
فرصت معرفی  

 

 زنبورداری عنوان طرح-1

 کشاورزی بخش-2

 پرورش سایر دام ها و تولید فرآورده های دامی طبقه بندی نشده در جای دیگر زیر بخش-3

 قصرقند, خارج از شهرك صنعتي -خاش, قصرقند, خاش  محل اجرای طرح -4

شرح پروژه ) زمین ، ساختمان ، -5
تاسیسات زيربنايي ، نحوه تولید و 

 )... 

ملکه زنبور ماده ای است با دستگاه تناسلی کامال تکامل یافته به عنوان یک 

ماشین تخم گذاری انجام وظیفه می کند و ژنوتیپ همه افراد کلنی را تا حد زیادی 

ل کلنی و حتی تغذیه خود مشخص می کند. ملکه ها به تنهایی قادر به تشکی

نیستند. ملکه قلب کلنی است. زنبورداران حرفه ای معتقدند که تهیه ملکه های 
خوب و نگهداری از آنها کار مشکلی است. این موضوع به ویژه به دلیل ضرورت 

داشتن کلنی های پرجمعیت و قوی و کوتاه بودن فصل استحصال عسل اهمیت 

 1..28ملکه با سرمایه گذاری  0111ندو جهت تولید ک 1111دارد. این طرح با ظرفیت 
نفر در شهرستان های قصر قند و خاش قابل اجرا می  0میلیون ریال و اشتغال 

 باشد.

  ظرفیت تولید ساالنه-6

 

 ظرفیت تولید ساالنه واحد محصوالت/خدمات

 0777 عدد کلونی ملکه دار

 

 وضعیت طرح

 

دسترسي به مواد اولیه مورد -0

 نیاز طرح از داخل: 
 درصد 077

 فروش :-.
 درصد 077بازار داخلي پيش بيني شده-

 درصد 7بازار خارجي پيش بيني شده-

كل زمان مورد نیاز براي پروژه )  -9
از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي 

 تجاري (: 

 سال 7

 وضعیت طرح:  -11

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بله -
 زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ خير -

مجوزهاي قانوني ) جواز تاسيس ، سهميه ارزي ، محيط زيست و غيره ( اخذ شده است  -

 ؟خير
 قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟خير -

 يرقرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خ -

 با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟خير -

تسهيالت زيربنايي ) برق رساني، آب رساني مخابرات ، سوخت ، جاده و غيره ( فراهم  -
 شده است ؟خير

فهرستي از دانش فني ، ماشين آالت ، تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده  -

 محصول مشخص شده است؟ خير
 قرارداد خريد ماشين آالت ، تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير -



 

 وضعیت منابع مالی

 

finance1 

 ساختار مالي -11

 شرح 

 مبالغ سرمايه گذاري شده 
پول خارجي 

 مورد نیاز 

كل مبلغ به 

میلیون  میلیون يورو 

 لاير 

نرخ 

 برابري 

معادل به 

 میلیون يورو 

 73790 7 73790 07،777 0397 سرمايه ثابت

سرمايه در 

 گردش
307 07777 73703 7 73703 

كل سرمايه 

 گذاري
0007 07،777 73700 7 73700 

 

 

 اطالعات عمومی

 

 تاسيس نوع طرح -12

 خالصه وضعیت شركت : -

 نام ) اشخاص حقيقي / حقوقي ( : سازمان جهاد کشاورزی استان سيستان و بلوچستان  -

 فعاليت جاري شركت : برنامه ریزی ، نظارت ، توسعه و حمایت از طرح های کشاورزی -
 ساختمان الله -بلوار بهداشت  -زاهدان  -آدرس :سيستان و بلوچستان  -

 70499400730تلفن : -

 70499400709فاكس :-
 info@sb-agrijahad.irپست الكترونيكي :

 ساختار قانوني شركت :دولتي -

 


