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 فصل اول: چكيده مطالعات فني، اقتصادی و مالي طرح -1
 

 کره، پنيردوغ، شير، ماست،  نام محصول

 و صادرات به کشورهای همسایه داخل کشورشهرستان سقز،  محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده

 موارد كاربرد محصول
 و رشد برای الزم مواد يتمام از باًیتقرمصارف انساني چون 

 .هستند برخوردار انسان يزندگ ادامه

 تن درسال 4044 ظرفیت پیشنهادی طرح

 ، کنستانترهشير مواد اولیة اصلی

 تن 24،202،422 برداریشده در بازار محصول در آغاز دورة بهره كمبود عرضه يا تقاضای پیش بینی

 زمین، ابنیه و مستحدثات مورد نیاز

 11444 زمین )متر مربع(

 4444 فضای تولید )متر مربع(

 2444 انبار )متر مربع(

 104 تأسیسات )متر مربع(

 244 اداری )متر مربع(

 مصرف ساالنة تسهیالت زيربنايی

 13،431 مکعب(آب )متر 

 1،241،434 برق )كیلووات ساعت(

 2،121،444 گاز)متر مکعب(/ ساير سوختهای مايع)لیتر(

  مورد نیاز گذاری ثابتسرمايه
 ميليون ریال 149،222

 یورو 2،421،313

  سرمايه درگردش مورد نیاز
 ميليون ر یال 2،224

     یورو 134،430

 (يورومجموعه سرماية ثابت و درگردش)
 ميليون ریال 123،224

      یورو  2،249،322

 نفر 01 زايی )نفر(نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاریسهم آوردة نقدی سهامدارن در كل سرمايه
 ميليون ریال 19،234

 یورو1،993،994

 ساير منابع مورد نیاز

 كوتاه مدت
 ميليون ریال 2،224

     یورو 134،444

 بلند مدت
 ميليون ریال 23،224

 یورو094،119

 ماه 21 دورة زمانی ساخت طرح

 %3112 گذاریطرح برای كل سرمايه (IRR)نرخ بازده داخلی 

 34% (ROCE)كار گرفته شده بازده سرمايه به نرخ
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 موقعيت طرح -2
  استان  -2-1

درصد از كل جمعیت كشور را در خود جای داده  2 حدود 1385در سال نفر جمعیت 1138111با استان كردستان 

میلیون متر مکعب و  7175باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان كیلومتر مربع مساحت می 29137دارای استان است. 

 اين از باشد كهمکعب می میلیارد متر 1های استان میلیون متر مکعب است و حجم آب رودخانه 1111آب زير زمینی 

 به كشور مستعد هایاستان از يکی كردستان استان  حیث اين از و است مرزی آب روان آن از درصد 51 بر بالغ میزان

 رود. می شمار

 مورد 7 برداریبهره دست در سدهای تعداد و مورد 11 استان احداث دست در سدهای تعداد حاضر حال در

 1195باشند. آب استحصال شده در استان می سد 22 نیز كردستان استان مطالعه دست در سدهای تعداد. باشندمی

های باشد. طول بزرگراهمیلیون متر مکعب می 11های صنعتی میلیارد متر مکعب است و آب مصرف شده در فعالیت

كیلومتر است.  3585وستايی های ركیلومتر و راه 1212های فرعی كیلومتر، راه313های اصلی كیلومتر، راه 11استان 

 متر است.میلی 51819بارندگی استان نیز ساالنه 

 ونیلیم 11 از شیب كه باشدیم یبرداربهره حال در فعال معدن 215 یدارا 1391تا اواخر سال  كردستان استان

اين معادن شامل  .باشدیم نفر 2511 از شیب معادن نيا يیزااشتغال. شودمی استخراج هاآن از انهیسال یمعدن مواد تن

 ت،یدولوم کا،یم سپار، فلد كوارتز،ی)ساختمان عناصرتراورتن(،  و گرانیت قرمز، مرمريت های تزيینی )مرمريت،سنگ

 باشد. ( میتيبار و طال مس،)شده كشف لیپتانس( و موانیآنت منگنز آهن، سنگی)فلز عناصری(، آب نمك ل،يبر ن،يفلور

ای از كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق موقعیت جغرافیايی خاص و ويژه 231با برخورداری از كردستان استان 

، باشدكردستان تا دريای مديترانه كمتر از فاصله تهران تا بندرعباس می فاصلهاز آنجا كه  لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 

نجا به كشورهای اروپايی آ احل دريای مديترانه و ازصادرات زمینی تا سوتوان لذا از طريق مرزهای استان به راحتی می

تواند دروازه گردد و كردستان میانجام داد و از اين لحاظ استان برای كل كشور هم مزيت محسوب می و آفريقايی

  مبادالت خارجی كشور با همسايگان غربی تا اروپا باشد.

 
 کردستان موقعيت استان -1 تصویر
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   شهرستان -2-2

شهرستان سقز به دلیل نزديکی به مرز مشترك با اقلیم كردستان عراق و وجود نیروی متخصص و نزديکی به 

 گردد.مواد اولیه  پیشنهاد می كنندهتامین منابع

هکتار جنگل و  115112هکتار اراضی زراعی و 159211هکتار كه شامل  11715112با مساحت  سقزشهرستان 

 11198متر ارتفاع از سطح دريا و  1187كیلومتری شهر سنندج واقع شده و دارای 191است، در  مرتعهکتار  212111

 1127باشد. منابع آب زيرزمینی شهرستان گراد میانگین دمای ساالنه میدرجه سانتی 11198ساالنه و  بارندگیمتر میلی

میلیون متر مکعب است. آب صنعتی  1115قابل استفاده متر مکعب و برداشت سالیانه منابع آب سطحی میلیون

باشد. تأمین برق شهرستان از طريق شبکه می mg/L13117شهرستان هیچ آلودگی میکروبی نداشته دارای سختی 

پست فشار متوسط  971كیلوولتی و همچنین  231و  132توزيع بوده و و در زمینه پست فشار قوی دارای دو  پست 

 است. 

كیلومتر راه فرعی  1111315كیلومتر راه اصلی )آسفالته( و  1113كیلومتر بزرگراه،  11 دارای انشهرستاين 

ريال، از مركز شهرستان به نزديك  1511باشد. هزينه حمل بار از مركز شهرستان به مركز استان هر تن/كیلومتر می

باشد. فاصله ريال می 21111زمینی ترين مرز و از مركز شهرستان به نزديك ريال 37511ترين بندر صادراتی 

كیلومتر، از  191باشد. فاصله مركز شهرستان از مركز استان كیلومتر می 195ترين فرودگاه با مركز شهرستان نزديك

 باشد. كیلومتر می 97ترين مرز زمینی و از نزديك كیلومتر و 531كیلومتر و  از بندر انزلی  951بندر صادراتی خرمشهر  

 
 سقز شهرستان تيموقع -1نقشه 
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  پروژه تيموقع  -2-3

در كلیه مناطق استان ظرفیت مناسبی را جهت احداث واحدهای تولید  لبنی عمومیت مصرف فرآوردهای

