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خالصه پروژه
معرفی پروژه
 )1عنوان طرح  :پرورش ماهیان خاویار و کپور
زیربخش  :شیالت

 )2بخش :کشاورزی
 )3تولیدات  /خدمات :
 )4مکان  :منطقه آزاد

منطقه ویژه اقتصادي

شهرك صنعتي

زمینهاي اصلي

 )5توصیف طرح :
از نظر هزینه ،هزینهي تولید انواع ماهي خیلي ارزان تر از تولید گوشتهاي دیگر است و با توجه به اثرات مثبت فراوان فراورده هاي صنعت شیالت
بر سالمت جسم انسان ،توسعه این طرح ها ضروري مي نماید .ارز آوري خاویار نیز واضح مي باشد .همچنین مطابق ماده  ۸۱مالیاتي کشور درآمد
حاصل از کلیه فعالیت هاي کشاورزي ،دامپروري ،پرورش ماهي و زنبورعسل و پرورش طیور ،صیادي و ماهیگیري ،نوغانداري ،احیاء مراتع و
جنگلها ،باغات و اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف ميباشند.
 )6ظرفیت ساالنه طرح  ۱5 :تن گوشت ماهي خاویاري2 ،تن خاویار پرورشي و  ۱00تن ماهي کپور پرورشي
وضعیت پروژه
 )7میزان دسترسی به مواد خام اولیه در داخل کشور یا استان%۱00 :
 )۸فروش :
بازار پیشبینی شده صادراتی % ۱0
بازار پیشبینی شده داخلی %90
)9زمانبندی کامل پروژه ( از شروع فعالیت تا عملیات تجاری ) ۱2 :ماه
شروع فعالیت۱397-0۱ :
زمانبندی

شروع کار در محل۱397-0۱ :
پایان کار۱397-۱2 :
شروع عملیات تجاري۱39۸-0۱ :

 )10وضعیت پروژه :
آیا طرح داراي امكانسنجي ميباشد؟
آیا زمین مورد نیاز طرح تهیه شده است؟
آیا مجوزهاي قانوني «جواز تأسیس ،محیط زیست و  )...گرفته شده است؟
آیا قراردادي با شریك داخلي یا خارجي منعقد گردیده است؟
آیا موافقتنامه فاینانس منعقد گردیده است؟
آیا قراردادي با پیمانكار داخلي و یا خارجي منعقد شده است؟
آیا امكانات زیربنایي طرح (برق ،آب مورد نیاز ،سوخت ،ارتباطات ،جاده و  )...فراهم گردیده است؟
آیا لیست مهارت ،ماشینآالت ،تجهیزات به همراه شرکتهاي سازنده یا فروشنده تعیین شده است؟
آیا قرارداد یا موافقتنامه خرید ماشینآالت ،تجهیزات و تكنولوژي منعقد گردیده است؟
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ساختار مالی
 )۱۱تأمین مالي
ارز مورد نیاز
(به میلیون دالر)
0
0
0

پول داخلي مورد نیاز
شرح
معادل میلیون دالر
نرخ تبدیل به دالر
میلیون ریال
0.۸4
0.۸4
370۱9
3۱026
سرمایه ثابت
0.09
0.09
370۱9
34۱3
سرمایه در گردش
0.93
0.93
370۱9
34439
کل سرمایهگذاري
 ارزش تجهیزات و ماشینآالت خارجي  0میلیون دالر ارزش تجهیزات و ماشینآالت داخلي  4795میلیون ریال ارزش تكنولوژي خارجي  0میلیون دالر ارزش تكنولوژي داخلي  0میلیون دالر ارزش فعلي خاص طرح )  ۱4۱594 : ( NPVمیلیون ریال در  ۱0سال نرخ بازده داخلي ) 53.۱۱ % : ( IRR نرخ بازگشت سرمایه 42.7۱ % :اطـالعات عـمومي
تكمیل و توسعه
 )۱2نوع پروژه  :تأسیس
)۱3مشخصات شرکت :
 نام ( اشخاص حقیقي یا حقوقي )  :گروه مهندسین مشاورین کامل صنعت سام فعالیت جاري شرکت  :مشاوره مهندسي آدرس  :لرستان-خرم آباد -بلوار ولیعصر-نرسیده به سي متري-مجتمع میالد نور-طبقه سومInfo@Scicogoup.com :email
فكس 066-332036۱5 :
 تلفن 066 -332036۱6 :وبسایتwww.Scicogroup.com :
سایر
بخش عمومي
 ساختار قانوني شرکت  :بخش خصوصيلطفاً در صورت موجود بودن موارد ذیل را پیوست نمایید .
 مطالعات امكانسنجي اولیه مطالعات امكانسنجي -مجوزهاي قانوني (جواز تأسیس) محیط زیست و ...

