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خالصه پروژه
معرفی پروژه
 )1عنوان طرح  :پرورش ماهی در قفس
 )2بخش :پرورش آبزیان

زیربخش  :پرورش ماهی در قفس

 )3توليدات  /خدمات :
 )4مکان  :منطقه آزاد

منطقه ويژه اقتصادي

شهرك صنعتی

زمينهاي اصلی

 )5توصيف طرح :
ماهی را می توان يکی از مهمترين و اصلی ترين ماده هاي غذايی مفيد دانست که خوشبختانه به صورت گسترده در تمام جهان و به خصوص در
ايران يافت می شود و امروزه عالوه بر روش هاي سنتی صيد ماهی از آبهاي آزاد و رودخانه ها ،امروزه پرورش ماهی در قفس يکی به عنوان يکی
از رويه هاي صنعت شيالت در حال توسعه است .کاهش هزينه نسبت به پرورش ماهی در استخرهاي خاکی يا سيستمهاي مدار بسته ،مديريت
آسانتر و کم هزينه تر ،سهولت در مشاهده و بررسی ميزان تغذيه ماهی و سالمت آنها ،سهولت و اقتصادي بودن درمان بر عليه انگل ها و بيماري
ها ،در مقايسه با استخرهاي خاکی و سيستم هاي مدار بسته به سرمايه گذاري کمتري نياز دارد .از همه منابع آبی از قبيل دريا ،درياچه ،استخرهاي
ذخيره ،استخر ،چشمهها و نهرها ،رودخانهها که از آن در مصارف ديگر بهرهبرداري نمیشود میتوان استفاده نمود .همچنين در هنگام نصب قفس
در استخر پرورشی می توان از استخر براي پرورش گونه هاي ديگر آبزيان استفاده نمود.
 )6ظرفيت ساالنه طرح  250 :تن
وضعيت پروژه
 )7ميزان دسترسی به مواد خام اوليه در داخل كشور یا استان%100 :
 )8فروش :

بازار پيشبينی شده داخلی %90

بازار پيشبينی شده صادراتی % 10

)9زمانبندي كامل پروژه ( از شروع فعاليت تا عمليات تجاري ) 12 :ماه
شروع فعاليت1397-01 :
زمانبندي

شروع کار در محل1397-01 :
پايان کار1397-12 :
شروع عمليات تجاري1398-01 :

 )10وضعيت پروژه :
آيا طرح داراي امکانسنجی میباشد؟
آيا زمين مورد نياز طرح تهيه شده است؟
آيا مجوزهاي قانونی «جواز تأسيس ،محيط زيست و  )...گرفته شده است؟
آيا قراردادي با شريك داخلی يا خارجی منعقد گرديده است؟
آيا موافقتنامه فاينانس منعقد گرديده است؟
آيا قراردادي با پيمانکار داخلی و يا خارجی منعقد شده است؟
آيا امکانات زيربنايی طرح (برق ،آب مورد نياز ،سوخت ،ارتباطات ،جاده و  )...فراهم گرديده است؟
آيا ليست مهارت ،ماشينآالت ،تجهيزات به همراه شرکتهاي سازنده يا فروشنده تعيين شده است؟
آيا قرارداد يا موافقتنامه خريد ماشينآالت ،تجهيزات و تکنولوژي منعقد گرديده است؟

بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله
بله

خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير

خالصه امکانسنجی مقدماتی طرح پرورش ماهی در قفس2 /
ساختار مالی
 )11تأمين مالی
ارز مورد نياز
(به ميليون دالر)
0
0
0