 سنندج، قروه و سقز ايجاد نموده است. همچونبزرگ  شهرهایدر  لبنی فرآوردهای

 جدولوضعیت شهرك های صنعتی سقز نیز در  است. بینی شدهاين طرح در شهرستان سقز پیش اجرایموقعیت 

 آمده است: 1
 

 1391صنعتي شهرستان سقز در ابتدای سال های وضعيت شهرک -1 جدول

نام شهرک 

ناحيه یا 

مجتمع 

 صنعتي

فاصله 

شهرک از 

مرکز 

 شهرستان

 کيلومتر

وسعت 

 شهرک

 )هكتار(

 امكان

تهيه 

زمين 

صنعتي 

در 

 شهرک

وضعيت 

راه 

دسترسي 

به 

شهرک 

 یا مجتمع

 دسترسي

به برق 

صنعتي 

در 

 شهرک

 دسترسي

به گاز در 

 شهرک

دسترسي 

به آب در 

 شهرک

دسترسي 

به تلفن 

در 

 شهرک

قيمت 

هر متر 

مربع 

در 

زمين 

شهرک 

 )ریال(

دسترسي 

به 

ساختمان 

صنعتي 

پيش 

 ساخته

شهرك صنعتی 
 سقز

 - 151111 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 58119 2

 ناحیه صنعتی

 صاحب
 - - ندارد ندارد ندارد ندارد - - 5 11

 
 

 

 
 موقعيت شهرک صنعتي سقزنقشه  -2 تصویر



11 

 
 

 

 
 پروژه به يدسترس یهاراه -3 تصویر

 

  هارساختیز به يدسترس  -2-4

 دسترسي به منابع آبي 
ی و هواآب  ریتأثطول سال تحت ر معتدل دو ی كوهستانی سرد و هوااستان كردستان با دارا بودن آب 

میلی متر )بیش از دو برابر  511 بیش ازبا دارا بودن بارندگی كلی استان كردستان  به طوراست،  قرارگرفتهی اترانهيمد

 .های ايران استاستان نيتربارندگی متوسط ايران( يکی از پر آب

 

 های تأمين برقدسترسي به زیرساخت 
جهت  نیبه همانرژی آن فعالیت قرار داشته و  در واقع امروزه نقطه اتکای هرگونه فعالیت اقتصادی بر تأمین

نمايد. نظر به های مختلف اقتصادی ايفا میچگونگی و میزان تأمین آن نقش مهمی را در پیشرفت و شکوفايی بخش

اينکه استان كردستان دارای يك نیروگاه سیکل تركیبی تولید برق بوده و چندين نیروگاه تولید برق ديگر در كنار 

شود از نظر تامین برق مصرفی مشکلی در اين استان ش بینی میباشد لذا پیسدهای موجود در استان در حال احداث می

 وجود نخواهد داشت. 

 

 های تأمين گازدسترسي به زیرساخت 
 استان كردستان با توجه به قرار گرفتن در اقلیم سردسیر كشور از جمله مناطق نیازمند به انواع سوخت و به

نشعابات گاز طبیعی شهری بوده و بدين ترتیب تمامی ها دارای اباشد. اكثريت شهرستانخصوص گاز طبیعی می

 باشند.درصد می99ها دارای ضريب نفوذ گاز شهری نزديك به شهرستان
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 ونقلهای حملدسترسي به زیرساخت 
های زمینی جادهو ها خصوص در كشور ايران راهكاال به حمل و نقلترين راه ارتباطی برای اولین و عمده

باشند و اغلب اصلی ورود به استان كامالً آسفالت بوده و تقريباً در حال تبديل شدن به بزرگراه میهای باشد. راهمی

 باشد.های فرعی استان آسفالته میراه

 

 های مخابراتيدسترسي به زیرساخت 
های ارتباطات مخابراتی بیش از پیش در عصر جديد كه عصر ارتباطات نام گرفته اهمیت وجود زيرساخت

های آن مشکلی ندارد و تقريباً قادر به تامین شود، و استان كردستان از لحاظ مخابراتی و تامین زيرساختمیاحساس 

 اين زير ساخت در اقصی نقاط استان است.

 ها مشخص شده است:موردنیاز طرح و محل تأمین آن هایزيرساخت 2 جدولدر 

 

 هاها و محل تامين آنزیر ساخت -2 جدول

 محل تأمين زیرساخت فاصله تا محل پروژه زیرساخت مورد نياز ردیف

 شهركهای صنعتی شركت 1 آب 1

 شركت شهركهای صنعتی 1 برق 2

 شركت شهركهای صنعتی 1 گاز 3

 شركت شهركهای صنعتی 1 مخابرات 1

 شركت شهركهای صنعتی 2 راه اصلی 5

 شركت شهركهای صنعتی 1 راه فرعی 1

 195 فرودگاه 7
فقط يك فرودگاه و آن هم در مركز استان و در 

 سنندج قرار دارد.كیلومتری از مركز شهر  5فاصله 

 531 بندر 8

با توجه به اينکه بندر نزديکی به استان وجود ندارد 
اما تخلیه بار از طريق بنادر نیز وجود دارد و با توجه 

به اينکه از بنادر تا مركز استان آسفالت بوده و تقريباً 
های خوبی در مسیر قرار دارد لذا مشکلی از بزرگراه

 اين لحاظ وجود ندارد.

 ايستگاه راه آهن 9

ترين ايستگاه قطار در نزديك

 شهر زنجان واقع شده است
 كیلومتر 297

خط راه آهن استان تقريباً در حال احداث است و 

های آينده ارتباط از اين شود در سالپیش بینی می
 های همجوار برقرار شود.طريق نیز به ديگر استان
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 طرح يفن مشخصات  -3
  محصولمعرفي  -3-1

 ات،یلبن انواع دیتول هیاول ماده معموالً. شوندیم دیتول ریش از كه شودیم اطالق يیغذا مواد از دسته آن به اتیلبن

 .شودیم استفاده هم... و اسب گوسفند، بز، همچون پستانداران ريسا ریش از یگاه اما. است گاو ریش

 :یلبن یفرآوردها انواع

 قرار كنندگان مصرف اریاخت در یچرب از متفاوت ريمقاد با شدن زهیهموژن و زهيپاستور از پس كه ریش 

 . ردیگیم

 ،شودیم گفته زیرنیسرش آن به كه است ریش یچرب خامه . 

 است شده ترش و ریتخم یباكتر لهیوس به كه ستيا خامه ترش، خامه . 

 ديآیم دست به ریش آب حذف با خشك، ریش . 

 كنندیم اضافه هم شکر آن به معموالً و است شده ظیغل آن آب ر،یتبخ با كه است یریش شده،یغن ریش . 

 ،شودیم حاصل خامه زدن هم از كه است ریش یچرب همان كره . 

 تا گذارندیم و كرده جدا ریپن آب از را جامد بخش نيا سپس. كنندیم هیته ریش كردن جامد راه از را ریپن 

 . ردیگیم صورت ریپن هيما اي یباكتر توسط معموالً كار نيا. ديایب عمل

 ،است شده ریتخم لیالكتوباس و استروپتوكوك یهایباكتر لهیوسبه كه است یریش ماست . 

 است بسته خي یآرام به كه ستيا خامه ،یبستن. 

