ  دد،گرو توليد  ين            می گ ده و قيمت ب ا هدف ترغيب مصرف کنن ی ب ه قيمت داخل ک

   .باشد  المللی به جهت رقابت با ساير توليد کنندگان مي

  برای مصرف کننده داخلی و خارجی  فروش محصول -١١-۶جدول   

  محصول
  هر کيلو قيمت خارجی

  ريال 

  هر کيلو  قيمت داخلی

  ريال

  ١٠٠٠٠  ١٢٠٠٠  آنزيم پانکراتيک  جهت توليد چرم

  توليد درصد ظرفيت ١٠٠جمع قروش در 

  کيلو در سال ۵٠٠٠٠٠

۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  شش ميليارد ريال

۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

  پنج ميليارد ريال
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  :سود و زيان 

اال   جهت يک بررسی اجمالی جدول ذيل مقايسه قيمت تمام شده با مبلغ فروش بر اساس   وارد ب ت های مختلف   در ظرفي م

  :را نشان ميدهد 

  از سرمايه گذاری و قيمت تمام شده  سود و زبان حاصل -١١-٧جدول   

  %۵٠ظرفيت   شرح

  تن ٢۵٠

  %٨٠ظرفيت 

  تن ۴٠٠

  %١٠٠ظرفيت 

  تن ۵٠٠

 ريال ٢٨۶۴٩٠٢۶٠٠ ريال ٢٢٩١٩٢٢٠٨٠ ريال ١٧٩۵٨٢٠۵٠٠  قيمت تمام شده

 ريال ۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال ۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠  ريال٢۵٠٠٠٠٠٠٠٠  قيمت داخلی قروش

 ريال ۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال ۴٨٠٠٠٠٠٠٠٠ ريال ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠  فروش قيمت خارجی

 ريال ٢١٣۵٠٩٧۴٠٠ ريال ١٧٠٨٠٧٧٩٢٠  ريال ٧٠۴١٧٩۵٠٠  فروش داخلی خالص سود

 ريال ٣١٣۵٠٩٧۴٠٠ ريال ٢۵٠٨٠٧٧٩٢٠  ريال ١٢۴١٧٩۵٠٠ فروش خارجی خالص  سود

  

ر ا ل ذک زايش کيفيت م ست درقاب ا صورت اف وان قيمت محصول را ت اد شرايط استاندارد می ت % ١٠٠حصول و ايج

ا حد    . افزايش داد ذير می باشد       ١٠٠همچنين افزايش حجم توليد با سرمايه گذاری انجام شده ت ز امکان پ از  .درصد ني

  .دهد طرفی توليد آنزيم بصورت مايع عالوه بر افزايش ارزش افزوده محصول، هزينه های توليد را نيز کاهش می

  

  

  

  

  


