خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری شهر سالمت
زير بخش  :گردشگری سالمت

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات :
 -4محل اجرای طرح  :شهرستان شيراز

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  922هکتار مي باشد که با توسعه احتمالي مي تواند به مساحت  1100هکتار افزايش يابد .اين پروژه از سمت غرب به منطقه ويژه اقتصادی
شيراز متصل است  .به ذکر است که منطقه ويژه اقتصادی شيراز مساحتي در حدود  2700هکتار دارد  .سايت اين پروژه عمدتاً در منطقه کوهستاني واقع شده
که دارای مناظر منحصر به فرد طبيعي مي باشد
 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  75 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده درصد بازار خارجي پيش بيني شده  70درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  6 :سال
 - 10وضعيت طرح :

بلي

 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلي مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلي قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ بلي قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلي -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

6500

6500

292500000

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلي : نرخ بازگشت داخلي  :درصدسال
 -دوره بازگشت سرمايه :

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

تاسيس 

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي )  :شهر سالمت شيراز فعاليت جاری شرکت : آدرس  :فارس ـ شيراز ،ميدان نمازی ـ کلينيك امام رضا ـ طبقه 7فاکس 07132358304 :
07132358343
 تلفن :پست الکترونيکي :
خصوصي
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجي طرح 
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره) 

توسعه و تکميل

صندوق پستي :

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری بختگان
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :منطقه نمونه گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :نيريز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  75000 :نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  60درصد بازار خارجي پيش بيني شده  40درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  6 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
44

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي - ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـ خالص ارزش فعلي  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  33 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری بمو
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :منطقه نمونه گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  120000 :نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  60درصد بازار خارجي پيش بيني شده  40درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  5/5 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
25

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي - ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـ خالص ارزش فعلي  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  36 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3/5 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری پاسارگاد
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :منطقه نمونه گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :پاسارگاد
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  200000 :نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  60درصد بازار خارجي پيش بيني شده  40درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  6 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي - ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـ خالص ارزش فعلي  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  28 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3/5 :سال

235

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری پریشان
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :منطقه نمونه گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :کازرون
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  75000 :نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  70درصد بازار خارجي پيش بيني شده  30درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  5/5 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
25

کل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي - ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـ خالص ارزش فعلي  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  34 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاکس :
خصوصي

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری تخت جمشيد
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :منطقه نمونه گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :مرودشت
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  250000 :نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده -بازار خارجي پيش بيني شده

 95درصد

 40درصد
 60درصد

 – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  6 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي - ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـ خالص ارزش فعلي  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  33 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4 :سال

260

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری مارگون
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :منطقه نمونه گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :سپيدان
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  100000 :نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  60درصد بازار خارجي پيش بيني شده  40درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  6 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
74

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي - ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـ خالص ارزش فعلي  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  36 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری ميمند
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :منطقه نمونه گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :فيروزآباد
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  60000 :نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  70درصد بازار خارجي پيش بيني شده  30درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  5/5 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
25

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي - ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـ خالص ارزش فعلي  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  30 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :هتل  5ستاره (بزرگراه حسيني الهاشمي)
زير بخش  :رفاهی

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :هتل  5ستاره
 -4محل اجرای طرح  :شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 90درصد

 60درصد
 40درصد

 – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  4 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
30

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی - ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـ خالص ارزش فعلی  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  27 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5/5 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :هتل  5ستاره (بلوار جمهوری)
زير بخش  :رفاهی

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :هتل  5ستاره
 -4محل اجرای طرح  :شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 90درصد

 60درصد
 40درصد

 – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  4 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
37

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی - ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـ خالص ارزش فعلی  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  28 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :هتل  5ستاره (بلوار چمران)
زير بخش  :رفاهی

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :هتل  5ستاره
 -4محل اجرای طرح  :شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 90درصد

 60درصد
 40درصد

 – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  4 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
45

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی - ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـ خالص ارزش فعلی  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  29 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :هتل  5ستاره سپيدان
زير بخش  :رفاهی

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :هتل  5ستاره
 -4محل اجرای طرح  :سپيدان
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 90درصد

 80درصد
 20درصد

 – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  4 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
50

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی - ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـ خالص ارزش فعلی  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  26 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5/5 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه نمونه گردشگری تنگ براق
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :منطقه نمونه گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :اقليد
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  75000 :نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  70درصد بازار خارجي پيش بيني شده  30درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  5/5 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده
ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

معادل به ميليون
يورو

پول خارجي مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
25

كل سرمايه گذاری
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي - ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي - ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـ خالص ارزش فعلي  :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  34 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4 :سال

ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
ميليون يورو
سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه

معرفی پروژه:
 -1عنوان طرح :خط  3قطار شهری شيراز

 -2بخش :حمل و نقل عمومی

 -3خدمات /تولیدات :جابجایی مسافرین در سطح شهر

زیر بخش:

 -4محل اجرای طرح :منطقه  6و  10شهرداری شیراز

 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تأسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و :)...
پروژه شامل  12کیلومتر تونل و  8ایستگاه زیر زمینی و یک دپو میباشد .همچنین تجهیزات ویژه و ناویژه برای پروژه طراحی شده است.
ظرفیت جابجایی  18000نفر در ساعت در جهت برای طرح پیش بینی شده است.
 -6ظرفیت تولید ساالنه :ظرفیت جابجایی  54/000/000نفر مسافر در سال

وضعيت پروژه:
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 60 :درصد
-

 -8فروش:
بازار داخلی پیش بینی شده  100درصد
بازار خارجی پیش بینی شده  -درصد

-

 -10وضعیت طرح:
امکان سنجی طرح در دسترس است؟ بلی
زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ بلی
مجوز های قانونی (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است؟ بلی
قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ خیر
قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است؟ خیر
با پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟ خیر
تسهیالت زیر بنایی (برق رسانی ،آب رسانی ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غیراه) فراهم شده است؟ بلی
فهرستی از دانش فنی ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی
قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خیر

 -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری) 5 :سال

ساختار مالی
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمایه گذاری شده
میلیون ریال

سرمایه ثابت

17/000/000

377

کل سرمایه
گذاری

17/000/000

377

سرمایه در
گردش

-

نرخ برابری

معادل به
میلیون یورو

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون یورو

150

537

150

537

ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  150میلیون یورو
ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  25میلیون یورو
ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  -میلیون یورو
ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  -میلیون یورو
خالص ارزش فعلی 230 :میلیون یورو برای  ........سال
نرخ بازگشت داخلی 6/2 :درصد
دوره بازگشت سرمایه  8 :سال
اطالعات طرح:
 -12نوع طرح:

تأسیس

خالصه وضعیت شرکت:
نام (اشخاص حقیقی/حقوقی) :سازمان قطار شهری شیراز
فعالیت جاری شرکت :حمل و نقل عمومی
آدرس :شیراز – خیابان خبرنگار -سازمان قطار شهری شیراز صندوق پستی:
تلفن 07136272091 :فاکس07136272092 :
پست الکترونیکی94suro@gmail.com :
عمومی
خصوصی
ساختار قانونی شرکت :دولتی
لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمائيد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوز های قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

توسعه و تکمیل

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :مجموعه گردشگری رویا
زير بخش  :گردشگری

 - 2بخش  :گردشگری
 -3خدمات  /توليدات  :ارائه خدمات گردشگری
 -4محل اجرای طرح  :شهرستان سروستان

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
مجتمع گردشگری رويا در  75کيلومتری جنوب شرقي شهر شيراز قرار دارد که مرکز استان فارس است  .برای اجرای اين پروژه تمام زير
زيرمجموعه ها و خدمات شامل آب  ،برق  ،تلفن و  ..موجود مي باشد و در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد.
 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده -بازار خارجي پيش بيني شده

 100درصد

درصد
درصد

 – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بليبلي
 مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ بلي با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ بليبلي
 تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ بلي

بلي

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

مبالغ سرمايه گذاری شده

معادل به ميليون
يورو

ميليون ريال

نرخ برابری

610808

40000

16

648621

40000

17

37812

40000

پول خارجي مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو
19
1

1

20

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي ـ ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي ـ ميليون يوروـ ميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيـ ميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
 خالص ارزش فعلي  7 :ميليون يورو برای 3 نرخ بازگشت داخلي  38 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  10 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

تاسيس

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس  :استان فارس ،سروستان، تلفن  7137847733 :ـ 7137847755پست الكترونيكي a.shafiee@royacomplex.com :
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

توسعه و تكميل 

فاکس :
خصوصي 

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجي طرح 
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره) 

7137845444

صندوق پستي :

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :پست  230كيلوولت جويم
زير بخش  :تامین برق

 - 2بخش  :برق
 -3خدمات  /تولیدات  :برق
 -4محل اجراي طرح  :حوالي روستاي نصیرخاني

 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و : )...
اين پست توسط يک خط سربار مدار تک با طول حدود  47کیلو وات از ايستگاه  230جهرم و و يک خط سربار مدار مجتمع با طول حدود 95
کیلو وات از ايستگاه  230الر تامین مي شود
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  160*2 :مگاولت آمپر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پیش بیني شده -بازار خارجي پیش بیني شده

 100درصد
 0درصد

 – 9کل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  4 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بليبلي
 مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خیرخیر
 قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟خیر
 با پیمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟بلي
 تسهیالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

بلي

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح

مبالغ سرمايه گذاري شده
میلیون ريال

نرخ برابري

سرمايه ثابت

معادل به میلیون
يورو

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاري

پول خارجي مورد
نیاز

کل مبلغ به میلیون
يورو

15.5

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي  0/5میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي  11/3میلیون يورو ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـسال
 خالص ارزش فعلي  :میلیون يورو براي نرخ بازگشت داخلي  11/2 :درصدنرخ بازده سرمايه٪: ...سال
 دوره بازگشت سرمايه :اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

تاسیس 

 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقي  /حقوقي )  :شرکت برق منطقه اي فارس فعالیت جاري شرکت  :انتقال برقايران ،شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین
 آدرس :فاکس 07132359047 :
07132330031-9
 تلفن :پست الكترونیكي info@frec.co.ir :
خصوصي
 ساختار قانوني شرکت  :دولتي لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجي و غیره)

توسعه و تكمیل

صندوق پستي 193 :

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :پست  230كيلوولت توربين
 - 2بخش  :برق

زير بخش  :توربین برقی

 -3خدمات  /تولیدات  :برق
 -4محل اجراي طرح  :شیراز
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...
تغذيه اين پست از طريق ورود-خروج يك مدار از خط دو مداره  230كیلوولت نیروگاه فارس-سعدي میباشد .خروجی هاي اين پست دو مدار
كابل  66كیلوولت به سمت پست ولیعصر ،دو مدار كابل  66كیلوولت به سمت پست مصدق ،يك مدار كابل  66كیلوولت به سمت پست مدرس،
دو مدار خط هوايی  66كیلوولت به سمت پست شهدا ،يك مدار خط هوايی  66كیلوولت به سمت پست احمدي و يك مدار خط هوايی 66
كیلوولت به سمت پست  66كیلوولت میانرود میباشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  160*2 :مگاولت آمپر

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100درصد بازار خارجی پیش بینی شده  0درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  4 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بله زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلهبله
 مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ خیرخیر
 با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟بله
 تسهیالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خیر

بله

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

میلیون ريال

سرمايه ثابت

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون يورو

699190

پول خارجی مورد نیاز

17.48

سرمايه در گردش
كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  0/88میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  16/6میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیمیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
میلیون يورو براي
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  11/2 :درصدنرخ بازده سرمايه٪: ...سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

تاسیس 

 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی )  :شركت برق منطقه اي فارس فعالیت جاري شركت  :انتقال برق آدرس  :ايران ،شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین07132330031-9
 -تلفن :

پست الكترونیكی :

info@frec.co.ir

 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكمیل

فاكس :

صندوق پستی 193 :
07132359047

وب سایت www.frec.co.ir

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره)

خصوصی

كل مبلغ به میلیون
يورو

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :پست  400/230و  400/66كيلوولت الر
 - 2بخش  :برق