 ديآ بدست ماست و آب بیترك از كه است یلبن یدنینوش یاگونه نام دوغ. 

 كه باشدیم كره و دوغ ر،یپن ر،یش ماست، دیتول ،یصنعت واحد نيا در یاصل محصول فوق فاتيتعر به توجه با

 نيا كنار در یریش یگاودار كي ازین مورد هیاول مواد نیتام یبرا. است ریش محصوالت نيا یدیتول یاصل هیاول مواد

 .است شده گرفته نظر در یدیتول واحد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فرآوردهای لبني -4 ریتصو
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 کد تجاری/گمرکي/صنعتي محصول -3-1-1

 باشد.می 3جدول به شرح  محصوالت طرح جاری كد 311بندی آيسیك طبقه سیستم اساس بر
 

 کد آیسيک محصوالت مورد نظر -3جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.mimt.gov.irwوزارت صنعت، معدن و تجارت      
 

كد تعرفه بر پايه آن  كه باشدمی بروكسل یبندطبقه ،رانيا یخارج یبازرگان در استفاده مورد یبندطبقه روش

 .باشدمی 1جدول  محصول طرح جاری به شرح
 

 شماره تعرفه گمرکي -4جدول 

 واحد سنجش حقوق ورودی شماره تعرفه گمرکي شرح
 Kg 15 1122911 شده شیرين1 باشد درصد 5/1 ز ا بیش آن دچرب موا ن میزا جامدكه شکل شیربه شیروخامه

 Kg 15 1112111 نشده ياشیرين نشده تغلیظ1%1كثر وحدا% 1ز ا بیش چرب د باموا شیروخامه

 Kg 15 1113111 نشده ياشیرين نشده تغلیظ1 درصدباشد1ز ا بیش آن دچرب موا ن میزا شیركه شیروخامه

 Kg 15 1129911 ( جامدآن شکل باستثنای) شده شیرين1 شده شیرتغلیظ شیروخامه

 Kg 15 1111111 نشده شیرين يا نشده تغلیظ1نباشد بیشتر وزنی درصد يك آن چرب د موا ن میزا شیركه شیروخامه

 تغذيه استثنای به... تخمیرشده ی ها شیرهاوخامه ساير و كفیر شده بندی بسته وخامه شیر1 دوغ
 شیرخوار كودكان

1139191 15 Kg 

 Kg 15 1129111 ( آن جامد شکل باستثنای) نشده شیرين1 شده شیرتغلیظ شیروخامه

 غیرمذكوردرجای %5/1 ز ا بیش چربی ن بامیزا كننده دشیرين قندياموا فزودن ا بدون شیروخامه
 ديگر

1122191 31 Kg 

 Kg 15 1131191 ر شیرخوا كودكان تغذيه های فرآورده بجز ماست

 Kg 15 1112111 نوع هر از شده پودر يا شده رنده پنیر

 Kg 15 1113111 نشده پودر يا نشده رنده1  شده ذوب پنیر

 Kg 15 1111111 آب از رحاصلیپن نی،همچن( Unrippened ايUncurd نبسته اي نگرفته) تازه ریپن

 ISICکد  نام کاال

 15211111 شیرپاستوريزه

 15211112 شیراسترلیزه

 15211113 شده شیرغلیظ

 15211231 پاستوريزه ماست

 15211232 [رهیغ و یا وهیم]دار طعم ماست انواع

 15211233 دار خامه ماست

 15211231 گاز بدون دوغ

 15211237 گازدار دوغ

 15211251 پنیرپاستوريزه

 15211253 پنیرسفیدايرانی

 15211255 دار رطعمیپن انواع

 15211211 تولید پاستوريزه كره

 15211212 یبند وبسته دیتول زهيپاستور كره

 15211121 پاستوريزه خامه

http://www.mimt.gov.irw/
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 واحد سنجش حقوق ورودی شماره تعرفه گمرکي شرح
 كشك و( Whey cheese)ریپن

 تغذيه استثنای به... تخمیرشده ی ها شیرهاوخامه ساير و كفیر شده بندی بسته وخامه شیر1 دوغ
 شیرخوار كودكان

1139191 15 Kg 

وكمتر یگرم511یها بسته صورت به شده یبند بسته كره  1151111 15 Kg 

گرم511 از شیب یها بسته صورت به شده یبند بسته كره  1151121 15 Kg 

 www.irica.gov.irگمرک جمهوری اسالمي ایران    
 

 مشخصات فني -3-1-2
 باشد:شیر و فرآوردهای لبنی به شرح زير میمشخصات فنی 

 

 و ماست مشخصات فني شير -0 جدول

در واحد)  باتيترک  

 (محصول گرم 144
 واحد

 ماست شير

 کم چرب پرچرب پس چرخ کامل

 5/1 9/3 3/3 5/3 گرم پروتئین

 1/1 1/3 /.13 25/1 گرم چربی

 5/1 9/1 1/5 75/1 گرم كربوهیدارت

 151 115 121 119 گرممیلی كلسیم

گرمیلیم فسفر  91 15 111 118 

گرمیلیم سريم  51 52 17 51 

گرمیلیم پتاسیم  152 115 181 192 

 11 72 31 5/17 كیلوكالری انرژی

 
 دوغ یفن مشخصات -1 جدول

 مقدار واحد شرح

 1 درصد چربی

 G 5/1 - 2 پروتئین

 MI 1 كلسیم

 5/1بیشتر از  درجه دورنیك اسیديته

 
 ریپن یفن مشخصات -7جدول 

 مقدار واحد شرح

 23 - 21 درصد چربی

 11 - 13 درصد رطوبت

 17حداقل  درصد چربی در ماده خشك
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                                                            کره يفن مشخصات -1 جدول

 مقدار واحد شرح

 82 – 81 درصد چربی

 11 درصد آب

 2 درصد ماده خشك بدون چربی

 /.5 –/. 3 درجه دورنیك اسیديته

 31 - 28 درجه سلسیوس نقطه ذوب

 
 

 های جایگزین و مكمل محصولکاال -3-1-3

 یطراح یصنعت واحد كنار در یصنعت یگاودار كي جاديا و گاو ریش هيپا بر طرح نيا شد اشاره كه همانطور :ريش

 توجه با كه گوسفند، و بز رینظ كوچك یهادام ریش از عبارتست گاو ریش نيگزيجا لحاظ نيا از. است شده

 رینظ یبزرگتر یهادام ریش. ستین گاو ریش یبرا یمناسب نيگزيجا واحد نيا ازین مورد ریش یباال حجم به

. باشد یجار طرح یبرا ینيگزيجا تواندینم ها،دام نوع نيا پرورش بودن نهيپرهز لیدل به زین شتر

 نهيپرهز ریبس منابع نيا از یباال حجم هیته كه شودیم هیته ریش ا،يسو رینظ اهانیگ یبرخ از نیهمچن

 .ندارند محصوالت انواع دیتول در را گاو ریش انعطاف و بوده

 اما گرفت، نظر در ماست نيگزيجا عنوان به را یلبن های فرآورده ريسا توانیم ای هيتغذ ارزش دگاهيد از :ماست

 انواع در يیهاماست توانیم دارند، استفاده تیقابل يیغذا مختلف های وعده در اتیلبن انواع كه آنجا از

