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 چکیده طرح -1

 معرفی پروژه

 ای همحصوالت گلخانتولید انواع  عنوان طرح: -1

 (01)وابسته  یخدمات یتهایشکار و فعال ،یکشاورز بخش: – 2

 (0112) یمحصوالت خاص و محصوالت خزانه کار دیبه منظور تول یباغبان جات،یکاشت سبززیربخش: 

 ای )خیار، گوجه و گل رز( تولید محصوالت گلخانه خدمات/تولیدات: -3

 شاهرود غانیم یا مجتمع گلخانه  ،شاهرودشهرستان  ،سمناناستان  محل اجرای طرح: -4

 شرح پروژه )زمین، ساختمان، تاسیسات زیربنایی، نحوه تولید و ...(:  -5

 میلیون ریال 21،294تاسیسات:    مترمربع   21،240مساحت ساختمان:   مترمربع      45،000مساحت زمین: 

 شرح مختصر از فرایند تولید:

در آب و  اهانی. در این روش در واقع کشت گباشد یم کیدروپونیشت هتولید محصوالت طرح به روش ک تکنولوژی

(، hydroponic) کیدروپونیه ایوش کشت بدون خاک ر .باشد یبدون استفاده از خاک مطرح م ییمحلول غذا

 دیو با سالمت باالتر تول تیفیبا ک یبا خاک است و ضمن مصرف آب کمتر، محصوالت کشاورز یکشاورز نیگزیجا

. محلول ردیگ یقرار م «تیپرل»و  «کوکوپیت» از جمله یو گل در مواد اهیگ شهیکشت بدون خاک، ر در شود. یم

 شود انجام می قیطر نیاز ا اهیگ هیبستر رسانده و تغذ نیشده توسط فرد متخصص به ا هیته ییغذا

 ظرفیت تولید ساالنه: – 6

 در سال تن 293معادل  یعمل تیدر سال و ظرف تن 325ل معاد خیاری ظرفیت اسم

 در سالتن  205معادل  یعمل تیدر سال و ظرفتن  228ل معادگوجه ی ظرفیت اسم

 در سال شاخه 702،000معادل  یعمل تیدر سال و ظرفشاخه  780،000ل معادگل رز ی ظرفیت اسم
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 وضعیت پروژه

 %100 دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل: -7

 فروش: -8

 درصد 100 ه:بینی شد خلی پیشبازار دا -

 درصد 0 بینی شده: بازار خارجی پیش -

  سال 2 های تجاری(: کل زمان مورد نیاز برای پروژه )از ابتدا تا زمان شروع فعالیت – 9

 وضعیت طرح: - 10

 خیر؟ سنجی طرح در دسترس است امکان -

 ؟ خیرزمین مورد نیاز تهیه شده است -

 ؟ خیراسیس، سهمیه ارزی، محیط زیست و غیره( اخذ شده استمجوزهای قانونی )جواز ت -

 ؟ خیرقرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است -

 ؟ خیرقرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است -

 ؟ خیربا پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است -

  ؟ خیرخابرات، سوخت، جاده و غیره( فراهم شده استرسانی م رسانی، آب تسهیالت زیربنایی )برق -

ه یا سازنده محصول مشخص شده های فروشند آالت، تجهیزات و همچنین شرکت فهرستی از دانش فنی، ماشین -

 خیر است؟

 ؟ خیرجهیزات و دانش فنی منعقد شده استآالت، ت قرارداد خرید ماشین -
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 ساختار مالی

 ساختار مالی: -11

 شرح
 پول خارجی پول داخلی مورد نیاز

 مورد نیاز

 کل مبلغ به

 معادل به م.یورو نرخ برابری میلیون ریال میلیون یورو

 0.83 0.00 0.83 105،743 87،465 سرمایه ثابت

 0.04 0.00 0.04 105،743 4،125 سرمایه در گردش

 0.87 0.00 0.87 - 91،590 گذاری کل سرمایه

  ریال در نظر گرفته شده است. 105،743برابر  نرخ سامانه نیمابرابر  10/01/98نرخ یورو به تاریخ 

 یورومیلیون   0:    ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

 یورومیلیون   0     ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی: -

 یورومیلیون   0  انش فنی و تخصصی خارجی:    ارزش د -

 یورومیلیون   0خلی:       ارزش دانش فنی و تخصصی دا -

 برداری بهره سال 10در  یورومیلیون  0.12                            خالص ارزش فعلی: -

 درصد 28.16       :                   نرخ بازگشت داخلی -

 برداری بهرهاز ابتدای دوره ماه  3و سال  3                         بازگشت سرمایه: دوره -

 %25:                داقل نرخ سود مورد انتظارح -

 

 اطالعات کلی طرح

 توسعه و تکمیل                        نوع طرح:                  تاسیس  -12

 -          خالصه وضعیت شرکت : -

 -     نام ) اشخاص حقیقی / حقوقی ( : -

 -     شرکت : فعالیت جاری -

 - آدرس : -

 -فاکس :                                                 -      تلفن :  -

 -:وب سایت                                                                   -پست الکترونیکی :     
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    خصوصی                                             ساختار قانونی شرکت :   دولتی -

 

