
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 واحد کشتارگاه گاو و گوسفند احداث موضوع 

 رأس 0522رأس و دام سبک 052دام سنگین  ظرفیت

 یشهرستان گرم لیاستان اردب اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 735,503 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 033,307 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 05,557 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 52,,35 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 02 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 23300,,777
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ن
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مال

 

 %50373 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 7373 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%50.61 

 نفر 075 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

راس دام سبک می  0522راس دام سنگین و  052گاه صنعتی به ظرفیت اسمی روزانه هدف از اجرای طرح احداث کشتار

این واحد در  متر مربع احداث خواهد شد. 02222این طرح در استان اردبیل شهرستان گرمی در زمینی به مساحت باشد. 

 . به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد ز کاری در سال فعالیت خواهد داشترو 722

 ارتقاء سطح کیفی ذبح دام  -0

 سالم و بهداشتی در بسته بندی مناسب  عرضه گوشت  -0

 صادرات به کشورهای همسایه و ارز آوری  -7

 کسب سهم قابل توجهی از بازار داخلی  -5

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان اردبیل شهرستان گرمی

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 تعریف کشتارگاه

دام های کشور برابر مقررات فنی و بهداشتی کشتار گردیده و پس از طی به مجموعه تأسیساتی گفته می شود که در آن 

اعمال کشتاری سرانجام به صورت الشه )گوشت( تازه خنک شده و اندرونه ) شکمی و سینه ای ( خوراکی, به صورت قابل 

رده وآر خوراکی و فر. در کشتارگاه اندرونه ی شکمی و سینه ای غیمصرف مشروط تهیه و آماده می گرددمصرف و یا قابل 

 .های فرعی دامی نیز به دست می آید

 

 



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

 جدول کدآیسیک محصوالت طرح

 سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف
واحد 

 سنجش

 رأس Abattoir activities 0500700550 کشتارگاه دام 0

 رأس Abattoir activities related to beef meats 0500500557 کشتارگاه گاو 0

 رأس Abattoir activities related sheep meats 0500500555 کشتارگاه گوسفند 7

 مأخذ: درگاه خدمات و اطالعات وزارت صنعت, معدن و تجارت

 جدول کدتعرفه محصوالت طرح

 .0755مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

ات اطالعمحصول در گذشته بررسی و براساس میزان عرضه و تقاضا محصول طرح مورد بررسی گوشت قرمز می باشد که 

 و روش های اقتصادسنجی میزان عرضه و تقاضا در آینده بررسی و از مقایسه آن میزان نیاز آتی بررسی شده است.

 

 واحد: تن                    پیش بینی کل امکانات عرضه آتی و تقاضای گوشت قرمز              تحلیل موازنه 

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح/سال

 502,22 522552 2,07,, 50552, 505,0, تولیدات آتی

 5035,0 507025 50,552 505305 502553 تقاضای داخلی آتی

 55005 57030 50700 75570 ,73,0 تقاضای خارجی آتی

 -71131 -17111 -13431 -32171 -117144 کمبود عرضه

 

 

 

 واحد سنجش بازرگانی مجموعه حقوق گمرکی و سود کدتعرفه شرح محصول ردیف

 قرمزگوشت  0
تمامی کد تعرفه های زیر 

 2020و  2020بخش 
 کیلوگرم 02



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-7

 اسمی :ظرفیت 

 واحد سنجش روزانه ظرفیت اسمی شرح محصول 

 راس 052 دام سنگین

 راس 0522 دام سبک

 

  ظرفیت عملی

 ظرفیت عملی سالیانه  درصد ظرفیت عملی  سالیانه  ظرفیت اسمی شرح محصول 

 022 %2, 052 دام سنگین

 0222 %55 0522 دام سبک

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 722 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت , زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 کشتارگاه ها از جهت شیوه های تولید:

 تولید گوشت قرمز به طور کل در کشور به سه صورت امکان پذیر میباشد.

 (روش صنعتی0

 (روش نیمه صنعتی0

 (روش سنتی7

ولی عموماً روشهای تولید گوشت در  ی تولید گوشت در کشور بر حسب استانها متفاوت میباشد.روشهاکه البته تعداد و 

 ایران بصورت سنتی و یا نیمه صنعتی است.



های سنتی این است که پس از کشتار دام امکان تفکیک و جداسازی و کنترل ضایعات در این  مهمترین ایراد در کشتارگاه

سته ب ,های نگهداری عالوه بر آن روش باعث ایجاد معضالت زیست محیطی و بهداشتی میباشد.ها میباشد که  کشتارگاه

بندی گوشت و سایر محصوالت جانبی کشتارگاه در روش سنتی دارای مشکل است و تا زمان رسیدن محصول که کامال 

 حساس و فساد پذیر است ممکن است دچار آلودگی و یا فساد گردد.

 

 مواد اولیه -1

 یانهلوزن دام سا وزن زنده دام ظرفیت سالیانه دام سنگین شرح

 035523222 552 03,22 گاو زنده

 032523222 35 053222 گوسفند زنده

  

 پیش بینی میزان تولید -1

 محصول تولیدی
 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 کیلوگرم کیلوگرم کیلوگرم تناژ

 0,220,222 0,220,222 0,220,222 0,220,222 گوشت قرمز گاوی بسته بندی شده

 5,0,522 5,0,522 5,0,522 5,0,522 گوشت گوسفند بسته بندی شده

 52,222 52,222 52,222 52,222 درآمد ذبح دام سنگین

 052,222 052,222 052,222 052,222 درامد ذبح دام سبک

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %50373 (IRRداخلی کل سرمایه گذاری)نرخ بازگشت 

 2305,% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 7373 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 777,,23300 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %53355 نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 020,575352 میزان سود و زیان)میلیون ریال(

 %,,053 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول
 


