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 طرح چکیده

 مشخصات طرح

        راسی 0222پرورش گاو شیری  عنوان طرح : .1

                               کشاورزیبخش اقتصادی:  .2 دامپروری زیر بخش:

  شیر ، گوشت   محصول /خدمت : .3

 :         محل اجرای طرح .4  منطقه آزاد منطقه ویژه اقتصادی   صنعتی شهرک منطقه معمولی 

 شرح مختصر طرح: .5

حاضر در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر  . طرحیکی از قابلیت ها و توانمندی های مهم مازندران تولیدات قابل توجه دامی در این استان است
له های نر حاصل پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند، در عین حال با تلقیح گاوهای شیری ،اقدام به تولید گوساله خواهد شد که گوسا

تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید. همچنین علوفه و کنسانترة مورد نیاز نیز به فروش رسیده و تلیسه های بوجود آمده جایگزین دامهای پیر شده و مازاد 
باشد ، همچنین زمینه اشتغال  عالوه بر اینکه دارای توجیه اقتصادی مناسبی می طرح از محل کاشت علوفه در اراضی طرح استحصال میگردد. اجرای

 هکتار میباشد. 41انجام شده از بابت زمین مورد نیاز ،  آورد. پیش بینی های نیروهای ماهر و نیمه ماهر را فراهم می

  

 (تن 0002کود دامی، راس 052گوساله نر، راس253 مازاد تلیسه ابستن،تن00322شیــر)راس 0222  : طرحظرفیت ساالنه  .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   022میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل   .7

 میزان فروش:             .8

 % ) درصد022بازار خارجی  صفر ) درصد (  بازار داخلی  -

         سال ) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال ( 0مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .11

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خیر  

 مورد نیاز تامین شده است؟زمین  - بلی * خیر  

 ؟مجوزهای قانونی) تاسیس , مشارکت خارجی ، محیط زیست ( اخذ شده است - بلی * خیر  

 ؟انعقاد قرارداد باسرمایه گذار داخلی / خارجی - بلی  خیر * 

 ؟انقعاد قرارداد تامین مالی - بلی  خیر * 

 ؟انعقاد قرارداد با پیمانکار داخلی / خارجی - بلی * خیر  

 دسترسی به زیرساختهای تولید) برق ,آب , تلفن , سوخت و ...( - بلی * خیر  
 فهرست شرکت های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟ - بلی * خیر  
 ، انعقاد خرید برای ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی - بلی  خیر * 
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 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

نیاز خارجی 

 )میلیون یورو(

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 05,59 2,16 07,11 35222 509603 سرمایه ثابت

 0,01 2 0,01 35222 022362 سرمایه درگردش

 18.43 1.79 19.24 35222 673418 سرمایه کل

 میلیون یورو 2,16ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی  -

 میلیون یورو   2,71زش تجیهزات و ماشین آالت داخلی  ار -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    .....   میلیون یورو -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی     .....   میلیون یورو -

 سال   11یورو  برای  میلیون    1.22( :      NPVارزش خالص دارایی )  -

 % 26   ( :  IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال 3,1:    ( PP )برگشت سرمایهدوره  -

-  
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: - 12تاسیس  تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت: -

 دلیداله چاشنی  نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد: -

 شرکت جهان تاب طبرستان نام شرکت:  -

 بهمن  33نبش خیابان  –دانشگاه بلوار  – یسار -مازندران آدرس :  -

-  

                              تلفن: -              00442511352 تلفن همراه: - فاکس:   -

                           

 ایمیل:     -  وب سایت: -

 :شرکت یساختار قانون -  یبخش خصوص -  یبخش عموم -  ریسا -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 200) 33353727 – 33397761 – 33397769 – 33397765تلفن: 

33691176- 33691199-  33691190- 36620705- 36620700 – 36620709  (200) 

   200 – 33691117و  200 -33397206فکس: 

www.investiniran.ir,    mz.ir-www.investin Website:   

http://www.investiniran.ir/
http://www.investin-mz.ir/

	چکیده طرح