زير بخش  :تامین برق

 -3خدمات  /تولیدات  :برق
 -4محل اجراي طرح  :الر
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و : )...
تغذيه اين پست از سمت پست  400كیلوولت نیروگاه جهرم توسط خط  400كیلوولت به طول 170كیلومتر و از سمت پست  400كیلوولت
جناح با خط به طول  150كیلومتر مي باشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  315*2 :و  200*2مگاولت آمپر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پیش بیني شده  100درصد بازار خارجي پیش بیني شده  0درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  4 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بله زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلهبله
 مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟ خیرخیر
 با پیمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟بله
 تسهیالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

بله

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح

مبالغ سرمايه گذاري شده
میلیون ريال

نرخ برابري

سرمايه ثابت

معادل به میلیون
يورو

سرمايه در گردش

كل سرمايه گذاري

پول خارجي مورد
نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

40

40

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي  1/4میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي  30میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيمیلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
میلیون يورو براي
 خالص ارزش فعلي : نرخ بازگشت داخلي  11/2 :درصدنرخ بازده سرمايه٪: ...سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

تاسیس 

 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقي  /حقوقي )  :شركت برق منطقه اي فارس فعالیت جاري شركت  :انتقال برق آدرس  :ايران ،شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین07132330031-9
 تلفن :info@frec.co.ir
پست الكترونیكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي 

توسعه و تكمیل

فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجي و غیره)

صندوق پستي 193 :
07132359047

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :پست  400كيلوولت خنج
 - 2بخش  :برق

زير بخش  :تامین برق

 -3خدمات  /تولیدات  :برق
 -4محل اجراي طرح  :خنج
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و : )...
اين پست توسط يک خط سربار مدار تک با طول تقريبي  100کیلو وات از نیروگاه نیروگاه جهرم  400کیلو ولت و يک خط سربار تک مدار با
طول تقريبي  110کیلو متر از نیروگاه ايستگاه  400کیلو ولت تامین مي شود.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  200*2 :مگاولت آمپر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پیش بیني شده  100درصد بازار خارجي پیش بیني شده  0درصد – 9کل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  4 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بله زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلهبله
 مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟ خیرخیر
 با پیمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟بله
 تسهیالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

بله

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح

مبالغ سرمايه گذاري شده
میلیون ريال

نرخ برابري

سرمايه ثابت

معادل به میلیون
يورو

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاري

پول خارجي مورد
نیاز

17

کل مبلغ به میلیون
يورو

17

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي  1میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي  13/08میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيمیلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
میلیون يورو براي
 خالص ارزش فعلي : نرخ بازگشت داخلي  11/2 :درصدنرخ بازده سرمايه٪: ...سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

تاسیس 

 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقي  /حقوقي )  :شرکت برق منطقه اي فارس فعالیت جاري شرکت  :انتقال برق آدرس  :ايران ،شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین07132330031-9
 تلفن :info@frec.co.ir
پست الكترونیكي :
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي 

توسعه و تكمیل

فاکس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجي و غیره)

صندوق پستي 193 :
07132359047

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح :احداث هاضم بيهوازی
 -2بخش :بازیابی انرژی از مواد آلی و تولید کود مایع
 -3خدمات/تولیدات :تولید بیوگاز و کود مایع – تولید انرژی
 -4محل اجرای طرح :سایت دفع برمشور -مجتمع صنعتی بازیافت به مساحت  28هکتار
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تأسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و :)...
زمین به تفکیک کاربری تقسیم بندی شده است و زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت بلوار مجتمع انجام شده است.
ساختمان براساس طرح فنی سرمایه گذاران بایستی احداث گردد.
تأسیسات زیر بنایی پروژه شامل نیاز برقی پروژه ها ،پیش بینی شده و در محل مجتمع ستون گذاری برق و نصب ترانس برق صورت گرفته است
 .آب مورد نیاز پروژه ها نیز از چاههای عمیق منطقه تأمین می شود.
نحوه تولید نیز بستگی به طرح توجهی سرمایه گذاران دارد.
 -6ظرفیت تولید ساالنه:
 30000 -20000مگاوات در سال
وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 100 :درصد
 -8فروش :
بازار داخلی پیش بینی شده 100 :درصد
بازار خارجی پیش بینی شده درصد -
 -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری) - :سال
به طرح توجیهی سرمایه گذار بستگی دارد.

 -10وضعیت طرح:
امکان سنجی طرح در دسترس است؟ خیر
زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بله
مجوزهای قانونی(جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است؟ خیر
قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ خیر
با پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟ خیر
تسهیالت زیر بنایی( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟ بله تا حدودی
فهرستی از دانش فنی ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟ خیر
قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالی :سرمایه گذاری کل  60 :میلیون دالر
شرح

سرمایه ثابت

میلیون ریال

مبالغ سرمایه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به میلیون یورو

پول خارجی مورد نیاز

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

-

میلیون یورو
ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی
میلیون یورو
ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی
میلیون یورو
ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی -
میلیون یورو
ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی -
سال
میلیون یورو برای -
خالص ارزش فعلی:
نرخ بازگشت داخلی - :درصد
دوره بازگشت سرمایه  - :سال
اطالعات اقتصادی طرح بایستی توسط سرمایه گذاران ارائه گردد.

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح :

احداث هاضم بی هوازی

خالصه وضعیت شرکت- :
نام (اشخاص حقیقی/حقوقی)- :
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی - :
ساختار قانونی شرکت :دولتی 

توسعه و تکمیل 

تأسیس 

خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجی طرح 
(مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره) 

فاکس:

صندوق پستی- :

کل مبالغ به میلیون
یورو

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح :احداث سيستم ریجکت سوز با ظرفيت  500تن در روز
 -2بخش :بازیابی انرژی از مواد ریجکت (غیر قابل بازیافت) خروجی کارخانه پردازش پسماند
 -3خدمات/تولیدات :تولید الکتریسیته و یا گرما برای استفاده در سایت یا خارج از سایت
 -4محل اجرای طرح :سایت دفع برمشور -مجتمع صنعتی بازیافت به مساحت  28هکتار
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تأسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و :)...
زمین به تفکیک کاربری تقسیم بندی شده است و زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت بلوار مجتمع انجام شده است.
ساختمان براساس طرح فنی سرمایه گذاران بایستی احداث گردد.
تأسیسات زیر بنایی پروژه شامل نیاز برقی پروژه ها ،پیش بینی شده و در محل مجتمع ستون گذاری برق و نصب ترانس برق صورت گرفته است
 .آب مورد نیاز پروژه ها نیز از چاههای عمیق منطقه تأمین می شود.
نحوه تولید نیز بستگی به طرح توجهی سرمایه گذاران دارد.
 -6ظرفیت تولید ساالنه:
 100000 -80000مگاوات در سال
وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 100 :درصد
 -8فروش :
بازار داخلی پیش بینی شده درصد –
بازار خارجی پیش بینی شده درصد -

 -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری) 4 :سال
 -10وضعیت طرح:
امکان سنجی طرح در دسترس است؟ بله
زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بله
مجوزهای قانونی(جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است؟ خیر
قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ خیر
قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟ خیر
با پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟ تفاهم نامه بسته شده است با توجه به نرخ پایین خرید برق توسط وزارت نیرو فع ً
ال
متوقف می باشد.
تسهیالت زیر بنایی( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟ بله تا حدودی
فهرستی از دانش فنی ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟ بله
قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالی :سرمایه گذاری کل  150 :میلیون یورو
شرح

سرمایه ثابت

میلیون ریال

مبالغ سرمایه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به میلیون یورو

پول خارجی مورد نیاز

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

 میلیون یوروارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی
 میلیون یوروارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی
ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  -میلیون یورو
ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  -میلیون یورو
خالص ارزش فعلی - :میلیون یورو برای  -سال
نرخ بازگشت داخلی - :درصد
دوره بازگشت سرمایه  - :سال
اطالعات اقتصادی طرح بایستی توسط سرمایه گذاران ارائه گردد.
اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح  :احداث سیستم ریجکت سوز با ظرفیت  500تن در روز تأسیس 
خالصه وضعیت شرکت :شرکت CNIM
نام (اشخاص حقیقی/حقوقی)
فعالیت جاری شرکت:
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی :
ساختار قانونی شرکت :دولتی خصوصی 

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امکان سنجی طرح 
(مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره) 

فاکس:

توسعه و تکمیل 

صندوق پستی

کل مبالغ به میلیون
یورو

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح :بازیافت مواد خروجي از کارخانه پردازش پسماندها
 -2بخش :بازیافت پالستیک و نایلون
 -3خدمات/تولیدات :تولید گرانول و محصوالت پالستیکی
 -4محل اجرای طرح :سایت دفع برمشور -مجتمع صنعتی بازیافت به مساحت  28هکتار
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تأسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و :)...
زمین به تفکیک کاربری تقسیم بندی شده است و زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت بلوار مجتمع انجام شده است.
ساختمان براساس طرح فنی سرمایه گذاران بایستی احداث گردد.
تأسیسات زیر بنایی پروژه شامل نیاز برقی پروژه ها ،پیش بینی شده و در محل مجتمع ستون گذاری برق و نصب ترانس برق صورت گرفته است
 .آب مورد نیاز پروژه ها نیز از چاههای عمیق منطقه تأمین می شود.
نحوه تولید نیز بستگی به طرح توجهی سرمایه گذاران دارد.
 -6ظرفیت تولید ساالنه:
بازیافت  1000تن پالستیک و نایلون در سال
وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 100 :درصد
 -8فروش :
بازار داخلی پیش بینی شده درصد :پیش بینی با سرمایه گذار طرح می باشد.
بازار خارجی پیش بینی شده درصد" :
 -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری):
به طرح توجیهی سرمایه گذار بستگی دارد.

 -10وضعیت طرح:
امکان سنجی طرح در دسترس است؟ خیر
زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بله
مجوزهای قانونی(جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است؟ خیر
قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ خیر
با پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟ خیر
تسهیالت زیر بنایی( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟ بله
فهرستی از دانش فنی ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟ خیر
قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالی :سرمایه گذاری تقریبی طرح  15/000/000/000ریال
شرح

سرمایه ثابت

میلیون ریال

مبالغ سرمایه گذاری شده

معادل به میلیون یورو

نرخ برابری

پول خارجی مورد نیاز

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  -میلیون یورو
ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  -میلیون یورو
ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  -میلیون یورو
 میلیون یوروارزش دانش فنی و تخصصی داخلی
خالص ارزش فعلی - :میلیون یورو برای  -سال
نرخ بازگشت داخلی - :درصد
دوره بازگشت سرمایه  - :سال
اطالعات اقتصادی طرح بایستی توسط سرمایه گذاران ارائه و توسط سازمان بررسی گردد.

