عنـوان پـروژه :
بنام امام رضا

(علیه اسالم)

بزرگتريـن و مـدرن ترين واحـد پـرورش بلدرچيـن ايران
با ظـرفیت 150هـزار قطعـه در هـر دوره

مجری پروژه  :مرتضی غنی زاده – شرکت تعاونی کشت و طیور آینده گستر رضویه
=====================================

محل اجرای طرح  :مشهد مقدس ،بخش رضویه،
محدوده پنج روستای محروم قلعه نو ،کالته منار ،خارزار ،گاوبرج ،شورک ملکی
=====================================
تاريخ 1400 :

 مشخصات محل اجراي پروژه :
• استـان  :خراسـان رضـوي

شهرستان  :مشهد مقـدس

• بخـش  :رضويـه

روستـا  :گاوبـرج

• ابعاد و مساحت محل اجراي پروژه  13335 :متر مربع (کل زمین در اختیار پروژه 7هکتار سند6دانگ)
• مساحت کل مسقف پروژه  3051 :مترمربع
• نزديکترين شهر به محل پروژه  57 :کیلومتر تا شهر مشهد مقدس و  900متر تا نزديکترين روستـا
• فاصلـه زمین پـروژه تا جـاده اصلـي ،نـوع راه و جاده مربوطه  :حدود 700متر (جاده اصلي مشهد به سرخ)
جاده تا سر زمین محل پروژه آسفالت مي باشد و بخش زيادي از جاده اصلي به تازگي آسفالت شده است.

 کروکي زمين محل استقرار پروژه :

 برآورد مورد نیاز برای ساخت کل پروژه  :حدوداً  170میلیارد ریال
 بشرط تأمین منابع پروژه ،مدت زمان احداث کل پروژه  :حدوداً  7ماه
 دوره برگشت کل سرمایه ،بدون صادرات محصوالت  :حدوداً  2سال
 دوره برگشت کل سرمایه ،با تلفیق بازار داخلی و صادراتی محصوالت  :حدوداً  10ماه

رديف

• جدول تولیدات و درآمد پروژه ( :بازار داخلی محصوالت)
میـزان فـروش

نام محصول تولیدي

ساالنـه

1

تخم خوراکی گله اصلی در سال اول

2

تخم خوراکی

3

بلدرچین گوشتی

4

جوجه یک روزه مازاد

5

جوجه یک روزه

6

کود بلدرچین

7

تخم خوراکی گله اصلی در سال  2و به بعد

8

تخم خوراکی سال  2و به بعد

9

بلدرچین گوشتی سال  2و به بعد

10

کود بلدرچین سال  2و به بعد

واحد

قیمت فروش

مجمـوع درآمـد سـاالنه

کنوني (ريال)

(م ريال)

28,305

عدد

5,000

141,525,000

13,744,500

عدد

5,000

68,722,500,000

432,200

عدد

140,000

60,508,000,000

79,572

عدد

18,000

1,432,296,000

1,318,716

عدد

18,000

23,736,888,000

70

تن

20,000,000

1,400,000,000

32,895

عدد

5,000

164,475,000

6,171,000

عدد

5,000

30,855,000,000

76,618

عدد

140,000

10,726,520,000

150

تن

15,000,000

3,000,000,000

مجموع درآمد سال اول :

155,941,209,000

مجموع درآمد سال دوم و به بعد :

200,687,204,000

در سال اول بخاطر اینکه تمام سالن های پرورش شروع به تولید نکرده اند درآمد پروژه کمتر است.

