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  :وع و مشخصات محصول ن -2

 بـه عنـوان   3ذایی انسان و روغن غنی از امگا مکمل غ به عنوان 3محصول مورد نظر طرح ، تولید امگا 

  .مورد نیاز بدن انسان است 3امگا  مینبراي مواد غذایی براي تأافزودنی 

  :ید می گردد که شامل موارد زیر است در جهان با استفاده از دو منبع تول 3امگا 

  استحصال شده از روغن کبد ماهی 3امگا  

  جلبکها(استحصال شده از منابع گیاهی  3امگا(  

  .استحصال می شود ولی سهم آن در جهان پایین است 3البته از دانه کنجد نیز امگا 

 3ن محصوالت نسبت به امگـا  تولید خواهد شد که ای) جلبک ها(مورد نظر طرح از منابع گیاهی  3امگا 

  . یر منابع داراي مزیت هاي زیر استاستحصال شده از سا

 عاري بودن از فلزات سنگین مانند جیوه  

   برخورداري از نسبتEPA/DHA  مطلوب و مفید براي بدن انسان  

 عملکرد مطلوب در بدن انسان  

وخانه ها به فروش مـی رسـند و   مکمل هاي غذایی به صورت سافت ژل و براي مصارف انسانی که در دار

 . روغن غنی نیز به صورت فله و براي مصارف صنایع غذایی تولید خواهد شد 

 

 :زارابررسی بــــ -3 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  : کنندگان عمده مصرف

تولیدي طرح ، سافت ژل به عنوان مکمل غذایی براي مصارف انسانی می باشد که در داروخانه ها  3با توجه بر شکل امگا 

صنایع غذایی  نیز 3همچنین مصرف کنندگان عمده روغن غنی از امگا . وش می رسد  و فروشگاه هاي بزرگ به فر

  . ذایی خود به منظور غنی سازي آنها اضافه می نمایند را به محصوالت غ 3این صنایع امگا . خواهند بود 

گیاهی و روغن غنـی از   3امگا غذایی مکمل ایجاد واحد صنعتی براي تولید  :نام طرح 

این محصوالت به عنوان مکمل غذایی انسان و افزودنی محصوالت غذایی مورد . 3امگا 

  .استفاده قرار می گیرند

در حال حاضر براي محصوالت طرح تولید داخل وجود نداشته و  :هدف از اجراي طرح 

لذا هدف طـرح تولیـد داخـل بـراي     . مین می گردد کشور از طریق واردات تأ کل نیاز

  .می تواند عنوان گرددجایگزینی واردات 
 



  

 
 

 

  

  

 
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  میزان تقاضا در حال حاضر 

هاي گذشته  طی سال 3امگا ) مصرف(تقاضا   

 سال

 شرح
1388 1389 1390 1391 1392 1393 

تن - 3امگا مصرف   314 354 314 330 330 346 

 

  :پیش بینی تقاضا در آینده 

  1394- 1397طی سال هاي در  3امگا ي تقاضاپیش بینی 

 سال

 شرح
1394 1395 1396 1397 

تن -در آینده  3پیش بینی تقاضاي امگا   363 381 400 420 

   :میزان کسب بازارهاي صادراتی 

 5، در نیز به دلیل نیاز داخل در سالهاي گذشته به دلیل فقدان تولید داخل ، صادرات وجود نداشته است و در آینده

  . ظ کردن صادرات صرف نظر شده است سال اول بهره برداري از طرح از لحا

   : )در حال حاضر( میزان تولیدات داخلی

با عنایت به بررسی هاي صورت گرفته از طریق اطالعات و آمار منتشر شده وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، می توان 

  . امین می گرددور از طریق واردات تگفت که در حال حاضر محصوالت طرح فاقد تولید داخل بوده و لذا نیاز کش

  

  : بررسی طرحهاي در دست اجرا

مطابق اطالعات و آمار منتشر شده وزارت صنعت معدن و تجارت ، در حال حاضر هیچ طرح در دست ساخت براي 

