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5 

 
 

 

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

 بندی شده کبک و بوقلمونگوشت بسته نام محصول

 شهرستان کامياران، کل کشور و صادرات به کشورهای همسایه محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده

 انسانيمصرف غذایي  موارد کاربرد محصول

 در سال تن 444 ظرفیت پیشنهادی طرح

 جوجه کبک و بوقلمون و کنسانتره مخصوص مواد اولیة اصلی

 تن 233،342 برداریکمبود عرضه يا تقاضای پیش بینی شده در بازار محصول در آغاز دورة بهره

 زمین، ابنیه و مستحدثات مورد نیاز

 4244 زمین )متر مربع(

 2444 مربع(فضای تولید )متر 

 344 انبار )متر مربع(

 144 تأسیسات )متر مربع(

 24 اداری )متر مربع(

 مصرف ساالنة تسهیالت زيربنايی

 3،942 آب )متر مکعب(

 222،294 برق )کیلووات ساعت(

 3،132،444 گاز)متر مکعب(/ ساير سوختهای مايع)لیتر(

  مورد نیاز گذاری ثابتسرمايه
 ميليون ریال 91,،29

 یورو 41,،319

  سرمايه درگردش مورد نیاز
 ميليون ر یال 223،,

     یورو 194،431

 (يورومجموعه سرماية ثابت و درگردش)
 ميليون ریال 33،444

      یورو 32,،49,

 14 زايی )نفر(نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاریسهم آوردة نقدی سهامدارن در کل سرمايه
 ميليون ریال 9,,،19

 یورو 441،993

 ساير منابع مورد نیاز

 کوتاه مدت
 ميليون ریال 4،292

     یورو  92،444

 بلند مدت
 ميليون ریال 12،2,4

 یورو 9,,،292

 ماه 13 دورة زمانی ساخت طرح

 %4402 گذاریطرح برای کل سرمايه (IRR)نرخ بازده داخلی 

 4%, (ROCE)کار گرفته شده بازده سرمايه به نرخ
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 دومفصل 

 

 

 موقعیت طرح
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 موقعيت طرح -2
  استان  -2-1

درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده  2 حدود 1385در سال نفر جمعیت 1138111با استان کردستان 

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

 اين از باشد کهمیلیارد متر مکعب می 1های استان میلیون متر مکعب است و حجم آب رودخانه 1111آب 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

 1195باشند. 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 1212های فرعی کیلومتر، راه313های اصلی کیلومتر، راه 11استان 

 متر است.میلی 51819بارندگی استان نیز ساالنه 

 ونیلیم 11 از شیب که باشدیم یبرداربهره حال در فعال معدن 215 یدارا 1391تا اواخر سال  کردستان 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 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 231با برخورداری از کردستان استان 

، باشدفاصله کردستان تا دريای مديترانه کمتر از فاصله تهران تا بندرعباس میاز آنجا که  لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 

نجا به کشورهای اروپايی آ سواحل دريای مديترانه و ازصادرات زمینی تا توان 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

  باشد. مبادالت خارجی کشور با همسايگان غربی تا اروپا

 
 ستانکرد موقعيت استان -1 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 2111 ،... و

 است.محدود شده های سروآباد، سنندج و دهگالنشهرستان

 

 شهرستان یيايجغراف مختصات -1 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/L291میکروبی 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  1911حمل بار از مرکز شهرستان به مرکز استان هر تن/کیلومتر 

ترين فرودگاه با مرکز باشد. فاصله نزديكريال می 1111ترين مرز زمینی به نزديك شهرستانريال و از مرکز  7211

 188کیلومتر، از بندر صادراتی خرمشهر   111باشد. فاصله مرکز شهرستان از مرکز استان کیلومتر می 12شهرستان 

 باشد. کیلومتر می 171ترين مرز زمینی کیلومتر و از نزديك 597کیلومتر و  از بندر انزلی 

 
 کامياران شهرستان تيموقع -1نقشه 

  



9 

 
 

 

  پروژه تيموقع  -2-3

 آمده است.  1392های صنعتی شهرستان کامیاران در سال در جدول فوق وضعیت شهرك

 

 2931 سال ابتدای در کامیاران شهرستان یصنعت یهاشهرک تیوضع -2 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

 دارد 111111 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 15117 1 شهرك صنعتی کامیاران

 - - - - - - - - - 1 ناحیه صنعتی کامیاران

 دارد - ندارد دارد ندارد دارد دارد دارد 117 5 ناحیه صنعتی موچش

 .2931های 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 هواکردستان با دارا بودن آب  استان

میلی متر )بیش از دو برابر  511 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 هماتکای هرگونه فعالیت اقتصادی بر تأمین انرژی آن فعالیت قرار داشته و  نقطهدر واقع امروزه 

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

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

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

 وجود نخواهد داشت. 

