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 معرفی پروژه

 و گیاه ()گل پایانه صادراتی محصوالت کشاورزیاحداث عنوان طرح: -1

 استان گلستان . شهرستان گرگان روستای قربان آبادمحل پیشنهادی اجرای طرح:  -2

 گل و گیاه فروش انواع محصوالت کشاورزی از جملهپایانه صادراتی محصوالت تولیدی : -3

تریان به مش ( و گیاه  در این واحد غرفه هایی جهت خرید و فروش محصوالت کشاورزی )گل :ظرفیت تولید ساالنه -4

  .ارائه می شود 

 (     میلیون ریال 146456ریالی :               کل سرمایه گذاری مورد نیاز :) ارزی:  -5

 :میلیون ریال 144003سرمایه ثابت 

 :میلیون ریال 2453سرمایه در گردش 

 خاصی مورد نیاز نمی باشد  مواد اولیهنوع مواد اولیه مورد نیاز : -6

 درصد .......دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل  -7

 نفر 30تعداد پرسنل مورد نیاز:  -8

 ٪38درصد میزان تولید در نقطه سربه سر: -9

 24٪(:IRRنرخ بازده سرمایه گذاری کل ) -10

 چگونگی دسترسی به دانش فنی: -11

نیاز از داخل کشور قابل  نیازی به دانش فنی خاص ندارد و تمامی تجهیزات موردخدمات پایانه فروش 
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 تامین می باشد .

 وضعیت اقتصادی

 معرفی محصول: -12

سعه ررسی میزان صادرات محصوالت بخش کشاورزی کشور بیان کننده ناکارآمدی نهادها و زیر ساخت های توب

 متمرکزتخصصی حمل ونقل صادراتی، با  صادرات این بخش می باشد و لذا پایانه صادراتی به عنوان زیر ساخت

 ولیداتتنمودن خدمات صادراتی نظیر حمل و نقل،گمرک،بیمه،استاندارد و..... جهت ایجاد مزیت رقابتی برای 

صوصی، قانون اساسی مبنی بر تقویت بخش خ 44در راستای اجرای سیاست های اصل .  داخلی ارائه گردیده است

ی ایتی موده و نقش دولت صرفاً نظارتی و حمایجاد و توسعه پایانه های صادراتی کشور به عهده بخش خصوصی ب

 .باشد و توجیه مالی طرح از اهمیت ویژه ای در اجرایی نمودن طرح برخوردار می باشد
 تولید ساالنه محصول در استان و کشور: -13

  گلمیزان وسطح تولید 

 )شاخه(ظرفیت ) هکتار(سطح زیر کشت منطقه

 27000000 32 استان گلستان

 2552000000 2600000 کل کشور

 

 میزان تولید واحدهای مشابه موجود در استان:

 هیچ واحد مشابهی در زمینه پایانه صادراتی محصوالت کشاورزی در استان نداریم .

 

 نام شرکت  محل اجرا نوع پایانه صادراتی

 شرکت پایا گل تهران گل و گیاه تهران

 تعاونی گل و گیاه محالت مرکزی گل و گیاه محالت 

 تعاونی گل و گیاه دزفول خوزستان گیاه دزفول گل و

 آینده سازان بهشت پارس مازندران گل و گیاه تنکابن

 همسو ایرانیان اصفهان گل و گیاه اصفهان 

 مجتمع پایانه های پایبار خراسان رضوی پایانه عام دوغارون

 صندوق توسعه صادرات فراورده های نفتی هرمزگان فراورده های نفتی 
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 تعداد واحدهای فعال در کشور 

 سازمان توسعه تجارتماخذ: آمار نامه 

 اندیشه نوین اقتصادی پیشگام فارس محصوالت کشاورزی

 پایانه احداث خوزستان  مصالح ساختمانی
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 مطالعات بازار: -14

 و ملح نظیر صادراتی خدمات نمودن متمرکز با صادراتی های پایانه ایران، تجارت توسعه سازمان تعریف طبق

 برای بتیرقا مزیت ایجاد هدف با صادرات فرآیند پنهان هایهزینه کاهش غیره و استاندارد بیمه، گمرک، نقل،

 .گردند می ایجاد داخلی تولیدات

 اتیصادر خدمات و تجهیزات خصوص در را خاصی های نیازمندی کاالیی های گروه از برخی اینکه به توجه با

 گرفته رارق تجارت توسعه سازمان کار دستور در دو هر عام های پایانه و تخصصی های پایانه ایجاد هستند، دارا

 اقالم زمره رد منسوجات البته و غیرفلزی های کانی انواع سیمان، فلزات، کشاورزی، پتروشیمی، گروه کاالهای. اند

