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 فصل اول: چكيده مطالعات فني، اقتصادی و مالي طرح -0
 

 فروکتوز و شربت فروکتوز نام محصول

 افغانستان ترکمنستان، عراق، ایران، محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده

 در صنایع تخميری ،نانوایي،آبميوه ها موارد کاربرد محصول

 تن 2411 ظرفیت پیشنهادی طرح

 نشاسته ذرت مواد اولیة اصلی

 تن  293،191 برداریکمبود عرضه يا تقاضای پیش بینی شده در بازار محصول در آغاز دورة بهره

زمین، ابنیه و مستحدثات 
 نیازمورد 

 5511 زمین )متر مربع(

 0111 فضای تولید )متر مربع(

 511 انبار )متر مربع(

 51 تأسیسات )متر مربع(

 95 اداری )متر مربع(

مصرف ساالنة تسهیالت 
 زيربنايی

 1163 آب )متر مکعب(

 491151 برق )کیلووات ساعت(

 0944111 گاز)متر مکعب(/ ساير سوختهای مايع)لیتر(

 مورد نیاز گذاری ثابتسرمايه
 ميليون ریال 52،499

 یورو0،011،141

 سرمايه درگردش مورد نیاز
 ميليون ریال 49،699

 یورو  0،114،429

 مجموعه سرماية ثابت و درگردش
 ميليون ریال 011،396

 یورو  2،230،119

 31 زايی )نفر(نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاریدر کل سرمايه سهم آوردة نقدی سهامدارن
 ميليون ریال 19،536

 یورو 0،511،649

 ساير منابع مورد نیاز

 کوتاه مدت
 ميليون ریال 24،041

      یورو 531،444

 بلند مدت
 ميليون ریال 6،921

      یورو 093،996

 ماه 01 دورة زمانی ساخت طرح

 %4973 گذاریطرح برای کل سرمايه (IRR)نرخ بازده داخلی 

 011% (ROCE)کار گرفته شده بازده سرمايه به نرخ
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 موقعيت طرح -2
 کردستان استان  -2-0

درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده  2 حدود 1385در سال نفر جمعیت 1138222 بااستان کردستان 
میلیون متر مکعب و  7175باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان کیلومتر مربع مساحت می 22137دارای استان است. 

 اين از باشد کهمیلیارد متر مکعب می 1های استان میلیون متر مکعب است و حجم آب رودخانه 1122آب زير زمینی 
 به کشور مستعد هایاستان از یيک کردستان 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
 1125باشند. آب استحصال شده در استان می سد 22 نیز کردستان استان مطالعه دست در سدهای تعداد. باشندمی

های باشد. طول بزرگراهمیلیون متر مکعب می 11های صنعتی آب مصرف شده در فعالیتمیلیارد متر مکعب است و 
کیلومتر است.  3585های روستايی کیلومتر و راه 1222های فرعی کیلومتر، راه313های اصلی کیلومتر، راه 11استان 

 متر است.میلی 51812بارندگی استان نیز ساالنه 
 ونیلیم 11 از شیب که باشدیم یبرداربهره حال در فعال معدن 215 یدارا 1322تا اواخر سال  کردستان استان

اين معادن شامل  .باشدیم نفر 2522 از شیب معادن نيا يیزااشتغال. شودمی استخراج هاآن از انهیسال یمعدن مواد تن
 ت،یدولوم کا،یم سپار، فلد کوارتز،ی)ساختمان عناصرتراورتن(،  و گرانیت قرمز، مرمريت های تزيینی )مرمريت،سنگ
 باشد. ( میتيبار و طال مس،)شده کشف لیپتانس( و موانیآنت منگنز آهن، سنگی)فلز عناصری(، آب نمك ل،يبر ن،يفلور

ای از کیلومتر مرز مشترك با کشور عراق موقعیت جغرافیايی خاص و ويژه 232با برخورداری از کردستان استان 
، باشدکردستان تا دريای مديترانه کمتر از فاصله تهران تا بندرعباس می فاصلهاز آنجا که  لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 

نجا به کشورهای اروپايی آ احل دريای مديترانه و ازصادرات زمینی تا سوتوان لذا از طريق مرزهای استان به راحتی می
تواند دروازه گردد و کردستان میانجام داد و از اين لحاظ استان برای کل کشور هم مزيت محسوب می و آفريقايی

  مبادالت خارجی کشور با همسايگان غربی تا اروپا باشد.

