
لبنیو تولید فرآورده هاي لبنیاتی کارخانه : طرحنام 



معرفی شرکت  

1387:سال تأسیس
49: تعداد دهیاري هاي عضو

میلیون ریال760: سرمایه اولیه
96:تعداد پرسنل ثابت

:اهم فعالیت هاي این شرکت به شرح ذیل می باشد
نفر در سطح بخش از افراد بومی  90بیش از اشتغال زایی -1
از مهاجرت روستاییان  پیشگیري -2
و بهسازي معابر روستایی  توسعه -3
بیمه روستایی و عشایري و ارائه خدمات بیمه  اي به روستاییان با ایجاد دفتر مرکزي  یکپارچه نمودن -4
زمینه اشتغال پایدار با توسعه سرمایه گذاري در بخش خصوصی  ایجاد -5
فضاي کسب و کار  بهبود -6
فضاي آموزشی براي دهیاران و شورهاي اسالمیایجاد -7



و تولید فرآورده هاي لبنیلبنیاتی کارخانه : طرحنام 

1392: سال آغاز اجراي طرح�
ریال بخش خصوصیمیلیارد 9میلیارد ریال شرکت تعاونی 16میلیون تومان،  دو میلیارد و پانصد : هزینه اجراي طرح�
.تن را دارا میباشد150ظرفیت جذب شیر روزانه بیش از  : ظرفیت تولید�
نفر در بخش هاي گوناگون جهت تولید انواع فرآورده هاي 60فاز و هر فاز 3نفر در 180روزانه بیش از : میزان اشتغال�

. لبنی مورد نیاز میباشد
:می نمایدزیر به بازار عرضه حوزه هاي لبنی خود را در فرآورده هاي این شرکت : محصوالت تولیدي�

.عرضه انواع پنیر به بازار:پنیر
.....موسیر و، چکیده، خامه اي، پرچرب، کم چربانواع ماست : ماست 

طعم دار، کم الکتوز، پرچرب، کم چرب: انواع شیر
انواع خامه 

انواع دوغ
94اردیبهشت بهره برداري 1394پایان 1392شروع ): تاریخ شروع، پایان و بهره برداري طرح(بازه زمانی اجراي طرح�
.  می باشدرا دارا تن150جذب شیر روزانه بیش از ظرفیت . استمترمربع18000وسعت کارخانه لبنیاتی آبگینه �



:هدف از اجراي طرح

لبنیمحصوالتخریدوعرضهتولید،�
کیفیتمدیریتسیستماثربخشومستمربهبودومشتریانرضایتحفظوجلب�

:داردمدنظرراذیلاهداف
مشتریانکلیهرضایتجلب�
بازارسهمبیشترینکسبجهتآناستمرارورقابتیتوانافزایش�
وملیاستانداردهايبرمنطبقلبنیگروه هايتمامیدرکیفیتبامحصولارائه�

کارخانه اي
موقعبهوبهداشتیکامالصورتبهمحصوالتتوزیعوتولیدوطراحی�
مشتریانکلیهدسترسیتسهیلوکشورنقاطتمامبهشدهتولیدمحصوالتتوزیع�



:ضرورت و اهمیت اجراي طرح
گريواسطهوبازيداللوشهرستاناقتصاددرنقدینگیوجودعدمبدلیل

ازروستاییودامدارانکشاورزاننارضایتیولبنیاتوتولیدشیرخریدامردر
وبعضًادوماههوقفهباآنپولوپرداختهاواسطهتوسطشیرخریدنحوه

سامانودهیاریهابهمردممراجعاتنقدوجهجايبهوکاالجنسپرداخت
شرکتدردهیاریهاتجمیعصورتبهتاگردیدهباعثموضوعاینبهدادن

گذاريوسرمایهاشتغالکارگروهتائیدوبهبررسیطرحایندهیارانتعاونی
مرکزياستانداريروستاییاموردفترنهاییتائیدازوپسرسیدهشهرستان

.درآیداجرامرحلهبه



:  نحوه و فرآیند اجراي طرح
دهیاري هااشتغالوسرمایه گذاريسهمدرصد50تجمیعبهنسبتقانونیفرآیندیکطیتعاونیشرکت

روستاهاظرفیتازکهرسیدنتیجهاینبهشهرستاندرموجودمشکالتوظرفیت هابررسیازپسواقدام
ایندر.شوددادهبیشتريبهايروستاییجامعهاقتصادبهبودبهنوعیبهکهشوداستفادهمختلفابعاددر

شدمشخصوگرفتقرارارزیابیموردروستائیانتوسطتولیديشیرهمانیالبنیمحصوالتمیان
کهمی شودفرستادهدیگراستانهايبهوجمع آوريروستائیانازکهداردمازادشیرتن200شهرستان

لذا،می شوددادهروستائیانبهدیگرمصرفیموادجایگزینیبایاوسختیباماه2گذشتازبعدآنمبالغ
باوشدهعرصهاینواردکهشدگرفتهتصمیممی باشدروستامختصکهشرکتاینماهیتبهتوجهبا

پرداختضمنتااقدامروستائیانمازادشیرآوريجمعبهنسبتلبنیاتیکارخانهیکاحداثیاوخرید
تولیدهموشودکمکیآنهااقتصادبههمبیشترتولیدبرايروستائیانبهاطمینانوآنبهاينقدي

ضمنورسیدهمردمدستبهسالموکیفیتبامحصوالتکارخانهاینباطرفیاز.گیردصورتبیشتري
عوایدازسوديهرگونهاینکهبرمضاف.باشیمداشتهاشتغالزاییدرهمسهمینفر180حداکثراشتغال

.می شودهزینهروستاهاآبادانیوتولیدچرخهدرمجدداکارخانهاین



میزان سوددهی و خدمت رسانی به :(نتایج حاصل از اجراي طرح
)  اعضاء و روستاییان

اینبرايدرصدي20سودپیش بینیوکشوراقتصادروزشرایطبهتوجهبا
واجرايتعاونیشرکتدرخودآوردهتناسببهعضودهیاريهربرايمجموعه

حساببهپرداختقابلشرکتمالیترازارائهازپسباریکماهسههرطرحاین
تولیدکنندگانبهروزانهپرداختونقديخریدبهتوجهباومی باشددهیاري

ضمنوشدهکاستهواسطه هانزدآنهاپولانباشتاز)وروستائیاندامداران(اصلی
اشتغالبااینکهبرمضافمی شودبیشترتولیدبرايمشوقیروستائیاناطمینان

.می شوداشتغالامردردهیاري هابهشایانیکمکشرکتشیفتسهدرنفر180





بویلر و دیگ بخار



پاستوریزه کردن شیر:خط کامل پاستوریزه



زدودن آشغال و بوي نامطبوع شیر:کالریفایر



مخازن سیلوي شیر پاستوریزه و شیر خام



سانتی متر95و 125گرمی با دهانه 70و 100دستگاه پر کردن ماست پرچرب و کم چرب با وزن 