 مشاور تهیه طرح:  -

 نام شرکت : شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

 6Aتهران، خیابان شریعتی، ضلع شمالی پل صدر، برج صدر، واحد   آدرس : -

 021-22242075فاکس :      -                                  021-22694670-2 تلفن :  -

 www.dorsa.ir:     سایت  -                       info@dorsa.irنیکی :    پست الکترو -

 

 لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایید

 سنجی طرح   مطالعه امکان

 گذاری خارجی و غیره(  مجوزهای قانونی )جواز تاسیس، مجوز سرمایه    
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 موقعیت طرح-2

 غانیم یا مجتمع گلخانه -شاهرود شهرستان -سمنانطرح در استان  نیا گردد یم شنهادیپ هیعات اولبا توجه به مطال

 نیتر و محصوالت جز مهم هینقل آسان مواد اول حمل و ه،یبه مواد اول یکه دسترس ییاز آن جااجرا گردد. شاهرود 

از  یکی، و فرودگاه و ایستگاه قطار یتختپابا توجه به نزدیکی به  شاهرودشهر  باشند، یعوامل در انتخاب منطقه م

 های مجتمعاز  یکی غانیم یا مجتمع گلخانهبا توجه به آنکه  یاز طرفباشد،  میاستان  ییایجغراف یها تیموقع نیبهتر

طرح در نظر گرفته شده  یبه عنوان محل مناسب اجرا باشد، یم یقابل واگذار نیزم یو دارا ییربنایز ساتیتاس یدارا

  است.

 

 استان -2-1

. باشد یاستان، شهر سمنان م نیشهر ا نیتر تیاست که مرکز و پرجمع رانیکشور ا یها از استان یکیاستان سمنان 

مربع است که  لومتریک 97٬491استان برابر با  نیمساحت ا

درصد مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده  9/5

 نیاستان را از نظر مساحت، در رتبه هفتم نیاست و ا 

قرار داده است. استان سمنان از جانب شمال  رانیاستان ا

گلستان و مازندران، از  ،یخراسان شمال یها به استان

و اصفهان، از مشرق  یخراسان جنوب یها  جنوب به استان

تهران و  یها و از مغرب به استان یبه استان خراسان رضو

  نفر بوده است. 702٬360 ستانا نیا تیجمع 1395نفوس و مسکن سال  یسرشمار هیقم محدود است. بر پا

 

 شهرستان -2-2

مرطوب و پرباران در شمال و  یاستان سمنان است. شاهرود در حد فاصل دو نوع آب و هوا یاز شهرها یکیشاهرود 

است. شاهرود در حد  شهر فراهم کرده  نیا یمعتدل و مطلوب برا ییگرفته که آب و هوا یدر جنوب، جا یریکو

 -راه تهران انهیدر م باًیبوده و تقر شمالدامغان در غرب، سبزوار و بردسکن در شرق و گرگان در  یرهافاصل شه

 جی. بر اساس نتاباشد یم لومتریک 510و از مشهد  لومتریک 412که فاصله آن از تهران یبه طور باشد یمشهد م
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آهن  راه ،ید ادارات کل راه و ترابراست. وجو  نفر بوده 218٬474شهرستان شاهرود  تیجمع 1395سال  یسرشمار

به عالوه پارک علم  ،یاسالم غاتیو سازمان تبل یو آموزش کشاورز قاتینفت، مرکز تحق رکتش ات،یشرق، دخان شمال

شهر  نیا تیسپاه پاسداران به اهم ییتکاور ذوالفقار و تنها گروه پدافند هوا 58لشکر  ،یدانشکده علوم قرآن ،یو فناور

 .ندینما یصحبت م یبا لهجه شاهرود یمردم شاهرود به زبان فارس است.  افزوده

 
 

 

 موقعیت پروژه -2-3

 اجرا گردد. شاهرود مجتمع کشاورزی مغانهای  زمیندر طرح جاری شود  پیشنهاد میهای اولیه  با توجه به بررسی

 های دسترسی در نقشه زیر ارائه شده است: موقعیت مکانی پروژه و نقشه راه
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 ها سترسی به زیرساختد-2-4

 محل تامین زیر ساخت فاصله تا محل پروژه )کیلومتر( زیر ساخت مورد نیاز ردیف

 شاهرود مغان یمجتمع کشاورز 0 آب 1

 شاهرود مغان یمجتمع کشاورز 0 برق 2

 شاهرود مغان یمجتمع کشاورز 0 گاز 3

 شاهرود مغان یمجتمع کشاورز 0 مخابرات 4

 شاهرود مغان یکشاورز مجتمع 2.3 راه اصلی 5

 شاهرود مغان یمجتمع کشاورز  0 راه فرعی 6

 فرودگاه شاهرود  16 فرودگاه 7

 بندر امیرآباد مازندران 263 بندر 8

 شاهرود 13 ایستگاه راه آهن 9

 

 مشخصات فنی طرح-3

 محصول-3-1

 .باشد یگل رز م ،یگوجه فرنگ ار،یمحصوالت طرح حاضر، خ

 

و منابع  زیمناسب از جمله خاک حاصل خ هیمستلزم داشتن منابع اول تیفیمطلوب و با ک یاورزداشتن محصوالت کش

