
 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 یمرغ گوشتپرورش احداث واحد  موضوع 

 یاقطعه 022222 ظرفیت

 کال)اهل( یروستا -بخش اشکنان -شهرستان المرد -استان فارس اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 ریالمیلیون  310231 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال331,330 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0,202 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال33,310 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 32 دوره بهره برداری 

 میلیون ریال 23373 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

ج 
تای

ن
ی و 

مال
ی

صاد
اقت

 

 10% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 7023 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 %27 در سال اول  نقطه سربسر

 نفر 12 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

شهرستان –قطعه در سال واقع در استان فارس  022222هدف از اجرای طرح احداث یک واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت 

 شد: با شد که به منظور نیل به اهداف زیر احداث خواهداهل( می ) بخش اشکنان دهستان کال -المرد

 اشتغال زایی  

 تامین بخشی از نیاز جامعه به گوشت مرغ 

 آوریصادرات گوشت مرغ و ارز 



 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 )اهل( بخش اشکنان دهستان کال - شهرستان المرد –استان فارس 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

باشد که یکی از محصوالت استراتژیک در کشور است و در تغذیه و سالمت جامعه گوشت مرغ محصول تولیدی نهایی می

های طیور در بین ای برخوردار است. تولید محصوالت و فرآوردهپرورش طیور در جهان از قدمت دیرینهنقش اساسی دارد. 

اخیر رشد بسیار چشمگیری در جهان داشته است. اکنون صنعت  سال 12اقالم خوراکی مربوط به پروتئین حیوانی طی 

 طیور به بلوغ خود رسیده و به عنوان یکی از موضوعات پویا در کشاورزی به تکامل رسیده است.

 تعرفه متعلق به محصولد ک یمعرف-3-1

 جدول کد تعرفه محصول

 کد تعرفه شرح کاال
حقوق 

 ورودی

واحد 

 سنجش

 خروس از نوع خانگی بریده نشده بصورت قطعات0 تازه یا گوشت مرغ و

 سردکرده
 کیلوگرم 72 20233322

 - 7 202330022 یخ زده وع خانگی بریده نشده بصورت قطعاتگوشت مرغ وخروس از ن

 کیلوگرم 72 20233122 سردکرده حشاء مرغ وخروس از نوع خانگی تازه یاا قطعات و

 *مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

 

  



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

و  در گذشته بررسی )تقاضای داخلی و خارجی( و واردات( و تقاضا)شامل تولیدات داخلی  جهت پیش بینی نیاز آتی عرضه

نیاز آتی محاسبه گردیده است عرضه و تقاضای آتی گوشت مرغ نشان  Eviews.6براساس آن با استفاده از نرم افزار 

 .دهنده ی کمبود در سال های آینده می باشد 

 «واحد:تن» بینی تقاضا                              بینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1331 1331 1334 1333 1332 شرح                                سال                                

 0,233,373 0,711,131 0,120,232 0,333,300 0,233,202 تقاضای آتی

 0,021,232 0,023,333 0,303,122 0,272,227 3,231,332 عرضه آتی

 -,14،,24 -224،1,1 -141،128 -,123،12 -48,،4, میزان کمبود عرضه گوشت مرغ

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 022222 قطعه مرغ گوشتی 3

 

 عملی ظرفیت 

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 022222 قطعه مرغ گوشتی 3

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 22 مدت هر دوره

 دوره 3 تعداد دوره در سال

 روز 122 تعداد روز کاری

 شیفت 1 تعداد شیفت کاری در روز

 



 مواد اولیه  -4

 واحد شرح

 قطعه جوجه یک روزه گوشتی

 کیلو گرم دان 

 کیلو گرم پوشال

 سری دارو و ضدعفونی  واکسن, 

 

 پیش بینی میزان تولید -,

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول ظرفیت هر دوره/قطعه شرح

 3 3 3 2 022222 دوره

 3022222 3022222 3022222 3222222 0222222 ظرفیت سالیانه

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 10% (IRRنرخ بازگشت  داخلی کل سرمایه گذاری)

 37% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 7023 دوره بازگشت سرمایه  

 میلیون ریال 23373 (NPV)گذاری کل سرمایه خالص جریان نقدیارزش 

 27% (Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 27% (Break even point)در سال مبنا  نقطه سربسر

 00370 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 02313 میزان سود )زیان( در سال مبنا ) میلیون ریال (

 %33 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %33 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 


