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 فصل اول: چكيده مطالعات فني، اقتصادی و مالي طرح -1

 سلول و ماژول خورشيدی نام محصول

 محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده
كشورهای   : داخل كشور وصنعتي شهرستان سنندج، بازار هدفشهرک 

 خاورميانه منطقه

 مصارف خانگي و غير خانگي، مناطق دور دست و مصارف صنعتي موارد كاربرد محصول

 ولت11111111 ظرفیت پیشنهادی طرح

 سيليكون كريستالي ويفر مواد اولیة اصلی

 برداریمحصول در آغاز دورة بهره كمبود عرضه یا تقاضای پیش بینی شده در بازار
 12,،20،112  وات

 

 زمین، ابنیه و مستحدثات مورد نیاز

 0111 زمین )متر مربع(

 011 فضای تولید )متر مربع(

 011 انبار )متر مربع(

 121 تأسیسات )متر مربع(

 101 اداری )متر مربع(

 1211121 )میلیون ریال(مصرف ساالنة مواد اولیة اصلی

 مصرف ساالنة تسهیالت زیربنایی

 2111 آب )متر مکعب(

 121111, برق )كیلووات ساعت(

 مترمكعب گاز21001 گاز)متر مکعب(/ سایر سوختهای مایع)لیتر(

 گذاری ثابت مورد نیاز )یورو(سرمایه
 گذاری ثابت مورد نیاز )میلیون ریال(سرمایه

 ميليون يورو1222

 ميليون ريال ,001،12

 درگردش مورد نیاز )یورو( سرمایه
 سرمایه درگردش مورد نیاز )میلیون ریال(

 ميليون يورو 222

 ميليون ريال ,111،01

 مجموعه سرمایة ثابت و درگردش)یورو(
 مجموعه سرمایة ثابت و درگردش )میلیون ریال(

 ميليون يورو ,1,2

 ميليون رياال 2,,،,02

 11 زایی )نفر(نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاریسهم آوردة نقدی سهامدارن در كل سرمایه
 ميليون ريال 21،0,2,

 ميليون يورو 1221

 سایر منابع مورد نیاز

 )میلیون ریال( كوتاه مدت
 ميليون ريال 00111

 ميليون يورو 221

 بلند مدت)میلیون ریال(
 ميليون ريال 0011

 هزار يورو 10020

 ماه12 دورة زمانی ساخت طرح

 درصد ,222 گذاریطرح برای كل سرمایه (IRR)نرخ بازده داخلی 

 درصد 85 (ROCE)كار گرفته شده بازده سرمایه به نرخ
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 موقعيت طرح -2

  استان  -2-1
درصد از كل جمعیت كشور را در خود جای  2 حدود 1385در سال نفر جمعیت 1438111 بااستان كردستان 

میلیون متر  7175باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان كیلومتر مربع مساحت می 29137دارای استان داده است. 

باشد میلیارد متر مکعب می 1های استان میلیون متر مکعب است و حجم آب رودخانه 1411مکعب و آب زیر زمینی 

 هایاستان از یکی كردستان استان  حیث این از و است مرزی آب روان آن از درصد 54 بر غبال میزان این از كه

 رود. می شمار به كشور مستعد

 مورد 7 برداریبهره دست در سدهای تعداد و مورد 11 استان احداث دست در سدهای تعداد حاضر حال در

 1195باشند. آب استحصال شده در استان می سد 22 نیز كردستان استان مطالعه دست در سدهای تعداد. باشندمی

های باشد. طول بزرگراهمیلیون متر مکعب می 14های صنعتی میلیارد متر مکعب است و آب مصرف شده در فعالیت

كیلومتر است.  3585های روستایی كیلومتر و راه 1212های فرعی كیلومتر، راه343های اصلی كیلومتر، راه 41استان 

 متر است.میلی 51819ی استان نیز ساالنه بارندگ

 11 از شیب كه باشدیم یبرداربهره حال در فعال معدن 215 یدارا 1391تا اواخر سال  كردستان استان

این  .باشدیم نفر 2511 از شیب معادن نیا ییزااشتغال. شودمی استخراج هاآن از انهیسال یمعدن مواد تن ونیلیم