  . وجود ندارد در کشور 3تولید امگا 

  :  میزان واردات در سالهاي گذشته

  . مین شده استشته از طریق واردات تأر سالهاي گذبه دلیل فقدان تولید داخل ، کل مصرف کشور د

  

3امگا زان واردات جدول می  

 شرح
تن  -میزان واردات   

1386 1387 1388 1389 1390 1391 

3واردات امگا   247 100 314 354 314 330 

 



  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید طرح

  : ظرفیت طرح با در نظر گرفتن عوامل زیر انتخاب شده است 

 ل با هدف جایگزینی واردات تولید داخ 

  کمبود پیش بینی شده بازار  

  باالنس جرم در فرایند تولید  

   ظرفیت پیشنهادي فروشنده دانش فنی و سازنده خط تولید 

 ظرفیت پیشنهادي طرح 

تنام محصوال ردیف عملیظرفیت  راندمان ظرفیت اسمی واحد   

3سافت ژل مکمل غذایی امگا  1  80 100 80 میلیون عدد 

3روغن غنی امگا  2  50 100 50 تن 
  

  . با توجه بر ماهیت فنی طرح ، ظرفیت اسمی و عملی آن همسان می باشد 

محصوالت طرح پیش بینی برنامه تولید  

  سال

 شرح
 1398 1397 1396 1395 1394 واحد

 100 100 90 80 70 درصد درصد استفاده از ظرفیت

 50 50 45 40 35 تن 3از امگا  یروغن غن

 80 80 72 64 56 میلیون عدد 3امگا  ییل غذامکم

  :  قیمت فروش محصول

از اینرو براي تعیین قیمت فروش . محصول طرح مکمل غذایی است که در فهرست شبه داروها می تواند طبقه بندي گردد 

ستخراج شده آن از دستورالعمل قیمت گذاري وزارت بهداشت در مورد دارو استفاده شده و قیمت فروش به صورت زیر ا

  .است 

)ریال(قیمت  نوع  واحد 

3مکمل غذایی امگا   ریال براي هر عدد  4800 

 ریال براي هر کیلو  980,000  3روغن غنی امگا 

   )در بازارهاي داخل(قیمت محصول مشابه خارجی 

  3سافت ژل امگا : الف 

  ریال - متوسط قیمت هر عدد سافت ژل   3نوع امگا   شرح

ر سافت ژل بسته متوسط قیمت فروش ه

  بندي شده در ایران
  3320  از روغن کبد ماهی  3امگا 

  3640  از روغن کبد ماهی  3امگا   متوسط قیممت سافت ژل وارداتی به کشور

  7000  از جلبک 3امگا   متوسط قیمت هاي جهانی

  از منابع جلبک  3متوسط قیمت روغن غنی امگا :  ب 

   .یورو می باشد  60منابع جلبک برابر با  بدست آمده از 3متوسط قیمت جهانی امگا 

 
 



 :نظر روش تولید و تکنولوژي مورد  -  4

  .کانادا خریداري خواهد شد   ATA Food Biotechشرکتدانش فنی تولید از 

  
  :ابعاد فیزیکی طرح  -5

  مترمربع 10000:   مساحت زمین.   این طرح در منطقه ویژه اقتصادي بیرجند پیشنهاد شده است:  محل اجراء

  متر مربع  500   :  اداري   متر مربع     750:  خدماتی متر مربع      4600:   تولیدي:  سطح زیربنــا

   متر مکعب در ساعت  1260:  گازکیلو وات         3000  برقمتر مکعب روزانه         8/60 :  آب  :امکانات زیربنایی 

 نفر 92:  تعداد نیروي انسانی طرح

 



