
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 گویو م یماه یفرآورده ها دیاحداث واحد تول موضوع 

 ظرفیت
تن و بسته بندی میگو  0111فیله ماهی و بسته بندی ماهی بصورت منجمد 

 تن0111)با پوست و بدون پوست( 

 سپهر نظرآباد یاستان البرز، شهرستان نظرآباد، شهرک صنعت اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 000111 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 70867 سرمایه گذاری ثابت 

 میلیون ریال 718 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 18407 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV)گذاری سرمایه
 میلیون ریال 71607

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 44% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 1.7 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
60% 

 نفر 61 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

  



 

 معرفی پروژه-1

احداث واحد تولیدی فرآوری فیله ماهی و بسته بندی ماهی بصورت منجمد به ظرفیت اسمی سالیانه  هدف از اجرای طرح

تن می باشد  0111تن و فرآوری و بسته بندی میگو منجمد )با پوست و بدون پوست( به ظرفیت اسمی سالیانه  0111

روز  111شهر صنعتی نظرآباد می باشد این واحد در –ربع واقع در استان البرز متر م 0111این واحد در زمینی به مساحت 

. به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف ساعته در روز فعالیت خواهد داشت 8کاری در سال و یک شیفت 

 زیر می باشد:

 ارزش افزوده آبزیان-0

 تأمین بخشی از نیاز جامعه-1

 آوریصادرات و ارز -1

 اشتغالزایی -4

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان البرز، شهرستان نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر نظرآباد

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 فیله ماهی تیالپیا:



 
و چربی کمتری نیز می دارای پروتئین بیشتر   ... مقایسه با فیله سالمون، کپور، و ذیذ درل بسیار طعم بر عالوهفیله تیالپیا 

واحد  10واحد آن مربوط به پروتئین و  07صد واحد انرژی تولید شده توسط مصرف گوشت کپور،  باشد به شكلی که از

و  81آن مربوط به چربی می باشد، در صورتیكه در فیله تیالپیا این میزان انرژی تولید شده از پروتئین و چربی به ترتیب 

 . می باشد 11

 شیر خلیج فارس:فیله ماهی 

 
 

کم روی بدن ماهی  های عرضی تیره به مقداردارای رگه است و آن بزرگتر از بوده اما شبیه ماهی قباد”ماهی شیر تقریبا

 مشاهده می شود.

 .قلیه ماهی استفاده می شود هواری و سرخ کردن، این نوع ماهی برای کباب، از

 



 

 آال بصورت منجمد: بسته بندی ماهی قزل

 آال ماهی قزل

  .گیرد اما کمترین میزان چربی را در این گروه داردهای چرب جای میدر گروه ماهی

آال را برای تأمین پروتئین توانند در میان انواع ماهی، قزلها میاست؛ بنابراین فشارخونی پتاسیماین ماهی از منابع مناسب 

 .مورد نیازشان انتخاب کنند

 

 بسته بندی میگو:

ها را سخت پوست نام نهاده میگو از جانوران سخت پوست ساکن دریاها که دارای اسكلت خارجی بوده و به همین دلیل آن

میگو سبز -1میگو موزی یا صورتی -0عبارت اند از کنند.اند. گونه های شاخصی از میگو که در خلیج فارس زندگی می

 .میگو سر تیز یا میگو سایز کوچک-4میگو سفید هندی -1پلنگی 

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف
 رقمی 11کدهای آیسیک 

 تن 0601401181 ماهی کامل به صورت منجمد  0
 تن 0601401177 فیله و گوشت ماهی به صورت منجمد 1
 تن 0601101110 فیله گوشت و ماهی 1
 تن 0601601111 میگو به صورت منجمد ) با پوسته یا بدون پوسته( 4
 تن 0601401118 وری انواع میگوآفر 6