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح  :بازیافت پالستیک و نایلون
خالصه وضعیت شرکت- :
نام (اشخاص حقیقی/حقوقی) -
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس:
تلفن:
پست الکترونیکی - :
ساختار قانونی شرکت :دولتی 

توسعه و تکمیل 

تأسیس 

-

-

خصوصی- 

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

فاکس- :

صندوق پستی -

کل مبالغ به میلیون
یورو

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :احداث محور شيراز -بندرعباس
 - 2بخش  :وزارت راه و شهرسازی

زير بخش  :راه آهن ج.ا.ا

 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی بار و مسافر
 -4محل اجرای طرح  :اداره کل راه آهن فارس و هرمزگان
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
احداث خط جديد شيراز -بندرعباس به طول  490کيلومتر

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  :ظرفيت حمل بار  10ميليون تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  60 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  5 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ خير زمين مورد نياز تهيه شده است ؟خير مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بله قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟خير با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟خير فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خير -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده
ميليون ريال

سرم يه ثابت

نرخ برابری

0

معادل به ميليون يورو

 40000ريال

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون يورو

301

301

0

سرمايه در گردش
کل سرمايه گذاری

 40000ريال

0

301

0

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  1.75ميليون يورو قيمت لكوموتيو و 0/7ميليون يورو واگن مسافری و هر تن ريل  700يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  2.1ميليارد ريال هر واگن باری معادل  0.05ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ----ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  5ميليون يورو -خالص ارزش فعلی :

سال

ميليون يورو برای

 نرخ بازگشت داخلی  %25 :تا  %30درصد -دوره بازگشت سرمايه  10 :تا  15سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تكميل

تاسيس

خالصه وضعيت شرکت :
 نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور فعاليت جاری شرکت  :مطالعه و احداث شبكه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح کشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
فاکس :

 تلفن 22272032-6 :پست الكترونيكی :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

301

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :احداث محور شيراز -عسلویه -بوشهر
 - 2بخش  :وزارت راه و شهرسازی

زير بخش  :راه آهن ج.ا.ا

 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی بار و مسافر
 -4محل اجرای طرح  :اداره کل راه آهن فارس  ،استان های فارس و بوشهر -شهرهای شيراز ،فيروزاباد ،فراشبند ،اهرم ،بوشهر
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

احداث خط جديد شيراز-بوشهر-عسلويه به طول  644کيلومتر ،تونل ها 24.5کيلومتر -تعداد ايستگاه  – 30حداکثر شيب طولی  15در هزار

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  :ظرفيت حمل بار  10ميليون تن در سال – ظرفيت حمل مسافر  2ميليون نفر

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  60 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  80درصد بازار خارجی پيش بينی شده  20درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  3 :تا  5سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ اماکن سنجی اوليه دارد زمين مورد نياز تهيه شده است ؟  %25از زمين مورد نياز تهيه شده است مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ مجوز فاينانس دارد -ساير مجوزها در مرحله اخذ می باشد قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ بخشی از کار ( )7%اجرا شده است. تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده
ميليون ريال

سرمايه ثابت

نرخ برابری

987000

معادل به ميليون يورو

 40000ريال

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون يورو

555

579.67

24.6

سرمايه در گردش
کل سرمايه گذاری

 40000ريال

987000

555

24.6

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  1.75ميليون يورو قيمت لكوموتيو و 0/7ميليون يورو واگن مسافری و هر تن ريل  700يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  2.1ميليارد ريال هر واگن باری معادل  0.05ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ----ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  5ميليون يورو -خالص ارزش فعلی :

سال

ميليون يورو برای

 نرخ بازگشت داخلی  %25 :تا  %30درصد -دوره بازگشت سرمايه  10 :تا  15سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تكميل

تاسيس

خالصه وضعيت شرکت :
 نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور فعاليت جاری شرکت  :مطالعه و احداث شبكه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح کشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
فاکس :

 تلفن 22272032-6 :پست الكترونيكی :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

579.67

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :احداث خط یاسوج -اقليد
زير بخش  :راه آهن ج.ا.ا

 - 2بخش  :وزارت راه ،مسکن و شهرسازی
 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی بار و مسافر
 -4محل اجرای طرح  :استانهای فارس و كهکيلويه و بوير احمد
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

مطالعه و احداث اين محور به طول  150كيلومتر با هدف اتصال مركز استان كهکيلويه و بويراحمد به شبکه راه آهن سراسری در دست اقدام می باشد .بر اساس
مطالعات صورت گرفته ميزان ابنيه فنی اين محور شامل  18كيلومتر پل و  2كيلومتر تونل است
 – 6ظرفيت توليد ساالنه .:

 6ميليون تن بار
وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  60 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  7 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

بله

 قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بله قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بله -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون يورو

سرمايه ثابت

1242000

40000

31.05

250

281.05

كل سرمايه گذاری

1242000

40000

31.05

250

281.05

نرخ برابری

ميليون ريال

معادل به ميليون يورو

سرمايه در گردش

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  1.75ميليون يورو قيمت لکوموتيو و 0/7ميليون يورو واگن مسافری و هر تن ريل  700يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  2.1ميليارد ريال هر واگن باری معادل  0.05ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ----ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  5ميليون يورو -خالص ارزش فعلی :

سال

ميليون يورو برای

 نرخ بازگشت داخلی  %25 :تا  %30درصد -دوره بازگشت سرمايه  10 :تا  15سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تکميل

تاسيس

خالصه وضعيت شركت :
 نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل كشور فعاليت جاری شركت  :مطالعه و احداث شبکه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح كشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
فاكس :

 تلفن 22272032-6 :پست الکترونيکی :

 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امکان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :احداث خط یزد-اقليد
زير بخش  :راه آهن ج.ا.ا

 - 2بخش  :وزارت راه ،مسکن و شهرسازی
 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی بار و مسافر
 -4محل اجرای طرح  :استان های فارس و يزد
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

اين محور با هدف كاهش مسير ريلي موجود بين دو استان جمعيتي ،گردشگري و صنعتي يزد و فارس (كاهش حدود  311كيلومتر مسير موجود از شيراز تا بافق) و
پوشش ريلي م راكز عمده باري احداث مي گردد و به تبع آن كاهش طول مسير از استان فارس و بوشهر به استان خراسان رضوي جهت ارائه خدمات مناسبتر به
زائرين حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنيني تسهيل در تبادالت استانهاي مزبور با آسياي ميانه فراهم ميشود .مسير به طول حدود  264كيلومتر از ايستگاه اقليد در راه
آهن اصفهان -شيراز آغاز شده و با عبور از شهرستانهاي ابركوه ،مهريز به ايستگاه يزدگرد در محور بافق -اصفهان متصل ميگردد توپوگرافي منطقه مناسب مي
باشد و مسير به لحاظ مشخصات فني و اجرايي راه آهن مشکل خاصي ندارد

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  :با احتساب تردد قطارهاي مسافري مورد نياز ظرفيت محور برابر با  25زوج قطار باري معادل با  17ميليون تن بار مي باشد.

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  60 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  4 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بله زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بله -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

بله

 قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ بله تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بله -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

ميليون ريال

سرمايه ثابت

معادل به ميليون يورو

40000

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون يورو

375

375

سرمايه در گردش
كل سرمايه گذاری

375

40000

375

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  1.75ميليون يورو قيمت لکوموتيو و 0/7ميليون يورو واگن مسافری و هر تن ريل  700يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  2.1ميليارد ريال هر واگن باری معادل  0.05ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ----ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  5ميليون يورو -خالص ارزش فعلی :

سال

ميليون يورو برای

 نرخ بازگشت داخلی  %25 :تا  %30درصد -دوره بازگشت سرمايه  10 :تا  15سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تکميل

تاسيس

 -13خالصه وضعيت شركت :
 نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل كشور فعاليت جاری شركت  :مطالعه و احداث شبکه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح كشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
 -تلفن 22272032-6 :

فاكس :

پست الکترونيکی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امکان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :افزایش سرعت و برقي سازی محور اصفهان -شيراز
زير بخش  :شرکت راه آهن ج.ا.ا

 - 2بخش  :وزارت راه ،مسکن و شهرسازی
 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی مسافر
 -4محل اجرای طرح  :محدوده اداره کل راه اهن فارس و اصفهان ،استان های فارس و اصفهان
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
ارتقا و برقی سازی محور اصفهان – شيراز به طول  512کيلومتر

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  :ظرفيت حمل مسافر 7 :ميليون نفر در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 50 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد -بازار خارجی پيش بينی شده

درصد

 – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  5 :سال (دوره ساخت پروژه)
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ امکان سنجی اوليه دارد زمين مورد نياز تهيه شده است ؟  % 100تهيه شده است -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

مجوز فاينانس دارد -در مرحله اخذ ساير مجوزهای الزم

 قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ خير فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خير -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده
ميليون ريال

سرمايه ثابت

نرخ برابری

0

معادل به ميليون يورو

 40000ريال

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون يورو

250

250

0

سرمايه در گردش
کل سرمايه گذاری

 40000ريال

0

250

0

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی تعداد ناوگان  15ست و هزينه ناوگان  300ميليون يورو -ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی

ميليون يورو

 -ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی

ميليون يورو

 -ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی

ميليون يورو
 30سال

 خالص ارزش فعلی  473/17 :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  16/08 :درصد -دوره بازگشت سرمايه :

 8سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تکميل

تاسيس

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور فعاليت جاری شرکت  :مطالعه و احداث شبکه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح کشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
 -تلفن 22272032-6 :

فاکس :

پست الکترونيکی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امکان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

250

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :خرید  50دستگاه سالن مسافری
زير بخش  :راه آهن ج.ا.ا

 - 2بخش  :وزارت راه و شهرسازی
 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی مسافر
 -4محل اجرای طرح  :استان فارس
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

سرمايه گذاری در خريد  50دستگاه سالن مسافری درجه يک کوپه ای بمنظورافزايش سهم بار حمل ريلی مسافر توسط راه آهن از سهم مسافر کل کشور ،کاهش
شدت مصرف سوخت و آاليندگی هوا ،کاهش شديد آمار تصادفات ،تلفات و خسارات حاصل از آن ،کاهش متوسط عمر ناوگان مسافری راه آهن
 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

جابجايی  520.125نفر در سير ساالنه

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  4 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بله زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

بله

 قرارداد مشارکت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بله -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
مبالغ سرمايه گذاری شده

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون يورو

شرح
سرمايه ثابت

40000

35

35

کل سرمايه گذاری

40000

35

35

نرخ برابری

ميليون ريال

معادل به ميليون يورو

سرمايه در گردش

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ----ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی خالص ارزش فعلی  4.35 :ميليون يورو برای  4.5سال نرخ بازگشت داخلی  %38 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4.5 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تكميل

تاسيس

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور فعاليت جاری شرکت  :مطالعه و احداث شبكه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح کشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
فاکس :

 تلفن 22272032-6 :پست الكترونيكی :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :خرید  10دستگاه لكوموتيو باري
زير بخش  :راه آهن ج.ا.ا

 - 2بخش  :وزارت راه و شهرسازی
 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی مسافر
 -4محل اجرای طرح  :استان فارس
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

خريد  10دستگاه لوکوموتيو باری بمنظورافزايش سهم بار حمل ريلی از سهم بارهای زمينی کشور ،کاهش شدت مصرف سوخت و آاليندگی هوا ،کاهش متوسط
عمر ناوگان باری در گردش و افزايش ايمنی
 – 6ظرفيت توليد ساالنه :
ظرفيت حمل بار  363600تن-کيلومتر به ازای هر دستگاه بصورت روزانه

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  3 :تا  5سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بله زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

بله

 قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
مبالغ سرمايه گذاری شده

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون يورو

شرح
سرمايه ثابت

40000

17.62

17.62

کل سرمايه گذاری

40000

17.62

17.62

نرخ برابری

ميليون ريال

معادل به ميليون يورو

سرمايه در گردش

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ----ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی خالص ارزش فعلی  3.35 :ميليون يورو برای  3سال نرخ بازگشت داخلی  %32.2 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تكميل

تاسيس

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور فعاليت جاری شرکت  :مطالعه و احداث شبكه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح کشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
فاکس :

 تلفن 22272032-6 :پست الكترونيكی :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :خرید  600دستگاه واگن باری
زير بخش  :راه آهن ج.ا.ا

 - 2بخش  :وزارت راه و شهرسازی
 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی بار
 -4محل اجرای طرح  :استان فارس
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

خريد  600دستگاه واگن باری جهت افزايش سهم بار حمل ريلی از سهم بارهای زمينی كشور ،كاهش شدت مصرف سوخت و آاليندگی هوا ،كاهش متوسط
عمر ناوگان باری در گردش و افزايش ايمنی
 – 6ظرفيت توليد ساالنه :
ظرفيت حمل بار ساالنه  960ميليون تن كيلومتر

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  60 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1 :تا  3سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بله زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

بله

 قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بله -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
مبالغ سرمايه گذاری شده

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون يورو

شرح
سرمايه ثابت

40000

31.5

31.5

كل سرمايه گذاری

40000

31.5

31.5

نرخ برابری

ميليون ريال

معادل به ميليون يورو

سرمايه در گردش

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ----ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  5ميليون يورو -خالص ارزش فعلی  6.97 :ميليون يورو برای 5

سال

 نرخ بازگشت داخلی  %38 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تكميل

تاسيس

 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شركت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل كشور فعاليت جاری شركت  :مطالعه و احداث شبكه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح كشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
فاكس :

 تلفن 22272032-6 :پست الكترونيكی :

 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :احداث خط شيراز–گل گهر و آنتني فسا-داراب
زير بخش  :راه آهن ج.ا.ا

 - 2بخش  :وزارت راه و شهرسازی
 -3خدمات  /توليدات  :جابجايی بار و مسافر
 -4محل اجرای طرح  :استان های فارس و کرمان
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

محور گل گهر -نيريز -شيراز به طول حدودی  345کيلومتر است .هدف اتصال مستقيم ريلی دو استان مهم معدنی -صنعتی -کشاورزی فارس و

کرمان ،ايجاد يك مسير ميانبر بين دو محور مهم ريلی بافق – بندرعباس و اصفهان  -شيراز -بوشهر-عسلويه .تحت پوشش قرار دادن کارخانه فوالد
نيريز و مراکز جمعيتی منطقه و حمل بارهای سنگ آهن معدن گل گهر به صنايع فوالد خوزستان

 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

ظرفيت محور در سال افق طرح با احتساب  2زوج قطار مسافری روزانه برابر با  13زوج قطار باری (معادل با  11ميليون تن بار) می باشد.

