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پروبیوتیک به عنوان افزودنی هـاي کمکـی در جهـت حفـظ فعالیـت      مکمل هاي محصول مورد نظر طرح ، تولید 

  .در دام و طیور می باشدسیستم ایمنی و براي جلوگیري از بیماري هایی مانند اسهال و بهبود افزایش وزن 

شود که  یمتراکم استفاده م يها یستم، از سیورباال در صنعت دام و ط يبه بازده اقتصاد یابیامروزه به منظور دست

 ی،متراکمـ  یپرورش يها یستمس یندر چن. شوند یم يمحدود نگهدار ییدر فضا طیور یادام  یاديآنها تعداد ز در

و  یـوان ح یسـالمت  یتتوان به وضع یجمله آنها م زمطلوب نقش دارند که ا یبه بازده یدندر رس يعوامل متعدد

  .دستگاه گوارش آن اشاره نمود یژهبو

باشد که  یمختلف در آن م یکروارگانیسمگونه م 400از  یشو سالم، حضور ب یعیدستگاه گوارش طب یژگیهايو از

بـه صـورت زیـر    ارتباط  ینها در ا یوتیکعمل پروب یسممکان. گردد یجرم زنده را شامل م 1014 بالغ بر یتیجمع

  :قابل ذکر است 

 در دستگاه گوارش یدمف یکروبیم یتحفظ جمع  

 غذا و بهبود هضم یخوراک یافتدر یزانم یشافزا  

 یاییباکتر یممتابولس ییرتغ  

 یمنیا یستمس یکتحر  

 روده يها ینکردن توکس یخنث  

ایجاد واحد صنعتی براي تولید باکتري پروبیوتیـک مـورد اسـتفاده در غـذاي دام و      :نام طرح 

  . دام و طیور نیز اطالق می گردد  ل هاي خوراكاین محصوالت تحت عنوان مکم. طیور می باشد

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

لذا هدف طرح تولید داخل براي جـایگزینی واردات  . کشور از طریق واردات تامین می گردد  نیاز

  .می تواند عنوان گردد

 دو صورت انسانی و در دامی در بازار وجود دارد کـه در طـرح  مکمل هاي پروبیوتیک به : توضیح 

 . حاضر هدف تولید نوع دامی آن است
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  :کنندگان عمده  مصرف

  مصرف کنندگان نهایی: الف 

پروبیوتیک را در غذاي دام مکمل این مراکز . محصوالت طرح ، دامداري ها و مرغداري ها می باشند نهایی مصرف کنندگان 

  . و طیور اضافه می نمایند 

  مصرف کنندگان واسطه اي  :  ب

این مصرف کنندگان محصوالت طرح حاضر را از طریق شبکه فروش خود در اختیار مصرف کنندگان نهایی یعنی دامـداري  

  : مراکز فوق شامل . ها و مرغداري ها قرار می دهند 

  واحدهاي تولید کننده خوراك دام و طیور  

از آنجاییکـه  ایـن واحـدها در تمـاس مسـتقیم بـا       . توانند محسوب گردند این واحدها نیز از مشتریان محصوالت طرح می 

دامداري ها و پروش دهندگان طیور می باشند ، لذا در کنار خوراك دام محصوالت طرح حاضر را نیز بـراي مشـتریان خـود    

  .  ارائه می نمایند 

  مراکر فروش مکمل هاي دام و طیور  

اع مکمل ها در نقاط مختلف کشور می باشند ، از اینرو با عنایـت بـر ارتبـاط آنهـا بـا      از آنجاییکه این مراکز عرضه کننده انو

دامداري ها و مرغداري هاي کشور ، این واحدها یکی از عرضه کنندگان مکمل هـاي تولیـدي طـرح حاضـر محسـوب مـی       

 .  گردند 

 
   : میزان تقاضا در حال حاضر

ذشتههاي گ مکمل هاي پروبیوتیک طی سال) مصرف(تقاضا   

 سال

 شرح
1388 1389 1390 1391 1392 1393 

تن -مصرف مکمل پروبیوتیک   102 196 205 980 1029 1080 

 

  :پیش بینی تقاضا در آینده 

1398- 1394طی سال هايي پروبیوتیک در تقاضاپیش بینی   

 سال

 شرح
1394 1395 1396 1397 1398 

تن - پیش بینی تقاضاي مکمل پروبیوتیک در آینده   1134 1191 1250 1300 1370 

 
   :میزان کسب بازارهاي صادراتی 

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

  . اول بهره برداري از طرح از لحاظ کردن صادرات صرف نظر شده است

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   : )ضردر حال حا( میزان تولیدات داخلی

با عنایت به بررسی صورت گرفته در سایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، می توان گفت که در حال حاضر محصوالت طـرح فاقـد   