 رقمی 8کدهای آیسیک 
 تن 06010401 هاانجماد و بسته بندی آبزیان و محصوالت حاصل از آنعمل آوری و  0
 تن 06010400 عمل آوری و بسته بندی ماهی 7
 تن 06010411 انجماد و بسته بندی ماهی و میگو 8
 تن 06010461 فیله ماهی و سایر انواع گوشت ماهی 7
 تن 06010410 عمل آوری و بسته بندی میگو 01

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=167023
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 یاببهینمأخذ: پورتال 

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

 نوع کاال شماره تعرفه
مجموع حقوق گمرکی و 

 سود بازرگانی
SUQ 

1111 
های گوشت زده، باستثنای فیله ماهی و سایر قسمتماهی، یخ

 1114های مشمول شماره ماهی
  

   سالمون به غیر از جگر و تخم ماهی- 

 Kg 11 ماهی سالمون ریز شمال کلمبیا-- 11110011

 Kg 10 سایر سالمون اقیانوس آرام-- 11110111
 Kg 4 ماهی های آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب-- 11110111
 Kg 41 ماهی قزل آال-- 11110411
 Kg 11 سایر-- 11110711

 
ماهی تیالپیا، گربه ماهی، کپور، مارماهی، ماهی سوف نیل و -

 ماهی:ماهی سرماهی به غیر از جگر و تخم 
  

 Kg 7 تیالپیا-- 11111111
 Kg 11 گربه ماهی-- 11111411

 Kg 11 انواع ماهی کپور-- 11111611

 Kg 4 مارماهی-- 11111011
 Kg 11 سایر-- 11111711

   ماهی پهن باستثنای جگر ماهی، تخم ماهی:- 

 Kg 11 هالیبوت-- 11111011
 Kg 11 حلوا ماهیان-- 11111111
 Kg 10 کفشک ماهیان-- 11111111
 Kg 11 ماهی پهن-- 11111411
 Kg 7 سایر-- 11111711

 
ماهی های تن از جنس لیستائو یا بونیت با شكم راه راه باستثنای -

 جگر ماهی، تخم ماهی
  

 Kg 06 تن سفید یا ژرمون-- 11114011
 Kg 4 یلوفین-- 11114111
 Kg 4 راهاسكیپ جک یا بونیتو با شكم راه -- 11114111
 Kg 7 تن بسیار چرب و چاق-- 11114411
 Kg 11 ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام-- 11114611
 Kg 06 تن قرمز جنوب-- 11114011
 Kg 4 سایر-- 11114711



 نوع کاال شماره تعرفه
مجموع حقوق گمرکی و 

 سود بازرگانی
SUQ 

 

ها، ماهی ساردین، ماهی ساردینال، شاه ماهی کوچک، شاه ماهی-

نیزه ماهی ماهی مكرل، ماهی جک و هورس مكرل، کوبیا، ماهی 

 به غیر از جگر و تخم ماهی:

  

 Kg 4 شاه ماهی ها- 11116011
 Kg 01 ساردین ها، ساردینال، شاه ماهی کوچک-- 11116111
   ماهی مكرل:-- 111164

 Kg 7 بلو مكرل--- 11116401
 Kg 7 سایر--- 11116471
 Kg 11 ماهی جک و هورس مكرل-- 11116611
 Kg 11 ماهی کوبیا-- 11116011
 Kg 01 نیزه ماهی-- 11116711

 

، Bregmacerotidaeماهی از خانواده های -

Macrouridae ،Gadidae ،Euclichthyidae ،

Moridae ،Merlucciidae ،Melanonidae  و

Muraenolepididae :به غیر از جگر و تخم ماهی 

  

 Kg 4 ماهی کاد-- 11110111
 Kg 4 ماهی هداک-- 11110411
 Kg 01 زغال ماهی یا پوالک-- 11110611
 Kg 4 ماهی هیک-- 11110011
 Kg 11 زغال ماهی آالسكا-- 11110711
 Kg 4 ماهی بلووایتینگ-- 11110811
 Kg 7 سایر-- 11110711