 

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

ها دارای انشعابات گاز طبیعی شهری بوده و بدين ترتیب تمامی باشد. اکثريت 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 کشور ايران راهکاال به نقل حمل وترين راه ارتباطی برای اولین و عمده

باشند و اغلب به استان کامالً آسفالت بوده و تقريباً در حال تبديل شدن به بزرگراه می ورودهای اصلی باشد. راهمی

 باشد.های فرعی استان آسفالته میراه

 

 های مخابراتيدسترسي به زیرساخت 
های ارتباطات مخابراتی بیش از پیش اطات نام گرفته اهمیت وجود زيرساختدر عصر جديد که عصر ارتب

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:موردنیاز طرح و محل تأمین آن هایزيرساخت 3 جدولدر 

 

 هاها و محل تامين آنزیر ساخت -3 جدول

 محل تأمين زیرساخت فاصله تا محل پروژه زیرساخت مورد نياز ردیف

 شهرکهای صنعتی شرکت 1 آب 1

 شرکت شهرکهای صنعتی 1 برق 2

 شرکت شهرکهای صنعتی 1 گاز 3

 شرکت شهرکهای صنعتی 1 مخابرات 1

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 راه اصلی 5

 شرکت شهرکهای صنعتی 1 راه فرعی 1

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

 سنندج قرار دارد.کیلومتری از مرکز شهر  5فاصله 

 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 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
 کیلومتر 321

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

 
 
 
 
 



12 

 
 

 

 
 
 
 

  

 

 سومفصل 

 

 

 مشخصات فنی طرح
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 طرح يفن مشخصات  -3
  محصولمعرفي  -3-1

تالقی  از که Alectoris partridgeانگلیسی  و نام Alectoris chukarعلمی  نام با است ای پرنده کبك  

 اين است. زيستگاه طبیعی کرده مهاجرت متحده اياالت به شمالی اروپای و میانه آسیای از و آمده بوجود زيرگونه چندين

 است. گسترده چین تا منچوری صغیر آسیای بلغارستان، جنوب و يونان شرق از آسیا و خاورمیانه منطقه هایکوه از پرنده

 .شده است برخوردار خوبی جمعیت از نیز نیوزيلند و هاوايی شمالی، آمريکای در کبك

 ملیگريس( جنس) سرده از که است پرندگان از بزرگی گونه( مُرغفیل: افغانستان دری فارسی در) بوقَلَمون

(Meleagris )سانانماکیان راسته در هابوقلمون. باشدمی شمالی آمريکای بومی و (Galliformes )دارند قرار. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوقلمونگوشت کبک و بندی پرورش و بسته -4 ریتصو

 

 کد تجاری/گمرکي/صنعتي محصول -3-1-1

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

 

 کد آیسيک محصوالت مورد نظر -4جدول 
 

 

 

 

 

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

 
 

 ISICکد  نام کاال

 15111222 (تن)انیماک گوشت یبند بسته

 15111211 (تن)گوشت انواع یبند بسته

http://www.mimt.gov.irw/
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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 -2جدول 

 واحد سنجش حقوق ورودی شماره تعرفه گمرکي شرح

 Kg 31 2172111 (بوقلمون از)کرده سرد اي تازه قطعات صورت به نشده دهيبر

 Kg 31 2172511 (بوقلمون از)،منجمد قطعات صورت به نشده دهيبر

 Kg 31 2172111 (بوقلمون از)کرده سرد اي تازه احشاء و قطعات

 www.irica.gov.irگمرک جمهوری اسالمي ایران    
 

 مشخصات فني -3-1-2
 و هاکوه ها، دامنه در توانمی را کبك یعیطب ستگاهيز. است شده شناسايی کنون تا کبك از مختلف گونه 11

 .يافت هاصخره

 :از عبارتست آن گوشت و کبك یظاهر مشخصات

 تا 151 وزن با) ها ماده از کمی( گرم 811 تا 511 وزن با) نرها گرم، 595 متوسط با گرم 181 تا 511 از: وزن 

 .بزرگترند وزن و طول لحاظ از(گرم 181

 است يکسان ماده و نر جنس دو هر در پرها ترکیب. 