  :ابعاد اقتصادي طرح  - 6

  سرمایه گذاري مورد نیاز طرح - 1- 6

  جدول سرمایه گذاري طرح

 شرح  ردیف
  هزینه ریالی

 )ن ریالمیلیو(

  هزینه ارزي

 )یورو(

  معادل ریالی

  )میلیون ریال(

  جمع کل

  )میلیون ریال(

  3,330  0 0  3,330 زمین 1

  2,816  0 0  2,816 محوطه سازي 2

  22,180  0  0  22,180  ساختمان سازي 3

  570,963  537,250  15,350,000  33,713 ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4

  34,630  0 0  34,630 تجهیزات و تاسیسات عمومی 5

  2,625  0  0  2,625  تجهیزات آزمایشگاهی 6

 700  0 0 700 وسایل نقلیه 7

  500  0  0  500  لوازم اداري 8

9 
  متفرقه و پیش بینی نشده

 )اقالم سرمایه ثابت ریالی%  10(
10,049 0 0 10,049 

  647793  537,250  15,350,000 110,543 هاي ثابتجمع دارایی

 7,657  0 0 7,657 هزینه هاي قبل از بهره برداري 10

 655450  537,250  15,350,000 118,200 گذاري ثابت هاي سرمایه جمع هزینه

 22,302  0  0 22,302  سرمایه در گردش  11

  677752  537,250  15,350,000  140,502  کلگذاري  هاي سرمایه جمع هزینه

  

 :پیش بینی شاخص هاي اقتصادي طرح  - 2- 6

 شاخص هاي مالی طرح

  مقدار عنوان

 سال 10 عمر مفید منظور شده در طرح

IRR )31.00 )خلی طرحنرخ بازده دا 

NPV )362542 میلیون ریال - )خالص ارزش فعلی کل سرمایه  

NPVE )272354 میلیون ریال - )خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام  

 درصد 36 )1394(ویژه به فروش در سال اول بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 درصد 56 )1397(ح ویژه به فروش در سال حداکثر بهره برداري از طر) زیان(سود 

 درصد 40 )1394(ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال اول بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 درصد 88 )1397(ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال حداکثر بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 سال  2/3 دوره بازگشت سرمایه بصورت عادي

 ماه 24 طول دوره اجراي طرح



 

  : ارزیابی نهایی  -7

  :مطالعات امکان سنجی صورت گرفته نشان می دهد که 

بررسی هاي بازار نشان از وجود تقاضا بـه دلیـل عـدم    . را در دستور کار دارد 3لید امگا طرح حاضر یک طرح جدید در کشور است که تو

بنابر این بـه لحـاظ بـازار    . مین می گردد واردات تأر کل نیاز کشور از طریق در حال حاض. وجود تولید کننده داخلی در کشور می باشد 

  . طرح کامال توجیه پذیر می باشد 

همچنین در مورد این محصول باید گفت که به علت اینکه برند در مورد این محصوالت نقش مهمی را ایفا می نمایـد ، از اینـرو در نظـر    

  . این ارتباط فروشنده دانش فنی خرید برند را انجام خواهد داد است خرید برند از یکی از برندهاي معتبر دنیا صورت گیرد و در 

دانش فنی و ماشین آالت طرح از شرکت کانادایی تامین خواهد گردید و بـا توجـه بـر مشـکالت ارتبـاط سیاسـی        از نقطه نظر فنی نیز

  . کشورمان با کشور فوق ، ارتباطالت مالی از طریق شرکت ترکیه اي که شعبه اي از شرکت اصلی می باشد ، انجام خواهد گردید 

نظر گرفتن تامین بخشی از سرمایه گذاري مورد نیاز سرمایه گـذاري طـرح از منـابع     از نگاه اقتصادي و مالی نیز می توان گفت که با در

رو با در نظر گرفتن جمیع جهات اجـراي   از این. راي توجیه اقتصادي مناسب می باشدتسهیالت بانکی به صورت ارزي و ریالی ، طرح دا

   .هادي توجیه پذیر ارزیابی شده استطرح پشن