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  60 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  7 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بله زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بله -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

بله

 قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ بله تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بله -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
مبالغ سرمايه گذاری شده

شرح

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون يورو
432.55
432.55

ميليون ريال

نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

سرمايه ثابت

2286000

40000

57.15

375.4

کل سرمايه گذاری

2286000

40000

57.15

375.4

سرمايه در گردش

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  1.75ميليون يورو قيمت لكوموتيو و 0/7ميليون يورو واگن مسافری و هر تن ريل  700يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  2.1ميليارد ريال هر واگن باری معادل  0.05ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ----ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  5ميليون يورو -خالص ارزش فعلی :

سال

ميليون يورو برای

 نرخ بازگشت داخلی  %25 :تا  %30درصد -دوره بازگشت سرمايه  10 :تا  15سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تكميل

تاسيس

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :وزارت راه و شهرسازی -شرکت ساخت و توسعه زيربناهای حمل و نقل کشور فعاليت جاری شرکت  :مطالعه و احداث شبكه راه ،راه آهن و آزادراه در سطح کشور آدرس  :بزرگراه مدرس -خيابان شهيد وحيد دستگردی(ظفر) -خيابان شهيد فريد افشار -تقاطع بلوار آرش غربیصندوق پستی :
فاکس :

 تلفن 22272032-6 :پست الكترونيكی :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن 1
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ :

 - 2ﺑﺨﺶ :
 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز – ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺴﺘﺎن – ﺟﺎده داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر

 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و : (...
ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  11240ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺮ ﺑﻨﺎي  30910ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺿﻤﻨ ًﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

درﺻﺪ

درﺻﺪ
درﺻﺪ

 – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ ﺑﻠﻲﺑﻠﻲ
 زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮاز ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

9/86

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي
1
 ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ : ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  35 :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  2/5 :ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح:

ﺗﺎﺳﻴﺲ 

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﭘﺮوژه اﺣﺪاث آﺑﻲ ﺑﺰرگ ﺷﻴﺮاز
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ :

 - 2ﺑﺨﺶ :
 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :

 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺣﺴﻴﻨﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ – ﭘﺎرك  57ﻫﻜﺘﺎري
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و : (...
ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  30000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﭘﺎرك آﺑﻲ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪو و ﺑﻪ روش واﮔﺬاري ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ - :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

درﺻﺪ

درﺻﺪ
درﺻﺪ

 – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ -ﺑﻠﻲ
 زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

27

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي
- ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ : ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  - :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  - :ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :واﮔﺬاري در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﻓﺮوش B.O.O

ﺗﺎﺳﻴﺲ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :info@shirazinvestment.ir
ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ – ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – ﺗﺠﺎري ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮي
 - 2ﺑﺨﺶ :

زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺷﻬﺮي

 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭘﺮوﻳﻦ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮي
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و  : (...ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  9317ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ –
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ – ﺗﺠﺎري ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﺣﺪاث ﻣﻲ ﺷﻮد .

 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

 100درﺻﺪ

درﺻﺪ
درﺻﺪ

 – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ ﺑﻠﻲﺑﻠﻲ
 زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺗﺎﺳﻴﺴــﺎت ﺧــﺪﻣﺎت ﺷــﻬﺮي ﺗــﺎ اﻃــﺮاف ﻣﺤــﻞﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮي اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ - -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ -

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 1/72 : ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  38/5 :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  2/47 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

10/6
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي

ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺲ■

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح ■
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري – ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﻼش
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

 - 2ﺑﺨﺶ  :ﺷﻬﺮي
 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز – ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺴﺘﺎن – ﺑﻠﻮار ﻛﺸﺎورز ﺟﻨﺐ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و  : (...ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  6863ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي 35469
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري و ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺿﻤﻨ ًﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر
ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺪﻓﻴﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

درﺻﺪ
درﺻﺪ

 – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ﺑﻠﻲ
 زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴــﺖ و ﻏﻴــﺮه ( اﺧــﺬ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ؟ داراي ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮن ﻣــﺎده  5ﺷــﻮراي ﻋــﺎﻟﻲﺷﻬﺮﺳﺎزي
 ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ - -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ -

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

13/48

 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ  1/33 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  33 :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  2/45 :ﺳﺎل

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺲ■

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح ■
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي
 - 2ﺑﺨﺶ :

ﺷﻬﺮي

زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز ﻣﻌﺎﻟﻲ آﺑﺎد ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﻠﻮار ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ – ﺑﻠﻮار ﻣﻴﺮزاي ﺷﻴﺮازي
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و  : (...ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2554ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي 20147
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري و اداري ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺿﻤﻨ ًﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ
ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ - :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  -درﺻﺪ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  -درﺻﺪ – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ -ﺑﻠﻲ
 زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟داراي ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺎده 5 ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

19/04

 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ  3/6 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  37 :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  2/49 :ﺳﺎل

-

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺲ■

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح ■
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻓﺴﺖ ﻓﻮد ﻣﻌﺎﻟﻲ آﺑﺎد ﺷﻔﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻧﻠﻲ S1
 - 2ﺑﺨﺶ :

زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :رﺳﺘﻮران و ﻓﺴﺖ ﻓﻮد

ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ

 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز ﻣﻌﺎﻟﻲ آﺑﺎد  -ﺑﻠﻮار دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ – ﺟﻨﺐ داروﺧﺎﻧﻪ دﻛﺘﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪي
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و  : (...ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  522/5ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ زﻳﺮﺑﻨﺎي  497ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
و  60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﺮﻳﻢ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎرﻛﺖ  BOLTاﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

درﺻﺪ
درﺻﺪ

 – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  1 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ﺑﻠﻲ
 زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮاز ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘــﺮوژه ﺗﻮﺳــﻂ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫــﺎيﺷﻬﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ - -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ -

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ  0/07 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  36/61 :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  3/19 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

0/156
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ  -ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺲ 

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎري اداري ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﭘﺮدﻳﺲ ﻃﻮﺑﻲ
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 - 2ﺑﺨﺶ  :زﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻲ
 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات  :ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺷﻬﺮي – ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ – ﮔﺮدﺷﮕﺮي و اداري
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :اراﺿﻲ ﺷﺮق ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻤﺎن ﻓﺎرس

 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و  : (...ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  170000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري –
اداري – ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﻲ ﻓﺮاﺧﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

درﺻﺪ

درﺻﺪ
درﺻﺪ

 – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري ( :

 4ﺳﺎل

 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ - زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﻠﻲ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴــﺖ و ﻏﻴــﺮه ( اﺧــﺬ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ؟ داراي ﻣﺼــﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮن ﻣــﺎده  5ﺷــﻮراي ﻋــﺎﻟﻲﺷﻬﺮﺳﺎزي
 ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ در اﻃﺮاف اﺟــﺮاي ﭘــﺮوژه ﺗﻮﺳــﻂ دﺳــﺘﮕﺎﻫﺎيﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎن اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
 ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ - -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ -

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

449/8

 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ  169 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  41 :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  4/2 :ﺳﺎل

-

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﭘﺮوژه واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﻌﺎﻟﻲ آﺑﺎد ﺷﻔﺖ ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻧﻠﻲ S2
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ :

 - 2ﺑﺨﺶ :
 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :

 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﺟﻨﺐ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﻴﺪ دﺳﺘﻐﻴﺐ
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و  : (...ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  600ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري و رﺳﺘﻮران ﺑﻪ روش
 BOLTﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .

 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

درﺻﺪ

درﺻﺪ
درﺻﺪ

 – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  1 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ ﺑﻠﻲ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﻠﻲ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮداري ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ - -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ -

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو
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 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ  /07 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  33 :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  3/15 :ﺳﺎل

ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

 ﺗﺎﺳﻴﺲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
دوﻟﺘﻲ
ﺧﺼﻮﺻﻲ

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ :

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن 2
 - 2ﺑﺨﺶ :

زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺷﻬﺮي

 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز – ﺷﻬﺮك ﮔﻠﺴﺘﺎن – ﺟﺎده داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و  : (...ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  5080ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و زﻳﺮ ﺑﻨﺎي 14040
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﻪ روش ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  .ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﺎن
ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺮوژه ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :
 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

درﺻﺪ

درﺻﺪ
درﺻﺪ

 – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ -ﺑﻠﻲ
 زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮح ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻴﺮاز ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ - -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ -

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

4/49
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي

 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 0/05 : ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  36/6 :درﺻﺪﺳﺎل
 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 2/48 :

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ – ورزﺷﻲ ﭘﺎرك ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن دراك
 - 2ﺑﺨﺶ :

زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﮔﺮدﺷﮕﺮي

ﺷﻬﺮي

 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﺰرﮔﺮاه ﺣﺴﻴﻨﻲ اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﭘﺎرك  580ﻫﻜﺘﺎري
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و  : (...ﭘﺮوژه در زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ و ورزﺷﻲ و
رﺳﺘﻮران ﺑﻪ روش  BOTﺑﺎ  8ﺳﺎل دوره ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻳﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :

 100درﺻﺪ

 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  1درﺻﺪدرﺻﺪ
 ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ ﺑﻠﻲﺑﻠﻲ
 زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮداري ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ - ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ اب و ﺑﺮق ﺗﺎ ﻣﺠﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه وﺟﻮد دارد ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ - -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ -

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 0/55 : ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  38/3 :درﺻﺪ -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  4 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

0/56
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي 8

ﺳﺎل

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺲ

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ (  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺷﻬﺮداري ﺷﻴﺮاز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ :ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :
 آدرس  :ﺷﻴﺮاز – ﺑﻠﻮار ﭼﻤﺮان – اﺑﺘﺪاي ﺑﻠﻮار ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻨﺐ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮيﻓﺎﻛﺲ 36361745 :
36361746
 ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ info@shirazinvestment.ir :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺧﺼﻮﺻﻲ 

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :تکميل بخشي از تاسيسات فاضالب شهر فسا به روش بيع متقابل
 - 2بخش  :آب و فاضالب

زير بخش  :فاضالب

 -3خدمات  /توليدات  :پساب تصفيه خانه
 -4محل اجراي طرح  :شهر فسا
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
اجراي طرح فاضالب فسا از سال  1388آغاز گرديده است و بخشي از شبکه جمع آوري فاضالب اجرا گرديده است و مراحل برگزاري
مناقصه اجراي يک مدول اول از تصفيه خانه فاضالب به ظرفيت  110000و خط انتقال قرار است با استفاده از تسهيالت بانک توسعه
اسالمي به اجرا درآيد .اجراي باقيمانده شبکه جمع آوري با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مد نظر مي باشد.
شرکت آب و فاضالب استان فارس در نظر دارد بر اساس ماده  20الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (،)2
تکميل بخشي از تاسيسات فاضالب شهر فسا را در ازاء تخصيص پساب تصفيه شده ،به منظور کاربري معين و با حجم مشخص ،براي دوره
زماني محدود و معين و به روش بيع متقابل و با شرايط ذيل ،به سرمايه گذار واجد شرايط واگذار نمايد.
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  5/2 :ميليون متر مکعب در سال
وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  100درصد بازار خارجي پيش بيني شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري )  :سه سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي  خير خير 
 زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلي خير 
 مجوزهاي قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزي  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلي خير 
 قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ بلي خير 

 قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ بليبلي  خير 
 با پيمانکار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلي  خير  فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلي  -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ بلي خير

خير 

جدول مالي
 -11ساختار مالي:

پول داخلي مورد نياز

شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

نرخ
برابري

معادل به ميليون
يورو

700

35000

0/02

547،777

سرمايه در گردش

548477

کل سرمايه گذاري

پول خارجي مورد کل مبلغ به ميليون
يورو
نياز به ميليون يورو

15/65

0/02

15/67

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي  0/006ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي  0/001ميليون يورو ارزش دانش فني و تخصصي خارجي  .......ميليون يورو ارزش دانش فني و تخصصي داخلي  .....ميليون يورودر صورت فروش هر متر مکعب پساب  0/64يورو شاخص هاي مالي به شرح ذيل مي باشند.
 خالص ارزش فعلي  0/22 :ميليون يورو در صورت دوره بهره برداري  20ساله و با نرخ تنزيل %10 دوره بازگشت سرمايه  9 :سال نرخ بازگشت داخلي %10/2 :اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