 است شکم قسمت در کمرنگ زرد و باال در خاکستری به مايل ای قهوه پرنده اين رنگ. 

 شوند می مشاهده نیز تايی 51 های دسته در پايیز در ولی شوند می ديده هم با پرنده 5 تا 1 معموال. 

 نیز مرداد اوايل و تیر اواخر تا است ممکن جغرافیايی منطقه به بسته و شده آغاز فروردين از: مثل تولید فصل 

 .يابد ادامه سردسیر مناطق در

 عدد 21 تا 7 از: ها تخم تعداد 

 متوسط طور به روز 21: ها تخم روی بر خوابیدن زمان مدت 

 ها میوه و حبوبات ها، دانه برگها، سبز، گیلهان:گیاهی غذاهای حشرات،: جانوری غذاهای 

 دارد وجود یمعدن مواد گرم 115 تا 1 حدود و یچرب گرم 111 ن،یآلبوم گرم 2115 کبك گوشت گرم صد هر در .

 نيا میپتاس مقدار. است آن یاتیح ارزش دهنده نشان کبك گوشت در یمعدن مواد از یاديز مقدار وجود

 یهایکان. کندیم نیتام را بدن ازین آن در موجود گوگرد و آهن م،يزیمن فسفر، م،یکلس و است اديز گوشت

 در را بدن ازین مورد مواد نهیزم نيا در جهت نیهم به و شودیم بدن جذب یخوب به کبك گوشت در موجود

 سالمت و سالم يیغذا سالمند، و کودك از اعم افراد همه یبرا کبك گوشت. دهدیم قرار سلول دسترس

 بدن سموم دفع به و سازدیم افزون را هیکل تیفعال کند،یم كياور دیاس دیتول کمتر کبك گوشت. است بخش

 موثر و خوب يیغذا ها،یماریب همه مورد در و افراد همه یبرا هایژگيو نيا به باتوجه. رساندیم فراوان یاري

 . است

 :از عبارتست بوقلمون یظاهر مشخصات



15 

 
 

 

 است ماده مرغ شیم اندازههم بايتقر و دارد طول متریسانت 11 پرنده نيا . 

 طرف دو از که بلند دیسف و اهیس یپرها دسته با دیسف یخاکستر تنه ريز ،یشن یاقهوه بال، و پر ،یکل طور به 

 .دارد یمانند دامن حالت و است زانيآو گردن

 کندیم دایپ خود بر و دور شنزار محل با یکامل یهماهنگ کردن، قوز هنگام و است درشت و زرد هاچشم .

 . شودیم دیسف هيثانو یشاهپرها یپشت سطح ها،زمستان و است اهیس بال یپرهاشاه یانتها

 دارد یبلند نسبتا دم و كيبار یهابال و است آهسته و نیسنگ پروازش . 

 شودیم دهيد کوچك یهاگروه در اوقات هیبق در و است یمنزو یاپرنده مثل دیتول هنگام. 

 

 :از عبارتست بوقلمون گوشت لپتیكوارگان/ ظاهری هایويژگی

  بدن پوست -1

 باشد ترتیره کمی پاها قسمت در و بوده روشن سفید رنگ به. 

 باشد کشیده بدن برروی يکنواخت طوربه و بوده ضخیم يا و ظريف بوقلمون سن به بسته . 

 باشد خراش يا و رنگ تغییر مردگی، خون تورم، پارگی، هرگونه بدون . 

 ًباشد آلودگی هرگونه و خارجی ذرات ، پر از عاری و تمیز کامال . 

  اسکلتی های ماهیچه -2

 باشد کافی و الزم رشد دارای. 

 باشد تورمی آثار و خونمردگی رنگ، تغییر گونه هر فاقد. 

