
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 واحد پرورش پولت تخمگذار موضوع 

 قطعه 088888 ظرفیت

 ورزقانشهرستان  ،یشرق جانیآذربا اجرا محل

ی
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 ریال هزار 408،403،023 کل سرمایه گذاری

 ریالهزار  099،909،944 ثابتسرمایه گذاری  

 ریال هزار 3،930،888 از بهره برداریهزینه های قبل  

 ریال هزار 94،494،909 گردش  در سرمایه 
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 سال 98 دوره بهره برداری 
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 08.43% :(IRR) گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

   سال4 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 ) در سال اول ( با احتساب هزینه های مالی
04% 

 نفر 941 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معرفی پروژه-1

 088888هدف از اجرای طرح پرورش پولت تخم گذار و فروش پولت تخم گذار به منظور تامین تولید تخم مرغ با ظرفیت 

 هکتار می باشد. 90قطعه در زمینی به مساحت 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 ورزقان شهرستان ،یشرق جانیآذربا

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

  :تخمگذار پولت

 .شود می داده پرورش خوراکی مرغ تخم تولید برای که است مرغی

 جوجه تخمگذار:

به جوجه هایی که از قرار گرفتن تخم نطفه دار مرغ تخم گذار در ماشینهای مخصوص جوجه کشی در طی زمان معین 

 شود، جوجه یکروزه تخمگذار گفته می شود.حاصل می 

 

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

 جدول کد آیسیک محصول

 واحد سنجش کد آیسیک شرح

 عدد 8900490492 (مرغ و خروس )پرورش حیوانات
 پورتال بهین یاب

 جدول کد تعرفه 

 حقوق پایه شرح کاال کد تعرفه ردیف

 40 مرغ تخمگذارپولت  89849308 9

 9494مأخذ:کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

  



 

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

سال آتی به  4براساس اطالعات ارائه شده از سوی جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران عرضه واحدهای پولت تخمگذار در 

 40903سال میانگین معادل  4باشد بطوریکه تقاضای مرغ تخمگذار در این هزار قطعه می  04990طور میانگین بالغ بر 

هزار قطعه مرغ تخمگذار را نشان می دهد.  93994هزار قطعه می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضا کمبود عرضه بالغ بر 

رغ تخمگذار توجیه اجرای طرح حاضر به دلیل وجود کمبود ظرفیت واحدهای پولت تخمگذار و نیاز واحدهای پرورش م

اقتصادی دارد. البته الزم بذکر است اجرای این طرح به عنوان یکی از زنجیره های تولید تخم مرغ مطرح می باشد و تولیدات 

 طرح برای مصرف واحد مرغ تخمگذار این زنجیره مورد استفاده قرار می گیرد.

 گذار      )واحد:هزار قطعه(بینی عرضه و پیش بینی تقاضای پولت تخمجدول تحلیل موازنه پیش

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح  /  سال

 01400 04949 04944 00294 09289 عرضه واحدهای پولت تخمگذار

 49499 40430 42290 42849 41404 تقاضای داخلی مرغ تخمگذار

 422 422 422 422 422 تقاضای خارجی مرغ تخمگذار

 -13311 -13134 -14231 -14134 -14333 کمبود عرضه پولت تخمگذار

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 تعداد واحد نوع فعالیت
ظرفیت هر 

 واحد)قطعه(
 مشخصات ظرفیت کل)قطعه(

 با فاصله پنج ماه سنه 0 088888 388888 0 پولت تخمگذار

 

  



 

 مواد اولیه  -1

 مواد اولیه 

 است(ماه  4جوجه یک روزه تخم گذار تجاری ) هر دوره 

 ماه خوراک مصرف می کند( 4کیلوگرم تا پایان  0خوراک مرغ )هر قطعه از ابتدا تا انتها 

 هزار ریال( 3دارو و ضدعفونی )به ازای هر قطعه 

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 محصول تولیدی
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 ظرفیت ظرفیت ظرفیت ظرفیت ظرفیت

 9،911،488 9،911،488 9،911،488 9،911،488 9،911،488 گذار )قطعه( پولت تخم

 0،924،488 0،924،488 0،924،488 0،924،488 0،924،488 کود مرغی )کیلوگرم(

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-1

 ارزش شرح شاخص

 08.43% (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 %04 نقطه سربسر

 هزار ریال 41،933،991 سال اولسود خالص 

 سال 4  دوره بازگشت سرمایه

 