  . ور از طریق واردات تامین می گرددبوده و لذا نیاز کشتولید داخل 

  : بررسی طرحهاي در دست اجرا

دو طرح در دست ساخت وجـود دارد کـه شـامل زیـر مـی       تعدادجارت ، مطابق اطالعات و آمار منتشر شده وزارت صنعت معدن و ت

  :  باشد 

سال اخذ جـواز تاسـیس از   . تن و پیشرفت فیزیکی صفر درصد  550و با ظرفیت  کرجواقع در شهرستان  سویرانطرح شرکت  :الف 

در پـی آن افـزایش حجـم سـرمایه     به دلیل افزایش نرخ ارز و مطابق بررسی هاي صورت گرفته .  استبوده  1390سوي این شرکت 

هیچگونه عملیات خاصی را در مورد اجرایی کردن طرح انجام نداده و صرفاً در همان مرحله اخذ جواز تاسیس باقی  این واحدگذاري 

بنـابراین عمـالً   . از طرف دیگر این طرح در حال بررسی جذب شریک براي تبدیل طرح خود به پروبیوتیک انسانی است . مانده است

  . می توان وجود این طرح در حال ایجاد را صفر در نظر گرفت

تن ظرفیت و پیشـرفت اعـالم شـده صـفر مـی       400دومین طرح متعلق به شرکت زیست فناور کاوش البرز می باشد که داراي  :ب 

ولـی  تامین زمین نمـوده  این طرح اقدام به  در حال حاضر. اخذ جواز نموده است  1390این طرح نیز در کرج بوده و در سال .  باشد

با افزایش نرخ ارز و کاهش مطلوبیت سرمایه گذاري صنعتی به دلیل ارز بر بودن اجراي طرح ، اقدام خاصی در این باب انجام نـداده  

  .است 

بنابر این هیچگونه تولیدي از سوي طرح هاي در دست ساخت در اینده متصور نمی باشد  و کل پتانسیل عرضـه محصـول طـرح در    

  . ده صفر پیش بینی شده است آین

 

  :  میزان واردات در سالهاي گذشته

    . میزان واردات در سالهاي گذشته به صورت زیر بوده است 

 جدول برآورد میزان واردات پروبیوتیک ها

 شرح
تن  -میزان واردات   

1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 980 205 196 102 130 19 واردات پروبیوتیک ها

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : یش بینی ظرفیت و ترکیب تولید طرحپ

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

  تولید داخل با هدف جایگزینی واردات 

  کمبود پیش بینی شده بازار  

  باالنس جرم در فرایند تولید  

   ظرفیت پیشنهادي فروشنده دانش فنی و سازنده خط تولید 

  ظرفیت پیشنهادي طرح

  عملیظرفیت   راندمان  ظرفیت اسمی  واحد  تمحصوال نام  ردیف

 420  100  420  تن مکمل پروبیوتیک دام و طیور  1

  

  محصوالت طرح پیش بینی برنامه تولید

  سال

  حشر
  1397  1396  1395 1394  واحد

  100 90  80  70  -  درصد استفاده از ظرفیت عملی

  420  378  336  294  تن مکمل پروبیوتیک دام و طیور

  

  : فروشندگان و سازندگان عمده بازار واقعی  درصد سهم

  . در حال حاضر کلیه محصوالت موجود در بازار وارداتی می باشند 

  : قیمت فروش محصول 

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

  .  هزار ریال تعیین شده است  990رت بهداشت در مورد دارو استفاده شده و قیمت فروش هر کیلو مبلغ دستورالعمل قیمت گذاري وزا

   

  ریال براي یک کیلو  990,000  مکمل هاي پروبیوتیک تولیدي طرح حاضر

  

   )در بازارهاي داخل(قیمت محصول مشابه خارجی 

 قیمت محصول طرح

  قیمت هر کیلوگرم  نام محصول

  ریال 1.275.000 یوتیک وارداتی مکمل هاي پروب

:  

 



 :نظر روش تولید و تکنولوژي مورد  -  4

  .کانادا خریداري خواهد شد    ATA Food Biotechولید از شرکتدانش فنی ت

  
  

  



 :ابعاد فیزیکی طرح  -5

 

  مترمربع 10000  :مساحت زمین .         منطقه ویژه اقتصادي بیرجند در نظر گرفته شده است  :محل اجراء 

  متر مربع  300 : داريا           متر مربع  1000  :خدماتی          متر مربع  3700 :  تولیدي   :سطح زیربنــا 

   سالمتر مکعب در   2.000.000 :  گاز    کیلو وات 1600 : برق     متر مکعب روزانه 15 :آب   : امکانات زیربنایی

  : یب نیروي انسانی طرحکتعداد و تر

    تعداد  شرح

  نفر  7  مهندس

  نفر  5  کارشناس

  نفر  6  تکنسین

  نفر  15  کارمند 

  نفر  37  و نگهبانکارگر 

  نفر  70  جمع 
 

  