 حصوالتم گیاه، و گل چون محصوالتی برای تخصصی های پایانه ایجاد. دارند قرار کشور غیرنفتی صادرات عمده

 هچ هر گیری بهره راستای در که است اقداماتی جمله از تزئینی های سنگ و کشاورزی محصوالت ساختمانی،

 می قطعاً را کشور در صادراتی های پایانه ایجاد. است گرفته صورت زمینه این در صادراتی های مزیت از بیشتر

 .دانست غیرنفتی صادرات تسهیل در مثبتی گام توان

ش گل نمای در این خصوص به ویژه در زمینه صادرات گل و گیاه و نمایشگاه دائمی به منظور عرضه و

ین به نابراو گیاه و همچنین تسهیل در صادرات گل و گیاه هیچگونه واحدی در استان وجود ندارد .ب

 اشد .منظور تسهیل در فرآیند فوق الذکر احداث چنین پایانه ای در استان ضروری می ب

 سال گذشته: 5میزان واردات محصول در  

 آمار واردات گل و گیاه

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)کیلوگرم( سال

1391 1708956 71656213530 4872631 

1392 1548378 91300944609 3651063 

1393 2,046,922 159,664,239,140 6,047,029 

1394 2515987 179354014294 6052277 

1395 2420771 213942282120 6814416  
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 سال گذشته: 5میزان صادرات محصول در  -15

 آمار صادرات گل و گیاه

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن)کیلوگرم( سال

1391 11411519 785491281289 47558378 

1392 10755821 1150726019820 46304626 

1393 8,605,522 1,006,604,900,553 37,938,048 

1394 7374465 926491491830 31266226 

1395 5227507 756352253353 24070092 

 

 دهدل گذشته را نشان میها و گیاهان زینتی در ساجدول زیر وضعیت صادرات انواع گل

 
 ماخذ:گمرک ایران
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 مشخصات فنی

 هزینه های سرمایه ای: -16

 سرمایه ثابت 

جمع کل )میلیون 

 ارزش ارزی )یورو( ریال(

ریالی ارزش 

 شرح )میلیون ریال(

 زمین 15,000   15,000

 ساختمان ها و محوطه سازی 93975   93975

 تاسیسات 12600   12600

 ماشین االت و تجهیزات 5250   5250

 وسائط نقلیه 2460   2460

 لوازم ازمایشگاهی ، اداری و ایمنی 2200   2200

 ٪10هزینه های پیش بینی نشده  11648.5   11648.5

 هزینه های قبل بهره برداری 869.032   869.032

 جمع سرمایه ثابت 144,003 0 144002.532

 جمع کل 144,003 0 144,003

 

  ت ته شده اسدر نظر گرف  ریال    هر سامانه نیمانرخ برابری ارز در کل این پیش طرح براساس

. 
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 :سرمایه در گردش 

جمع کل 

 )میلیون ریال(

ارزش 

 ارزی)یورو(

ارزش 

 شرح ریالی)میلیون ریال(

998.082 
  

 ماه( 2خرید مواد اولیه )   998.082

1084.8 
  

1084.8 

ماه   2حقوق و دستمزد )  

) 

370.756 
  

 ماه ( 2/1سایر هزینه ها )    370.756

2453.638 
  

 جمع 2453.638

 جمع کل 2453.638

  

 

 هزینه های سرمایه ای

 زمین -1-17

 توضیحات

 کلارزش 

 )میلیون ریال(

 قیمت واحد 

 مساحت )مترمربع ( ) ریال(

  

15,000 500,000 30,000 
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 محوطه سازی: ساختمان ها و-2-17

ارزش کل 

)میلیون ریال 

) 

ارزش واحد 

 )ریال (

مقدار 

 شرح )مترمربع(

 متر 9تاالر عرضه گل و گیاه به ارتفاع  1200 10،000،000 12000

 اداری و مدیریت 150 10،000،000 1500

 سردخانه 1152 12،000،000 13824

 رستوران و نمازخانه و سرویس بهداشتی 150 10،000،000 1500

 اتاق نگهبانی و باسکول  24 9،000،000 216

 اداری و آزمایشگاه 720 10،000،000 7200

 غرفه 1440 9،500،000 13680

 سالن کنفرانس 150 10،000،000 1500

 سوئیت  اقامتی 300 10،000،000 3000

54420 

 

 جمع  5286

  

ارزش کل 

)میلیون ریال 

) 