 کا،یم سپار، فلد كوارتز،ی)ساختمان عناصرتراورتن(،  و گرانیت قرمز، مرمریت های تزیینی )مرمریت،معادن شامل سنگ

 و طال مس،)شده كشف لیپتانس( و موانیآنت منگنز آهن، سنگی)فلز عناصری(، آب نمك ل،یبر ن،یفلور ت،یدولوم

 باشد. ( میتیبار

ای كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه 231با برخورداری از كردستان استان 

كردستان تا دریای مدیترانه كمتر از فاصله تهران تا بندرعباس  فاصلهاز آنجا كه  از لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 

نجا به آ احل دریای مدیترانه و ازصادرات زمینی تا سوتوان ، لذا از طریق مرزهای استان به راحتی میباشدمی

گردد و كردستان انجام داد و از این لحاظ استان برای كل كشور هم مزیت محسوب می كشورهای اروپایی و آفریقایی

  .تواند دروازه مبادالت خارجی كشور با همسایگان غربی تا اروپا باشدمی

 
 كردستان موقعيت استان -1 تصوير
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  شهرستان  -2-2

گردد كه طرح در مركز استان در شهرستان سنندج با توجه به باال بودن فناوری مورد نیاز طرح پیشنهاد می

 مورد اجرا قرار گیرد.

 و جنگل هکتار 31111 زراعی، اراضی هکتار49471 شامل كه هکتار 251471 مساحت با سنندج شهرستان

 دمای میانگین گرادسانتی درجه 1411 و دریا سطح از ارتفاع متر 1538 تا 1451 دارای است، مرتع هکتار172111

 قابل سطحی آب منابع سالیانه برداشت و مکعب مترمیلیون 4912 شهرستان زیرزمینی آب منابع. باشدمی ساالنه

 دارای نداشته میکروبی آلودگی هیچ شهرستان صنعتی آب. است مکعب متر میلیون 3518 شهرستان این در استفاده

 چهار دارای قوی فشار پست زمینه در و و بوده محلی تولید طریق از شهرستان برق تأمین. باشدمیmg/L155 سختی

 . است متوسط فشار پست 1132 همچنین و  پست

 فرعی راه كیلومتر 22517 و( آسفالته) اصلی راه كیلومتر 1117 بزرگراه، كیلومتر 1918 دارای شهرستان این

 المللیبین فرودگاه شهرستان مركز در و باشدمی كیلومتر 5 شهرستان مركز با فرودگاه تریننزدیك فاصله. باشدمی

 باشد.كیلومتر می 115كیلومتر و  از بندر انزلی  743ز بندر صادراتی خرمشهر  فاصله ا .دارد وجود سنندج

 

 
 سنندج شهرستان تيموقع -1نقشه 
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  پروژه تيموقع  -2-1
جهت اجرای این پروژه شهرك صنعتی . آمده است 1 جدولهای صنعتی سنندج نیز در  شهركوضعیت 

 گردد.سنندج پیشنهاد می 3شماره

 1101در ابتدای سال  های صنعتي سنندجوضعيت شهرک -1 جدول

نام شهرک 

ناحيه يا مجتمع 

 صنعتي

فاصله 

 شهرک از

مركز 

 شهرستان

 كيلومتر

وسعت 

 شهرک

 )هكتار(

 امكان

تهيه 

زمين 

صنعتي 

در 

 شهرک

وضعيت 

راه 

دسترسي 

به 

شهرک 

 يا مجتمع

 دسترسي

به برق 

صنعتي 

در 

 شهرک

 دسترسي

به گاز در 

 شهرک

دسترسي 

به آب در 

 شهرک

دسترسي 

به تلفن 

در 

 شهرک

قيمت 

هر متر 

مربع 

در 

زمين 

شهرک 

 )ريال(

دسترسي 

به 

ساختمان 

صنعتي 

پيش 

 ساخته

شهرك صنعتی 
 1 سنندج

 - 111111 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 12/57 1

شهرك صنعتی 
 3 سنندج

 - 111111 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 12/12 1

 
 
 

 
 1شهرک صنعتي سنندج شماره  موقعيت  -2 تصوير
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 های دسترسي به پروژهراه -1 تصوير

 