 
 کردستان موقعيت استان -0 تصویر
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 کامياران شهرستان -2-2
 یمسکون مناطق و مراتع جنگل، ،یزراع یاراض هیکل انضمام به 1388 سال انيپا تا ارانیکام شهرستان وسعت

اين شهرستان از غرب، جنوب و شرق به استان کرمانشاه، از شمال به  .است بوده مربع لومتریک  2211 ،... و
 است.محدود شده های سروآباد، سنندج و دهگالنشهرستان

 شهرستان یيايجغراف مختصات -0 جدول

 شهرستان

 عرض شمالی طول شرقی

 حداقل حداکثر حداقل حداکثر

 درجه دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه درجه دقیقه

 47 73 43 9 74 47 74 02 کامیاران

 
متر ارتفاع  1155کیلومتری شهر سنندج واقع شده و دارای 12مترمربع ، در  1852شهرستان کامیاران با مساحت 

آب صنعتی شهرستان هیچ آلودگی  متر مکعب است.میلیون 117باشد. منابع آب زيرزمینی شهرستان از سطح دريا می
تأمین برق شهرستان از طريق شبکه توزيع بوده و و در زمینه پست  باشد.می mg/L222میکروبی نداشته دارای سختی 

 است.  718فشار قوی دارای دو  پست 
د. هزينه باشکیلومتر راه فرعی می 75کیلومتر راه اصلی )آسفالته( و  111اين شهرستان فاقد بزرگراه بزرگراه، 

ريال، از مرکز شهرستان به نزديك ترين بندر صادراتی  1222حمل بار از مرکز شهرستان به مرکز استان هر تن/کیلومتر 
ترين فرودگاه با مرکز باشد. فاصله نزديكريال می 1222ترين مرز زمینی ريال و از مرکز شهرستان به نزديك ژ7222

 188کیلومتر، از بندر صادراتی خرمشهر   111باشد. فاصله مرکز شهرستان از مرکز استان کیلومتر می 12شهرستان 
 باشد. کیلومتر می 172ترين مرز زمینی کیلومتر و از نزديك 527کیلومتر و  از بندر انزلی 

 
 کامياران شهرستان تيموقع -0نقشه 
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  پروژه تيموقع  -2-3

 آمده است.  1491صنعتی شهرستان کامیاران در سال  هایشهركوضعیت  2 جدولدر 
 

 0390 سال ابتدای در کامياران شهرستان يصنعت یهاشهرک تيوضع -2 جدول

نام شهرک ناحیه یا 

 مجتمع صنعتی

فاصله 

از شهرک 

مرکز 

 شهرستان

 کیلومتر

وسعت 

 شهرک

 )هکتار(

 امکان

تهیه 

زمین 

صنعتی 

در 

 شهرک

وضعیت راه 

دسترسی 

به شهرک 

 یا مجتمع

 دسترسی

به برق 

صنعتی در 

 شهرک

 دسترسی

به گاز در 

 شهرک

دسترسی 

به آب در 

 شهرک

دسترسی 

به تلفن در 

 شهرک

قیمت هر 

متر مربع 

در زمین 

شهرک 

 )ریال(

دسترسی 

به 

ساختمان 

صنعتی 

پیش 

 ساخته

شهرک صنعتی 

 کامیاران
 دارد 422222 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 13.24 1

ناحیه صنعتی 

 کامیاران
1 - - - - - - - - - 

 .0931های صنعتی استان کردستان منبع: شرکت شهرک

 

 

 
 نقشه موقعيت شهرک صنعتي کامياران -2 تصویر
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 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 کوهستانی سرد و هوااستان کردستان با دارا بودن آب 

میلی متر )بیش از دو برابر  522 بیش ازبا دارا بودن بارندگی کلی استان کردستان  به طوری قرارگرفته است، اترانهيمد

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

 

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

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

اينکه استان کردستان دارای يك نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق بوده و چندين نیروگاه تولید برق ديگر در کنار 

شود از نظر تامین برق مصرفی مشکلی در اين استان لذا پیش بینی می باشدسدهای موجود در استان در حال احداث می

 وجود نخواهد داشت. 

 

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

دارای انشعابات گاز طبیعی شهری بوده و بدين ترتیب تمامی ها باشد. اکثريت شهرستانخصوص گاز طبیعی می

 باشند.درصد می22ها دارای ضريب نفوذ گاز شهری نزديك به شهرستان
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 ونقلهای حملدسترسي به زیرساخت 
های زمینی جادهو ها خصوص در کشور ايران راهکاال به حمل و نقلترين راه ارتباطی برای اولین و عمده

باشند و اغلب های اصلی ورود به استان کامالً آسفالت بوده و تقريباً در حال تبديل شدن به بزرگراه میهباشد. رامی

 باشد.های فرعی استان آسفالته میراه

 

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

های آن مشکلی ندارد و تقريباً قادر به تامین شود، و استان کردستان از لحاظ مخابراتی و تامین زيرساختاحساس می

 اين زير ساخت در اقصی نقاط استان است.

 ها مشخص شده است:های موردنیاز طرح و محل تأمین آنزيرساخت 3 جدولدر 

 هاها و محل تامين آنزیر ساخت -3 جدول

 محل تأمين زیرساخت فاصله تا محل پروژه زیرساخت مورد نياز ردیف

 شهرکهای صنعتیشرکت  2 آب 1

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 برق 2

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 گاز 3

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 مخابرات 1

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 راه اصلی 5

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 راه فرعی 1

 12 فرودگاه 7
 5فقط يك فرودگاه و آن هم در مرکز استان و در فاصله 

 سنندج قرار دارد.کیلومتری از مرکز شهر 

 188 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 مرکز 
های خوبی در مسیر قرار دارد استان آسفالت بوده و تقريباً بزرگراه

 لذا مشکلی از اين لحاظ وجود ندارد.