 محکم ای گونه به و برجسته حالت به ، بدن پوست زير از يکنواخت بصورت و طبیعی قوام و سفتی دارای 

 .باشد نمودار

  ها چربی -3

 است غیرطبیعی بوی هرگونه بدون و پوشانده را بدن يکنواخت صورتبه و بوده روشن زرد رنگ به . 

  بدن اسکلتی هایاستخوان -1

 است خمیده وکمی مستقیم طور به ، سینه استخوان . 

 شود مشاهده نبايد بدن، اسکلتی استخوانهای عادی،در غیر و طبیعی غیر انحنای ويا شکستگی آثار هیچگونه. 

 بو -5

 برسد مشام به ازآن نبايد گنديدگی، يا و تعفن يا ترشیدگی بوی مانند غیرطبیعی، بوی هیچگونه. 

 
 های جایگزین و مكمل محصولکاال -3-1-3

 .شوند محصول جايگزين توانندمی بلدرچین و قرقاول جمله از پرندگان گوشت

در  و بوده پرورش قابل سهولت به که هستند پرندگانی ازاين است که   بوقلمونکبك و  خصوصیت مهمترين اما

  .داشت عرضه را آن گوشت توانمی که طوری به .است برخوردار بااليی وریبهره درصد از ،انبوه تولید صورت
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 تمام در معین، نوری سیکل از استفاده و ويژه مديريتی هایتکنیك گیریکار به با توانمی را کبك و بوقلمون

 .داد سال پرورش طول

 
 موارد کاربرد  -3-1-4

 درکشور حاضر حال در حداقل آن به دسترسی اگرچه است لذيذ و سودمند بسیار گوشتهای از هاپرنده اين گوشت

 باًيتقر و بوده استفاده قابل غذاها از یاریبس یاصل ماده عنوان به  بوقلمون و کبك گوشت. نیست مهیا همه برای ما

 در چه و یشخص مصرف یبرا منازل در چه لذا. باشندیم مصرف قابل یتیجنس و یسن یهاگروه یتمام توسط

 .کرد استفاده توانیم محصوالت نيا از یتجار مصارف عنوان به و هارستوران

 

  ازين مورد یها رساختیز و فضا  -3-1-2
 

 های مورد نياز طرحساختمان -3جدول 

 واحد مساحت شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(

ل کهزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 7،111 7،111 1 3،511،111 مربع متر 2،111 دیتول سالن 1

 1،211 1،211 1 3،111،111 مربع متر 111 (محصول) انبار 2

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

 125 125 1 2،511،111 مربع متر 51 شگاهيازما 1

 311 311 1 3،111،111 مربع متر 111 ساتیتاس و رگاهیتعم 5

 151 151 1 3،111،111 مربع متر 51 یادار ساختمان 1

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

 9،912 9،912 4 جــمـع کــل)ميليون ریال(

       9,,،212 جمع کل)یورو(
 

 باشد.می 7جدول به شرح  ساختیمیزان مورد نیاز فضای زير 
 

 سازی طرح   هزینه محوطه -9جدول 

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

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 75 75 1 51،111 مترمربع 1،511 وتسطیحعملیات خاکی  1

 حصارکشی پیرامون زمین 2
متر  391

 مربع
211،111 1 78 78 

 925 خیابان کشی و آسفالت 3
متر 
 مربع

281،111 1 259 259 

 فضای سبز 1
متر  175

 مربع
35،111 1 21 21 

 23 23 1 2،511،111 عدد 9 روشنايی محوطه 5

 429 429 4 جـمـع کــل

(وروی)کــل جـمـع  14،194       
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  آالت نيماش و زاتيتجه  -3-1-3

 باشد.می 8 جدولبه شرح  بندی گوشت کبك و بوقلمونپرورش و بستهمورد نیاز  تجهیزات
 

 آالت موردنياز تجهيزات و ماشين -, جدول

 مورد نياز تجهيزات عنوان

 خط آبخوری

 خوریخط دان

 آسیاب

 میکسر

  پرورش قفس

 سمپاش و افکن شعله

 جوجه و کبك حمل قفسهای

 ساير

 

   با برابر ، آالتماشین واردکننده هایشرکت از قیمت استعالم پايه بر دیتول خط ازین مورد زاتیتجه کل متیق

