معرفی پروژه

عىىان :احذاث واحذ پرورش و اصالح وژاد گىسفىذ قسل

بـخــش :کؾاوسصی ،ؽکاس و فعالیتهای وابغته
زیربخش :پشوسػ و يگهذاسی گاو و گىعفًذ و بض و ...

خذمات/تىلیذات :گىعفًذ قضل (هیؼ ،قىچ ،بشه ،ؽیش ،کىد حیىايی و پؾن)
محلاجرا :صهیًی دس اطشاف ؽهشعتاو هیايذوآب
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه:

به طىس کلی سوػهای پشوسػ بش اعاط يىع دام و تغزیه دعته بًذی هیؽىيذ.
سوػ پشوسػ بشاعاط يىع دام:
پشوسػ گله خاؿ ،پشوسػ آهیختهها ،پشوسػ عًتی و پشوسػ بشه
سوػ پشوسػ بش اعاط تغزیه:
پشوسػ دس هضاسع ،پشوسػ چشای آصاد ،پشوسػ گىعفًذ به سوػ يیمه آصاد و پشوسػ گىعفًذ به سوػ پشواس بًذی
هذف اص احذاث واحذ هىسد بشسعی ،پشوسػ و اصالح يژاد گىعفًذ قضل هیباؽذ .گىعفًذ قضل یکیی اص دعیتههای اصییل ایشايیی و اص
دعته گىؽتی -ؽیشی هیباؽذ .جمعیت گىعفًذ قضل دس کؾىس بالغ بش دو هیلیىو ساط و بیؾتش آو دس آرسبایجیاو یافیت هیؽیىد .اص
دالیل يیاص به اصالح يژاد هیتىاو به سويذ افضایؾی جمعیت و افضایؼ تقاضای گىؽت قشهض و يیاص به افضایؼ تىلیذ گىؽیت قشهیض يیام
بشد.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

واحذ پشوسػ و اصالح يژاد  688ساعی گىعفًذ قضل
ظشفیت اعمی تىلیذ ؽیش هعادل  000,111لیتش دس عال ،ظشفیت اعمی فشوػ هیؼ هعادل  028ساط دس عال ،ظشفیت اعمی
فشوػ بشه يش هعادل  1,151ساط دس عال ،ظشفیت اعمی فشوػ قىچ هعادل  03ساط دس عال ،ظشفیت اعمی فشوػ بشه هاده
هعادل  648ساط دس عال ،ظشفیت اعمی فشوػ کىد حیىايی هعادل  265,388کیلىگشم دس عال ،ظشفیت اعمی فشوػ پؾن
هعادل  1,788کیلىگشم دس عال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2عال

وضعیت طرح:






وجىد اهکاوعًجی طشح
تأهیى صهیى هىسد يیاص
اخز هجىصهای قايىيی (جىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،هحیطص یغت)... ،
ايعقاد قشاسداد با عشهایهگزاس داخلی /خاسجی







ايعقاد قشاسداد تأهیى هالی
ايعقاد قشاسداد با پیمايکاساو داخلی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،آب ،هخابشات ،عىخت ،جاده )...
وجىد فهشعت ؽشکتهای عاصيذه  /فشوؽًذه دايؼ فًی هاؽیىآالت و تجهیضات
ايعقاد قشاسداد خشیذ بشای هاؽیىآالت و تجهیضات و دايؼ فًی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

85,,85

81801

1.,8

-

1.,8

سرمایه در گردش

2,202

81801

1.12

-

1.12

سرمایه کل

,1,800

-

1.,0

-

1.,0

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

1

هیلیىو یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

1.12

هیلیىو یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

8

هیلیىو یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

8

هیلیىو یىسو

ارزش فعلی خالص:

1.05

هیلیىو یىسو دس  18عال بهشهبشداسی

ورخ بازگشت داخلی:

22.,

دسصذ

مذت بازگشت سرمایه:

 8عال

اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

 بخؼ دولتی

 بخؼ غیشدولتی

عاصهاو جهاد کؾاوسصی اعتاو آرسبایجاوغشبی
اسوهیه ،کیلىهتش  3جاده بغیج ،عاصهاو جهاد کؾاوسصی اعتاو آرسبایجاوغشبی

100-22021801

100-220218,0

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