 ايستگاه راه آهن 2

ترين ايستگاه قطار در نزديك

 شهر زنجان واقع شده است
 کیلومتر 321

خط راه آهن استان تقريباً در حال احداث است و پیش بینی 

های آينده ارتباط از اين طريق نیز به ديگر شود در سالمی
 های همجوار برقرار شود.استان
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 مشخصات فنی طرح
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 طرح يفن مشخصات  -3
  محصولمعرفي  -3-0

 .است شده ليتبد فروکتوز به «Âزومرازيا»Â نام به یميآنز توسط گلوکز آن در که است ذرت شربت ینوع
 محصوالت از یکي فروکتوز از یغن شربتاست  ساکاروز از ترنيریش درصد 75 باًيتقر که است یديمنوساکار فروکتوز،
 فروکتوز از یغن شربت .است گرفته قرار استفاده مورد يیدارو و يیغذا عيصنا در گسترده طور به که است مهم تجاری

 و است سوکروز مشابه کاربردی خواص و ینيریش دارای و مزاحم طعم چیه بدون ن،يریش مزه دارای شفاف یعيما
 . باشدیم خود به مخصوص بوی دارای

 

       
 شربت فروکتوز-4 ریتصو

 
 

 کد تجاری/گمرکي/صنعتي محصول -3-0-0

 باشد.می 1جدول محصوالت طرح جاری به شرح  کد 311بندی آيسیك طبقه سیستم اساس بر
 

 کد آیسيک محصوالت مورد نظر -4جدول 

 
 
 

 www.mimt.gov.ir  وزارت صنعت، معدن وتجارت

 
 

کد تعرفه بر پايه آن   که باشدمی بروکسل یبندطبقه ،رانيا یخارج یبازرگان در استفاده مورد یبندطبقه روش
 .باشدمی 5جدول  محصول طرح جاری به شرح 

 شماره تعرفه گمرکي -5جدول 

 واحد سنجش حقوق ورودی شماره تعرفه گمرکي شرح

 کیلوگرم 12 17225222 شیمیائی نظر از خالص فروکتوز

 فروکتوز وزنی %52 از بیش حاوی که،فروکتوز های شربت و فروکتوزها ساير
 قندمعکوس استثنای به باشد

 کیلوگرم 12 17221222

 www.irica.gov.irگمرک جمهوری اسالمي ایران
 

 ISICکد  نام کاال

HFCS  شده فروکتوزغنی شربت  15121225 
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 مشخصات فني -3-0-2

 در معموالً) متفاوت یهاغلظت با HFCS اي فروکتوز از یغن شربت فروکتوز و گلوکز از یمخلوط یفرآور از استفاده با

 ذرت یهاشربت. است دیمف ابتيد به مبتال افراد بهبود در که گرددیم دیتول( فروکتوز ٪22 و ٪55 ،٪12 غلظت سه
 تا 122 و %122 تا 25 ؛%25 تا 22 معادل بیترت به ساکارز، به نسبت ینيریش لحاظ از %22 و %55 ، %12 پُرفروکتوز

 فروکتوز تیحالل شود.برای تولید اين نوع شربت از روش آنزيمی تولید فروکتوز استفاده می .دارند ینيریش ساکارز 132%
 ینيریش شکر برابر 1173 فروکتوز. است یعیطب دراتیکربوه نيتر نيریش فروکتوز. است یگريد قند هر از شتریب آب در

 دارای رطوبت تقريباً باالی هستند. .دارد
 

 محصولهای جایگزین و مكمل کاال -3-0-3

توان به ساير از محصوالت جايگزين میباشد. کتوز میوفر فروکتوز در تهیه شربت غنی شده گلوکز مکمل
 شدن شکسته به یازین قندهای فوق فروکتوز خالف براما  اشاره کرد و نیز شکر مالتوز ،گلوکز مايعقندهای میوه نظیر 

به همین دلیل برای بیماران ديابتی مفید است و مصرف آن نسبت  شود جذب روده در ماًیمستق تواندیم و ندارد بدن در
 باشد.میارجعیت به قندهای فوق دارای 

 
 موارد کاربرد  -3-0-4

 (.میرود بکار کنندمی استفاده آنها از راحتی به مخمرها اينکه تخمیری )بعلت صنايع در  -1

 (.دارند نرمتری بافت محصوالت لذا میرود بکار آب جاذب ایماده عنوان )به نانوايی صنايع  2-

 (.شودمی دما تغییر به محصوالت اين پايداری سبب و هداد کاهش را انجماد نقطه اينکه )بعلت زده يخ محصوالت  3-

 (.میرود بکار ومزه طعم مناسب پايداری شفافیت، ايجاد )بعلت هانوشابه در  1-

 (.گرددمی میوه آب خروج تسريع سبب کند،می ايجاد زيادی اسفری فشار اينکه )بعلت هاآبمیوه  5-
 

  طرح یازهاين -3-2
  ازين مورد یها رساختیز و فضا  -3-2-0

 

 های مورد نياز طرحساختمان -1جدول 

 واحد مساحت شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(

ل کهزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 3،522 3،522 2 3،522،222 مربع متر 1،222 دیتول سالن 1

