
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 تولید کرم خاکی و حمصوالت جانبی آن  :عنوان طرح  -١

                                                                        کشاورزی و منابع طبیعی:  خبش  - ٢
 :زیر خبش 

ورمی , خاکی پروتئین ناخالص کرم, آرد کرم , کرم خاکی :تولیدات / خدمات  -٣
 کمپوست

  :حمل اجراي طرح  -۴

 ...) : زمني ، ساختمان ، تاسیسات زیربنایي ، حنوه تولید و ( شرح پروژه  -۵
جایی                 سانی  ین طرح هدف بر این است که از اقالم پروتئینی که در سفره ان  در ا

. ین مناسبی برای آا می باشد استفاده گردد       ندارد و از نظر ارزش غذایی جایگز    
 ۶٠بنابراین یکی از گزینه های مورد نظر و مناسب کرم خاکی است که با داشنت                

درصد پروتئین و نیز انالیز مناسب اسیدهای امینه با بررسی های اجنام              ٧۵ یال 
. ین های مناسب و موثر مورد استفاده قرار بگیرد        می تواند یکی از جایگز    شده  

شود را می توان به صورت بیومس        کرم خاکی که در حمیط های کنرتل شده تولید می           
د هبره برداری قرار    روتئین و روغن استخراجی از آن مور   زنده آرد کرم و نیز پ     

 .داد
 تلف رشد انواع آبزیان پرورشی استفاده از کرم خاکی زنده در تغذیه مراحل خم-١
غذایی در              -٢ مل  صورت مک به  خاکی  کرم  یدی از  خالص تول پروتئین نا ستفاده از  ا

 حل خمتلف زندگی آبزیان به خصوص ماهیان زینتیتغذیه مرا
صدی ازآرد              -٣ جایگزینی در با  یان  خوراک آبز ید  کرم در تول ستفاده از آرد  ا

 ماهی
استفاده از ورمی کمپوست در گلخانه ها و گلداای خانگی با توجه به قیمت              -۴

 مناسب آن و عدم بو
 
 ٧٠٠, د و پروتئین ناخالص تن آر ١تن کرم خاکی ،  ١٠:ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 تن ورمی کمپوست
 

 وضعیت پروژه

ضایعات خبش کشاورزی و : دسرتسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  -٧
 انواع کودهای آلی 

 :فروش  -٨
 درصد.......... بازار داخلي پیش بیين شده  -
 درصد......... بازار خارجي پیش بیين شده  -

تا زمان شروع فعالیتهاي  از ابتدا ( نیاز براي پروژه ن مورد كل زما – ٩
 سال ١ : )جتاري 



 
 :وضعیت طرح  - ١٠
   بلي    ؟ امكان سنجي طرح در دسرتس است -
 خري           زمني مورد نیاز هتیه شده است ؟  -
قانوني    - هاي  غريه         ( جموز ست و  حمیط زی سهمیه ارزي ،  سیس ،  شده   ) جواز تا خذ  ا

           بلي  است ؟
 خري      قرارداد مشاركت با شریك داخلي یا خارجي منعقد شده است ؟ -
 خري            قرارداد تامني مايل پروژه منعقد شده است ؟ -
 خري           با پیمانكار داخلي یا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ -
نایي    - سهیالت زیرب غريه           ( ت جاده و  سوخت ،  خمابرات ،  ساني  ساني، آب ر ) برق ر

 خري       فراهم شده است ؟
فهرسيت از دانش فين ، ماشني آالت ، جتهیزات و مهچنني شركتهاي فروشنده یا سازنده            -

   بلي  حمصول مشخص شده است؟
 خري   ه است ؟ قرارداد خرید ماشني آالت ، جتهیزات و دانش فين منعقد شد -

 
 

 

 ساختار مايل

 
 :ساختار مايل -١١

 شرح

 پول داخلي مورد نیاز
پول خارجي 
 مورد نیاز

كل مبلغ 
به میلیون 

 یورو

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

   معادل ب
میلیون 

 یورو
سرمایه 

 ثابت
٧۵١ ٠٠۴٧۵٠٫ ٠۵ - - 

سرمایه در 
 گردش

١۶١ ٠٠۴٧۵٠٫١ ٠ - - 

كل سرمایه 
 گذاري

١ ٩١٠٠۴٧۵٠٫ ٠۶ - - 

 
 میلیون یورو ٠٫٠۵۴ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -
 میلیون یورو ٠٫٠٨١ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي  -
 میلیون یورو --ارزش دانش فين و ختصصي خارجي  -
 میلیون یورو ٠٫٠١ارزش دانش فين و ختصصي داخلي  -
 سال ٣میلیون یورو برای  ٠٫١ :خالص ارزش فعلي  -
 درصد ٣٧ :نرخ بازگشت داخلي  -
 سال٧/٢:نرخ بازگشت سرمایه  -
 : حداقل نرخ سود مورد انتظار  -

 



 اطالعات كلي طرح

                                                              تاسیس:                                           نوع طرح  -١٢
       توسعه و تكمیل

 :خالصه وضعیت شركت  -
 سبز آب پویش ) :حقوقي / اشخاص حقیقي ( نام  -
 :فعالیت جاري شركت  -
پژوهشگاه ملی ژنتیک و    -بلوار پژوهش  -انتهای بزرگراه مهت غرب     -هتران :آدرس  -

 مرکز رشد زیست فناوری –زیست فناوری 
                                                                     

                                                                                                    -:وب سایت 
                                          دوليت :   ساختار قانوني شركت  -

                                                                           خصوصي 
 

 لطفا مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید

   حمطالعه امكان سنجي طر   
  ) جواز تاسیس ، جموز سرمایه گذاري خارجي و غريه( جموزهاي قانوني     

 


