
 :عنوان پزوصه
 سورت و بسته بنذی سیب سمینی ـ چادگان

 

 



 پزٍصُعٌَاى  سَرت ٍ تستِ تٌذی سیة سهیٌی  

 ًَع هحصَالت سیة سهیٌی تستِ تٌذی ضذُ

 (تي)اسوی  ظزفیت 9,000

 ًَع پزٍصُ جذیذ-ایجادی

 تخص اقتصادی صٌعتی

 کذ هحصَل 7495412391

 ضْزستاى هحل اجزا چادگاى

 هحل استقزار ضْزک صٌعتی چادگاى

 (هتزهزتع)سهیي هَرد ًیاس  5,000

 ًَع هالکیت خصَصی

 پزوصهکلی  مشخصات              



 هقیاس پزٍصُ تشرگ       هتَسظ                           کَچک

 تاهیي هَاد اٍلیِ هَرد ًیاس هحل خارج اس کطَر            استاى                        هلی     

 تا تَجِ تِ هَقعیت پزٍصُ ٍ حضَر در ضْزک صٌعتی،
 سیز ساخت ّا , تاهیي هی ضَد( آب، تزق ٍ گاس)سیز ساختْا  

 کیلَهتز 70: فاصلِ تا خغَط راُ آّي
 کیلَهتز 62: فاصلِ تا فزٍدگاُ

 کیلَهتز 2: فاصلِ دستزسی تا راُ سهیٌی
 دستزسی ّا

 ًیاس هجَسّای هَرد جَاس تاسیس، پزٍاًِ تْزُ تزداری ٍ پزٍاًِ ساخت هحصَل

 هَافقت اٍلیِ اس دستگاُ ّای اجزایی استاى ٍ ضْزستاى ّا ًذارد                               دارد        

 ضزایظ احزاس هتقاضیاى تزای اجزای پزٍصُ   هَرد ًیاس درصذ کل سزهای50ِتاهیي حذاقل : اعتثاری

 اضتغال پیص تیٌی ضذُ هیشاى ًفز 40

 اطالعات فنی پزوصه             
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 کطَر استاى اصفْاى

 اطالعات وضعیت ظزفیت فعال و در حال ساخت               



 موقعیت پزوصه در کشور                 



 موقعیت پزوصه در استان                



 دستزسی به پزوصه                 



  کارخاًِ احذاث تزای صٌعتی ضْزک در ًیاس هَرد ّای سیزساخت اس تخطی ٍ سهیي ٍجَد-

 هذکَر پزٍصُ اجزای ضزٍع تزای اٍلیِ هجَسّای اخذ-

 هٌاسة ًزخ تا تاًکی تسْیالت دریافت اهکاى-

   استاى در هحصَل اًثَُ تَلیذ-

   استاى در تٌذی تستِ ٍ تٌذی درجِ ٍاحذّای ٍجَد عذم-

 هحصَل ضایعات کاّص-

   دًیا رٍس تکٌَلَصی ٍ داخلی ساخت هَجَد ّای ظزفیت اس استفادُ-

 هٌاسة هالی ّای ضاخص-

 

 مشیت رقابتی پزوصه                



 معافیت                

 :مالياتي اصلي معافيت
 
ضْزک داخل در عزح ایي استقزار دلیل تِ 94/4/31 هصَب هستقین هالیات ّای قاًَى 132 هادُ اساس تز 

 دفاتز تسلین ٍ اظْارًاهِ ارائِ)هکزر 146 هادُ رعایت تِ هٌَط صفز ًزخ تا هالیاتی هعافیت سال 7 اس صٌعتی
 .تاضذ هی تزخَردار ( هزتَعِ هالیاتی ادارُ تِ  رسوی هذارک ٍ اسٌاد

 
 :مالياتي هاي معافيت ساير

 
صَرت در تعذ تِ فعالیت ّطتن سال اس تاضذ، تیطتز یا ًفز 50 آى در ضاغل اًساًی ًیزٍی کِ ضزکت ّایی در 

 اجتواعی تأهیي ٍ اجتواعی رفاُ ٍ کار تعاٍى، کل ادارات تأییذ تا قثل سال درصذ 50 هیشاى تِ ًیزٍ افشایص
 .گزدد تزخَردار سال آى در  الذکز فَق هعافیت اس هی تَاًذ

 
ِهالیاتی هعافیت اس هی تَاًذ تاضذ ضزکت ضذُ پزداخت یا ثثتی سزهایِ هیشاى تزاتز2 هالیات هطوَل درآهذ چٌاًچ  

 .تاضذ تزخَردار صفز ًزخ تا  درآهذ اس درصذی 50



 ًزخ تٌشیل درصذ 15

 ًزخ تَرم   درصذ 12

 ( *یَرٍ)ًزخ ارس  ریال 49,500

 عَل اجزای پزٍصُ   هاُ 12

 عَل تْزُ تزداری پزٍصُ   سال 10

 قاتلیت سزهایِ گذاری .داخلی، خارجی ٍ هطتزک دارد

 گذاری هستقین داخلی      تاًک                                               سزهایِ
 هالی   ًحَُ تاهیي سزهایِ گذاری هستقین خارجی             ( ٍام خارجی)تاهیي هالی خارجی 

 مفزوضات ارسیابی اقتصادی پزوصه             

 ,است 1397ًزخ ارس تزاتز هیاًگیي ًزخ ارس رسوی کطَر در اردیثْطت هاُ * 

 
 

 
 



 ًَع ّشیٌِ  (هیلیارد ریال)هثلغ 

 سهیي 1,0

 ساختواى ّا 12,0

 هاضیي آالت ٍ تجْیشات کارخاًِ 6,0

 سایز 6,2

 جوع 25,2

 هشینه های ثابت سزمایه گذاری                



 ًَع ّشیٌِ  (هیلیارد ریال)کل 

 هَاد اٍلیِ 10,0

 اًزصی 0,9

 دستوشد 10,8

 سایز 2,0

 تیٌی ًطذُ پیص 5,7

 جوع 119,4

 (عملیاتی)فزوش و هشینه های تولیذ                 

 (هیلیارد ریال) فزٍش

135,0 



ًزخ سَد 
 (درصذ)

 دٍرُ تاسپزداخت
 (سال)

 هثلغ  
 (هیلیارد ریال)

 تسْیالت

 دٍرُ ساخت 15,1 5 18

 ًَع سْن (هیلیارد ریال)هثلغ  درصذ

60%  ثاتت سزهایِ گذاری  اس ّشیٌِ ّای استفادُ اس تسْیالت تاًکی سْن  15,1 

40%  ثاتت سزهایِ گذاریاس ّشیٌِ ّای تخص خصَصی سْن آٍردُ  10,1 

 تسهیالت بانکی               



 30,4 (NPV( )هیلیارد ریال)جزیاًات ًقذی فعلی ارسش  خالص

 23,7% (IRR)تاسدُ داخلی ًزخ 

 تزداری در سال ضطن تْزُ (PBP)دٍرُ تاسگطت سزهایِ عادی  

 97,0 (هیلیارد ریال)ارسش فزٍش در ًقغِ سزتسز 

 %63,7 درصذ سزتسز

 ارسیابی شاخص های اقتصادی                



 IRRتحلیل حساسیت                  



 نقطه سز به سز                 