 نیهمچن. است شده محاسبه الير ونیلیم 7،111 ال،ير 15111 وروي هر یازا به که است شده ردوآ بر يورو  118،889

 ملزومات و یکارگاه زاتیتجه یبرا و وروي  8،111  معادل الير ونیلیم 381 شگاهيآزما زیتجه نهيهز صورت نیهم به

 .است شده محاسبه وروي  1،222  معادل الير ونیلیم 191 زین یادار

 
  واسطه قطعات و هياول مواد  -3-1-9

 .باشدمی جوجه کبك و بوقلمون مواد اولیه مورد نیاز

 ارايه شده است.  9جدول به شرح 

 مواد اوليه مورد نياز  -9جدول 

 ماده اوليه شرح

 جوجه کبك

 جوجه بوقلمون

 دان يا کنستانتره

 ساير

 

 ريال تخمین زده شده است. ونمیلی 39،721مطابق قیمت استعالم شده  مصرف مواد اولیه در يك سال برابر با 

 
  يانسان منابع و تیریمد -,-3-1
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 برداریمدیریت و منابع انساني طرح در زمان بهره -14 جدول

 )ریال( حقوق پایه تعداد سطح مهارت ردیف

 11،111،111 2 متخصص 1

 7،111،111 2 ماهر 2

 5،211،111 11 غير ماهر 3

 

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

  :3تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز 

 :12 تعداد نیروی کار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز 

  :2 تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز 

  



19 

 
 

 

 
 

  

 

 چهارمفصل 

 

 

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

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  31ها 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 -11 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 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 
 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 مذکور مجوز فوق نیز 

 گردد.می روز صادر 3در ظرف مدت 

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

 روز نیز ايران کد 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 کد 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 که 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/


21 

 
 

 

  

 

 پنجمفصل 

 

 

 بررسی بازار و رقابت
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  رقابت و بازار يبررس  -2
 

 و رقابت در پنج سال گذشته بررسي بازار -12 جدول

 عنوان رديف
 (تنساله گذشته) 5برای دورة 

1388 1389 1391 1391 1392 

  127،511   127،511   127،511   127،511   127،511  1میزان تولید داخلی 1

    -     -     -     -     -  2میزان واردات 2

  27   11     -   9     -  2میزان صادرات 3

  127،177   127،193   127،511   127،195   127،511  (1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی) 1

  385،111   381،911   375،718   371،787   311،371  3میزان تقاضای ساالنه برای محصول 5

  258،138   253،113   218،211   213،292   231،811  (5-1-2+3)     کمبود)مازاد( عرضه 1

 153،111،111 131،151،111 111،512،511 93،911،125 79،811،951 )ريال( 1قیمت متوسط فروش محصول 7
 

 

 آینده سال پنج در رقابت و بازار يبررس -13 جدول

 عنوان رديف
 (تن) ساله آينده 5برای دورة 

1393 1391 1395 1391 1397 

 1،558،711 1،511،111 1،251،111 1،251،111 1،251،111 میزان تولید داخلی 1

 7،771 7،195 1،173 5،911 5،388 میزان واردات 2

 155 135 117 111 88 میزان صادرات 3

 1،511،321 1،521،511 1،251،351 1،255،815 1،255،311 (1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی) 1

 1،187،171 1،151،911 1،121،191 1،597،133 1،517،915 میزان تقاضای ساالنه برای محصول 5

 121،351 135،311 371،335 311،228 312،111 (5-1-2+3کمبود)مازاد( عرضه) 1

 181،111،111 )ريال(فروش محصول قیمت متوسط 7

  

  هدف بازار يمعرف -2-1
 متفاوت عنوانی ايجاد اضافه به حرفه اين در شاغل افراد موفقیت شايد که است رخدادی و بوقلمون کبك پرورش

 اقبال دلیل به اخیر سالهای طی صنعت اين چشمگیر رشد. است شده آن اقتصادی صرفه علت مزيد شغلی، لحاظ از

لذا با توجه به  شود نگريسته ديدگاه اين به میتواند پروتئینی منبع عنوان به و بوقلمون کبك گوشت مصرف در عمومی

   نیاز مصرف داخل کشور بازار فروش محصول داخل کشور و کلیه کشورهای همسايه در نظر گرفته شده است.