کل به میلیون دالر
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چکیده طرح
-1معرفی محصول یا خدمات
-1-1هدف از اجرای طرح

هدف از اجراي این طرح ،ایجاد مرکزي به منظور پرورش و تكثیر ماهیان خاویاري و کپور ماهیان به روش مداربسته به منظور تولید خاویار پرورشي و
فرآورده هاي گوشتي ماهي خاویار و کپور در استان لرستان مي باشد .اشتغالزایي مستقیم طرح ۱5نفر بصورت مستقیم و برنامه ریزي عملیاتي آن براي
۱2ساعت در روز و 365روز در سال خواهد بود.
-1-2ویژگی ها و مزایای طرح

از نظر هزینه ،هزینهي تولید ماهي خیلي ارزان تر از تولید گوشتهاي دیگر است.
وابستگي تولیدات آبزیان به ارز بسیار کم است.
عالوه بر خاصیتهاي فراوان این ماهي ،مصرف خاویار در پیشگیري از ابتال به بیماريهاي آرتریت رومائید (التهاب مفاصل)بیماريهاي دستگاه
گوارش و بعضي از انواع سرطان بسیار مؤثر است تمامي این موارد سبب باال بودن تقاضاي این ماهي ميباشد.
مطابق ماده  ۸۱مالیاتي کشور درآمد حاصل از کلیه فعالیتهاي کشاورزي ،دامپروري ،پرورش ماهي و زنبورعسل و پرورش طیور ،صیادي و ماهیگیري،
نوغانداري ،احیاء مراتع و جنگلها ،باغات و اشجار از هر قبیل و نخیالت از پرداخت مالیات معاف ميباشند.
-1-3کدآیسیک محصول
عنوان

کد ISIC

واحد سنجش

خاویار و فرآوري آن
محافظت و آماده سازي خاویار(به جز کنسرو کردن)
فیله و گوشت ماهي
فیله و گوشت ماهي آب شیرین به صورت تازه ،سرد شده
ماهي کامل آب شیرین به صورت تازه ،سرد شده