خاک مناسب در هر  نیدارد، اما داشتن ا ای ژهیو تیداشتن خاک مناسب اهم ،دو نیا نیاست که در ب یآب کاف

 و ها رو احداث گلخانه نیاز ا پذیر نیست؛منطقه امکان  ییایجغراف تیمختلف از جمله موقع لیبه دال ای منطقه

 دیجد های یتکنولوژ نیاز ا یکی. رسد یبه نظر م یرا برطرف کند ضرور ازهاین نیکه ا دیجد های تکنولوژی از استفاده

کشت محصوالت  یبه خاک برا یازین شت هیدروپونیکک .)آب کشت( است یهمان کشت آب ای کیدروپونیکشت ه

مساحت ثابت تحت  کیاز  وری بهره شیتراکم کشت محصول سبب افزا شیمحصوالت، با افزا این نوع کشتندارد. 

 توان یم ای کشت گلخانه های روش ریمعادل با سا هیاول نهیروش کشت، با توجه به هز نی. با استفاده از اشود یکشت م

و  شیبه سرما وطربم های نهیداد و با توجه به ثابت ماندن هز شیدرصد افزا 30محصول در گلخانه را تا  دیراندمان تول

 .ابدی یم شیافزا زیخالص ن دیتول زانیم ،یبستر ساز های نهیو هز شیگرما
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مرطوب نگه داشته  اریبس دیکه با ییدر هوا ها شهیعلم و فن کشت محصول بدون خاک است. ر کیدروپونیدر واقع ه

. سه روش کنند یرشد م دارند یاز خاک که رطوبت را در خود نگه م ریمواد جامد غ یدر برخ ایدر آب و  ایشود و 

 عبارتند از: کیدروپونیکشت ه یو مناسب برا یاصل

 شده یبند کشت در مواد دانه-1

 شهیکشت در پشم ش-2

 کشت در آب    -3

 اشاره کرد: ریبه موارد ز توان یبرخوردار است که به طور خالصه م یاریبس یایاز مزا کیدروپونیبه روش ه کشت

 در تمام نقاط وجود دارد. کیدروپونیبه روش ه امکان پروش محصوالت -الف

 باال است. کیتراکم در واحد سطح کشت هدروپون -ب

 .ابدی یکاهش م نیکار سنگ زانیم -ج

 .شود یم ریپذ بهتر آب امکان یحفظ و نگهدار -د

 .ابدی یکاهش م ها یماریاز وجود آفات و ب یمشکالت ناش -ه

 .شود یکن م شهیهرز ر های مشکل علف -و

 .شود یمحصول آسان م ازیمورد ن ییمواد غذا یو حفظ و نگهدار ابدی یم شیمحصول افزا دیتول زانیم -ز

 نیازهای طرح -3-2

 فضا و زیر ساخت های مورد نیاز -3-2-1

 مشخصات زمین طرح

 مشخصات
مساحت )متر 

 مربع(

بهای هر متر 

 مربع 

 )ریال(

 هزینه

هزینه های انجام شده 

 )میلیون ریال(

رد نیاز مو

 )میلیون ریال(

جمع )میلیون 

 ریال(

کشاورزی  مجتمع

 میغان شاهرود
45،000 57،000 0 2،565 2،565 

 

 یکشاورز نیزم یهکتار 1.5هر قطعه  متیق های کشاورزی استان سمنان از شرکت شهرک طبق استعالم گرفته شده

آن شامل سهم آب و گاز  یشده برا زیتجه یها رساختیز نهیمتر است، با هز 6500آن  یقابل دسترس دیمف یکه فضا
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است  های انشعابات الزم برای طرح در قیمت زمین لحاظ شده در نتیجه هزینه تومان اعالم شد ونیلیم 85و ... برابر با 

 است.  و در جداول مربوط به طرح تاسیس آورده نشده

 سازی در طرح هزینه محوطه

 هزینه واحد )ریال( واحد مقدار کار شرح
های انجام  ینههز

 شده )میلیون ریال(

مورد نیاز 

 )میلیون ریال(

جمع کل 

 )میلیون ریال(

 3،900 3،900 0 200،000 متر مربع 19،500 خاکبرداری

 1،600 1،600 0 200،000 متر مکعب 8،000 خاکریز زیر اساس

 1،200 1،200 0 200،000 متر مکعب 6،000 خاکریز اساس

 1،500 1،500 0 1،500،000 متر مربع 1،000 فنس کشی

 240 240 0 400،000 متر 600 جدول بندی، کانال کشی

 5،940 5،940 0 1،000،000 متر مربع 5،940 خیابان کشی و آسفالت

 14،380 14،380 0 جـــــــــمع کــــــــــل )میلیون ریال(

 

 ها در طرح ساختمان

 شرح
مساحت 

 )مترمربع(
 بهای واحد )ریال(

نجام های ا هزینه

شده )میلیون 

 ریال(

 (م.رجمع ) (م.رمورد نیاز )