 752 752 2 3،222،222 مربع متر 252 (محصول) انبار 2

 822 822 2 3،222،222 مربع متر 252 هیاول مواد انبار 3

 188 188 2 2،522،222 مربع متر 75 شگاهيازما 1

 152 152 2 3،222،222 مربع متر 52 ساتیتاس و رگاهیتعم 5

 225 225 2 3،222،222 مربع متر 75 یادار ساختمان 1

 322 322 2 3،222،222 مترمربع 122 یرفاه ساختمان 7

 5،903 5،903 1 جــمـع کــل)ميليون ریال(

       030،369 جمع کل)یورو(
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 باشد.می 7جدول میزان مورد نیاز فضای زير ساختی به شرح 
 سازی طرح   هزینه محوطه -9جدول 

           

 ردیف
 واحد مقدار شرح

 هزینه واحد

 )ریال(

کل  هزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 122 122 2 52،222 مترمربع 2،222 عملیات خاکی وتسطیح 1

 حصارکشی پیرامون زمین 2
متر  112

 مربع
222،222 2 

82 82 

 2،875 خیابان کشی و آسفالت 3
متر 
 مربع

282،222 2 
825 825 

 فضای سبز 1
متر  825

 مربع
35،222 2 

22 22 

 72 72 2 2،522،222 عدد 22 روشنايی محوطه 5

 0،166 0،166 1 جـمـع کــل

(وروی)کــل جـمـع  24،092       

 

                                                                                 

  آالت نيماش و زاتيتجه  -3-2-2

 باشد.می 8 جدولبه شرح  آن فروکتوز شربت فروکتوزخط تولیدتجهیزات مورد نیاز 
 آالت موردنياز خط توليدتجهيزات و ماشين -6 جدول

 مورد نياز تجهيزات عنوان

 مخزن مخلوط کردن 

 تجهیزات مايع کردن نشاسته 

 برج مايع کردن محلول نشاسته 

 گرم کننده

 مخزن تبديل به قند 

 مخزن رنگبری اولیه 

 تجهیزات صافی )فیلتر(

 تجهیزات نمك زدايی اولیه 

 تجهیزات ايزومريزاسیون 

 تجهیزات رنگبری ثانويه 

 کنندهتغلیظ 

 اروپايی، آالتماشین واردکننده هایشرکت از قیمت استعالم پايه بر دیتول خط ازین مورد زاتیتجه کل متیق
. است شده محاسبه الير ونیلیم 35،222 ال،ير 15222 وروي هر یازا به که است شده آورد بر يورو 777،778  با برابر

 و یکارگاه زاتیتجه یبرا و وروي 1،222 معادل الير ونیلیم 272 شگاهيآزما زیتجه نهيهز صورت نیهم به نیهمچن
 .است شده محاسبه وروي 2،111 معادل الير ونیلیم 112 زین یادار ملزومات
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  واسطه قطعات و هياول مواد  -3-2-3

 ارايه شده است.  2جدول به شرح فروکتوز مواد اولیه مورد نیاز 
 مواد اوليه مورد نياز  -9جدول 

 ماده اوليه شرح

 نشاسته ذرت

 شده زده نیتخم الير ونیلیم 255،752 با برابر سال كي در هیاول مواد مصرف  شده استعالم متیق مطابق
 .است

 
  يانسان منابع و تیریمد -3-2-4

 

 برداریمدیریت و منابع انساني طرح در زمان بهره -01 جدول

 حقوق پایه )ریال( تعداد سطح مهارت ردیف

 11،222،222 1 متخصص 1

 7،222،222 5 ماهر 2

 5،222،222 12 غير ماهر 3

 

 نيروی انساني در زمان ساخت و راه اندازی -3-2-5

  :3تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز 

 :11 تعداد نیروی کار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز  

  :2 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  -4-0

برای  .باشدمیهای صنعتی استان کردستان شهركمتعلق به شرکت  ،های مورد نظر جهت اجرای طرحزمین
تهیه زمین کافی است جواز تأسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دريافت شود و از سوی اين سازمان 

درصد میلغ  32ها به صورت پرداخت واگذاری اين زمینهای صنعتی استان معرفی گردد. متقاضی به شرکت شهرك
های صنعتی هر سه ماه يکبار به شرکت شهركنی و در مقاطع زما صورت ده قسطصورت نقد و مابقی بهارزش زمین به

  شود.می انجاماستان کردستان 
 

  ازهايامت و معنوی مالكيت  -4-2
 ارايه هایشرکت و باشدمی موجود کشور 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 کننده
 .نیست معنوی مالکیت حقوق پرداخت  و مشخص

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

 ازين مورد یمجوزها -00 جدول

 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

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

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

 در ابتدای کار 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 کرده و با مراجعه حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به مدت حدود دو روز 

 گردد.میجواز 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 

 گردد.می روز صادر 3سازمان به اداره محیط زيست استان و بررسی طرح مذکور مجوز فوق نیز در ظرف مدت 

 درهنگام تولید آزمايشی ايران کد
روز نیز  2بعد از اولید آزمايشی و مشخص شدن محصول نهايی با مراجعه به شرکتهای دارای صالحیت در ظرف 

 ايران کد مربوط به محصول تولیدی دريافت خواهد شد.

