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ه | 3 ح ف  ص

 مقدمه-1

 پیش سال هزار 6 حدود در شیری گاو. است داشته ایویژه جایگاه جهان مختلف ملل مردم غذایی برنامه در باز دیر از شیر

 هایسال بین در بز و گوسفند. است شده استفاده غذا عنوان به کردن اهلی دوران آغاز در حیوانات شیر. است شده اهلی

 به ترکیه و آفریقا از نقاطی در احشام( م ق) سال 0999 حدود در. شدند اهلی خاورمیانه در( م ق) سال 0999 تا 0999

 نواحی در ابتدا داریگله صنعت. است شده استفاده ایرلند و انگلستان در حجر عصر در شیر همچنین. آمدند در گله صورت

 نتامی منظور به دامداری رشد. نمود سرایت نیز کشورها سایر به عادت این آن از پس و گشت متداول آسیا غربی جنوب

 افتی مناطق آن در کافی میزان به سبز علوفه که یافت گسترش مناطقی در ابتدایی مراحل در لبنی، هایفراورده و شیر

 تحویل و خریداری فرانسه از( ش ه) 3130 سال در دوم جهانی جنگ زمان در ایران در شیری هایدام نژاد اولین. شدمی

 .شد انجام اقداماتی صنعتی هایدامداری اولین احداث برای بعد سال 39 حدود و گردید حیدرآباد موسسه

واحد:تن                                   بینی تقاضابینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش  

 1411 1411 1333 1338 1337 شرح                      سال

 326 336 396 00 09 میزان صادرات پیش بینی شده

 33001 33422 33963 39033 39101 برآورد تقاضای داخلی

بینی شدهکل امكانات عرضه پیش  39911 39262 39401 39600 39090 

عرضه کمبود  418-  548-  634-  843-  1112-  

 

 اجرای طرحهدف از 

و مكانیزه کردن خدمات تولید افزایش  به منظوری راس 6999شیری یگاودار واحد تجهیز و بهسازی طرح اجرای از هدف

  .می باشد شهرستان ساوجبالغ استان البرز. محل اجرای پروژه در می باشد 

ماه  0اشد، گاو برای اینكه بتواند شیر دهد باید آبستن شود. پس از بین نوع گاوداری هدف تولید شیر میهدف گاوداری در ا

بعد  دهد.میکیلوگرم شیر به ازای هر رأس  11با میانگین رکورد روزانه روز شیر با کیفیت و  199گاو شیرده شده و ساالنه 

 ود.شروز دوره خشک را طی میكند که در این دوره گاو شیر کمتری تولید میكند و برای دوره آبستن آماده می 69از آن گاو 
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ه | 4 ح ف  ص

 مطالعات فنی -2

 ظرفیت -2-1
 و عملی ظرفیت اسمی

   راس 6111 ظرفیت طرح 

 سال هفتم سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم  سال دوم  سال اول  ضرایب فنی 

 81 81 81 81 81 81 81 درصد گوساله گیری

 4 4 4 4 4 4 4 درصد تلفات

 21 21 21 21 21 21 15 درصد حذف 

 ترکیب گله 

 6111 6111 6111 6111 6111 4836 6111 تعداد گاو شیری

 5881 5881 5881 5881 5881 4738 5761 تعداد گاوشیری قابل بهره برداری 

 2411 2411 2411 2411 2411 1358 2411 گوساله ماده 

 2411 2411 2411 2411 2411 1358 2411 گوساله نر 

 2411 2411 2411 2411 1358 2411   تلیسه 

 1 1 1 1 1 1 1 گاو نر 

 تلفات

 241 241 241 241 241 136 241 گاو شیری 

 36 36 36 36 78 36 1 تلیسه 

 فروش 

 1176 1176 1176 1176 1176 361 864 گاوشیری حذف شده 

 888 888 888 888 464 45 1 تلیسه 

 1 1 1 1 1 1   گاونر حذف شده 

 2411 2411 2411 2411 2411 1358 2411 گوساله نر

 خرید

             6111 گاو شیری
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ه | 5 ح ف  ص

 محصول-2-2

 نر وسالهگ نیز تولید از سهمی تولید، و نگهداری روش و کار ماهیت به توجه با اما باشد می شیر تولید طرح اصلی محصول

 .باشد می فروش جهت دامی کود مقداری و تلیسه حذفی، شیری گاو پرواری،

 فرآیند -2-3

 

 :مثل تولید فرآیند -

  زایش دام 

  مدیریت گاوهای تازه زا در زایشگاه 

  حفظ سالمت دستگاه تولیدمثل دام 

 فحل یابی و تلقیح دام 

 تشخیص آبستنی 

 

  :شیر تولید فرآیند-

 شیردوشی 

 مدیریت کیفیت شیر 

 مدیریت بهداشت شیر 

 های تولید شیرمدیریت سالمت ارگان 

  پستانمدیرت ورم 

 سازی و عرضه شیر.های ذخیرهمدیریت سیستم 
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ه | 6 ح ف  ص