تاسيس

توسعه و تکميل

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي )  :شرکت آب و فاضالب استان فارس فعاليت جاري شرکت  :احداث و بهره برداري از شبکه هاي آب و فاضالب آدرس  :شيراز ،ميدان شهيد مطهري ،بلوار شهيد قدوسي غربي ،شرکت آب و فاضالب استان فارسفاکس 07138435166 :
تلفن 07138435152 :
 کد پستي78868-98465 : پست الکترونيکي info@abfa-fars.ir :خصوصي 
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

لطفاً مستندات زير را در صورت امکان ارائه فرماييد

15/65
15/67

خالصه وضعيت پروژه
معرفی پروژه
-1عنوان طرح  :طرح فاضالب داراب
زیر بخش :شبکه جمع آوری  ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری

 -2بخش  :تأسیسات شهری

 -3خدمات  /تولیدات :
 -3-1جمع آوری فاضالب خام مناطق شهری اعم از مسکونی  ،عمومی  ،تجاری و صنعتی از طریق خطوط لوله شبکه جمع آوری فاضالب
 -3-2انتقال و دفع فاضالب جمع آوری شده از سطوح و کاربری های شهری به خارج از شهر جهت تصفیه و دفع نهایی
 -3-3تصفیه فاضالب خام و تولید پساب تصفیه شده قابل استفاده مجدد در صنایع یا کشاورزی منطقه
 -4محل اجرای طرح :استان فارس – شهرستان داراب – شهر داراب
 -5شرح پروژه (زمین  ،ساختمان  ،تأسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و :) . . .
هم اکنون سیستم دفع فاضالب در شهر از نوع چاه جذبی است که بخشی از آن مستقیماً به جریان رودخانههای فصلی تخلیه میشود.
محدوده طرح فاضالب شهر داراب مساحتی حدود  1829هکتار و جمعیت تحت پوشش حدود  107هزار نفر را شامل می شود .
طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب طرح ،حدود  223057مترو شامل قطرهای  200الی  800میلیمتر و خط انتقال به قطر
 1000میلیمتر و به طول  4/5کیلومتر از جنس لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی است.
جدول شماره  : 3جنس فاضالبروها و طول شبکه جمع آوری فاضالب
قطر ( میلیمتر )

جنس

250

پلی اتیلن دوجداره

200
300
350
400
500
600
700
800

پلی اتیلن دوجداره

202139

پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره

5025
5166

پلی اتیلن دوجداره

450

طول ( متر ) 1

پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره

پلی اتیلن دوجداره
جمع کل

خط انتقال فاضالب به قطر  1000میلیمتر

5990

610

2177
170
471
760

567
223057
4500

تصفیه خانه فاضالب داراب در فاصله  4/5کیلومتر از شهر داراب وافع شده است .فرآیند انتخابی تصفیه خانه  ،فرایند
 (Doul-Power Multi Cellular Aerated Lagoons) DPMCمی باشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  5.68 :میلیون مترمکعب

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100 :درصد بازار خارجی پیش بینی شده  :درصد -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری)  5 :سال
 -10وضعیت طرح :
بله  خیر □
 امکان سنجی طرح در دسترس است :بله  خیر □
 زمین مورد نیاز تهیه شده است:بله  خیر □
 مجوزهای الزم (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیرخ) اخذ شده است،بله □ خیر 
 قرارداد مشارکت شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است:بله □ خیر 
 قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است:بله □ خیر 
 با پیمانکار داخلی و خارجی قرارداد منعقد شده است:بله  خیر □
 تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی  ،مخابرات  ،سوخت و غیره) فراهم شده است، فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است:بله 
خیر □
بله □ خیر 
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است:

جدول مالی
 -11ساختار مالی :

شرح

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

مبالغ سرمایه گذاری شده

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو
40/720
52/220

میلیون ریال

نرخ برابری
(ریال)

معادل به میلیون
یورو

1،466،000

36،000

40/720

-

1،880،000

36،000

52/220

-

414،000

36،000

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو خالص ارزش فعلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو 18درصد
 نرخ بازگشت داخلی : 25سال
 -دوره بازگشت سرمایه:

11/500

-

11/500

برای سال . . . . .

اطالعات کلی طرح
 -11نوع طرح :

تأسیس□ :

 -12خالصه وضعیت شرکت:
 نام شخص حقیقی  /حقوقی  :شرکت آب و فاضالب استان فارس فعالیت جاری شرکت  :احداث و بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب آدرس  :شیراز ابتدای بولوار شهید قدوسی غربی شرکت آب و فاضالب استان فارسفاکس07138435166 :
 تلفن 5-07138435152:خصوصی 
دولتی □
 ساختار قانونی شرکت :لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

توسعه و تکمیل  :

 کد پستی 71868-98465 :پست الکترونیکیinfo@abfa-fars.ir :

معرفی پروژه
-1عنوان طرح  :طرح فاضالب اقلید
زیر بخش :شبکه جمع آوری  ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری

 -2بخش  :تأسیسات شهری

 -3خدمات  /تولیدات :
 -3-1جمع آوری فاضالب خام مناطق شهری اعم از مسکونی  ،عمومی  ،تجاری و صنعتی از طریق خطوط لوله شبکه جمع آوری فاضالب
 -3-2انتقال و دفع فاضالب جمع آوری شده از سطوح و کاربری های شهری به خارج از شهر جهت تصفیه و دفع نهایی
 -3-3تصفیه فاضالب خام و تولید پساب تصفیه شده قابل استفاده مجدد در صنایع یا کشاورزی منطقه
 -4محل اجرای طرح :استان فارس – شهرستان اقلید – شهر اقلید
 -5شرح پروژه (زمین  ،ساختمان  ،تأسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و :) . . .
هم اکنون سیستم دفع فاضالب در شهر از نوع چاه جذبی است که بخشی از آن مستقیماً به جریان رودخانههای فصلی تخلیه میشود.
محدوده طرح فاضالب شهر اقلید مساحتی حدود  1829هکتار و جمعیت تحت پوشش حدود  72هزار نفر را شامل می شود .
طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب طرح ،حدود  195کیلومتر مترو شامل قطرهای  200الی  400میلیمتر و خط انتقال به
قطر  600میلیمتر و به طول  7کیلومتر از جنس لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی است.
جدول شماره  : 3جنس فاضالبروها و طول شبکه جمع آوری فاضالب
قطر ( میلیمتر )
200-400

جنس
پلی اتیلن دوجداره

جمع کل

طول ( کیلومتر )
195

خط انتقال فاضالب به قطر  600میلیمتر

195
7

تصفیه خانه فاضالب اقلید در فاصله  4/5کیلومتر از شهر اقلید وافع شده است .فرآیند انتخابی تصفیه خانه  ،فرایند الگون هوادهی از نوع Flow
 Throughمی باشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  4/8 :میلیون مترمکعب

وضعیت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100 :درصد بازار خارجی پیش بینی شده  :درصد -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری)  5 :سال
 -10وضعیت طرح :
بله  خیر □
 امکان سنجی طرح در دسترس است :بله  خیر □
 زمین مورد نیاز تهیه شده است:بله  خیر □
 مجوزهای الزم (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیرخ) اخذ شده است،بله □ خیر 
 قرارداد مشارکت شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است:بله □ خیر 
 قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است:بله □ خیر 
 با پیمانکار داخلی و خارجی قرارداد منعقد شده است:بله  خیر □
 تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی  ،مخابرات  ،سوخت و غیره) فراهم شده است، فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است :بله  خیر □بله □ خیر 
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است:

جدول مالی
 -11ساختار مالی :

مبالغ سرمایه گذاری شده

شرح
میلیون ریال
سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

951886

241000

1192886

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو
26/44
33/13

نرخ برابری
(ریال)

معادل به میلیون
یورو

36،000

26/44

-

36،000

33/13

-

36،000

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو خالص ارزش فعلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو 18درصد
 نرخ بازگشت داخلی : 25سال
 -دوره بازگشت سرمایه:

-

6/7

6/7

برای سال . . . . .

اطالعات کلی طرح
 -11نوع طرح :

تأسیس□ :

 -12خالصه وضعیت شرکت:
 نام شخص حقیقی  /حقوقی  :شرکت آب و فاضالب استان فارس فعالیت جاری شرکت  :احداث و بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب آدرس  :شیراز ابتدای بولوار شهید قدوسی غربی شرکت آب و فاضالب استان فارسفاکس07138435166 :
 تلفن 5-07138435152:خصوصی 
دولتی □
 ساختار قانونی شرکت :لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

توسعه و تکمیل  :

 کد پستی 71868-98465 :پست الکترونیکیinfo@abfa-fars.ir :

معرفی پروژه
-1عنوان طرح  :طرح فاضالب فیروزآباد
 -2بخش  :تأسیسات شهری

زیر بخش :شبکه جمع آوری  ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری

 -3خدمات  /تولیدات :
 -3-1جمع آوری فاضالب خام مناطق شهری اعم از مسکونی  ،عمومی  ،تجاری و صنعتی از طریق خطوط لوله شبکه جمع آوری فاضالب
 -3-2انتقال و دفع فاضالب جمع آوری شده از سطوح و کاربری های شهری به خارج از شهر جهت تصفیه و دفع نهایی
 -3-3تصفیه فاضالب خام و تولید پساب تصفیه شده قابل استفاده مجدد در صنایع یا کشاورزی منطقه
 -4محل اجرای طرح :استان فارس – شهرستان فیروزآباد – شهر فیروزآباد
 -5شرح پروژه (زمین  ،ساختمان  ،تأسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و :) . . .
هم اکنون سیستم دفع فاضالب در شهر از نوع چاه جذبی است که بخشی از آن مستقیماً به جریان رودخانههای فصلی تخلیه میشود.
محدوده طرح فاضالب شهر فیروزآباد مساحتی حدود  3575هکتار و جمعیت تحت پوشش حدود  102هزار نفر را شامل می شود .
طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب طرح ،حدود  149کیلومتر مترو شامل قطرهای  200الی  800میلیمتر و خط انتقال به
قطر  1000میلیمتر و به طول  3کیلومتر از جنس لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی است.
جدول شماره  : 3جنس فاضالبروها و طول شبکه جمع آوری فاضالب
جنس
قطر ( میلیمتر )
پلی اتیلن دوجداره
200-800
جمع کل
خط انتقال فاضالب به قطر  1000میلیمتر

طول ( کیلومتر )
149
149
3

تصفیه خانه فاضالب فیروزآباد در فاصله  4/5کیلومتر از شهر فیروزآباد وافع شده است .فرآیند انتخابی تصفیه خانه  ،فرایند لجن فعال از نوع
 SBRمی باشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  6/7 :میلیون مترمکعب

وضعیت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100 :درصد بازار خارجی پیش بینی شده  :درصد -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری)  5 :سال
 -10وضعیت طرح :
بله  خیر □
 امکان سنجی طرح در دسترس است :بله  خیر □
 زمین مورد نیاز تهیه شده است:بله  خیر □
 مجوزهای الزم (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیرخ) اخذ شده است،بله □ خیر 
 قرارداد مشارکت شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است:بله □ خیر 
 قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است:بله □ خیر 
 با پیمانکار داخلی و خارجی قرارداد منعقد شده است:بله  خیر □
 تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی  ،مخابرات  ،سوخت و غیره) فراهم شده است، فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است:بله 
خیر □
بله □ خیر 
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است:

جدول مالی
 -11ساختار مالی :

شرح

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

مبالغ سرمایه گذاری شده

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو
43/36
50/06

میلیون ریال

نرخ برابری
(ریال)

معادل به میلیون
یورو

1561152

36،000

43/36

-

1802152

36،000

50/06

-

241000

36،000

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو خالص ارزش فعلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو 18درصد
 نرخ بازگشت داخلی : 25سال
 -دوره بازگشت سرمایه:

-

6/7

6/7

برای سال . . . . .