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

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

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

باشد که پس از تايید محصول تولیدی مجوز از سوی سازمان معرفی محصول تولیدی به سازمان استاندارد می
 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  -5
 و رقابت در پنج سال گذشته بررسي بازار -02 جدول

 عنوان رديف
 (تنساله گذشته) 5برای دورة 

1387 1388 1382 1322 1321 

 122 122 122 122 122 1میزان تولید داخلی 1

 12،713 5،321 132 228 71 2میزان واردات 2

 - - - - - 2میزان صادرات 3

 11،113 5،721 532 128 171 (1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی) 1

 218،112 211،752 212،327 232،228 237،552 3میزان تقاضای ساالنه برای محصول 5

 237،177 232،212 211،788 232،312 237،278 (5-1-2+3)  کمبود)مازاد( عرضه 1

 32،252،222 33،257،522 28،813،875 21،531،221 22،851،152 )ريال( 1قیمت متوسط فروش محصول 7
 

 

 آینده سال پنج در رقابت و بازار يبررس -03 جدول

 عنوان رديف
 (تن) ساله آينده 5برای دورة 

1322 1323 1321 1325 1321 

 127،222 22،222 122 122 122 میزان تولید داخلی 1

 12،155 13،238 32،211 21،717 15،222 میزان واردات 2

 - - - - - میزان صادرات 3

 112،715 135،258 31،311 22،117 15،122 (1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی) 1

 322،522 227،511 221،122 221،183 288،725 میزان تقاضای ساالنه برای محصول 5

 132،777 111،588 213،282 212،537 273،221 (5-1-2+3) کمبود)مازاد( عرضه 1

 17،222،222 )ريال(قیمت متوسط فروش محصول 7

  

  هدف بازار يمعرف -5-0
مصرف سرانه که ، و انواع مربا تولید نوشابهسطوح مختلف صنايع غذايی از جمله شربت فروکتوز در با توجه به کاربر 

لیتر می باشد و کاربرد اصلی شربت فروکتوز در صنايع نوشابه سازی است لذا صنايع نوشابه  12نوشابه در کشور حدود 
کشورهای طبق آمار صادرت سه سال گذشته  . همچنانباشدهدف اصلی اين محصول میبازار سازی داخل کشور 
اند لذا کشور عراق با توجه به نزديکی به ترکمنستان بیشترين واردات اين محصول را از ايران داشتهعراق، افغانستان و 
  خوبی برای اين محصول باشد. تواند بازار خارج از کشوراستان کردستان می

  

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

استفاده میشود و با در نظر گرفتن نرخ رشد جمعیت میزان گرم فروکتوز  8میلی لیتر  122لیتر میباشد و در هر  12با توجه به مصرف سرانه نوشابه در کشور که   -3 
 تقاضای ساالنه برای اين محصول محاسبه شده است.

 های فروشنده.استعالم از شرکت -1 
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 ششمفصل 

 

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
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 پيشرفت فيزیكي طرح تاکنون:              -1

 ندارد                  □دارد
و توجه به استان کردستان گذاری و سرمايهاشتغال توسعه اين طرح فعال فاقد متقاضی است و براساس اولويت اسناد 

 شده است. های استان پیشنهادپتانسیل
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 هفتمفصل 

 

 

بندی عملیاتی و زمانبرنامه 

 اجرای طرح
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 بندی اجرای طرحبرنامه عملياتي و زمان -9
باشد مدت زمان اجرای طرح بعد از حصول اطمینان از تأمین مالی می 11جدول زمانبندی طرح جاری به شرح 

 .بانکی شش ماه خواهد بود وانعقاد قرارداد

 جدول زمان بندی اجرای طرح -9-0
 

 طرحبندی اجرای پيش بيني برنامه زمان -04جدول 

 

 مدت: ماه

 شرح                                  

 

 مدت زمان موردنياز

0 2 3 4 5 1 9 6 9 01 00 02 03 04 05 01 

                 مهندسيانجام مطالعات پيش

                 مجوزهای الزم  کسب

                 ين خدمات مهندسيتأم

                 سازید زمين و آمادهخری

                 خاب مجری طرح )پيمانكاران(انت

                 ام برای تأمين مالي وانعقاد قرارداد اقد

                 تجهيز کارگاه

ــاختمان تكم ــات سـ ــل عمليـ ــازی و يـ سـ

 سازیمحوطه
            

    

                 آالترش، خرید و ماشينسفا

                 يساتتأس

                 آالتاندازی ماشينو راه نصب

                 خدام و آموزش کارکناناست

                 برداریبهرهپروانه اخذ

                 يد تجاریتول
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 هشتمفصل 

 

 

 برنامه مالی طرح
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 پروژه يمال برنامه  -6
 ليتبد بيضر و هستند هم معادل فقط فوق یپول یواحدها که است شده آورده یپول واحد نوع دو ليذ یمال جداول در

 .باشد یم الير 15222 معادل وروي هر آنها

  ها نهیهز برآورد -6-0
 هانهیهز برآورد -05 جدول

 

 هزینه )معادل یورو( هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف
       1،111،112  52،122 گذاری ثابت سرمايه 1