 عنوان به را كیوتیپروب ماستهای و مختلف یافزودن مواد با يیها ماست ده،یچک ماست مانند مختلف

 .ندارد وجود اتیلبن برای ینيگزيجا چیه یكل بطور اما. گرفت نظر در زهيپاستور ماست نيگزيجا

 اما گرفت نظر در يیغذا ميرژ در گريکدي نيگزيجا عنوان به را یلبن هایفرآورده بتوان ديشا یكل دگاهيد كي در

 را گریيد ماده و حذف يیغذا برنامه از را آنها توانینم یلبن های فرآورده و ریش خواص و باتیترك نوع لیدل به

 .كرد آنها نيگزيجا

 
 موارد کاربرد  -3-1-4

 ادامه و رشد برای الزم مواد یتمام از باًيتقر كه هستند يیغذا مواد نيتر ارزش با از لبنی فرآوردهایو  ریش

 انواع حاوی نیهمچن بوده، بدن ازین مورد نهیآم دهاییاس یتمام حاوی ریش نیپروتئ. هستند برخوردار انسان یزندگ

 انیم در میكلس منبع نيدتریمف جمله از زین آن هایفرآورده و هست زین میكلس و یچرب و آب در محلول هاینیتاميو

 .است يیغذا هایفرآورده

 Bو   Aهای نیتاميو و فسفر م،یكلس قند، ،یچرب ارباال،یبس نیپروتئ داشتن لیبدل یلبن های فرآورده و ریش گروه

 و كودكان بخصوص و یجنس و یسن طيشرا درهر اتیلبن و ریش گروه مصرف و دارند ایژهيو تیاهم یغذائ درسبد
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 سالمت و بدن یعموم رشد دندانها، و استخوانها استحکام و رشد در اتیلبن و ریش. است مهم العاده فوق سالمندان

 .دارند ژهيو ریتاث مو و پوست

 كه ایگونه به دهد،یم لیتشک را جهان مردم يیغذا ميرژ یاصل اركان از یکي آن هایفراورده و ریش امروزه

 يیغذاها انیم در .ديآیم شمار به جامعه كي یفرهنگ شرفتیپ هایشاخص جمله از یلبن هایفراورده سرانه مصرف

 است عتیطب در شده شناخته ماده تنها و دارد را باتیترك نيترمتعادل و نيترمناسب ریش رسد،یم مصرف به روزانه كه

 به و سازد طرف بر را هابافت میترم و ساخت انرژی، نیتام رشد، شامل بدن ازهایین تمام متعادل طور به تواندیم كه

 .نامندیم كامل غذای را ریش جهت نیهم

 

  ازين مورد یها رساختیز و فضا  -3-1-0
 

 های مورد نياز طرحساختمان -9جدول 

 واحد مساحت شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(

ل کهزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 11،111 11،111 1 3،511،111 مربع متر 1،111 دیتول سالن 1

 3،111 3،111 1 3،111،111 مربع متر 1،111 (محصول) انبار 2

 3،211 3،211 1 3،211،111 مربع متر 1،111 هیاول مواد انبار 3

 375 375 1 2،511،111 مربع متر 151 شگاهيازما 1

 151 151 1 3،111،111 مربع متر 151 ساتیتاس و رگاهیتعم 5

 111 111 1 3،111،111 مربع متر 211 یادار ساختمان 1

 311 311 1 3،111،111 مترمربع 111 یرفاه ساختمان 7

 21،925 21،925 1 جــمـع کــل)ميليون ریال(

       412،222 جمع کل)یورو(

 

 باشد.می 11جدول میزان مورد نیاز فضای زير ساختی به شرح 
 

 سازی طرح   هزینه محوطه -14جدول 

 هزینه واحد )ریال( واحد مقدار شرح ردیف
کل  هزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 181 181 1 51،111 مترمربع 3،171 وتسطیحعملیات خاكی  1

 521 حصاركشی پیرامون زمین 2
متر 

 مربع
211،111 1 111 

111 

 2،751 خیابان كشی و آسفالت 3
متر 

 مربع
281،111 1 771 

771 

 1،151 فضای سبز 1
متر 
 مربع

35،111 1 58 
58 

 19 19 1 2،511،111 عدد 28 روشنايی محوطه 5

 1،114 1،114 4 جـمـع کــل

(وروی)کــل جـمـع  23،311       
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  آالت نيماش و زاتيتجه -3-1-3

 باشد.می 11 جدولبه شرح   شیر و فرآوردهای لبنی مبتنی بر گاودرای صنعتی خط تولیدنیاز  مورد تجهیزات
 

 آالت موردنياز خط توليدتجهيزات و ماشين -11 جدول

 مورد نياز تجهيزات عنوان

 انواع وان دريافت و توزين

 پمپ دريافت شیر

 كالريفاير

 تانك ذخیره شیر

 سپراتور

 اريتوردی

 پاستوريزاتور

 هموژنايزر

 انواع پركن

 سیستم شستشوی خط

 مبدل حرارتی

 كانواير انتقال محصول

 جت پرينتر

 زندستگاه لیبل

 ساير تجهیزات

 
 اروپايی، آالتماشین واردكننده هایشركت از قیمت استعالم پايه بر دیتول خط ازین مورد زاتیتجه كل متیق

 شده محاسبه الير ونیلیم 11،111 ال،ير 15111 وروي هر یازا به كه است شده آورد بر يورو 1،355،551   با برابر

 زاتیتجه یبرا و وروي 51،111  معادل الير ونیلیم 2311 شگاهيآزما زیتجه نهيهز صورت نیهم به نیهمچن. است

 .است شده محاسبه وروي 11،111 معادل الير ونیلیم 151 زین یادار ملزومات و یكارگاه

 
  واسطه قطعات و هياول مواد  -3-1-2

البته  .باشد میشیر و فرآوردهای لبنی مبتنی بر گاوداری صنعتی، شیر و كنستانتره  تولید برای اصلی مواد اولیه

 ارايه شده است. 12جدول جزئیات بیشتر به شرح جدول 
 

 مواد اوليه مورد نياز  -12جدول 

 ماده اوليه شرح

 شیر

 كنستانتره

 استارتر
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 ماده اوليه شرح

 شیرخشك

 آی آشامیدنی

 استابیاليزر

 انواع بطری

 انواع ظرف

 مواد بسته بندی

 
 ريال تخمین زده شده است. ونمیلی 51،151مطابق قیمت استعالم شده مصرف مواد اولیه در يك سال برابر با 

 

  يانسان منابع و تیریمد -3-1-1
 

 برداریمدیریت و منابع انساني طرح در زمان بهره -13 جدول

 )ریال( حقوق پایه تعداد سطح مهارت ردیف

 11،111،111 11 متخصص 1

 7،111،111 5 ماهر 2

 5،211،111 39 غير ماهر 3

 

 

 نيروی انساني در زمان ساخت و راه اندازی -3-1-9

  :8تعداد نیروی كار ماهر مستقیم مورد نیاز 

 :21 تعداد نیروی كار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز 

  :5 تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز 
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 چهارمفصل 

 

 

