
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 بیس کیاحداث باغ ارگان موضوع 

 اصله در هر هکتار 0333 ظرفیت

 کالک یروستا روزکوهیجاده ف 58 لومتریک اجرا محل
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 میلیون ریال 836,05 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 9,6884 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال ,653, های قبل از بهره برداریهزینه  

 میلیون ریال 96230 گردش  در سرمایه 
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 سال 03 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 4328

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 29% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 8.0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
59% 

 نفر 08 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

متر مربع از اراضی  20800در زمینی به مساحت  6 زردالو و هلو ارگانیکاحداث باغ سیب پایه کوتاه رقم مارلینگ مرتون

به  .اصله نهال ارگانیک کاشته خواهد شد 333,فیروزکوه روستای کالک واقع می باشد در این زمین جاده  58کیلومتر 

 :می باشدبه منظور نیل به اهداف زیر  هدف از اجرای طرح طور کلی

 اشتغالزایی جوانان بومی و تحصیل کرده و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ -0

 رایط آب و هوایی منطقه برای پرورش سیباستفاده بهینه از اقلیم و ش -2

 تامین نیاز داخل و متعادل کردن قیمت داخلی -0

 صادرات غیر نفتی و ارز آوری -9

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 کالک یروستا روزکوهیجاده ف 58 لومتریک

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

سیب گیاهی است به شکل درختچه یا درخت کوتاه با شاخه های بدون تیغ و برگ های ساده تخم مرغی بابه دالبر و رأس 

های رویشی یا ساده که تولید شاخه می کنند و جوانه های بارور آن از نوع  جوانه ریز و کوتاه. جوانه های سیب شامل 

 .عدد برگ حاصل می کند 3-5نج عدد گل و حدود جوانه های زایشی مخلوط است و هنگام بیدار شدن پ

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 کد آیسیک

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی
 تن Apples, growing 3000802003 سیب )کشاورزی(

 کد تعرفه

 واحد سنجش کد تعرفه نام محصول

 کیلوگرم 35350333 سیب



 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

شود. این بررسی در در این بخش عرضه و تقاضا در آینده مورد ارزیابی قرار گرفته و مازاد یا کمبود محصول بررسی می

شود که واردات صفر تلقی گردد. همانطورکه در جدول مشاهده می شود6 با حذف واردات اگرچه اندک شرایطی فرض می

خواهیم داشت. البته شایان ذکر است که این واردات اندک تنها برای  محصوالت طرحاست در همه سال ها کمبود عرضه 

ت محصوالتنظیم بازار در ایام خاص صورت گرفته و کشور در حال حاضر نیز نیازی به واردات ندارد و در امر تولید محصول 

أمین بازارهای داخلی به دنبال صادرات محصول خود به کشورهایی که از باشد. طرح مذکور نیز در کنار تخودکفا میطرح 

 مزیت تولید برخوردار نیستند می باشد.

 )واحد: تن(                            1331-11تحلیل موازنه پیش بینی عرضه و تقاضا طی سال های 

 سال
 کمبود  تقاضای کل کشور امکانات عرضه

 کل تقاضا مصرف ظاهری صادرات عرضهکل  واردات تولید عرضه

0049 02,2225.5 3 02,2225.59 4,9309 434340 0238325 -02345.34 

0048 0005330., 3 0005330.,8 2800030 342389 0083530 -025,3.8, 

004, 032,339.9 3 032,339.03 ,890404 ,40032 0305538 -02533.20 

0043 428323.3, 3 428323.3, 03390,95 ,32509 403,83 -02,22.30 

0045 500454 3 500454 990400,0 828,53 59,09, -02083.00 

 مأخذ: یافته های تحقیق

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 اصله در هر هکتار  0333هکتار با تراکم  2به مساحت  ارگانیکاحداث باغ 

 

 شاخص های عملیاتی-6

 روز سال 0,8تعداد روز کاری برای کارگران دائم: 

 روز در سال 3,تعداد روز کاری برای کار گران فصلی :

 شیفت 2تعداد شیفت کاری برای کارگران دائم :

 شیفت کاری  0تعداد شیفت کاری برای کارگران فصلی :

 ساعت 02تعداد ساعت کاری در هر شیفت :



 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 1سال  4سال  3سال  2سال  1سال  شرح

 028 033 033 43 53 تناژ برداشت به ازای هکتار 

 2 2 2 2 2 هکتار زیرکشت

 283 233 233 053 0,3 تولید سالیانه )تن(

 

 

 

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-1

 ارزش شرح شاخص

 29% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 09% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 8.0 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 4328 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %59 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 2224 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %29 سال مبنا –نسبت سود خالص به فروش 

 


