معرفی فرصت

-1عنوان طرح

انجماد  ،عمل آوری و بسته بندی ماهی¬ های ماکول

-2بخش

صنعت

-3زیر بخش

ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها

 -4محل اجرای طرح

چابهار ,چابهار ,خارج از شهرك صنعتي

-5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان ،
تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و
)...

از جمله پیشرفته ترین روش¬ ها در حفظ و نگهداری مواد غذایی بسته بندی در
پاکت¬ های نایلونی مخصوص و عاری از هوا که اصطالحا ً وکیوم نامیده می¬شود،
می¬ باشد .از جمله مزیت های مهم این روش جلوگیری از فعالیت های آنزیمی
محصول به خصوص اتولیز است .انجماد و نگهداری در برودت منهای  11درجه
سانتی گراد اگرچه از میکرو ارگانیسم¬ های محصول جلوگیری می¬کند اما
فعالیت شیمیایی متوقف نمی¬ شود .به همین دلیل در مقایسه با محصوالت تازه
موارد منجمد که بیش از یک سال از زمان آن گذشته باشد و یا اینکه چندین بار
دیفراست و یا منجمد شده باشد اندکی سبک¬تر و پوک¬تر به¬نظر می¬رسد .در
بسته بندی¬ های وکیوم شده تغییرات شیمیایی بسیار اندک بوده و بعد از یک سال
نگهداری در شرایط مناسب محصول از کیفیتی نزدیک به نوع تازه آن برخوردار است
 .طی این طرح انواع ماهیان ماکول فرآوری ،بسته بندی ومنجمد می¬گردد.
ظرفیت تولیـد ساالنـه طرح برابر  5555تن بوده و جهت اجرای آن سرمایه ای بالغ بر
 41945میلیون ریال نیاز بوده و زمینه اشتغال  25نفر را فراهم می آورد.

-6ظرفیت تولید ساالنه

محصوالت/خدمات

واحد

ظرفیت تولید ساالنه

ماهی های منجمد  ،عمل آوری شده و بسته بندی شده

تن

0555

وضعیت طرح

-7دسترسي به مواد اولیه مورد
نیاز طرح از داخل:

 055درصد

-1فروش :

بازار داخلي پيش بيني شده 05درصد-بازار خارجي پيش بيني شده 05درصد

 -9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (
از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي
تجاري ):

 02.0سال

 -15وضعیت طرح:

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بله زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ خير مجوزهاي قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزي  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است؟خير
 قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟خير قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟خير تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهمشده است ؟خير

 فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازندهمحصول مشخص شده است؟ خير
 -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير

وضعیت منابع مالی
 -11ساختار مالي
مبالغ سرمايه گذاري شده
شرح

finance1

نرخ
برابري

معادل به
میلیون يورو

میلیون
لاير

05،555

5200

سرمايه در
گردش

07555

05555

52.0

كل سرمايه
گذاري

70975

05،555

5207

سرمايه ثابت .4975

پول خارجي
مورد نیاز

كل مبلغ به
میلیون يورو

اطالعات عمومی

 -12نوع طرح

 -خالصه وضعیت شركت :

تاسيس
 نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي )  :سازمان شيالت استان سيستان و بلوچستان فعاليت جاري شركت  :برنامه ریزی  ،نظارت  ،توسعه و حمایت از طرح های آبزی پروری آدرس :سيستان و بلوچستان  -چابهار  -ميدان شهدای شيالت تلفن : فاكس :پست الكترونيكي info@shilatchabahar.ir:
 -ساختار قانوني شركت :دولتي