1512412339
۱5۱25۱2340

تن
تن
تن
تن
تن

1512312301
۱5۱25۱2303
1512512312

-4-1معرفی کاربردهای محصول

مصرف خاویار از ابتال به بیماري افسردگي و بیماريهاي قلبي عروقي پیشگیري ميکند ،چرا که در خاویار غلظت اسیدهاي چرب از نوع امگا 3بسیار
باالست .بعالوه خاویار غني از ترکیبي به نام" "Ctacosandاست که نوعي الكل چرب با زنجیره بلند است و در بدن به اسیدهاي چرب تبدیل
ميشود .این اسیدهاي چرب به دست آمده در سنتز میلین (پوشش سلول عصبي) نقش به سزایي ایفا ميکند .به همین دلیل مصرف خاویار در سالمت
سلولهاي عصبي بسیار مؤثر است .در کشورهایي که ماهي و خاویار در عادات غذایي مردم جایگاه ویژهاي دارد ،میزان ابتال به افسردگي بسیار کمتر
از دیگر کشورهاست .وجود اسیدهاي چرب «امگا »3درخاویار مانع از افزایش کلسترول خون و به دنبال آن باعث پیشگیري از ابتال به بیماريهاي
قلبي عروقي ميشود .بعالوه مصرف خاویار در پیشگیري از ابتال به بیماريهاي آرتریت روماتوئید (التهاب مفاصل) ،بیماريهاي دستگاه گوارش و
بعضي از انواع سرطان بسیار مؤثر است .خاویار از نظر عنصر آهن نیز غني ا ست و به همین دلیل مصرف آن در افراد مبتال به کم خوني ناشي از فقر
آهن نیز توصیه ميشود.
مهمترین و اصليترین کاربرد گوشت ماهي ،ارزش غذایي باال و خاصیت درمان و پیشگیري از بیماريهاي گوناگون آن ميباشد .اما عالوه بر آن امروزه
از پوست ماهي خاویار ،لباس شنا ساخته ميشود و غضروفاش را در مواد اولیه ساختن چسب صحافي و داروهاي پزشكي به کار ميگیرند .ماهیان
خاویاري ،افزون بر نقشي که در تولید خاویار و تأمین گوشت دارند ،از چندي پیش در صنعت چرم سازي نیز کاربرد پیدا کردهاند .از این چرم براي تولید
لباس شنا ،کیف ،کفش ،کمربند و سایر صنایع استفاده ميشود .این چرم از گوناگوني رنگ ،طرح و دوام برخوردار بوده و در نوع خود بينظیر است.
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گوشت ماهیان خاویاري نظیر سایر آبزیان به اشكال مختلف :ماهي زنده ،الشه تازه به همراه یخ ،ماهي سر و دم زده ،فیله ،استیك یا به اشكال
فرآوري شده شامل دودي ،نمك سود شده ،کنسرو و یا فرآوردههاي خمیري قابل عرضه به بازار است .در عرضه ماهي ،ماهیان به نسبت کوچك
تر بهتر به فروش مي رسند .ماهي کامل را مي توان در بسته بندي هاي معمولي یا تحت خالء به بازارهاي داخلي یا خارجي معرفي نمود.
فرآوردههاي خمیري مانند سوسیس ،کالباس و کتلت از دیگر محصوالت گوشتي ماهیان خاویاري است .گوشت این ماهیان به دلیل محتواي کم
چربي و نداشتن استخوان براي تولید فرآوردههاي خمیري بسیار مناسب است.
پوست آن براي تهیه چرم و غضروف براي استخراج ژالتین و همچنین تهیه سوپ نخاع براي تهیه یك نوع غذاي گرانقیمت بنام زیگا و همچنین
باله ها و امعا و احشاي ماهي جهت تهیه پودر ماهي از دیگر محصوالت جانبي است.
همچنین فروش محصوالت بیولوژیك (زنده) نیز یكي از جنبه هایي است که متأسفانه تاکنون در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است .این
محموله ها محصوالت و فرآورده هایي نظیر اسپرم منجمد ،تخم هاي لقاح یافته ،الروهاي نورس و بچه ماهیان جوان انواع تاسماهیان ،گونه هاي
خالص بومي و نیز انواع هیبرید را شامل میشود .امروز تاسماهیان در بازارهاي ماهیان زینتي به دلیل شكل زیبا و قدیمي این ماهیان ،اهمیت
واالیي یافته که از آن جمله میتوان به بچه ماهیان انگشت قد نسل اول یا پرورشي ،ماهي زنده براي مصارف خوراکي و تحقیقاتي و تخم هاي
زنده لقاح یافته اشاره نمود.
 -5-1محل های پیشنهادی طرح

این طرح با رعایت اصول زیست محیطي و حفظ تنوع زیستي گونه ها مي تواند با رعایت درجه حرارت ،میزان شوري ،اسیدیته و سایر شرایط متناسب
با آبزیان مورد نظر اجراي طرح ،در مناطق مستعد استان لرستان( شهرستان هاي خرم آباد ،پلدختر ،کوهدشت ،دوره چگني و )...احداث گردند.
-2مواد اولیه ،کمکی و مصرفی

نام مواد اولیه و مصرفی

واحد

میزان مصرف ساالنه

هزینه واحد (ریال)