ارزش واحد )ریال 

 شرح مقدار )مترمربع( (

 خاکبرداری و تسطیح 30،000 80،000 2400

 حصارکشی با فنس 550 800،000 440

33000 1،500،000 22،000 

محوطه وپیاده رو سازی وپارکینگ 

 )روباز(

 روشنایی محوطه و فضای سبزو ... 4،500 800،000 3600

 متری 6درب ورودی اتومات  1 80،000،000 80

 متری 3درب ورودی  1 35،000،000 35

  جمع  39555
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 تاسیسات: -3-17

 شرح مشخصات فنی ارزش کل )میلیون ریال (

 برق رسانی کیلووات300سه فاز  2000

3000 

حفر چاه و لوله کشی با منبع هوایی 

 آب رسانی حق انشعاب و.. متر مکعبی 20

 گازرسانی   حق انشعاب و لوله کشی 1000

 وسایل حفاظتی و ایمنی سیستم ایمنی 250

 تجهیزات سرد خانه سلول باالی صفر فریونی4برای  4800

 سیستم سرمایشی اسپیلت 450

 باسکول تنی60 1000

 سپتیک فاضالب انسانی مترمکعبی 50 100

12600 
  

  کلجمع 
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 اشین آالت و تجهیزات:م -4-17

ارزش کل 

)میلیون 

 ارزش واحد )ریال ( ریال(

ارزش کل 

 )یورو(

ارزش واحد 

 شرح تعداد )یورو (

 میز و صندلی  60     25,000,000 1500

 تجهیزات مورد نیاز رستوران 1     1,500,000,000 1500

2250 150,000,000     
 تجهیزات مورد نیاز اقامتی 15

5250   

 

    
 جمع

 

 

 :وسائط نقلیه -5-17

ارزش کل 

)میلیون 

 ریال(

ارزش واحد 

 شرح تعداد )هزار ریال(

 لیفتراک برقی 1 1،750،000 1750

 خودرو وانت  1 610،000 610

 تنی 2,5جک پالت دستی 4 25،000 100

2460     
  جمع
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 شگاهی , اداری و ایمنی :لوازم آزمای -6-17

ارزش کل 

)میلیون 

 ریال(

ارزش واحد 

 شرح تعداد )هزار ریال(

 دوربین مداربسته 1 500000 500

 لوازم اداری  کامپیوتر و... 1 500000 500

 میز و صندلی مدیریت 1 500000 500

 میز و صندلی سالن کنفرانس 1 300000 300

 لوازم صوتی و تصویری 1 400000 400

2200     
  جمع

 قبل بهره برداری:نه های یهز -7-17

 شرح هزینه کل )میلیون ریال (

196.259 
 هزینه حقوق ثبت و عقد قرار دادبانکی

400 
 مشاوره و تهیه طرح

92.505 
 نقشه و نظارت و اخذ مجوزها

168 
 حقوق یک نفر دوران سازندگی

0 
 سود دوران مشارکت و تنفس

12.268 
 اندازی آزمایش راه

869.032 
 جمع
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 :تولیدی محصوالت شده تمام قیمت محاسبه -18

 وع,مقدار و هزینه مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز:ن -1-18

   

 هزار پرس غذا 60رستوران 

 شرح واحد مصرف ساالنه ارزش ریالی ) ریال( ارزش ارزی )یورو( ارزش کل )میلیون ریال (

639 

 

 برنج کیلو 8،520 75،000

480 

 

 گوشت مرغ کیلو 6،000 80،000

2700 
 

 گوشت قرمز کیلو 6،000 450,000

180 
 

 روغن کیلو 3،000 60,000

120 
 

 سایر ادویه وزعفران سری 60،000 2,000

900 

 

 ماست و نوشابه سری 60،000 15,000

1200 

 

 ساالد و ترشی محلی عدد 60،000 20,000

144 

 

 دستمال کاغذی عدد 3،600 40,000

6363 
    

 جمع

 

   

 هزار مورد 60کافی شاپ 

 شرح واحد مصرف ساالنه ارزش ریالی )ریال( ارزش ارزی )یورو( ارزش کل )میلیون ریال (

600 

 

 چای وقند و نسکافه مورد 60،000 10،000

600 
    

 جمع

 

   

 شب اقامت180واحد اقامتی دوتخته با 15

ارزش کل )میلیون ریال 

) 

ارزش ارزی 

 )یورو(

ارزش ریالی ) 

 ریال(

مصرف 

 شرح واحد ساالنه

94.5 
 

 دستمال کاغذی عدد 2,700 35،000

27 
 

 لوازم بهداشتی)شامپو وصابون( سری 2,700 10،000

3 
 

 حوله عدد 30 100,000

324 
 

 صبحانه)نان ،کره ،مربا و..( عدد 5,400 60,000

448.5 
    

 جمع
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 نوع , نیروی انسانی مورد نیاز: -18-2