 مالکیت و مجوزهای قانونی
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  يقانون یمجوزها و تيمالك  -4
 نيزم تيمالك  -4-1

برای  .باشدمیهای صنعتی استان كردستان شهركمتعلق به شركت  ،های مورد نظر جهت اجرای طرحزمین

تهیه زمین كافی است جواز تأسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دريافت شود و از سوی اين سازمان 

درصد میلغ  31ها به صورت پرداخت واگذاری اين زمینهای صنعتی استان معرفی گردد. متقاضی به شركت شهرك

های صنعتی هر سه ماه يکبار به شركت شهركنی و در مقاطع زما صورت ده قسطصورت نقد و مابقی بهارزش زمین به

  شود.می انجاماستان كردستان 

 

  ازهايامت و معنوی مالكيت  -4-2
 ارايه هایشركت و باشدمی موجود كشور داخل در محصول تولید دانش آمده عمل به هایبررسی به توجه با

ی امتیاز گرفتن اختیار در به نیازی نتیجه در. داد خواهند ارايه خريدار به را فنی جزيیات از بخشی هم آالتماشین كننده

 .نیست معنوی مالکیت حقوق پرداخت  و مشخص

 

  يقانون یمجوزها -4-3
 باشد.می 11 جدولمجوزهای مورد نیاز به شرح 

 

 ازين مورد یمجوزها -14 جدول

 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

 قبل از درخواست جواز تاسیس استعالم بیمه
استعالم فوق از سازمان برای ثبت در سامانه بهین ياب و درخواست صدور جواز تاسیس بايد 

 مربوطه اخذ گردد.

 قبل از درخواست جواز تاسیس استعالم مالیات
برای ثبت در سامانه بهین ياب و درخواست صدور جواز تاسیس بايد استعالم فوق از سازمان 

 مربوطه اخذ گردد.

 در ابتدای كار جواز تاسیس

 www.behinyab.irبا مراجعه به سايت 
و ورود به بخش سرمايه گذاری و ثبت نام در اين قسمت و گرفتن يوزر و پسورد اطالعات فنی 

همین طرح را در بخش مربوطه وارد كرده و با مراجعه حضوری به سازمان صنعت، معدن و 
 گردد.میتجارت استان به مدت حدود دو روز جواز فوق صادر

 مجوز محیط زيست
بعد از تولید آزمايشی و پیش از اخذ 

 برداریپروانه بهره

پس از گرفتن جواز تاسیس مربوطه از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معرفی 
مکتوب از سوی اين سازمان به اداره محیط زيست استان و بررسی طرح مذكور مجوز فوق نیز 

 گردد.می روز صادر 3در ظرف مدت 

 درهنگام تولید آزمايشی ايران كد
بعد از اولید آزمايشی و مشخص شدن محصول نهايی با مراجعه به شركتهای دارای صالحیت 

 روز نیز ايران كد مربوط به محصول تولیدی دريافت خواهد شد. 2در ظرف 

 بعد از تايید تولید آزمايشی برداریپروانه بهره
و  www.behinyab.irبعد سپری شده مراحل باال و اخذ ايران كد با مراجعه به سايت 

ورود با يوزر و پسورد جواز تاسیس درخواست پروانه بهره برداری نموده و اين مجوز نیز در 
 روز صادر میگردد. 1ظرف مدت 

 زمايشیدر دوره تولید ا استاندارد محصول
با توجه به اينکه گرفتن استاندارد برای همه محصوالت اجباری شده است لذا در هنگام تولید 

باشد كه پس از تايید آزمايشی  نیاز به معرفی محصول تولیدی به سازمان استاندارد می
 محصول تولیدی مجوز از سوی سازمان استاندارد به واحد تولیدی ارايه خواهد شد.

 

http://www.behinyab.ir/
http://www.behinyab.ir/
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 پنجمفصل 

 

 

 بررسی بازار و رقابت
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  رقابت و بازار يبررس  -0
 

 و رقابت در پنج سال گذشته بررسي بازار -10 جدول

 عنوان رديف
 (تنساله گذشته) 5برای دورة 

1388 1389 1391 1391 1392 

  11،713،125   11،713،125   11،713،125   11،713،125   11،713،125  1میزان تولید داخلی 1

  21،981   51،175   11،111   12،213   51،551  2میزان واردات 2

  219،135   251،591   212،117   211،111   121،529  2میزان صادرات 3

  11،579،173   11،511،715   11،511،997   11،118،171   11،198،117  (1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی) 1

  31،819،212   31،172،118   31،159،818   29،113،111   29،119،121  3میزان تقاضای ساالنه برای محصول 5

  21،271،119   19،911،712   19،197،871   19،111،328   18،151،173  (5-1-2+3) كمبود)مازاد( عرضه 1

  21،351،111   22،397،511   22،397،511   19،137،875   11،182،191  )ريال( 1محصولقیمت متوسط فروش  7
 

 

 آینده سال پنج در رقابت و بازار يبررس -13 جدول

 عنوان رديف
 (تن) ساله آينده 5برای دورة 

1393 1391 1395 1391 1397 

  33،211،131   31،319،837   23،199،225   11،911،917   11،713،125  میزان تولید داخلی 1

  12،158   11،318   11،151   18،911   21،738  میزان واردات 2

  189،523   112،917   318،299   293،793   217،817  میزان صادرات 3

  32،721،915   29،911،238   23،317،382   11،172،117   11،537،111  (1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی) 1

  33،111،118   32،118،211   32،188،819   31،735،985   31،289،173  میزان تقاضای ساالنه برای محصول 5

  387،153   2،731،978   8،821،187   21،113،918   21،752،127  (5-1-2+3كمبود)مازاد( عرضه) 1

 31،111،111 )ريال(قیمت متوسط فروش محصول 7

  

  هدف بازار يمعرف -0-1
 تیقابلشود كه و زمانی ارزش افزوده باال برای آن ايجاد می ندارد يیباال تجاری ارزش شیر یكل بطور   

 بهنمودن برای آن فراهم شده و يا محصوالت لبنی مختلف از آن تولید شود.  زهیلياستر با مثال برای شترییب نگهداری

با توجه به وجود  .رسدیم مصرف به منطقه همان در كشور، هر در شده دیتول ریش از ایعمده بخش مذكور ليدال

پتانسیل مناسب شهرستن سقز در تولید علوفه صنعتی و با توجه به آنکه در اين طرح احداث گاوداری صنعتی در جنب 

لبنی در طرح امیدوار بود. اين محصوالت در سراسر از توان به تولید انواع محصوالت بینی شده ست، میطرح پیش

كشور به لبته با توجه به نزديکی باشد. اهای كوچك و بزرگ قابل عرضه به مشتريان نهايی میطريق شبکه فروشگاه

 بینی نمود.توان صادرات را در مورد محصوالتی كه دارای قابلیت نگهداری بااليی هستند به اين كشور پیشعراق می

                                                           
 mimt.gov.irتارنمای وزارت صنعت1 معدن و تجارت:  -1 
 www.tccim.ir: تهران یكشاورز و معادن ع،يصنا ،یبازرگان اتاقتارنمای  -2 