   سایر ماهی ها، به غیر از جگر و تخم ماهی:- 

 Kg 01 سگ ماهی و انواع کوسه ها-- 11118011

 Kg 11 سفره ماهی-- 11118111

 Kg 01 ماهی نیش دندان-- 11118111

 Kg 11 ماهی سی باس-- 11118411

 Kg 7 سایر-- 11118711

1114 
فیله ماهی و سایر قسمت های گوشتی ماهی )حتی قیمه شده(، 

 تازه، سرد کرده یا یخ زده
  

 
فیله تازه یا سرد شده ماهی های تیالپیا، گربه ماهی، انواع ماهی -

 ماهی سوف نیل، ماهی سرماری:کپور، مارماهی ها، 
  

 Kg 41 ماهی تیالپیا-- 11141011



 نوع کاال شماره تعرفه
مجموع حقوق گمرکی و 

 سود بازرگانی
SUQ 

 Kg 41 گربه ماهی-- 11141111

 Kg 41 ماهی سوف نیل-- 11141111

 Kg 41 سایر-- 11141711

   فیله تازه یا سرد شده سایر ماهی ها:- 

 Kg 41 سالمون اقیانوس آرام، سالمون اقیانوس اطلس، سالمون دانوب-- 11144011
 Kg 4 انواع ماهی قزل آال-- 11144111
 Kg 4 ماهی های پهن-- 11144111

11144411 

، Bregmacerotidaeماهی از خانواده های --

Macrouridae ،Gadidae ،Euclichthyidae ،

Moridae ،Merlucciidae ،Melanonidae  و
Muraenolepididae 

41 Kg 

 Kg 41 نیزه ماهی-- 11144611
 Kg 41 نیش دندان ماهی-- 11144011
 Kg 41 سایر-- 11144711

   سایر، تازه یا سرد شده:- 

11146011 
تیالپیا، گربه ماهی، انواع ماهی کپور، مارماهی، سوف نیل و --

 ماهی سرماهی
41 Kg 

 Kg 41 ماهی آزاد-- 11146111

11146111 

، Bregmacerotidaeماهی از خانواده های --

Macrouridae ،Gadidae ،Euclichthyidae ،

Moridae ،Merlucciidae ،Melanonidae  و
Muraenolepididae 

41 Kg 

 Kg 41 نیزه ماهی-- 11146411
 Kg 41 ماهی نیش دندان-- 11146611
 Kg 41 سایر-- 11146711

 
فیله منجمد تیالپیا، گربه ماهی، انواع ماهی کپور، مارماهی ها، -

 ماهی سوف نیل، ماهی سرماری
  

 Kg 10 تیالپیا-- 11140011
 Kg 41 گربه ماهی-- 11140111
 Kg 10 سوف نیل-- 11140111
 Kg 41 سایر-- 11140711

 
، Bregmacerotidaeفیله یخ زده ماهی از خانواده های -

Macrouridae ،Gadidae ،Euclichthyidae ،
  



 نوع کاال شماره تعرفه
مجموع حقوق گمرکی و 

 سود بازرگانی
SUQ 

Moridae ،Merlucciidae ،Melanonidae  و
Muraenolepididae 

 Kg 10 ماهی کاد-- 11147011
 Kg 41 ماهی هادداک-- 11147111
 Kg 41 زغال ماهی یا پوالک-- 11147111
 Kg 10 ماهی هیک-- 11147411
 Kg 10 زغال ماهی آالسكا-- 11147611
 Kg 10 سایر-- 11147711

   فیله منجمد سایر ماهی ها:- 

 Kg 41 اطلس و سالمون دانوبسالمون اقیانوس آرام، سالمون اقیانوس -- 11148011
 Kg 41 انواع ماهی قزل آال-- 11148111
 Kg 10 انواع ماهی پهن-- 11148111
 Kg 11 اره ماهی-- 11148411
 Kg 11 ماهی نیش دندان-- 11148611
 Kg 41 شاه ماهی ها-- 11148011
 Kg 10 انواع تن، بونیتو-- 11148711
 Kg 41 سایر-- 11148711