بچه ماهي خاویار

قطعه

4000

200000

غذاي ماهي

کیلوگرم

۱200

75000

مكمل و دارو و مواد ضدعفوني کننده

کیلوگرم

۱000

۱00000

بچه ماهي کپور

قطعه

240000

5000

غذاي ماهي

تن

۱۱0

35000000

مكمل و دارو و مواد ضدعفوني کننده

کیلوگرم

2000

۱00000

-3ظرفیت اسمی و عملی ساالنه
ظرفیت اسمي ساالنه براي تولید  ۱5تن گوشت ماهي خاویاري2 ،تن خاویار پرورشي و  ۱00تن ماهي کپور پرورشي مي باشد.
ظرفیت عملي طرح وابسته به کیفیت و کمیت مناسب مواد اولیه و مصرفي و همچنین توان تخصصي نیروهاي شاغل در طرح مي باشد که با در نظر
گرفتن برخي شرایط پیش بیني نشده که وقوع آنها در اجراي هر طرحي ممكن مي باشد مي توان گفت که در حالت ایده آل ظرفیت عملي به طور
متوسط معادل  90درصد ظرفیت اسمي طرح و برابر با تولید ساالنه تن ۱3.5گوشت ماهي خاویاري ۱.۸ ،تن خاویار پرورشي و  90تن ماهي کپور خواهد
بود.
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-4روش تولید و تکنولوژی مورد نظر
براي استحصال خاویار از یك ماهي به زماني معادل  ۱2تا  ۱5و گاه  ۱6سال نیاز هست .سابق بر این ماهیان خاویاري را با چكشي الستیكي بیهوش
ميکردند تا از ضربات دم وي در امان باشند و سپس نسبت به تخلیه خاویار آن اقدام ميکردند و گوشت آن را نیز راهي بازار مينمودند .امروزه با
استفاده از روش سزارین تخمها را از شكم ماهي خارج ميکنند و مقداري از آن را براي بارآوري مجدد ،در شكم ماهي باقي ميگذارند ،سپس ماهي را
به مدت  3ماه در استخرهاي مخصوصي ،قرنطینه نگاه ميدارند و پس از این مدت وي را نشانه گذاري کرده و مجدداً رها مي کنند .تقریباً تا  6بار
براي هر ماهي ميتوانند این کار را انجام دهند.
-5هزینه های سرمایه گذاری طرح
شرح

سرمایه مورد نیاز(میلیون ریال)

درصد

زمین

5000

14.5

ساختمان و محوطه

۱7453

50.7

تجهیزات

4795

13.9

تأسیسات

۱75۱

5.1

وسایط نقلیه

۸50

2.5

اثاثیه و لوازم اداري

57

0.2

پیش بیني نشده %۱

300

0.9

جمع دارایي هاي ثابت

30206

87.7

هزینه هاي قبل از بهره برداري

۸20

2.4

جمع هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت

3۱026

90.1

سرمایه در گردش

34۱3

9.9

جمع کل سرمایه گذاري طرح

34439

100

-6سرمایه در گردش
عنوان

شرح

مبلغ (میلیون ریال)

مواد اولیه مصرفي

شش ماه مواد مصرفي

3۱20

حقوق ودستمزد

یك ماه حقوق و دستمزد

2۱0

تنخواه گردان

یك ماه هزینه هاي انرژي و تعمیرات

۸2

جمع کل

34۱3

خالصه امکانسنجی مقدماتی طرح پرورش ماهیان خاویار و کپور6 /
 -7هزینه های ثابت و متغیر تولید ساالنه
درصد هزینه

هزینه

جمع هزینه های

متغیر(م.ر)

ثابت و متغیر(م.ر)
6240

ردیف

هزینه های تولید

۱

مواد اولیه و مصرفي

0

2

حقوق و دستمزد

70

206۱.5

3

هزینه هاي انرژي

20

27.5

۸0

4

بیمه(2درهزار سرمایه ثابت)

۱00

32

0

0

5

تعمیر و نگهداري

20

۱72.۱

۸0

6۸۸.2

۸60.3۱

6

تبلیغات و بازاریابي

20

4۸9

۸0

۱956

2445

7

استهالك

۱00

۱75۸.46

0

0

۱75۸.46

۸

متفرقه و پیش بیني نشده
( 6درصد)

20

۱22.4

۸0

4۸9.6

6۱2

4662.92

مجموع

۱0367.35

15030.27

مجموع

ثابت

هزینه ثابت(م.ر)

درصد هزینه متغیر

0

۱00

6240

30

۸۸3.5

2945

۱۱0

۱37.5
32

-8شاخص های اقتصادی

شاخص هاي اقتصادي

درآمد ساالنه
خالص ارزش فعلي طرح()NPV
نرخ بازده داخلي()IRR
دوره بازگشت سرمایه

۱22250میلیون ریال
۱4۱594میلیون ریال
53/۱۱
6/23سال