 طبق مصرف سرانه شیر و فرآوردهای لبنی و نیز نرخ رشد جمعیت، میزان تقاضا محاسبه شده است.  -3 
 های فروشنده.استعالم از شركت -1 
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 ششمفصل 

 

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
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 پيشرفت فيزیكي طرح تاکنون:              -3

 ندارد                  □دارد
 و توجهاستان كردستان گذاری و سرمايهاشتغال توسعه فاقد متقاضی است و براساس اولويت اسناد  فعالاين طرح 

 شده است. های استان پیشنهادبه پتانسیل
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 هفتمفصل 

 

 

بندی برنامه عملیاتی و زمان

 اجرای طرح
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 بندی اجرای طرحبرنامه عملياتي و زمان -2

باشد مدت زمان اجرای طرح بعد از حصول اطمینان از تأمین مالی می 17جدول زمانبندی طرح جاری به شرح 

 .بانکی شش ماه خواهد بود وانعقاد قرارداد
 

 جدول زمان بندی اجرای طرح -2-1
 

 طرح بندی اجرایپيش بيني برنامه زمان -12جدول 

 

 مدت: ماه

 شرح                                  

 

 مدت زمان موردنياز

1 2 3 4 0 3 2 1 9 14 11 12 13 14 10 13 12 11 19 24 21 

                      مهندسيانجام مطالعات پيش

                      کسب مجوزهای الزم 

                      تأمين خدمات مهندسي

                      سازیخرید زمين و آماده

                      انتخاب مجری طرح )پيمانكاران(

                      اقدام برای تأمين مالي وانعقاد قرارداد 

                      تجهيز کارگاه

ــاختمان  ــات س ــل عملي ــازی و تكمي س

 سازیمحوطه

        
           

 
 

                      آالتسفارش، خرید و ماشين

                      تأسيسات

                      آالتاندازی ماشيننصب و راه

                      استخدام و آموزش کارکنان

                      برداریبهرهاخذ پروانه

                      توليد تجاری
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 هشتمفصل 

 

 

 برنامه مالی طرح
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 پروژه يمال برنامه  -1
 بيضر و هستند هم معادل فقط فوق یپول یواحدها كه است شده آورده یپول واحد نوع دو ليذ یمال جداول در

 .باشد یم الير 15111 معادل وروي هر آنها ليتبد

 

  ها نهیهز برآورد -1-1
 هانهیهز برآورد -11 جدول

 

 هزینه )معادل یورو( هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف

       2،128،383  119،277 گذاری ثابت سرمايه 1

       321،881  11،111 هزينه های عملیاتی )سرمايه در گردش( 2

       2،719،212  123،717 هزينه تأمین مالی 3

 

 (ایهیسرما هاینهیهز) ثابت یگذار هیسرما برآورد -19 جدول
 

 موضوع ردیف
 هزینه

 )ميليون ریال( 

 هزینه 

 )معادل یورو(

       111،117  1،111 هزينه خريد زمین 1

       21،311  1،181 محوطه سازی و بهبود زمین 2

       187،222  21،925 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3

       1،355،551  11،111 ماشین االت و تجهیزات تولیدی 1

       291،111  13،111 تجهیزات خدماتی و جانبی 5

 - - تجهیزات حفاظتی و محیط زيستی 1

 - - هزينه های سربار 7

 مخارج پیش از تولید 8

       1،122  271 مطالعات پیش از سرمايه گذاری

       7،551  311 مديريت و سازماندهی پروژه

 - - تحصیل تکنولوژی

       118،111  1،811 هزينه های پیش بینی نشده 9

 2،421،441 149،214 جمع

 

 یيات هزینه در گردش جز -24 جدول

 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 هزینه

 )معادل یورو( 

       1،000،244  39،914 هزینه های جاری

       1،211،111  51،151 مواد اولیه 1

       11،815  2،119 نیروی انسانی 2

       31،911  1،391 بازاريابی )به استثنای نیروی انسانی( 3

1 
ساير هزينه 
 های جاری

       111،119  5،111 سوخت 

       85،727  3،858 تعمیرونگهدارى 

       72،585  3،211 متفرقه 

 - 1 استهالك 
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 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 هزینه

 )معادل یورو( 
 - 1 بیمه 

 هزينه اجاره زمین
 )بعد از بهره برداری( 

1 - 

 - 1 ه. ق.ا بهره بردارى

 - 1 سود تسهیالت بانکی 

       411،232  21،994 هزینه های ثابت

 - 1 اولیه مواد 5

       113،332  5،111 نیروی انسانی 1

 - 1 بازاريابی )به استثنای نیروی انسانی( 7

       219،281  9،118 هزينه استهالك 8

9 

ساير 
های هزينه

 ثابت

       27،777  1،251 سوخت 

       21،132  911 تعمیرونگهدارى 

       1،127  298 متفرقه 

       1،531  211 بیمه 

         -  1 هزينه اجاره زمین )بعد از بهره برداری(

       1،351  11 ه. ق.ا بهره بردارى

       112،129  1،118 سود تسهیالت بانکی 

 2،443،932 91،921 جمع

 
 

 اتي در ظرفيت اسمي اطالعات عملي -21 جدول

 شرح

 هزینه متغير هزینه ثابت جمع

 درصد معادل یورو ميليون ریال
 مبلغ

 درصد
 مبلغ

 )معادل یورو( )ميليون ریال( )معادل یورو( )ميليون ریال(

 - - %111 - - %1 - - مواد خارجي

 1،211،111 51،151 %111 - - %1 1،211،111 51،151 مواد داخلي

 1،211،111 51،151 %111 - - %1 1،211،111 51،151 جمع مواد اوليه

 11،815 2،119 %35 83،321 3،719 %15 128،187 5،718 دستمزد توليدی

 111،119 5،111 %81 27،777 1،251 %21 138،881 1،251 سوخت

 85،727 3،858 %81 21،132 911 %21 117،159 1،822 تعميرونگهدارى

 72،585 3،211 %5 1،127 298 %5 79،212 3،515 متفرقه

 - - %1 219،281 9،118 %111 219،281 9،118 استهالک

 - - %1 31،111 1،351 %111 31،111 1،351 حقوق کادر اداری

هزینه توزیع و 

 فروش
1،391 31،911 1% - - 111% 1،391 31،911 

هزینه دفتر 

 مرکزی
- - 111% - - 1% - - 

 - - %1 1،531 211 %111 1،531 211 بيمه
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 شرح

 هزینه متغير هزینه ثابت جمع

 درصد معادل یورو ميليون ریال
 مبلغ

 درصد
 مبلغ

 )معادل یورو( )ميليون ریال( )معادل یورو( )ميليون ریال(

هزینه اجاره زمين 

بهره )بعد از 

 برداری(

- - 111% - - 1% - - 

ه. ق.ا بهره 

 بردارى
11 1،358 111% 11 1،358 1% - - 

سود تسهيالت 

 بانكي
1،199 111،125 111% 1،199 111،125 1% - - 

 1،000،244 39،914 ــ 411،232 21،994 ــ 2،443،932 91،921 جمع

 