پول داخلی مورد نياز
شرح
معادل ميليون دالر
نرخ تبديل به دالر
ميليون ريال
0.42
0.42
37019
15549.25
سرمايه ثابت
0.042
0.042
37019
1555.33
سرمايه در گردش
0.462
0.462
37019
17104.58
کل سرمايهگذاري
 ارزش تجهيزات و ماشينآالت خارجی  0ميليون دالر ارزش تجهيزات و ماشينآالت داخلی  9073.25ميليون ريال ارزش تکنولوژي خارجی  0ميليون دالر ارزش تکنولوژي داخلی  0ميليون دالر ارزش فعلی خاص طرح )  10380 : ( NPVميليون ريال در  10سال نرخ بازده داخلی ) 29.97 % : ( IRR نرخ بازگشت سرمايه 23.2 % :اطـالعات عـمومی
تکميل و توسعه
تأسيس
 )12نوع پروژه :
)13مشخصات شرکت :
 نام ( اشخاص حقيقی يا حقوقی )  :گروه مهندسين مشاورين کامل صنعت سام فعاليت جاري شرکت  :مشاوره مهندسی آدرس  :لرستان-خرم آباد -بلوار وليعصر-نرسيده به سی متري-مجتمع ميالد نور-طبقه سومInfo@Scicogoup.com :email
فکس 066-33203615 :
 تلفن 066 -33203616 :وبسايتwww.Scicogroup.com :
ساير
بخش عمومی
بخش خصوصی
 ساختار قانونی شرکت :لطفاً در صورت موجود بودن موارد ذيل را پيوست نماييد .
 مطالعات امکانسنجی اوليه مطالعات امکانسنجی -مجوزهاي قانونی (جواز تأسيس) محيط زيست و ...

کل به ميليون دالر
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چکيده طرح
-1معرفی محصول یا خدمات
-1-1هدف از اجراي طرح

هدف از اجراي اين طرح احداث مجتمع پرورش ماهی در قفس در زمينی به مساحت 10000مترمربع و پهنه آبی 12000مترمکعب در استان لرستان
می باشد .اشتغالزايی مستقيم طرح 14نفر بصورت مستقيم و برنامه ريزي عملياتی آن براي 12ساعت در روز و  350روز در سال خواهد بود.
-1-2ویژگی ها و مزایاي طرح

ترويج صنعت پرورش آبزيان در قفس میتواند شامل آبزيان حالل با هدف بازارهاي داخلی و کشورهاي مسلمان باشد ،در عين حال بسياري از گونههاي
غير ماکول نيز با اهداف صادراتی میتوانند در اين صنعت جايگاه داشته باشند .روند منظم و قابل برنامهريزي توليد محصول به روش پرورش در
قفس میتواند صنايع متعددي مانند کنسروسازي ،توليد پودر ،بستهبندي و فيلهکنی را به خوبی تغذيه نموده و بازدهی اين صنايع را به حداکثر برساند.
به بيان ديگر ،اين روش میتواند سنگ بناي ايجاد مجتمعها و يا خوشههاي شيالتی شده و از نوسانات رايج در روش صيد سنتی در امان باشد.
قابليت ديگر روش پرورش ماهی در قفس اشتغالزايی آن بوده که به ويژه در مناطق محروم و توسعه نيافته میتواند براي گروههاي بزرگی از مردم
شغل و رفاه تأمين کند .همچنين اين روش میتواند جايگزين خوبی براي روشهاي منسوخی نظير صيد پره و يا استفاده از قايقها و لنجهاي نامطمئن
باشد.
کاهش هزينه نسبت به پرورش ماهی در استخرهاي خاکی يا سيستمهاي مدار بسته ،مديريت آسانتر و کم هزينهتر ،سهولت در مشاهده و بررسی ميزان
تغذيه ماهی و سالمت آنها ،سهولت و اقتصادي بودن درمان بر عليه انگل ها و بيماري ها ،در مقايسه با استخرهاي خاکی و سيستم هاي مدار بسته به
سرمايه گذاري کمتري نياز دارد .از همه منابع آبی از قبيل دريا ،درياچه ،استخرهاي ذخيره ،استخر ،چشمهها و نهرها ،رودخانهها که از آن در مصارف
ديگر بهرهبرداري نمیشود میتوان استفاده نمود .در هنگام نصب قفس در استخر پرورشی می توان از استخر براي پرورش گونه هاي ديگر آبزي
استفاده نمود ،در صورت بروز آلود گی هاي محيطی و يا وجود مواد معلق که براي قفس مشکل ساز می باشد می توان قفس را جابجا نمود .کاهش
هزينه هاي ساخت استخرها ،کانالهاي آبرسانی ،پمپاژ آب و همينطور عدم انجام عمليات هوادهی از ديگر مزاياي پرورش ماهی در قفس است.
همچنين وجود گونه هاي بومی قابل پرورش در تمامی آب هاي ساحلی جنوب و شمال کشور
وجود شرايط زيست محيطی و امکانات مناسب اکولوژيك در سواحل سرزمينی کشور
امکان به کارگيري سيستم هاي نوين پرورش ماهيان دريايی در قفس
زمينه افزايش توليد ماهيان پرورشی دريايی به منظور کاهش فشار صيد
وجود بخش هاي خصوصی عالقمند سرمايه گذاري
از ديگر مزايا و نقاط قوت اين طرح است.
-1-3كدآیسيک محصول
عنوان