 900 900 0 900،000 1،000 استخر ذخیره آب

 360 360 0 12،000،000 30 ساختمان نگهبانی

 120 120 0 12،000،000 10 سرویس بهداشتی

 540 540 0 9،000،000 60 اتاق فیلتراسیون

 360 360 0 9،000،000 40 ساختمان ایستگاه پمپاژ

 23،400 23،400 0 1،200،000 19،500 سازه و پوشش گلخانه

 4،000 4،000 0 10،000،000 400 ساختمان تاسیسات، سردخانه و انبار

 2،400 2،400 0 12،000،000 200 ساختمان اداری

 32،080 32،080 0 - 21،240 جـــمع کــــل )میلیون ریال(

 

 آالت تجهیزات و ماشین-3-2-2

 باشد. ماشین آالت نمی طرح حاضر دارای

 مواد اولیه و قطعات واسطه -3-2-3

 یبند کود و سم و مواد بسته ،اریخ یبذر مصرف ،یگوجه فرنگ یطرح شامل بذر مصرف نیدر ا یمصرف هیمواد اول

ر گل رز د هزینه بوته قسمت ارائه شده است. الزم به ذکر است که نیا یبرا ازیمورد ن نهیهز ریکه در جدول ز باشد یم

 .اند ثابت در نظر گرفته شده یگذار هیجدول سرما
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 بندی مشخصات و هزینه مواد اولیه، کمکی و بسته

 واحد شرح

ضریب 

مصرف 

 به ازای

واحد  

 محصول

سطح 

زیر 

کشت 

)متر 

 مربع(

میزان تولید 

سالیانه 

محصول در 

%100 

 ظرفیت عملی

 میزان مواد اولیه

 %100مصرفی در 

ظرفیت عملی )با 

% 2احتساب 

 ایعات(ض

قیمت واحد مواد 

 اولیه )ریال(

هزینه سالیانه 

تامین مواد 

)میلیون 

 ریال(

 255 11،000 23،205 325 6500 4 عدد نشاء بذر مصرفی خیار 

 182 11،000 16،575 325 6500 3 عدد نشاء بذر مصرفی گوجه

 2،340 2،340،000،000 - - - 1 سری کود و سم

 278 درصد( 10بندی ) سایر مواد اولیه و بسته

 3،055 جــــــمع کـــــــــــــل )میلیون ریال(

 باشد هکتار می 1.95باشد. سطح زیر کشت در طرح فعلی  میلیون ریال می 1،200هزینه کود و سم برای هر هکتار سطح زیرکشت *

 مدیریت و منابع انسانی -3-2-4

 ورد گردیده است.های مختلف به صورت زیر برآ نیروی انسانی مورد نیاز در بخش

 حقوق و دستمزد پرسنل اداری

 سمت ردیف
تعداد شیفت 

 کاری

 پرسنل

 )نفر(

جمع کل 

 پرسنل )نفر(

 حقوق ماهانه

)ریال / هر  

 نفر(

جمع حقوق ساالنه 

 )میلیون ریال(

 540 45،000،000 1 1 1 مدیر عامل 1

 300 25،000،000 1 1 1 پرسنل مالی، اداری و فروش 2

 576 16،000،000 3 1 3 نگهبان 3

 5 جمع
 

1،416 

 991 70مزایای شغلی. بیمه و پاداش % 

 2،407 جمـــع کــــــل )م.ر(

 

 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی

 سمت ردیف
سطح 

 مهارت

تعداد 

شیفت 

 کاری

 پرسنل

 )نفر(

جمع کل 

پرسنل 

 )نفر(

حقوق ماهانه 

 )ریال/هر نفر(

جمع حقوق 

ساالنه )میلیون 

 ریال(

 480 40،000،000 1 1 1 متخصص کارشناس گلخانه 1

 960 16،000،000 4 4 1 غیرماهر کارگر ساده 2

 240 20،000،000 1 1 1 ماهر تکنسین فنی تاسیسات 3

 192 16،000،000 1 1 1 غیرماهر انباردار 4

 7 جمع
 

1،872 

 1،872 %(100مزایای شغلی و بیمه وپاداش)

 3،744 ـل )م.ر(جــــمــــــــــع کـــــــــ
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    : نفر    1      تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز 

    : نفر    5 تعداد نیروی کار غیر ماهر مستقیم مورد نیاز 

    : نفر    1     تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز 

 برآورد میزان مصرف برق، آب، سوخت و غیره-3-2-5

 خت، ارتباطات و غیرهبرآورد میزان مصرف برق، آب، سو

 واحد شرح
میزان 

 مصرف

میزان 

ساعت 

مصرف در 

 هر شیفت

تعداد 

شیفت 

 در روز

تعداد 

روز 

کاری 

 در سال

میزان 

مصرف 

 سالیانه

هزینه هر واحد 

 مصرف به ریال

هزینه مصرف 

ساالنه )میلیون 

 ریال(

 kw/h 43 8 3 365 374،386 558 209 برق

 m3/h 84 8 3 183 367،794 1،130 416 گاز

 600 300،000،000 - - - - 2 لیتر بر ثانیه حق آب

 litr/day 100 - - 365 36،500 7،000 256 گازوئیل

 36 3،000،000 12 - - - 1 ماه ارتباطات

 litr/day 10 - - 365 3،650 10،000 37 بنزین

 1،553 جــــمـــــــــع کـــــــــــل )م.ر(

 