  درآمدها برآورد -1-2
 یبردار بهره از پس اول سال 0 در پروژه یآمدها در -22 جدول

 4فصل  3فصل  2فصل  1فصل  موضوع ردیف
جمع سال 

1 
 0سال  4سال  3سال  2سال 

 داخلی منابع 1
 58277 51325 11371 31123 29119 7،281 7،281 8،731 5،821 میلیون ريال

 1،295،131 1،111،515 981،193 812،712 117،193 111،773 111،773 191،128 129،119 معادل يورو

 قراضه ارزش 2
 ثابت های دارائی

 1 1 1 1 1 - - - - میلیون ريال

 - - - - - - - - - وروي معادل

3 
 دفتری ارزش

 در سرمايه
 گردش

 1 1 1 1 1 - - - - میلیون ريال

 - - - - - - - - - وروي معادل

 ساير 1
 1 1 1 1 1 - - - - میلیون ريال

 - - - - - - - - - وروي معادل

 

  پروژه یبردار بهره زمان مدت  -1-3
 سال 18حداقل 

 

  یسر به سر نقطه ليتحل  -1-4
ساير موارد مربوط به تحلیل باشد. درصد می 3115به محاسبات مالی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر  توجهبا 

 آمده است: 23نقطه سر به سر در جدول 

 
 

 رحطتحليل نقطه سربسر  -23 جدول

 واحد شــرح

 تن 1121 مقدار تولید در نقطه سربسر
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 مبلغ فروش در نقطه سربسر
 میلیون ريال 1113711

 معادل يورو       981،821
 درصد 3111 درصد استفاده از ظرفیت اسمی در نقطه سربسر

 درصد 1918 حاشیه سود

 

  دهیفا – نهیهز ليتحل -1-0
 

 پروژه يبازده یها شاخص جدول -24 جدول

       129،911  ارزش حال كل هزينه دوره اجرا و بهره برداری

       189،192  كل درآمد دوره اجرا و بهره برداریارزش حال 

       NPV  59،178خالص ارزش فعلی 

       B/C  1111نسبت درآمد به هزينه 

       IRR  31122نرخ بازده داخلی 
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  پروژه تيحساس زيآنال انجام  -1-3
 IRRباشد كه در اين نقطه فروش می قیمت درصدی 12 افرايشمقدار نرخ بازده داخلی مربوط به  كمترين

گذاری و های سرمايهبر حسب تغییرات قیمت فروش، هزينه IRRتغییرات  باشد. میدرصد  2112محاسبه شده 

 .آمده است1 نمودارشده در های تولید هزينه
 

 
 

 
 تحليل حساسيت -1 نمودار

  

12 8 4 0 -4 -8 -12

قیمت فروش 21.2 24.6 28 31.2 34.5 37.7 40.8

کل هزینه تولید 23.7 26.2 28.7 31.2 33.8 36.3 38.8

کل سرمایه ثابت 27 28.3 29.7 31.2 32.9 34.6 36.4

قیمت فروش

کل هزینه تولید

کل سرمایه ثابت
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  یبند جمع -1-2
 "پروژه یاقتصاد مباحث خالصه " -20 جدول

 ظرفيت اسمي و واحد آن نام محصول توليدی (ISICفعاليت با ذکر کد )عنوان دقيق  نوع فعاليت

 تن 1511 شیر و فرآوردهای لبنی 15211111 تولیدی

 ازين مورد يانسان یروين  ساالنه گردش در هیسرما  ثابت یگذار هیسرما کل اجرا دوره طول

 نفر 58 (وروي معادل)   321،881 (الير ونیلیم) 11،111 (وروي معادل)  2،128،383 (الير ونیلیم) 119،281 ماه 21

 بازده نرخ

 IRR يداخل
  يمتقاض آورده NPV  يفعل ارزش خالص

 نهیهز به منافع نسبت

B/C* 

       1111 (وروي معادل)  1،993،991 (الير ونیلیم) 89،731 (وروي معادل) 1،315،173 (الير ونیلیم) 59،178       31125

 

  پروژه یاجرا دوره در ارز نرخ راتييتغ برآورد  -1-1
باشد، ولی با اين وجود صورت دقیق ممکن نمیبینی نرخ ارز بهپیش 1392ارزی در سال  نوساناتبا توجه به 

 باشد.درصدی نرخ برابری يورو  با ريال در هر سال محتمل می 15افزايش 
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 نهمفصل 

 

 

مین ای، روش تأنیازهای سرمایه

 و تضامن
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 ای، روش تأمين و تضامننيازهای سرمایه -9
  ازين مورد یارز هیسرما -9-1

 یبرا. است شده گرفته نظر در آالت نیماش نیتام نهيهز فقط( ساخت دوره)اول سال در 21 جدول به توجه با

 نيا و شود نیتام كشور خارج از د،یتول تیظرف به توجه با ازین مورد هیاول مواد كل زانیم درصد 35 اگر بعد یهاسال

 را خود تیظرف درصد 11 ساالنه بتواند و دينما كار به شروع خود تیظرف درصد 11 با دیتول اول سال در یدیتول واحد

 . است شده محاسبه شيافزا درصد 11 صورت به زین هیاول مواد مقدار یبعد یهاسال در لذا دهد شيافزا
 

 سرمایه ارزی موردنياز طرح -23 جدول

 

  ازين مورد هیسرما نيمأت و مشارکت نحوه -9-2
 نیتأم در كهنيا به نظر. است شده مشخص گذارهيسرما شركت و عامل بانك نیب مشاركت نحوه 27 جدول در

 آالتنیماش هیكل نیتأم یخارج گذارهيسرما یبرا لذا دارد وجود یداخل و یخارج دارسهام وجود امکان  شركت، هيسرما

 زده نیتخم  وروي1،355،551  آالت نیماش نیتأم یبرا یخارج گذارهيسرما سهم. است شده گرفته نظر در دیتول خط

 نیتام نحوه شود، نیتأم كشور داخل عامل بانك و یداخل دارسهام لهیوس به یگذارهيسرما یمابق اگر و است شده

 51 زین گردش در هيسرما كل از ،یداخل دار سهام درصد 21 و بانك سهم درصد81 صورت به ثابت یگذار هيسرما

 با همراه طرح اجرای محل. گرددیم نیتام یداخل دار سهام توسط زین درصد 51 و عامل بانك سهم عنوان به درصد

 .گرفت خواهند قرار استفاده مورد بانکی هایتضمین تريناصلی عنوان به موجود، تأسیسات و آالتماشین
 

  طرح هیسرما نيتأم و مشارکت نحوه -22 جدول

 شرح
 جمع مورد نياز انجام شده

 درصد
 معادل یورو ميليون ریال معادل یورو ميليون ریال معادل یورو ميليون ریال

سهم 
 شركت

 %1 1 1 - 1 1 1 سرمايه

 %73 1،993،991 89،731 1،993،991 89،731 1 1 جاری شركا

 %23 1،993،994 19،234 1،993،994 19،234 4 4 جمع سهم شرکت

 سهم بانك

تسهیالت 
 ريالی

0 1 1 21،771 591،889 21،771 591،889 22% 

0 1 1 7،221 111،111 7،221 111،111 1% 

 %27 755،333 33،991 755،333 33،991 1 1 جمع تسهیالت ريالی

 %1 - - - - 1 1 تسهیالت ارزی

 %22 200،333 33،994 200،333 33،994 4 4 جمع سهم بانک

 %144 2،249،322 123،224 2،249،322 123،224 4 4 جمع  کل

 (وروی)  ازين مورد ارز زانيم (الیر ونيليم) هیسرما زانيم سال ردیف

       1،355،551        11،111  اول )دوره ساخت( 1

       251،111        11،135  دوم 2

       291،151        13،311  سوم 3

       338،811        15،211  چهارم 1

       381،151        17،152  پنجم 5
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  هیسرما بازگشت زمان   -9-3
 