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

 سرانه گوشت کبك و بوقلمون محاسبه شده است.با توجه به میزان مصرف   -3 
 های فروشنده.استعالم از شرکت -1 



23 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 ششمفصل 

 

 

 تاکنونپیشرفت فیزیکی طرح 
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 پيشرفت فيزیكي طرح تاکنون:              -3

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

 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 -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 قراردادوانعقاد 

 

 جدول زمان بندی اجرای طرح -9-1
 

 طرح بندی اجرایپيش بيني برنامه زمان -14جدول 

 

 مدت: ماه

 شرح                                  

 

 مدت زمان موردنياز

1 2 3 4 2 3 9 , 9 14 11 12 13 

              مهندسيانجام مطالعات پيش

              کسب مجوزهای الزم 

              تأمين خدمات مهندسي

              سازیخرید زمين و آماده

              مجری طرح )پيمانكاران(انتخاب 

              اقدام برای تأمين مالي وانعقاد قرارداد 

              تجهيز کارگاه

              سازیسازی و محوطهتكميل عمليات ساختمان

              آالتسفارش، خرید و ماشين

              تأسيسات

              آالتماشيناندازی نصب 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  -,
 بيضر و هستند هم معادل فقط فوق یپول یواحدها که است شده آورده یپول واحد نوع دو ليذ یمال جداول در

 .باشد یم الير 15111 معادل وروي هر آنها ليتبد

 

  ها نهیهز برآورد -1-,
 

 هانهیهز برآورد -12 جدول
 

 هزینه )معادل یورو( هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف
       119،811  27،891 گذاری ثابت سرمايه 1

       191،111  8،553 هزينه های عملیاتی )سرمايه در گردش( 2

       819،812  31،111 هزينه تأمین مالی 3

 

 (ایهیسرما هاینهیهز) ثابت یگذار هیسرما برآورد -13 جدول
 

 موضوع ردیف
 هزینه

 )ميليون ریال( 

 هزینه 

 )معادل یورو(

       11،111  2،711 هزينه خريد زمین 1

       11،191  159 محوطه سازی و بهبود زمین 2

       215،889  9،715 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3

       118،889  7،111 ماشین االت و تجهیزات تولیدی 1

       127،111  5،711 جانبیتجهیزات خدماتی و  5

 - - تجهیزات حفاظتی و محیط زيستی 1

 - - هزينه های سربار 7

 مخارج پیش از تولید 8

       5،111  215 مطالعات پیش از سرمايه گذاری

       5،117  253 مديريت و سازماندهی پروژه

 - - تحصیل تکنولوژی

       21،131  1،171 هزينه های پیش بینی نشده 9

 41,،319 91,،29 جمع

 

 یيات هزینه در گردش جز -19 جدول

 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 هزینه

 )معادل یورو( 

       1،422،423  ,43،12 هزینه های جاری

       882،717  39،721 مواد اولیه 1

       8،193  319 نیروی انسانی 2

       15،951  718 بازاريابی )به استثنای نیروی انسانی( 3

1 
ساير هزينه 
 های جاری

       19،525  2،229 سوخت 

       21،581  921 تعمیرونگهدارى 

       18،152  2،112 متفرقه 
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 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 هزینه

 )معادل یورو( 
 - 1 استهالك 

 - 1 بیمه 
 هزينه اجاره زمین

 )بعد از بهره برداری( 
1 - 

 - 1 بهره بردارىه. ق.ا 
 - 1 سود تسهیالت بانکی 

       124،124  3،929 هزینه های ثابت

 - 1 مواد اولیه 5

       27،727  1،218 نیروی انسانی 1

 - 1 بازاريابی )به استثنای نیروی انسانی( 7

       19،311  2،219 هزينه استهالك 8

9 

ساير 
های هزينه

 ثابت

       12،381  557 سوخت 

       5،111  232 تعمیرونگهدارى 

       1،137  71 متفرقه 

       1،197  19 بیمه 

         -  1 هزينه اجاره زمین )بعد از بهره برداری(

       1،111  51 ه. ق.ا بهره بردارى

       51،751  2،329 سود تسهیالت بانکی 

 1،192،243 4,,،22 جمع

 
 