كد ISIC

واحد سنجش

تعرفه گمركی

درصد حقوق ورودي

فيله و گوشت ماهی آب شيرين به صورت تازه ،سرد شده

1512512303

تن

03027300

40

ماهی کامل آب شيرين به صورت تازه ،سرد شده

1512512312

تن

03021100

40

-4-1معرفی كاربردهاي محصول

ماهی را می توان يکی از مهمترين و اصلی ترين ماده هاي غذايی مفيد دانست که خوشبختانه به صورت گسترده در تمام جهان و به خصوص در
ايران يافت می شود .کشور ما به دليل بهره مندي از دو درياي بزرگ در شمال و جنوب و همچنين پرورش ماهی در سطح هاي شهرهاي مختلف اين
ماده غذايی را به راحتی تمام ما می توانيم به آن دسترسی پيدا کنيم و از خاصيت هاي آن بهره مند شويم.

خالصه امکانسنجی مقدماتی طرح پرورش ماهی در قفس4 /
صنایع تبدیلی آبزیان
انباشت توليد ماهی پرورشی بهويژه قزلآال ،کاهش قدرت خريد مردم در داخل و پايداري موانع صادراتی باعث شده حجم قابل توجهی از آبزيان توليدي
در انتظار فرآوري قرار گيرند .پيشبينی میشود پنجهزار تن از آبزيان صيدشده در  96جاري به سوي صنايع تبديلی هدايت شوند.
بر همين اساس توليد سوسيس ماهی ،برگر و کوفته ماهی آغاز شده و به مرور وارد بازار میشود.
كاربرد ضایعات آبزیان
امروزه کاربرد مواد و ترکيبات شيميايی در جنبه هاي زندگی انسانها باعث شده تا تمايل به سمت منابع طبيعی و قابل تجزيه در محيط سير صعودي
يافته و يکی از اين ذخاير طبيعی ،ابزيان ميباشد .ابزيان به دليل داشتن مواد مهمی چون پروتئين ها مواد معدنی اسيدهاي چرب غير اشباع و استفاده
از ضايعات آنها ،در جايگاه خاصی قرار دارند و نيز بعنوان غذاي بسيار مهمی ازحيث دارويی مطرح بوده است .در دهه هاي اخير نيز باتوجه به رشد روز
افزون جمعيت و وجود سوءتغذيه در بسياري از نقاط دنيا آبزيان ميتوانند در مقام تأمين پروتئين مصرفی مردم ازجايگاه ويژه اي برخوردار باشند در طی
فرآوري ماهی ،مقاديرزيادي از ضايعات شامل آب و مواد جامد توليد ميشوند ضايعات جامد % 27 25 ،مواد خام اصلی را در برمی گيرد و بسته به فرآيند
مورد استفاده ،اين ضايعات مخلوطی از بخشهاي مختلف ،سر ،امعاء و احشا و استخوان خواهند بود .حدود  % 23ضايعات فراوري ابزيان را استخوان و
پوست تشکيل ميدهند که غنی از کالژن هستند ارزش تغذيه اي پوست،استخوان و باله ماهی نسبتاً باال بوده و اين مواد منابع مفيدي جهت توليد آرد
ماهی می باشند .پودر غضروف حاصل از ماهيان براي تهيه محصوالت متنوع استفاده ميگردد که کاربردهاي مختلف درمانی و دارويی دارد از پوست
ماهی براي توليد ژالتين ماهی و نيز چرم استفاده ميشود در حال حاضر منبع اصلی توليد کيتوزان در دنيا ،پوسته ميگو و خرچنگ است در پوست ميگو
ماده رنگی است اگزانتين وجود دارد که خاصيت ضدسرطانی دارد .پروتئين توليدي از احشاي ماهی کاد پمادي با نامتجاري پنزيم بابازارعرضه شده
است که داراي خواص مرطوب کنندگی و پاك کنندگی پوست و نيزجوان سازي پوست است.
 -5-1محل هاي پيشنهادي طرح