       1،211،122  17،822 هزينه های عملیاتی )سرمايه در گردش( 2

       2،231،212  122،328 هزينه تأمین مالی 3

 

 (ایهیسرما هاینهیهز) ثابت یگذار هیسرما برآورد -01 جدول

 موضوع ردیف
 هزینه

 )ميليون ریال( 

 هزینه 

 )معادل یورو(

       73،333  3،322 هزينه خريد زمین 1

       21،172  1،288 زمینمحوطه سازی و بهبود  2

       131،382  5،213 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3

       777،778  35،222 ماشین االت و تجهیزات تولیدی 1

       25،131  1،281 تجهیزات خدماتی و جانبی 5

 - - تجهیزات حفاظتی و محیط زيستی 1

 - - هزينه های سربار 7

 تولیدمخارج پیش از  8

       5،281  212 مطالعات پیش از سرمايه گذاری

       7،122  331 مديريت و سازماندهی پروژه

 - - تحصیل تکنولوژی

       51،121  2،311 هزينه های پیش بینی نشده 2

 0،011،141 52،499 جمع
 

 

 یيات هزینه در گردش جز -09 جدول

 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 هزینه

 )معادل یورو( 

       1،046،050  291،119 هزینه های جاری

       5،183،333  255،752 مواد اولیه 1

       22،871  1،222 نیروی انسانی 2

       78،111  3،515 بازاريابی )به استثنای نیروی انسانی( 3

1 
ساير هزينه 
 های جاری

       33،511  1،512 سوخت 

       11،211  1،851 تعمیرونگهدارى 

       282،212  13،227 متفرقه 

 - 2 استهالك 

 - 2 بیمه 
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 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 هزینه

 )معادل یورو( 
 هزينه اجاره زمین

 )بعد از بهره برداری( 
2 - 

 - 2 ه. ق.ا بهره بردارى
 - 2 سود تسهیالت بانکی 

       311،150  03،999 هزینه های ثابت

 - 2 مواد اولیه 5

       52،283  2،122 نیروی انسانی 1

 - 2 بازاريابی )به استثنای نیروی انسانی( 7

       122،217  1،511 هزينه استهالك 8

2 

ساير 
های هزينه

 ثابت

       8،321  378 سوخت 

       12،323  111 تعمیرونگهدارى 

       3،252  138 متفرقه 

       2،112  27 بیمه 

 - 2 هزينه اجاره زمین )بعد از بهره برداری(
       1،311  12 ه. ق.ا بهره بردارى

       121،118  5،153 سود تسهیالت بانکی 

 1،454،612 291،411 جمع

 
 

 ياتي در ظرفيت اسمي اطالعات عمل -06 جدول

 شرح

 متغيرهزینه  هزینه ثابت جمع

 درصد معادل یورو ميليون ریال
 مبلغ

 درصد
 مبلغ

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

 - - %122 - - %2 - - مواد خارجي

 5،183،333 255،752 %122 - - %2 5،183،333 255،752 مواد داخلي

 5،183،333 255،752 %122 - - %2 5،183،333 255،752 جمع مواد اوليه

 22،871 1،222 %35 12،181 1،212 %15 15،312 2،211 دستمزد توليدی

 33،511 1،512 %82 8،321 378 %22 11،257 1،888 سوخت

 11،211 1،851 %82 12،323 111 %22 51،513 2،318 تعميرونگهدارى

 282،212 13،227 %5 3،252 138 %5 222،128 13،115 متفرقه

 - - %2 122،217 1،511 %122 122،217 1،511 استهالک

حقوق کادر 

 اداری
787 17،122 122% 787 17،122 2% - - 

هزینه توزیع و 

 فروش
3،515 78،111 2% - - 122% 3،515 78،111 

هزینه دفتر 

 مرکزی
- - 122% - - 2% - - 

 - - %2 2،112 27 %122 2،112 27 بيمه
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هزینه اجاره 

زمين )بعد از 

 بهره برداری(

- - 122% - - 2% - - 

ه. ق.ا بهره 

 بردارى
12 1،311 122% 12 1،311 2% - - 

سود تسهيالت 

 بانكي
5،153 121،118 122% 5،153 121،118 2% - - 

 1،046،050 291،119 ــ 311،150 03،999 ــ 1،454،612 291،411 جمع

 

  درآمدها برآورد -6-2
  یبردار بهره از پس اول سال 5 در پروژه یآمدها در -09 جدول

 4فصل  3فصل  2فصل  0فصل  موضوع ردیف
جمع 

 0سال 
 5سال  4سال  3سال  2سال 

 داخلی منابع 1
 72222 13337 55755 13827 31112 2،212 2،212 12،818 7،232 میلیون ريال

 1،575،221 1،127،127 1،232،221 273،211 823،511 222،821 222،821 211،212 112،713 معادل يورو

 قراضه ارزش 2
 ثابت های دارائی

 2 2 2 2 2 - - - - میلیون ريال

 - - - - - - - - - وروي معادل

3 
 دفتری ارزش

 در سرمايه
 گردش

 2 2 2 2 2 - - - - میلیون ريال

 - - - - - - - - - وروي معادل

 ساير 1
 2 2 2 2 2 - - - - میلیون ريال

 - - - - - - - - - وروي معادل

 