•

رديف

• جدول محاسبات سود خالص پروژه ( :بازار داخلی محصوالت)
شرح براي يک سال

مبلغ (ريال)

1

درآمد کل سال اول

155,941,209,000

2

هزینه های سال اول

71,563,988,047

3

هزینه های جاری سال اول

10,800,000,000

1

درآمد کل سال دوم و به بعد

200,687,204,000

2

هزینه های سال دوم و به بعد

85,674,088,047

3

هزینه های جاری سال دوم و به بعد

10,800,000,000

مجموع سود خالص براي سال اول :

مجموع سود خالص براي سال دوم و به بعد :

73,577,220,953

104,213,115,953

رديف

• جدول تولیدات و درآمد پروژه ( :تلفیق بازار داخلی و صادراتی محصوالت)
میـزان فـروش

نام محصول تولیدي

ساالنـه

1

تخم خوراکی گله اصلی در سال اول

2

تخم خوراکی

3

بلدرچین گوشتی

4

جوجه یک روزه مازاد

5

جوجه یک روزه

6

کود بلدرچین

7

تخم خوراکی گله اصلی در سال  2و به بعد

8

تخم خوراکی سال  2و به بعد

9

بلدرچین گوشتی سال  2و به بعد

10

کود بلدرچین سال  2و به بعد

واحد

قیمت فروش

مجمـوع درآمـد سـاالنه

کنوني (ريال)

(م ريال)

28,305

عدد

15,000

424,575,000

13,744,500

عدد

15,000

206,167,500,000

432,200

عدد

420,000

181,524,000,000

79,572

عدد

18,000

1,432,296,000

1,318,716

عدد

18,000

23,736,888,000

70

تن

20,000,000

1,400,000,000

32,895

عدد

15,000

493,425,000

6,171,000

عدد

15,000

92,565,000,000

76,618

عدد

420,000

32,179,560,000

150

تن

20,000,000

3,000,000,000

مجموع درآمد سال اول :

414,685,259,000

مجموع درآمد سال دوم و به بعد :

542,923,244,000

• در سال اول بخاطر اینکه تمام سالن های پرورش شروع به تولید نکرده اند درآمد پروژه کمتر است.

رديف

• جدول محاسبات سود خالص پروژه ( :تلفیق بازار داخلی و صادراتی محصوالت)
شرح براي يک سال

مبلغ (ريال)

1

درآمد کل سال اول

414,685,259,000

2

هزینه های سال اول

71,563,988,047

3

هزینه های جاری سال اول

10,800,000,000

1

درآمد کل سال دوم و به بعد

542,923,244,000

2

هزینه های سال دوم و به بعد

85,674,088,047

3

هزینه های جاری سال دوم و به بعد

10,800,000,000

مجموع سود خالص براي سال اول :

مجموع سود خالص براي سال دوم و به بعد :

332,321,270,953

446,449,155,953

امکان اجرای فاز به فاز پروژه به  2صورت وجود دارد:
 .1فازبندی که بعد از احداث هر فاز ،پروژه به درآمد و سوددهی می رسد.
 .2فازبندی که بعد از احداث هر فاز لزوما پروژه به سوددهی نمی رسد.
 در اين مـدل فازبندي میتوانـد در فـاز اول با حـدود  700میلیـون تـومان پروژه را به مرحله آماده سازي براي احـداث
کارخانه دان رساند( .انشعابات و تسطیح زمین و ديوارکشي)
 و در مراحل بعدي با تزريق هر مرحله مبلغ حدوداً يک میلیارد تا يک و نیم میلیارد میتواند پروژه احداث کرد.

فازهای مدل اول فاز بندی :
فاز  )1احداث پروژه تا مرحله راه اندازي خط تولید دان  :بعد از رسیدن به اين مرحـله امکـان تولیـد دان بـراي فـروش
مهیا مي شود که میتوان دان مـورد نیـاز بـراي فـروش را تهیـه و آمـاده کـرد و از سود حاصله قسمتي از پول فاز بعدي پروژه
را تامین کرد .که شامل مراحل زير مي شود :
 -1درخواست انشعاب آب ،برق ،گاز