اطالعات کلی طرح
 -11نوع طرح :

تأسیس□ :

 -12خالصه وضعیت شرکت:
 نام شخص حقیقی  /حقوقی  :شرکت آب و فاضالب استان فارس فعالیت جاری شرکت  :احداث و بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب آدرس  :شیراز ابتدای بولوار شهید قدوسی غربی شرکت آب و فاضالب استان فارسفاکس07138435166 :
 تلفن 5-07138435152:خصوصی 
دولتی □
 ساختار قانونی شرکت :لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

توسعه و تکمیل  :

 کد پستی 71868-98465 :پست الکترونیکیinfo@abfa-fars.ir :

معرفی پروژه
-1عنوان طرح  :طرح فاضالب جهرم
زیر بخش :شبکه جمع آوری  ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری

 -2بخش  :تأسیسات شهری

 -3خدمات  /تولیدات :
 -3-1جمع آوری فاضالب خام مناطق شهری اعم از مسکونی  ،عمومی  ،تجاری و صنعتی از طریق خطوط لوله شبکه جمع آوری فاضالب
 -3-2انتقال و دفع فاضالب جمع آوری شده از سطوح و کاربری های شهری به خارج از شهر جهت تصفیه و دفع نهایی
 -3-3تصفیه فاضالب خام و تولید پساب تصفیه شده قابل استفاده مجدد در صنایع یا کشاورزی منطقه
 -4محل اجرای طرح :استان فارس – شهرستان جهرم – شهر جهرم
 -5شرح پروژه (زمین  ،ساختمان  ،تأسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و :) . . .
هم اکنون سیستم دفع فاضالب در شهر از نوع چاه جذبی است که بخشی از آن مستقیماً به جریان رودخانههای فصلی تخلیه میشود.
محدوده طرح فاضالب شهر جهرم مساحتی حدود  1829هکتار و جمعیت تحت پوشش حدود  196500نفر (در انتهای سال هدف) را
شامل می شود .
طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب طرح ،حدود  121000مترو شامل قطرهای  200الی  800میلیمتر و خط انتقال به قطر
 1000و  1200میلیمتر و به طول  9کیلومتر از جنس لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی است.
جدول شماره  : 3جنس فاضالبروها و طول شبکه جمع آوری فاضالب
قطر ( میلیمتر )
200

جنس
پلی اتیلن دوجداره

350
400

پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره

250
300

450
500
600
700
800

طول ( متر )
100000

پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره

6000
5000

پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره

2200
300

پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره
پلی اتیلن دوجداره

جمع کل
خط انتقال فاضالب به قطر  1000میلیمتر

5000
600

500
800
600

121000
9000

تصفیه خانه فاضالب جهرم در فاصله  4/5کیلومتر از شهر جهرم وافع شده است .فرآیند انتخابی تصفیه خانه  ،فرایند اختالط کامل می باشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  15/51 :میلیون مترمکعب

وضعیت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100 :درصد بازار خارجی پیش بینی شده  :درصد -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری)  5 :سال
 -10وضعیت طرح :
بله  خیر □
 امکان سنجی طرح در دسترس است :بله  خیر □
 زمین مورد نیاز تهیه شده است:بله  خیر □
 مجوزهای الزم (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیرخ) اخذ شده است،بله □ خیر 
 قرارداد مشارکت شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است:بله □ خیر 
 قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است:بله □ خیر 
 با پیمانکار داخلی و خارجی قرارداد منعقد شده است:بله  خیر □
 تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی  ،مخابرات  ،سوخت و غیره) فراهم شده است، فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است:بله 
خیر □
بله □ خیر 
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است:

جدول مالی
 -11ساختار مالی :

شرح

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

مبالغ سرمایه گذاری شده

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو
15/18
15/49

میلیون ریال

نرخ برابری
(ریال)

معادل به میلیون
یورو

534.788

35242

15/18

0

545.488

35242

15/49

0

10.700

35242

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو خالص ارزش فعلی  . . . . . . . . . 0/66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو 17درصد
 نرخ بازگشت داخلی : 8سال
 -دوره بازگشت سرمایه:

0

0/31

0/31

برای  7سال

اطالعات کلی طرح
 -11نوع طرح :

تأسیس□ :

 -12خالصه وضعیت شرکت:
 نام شخص حقیقی  /حقوقی  :شرکت آب و فاضالب استان فارس فعالیت جاری شرکت  :احداث و بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب آدرس  :شیراز ابتدای بولوار شهید قدوسی غربی شرکت آب و فاضالب استان فارسفاکس07138435166 :
 تلفن 5-07138435152:خصوصی 
دولتی □
 ساختار قانونی شرکت :لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

توسعه و تکمیل  :

 کد پستی 71868-98465 :پست الکترونیکیinfo@abfa-fars.ir :

معرفی پروژه
-1عنوان طرح  :طرح فاضالب کازرون
زیر بخش :شبکه جمع آوری  ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری

 -2بخش  :تأسیسات شهری

 -3خدمات  /تولیدات :
 -3-1جمع آوری فاضالب خام مناطق شهری اعم از مسکونی  ،عمومی  ،تجاری و صنعتی از طریق خطوط لوله شبکه جمع آوری فاضالب
 -3-2انتقال و دفع فاضالب جمع آوری شده از سطوح و کاربری های شهری به خارج از شهر جهت تصفیه و دفع نهایی
 -3-3تصفیه فاضالب خام و تولید پساب تصفیه شده قابل استفاده مجدد در صنایع یا کشاورزی منطقه
 -4محل اجرای طرح :استان فارس – شهرستان کازرون – شهر کازرون
 -5شرح پروژه (زمین  ،ساختمان  ،تأسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و :) . . .
هم اکنون سیستم دفع فاضالب در شهر از نوع چاه جذبی است که بخشی از آن مستقیماً به جریان رودخانههای فصلی تخلیه میشود.
محدوده طرح فاضالب شهر کازرون مساحتی حدود  3875هکتار و جمعیت تحت پوشش حدود  183هزار نفر را شامل می شود .
طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب طرح ،حدود  199کیلومتر مترو شامل قطرهای  200الی  600میلیمتر و خط انتقال به
قطر  1000و  1200میلیمتر و به طول  5/6کیلومتر از جنس لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی است.
جدول شماره  : 3جنس فاضالبروها و طول شبکه جمع آوری فاضالب
قطر ( میلیمتر )
200-600

جنس
پلی اتیلن دوجداره

جمع کل
خط انتقال فاضالب به قطر  1200میلیمتر

طول ( کیلومتر )
199
199
5/6

تصفیه خانه فاضالب کازرون در فاصله  14کیلومتر از شهر کازرون وافع شده است .فرآیند انتخابی تصفیه خانه  ،فرایند (Doul- DPMC
) Power Multi Cellular Aerated Lagoonsمی باشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  12/5 :میلیون مترمکعب

وضعیت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100 :درصد بازار خارجی پیش بینی شده  :درصد -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری)  5 :سال
 -10وضعیت طرح :
بله  خیر □
 امکان سنجی طرح در دسترس است :بله  خیر □
 زمین مورد نیاز تهیه شده است:بله  خیر □
 مجوزهای الزم (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیرخ) اخذ شده است،بله □ خیر 
 قرارداد مشارکت شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است:بله □ خیر 
 قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است:بله □ خیر 
 با پیمانکار داخلی و خارجی قرارداد منعقد شده است:بله  خیر □
 تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی  ،مخابرات  ،سوخت و غیره) فراهم شده است، فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است:بله 
خیر □
بله □ خیر 
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است:

جدول مالی
 -11ساختار مالی :

شرح

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

مبالغ سرمایه گذاری شده

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو
52/36
64/52

میلیون ریال

نرخ برابری
(ریال)

معادل به میلیون
یورو

1885000

36،000

52/36

-

2323000

36،000

64/52

-

438000

36،000

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو خالص ارزش فعلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو 18درصد
 نرخ بازگشت داخلی : 25سال
 -دوره بازگشت سرمایه:

-

12/16

12/16

برای سال . . . . .

اطالعات کلی طرح
 -11نوع طرح :

تأسیس□ :

 -12خالصه وضعیت شرکت:
 نام شخص حقیقی  /حقوقی  :شرکت آب و فاضالب استان فارس فعالیت جاری شرکت  :احداث و بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب آدرس  :شیراز ابتدای بولوار شهید قدوسی غربی شرکت آب و فاضالب استان فارسفاکس07138435166 :
 تلفن 5-07138435152:خصوصی 
دولتی □
 ساختار قانونی شرکت :لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

توسعه و تکمیل  :

 کد پستی 71868-98465 :پست الکترونیکیinfo@abfa-fars.ir :

معرفی پروژه
-1عنوان طرح  :طرح فاضالب الر
زیر بخش :شبکه جمع آوری  ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری

 -2بخش  :تأسیسات شهری

 -3خدمات  /تولیدات :
 -3-1جمع آوری فاضالب خام مناطق شهری اعم از مسکونی  ،عمومی  ،تجاری و صنعتی از طریق خطوط لوله شبکه جمع آوری فاضالب
 -3-2انتقال و دفع فاضالب جمع آوری شده از سطوح و کاربری های شهری به خارج از شهر جهت تصفیه و دفع نهایی
 -3-3تصفیه فاضالب خام و تولید پساب تصفیه شده قابل استفاده مجدد در صنایع یا کشاورزی منطقه
 -4محل اجرای طرح :استان فارس – شهرستان الر – شهر الر
 -5شرح پروژه (زمین  ،ساختمان  ،تأسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و :) . . .
هم اکنون سیستم دفع فاضالب در شهر از نوع چاه جذبی است که بخشی از آن مستقیماً به جریان رودخانههای فصلی تخلیه میشود.
محدوده طرح فاضالب شهر الر مساحتی حدود  4875هکتار و جمعیت تحت پوشش حدود  150هزار نفر را شامل می شود .
طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب طرح ،حدود  348کیلومتر مترو شامل قطرهای  200الی  800میلیمتر و خط انتقال به
قطر  1000میلیمتر و به طول  14کیلومتر از جنس لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی است.
جدول شماره  : 3جنس فاضالبروها و طول شبکه جمع آوری فاضالب
قطر ( میلیمتر )
200-800

جنس

پلی اتیلن دوجداره
جمع کل

طول ( کیلومتر )

خط انتقال فاضالب به قطر  1000میلیمتر

349
349
14

تصفیه خانه فاضالب الر در فاصله  14کیلومتر از شهر الر وافع شده است .فرآیند انتخابی تصفیه خانه  ،فرایند (Doul-Power DPMC
) Multi Cellular Aerated Lagoonsمی باشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  8/7 :میلیون مترمکعب

وضعیت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100 :درصد بازار خارجی پیش بینی شده  :درصد -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری)  5 :سال
 -10وضعیت طرح :
بله  خیر □
 امکان سنجی طرح در دسترس است :بله  خیر □
 زمین مورد نیاز تهیه شده است:بله  خیر □
 مجوزهای الزم (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیرخ) اخذ شده است،بله □ خیر 
 قرارداد مشارکت شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است:بله □ خیر 
 قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است:بله □ خیر 
 با پیمانکار داخلی و خارجی قرارداد منعقد شده است:بله  خیر □
 تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی  ،مخابرات  ،سوخت و غیره) فراهم شده است، فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است:بله 
خیر □
بله □ خیر 
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است:

جدول مالی
 -11ساختار مالی :

شرح

سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

مبالغ سرمایه گذاری شده

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو
63/89
77/50

میلیون ریال

نرخ برابری
(ریال)

معادل به میلیون
یورو

2300000

36،000

63/89

-

2790000

36،000

77/50

-

490000

36،000

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو خالص ارزش فعلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو 18درصد
 نرخ بازگشت داخلی : 25سال
 -دوره بازگشت سرمایه:

-

13/61

13/61

برای سال . . . . .