 های قانونیمالکیت و مجوز-4

 مالکیت زمین-4-1

 .از محل آورده متقاضی تامین گردد های خرید زمین محل اجرای طرح شده که هزینه گرفته نظر در این طرح در

 

 مالکیت معنوی و امتیازها-4-2

ها، مجوزها و حق امتیازات  خواهد شد مشکلی در تامین زیرساخت اجرا مجتمع کشاورزیطرح در با توجه به اینکه 

 نخواهد داشت.وجود واحد تولیدی 
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 مجوزهای قانونی-4-3

با توجه به آنکه جهت اجرای این طرح تاکنون هیچ گونه مجوزی اخذ نشده است، در ادامه لیست مجوزهای مورد نیاز 

 طرح ارائه شده است.

 لیست مجوزهای اخذ نشده و برآورد زمان مورد نیاز برای اخذ مجوز

 جوزمشخصات م سازمان صادر کننده نام مجوز ردیف
 بینی زمان پیش

 مورد نیاز

1 
 گذاری مجوز سرمایه

 خارجی

 گذاری و سازمان سرمایه

های فنی و اقتصادی  کمک

 ایران

 مطابق با مشخصات

 گذاری ارائه شده در طرح سرمایه
 یک ماه

 جواز تاسیس 2

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 سمناناستان 

 در سال تن 325معادل تولید خیار 

 در سال تن 228معادل گوجه فرنگی  تولید

 در سالشاخه  780،000معادل تولید گل رز 

 یک ماه

3 
 پروانه

 برداری بهره

سازمان نظام مهندسی 

کشاورزی و منابع طبیعی 

 سمناناستان 

 در سال تن 325معادل تولید خیار 

 در سال تن 228معادل گوجه فرنگی  تولید

 در سالشاخه  780،000معادل تولید گل رز 

همزمان با 

 برداری بهره

 آزمایشی

 شاهرودشهرداری شهر  پایان ساختمان 4
 مطابق با مشخصات ساختمانی

 ذکر شده در طرح
 یک ماه

 

 بررسی بازار و رقابت-5

محسوب شده و  یمحصول پرارزش کشاورز در رده بعدی ینیزم بیپس از سو خیار  یفرنگ گوجه یاقتصاد دگاهیاز د

 دیتول زانی. مگردد یشده مصرف م ید که به دو صورت تازه و فرآورنپس از آن قرار دار زیانه ناز لحاظ مصرف سر

 نیتر از مهم یکیآن  یلیتبد تو محصوال یفرنگ است. گوجه افتهی شیافزا ریاخ یها سال یدر جهان ط یگوجه فرنگ

تازه در  یفرنگ تن گوجه ونیلیم 30-35ساالنه حدود  که یطور . بهروند یدر جهان به شمار م ییغذا عیصنا داتیتول

در مراکز  ریاخ یها که در سال یجیهاست. در نتا محصول عمده آن یفرنگ و رب گوجه شود یم یها فرآور کارخانه

و  یفرنگ که به وفور در گوجه کوپنیدست آمده ماده ل به کایو امر ییاروپا یورهاکش یپزشک ،یبهداشت یقاتیتحق

مادران، محافظت  ریش شیاز سرطان پروستات، افزا یریجلوگ لیاز قب یخواص یدارا آن وجود دارد یها فرآورده

 یماریاز ب یریگجلو جهیال و در نت یکلسترول ال د ونیداسیاز اکس یریپوست در مقابل اشعه ماوراء بنفش، جلوگ

ست نوعی فالوونول به تحقیقات نشان داده ا مربوط به دستگاه گوارش است. یها یماریاز ب یاریو بس سیاترواسکلروز

 .شود شود، موجب تأخیر در زوال حافظه و عالئم آلزایمر می نام فیزتین که در خیار یافت می
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جهان  اهیگل و گ دکنندهیکشور تول نیهفدهم رانی. در حال حاضر اباشد یطرح حاضر گل گل رز م گرید محصول

در سال  رانیا یها یمشتر نیتر داده است. بزرگرا به خود اختصاص  یصادرات یاست اما رتبه صد و هفتم بازارها

بالروس، گرجستان، ارمنستان،  ،یمولداو ن،یاوکرا جان،یگل از کشور عراق، آذربا یها شاخه دیخر یگذشته برا

مانند  ،ها از آن یکه تعداد یانیاند. مشتر بوده هیازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و روس زستان،یقرق کستان،یتاج

 رانیا یها هستند و گل گرید یبه کشورها رانیا یصادرات یها  گل تیو بالروس در واقع محل ترانز هیوسگرجستان، ر

. شوند یکشورها صادر م نیا یاز سو دیجد یها و به نام دیجد یها  یبند کشورها دوباره در بسته نیاز ورود به ا دبع

الله، نرگس، سوسن،  وم،یآنتر م،یمر ،یداوود خک،یمرز،  ول،یشامل گال شود یصادر م رانیکه از ا ییها گل نیشتریب

اقتصادی و با  میمنبع عظ ییدارو اهانیصنعت گ گرید یاست. از طرف ایژربرا و آلسترومر ،یپرنده بهشت ت،یمارگر