 اتي در ظرفيت اسمي اطالعات عملي -,1 جدول

 شرح

 هزینه متغير هزینه ثابت جمع

 درصد معادل یورو ميليون ریال
 مبلغ

 درصد
 مبلغ

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

 - - 1110 - - 10 - - مواد خارجي

 882،717 39،721 1110 - - 10 882،717 39،721 مواد داخلي

 882،717 39،721 1110 - - 10 882،717 39،721 جمع مواد اوليه

 8،193 319 350 15،215 185 150 23،118 1،153 دستمزد توليدی

 19،525 2،229 810 12،381 557 210 11،911 2،781 سوخت

 21،581 921 810 5،111 232 210 25،731 1،158 تعميرونگهدارى

 18،152 2،112 50 1،137 71 50 19،191 2،231 متفرقه

 - - 10 19،311 2،219 1110 19،311 2،219 استهالک

 - - 10 12،512 513 1110 12،512 513 حقوق کادر اداری

هزینه توزیع و 

 فروش
718 15،951 10 - - 1110 718 15،951 

هزینه دفتر 

 مرکزی
- - 1110 - - 10 - - 
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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(

 - - 10 1،197 19 1110 1،197 19 بيمه

هزینه اجاره زمين 

)بعد از بهره 

 برداری(

- - 1110 - - 10 - - 

ه. ق.ا بهره 

 بردارى
51 1،111 1110 51 1،111 10 - - 

سود تسهيالت 

 بانكي
2،329 51،751 1110 2،329 51،751 10 - - 

 1،422،423 ,43،12 ــ 124،124 3،929 ــ 1،192،243 4,,،22 جمع

 

  درآمدها برآورد -2-,
 یبردار بهره از پس اول سال 2 در پروژه یآمدها در -19 جدول

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

1 
 2سال  4سال  3سال  2سال 

 داخلی منابع 1
 22111 19557 11971 13111 11111 2،751 2،751 3،311 2،211 میلیون ريال

 192،191 131،117 377،117 312،527 211،171 11،118 11،118 73،311 18،891 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  -3-,
 سال 17حداقل 

 

  یسر به سر نقطه ليتحل  -4-,
ساير موارد مربوط به تحلیل باشد. درصد می 2313به محاسبات مالی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر  توجهبا 

 نقطه سر به سر در جدول زير آمده است:
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 رحطتحليل نقطه سربسر  -24 جدول

 واحد شــرح

 دستگاه 111 مقدار تولید در نقطه سربسر

 مبلغ فروش در نقطه سربسر
 میلیون ريال 1881312

 معادل يورو       117،819
 درصد 2111 درصد استفاده از ظرفیت اسمی در نقطه سربسر

 درصد 3519 حاشیه سود

 
 

  دهیفا – نهیهز ليتحل -2-,
 پروژه يبازده یها شاخص جدول -21 جدول

       11،177  دوره اجرا و بهره برداریارزش حال کل هزينه 

       72،181  ارزش حال کل درآمد دوره اجرا و بهره برداری

       NPV  31،817خالص ارزش فعلی 

       B/C  1171نسبت درآمد به هزينه 

       IRR  11119نرخ بازده داخلی 
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  پروژه تيحساس زيآنال انجام  -3-,
محاسبه  IRRباشد که در اين نقطه درصدی فروش می 12 افرايشمقدار نرخ بازده داخلی مربوط به  کمترين

های تولید گذاری و هزينههای سرمايهبر حسب تغییرات قیمت فروش، هزينه IRRتغییرات  باشد. میدرصد  2311شده 

 .آمده است1 نمودارشده در 
 

 
 

 
 تحليل حساسيت -1 نمودار

  

12 8 4 0 -4 -8 -12

قیمت فروش 23.6 29.3 34.9 40.5 45.9 51.3 56.7

کل هزینه تولید 26.1 30.9 35.7 40.5 45.3 50.2 55.1

کل سرمایه ثابت 36.1 37.5 38.9 40.5 42.1 43.9 45.7

قیمت فروش

کل هزینه تولید

کل سرمایه ثابت
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  یبند جمع -9-,
 

 "پروژه یاقتصاد مباحث خالصه " -22 جدول

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

 تن 111 انیماک گوشت یبند بسته 15111222 تولیدی

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

 نفر 11 (وروي معادل)  191،111 (الير ونیلیم) 8،553 (وروي معادل)  119،811 (الير ونیلیم) 27،891 ماه 13