اطالعات کلی طرح
 -11نوع طرح :

تأسیس□ :

 -12خالصه وضعیت شرکت:
 نام شخص حقیقی  /حقوقی  :شرکت آب و فاضالب استان فارس فعالیت جاری شرکت  :احداث و بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب آدرس  :شیراز ابتدای بولوار شهید قدوسی غربی شرکت آب و فاضالب استان فارسفاکس07138435166 :
 تلفن 5-07138435152:خصوصی 
دولتی □
 ساختار قانونی شرکت :لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

توسعه و تکمیل  :

 کد پستی 71868-98465 :پست الکترونیکیinfo@abfa-fars.ir :

معرفی پروژه
-1عنوان طرح  :طرح فاضالب مرودشت
 -2بخش  :تأسیسات شهری

زیر بخش :شبکه جمع آوری  ،انتقال و تصفیه فاضالب شهری

 -3خدمات  /تولیدات :
 -3-1جمع آوری فاضالب خام مناطق شهری اعم از مسکونی  ،عمومی  ،تجاری و صنعتی از طریق خطوط لوله شبکه جمع آوری فاضالب
 -3-2انتقال و دفع فاضالب جمع آوری شده از سطوح و کاربری های شهری به خارج از شهر جهت تصفیه و دفع نهایی
 -3-3تصفیه فاضالب خام و تولید پساب تصفیه شده قابل استفاده مجدد در صنایع یا کشاورزی منطقه
 -4محل اجرای طرح :استان فارس – شهرستان مرودشت – شهر مرودشت
 -5شرح پروژه (زمین  ،ساختمان  ،تأسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و :) . . .
هم اکنون سیستم دفع فاضالب در شهر از نوع چاه جذبی است که بخشی از آن مستقیماً به جریان رودخانههای فصلی تخلیه میشود.
محدوده طرح فاضالب شهر مرودشت مساحتی حدود  1800هکتار و جمعیت تحت پوشش حدود  236هزار نفر (در انتهای سال هدف) را
شامل می شود .
طول شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضالب طرح ،حدود  137000متر و شامل قطرهای  200الی  1200میلیمتر و خط انتقال به
قطر  1000و  1200میلیمتر و به طول  4/5کیلومتر از جنس لوله های پلی اتیلن دوجداره فاضالبی است.
جدول جنس فاضالبروها و طول شبکه جمع آوری فاضالب
طول ( متر )
جنس
قطر ( میلیمتر )
102000
پلی اتیلن دوجداره
200-250
21000
پلی اتیلن دوجداره
300-400
10000
پلی اتیلن دوجداره
500
133000
جمع کل
4500
خط انتقال فاضالب به قطر  1000و 1200
میلیمتر
کیلومتر از شهر مرودشت واقع شده است .فرآیند انتخابی تصفیه خانه  ،فرایند الگون هوادهی
تصفیه خانه فاضالب مرودشت در فاصله 4/5
اختالط ناقص می باشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه  13.94 :میلیون مترمکعب

وضعیت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100 :درصد بازار خارجی پیش بینی شده  :درصد -9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری)  5 :سال
 -10وضعیت طرح :
بله  خیر □
 امکان سنجی طرح در دسترس است :بله  خیر □
 زمین مورد نیاز تهیه شده است:بله  خیر □
 مجوزهای الزم (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیرخ) اخذ شده است،بله □ خیر 
 قرارداد مشارکت شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است:بله □ خیر 
 قرارداد تأمین مالی پروژه منعقد شده است:بله □ خیر 
 با پیمانکار داخلی و خارجی قرارداد منعقد شده است:بله  خیر □
 تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی  ،مخابرات  ،سوخت و غیره) فراهم شده است، فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است:بله 
خیر □
بله □ خیر 
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است:

جدول مالی
 -11ساختار مالی :

مبالغ سرمایه گذاری شده

شرح
میلیون ریال
سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاری

768،300

203،124
971،424

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو
19.7
24.91

نرخ برابری
(ریال)

معادل به میلیون
یورو

39،000

19.7

-

39،000

24.91

-

39،000

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص خارجی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصص داخلی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو خالص ارزش فعلی  . . . . . . . . . . . .24.91 . . . . . . . . . . . . . . . . :میلیون یورو 18درصد
 نرخ بازگشت داخلی : 25سال
 -دوره بازگشت سرمایه:

-

5.21

5.21

برای سال . . . . .

اطالعات کلی طرح
 -11نوع طرح :

تأسیس□ :

 -12خالصه وضعیت شرکت:
 نام شخص حقیقی  /حقوقی  :شرکت آب و فاضالب استان فارس فعالیت جاری شرکت  :احداث و بهره برداری از شبکه های آب و فاضالب آدرس  :شیراز ابتدای بولوار شهید قدوسی غربی شرکت آب و فاضالب استان فارسفاکس07138435166 :
 تلفن 5-07138435152:خصوصی 
دولتی □
 ساختار قانونی شرکت :لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

توسعه و تکمیل  :

 کد پستی 71868-98465 :پست الکترونیکیinfo@abfa-fars.ir :

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و رﻓﺎﻫﻲ  -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  20ﺟﺎده اﻗﻠﻴﺪ-ﻳﺎﺳﻮج ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي

 - 2ﺑﺨﺶ  :ﺧﺪﻣﺎت

 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،رﺳﺘﻮران ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺟﺎده ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و : (...
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﺗﻴﺮﭘﺎرك ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و
ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺟﺎده ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﺸﻮر اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ و داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،رﺳﺘﻮران ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ - :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :

 100درﺻﺪ

 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  100درﺻﺪ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  0درﺻﺪ – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  2 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ ﺧﻴﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

-

0.71
0.12
0.83

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

30000

42000

0,71

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

5000

42000

0,12

-

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

35000

42000

0,83

-

 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮروﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي
 ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ : ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  :درﺻﺪﺳﺎل
 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح:
 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ ( : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ : آدرس : ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

ﺗﺎﺳﻴﺲ■

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :

ﻓﺎﻛﺲ :

ﺧﺼﻮﺻﻲ ■

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 عنوان طرح  :مجتمع خدماتي و رفاهي  -كيلومتر  20جاده اقليد-ياسوج سمت راستزير بخش  :حمل و نقل جاده اي

 - 2بخش  :خدمات

 -3خدمات  /توليدات :
امکانات و خدمات بهداشتی ،درمانی ،رستوران ،نمازخانه،جايگاه عرضه سوخت ،پارکينگ و ساير خدمات رفاهی
 -4محل اجراي طرح  :جاده هاي بين شهري
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مجتمع هاي خدمات رفاهی و تيرپارك ها ،مجموعه هايی هستند که به منظور تمرکز خدمات مورد نياز رانندگان وسايل نقليه ايرانی و خارجی و
سرنشينان آنها در طول جاده هاي ارتباطی کشور احداث شده اند و داراي امکانات و خدمات بهداشتی ،درمانی ،رستوران ،نمازخانه،جايگاه عرضه
سوخت ،پارکينگ و ساير خدمات رفاهی هستند.
 – 6ظرفيت توليد ساالنه - :

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ خير زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزي  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاري شده

ميليون ريال

نرخ برابري

معادل به ميليون
يورو

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

-

0.71
0.12
0.83

سرمايه ثابت

30000

42000

0.71

سرمايه در گردش

5000

42000

0.12

-

کل سرمايه گذاري

35000

42000

0.83

-

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو براي
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  :درصدسال
 -دوره بازگشت سرمايه :

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاري شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونيکی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

توسعه و تکميل

تاسيس■

صندوق پستی :

فاکس :

خصوصی ■

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غيره)

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و رﻓﺎﻫﻲ  -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  54ﺟﺎده اﻗﻠﻴﺪ-ﻳﺎﺳﻮج ﺳﻤﺖ ﭼﭗ
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي

 - 2ﺑﺨﺶ  :ﺧﺪﻣﺎت

 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،رﺳﺘﻮران ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺟﺎده ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و : (...
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﺗﻴﺮﭘﺎرك ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و
ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺟﺎده ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﺸﻮر اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ و داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،رﺳﺘﻮران ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ - :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :

 100درﺻﺪ

 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  100درﺻﺪ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  0درﺻﺪ – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  2 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ ﺧﻴﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

-

0.71
0.12
0.83

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

30000

42000

0,71

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

5000

42000

0,12

-

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

35000

42000

0,83

-

 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮروﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي
 ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ : ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  :درﺻﺪﺳﺎل
 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح:
 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ ( : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ : آدرس : ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

ﺗﺎﺳﻴﺲ■

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :

ﻓﺎﻛﺲ :

ﺧﺼﻮﺻﻲ ■

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 -1ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و رﻓﺎﻫﻲ  -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  54ﺟﺎده اﻗﻠﻴﺪ-ﻳﺎﺳﻮج ﺳﻤﺖ راﺳﺖ
زﻳﺮ ﺑﺨﺶ  :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اي

 - 2ﺑﺨﺶ  :ﺧﺪﻣﺎت

 -3ﺧﺪﻣﺎت  /ﺗﻮﻟﻴﺪات :
اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،رﺳﺘﻮران ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ
 -4ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺟﺎده ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي
 -5ﺷﺮح ﭘﺮوژه ) زﻣﻴﻦ  ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ،ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ  ،ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ و : (...
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ و ﺗﻴﺮﭘﺎرك ﻫﺎ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ و
ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺟﺎده ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﺸﻮر اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ و داراي اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،درﻣﺎﻧﻲ ،رﺳﺘﻮران ،ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ،ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ
ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 – 6ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ - :

وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
 -7دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ :

 100درﺻﺪ

 -8ﻓﺮوش :
 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  100درﺻﺪ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  0درﺻﺪ – 9ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  2 :ﺳﺎل
 - 10وﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮح :
 اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ ؟ ﺧﻴﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﺳﻬﻤﻴﻪ ارزي  ،ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻏﻴﺮه ( اﺧﺬ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻳﻚ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻗﺮارداد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗﺮاردادي ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﺗﺴﻬﻴﻼت زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ) ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ،آب رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺨﺎﺑﺮات  ،ﺳﻮﺧﺖ  ،ﺟﺎده و ﻏﻴﺮه ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ  ،ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻳﺎ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ -ﻗﺮارداد ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ،ﺗﺠﻬﻴﺰات و داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ؟

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ
 -11ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه

ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي

ﻣﻌﺎدل ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد
ﻧﻴﺎز

ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﻳﻮرو

-

0.71
0.12
0.83

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

30000

42000

0,71

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

5000

42000

0,12

-

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

35000

42000

0,83

-

 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮروﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﺧﻠﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﺎرﺟﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
 ارزش داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ داﺧﻠﻲﺳﺎل
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺮاي
 ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ : ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  :درﺻﺪﺳﺎل
 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ :

اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ ﻃﺮح
 -12ﻧﻮع ﻃﺮح:
 ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ : ﻧﺎم ) اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  /ﺣﻘﻮﻗﻲ ( : ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﻛﺖ : آدرس : ﺗﻠﻔﻦ :ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ :
 -ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ  :دوﻟﺘﻲ 

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ

ﺗﺎﺳﻴﺲ■

ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ :

ﻓﺎﻛﺲ :

ﺧﺼﻮﺻﻲ ■

ﻟﻄﻔﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪات زﻳﺮ را در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﻃﺮح 
ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﺟﻮاز ﺗﺎﺳﻴﺲ  ،ﻣﺠﻮز ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ و ﻏﻴﺮه( 

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :احداث 200هزارمترمکعب مخزن ذخيره آب به روش بيع متقابل يا EPCF
 - 2بخش :

زير بخش **** :

مرکزی

 -3خدمات  /توليدات  :مخزن ذخيره آب
 -4محل اجرای طرح  :فارس –شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
نوع طرح سرمايه گذاری  :کشاورزی و زير بنا
طرح پروژه  :به صورت خودگردان)
زمين مورد نياز :کامال تملک و محصور شده است
زير ساخت مورد نياز  :برق
 – 6ظرفيت توليد ساالنه :احداث 100هزارمترمکعب مخزن ذخيره آب در  2سال و کال  200000متر مکعب مخزن

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  100درصد بازار خارجي پيش بيني شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح
 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلي مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟بلي قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير

بلي

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:

مبالغ سرمايه گذاری شده

شرح

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

1000.000

46000

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

1000.000

معادل به ميليون
يورو
يورو
يورو

پول خارجي مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

21/7

21/7

21/7

21/7

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلي : نرخ بازگشت داخلي ****:دوره بازگشت سرمايه **** :
اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح :

توسعه و تکميل : :

تکميل به روش بيع متقابل يا EPCF

 خالصه وضعيت شرکت :شرکت آب و فاضالب شيراز نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت :پل حر -ساحلي شرقي
 آدرس : 8-32281156-071فاکس :
 تلفن :info@abfa-shiraz.com
پست الکترونيکي :