  پروژه یبردار بهره زمان مدت  -6-3
 سال 22حداقل 

  یسر به سر نقطه ليتحل  -6-4
ساير موارد مربوط بهه تحلیهل   باشد. میدرصد 1812به محاسبات مالی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر  توجهبا 

 نقطه سر به سر در جدول زير آمده است:
 رحطتحليل نقطه سربسر  -21 جدول

 واحد شــرح

 تن 1315 مقدار تولید در نقطه سربسر

 مبلغ فروش در نقطه سربسر
 میلیون ريال 1111112

 معادل يورو 1،125،121

 درصد 1812 ظرفیت اسمی در نقطه سربسردرصد استفاده از 

 درصد 2115 حاشیه سود
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  دهیفا – نهیهز ليتحل -6-5
 پروژه يبازده یها شاخص جدول -20 جدول

       123،122  ارزش حال کل هزينه دوره اجرا و بهره برداری

       232،125  اجرا و بهره برداریارزش حال کل درآمد دوره 

       NPV  122،131خالص ارزش فعلی 

       B/C  1182نسبت درآمد به هزينه 

       IRR  17122نرخ بازده داخلی 
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  پروژه تيحساس زيآنال انجام  -6-1
محاسهبه   IRRباشد که در ايهن نقطهه   درصدی فروش می 12 کاهشمقدار نرخ بازده داخلی مربوط به  کمترين

های تولیهد  گذاری و هزينههای سرمايهبر حسب تغییرات قیمت فروش، هزينه IRRتغییرات  باشد. میدرصد  1117شده 
 .آمده است1 نمودارشده در 

 
 
 

 
 تحليل حساسيت -0 نمودار

  

12 8 4 0 -4 -8 -12

قیمت فروش 77.3 67.3 57.3 47.3 37.2 26.9 16.7

کل هزینه تولید 18.5 27.7 37.4 47.3 57.5 67.9 78.5

کل سرمایه ثابت 43.7 44.8 46 47.3 48.6 50 51.4

قیمت فروش

کل هزینه تولید

کل سرمایه ثابت
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  یبند جمع -6-9
 "پروژه یاقتصاد مباحث خالصه " -22 جدول

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

 تن 7522 فرکتوز شربت و فرکتوز 15321211 صنعتی

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

 نفر 32 (وروي معادل) 1،211،122 (الير ونیلیم) 17،822 (وروي معادل)  1،111،112 (الير ونیلیم) 52،122 ماه 11

 بازده نرخ

 IRR يداخل
  يمتقاض آورده NPV  يفعل ارزش خالص

 نهیهز به منافع نسبت

B/C* 

       1182 (وروي معادل)  1،522،817 (الير ونیلیم) 17،538 (وروي معادل) 2،131،857 (الير ونیلیم)  122،131       17122

 

  پروژه یاجرا دوره در ارز نرخ راتييتغ برآورد  -6-6
باشد، ولی بها ايهن وجهود    صورت دقیق ممکن نمیبینی نرخ ارز بهپیش 1321ارزی در سال  نوساناتبا توجه به 

 باشد.در هر سال محتمل میدرصدی نرخ برابری يورو  با ريال  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 -9-0

 یبهرا . است شده گرفته نظر در آالت نیماش نیتام نهيهز فقط( ساخت دوره)اول سال در 23 جدول به توجه با
 نيه ا و شهود  نیتهام  کشور خارج از د،یتول تیظرف به توجه با ازین مورد هیاول مواد کل زانیم درصد 35 اگر بعد یهاسال
 را خهود  تیه ظرف درصد 12 ساالنه بتواند و دينما کار به شروع خود تیظرف درصد 12 با دیتول اول سال در یدیتول واحد
 .است شده محاسبه شيافزا درصد 12 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 کهنيا به نظر. است شده مشخص گذارهيسرما شرکت و عامل بانك نیب مشارکت نحوه 21 جدول در

 آالتنیماشه  هیکل نیتأم یخارج گذارهيسرما یبرا لذا دارد وجود یداخل و یخارج دارسهام وجود امکان  شرکت، هيسرما
 زده نیتخمه   ورويه   777،778 آالت نیماشه  نیتأم یبرا یخارج گذارهيسرما سهم. است شده گرفته نظر در دیتول خط
 نیتهام  نحهوه  شهود،  نیتهأم  کشهور  داخهل  عامل بانك و یداخل دارسهام لهیوس به یگذارهيسرما یمابق اگر و است شده
 52 زیه ن گهردش  در هيسهرما  کهل  از ،یداخله  دار سهام درصد 22 و بانك سهم درصد82 صورت به ثابت یگذار هيسرما

 بها  همهراه  طهرح  اجرای محل. گرددیم نیتام یداخل دار سهام توسط زین درصد 52 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 -24 جدول