 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1

 ارقام به هزار ریال

 جمع کل سرمایه گذاری  سرمایه گذاری موردنیاز سرمایه گذاری موجود شرح

 00،000،999   00،000،999 زمین

 09،141،010 9 09،141،010 ساختمان و تاسیسات

 300،466،900 310،000،024 10،600،361 ماشین آالت

 211،106،100 324،446،100 390،019،999 سرمایه در گردش

 0،299،999 0،299،999   سود دوران مشارکت

 009،329 009،399 29 هزینه های مقدماتی

 02،999،999   02،999،999 سایر

 681,174,463 232,215,422 388,863,141 جمع 

       منابع تامین سرمایه گذاری

       الف: تسهیالت اعطایی بانك

 02،999،999   02،999،999 سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی

 329،999،999 329،999،999   سهم الشرکه بانک در مشارکت مدنی

 390،019،999 9 390،019،999 سرمایه در گردش 

       ب: سرمایه گذاری متقاضی

سهم الشرکه نقدی متقاضی در 

 مشارکت مدنی
  49،110،92409 49،110،924 

 0،299،999 0،299،999   سود دوران مشارکت

 112،161،410 324،446،100 290،030،943 سایر سرمایه گذاریها

 681,174,463 232,215,422 388,863,14181 جمع 
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 جدول هزینه های تولید -3-2

 ارقام به هزار ریال

 شرح
1سال 2سال  3سال  4سال  5سال  6سال  7سال   هزينه متغير هزينه ثابت 

 درصد درصد 19414 19413 19412 19411 19411 ,,193 193,1

 111 - 2197729111, 2197729111, 2197729111, 11594139171 16,91519366 76191539611 75791219111 مواد اولیه

 - 111 149111 149111 149111 149111 149173 ,12914 119141 بیمه دام

 11 21 2719,77 2719,77 2719,77 2719,77 2719,77 2719,77 2719,77 انرژی

 31 71 ,,5,95 ,,5,95 ,,5,95 ,,5,95 ,,5,95 ,,5,95 ,,5,95 کارکنان دائم

 - 111 1359516 1359516 1359516 1359516 1359516 1359516 1359516 بیمه ساختمانها و تاسیسات

 - 111 ,,2,691 ,,2,691 ,,2,691 ,,2,691 ,,2,691 ,,2,691 ,,2,691 بیمه ماشین االت

 11 21 ,49317914 ,49317914 ,49317914 ,49317914 ,49317914 ,49317914 ,49317914 هزینه تعمیرات و نگهداری

 41 61 6594629131 6594629131 6594629131 6594629131 6594629131 62957,9417 6594629131 هزینه بازاریابی و اداری

   293379151,, 293379151,, 293379151,, 5691419221, 3,96159111, 12,95339316 12795119511 جمع

%1پیش بینی نشده   41937,9125,51 4194769665,21 469,119751,4, 4791129411,42 4,96169157,51 4,96169157,51 4,96169157,51 51 51 

   191419,549117 191419,549117 191419,549117 1911391519641 1695,59761, 171911,9,71 1619,5,9535 جمع کل

 

 درآمد حاصل از فروش محصوالت-1-1

 ارقام به هزار ریال

1سال  مقدار و ارزش تولیدات طرح 2سال    

 قیمت واحد ) ریال( محصول تولیدی
1338 1333 

 قیمت /هزار ریال مقدار قیمت /هزار ریال مقدار

کیلوگرم(199گاوشیری حذف شده )  09،999 130،499 16،200،999 409،999 11،699،999 

 4،000،049 41 - - 339،999،999 تلیسه )راس(

کیلوگرمی(راس399گوساله نر پرواری )  19،999،999 2،499 02،999،999 3،010 10،012،999 

 600،169،964 13،030،264 010،090،999 62،290،999 31،199 شیر)لیتر (

 334،191،402 20،626،160 334،912،999 20،190،999 4،999 کود)کیلوگرم(

 311,317,376  1,162,128,111  جمع
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3سال  مقدار و ارزش تولیدات طرح 4سال    

 قیمت واحد ) ریال( محصول تولیدی
1411 1411 

 قیمت /هزار ریال مقدار قیمت /هزار ریال مقدار

کیلوگرم(199)گاوشیری حذف شده   09،999 100،999 43،369،999 100،999 43،369،999 

 00،609،999 000 13،940،949 464 339،999،999 تلیسه )راس(

کیلوگرمی(راس399گوساله نر پرواری )  19،999،999 2،499 02،999،999 2،499 02،999،999 

 010،194،999 61،194،999 010،194،999 61،194،999 31،199 شیر)لیتر (

 310،600،106 14،424،100 312،204،440 11،960،632 4،999 کود)کیلوگرم(

 1,215,842,336  1,153,785,487  جمع

 

5سال  مقدار و ارزش تولیدات طرح 6سال    

 قیمت واحد ) ریال( محصول تولیدی
1412 1413 

 قیمت /هزار ریال مقدار قیمت /هزار ریال مقدار

کیلوگرم(199گاوشیری حذف شده )  09،999 100،999 43،369،999 100،999 43،369،999 

 00،609،999 000 00،609،999 000 339،999،999 تلیسه )راس(

کیلوگرمی(راس399گوساله نر پرواری )  19،999،999 2،499 02،999،999 2،499 02،999،999 

 010،194،999 61،194،999 010،194،999 61،194،999 31،199 شیر)لیتر (

 310،600،106 14،424،100 310،600،106 14،424،100 4،999 کود)کیلوگرم(

 1,215,842,336  1,215,842,336  جمع

 

 جدول شاخص های اقتصادی -3-4

 ارزش شرح شاخص

 20001% (IRR)نرخ بازگشت  داخلی کل سرمایه گذاری

 13060% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال  4090 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 30003030913001 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 66069% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 میلیون ریال  14200460426000 (میلیون ریال ) در سال اول ( زیان)میزان سود 

 %12020 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %00012 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