 تیموقع تواند یهای اشتغال در آن م و برنامه ها نهی. شناخت زمشود یمحسوب م رانیباال در ا اریارزش افزوده بس

و نرخ  تیببخشد. ظرف یدر بازارهای جهان رانیصنعت در داخل و در بخش صادرات و حضور موفق ا نیندی به اارزشم

 یجهان های تیبه ظرف تیو فروش با عنا عیبندی، توز فرآوری، انبارداری، بسته دی،یصنعت در ابعاد تول نیا ییاشتغالزا

بر  یکه در بخش کشاورز یمیمستق ریو غ میه آثار مستقبا توجه ب یکشاورز عیصنا نیگسترده است. بنابرا اریآن بس

بر بخش  هیدارند. تک ییدر حال توسعه نقش بسزا یاقتصاد کشورها ژهیکشورها به و ییدر شکوفا گذارند یم یجا

و  یجهان یحضور کشور در بازارها یرا برا یمناسب نهیزم تواند یبخش م نیو توسعه و گسترش صادرات ا یکشاورز

 فراهم آورد. یتجارت خارج یایمزا استفاده از

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تا کنون-6

 پیشرفت فیزیکی ندارد.
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 برنامه عملیاتی و زمان بندی اجرای طرح-7

 برآورد گردیده است که در جدول زیر ارائه شده است. سنجی مطالعات امکانبندی طرح از زمان شروع  برنامه زمان

 پیش بینی برنامه زمانبندی اجرای طرح

 مدت: سال

 شرح کار                                   ماه

 سال سوم سال دوم سال اول

2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 1 

 گذاری انجام مطالعات سرمایه
             

 کسب مجوزهای الزم و اقدام برای تامین مالی طرح
             

 تامین خدمات مهندسی
             

 و آماده سازی خرید زمین
             

 انتخاب مجری طرح )پیمانکاران(
             

 تجهیز کارگاه
             

 سازی عملیات ساختمانی و محوطه
             

 آالت سفارش، خرید و حمل ماشین
             

 آالت اندازی ماشین نصب و راه
             

 تأسیسات
             

 و آموزش کارکناناستخدام 
             

 بینی نشده تأخیرهای پیش
             

              تولید آزمایشی

 تولید تجاری
             

 

 برنامه مالی پروژه-8

 ها برآورد هزینه-8-1

 هزینه ها موضوع ردیف

 م.ر 87،465 سرمایه گذاری ثابت 1

 م.ر 4،125 سرمایه در گردش 2

 م.ر 91،590 ذاریکل سرمایه گ 3

 م.ر 19،548 هزینه سالیانه تولید 4

 ریال 11،295،352 خیار تن قیمت تمام شده برای هر 5 

 ریال 13،554،422 گوجه تن قیمت تمام شده برای هر 6

 ریال 24،850 گل رز شاخه قیمت تمام شده برای هر 7
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 گذاری طرح تاسیس های سرمایه هزینه

 شرح
های انجام  هزینه

 (م.ره )شد

 های مورد نیاز هزینه

جمع کل 

 (م.ر)
های  هزینه

 ریالی )م.ر(

 های ارزی هزینه
جمع 

های  هزینه

 (م.رمورد نیاز )

های  هزینه

 ارزی )یورو(

 معادل

 ریالی

 هزینه ارزی

 2،565 2،565 0 0 2،565 0 هزینه خرید زمین

 14،380 14،380 0 0 14،380 0 محوطه سازی و بهبود زمین

 32،080 32،080 0 0 32،080 0 عملیات عمرانی و احداث ساختمان

 542 542 0 0 542 0 تجهیزات خدماتی و جانبی )اداری(

 21،294 21،294 0 0 21،294 0 هزینه تاسیسات

 250 250 0 0 250 0 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

 760 760 0 0 760 0 قلیهوسایل ن

 6،825 6،825 0 0 6،825 0 هزینه خرید بوته

 بینی نشده های پیش هزینه

 % ارزی(3% ریالی و 10)
0 7،870 0 0 7،870 7،870 

 86،566 86،566 0 0 86،566 0 جمع دارایی های ثابت

 900 900 0 0 900 0 مخارج پیش از تولید

 87،465 87،465 0 0 87،465 0 گذاری ثابت های سرمایه جمع هزینه

 

 هزینه های سرمایه در گردش در طرح تأسیس

 جمع کل )م.ر( هزینه مورد نیاز )م.ر( (م.رهای انجام شده ) هزینه روز شرح

 2،237 2،237 0 360 مواد اولیه و کمکی

 1،113 1،113 0 30 مطالبات

 775 775 0 30 تنخواه گردان

 4،125 4،125 0 بهره برداری جمع کل سرمایه در گردش دوره اول

 

 تعمیر و نگهداری

 هزینه کل )میلیون ریال( درصد تعمیر و نگهداری میزان سرمایه گذاری شرح ردیف

 929 %2 46،460 سازی ساختمان و محوطه 1

 2129 %10 21294 تاسیسات 2

 25 %10 250 لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی  3

 152 %20 760 وسائط نقلیه 4

 54 %10 542 اثه و لوازم اداریاث 5

 3،290   69،306 جمع کل )میلیون ریال(
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 هزینه استهالک