 شرح

 جمع مورد نياز انجام شده

 درصد
 معادل یورو ميليون ریال

ميليون 

 ریال
 معادل یورو ميليون ریال معادل یورو

 سهم شرکت

 %2 - - - - - - سرمايه

 %17 1،522،817 17،538 1،522،817 17،538 - - جاری شرکا

 19،536 - - جمع سهم شرکت
0،511،64

9 
19،536 

0،511،64

9 
19% 

 سهم بانك

تسهیال
 ت ريالی

 %2 123،778 8،722 123،778 8،722 - - بلند مدت

 %21 531،111 21،112 531،111 21،112 - - کوتاه مدت

 %33 732،222 32،812 732،222 32،812 - - جمع تسهیالت ريالی

 %2 - - - - - - تسهیالت ارزی

 %33 732،222 32،812 732،222 32،812 - - بانکجمع سهم 

 011،396 - - جمع  کل
2،230،11

9 
011،396 

2،230،11

9 
011% 

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

       777،778        35،222  اول )دوره ساخت( 1

       1،123،522        53،728  دوم 2

       1،322،117        12،152  سوم 3

       1،521،333        71،112  چهارم 1

       1،722،252        82،511  پنجم 5
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  هیسرما بازگشت زمان   -9-3
 زمان بازگشت سرمایه -25 جدول

 سومسال  دوره بازگشت سرمايه)سال(

 درصد 33 )معکوس دوره برگشت( نرخ بازگشت ساالنه
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 دهمفصل 

 

 

ها و مزایای ها، ویژگیمشوق

 طرح
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  طرح یایمزا و هايژگیو ها،مشوق -01

 توان موارد زير بر شمرد:مزايای خاص اين طرح را می
  سند آمايش( -گذاریاستان کردستان ) سند توسعه اشتغال و سرمايهاشاره به طرح در دو سند مادر و باالدستی 

 )نزديکی به يکی از کشورهای مصرف کننده اين محصول)عراق 
 بازار مناسب داخلی و وجود مواد اولیه مناسب در داخل کشور 

 

 گذاری در استان کردستان عبارتند از:های سرمايهمشوق چنین برخی از اصلی ترينهم

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

 ای قیمت ارزان از محل اعتبارات توازن منطقه تأمین زمین، آب، برق، گاز و ساير خدمات زيربنايی به 

 12شهرستان از  8در مناطق محروم استان، شامل  برداری واحد تولیدیمعافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره 
 ستانشهرستان ا

که استان  13/12/1382ای در مناطق غرب و شرق کشور مصوب گذاری توسعهبه موجب طرح توسعه و تسهیل سرمايه
 :گذاری در استان لحاظ شده استهايی به شرح زير برای سرمايه، مزيتگیردکردستان را نیز در بر می

  واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، نرخ سود تسهیالت اعطايی ريالی و ارزی اعطايی برای ايجاد و توسعه
نامه به مدت ده سال به میزان پنجاه کشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع اين تصويب

التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی شود. مابهدرصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می
 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 ) هایکمك
ه فنی اقتصادی و ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیطرح

 يابد.مالی است اختصاص می

 های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنايع ايران، توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شرکت
درصد  هنامه حداقل پانزدهای موضوع اين تصويبملی صنايع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استان

چهارم  ه( قانون اصالح موادی از قانون برنام22ز محل منابع موضوع ماده )های جديد خود اگذاریاز سرمايه
های غیر دولتی در گذاری مشترك با بخش( قانون اساسی را به سرمايه11های کلی )توسعه و اجرا سیاست

 دهند. مناطق موضوع طرح اختصاص می

 ر مناطق غرب و شرق کشور که کشاورزی، خدماتی و گردشگری د ،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 که به منظور تقويت بانك موظفبانك مرکزی
 ها قرار دهد.اختیار آننامه در های موضوع اين تصويبهای استانبانك

 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 صديكهای تولیدی و اقتصادی تا سقف طرح
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 ربط های ذیريزی و توسعه استانشورای برنامهجمهور و ريزی و نظارت راهبردی ريیسمعاونت برنامه
های مناطق موضوع ها و طرحای ملی و استانی مصوب ساالنه پروژه، اعتبارات تملك دارايی سرمايهموظفند

 تخصیص دهند. درصد 122طرح را با رعايت ترتیبات قانونی به مدت پنج سال به میزان 

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

 
 توان به دو نکته زير اشاره نمود:گذاری خارجی میدر رابطه با سرمايه

 میمستق مشارکت قيطر از یرانيا یخصوص بخش یبرا مجاز یاحوزه هیکل در یخارج میمستق یگذار هيرماس 
 هيسرما هيسرما سهم درصد، موجود یهاشرکت در اي ديجد یهاطرح در چه یرانيا یشرکتها هيسرما در

 حفظ به قادر یخارج گذارانهيکه 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 %12 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 که یقرارداد باتیترت شکل به یخارج “میرمستقیغ“ یگذار هيسرما 
 که یباتیترت گرچه. سازدیم فراهم را میمستق یگذارهيسرما جزهب ،یخارج یگذارهيسرما قيتشو قانون در شده

 مشارکت 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 که یگذار هيسرما نوع هر گريد انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و

 عنوان با که عیوس طبقه نيا در نباشد مشترك شرکت تیمالک و هيسرما از یسهم داشتن یبرا الزم طيشرا
 گذاری خارجی()منبع: قانون سرمايه .ردیگ یم جا شود یم شناخته “میمستق ریغ“ یگذار هيسرما

 
 