 بازده نرخ

 IRR يداخل
  يمتقاض آورده NPV  يفعل ارزش خالص

 نهیهز به منافع نسبت

B/C* 

       1171 (وروي معادل)  111،973 (الير ونیلیم) 19،889 (وروي معادل)  181،592 (الير ونیلیم)  31،817       11119

 

  پروژه یاجرا دوره در ارز نرخ راتييتغ برآورد  -,-,
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 23 جدول به توجه با

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

 را خود تیظرف درصد 11 ساالنه بتواند و دينما کار 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 کهنيا به نظر. است شده مشخص گذارهيسرما شرکت و عامل بانك نیب مشارکت نحوه 21 جدول در

 آالتنیماش هیکل نیتأم یخارج گذارهيسرما یبرا لذا دارد وجود یداخل و یخارج دارسهام وجود امکان  شرکت، هيسرما

 زده نیتخم  وروي 118،889  آالت نیماش نیتأم یبرا یخارج گذارهيسرما سهم. است شده گرفته نظر در دیتول خط

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

 51 زین گردش در هيسرما کل 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 -24 جدول

 شرح
 جمع مورد نياز انجام شده

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

سهم 
 شرکت

 10 ـ 1 - 1 1 1 سرمايه

 550 111،973 19،889 111،973 19،889 1 1 جاری شرکا

 %22 441،993 9,,،19 441،993 9,,،19 4 4 جمع سهم شرکت

 سهم بانك

تسهیالت 
 ريالی

 310 272،889 12،281 272،889 12،281 1 1 بلند مدت

 120 95،111 1،275 95،111 1،275 1 1 کوتاه مدت

 150 317،889 11،555 317،889 11،555 1 1 جمع تسهیالت ريالی

 10 ـ 1 - 1 1 1 تسهیالت ارزی

 %42 9,,،339 13،222 9,,،339 13،222 4 4 جمع سهم بانک

 %144 32,،49, 33،444 32,،49, 33،444 4 4 جمع  کل

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

       118،889        7،111  اول )دوره ساخت( 1

       185،377        8،312  دوم 2

       211،273        9،732  سوم 3

       217،119        11،123  چهارم 1

       278،115        12،513  پنجم 5
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  هیسرما بازگشت زمان   -9-3
 

 زمان بازگشت سرمایه -22 جدول

 سوم سال دوره بازگشت سرمايه)سال(

 330 برگشت()معکوس دوره  نرخ بازگشت ساالنه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 
 

 

 
 
  

 

 دهمفصل 

 

 

ها و مزایای ها، ویژگیمشوق

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

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

  مستعد بودن استان کردستان با توجه به آب و هوايی مناسب برای پرورش کبك و بوقلمون 

 
 گذاری در استان کردستان عبارتند از:های سرمايهچنین برخی از اصلی ترين مشوقهم

  وسعه ملیدرصد نرخ بهره از محل صندوق ت 3اعطای تسهیالت ارزی با 

 ای قیمت ارزان از محل اعتبارات توازن منطقه 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

که  13/11/1389ای در مناطق غرب و شرق کشور مصوب توسعهگذاری به موجب طرح توسعه و تسهیل سرمايه

 :گذاری در استان لحاظ شده استهايی به شرح زير برای سرمايه، مزيتگیرداستان کردستان 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 ، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع اين تصويبکشاورزی، فرهنگی

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

 شود.درج می

 های رات طرحدرصد از سرجمع اعتبا 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

ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و طرح

 يابد.مالی است اختصاص می

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

درصد  هنامه حداقل پانزدهای موضوع اين تصويبملی صنايع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استان

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

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

 دهند. مناطق موضوع طرح اختصاص می

 کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که  ،های بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنیطرح

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

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

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

 يابد.میلیارد ريال و ده میلیون دالر منابع ارزی افزايش می صديكهای تولیدی و اقتصادی تا سقف طرح

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

های مناطق موضوع ها و طرحای ملی و استانی مصوب ساالنه پروژهايه، اعتبارات تملك دارايی سرمموظفند

 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 

 
 زير اشاره نمود: نکتهتوان به دو 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 190 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

 
 