 هزینه استهالک نرخ قراضه درصد استهالک میزان سرمایه گذاری شرح ردیف

 2،927 %10 %7 46،460 سازی ساختمان و محوطه 1

 1،916 %10 %10 21،294 تاسیسات 2

 23 %10 %10 250 لوازم آزمایشگاهی و کارگاهی 3

 171 %10 %25 760 وسائط نقلیه 4

 98 %10 %20 542 اثاثه و لوازم اداری 5

 1،365 %0 %20 6،825 هزینه خرید بوته 6

 708 %10 %10 7،870 بینی نشده های پیش هزینه 7

 84،001 جمع )م.ر(
  

7،208 

 

 هزینه های ثابت و متغیر

 هزینه های تولید ردیف
 جمع هزینه های متغیرهزینه  هزینه ثابت

 هزینه درصد هزینه درصد ثابت و متغیر )م.ر(

 3،055 3،055 %100 0 - بندی مواداولیه، کمکی و بسته 1

 3،744 1،123 %30 2،621 %70 حقوق و دستمزد تولیدی 2

 1،553 1،242 %80 311 %20 آب، برق، سوخت و ارتباطات 3

 3،290 2،632 %80 658 %20 تعمیرات و نگهداری 4

 698 483 - 215 - درصد( 6بینی نشده ) متفرقه و پیش 5

 7،208 0 - 7،208 %100 استهالک 6

 19،548 8،536 - 11،012 - جمع کل هزینه های تولید

 2،407 0 - 2،407 %100 حقوق و دستمزد اداری 1

 1،041 1،041 %100 0 - فروش کل( 2هزینه های توزیع و فروش )% 2

 437 0 - 437 %100 درصد سرمایه ثابت( 0.5ی ثابت )بیمه دارای 3

 3،886 1،041 - 2،845 - جمع هزینه های عملیاتی

 90 0 - 90 %100 درصد( 10برداری ) هزینه استهالک قبل از بهره 1

 90 0 - 90 - جمع هزینه های غیرعملیاتی

 23،524 9،577 - 13،947 - جمع کل هزینه های سالیانه طرح
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 ورد درآمدهابرآ-8-2

گوجه  دیتول ظرفیت، تن در سال 325معادل  اریخ دیظرفیت تول حاضر، طرح ظرفیت گلخانهبا توجه به 

در ادامه برنامه باشد.  یم شاخه در سال 780،000گل رز معادل  دیتول ظرفیت، تن در سال 228معادل  یفرنگ

 تولید و برنامه فروش محصوالت طرح ارائه شده است.

 محصوالت طرح برنامه تولید

های  شرح / سال

برداری  بهره

درصد استفاده 

 از ظرفیت عملی

 فصل چهارم فصل سوم فصل دوم فصل اول واحد

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

70% 80% 90% 100% 100% 

 293 293 263 234 205 51 51 51 51 تن خیار

 205 205 184 164 143 36 36 36 36 تن گوجه

 702،000 702،000 631،800 561،600 491،400 122،850 122،850 122،850 122،850 شاخه گل رز

 

 برنامه فروش محصوالت طرح

 برداری های بهره سال
 واحد

 محصول

قیمت فروش 

 )ریال(

فصل 

 اول

فصل 

 دوم

فصل 

 سوم

فصل 

 چهارم

 سال سال سال
سال 

 مبنا
 سال

 پنجم چهارم سوم دوم اول

 7،313 7،313 6،581 5،850 5،119 1،280 1،280 1،280 1،280 25،000،000 تن ارخی

 6،143 6،143 5،528 4،914 4،300 1،075 1،075 1،075 1،075 30،000،000 تن گوجه

 38،610 38،610 34،749 30،888 27،027 6،757 6،757 6،757 6،757 55،000 شاخه گل رز

 52،065 52،065 46،859 41،652 36،446 9،111 9،111 9،111 9،111 فـــروش کــل )م.ر(

 

 مدت زمان بهره برداری پروژه-8-3

 گردد. سال برآورد می 10عمر پروژه  صنعتبه طور کلی با توجه به نوع 
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 تحلیل نقطه سر به سری-8-4

عریف شده به نقطه سربه سـر  % از ظرفیت ت47مطابق محاسبات نرم افزار کامفار طرح جاری در سال اول تولید با تولید 

% و از آن سال به بعد به 29به  مششاز سال های همان سال خواهد رسید که این میزان به تناسب افزایش تولید  هزینه

 طور ثابت باقی خواهد ماند.