  :ابعاد اقتصادي طرح  - 6

  سرمایه گذاري مورد نیاز طرح - 1- 6

  جدول سرمایه گذاري طرح

  )میلیون ریال(معادل کل ریالی )یورو(هزینه ارزي )میلیون ریال(هزینه ریالی شرح ردیف

 3,330 0 3,330 زمین 1

 2,816 0 2,816 محوطه سازي 2

 19,825  0 19,825  سازي ساختمان 3

 618,256  16,492,540 41,017 ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4

 9,873 0 9,873 تاسیسات 5

  905  0  905  تجهیزات آزمایشگاهی 6

 700 0 700 وسایط نقلیه 7

  400  0  400  لوازم اداري 8

 25,203 494,776 7,886 )ریالی ٪10و ارزي% 3(متفرقه  9

  681308 16,987,316 86,752 هاي ثابتجمع دارایی

  8276 0  8276 هزینه هاي قبل از بهره برداري 10

  689584 16,987,316 95,028 گذاري ثابت هاي سرمایه جمع هزینه

  10073  0  10073  سرمایه در گردش  11

  699657 16,987,316 105,101  کلگذاري  هاي سرمایه جمع هزینه

  

  



 :پیش بینی شاخص هاي اقتصادي طرح  - 6-2

 شاخص هاي مالی طرح

 شرح عنوان

 سال 10 عمر مفید منظور شده در طرح

IRR )18/30 )نرخ بازده داخلی طرح 

NPV )407810 المیلیون ری - )خالص ارزش فعلی کل سرمایه  

NPVE )219813 میلیون ریال - )خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان سهام  

 درصد 8 )1397(ویژه به فروش در سال اول بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 درصد 46 )1400(ویژه به فروش در سال حداکثر بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 درصد 11 )1397(ال اول بهره برداري از طرح ویژه به حقوق صاحبان سهام در س) زیان(سود 

 درصد 85 )1400(ویژه به حقوق صاحبان سهام در سال حداکثر بهره برداري از طرح ) زیان(سود 

 سال 3/3 دوره بازگشت سرمایه بصورت عادي

 

  :تحلیل حساسیت طرح نسبت به تغییرات نرخ ارز   -6-3

ال ، تحلیل حساسیت طرح نسبت به نرخ ارز به صورت زیر استخراج با در نظر گرفتن ارقام ذکر شده در جدول با

 .  شده است

  

IRR )ریال( نرخ هر یورو  )میلیون ریال( کل سرمایه گذاري )نرخ بازده داخلی طرح(  

 %30.18  673,615  33467  

 %30.00  714,329  36000  

 %29.53  748,303  38000  

 %28.68  782,277  40000  

 %27.89  816,251  42000  

  

 

 

 

 

 

 

 



  :  برنامه زمان بندي اجراي طــرح  - 7

 

 : ارزیابی نهایی  -8

بررسی هاي بازار نشان از وجود تقاضا . طرح حاضر یک طرح جدید در کشور است که تولید پروبیوتیک را در دستور کار دارد 

. در حال حاضر کل نیاز کشور از طریق واردات تامین مـی گـردد   . ننده داخلی در کشور می باشد به دلیل عدم وجود تولید ک

  . ار طرح کامال توجیه پذیر می باشدبنابر این به لحاظ باز

همچنین در مورد این محصول باید گفت که به علت اینکه برند در مورد این محصوالت نقـش مهمـی را ایفـا مـی نمایـد ، از      

نـی خریـد برنـد را    ظر است خرید برند از یکی از برندهاي معتبر دنیا صورت گیرد و در این ارتباط فروشنده دانش فاینرو در ن

  . انجام خواهد داد

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

صلی مـی باشـد ، انجـام    ارتباطالت مالی از طریق شرکت ترکیه اي که شعبه اي از شرکت اسیاسی کشورمان با کشور فوق ، 

  . خواهد گردید

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

  . ه اقتصادي مناسب می باشدراي توجیاز منابع تسهیالت بانکی به صورت ریالی ، طرح دا

      .هادي توجیه پذیر ارزیابی شده استاز اینرو با در نظر گرفتن جمیع جهات اجراي طرح پشن

  سال

 شرح

1394  1395  1396  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

             انجام مطالعات پیش سرمایه گذاري

              کسب مجوزهاي الزم و ارزیابی بانکی

             انجام محوطه سازيخرید زمین و 

             انجام عملیات ساختمانی

             تاسیساتاجراي 

             ماشین آالت و حمل ساخت ،سفارش

حمل ماشین آالت به ایران ، نصب و راه 

  اندازي
            

              جذب و آموزش نیروي انسانی

              ام تولید آزمایشیانج

              اخذ پروانه بهره برداري

 1397ابتداي سال   بهره برداري تجاري