 -2تسطیح و خاک برداري زمین پروژه

 -3پي ريزي کف سوله ها و ساختمان هاي پروژه

 -4احداث استخر ذخیره آب و استخر ذخیره آب باران

 -5نصب تانکر هوايي ذخیره آب

 -6حفر چاه جهت فضوالت تولیدي پروژه

 -7لوله گذاري سالن ها و سوله ها جهت تامین آب و برق مورد نیاز

 -8ديوارکشي دور پروژه و نصب درب هاي ورودي و خروجي

 -9ساخت اتاق نگهباني

 -10نصب انشعابات آب ،برق و گاز پروژه

 -11نصب چراغ هاي روشنايي محوطه پروژه

 -12ساخت راه دسترسي از درب ورودي و خروجي به راه آسفالت سر زمین

 -13ساخت خط تولید دان شامل سوله و تجهیزات و سیلوهاي ذخیره غالت

فاز  )2احداث پروژه تا مرحله راه اندازي خط تولید ظروف بسته بندي  :بعد از رسیدن به اين مرحـله امکـان تولیـد انواع
ظروف بسته بندي پت بـراي فـروش مهیا مي شـود که میتوان از سود حاصله قسمتي از پول فاز بعدي پروژه را تامین کرد .که
شامل يک مرحله مي شود :
 -14ساخت ساختمان اداري در طبقه دوم و خط تولید ظروف بسته بندي در طبقه همکف

فاز  )3احداث پروژه تا مرحله خط تولید پوشال  :بعد از رسیدن به اين مرحـله امکـان تولیـد پوشال براي ظروف بسته
بندي مهیا مي شود که میتوان با بکارگیري دو کارگر اين خط تولید را فعال کرد و از سود حاصله قسمتي از پول فاز بعدي پروژه
را تامین کرد .که شامل مراحل زير مي شود :
 -15ساخت اتاق برق اضطراري

 -16ساخت پارکینگ پروژه

 -17ساخت خط تولید پوشال ،شامل سوله و تجهیزات خط تولید

 -18خريد ژنراتور برق اضطراري

فاز  )4احداث پروژه تا مرحله تولید بلدرچین گوشتي  :بعـد از رسیـدن به ايـن مرحـله مي تـوان جـوجه کشي گله مادر
را شروع کرد و بعد از پـر کـردن سـالـن گلـه مـادر اقدام به تولید تخم نطفه دار کرد و تخم هاي نطفه دار تولیـدي را بعد از
نگهداشتـن در سـردخانـه تخـم نطفه دار جوجه کشي کرد و بلدرچین هاي گوشتي را پرورش داد .اين مرحله بايد با تايید
سازمان دامپزشکي و جهادکشاورزي باشد .که شامل مراحل زير مي شود :

 -19ساخت کارخانه جوجه کشي ،شامل ساختمان و دستگاه هاي جوجه کشي  -20ساخت سردخانه تخم نطفه دار و تخم خوراکي
 -21ساخت محل دپوي فضوالت پرورش ( انبار کود)

 -22ساخت اتاقک الشه سوز

 -23ساخت ابنیه قرنطینه ها

 -24خريد بونکر حمل خوراک به سوله ها

 -25خريد ماشین حمل کود به محل دپوي فضوالت در پروژه

 -26ساخت سوله گله مادر ،شامل سوله و تجهیزات پرورش

 -27ساخت کشتارگاه و سردخانه گوشت

 -28ساخت سوله هاي گوشتي ،شامل سوله و تجهیزات پرورش

فاز  )5احداث پروژه تا مرحله تولید بلدرچین تخمگذار خوراکي  :بعـد از رسیـدن به ايـن مرحـله پروژه تکمیل شده و
آماده بهره برداري صد در صدي مي باشد .اين مرحله بايد با تايید سازمان دامپزشکي و جهادکشاورزي باشد .که شامل مراحل
زير مي شود :

 -29ساخت خط بسته بندي ،شامل ساختمان و تجهیزات بسته بندي

 -30خريد ماشین سردخانه دار ويژه حمل گوشت

 -31ساخت سوله هاي تخمگذار خوراکي ،شامل سوله و تجهیزات پرورش

 -32خريد ماشین ويژه حمل تخم خوراکي

 -33محوطه سازي پروژه به میزان مورد نیاز