 دوره
سال 

 اول

سال 

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

سال 

 ششم

سال 

 هفتم

سال 

 هشتم

سال 

 نهم

سال 

 دهم

 %29 %29 %29 %29 %29 %32 %33 %36 %41 %47 ه سر )%(نسبت سر ب

 

 
 

 فایده –تحلیل هزینه -8-5

 میلیون ریال 114،404 برداری دوره اجرا و بهره  ارزش حال کل هزینه

 میلیون ریال 126،786 برداری ارزش حال کل درآمد دوره اجرا و بهره

 میلیون ریال NPV 12،382خالص ارزش فعلی 

   B/C 1.11ه هزینه نسبت درآمد ب

   IRR 28.16%نرخ بازده داخلی 
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 آنالیز حساسیت پروژه -8-6

( برای بررسی حساسیت پروژه در نظر گرفته شده و با نرم افزار کامفار IRRدر این طرح نرخ بازده داخلی طرح )

روش، قیمت عوامل تولید و حجم گذاری را با توجه به تغییرات احتمالی در قیمت ف تغییرات نرخ بازده داخلی سرمایه

باشد  می %28.16پروژه در حالت عادی  IRRبررسی شده است با محاسبات انجام شده ثابت پروژه گذاری  سرمایه

کاهش  %26.50% نرخ بازده داخلی طرح تا 4در صورت کاهش درآمد به میزان  شود فرضاً همانطور که مشاهده می

 یابد. می

   هزینه های عملیاتی     افزایش در داراییهای ثابت      روشدرآمد ف      تغییرات)%(   

-20.00% 19.45% 34.55% 30.66% 

-16.00% 21.28% 33.09% 30.16% 

-12.00% 23.07% 31.73% 29.67% 

-8.00% 24.81% 30.46% 29.17% 

-4.00% 26.50% 29.27% 28.66% 

0.00% 28.16% 28.16% 28.16% 

4.00% 29.78% 27.11% 27.65% 

8.00% 31.36% 26.12% 27.14% 

12.00% 32.92% 25.18% 26.62% 

16.00% 34.45% 24.29% 26.10% 

20.00% 35.95% 23.45% 25.58% 

 

های عملیاتی  یرات سه عامل درآمد فروش، هزینهنسبت به تغی (IRRدر زیر نمودار حساسیت نرخ بازده داخلی طرح )

 آورده شده است:های ثابت طرح  و افزایش در دارایی
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 بندی جمع-8-7

 ظرفیت اسمی نام محصول تولیدی کد آیسیک عنوان فعالیت و نوع فعالیت

تولید انواع محصوالت 

 ای گلخانه

 یگوجه فرنگ

 (0112512334()ی)کشاورز

 I(0112512339( )ی)کشاورز اریخ

 (0112412356گل و غنچه گل ) انواع

 خیار

 گوجه فرنگی

 گل رز

 در سال تن 325

 در سال تن 228

 در سالشاخه  780،000

 طول دوره اجرا
 کل سرمایه گذاری ثابت

 )میلیون ریال(

 سرمایه در گردش سالیانه

 )میلیون ریال(

 نیروی انسانی

 مورد نیاز

 نفر 12 4،125 87،465 سال دو

 IRRنرخ بازده داخلی 
 خالص ارزش فعلی

NPV لیون ریال()می 

 آورده متقاضی

 )میلیون ریال(

 نسبت منافع به

 B/Cهزینه 

 12،382 درصد28.16
 %100معادل  87،465

 گذاری ثابت پروژه سرمایه
1.11 

 

 برآورد تغییرات نرخ ارز در دوره اجرای پروژه -8-8

در برابر ریال  یوروارزش در برابر ریال در چند سال گذشته نشان دهنده این امر است که  یوروبررسی نرخ برابری 

 های آینده نیز ادامه داشته باشد. این روند در سالشود  بینی می افزایشی بوده است و پیش دارای روندی

ف فروش محصوالت طرح داخل کشور بازار هدعمده گردد و  کشور تأمین می داخلمواد اولیه طرح از  با توجه به اینکه

 .داشتخواهد نآوری طرح  میزان سود تأثیری درافزایش ارزش یورو در برابر ریال  باشد، می

 ای، روش تامین و تضامین نیازهای سرمایه-9

 سرمایه ارزی مورد نیاز-9-1

 باشد. گذاری ارزی نمی در این طرح نیاز به سرمایه

 

 نحوه مشارکت و تامین سرمایه مورد نیاز-9-2

 بینی شده است کل سرمایه مورد نیاز از سوی مجری طرح تامین گردد. در این گزارش پیش
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 زمان بازگشت سرمایه-9-3

پس  از  ماه  سهسه سال و گذاری طـرح   ار ذیل نیز مشهود است کل سرمایهدر نمودمطابق نتایج نرم افزار کامفار که 

 .گردد از طرح باز می یتجار یبردار بهره

 
 ها و مزایای طرح ها، ویژگی مشوق-10

 اشاره نمود: ریبه موارد ز توان یطرح م یها یژگیاز جمله و

 گذاری مناسب سرمایه ازگشتب بازده و دوره -

 وپونیک و افزایش برداشتاستفاده از تکنولوژی هیدر -

 وجود پتانسیل کافی برای صادرات گل به کشورهای همسایه -

 :باشد یم ریشامل موارد ز زیطرح ن یها مشوق

و محصوالت تمام شده کاالهای صنعتی و محصوالت بخش  درآمد حاصل از صادراتدرصد  100 -

زی )شامل محصوالت زراعی، باغی و دامی و طیور و شیالت و جنگل و مرتع( و صنایع تبدیلی و کشاور

 تکمیلی آن از شمول مالیات معاف هستند.

 شود. مالیات بر ارزش افزوده محصوالت صادراتی این طرح به صادر کننده مسترد می -