بنابراين براساس مطالعات آمايش انجام شده شهرستان هاي خرم آباد ،کوهدشت ،دورود ،دلفان ،بروجرد و اليگودرز مکان هاي مناسبی براي احداث
طرح هاي پرورش ماهی در قفس می باشند.
-2مواد اوليه ،كمکی و مصرفی

نام مواد اوليه و مشخصات فنی

واحد

مصرف ساالنه

هزینه واحد (ریال)

هزینه ساالنه (ميليون ریال)

بچه ماهی به وزن8گرم

قطعه

611111

4800

2933.3328

غذاي ماهی

تن

275

35000000

9625

مکمل و دارو و مواد ضدعفونی کننده

سی سی

2000000

1500

3000

جمع کل

15558.33

-3ظرفيت اسمی و عملی ساالنه
ظرفيت اسمی ساليانه طرح معادل  250تن می باشد.
ظرفيت عملی ساالنه به طور متوسط در سال اول بهره برداري معادل  %60ظرفيت اسمی خواهد بود و ساالنه به طور متوسط  %10افزايش می يابد
تا به ظرفيت عملی معادل %90ظرفيت اسمی طرح برسد.
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-4روش توليد و تکنولوژي مورد نظر
در اين روش گونههايی از ماهيان با بازار پسندي زياد شامل قزل آال ،تيالپيا ،کپور و ...انتخاب و بچهماهی  2تا  3گرمی از مراکز تکثير داخلی يا خارجی
تأمين و در مراکز به وزن رسانی به وزن  15تا  20گرم رسانده میشوند و سپس در قفسهايی از جنس پلیاتيلن گرد تقويت شده (به قطر 20متر)
ذخيره سازي میشوند .در اين طرح امکان غذادهی اتوماتيك و دستی وجود دارد.
-5هزینه هاي سرمایه گذاري طرح
شرح

سرمایه مورد نياز(ميليون ریال)

درصد

زمين

1000

5.8

ساختمان و محوطه

3098

18.1

تجهيزات و ماشين آالت

9073.25

53.0

تأسيسات

571

3.3

وسايط نقليه

1200

7.0

اثاثيه و لوازم اداري

57

0.3

پيش بينی نشده %1

150

0.9

جمع دارايی هاي ثابت

15149.25

88.6

هزينه هاي قبل از بهره برداري

400

2.3

جمع هزينه هاي سرمايه گذاري ثابت

15549.25

90.9

سرمايه در گردش

1555.33

9.1

جمع کل سرمايه گذاري طرح

17104.58

100

-6سرمایه در گردش
عنوان

شرح

مبلغ (ميليون ریال)

مواد اوليه مصرفی

يك ماه مواد مصرفی

1296.53

حقوق ودستمزد

يك ماه حقوق و دستمزد

196.80

تنخواه گردان

يك ماه هزينه هاي انرژي و تعميرات

62

جمع کل

1555.33
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 -7هزینه هاي ثابت و متغير توليد ساالنه
ردیف

هزینه هاي توليد

1
2
3
4
5
6
7

مواد اوليه ،و مصرفی
حقوق و دستمزد
هزينه هاي انرژي
بيمه(2درهزار سرمايه ثابت)
تعمير و نگهداري
تبليغات و بازاريابی
استهالك
متفرقه و پيش بينی نشده
( 6درصد)
مجموع

8

درصد هزینه

هزینه ثابت(م.ر)

درصد هزینه

هزینه

جمع هزینه هاي ثابت

متغير
100
30
80
0
80
80
0

متغير(م.ر)
15558.3
826.5
40.88
0
555.256
400
0

و متغير(م.ر)
15558.33
2755
51.1
30.3
694.07
500
1395.73

916

1145

18296.966

22129.53

ثابت
0
70
20
100
20
20
100

0
1928.5
10.22
30.3
138.814
100
1395.73

20

229

80

3832.564

مجموع

-8شاخص هاي اقتصادي

شاخص هاي اقتصادي

درآمد ساالنه
خالص ارزش فعلی طرح()NPV
نرخ بازده داخلی()IRR
دوره بازگشت سرمايه

25000ميليون ريال
10380ميليون ريال
% 29/97
4/86سال

