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 بیهکتاري س 391احداث باغ  موضوع 

 اصله در هر هکتار 0222هکتار با تراکم  391کوتاه به مساحت  هیپا بیباغ س ظرفیت

 شهرستان شَبـِستَری، شرق جانیاستان آذربا اجرا محل
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 ریالمیلیون  393،909 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 391،491 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 3،314 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 0،222 گردش  در سرمایه 
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 سال 32  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 01،421

ج 
تای

ن
ی و 

مال
ی

صاد
اقت

 

 0134% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 934 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
340% 

 نفر 390 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

هکتار می باشد که به طور کلی به منظور نیل  391مساحت احداث باغ سیب پایه کوتاه رقم مارلینگ مرتون در زمینی به 

 به اهداف زیر احداث می گردد:

 اشتغالزایی جوانان بومی و تحصیل کرده و جلوگیري از مهاجرت روستاییان به شهرهاي بزرگ -3

 استفاده بهینه از اقلیم و شرایط آب و هوایی منطقه براي پرورش سیب -0

 ت داخلیتامین نیاز داخل و متعادل کردن قیم -1

 صادرات غیر نفتی و ارز آوري -1

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرستان شَبـِستَری، شرق جانیاستان آذربا

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

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

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

 .عدد برگ حاصل می کند 9-9نج عدد گل و حدود جوانه هاي زایشی مخلوط است و هنگام بیدار شدن پ

 تعرفه متعلق به محصول یکدها هیکل یمعرف-3-1

 واحد سنجش حقوق ورودی کد تعرفه نام محصول

 کیلوگرم 1 29293222 سیب

 کیلوگرم 14 29311222 سیب

 مأخذ: سازمان گمرک ایران

 

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

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

چه اندک است در  که مشاهده می شود، با حذف واردات اگر شود که واردات صفر تلقی گردد. همانطورشرایطی فرض می

که این واردات اندک تنها براي تنظیم بازار در ایام همه سال ها کمبود عرضه سیب خواهیم داشت. البته شایان ذکر است 

 باشد. طرحخاص صورت گرفته و کشور در حال حاضر نیز نیازي به واردات ندارد و در امر تولید محصول سیب خودکفا می



یستند ن مذکور نیز در کنار تأمین بازارهاي داخلی به دنبال صادرات محصول خود به کشورهایی که از مزیت تولید برخوردار

 می باشد.

 )واحد: تن(        تحلیل موازنه پیش بینی عرضه و تقاضا 

 سال

 تقاضای کل کشور امکانات عرضه
مازاد 

 صادرات کل عرضه واردات تولید )کمبود(
مصرف 

 ظاهری
 کل تقاضا

3190 300000939 2 3000009391 901211 929291 3094209 -30999399 

3191 331922130 2 3319221304 0433123 990941 3342993 -30909340 

3191 320022131 2 3200221319 0413939 093120 3219924 -30922303 

3194 904209390 2 904209390 39213019 020911 919042 -30000391 

3190 911999 2 911999 11191103 404099 910110 -30149311 

 مأخذ: یافته هاي تحقیق

 

 ظرفیت اسمی و عملی طرحتعیین -5

 اصله در هر هکتار  0222هکتار با تراکم  391احداث باغ سیب پایه کوتاه به مساحت 

 

 شاخص های عملیاتی-6

 روز سال 104تعداد روز کاري براي کارگران دائم: 

 روز در سال 02گران فصلی :تعداد روز کاري براي کار

 شیفت 0تعداد شیفت کاري براي کارگران دائم :

 شیفت کاري  3داد شیفت کاري براي کارگران فصلی :تع

 ساعت 30تعداد ساعت کاري در هر شیفت :

 

  



 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 
 

 

 

 

 

 

 



 پیش بینی میزان تولید -8

 هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول سال

 30124 31432 32034 9902 4992 1010 0994 3411 سیب )تن(

 

 اقتصادیتعیین شاخص های -9

 ارزش شرح شاخص

 0134% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاري نرخ بازگشت

 0433% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدي )

 سال 934 دوره بازگشت سرمایه  

 میلیون ریال 01،421 (NPV)گذاري کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدي

 340% (Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 30% (Break even point ) در سال مبنا سربسرنقطه 

 (9،241) میزان سود )زیان( در سال اول) میلیون ریال (

 334،099 )زیان( در سال مبنا )میلیون ریال( میزان سود

 %94 نسبت مالکانه سال اول بهره برداري 

 %322 3122سال –نسبت مالکانه سال مبنا 

 