 زمان بازگشت سرمایه -21 جدول

 چهارم سال دوره بازگشت سرمايه)سال(

 %25 برگشت()معکوس دوره  نرخ بازگشت ساالنه
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ها و مزایای ها، ویژگیمشوق

 طرح
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  طرح یایمزا و هايژگیو ها،مشوق -14
 توان موارد زير بر شمرد:خاص اين طرح را می مزايای

 سند آمايش( -گذاری) سند توسعه اشتغال و سرمايه اشاره به طرح در دو سند مادر و باالدستی استان كردستان 

 وجود پتانسیل باالی استان در پرورش دام از جمله دسترسی به مراتع و امکان كشت انواع علوفه صنعتی 

  بازارچه( و  رچه فعال مرزی در شهر سقزاوجود باز عضو،هزار نفر  281تعاونی مرزنشین با حدود  13وجود(

 نمايدبند در بانه امکان صادرات را تسهیل میاننزديکی به مرز رسمی سیر

 گذاری در استان كردستان عبارتند از:های سرمايهمشوق از اصلی ترين برخیچنین هم

  درصد نرخ بهره از محل صندوق توسعه ملی 3اعطای تسهیالت ارزی با 

 ای بارات توازن منطقهقیمت ارزان از محل اعت تأمین زمین، آب، برق، گاز و ساير خدمات زيربنايی به 

 11شهرستان از  8در مناطق محروم استان، شامل  برداری واحد تولیدیمعافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره 

 شهرستان استان

كه  13/11/1389ای در مناطق غرب و شرق كشور مصوب گذاری توسعهبه موجب طرح توسعه و تسهیل سرمايه

 :گذاری در استان لحاظ شده استهايی به شرح زير برای سرمايه، مزيتیردگاستان كردستان را نیز در بر می

  ،نرخ سود تسهیالت اعطايی ريالی و ارزی اعطايی برای ايجاد و توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی

نامه به مدت ده سال به میزان پنجاه كشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع اين تصويب

التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی شود. مابهمصوب شورای پول و اعتبار تعیین می درصد نرخ

 شود.درج می

 های درصد از سرجمع اعتبارات طرح 15های موضوع طرح، حداقل ساالنه عالوه بر سهم معمول استان

نامه به ( اين تصويب1فنی و اعتباری مندرج در بودجه ساالنه در مناطق موضوع تبصره ماده ) هایكمك

ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی، فرهنگی و خدماتی كه دارای توجیه فنی اقتصادی و طرح

 يابد.مالی است اختصاص می

 های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنايع ايران، توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شركت

درصد  هنامه حداقل پانزدهای موضوع اين تصويبعالوه بر سهم معمول استانملی صنايع پتروشیمی موظفند 

چهارم  ه( قانون اصالح موادی از قانون برنام29های جديد خود از محل منابع موضوع ماده )گذاریاز سرمايه

در های غیر دولتی گذاری مشترك با بخش( قانون اساسی را به سرمايه11های كلی )توسعه و اجرا سیاست

 دهند. مناطق موضوع طرح اختصاص می

 كشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق كشور كه  ،های بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنیطرح

 نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاريخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف شوند.

  ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسب با نیاز است كه به منظور تقويت بانك موظفبانك مركزی

 ها قرار دهد.نامه در اختیار آنهای موضوع اين تصويبهای استانبانك
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 نامه در مورد بررسی، تصويب و پرداخت تسهیالت به های موضوع اين تصمیمهای استاناختیارات بانك

 يابد.میلیارد ريال و ده میلیون دالر منابع ارزی افزايش می صديكقتصادی تا سقف های تولیدی و اطرح

 ربط های ذیريزی و توسعه استانجمهور و شورای برنامهريزی و نظارت راهبردی ريیسمعاونت برنامه

موضوع  های مناطقها و طرحای ملی و استانی مصوب ساالنه پروژه، اعتبارات تملك دارايی سرمايهموظفند

 تخصیص دهند. درصد 111طرح را با رعايت ترتیبات قانونی به مدت پنج سال به میزان 

 های زيربنايی مناطق موضوع طرح، در بودجه سالیانه در اولويت اجرا قرار گیرند. طرح 

 توان به دو نکته زير اشاره نمود:گذاری خارجی میبا سرمايه رابطهدر 

 میمستق مشاركت قيطر از یرانيا یخصوص بخش یبرا مجاز یاحوزه هیكل در یخارج میمستق یگذار هيرماس 

 هيسرما هيسرما سهم درصد، موجود یهاشركت در اي ديجد یهاطرح در چه یرانيا یشركتها هيسرما در

 حفظ به قادر یخارج گذارانهيكه سرما بود عيشا آنچه خالف بر ،یرانيا یحقوق اشخاص در یخارج گذاران

 دولت یعموم استیس با یحت یتيمحدود نیچن. است نشده محدود باشند، ینم رانيا در سهام از %19 از شیب

 گذاری خارجی()منبع: قانون سرمايه .باشد یم تضاد در یجار قانون و یخارج یگذار هيسرما رشيپذ نهیزم در

 فيتعر یگذارهيسرما نوع هر انجام امکان كه یقرارداد باتیترت شکل به یخارج “میرمستقیغ“ یگذار هيسرما 

 كه یباتیترت گرچه. سازدیم فراهم را میمستق یگذارهيسرما جزهب ،یخارج یگذارهيسرما قيتشو قانون در شده

 مشاركت باتیترت به محدود اندهشد شناخته تیرسم به یخارج یگذارهيسرما تيحما و قيتشو قانون در

 اما باشند یم( BOT) یواگذار و یبردار بهره ، ساخت یهاروش انواع و( Buy Back) متقابل عیب ، یمدن

 مختلف انواع به توان یم مثال عنوان به. شوندیم یبندمیتقس یمختلف انواع به خود فوق باتیترت از كيهر

 و ،اجاره ،ساختیبردار بهره و كیتمل ساخت ،(BOOT) انتقال و یبرداربهره ك،یتمل ، ساخت یروشها

 یاهپروژ یمال نیتام باتیترت نیهمچن و هاآن رينظا و( ROT) انتقال و یبردار بهره ،یبازساز ،( BLT)انتقال

 واجد اي ليما یخارج گذار هيسرما آن در كه یگذار هيسرما نوع هر گريد انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و

 عنوان با كه عیوس طبقه نيا در نباشد مشترك شركت تیمالک و هيسرما از یسهم داشتن یبرا الزم طيشرا

 گذاری خارجی()منبع: قانون سرمايه .ردیگ یم جا شود یم شناخته “میمستق ریغ“ یگذار هيسرما

 
 