لطفاً مستندات زير را در صورت امکان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

071-32388235

صندوق پستي 71439-63937 :

 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :احداث 600کيلومتر شبکه و خطوط اصلي و انتقال فاضالب به روش بيع متقابل يا EPCF
 - 2بخش :

زير بخش :

مرکزی

 -3خدمات  /توليدات  :شبکه و خطوط اصلی و انتقال فاضالب
 -4محل اجرای طرح  :فارس –شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
نوع طرح سرمايه گذاری  :کشاورزی و زير بنا
طرح پروژه  :به صورت خودگردان)
زمين مورد نياز :کامال تملک و محصور شده است
زير ساخت مورد نياز  :برق
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 200 :کيلومتر لوله گذاری فاضالب در سال در اقطار مختلف و در کل  600کيلومتر

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) 3 :سال
 - 10وضعيت طرح
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟بلی قرارداد مشارکت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ خيرخير
 با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خير

بلی

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:

مبالغ سرمايه گذاری شده

شرح

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

4500.000

46000

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

4500.000

معادل به ميليون
يورو
يورو
يورو

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

97/8

97/8

97/8

97/8

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی **** : -دوره بازگشت سرمايه *****:

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:

احداث به روش بيع متقابل يا EPCF

 خالصه وضعيت شرکت :شرکت آب و فاضالب شيراز نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت :پل حر -ساحلی شرقی
 آدرس : 8-32281156-071فاکس :
 تلفن :info@abfa-shiraz.com
پست الکترونيکی :

لطفاً مستندات زير را در صورت امکان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

توسعه و تکميل

071-32388235

صندوق پستی 71439-63937 :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :تکميل رينگ  34کيلومترشبکه آب بين مخازن به روش بيع متقابل يا EPCF
 - 2بخش :

زير بخش :

مرکزی

 -3خدمات  /توليدات  :شبکه آب بين مخازن
 -4محل اجرای طرح  :فارس –شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
نوع طرح سرمايه گذاری  :کشاورزی و زير بنا
طرح پروژه  :به صورت خودگردان)
زمين مورد نياز :کامال تملک و محصور شده است
زير ساخت مورد نياز  :برق
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 17 :کيلومتر لوله فوالدی در اقطار 300تا 1000ميليمتر در سال و در کل  34کيلومتر

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  100درصد بازار خارجي پيش بيني شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح
 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلي مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟بلي قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خيرخير
 با پيمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير

بلي

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:

مبالغ سرمايه گذاری شده

شرح

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

420.000

46000

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

معادل به ميليون
يورو
يورو
يورو

420.000

پول خارجي مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

9/1

9/1

9/1

9/1

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلي : نرخ بازگشت داخلي *** : -دوره بازگشت سرمايه **** :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح :

توسعه و تکميل : :

تکميل به روش بيع متقابل يا EPCF

 خالصه وضعيت شرکت :شرکت آب و فاضالب شيراز نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت :پل حر -ساحلي شرقي
 آدرس : 8-32281156-071فاکس :
 تلفن :info@abfa-shiraz.com
پست الکترونيکي :

لطفاً مستندات زير را در صورت امکان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

071-32388235

صندوق پستي 71439-63937 :

 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شرقي صدرا و مدول اول و دوم تصفيه خانه فاضالب غرب صدرا به روش

بيع متقابل يا EPCF
 - 2بخش :

زير بخش :

مرکزی

 -3خدمات  /توليدات  :تصفيه فاضالب صدرا  /شرق و غرب
 -4محل اجرای طرح  :فارس –شيراز -صدرا
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
نوع طرح سرمايه گذاری  :کشاورزی و زير بنا
طرح پروژه  :به صورت خودگردان)
زمين مورد نياز :کامال تملک و محصور شده است
زير ساخت مورد نياز  :برق
 – 6ظرفيت توليد ساالنه14.2:ميليون متر مکعب درسال

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  100درصد بازار خارجي پيش بيني شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) 3 :سال
 - 10وضعيت طرح
 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلي مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟بلي قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير

بلي

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:

مبالغ سرمايه گذاری شده

شرح

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

1800.000

46000

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

معادل به ميليون
يورو

1800.000

يورو
يورو

پول خارجي مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

39/1

39/1

39/1

39/1

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلي : نرخ بازگشت داخلي  12.5درصد -دوره بازگشت سرمايه  8 :سال

اطالعات كلي طرح
EPCF

 خالصه وضعيت شرکت :شرکت آب و فاضالب شيراز نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت :پل حر -ساحلي شرقي
 آدرس : 8-32281156-071فاکس :
 تلفن :info@abfa-shiraz.com
پست الکترونيکي :
 ساختار قانوني شرکت  :دولتيلطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

071-32388235

صندوق پستي 71439-63937 :

معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :مدول دوم تصفيه خانه فاضالب شماره  1شيراز به روش بيع متقابل
 - 2بخش :

زير بخش ****:

مرکزی

 -3خدمات  /توليدات  :تصفيه فاضالب شماره 1
 -4محل اجرای طرح  :فارس -شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
نوع طرح سرمايه گذاری  :کشاورزی و زير بنا
طرح پروژه  :به صورت خودگردان)
زمين مورد نياز  :کامال تملک و محصور شده است
زير ساخت مورد نياز  :برق
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 13.75 :ميليون متر مکعب درسال

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  100درصد بازار خارجي پيش بيني شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  3 :سال
 - 10وضعيت طرح
 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلي مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟بلي قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خيرخير
 با پيمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير

بلي

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:

مبالغ سرمايه گذاری شده

شرح

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

1300.000

46000

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

1300.000

معادل به ميليون
يورو
28/3

پول خارجي مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

يورو

28/3

28/3

يورو

28/3

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلي : نرخ بازگشت داخلي  20 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  8:سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تکميل

 خالصه وضعيت شرکت :شرکت آب و فاضالب شيراز نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت :پل حر -ساحلي شرقي
 آدرس : 8-32281156-071فاکس :
 تلفن :info@abfa-shiraz.com
پست الکترونيکي :

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

071-32388235

صندوق پستي 71439-63937 :

 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

معرفي پروژه
:
 - 2بخش :

EPCF
زير بخش :

مرکزی

 -3خدمات  /توليدات  :تصفيه خانه فاضالب شماره  2شيراز
 -4محل اجرای طرح  :فارس -شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
نوع طرح سرمايه گذاری  :کشاورزی و زير بنا
طرح پروژه  :به صورت خودگردان)
زمين مورد نياز :کامال تملک و محصور شده است
زير ساخت مورد نياز  :برق
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 55 :ميليون متر مکعب درسال

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  100درصد بازار خارجي پيش بيني شده  0درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) 3 :سال
 - 10وضعيت طرح
 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلي مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟بلي قرارداد مشارکت با شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ خيرخير
 با پيمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خير

بلي

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:

مبالغ سرمايه گذاری شده

شرح

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

3600.000

46000

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

معادل به ميليون
يورو

3600.000

يورو
يورو

پول خارجي مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

78/3

78/3

78/3

78/3

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلي : نرخ بازگشت داخلي  12.5 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  8 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

احداث به روش بيع متقابل يا EPCF

 خالصه وضعيت شرکت :شرکت آب و فاضالب شيراز نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت :پل حر -ساحلي شرقي
 آدرس : 8-32281156-071فاکس :
 تلفن :info@abfa-shiraz.com
پست الکترونيکي :
 ساختار قانوني شرکت  :دولتيلطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

توسعه و تکميل

071-32388235

صندوق پستي 71439-63937 :

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺪﻛﻮار

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :ﻛﻮار

ﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 145 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري(:

 3ﺳﺎل

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1393

269082

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

1969082

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

1700000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
86

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 240 :ﺑﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  7درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 10 :درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 8 :درﺻﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 8 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺳﺪ ﻣﺎرﺑﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب
-ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :آﺑﺎده

ﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 140:ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 5 :ﺳﺎل

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 2000:ﻧﻔﺮ

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(
10487

3500000

3510487

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
100

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 366460:ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  7درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 11/5 :درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ دﺷﺖ ﺳﺮوﺳﺘﺎن
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :ﺷﻴﺮاز-ﺳﺮوﺳﺘﺎنﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 68/5 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 24 :ﻣﺎه

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1393

507447

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

1757447

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

1250000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي
ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
70

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ  863345ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل )ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﻳﻞ 15
درﺻﺪ(
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ  21/58 :درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 21/58 :درﺻﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 15 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎي داراب و زرﻳﻦ دﺷﺖ

-ﻣﺠﺮي :ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺮاﺳﺎن و ﮔﺎﻣﺮون ﺻﻨﻌﺖ

-ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :داراب-زرﻳﻦ دﺷﺖ

-ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 18 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮر

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 12 :ﻣﺎه

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1393

211347

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

1983296

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

1771949

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 1111671 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت - :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 360278 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(
-

-

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

35000

74

35000

35000

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 255177 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه 20
درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 26 :درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 26 :درﺻﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 27 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻂ دو ﻣﻄﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح:ﺷﻴﺮاز -ﻣﺮودﺷﺖﻣﺠﺮي :ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﺳﺎن ،ﭘﺎرس ﻛﻨﺴﻮﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز:ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 60 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 85 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 20 :ﻣﺎه

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1393

1571758

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

5071758

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

3500000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
60

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 962855 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه 20
درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 28 :درﺻﺪ
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 4 :ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 28 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﻛﻮار

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :ﻛﻮار

ﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 80 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 2 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1393

241022

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

891022

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

650000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
73

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 4/02 :ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  7درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 7/15 :درﺻﺪ
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 10 :ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 7 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﺳﺪ ﻣﻼﺻﺪرا

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح:ﻣﺮودﺷﺖ

ﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 30 :ﮔﻴﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج 0 :درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري(:

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

12ﻣﺎه

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن

225340

-

35000

-

35000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

505340

-

35000

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

280000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
25

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 250000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 34 :درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 25 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﺳﺪ ﻧﺮﮔﺴﻲ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :ﻛﺎزرونﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز:ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 90 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 3 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

4386

600000
604386

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
100

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 119443 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه 7
درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 9/3 :درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر:

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺪﻛﻮار

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :ﻛﻮار

ﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 145 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري(:

 3ﺳﺎل

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1393

269082

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

1969082

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

1700000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
86

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 240 :ﺑﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  7درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 10 :درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 8 :درﺻﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 8 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺳﺪ ﻣﺎرﺑﺮ و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب
-ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :آﺑﺎده

ﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 140:ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮر

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 5 :ﺳﺎل

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 2000:ﻧﻔﺮ

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(
10487

3500000

3510487

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
100

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 366460:ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  7درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 11/5 :درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻂ دو ﻣﻄﺮح آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﺮاز

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح:ﺷﻴﺮاز -ﻣﺮودﺷﺖﻣﺠﺮي :ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﺮاﺳﺎن ،ﭘﺎرس ﻛﻨﺴﻮﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزه ﻫﺎي آﺑﻲ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز:ﺷﺮﻛﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 60 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 85 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 20 :ﻣﺎه

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1393

1571758

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

5071758

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

3500000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
60

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 962855 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه 20
درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 28 :درﺻﺪ
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 4 :ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 28 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﻛﻮار

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :ﻛﻮار

ﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 80 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 2 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 1393

241022

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

891022

اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

650000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار )درﺻﺪ(
73

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ 4/02 :ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل در ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه  7درﺻﺪ
ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ 7/15 :درﺻﺪ
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 10 :ﺳﺎل
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر 7 :درﺻﺪ

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻋﻨﻮان ﻃﺮح :ﺷﺒﻜﻪ آﺑﻴﺎري و زﻫﻜﺸﻲ ﺳﺪ ﻧﺮﮔﺴﻲ
ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح :ﻛﺎزرونﻣﺠﺮي :ﻧﺪارد

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز:ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺸﻮرﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 90 :ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ 100 :درﺻﺪ-ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج :ﺻﻔﺮ درﺻﺪ

ﻓﺮوش
ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 100 :درﺻﺪ-ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻨﻲ ﺷﺪه :.ﺻﻔﺮدرﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ-:

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه

ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه )از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري( 3 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:
ﺷﺮح

ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

رﻳﺎل)ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل(

4386

600000
604386

ارزي)ﻫﺰار دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

-

35000

-

35000

-

35000

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل
ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت................................ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ
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