جمع حقوق ساالنه 

 )میلیون ریال (

جمع حقوق 

 ماهانه )ریال(

حقوق 

 شرح تعداد ماهانه

 کادر اداری

 مدیریت طرح 1 30000000 360000000 360

 مدیریت مالی 1 20000000 240000000 240

 کارمند 3 15000000 180000000 540

 راننده 2 15000000 180000000 360

 نگهبان و باسکول چی  4 14000000 168000000 672

 کادر تولید

 متخصص 2 15000000 180000000 360

 ماهر 3 15000000 180000000 540

 غیرماهر 14 14000000 168000000 2352

2712 
      

 ٪50هزینه رفاهی 

8136 
    

 جمع 30

  

 

 



16 
 

 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -3-18

ارزش کل )میلیون 

 ریال(

ارزش واحد 

 شرح واحد مصرف ساالنه )ریال(

مکعب متر 3,000 2,500 7.5 مصرفی آب   

وات کیلو 1,152,000 850 979.2 مصرفی برق   

ماه12 دیماند    80  

 تلفن    20

مصرفی گاز مترمکعب 18000 3500 63  

 بنزین لیتر 9000 10000 90

 جمع 1239.7

 

 عمیر و نگهداری ساالنه:استهالک و ت -4-18

ارزش دارایی )میلیون  استهالک نگهداری تعمیر و

 عمر استهالک مبلغ درصد مبلغ شرح ریال(

2067.45 2 8614.375 12 103372.5 
 سازیساختمان و محوطه

693 5 1155 12 13860 
 تأسیسات مورد نیاز

 ماشین آالت و تجهیزات و 5775 10 577.5 5 288.75

 وسایل آزمایشگاهی

256.3 5 1025.2 5 5126 
 وسائط نقلیه و اداری مورد نیاز

0  11372.075  128133.5 
 جمع استهالک

0  173.8064 5 869.032 
 استهالک قبل از بهره برداری

3305.5  11545.8814  129002.532 
  جمع
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 رآورد درآمد ساالنه :ب -5-18

درامد کل 

 )میلیون ریال(

درامد ارزی 

 )یورو (

درامد 

ریالی)میلیون 

 ریال(

واحد فروش 

 شرح تولید ساالنه )ریال(

 برای غرفه 50)ها غرفه اجاره 50 50000000 30000  30000

  ماه (12

پرس(  شام و نهار) غذا پرس 60000 300000 18000  18000  

مورد)شاپ کافی ( 60000 120000 7200  7200  

)مورد( باسکول 15000 20000 300  300  

نگهداری محصول )سردخانه  1500000 350 5250  5250

ماه 10 برای هرکیلو  

 ( شب)اقامتی 2700 700000 1890  1890

62640 

 

62640 
    

 جمع کل

 

  اپ شریال ،کافی  279453ریال ،هر پرس غذا  634826واحد اقامتی شبی قیمت تمام شده محصول به ازای هر

ه ها هر ریال واجاره غرف 336 ریال ، هر کیلو نگهداری در سردخانه  16814ریال ، هر مورد باسکول  110984

 محاسبه شده است.ریال 45397665واحد 

  ریال ،کافی شاپ  300000ریال ،هر پرس غذا  700000محصول به ازای هر واحد اقامتی شبی  فروشقیمت

ه ها هر ریال واجاره غرف 350ریال ، هر کیلو نگهداری در سردخانه   20000ریال ، هر مورد باسکول  120000

 ریال محاسبه شده است.50000000واحد 

    درصد.   38نقطه سربسر تولید 

 ( نرخ بازده سرمایه گذاری کلIRR    )24  . درصد 
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و همچنین ضرورت وجود چنین پایانه ای جهت  فقدان طرح مشابه در استاندالیل توجیه طرح:  -19

نرخ بازده سرمایه ,.شاخصهای اقتصادی از جمله نقطه سربسر  توسعه صادرات گل و گیاه استان 

 گذاری و...

 

 :ویژگی ها , مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان -20

عافیت های م -3رت جهاد کشاورزیقابل واگذاری از سوی وزازمین  -2م بهره ک تسهیالت بانکی -1

 مالیاتی

 اطالعات تماس:  -21

 :شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 شرکت مبین مشاوران گلستانشرکت:نام 

 مجتمع اپادانا طبقه اول 5و 3گرگان میدان شهرداری خیابان شهدا بین الله ادرس:

 01732267288/09113713918تلفن تماس:

 mobin_coltd@yahoo.comپست الکترونیک:

 :نماینده دستگاه اجرایی 

 

 گلستان استان کشاورزی جهاد سازمان:مربوطه اجرایی دستگاه

 روشنی محمد مهندس:نماینده خانوادگی نام و نام

 گلستان استان کشاورزی جهاد سازمان گرگان:ادرس

 09113734755-01732235721:تماس تلفن

 M.roshaniyesaghi@gmail.com: الکترونیک پست