   زدهسایر، یخ - 

 Kg 11 شمشیر ماهی-- 11147011
 Kg 11 ماهی نیش دندان-- 11147111

11147111 
تیالپیا، انواع گربه ماهی، انواع کپورماهیان، مارماهی، سوف نیل --

 و ماهی سرماری
41 Kg 

 Kg 41 زغال ماهی آالسكا-- 11147411

11147611 

، Bregmacerotidae ،Macrouridaeماهی از خانواده های --

Gadidae ،Euclichthyidae ،Moridae ،Merlucciidae ،

Melanonidae  وMuraenolepididae  به غیر از زغال ماهی

 آالسكا

41 Kg 

 Kg 41 سایر-- 11147711
 Kg 76 انواع میگوی آب سرد، یخ زده 11100011
 Kg 76 سایر انواع میگو، یخ زده 11100711

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 



 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 سال آینده بطور میانگین 6در  پیش بینی وضعیت آتی بازار ماهی و میگو منجمد اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی

تن  061701سال آینده به طور میانگین معادل  6آتی طی  عرضه این در حالی است که. تن برآورد شده است 0147707

 .تن کمبود را نشان می دهد 711110می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی ماهی و میگو منجمد 

 

 

 ای ماهی و میگو منجمد..........واحد: تنتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ تحلیل موازنه

 1338 1331 1331 1331 1334 سال                                شرح

 0104 0104 770 0116 11400 بینی شدهصادرات پیشمیزان 

 0111760 0000711 0110176 714168 811700 برآورد تقاضای داخلی

 071741 068700 048780 041407 041446 بینی شدهکل امكانات عرضه پیش

 -1131111 -1114331 -888111 -182141 -113331 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 واحد مقدار شرح ردیف

 تن در سال 0111 فیله ماهی و بسته بندی ماهی بصورت منجمد 0

 تن در سال 0111 بسته بندی میگو )با پوست و بدون پوست( 1

 

 ظرفیت عملی

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح

 %81 درصد درصد استفاده از ظرفیت اسمی

 111 تن فیله ماهی تیال پیا

 111 تن ماهی شیر خلیجفیله 

 111 تن بسته بندی قزل آال

 811 تن 40-61میگو 



 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 111 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 8 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 دیاگرام تولید فیله ماهی

 

 



 بسته بندی میگو

 

 مواد اولیه  -8

 ینأممحل ت شرح

 وارداتی ماهی تیالپیا پاک شده بدون ضایعات جهت فیله

 داخلی ماهی شیر خلیج سر زده و شكم خالی جهت فیله

 داخلی ماهی قزل آال

 داخلی میگو

 داخلی بسته بندی

 



 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال/  شرح
واحد 

 سنجش

سال 

1331 
 1333سال 1338سال  1331سال  1331سال

 %011 %011 %011 %81 %61 درصد درصد استفاده از ظرفیت عملی

 111 111 111 141 061 تن فیله ماهی تیال پیا

 111 111 111 141 061 تن فیله ماهی شیر خلیج

 111 111 111 001 011 تن بسته بندی قزل آال

 811 811 811 041 411 تن 40-61میگو 

 

 اقتصادیتعیین شاخص های -11

 ارزش شرح شاخص

 44% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 46% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 1.7 یدوره بازگشت سرمایه عاد

 میلیون ریال 71607 (NPV)گذاری ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %60 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) نقطه سربسر در سال اول

 %61 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point )نقطه سربسر در سال مبنا 

 11410 (میلیون ریال)در سال اول ( زیان)میزان سود

 40618 (میلیون ریال)در سال مبنا ( زیان)میزان سود

 %0.1 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %0.4 ویژه به درآمد در سال مبنانسبت سود 

 %10 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %41 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