  هارساختيز به يدسترس  -2-2

 دسترسي به منابع آبي 

ی و هواآب  ریتأثطول سال تحت ر معتدل دو ی كوهستانی سرد و هوااستان كردستان با دارا بودن آب 

میلی متر )بیش از دو  511 بیش ازبا دارا بودن بارندگی كلی استان كردستان  به طوری قرارگرفته است، اترانهیمد

 .های ایران استاستان نیتربرابر بارندگی متوسط ایران( یکی از پر آب

 

 های تأمين برقدسترسي به زيرساخت 

جهت  نیبه همدر واقع امروزه نقطه اتکای هرگونه فعالیت اقتصادی بر تأمین انرژی آن فعالیت قرار داشته و 

نماید. نظر به های مختلف اقتصادی ایفا میو میزان تأمین آن نقش مهمی را در پیشرفت و شکوفایی بخشچگونگی 

اینکه استان كردستان دارای یك نیروگاه سیکل تركیبی تولید برق بوده و چندین نیروگاه تولید برق دیگر در كنار 

د از نظر تامین برق مصرفی مشکلی در این شوباشد لذا پیش بینی میسدهای موجود در استان در حال احداث می

 استان وجود نخواهد داشت. 

 

 های تأمين گازدسترسي به زيرساخت 

 استان كردستان با توجه به قرار گرفتن در اقلیم سردسیر كشور از جمله مناطق نیازمند به انواع سوخت و به

طبیعی شهری بوده و بدین ترتیب تمامی ها دارای انشعابات گاز باشد. اكثریت شهرستانخصوص گاز طبیعی می

 باشند.درصد می99ها دارای ضریب نفوذ گاز شهری نزدیك به شهرستان
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 ونقلهای حملدسترسي به زيرساخت 

های زمینی جادهو ها خصوص در كشور ایران راهكاال به حمل و نقلترین راه ارتباطی برای اولین و عمده

باشند و اغلب تان كامالً آسفالت بوده و تقریباً در حال تبدیل شدن به بزرگراه میهای اصلی ورود به اسباشد. راهمی

 باشد.های فرعی استان آسفالته میراه

 

 های مخابراتيدسترسي به زيرساخت 

های ارتباطات مخابراتی بیش از پیش در عصر جدید كه عصر ارتباطات نام گرفته اهمیت وجود زیرساخت

های آن مشکلی ندارد و تقریباً قادر به تامین كردستان از لحاظ مخابراتی و تامین زیرساخت شود، و استاناحساس می

 این زیر ساخت در اقسی نقاط استان است.

 ها مشخص شده است:های موردنیاز طرح و محل تأمین آنزیرساخت 2 جدولدر 

 

 هاها و محل تامين آنزير ساخت -2 جدول

 محل تأمين زيرساخت فاصله تا محل پروژه زيرساخت مورد نياز رديف

 های صنعتیشهرك شركت 1 آب 1

 های صنعتیشركت شهرك 1 برق 2

 های صنعتیشركت شهرك 1 گاز 3

 های صنعتیشركت شهرك 1 مخابرات 4

 های صنعتیشركت شهرك 1 راه اصلی 5

 های صنعتیشركت شهرك 1 راه فرعی 1

 5 فرودگاه 7
فقط یك فرودگاه و آن هم در مركز استان و در فاصله 

 شهر سنندج قرار دارد.كیلومتری از مركز  5

 115 بندر 8

با توجه به اینکه بندر نزدیکی به استان وجود ندارد اما 

تخلیه بار از طریق بنادر نیز وجود دارد و با توجه به 

اینکه از بنادر تا مركز استان آسفالت بوده و تقریباً 

های خوبی در مسیر قرار دارد لذا مشکلی از این بزرگراه

 لحاظ وجود ندارد.

 ایستگاه راه آهن 9

ترین ایستگاه قطار در نزدیك

شهر زنجان واقع شده است 

 كیلومتر 278 فاصله در

آهن استان تقریباً در حال احداث است و پیش  هخط را 

های آینده ارتباط از این طریق نیز شود در سالبینی می

 های همجوار برقرار شود.به دیگر استان
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 فنی طرحمشخصات 
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 سلول خورشيدی -2 ريتصو
 

 طرح يفن مشخصات  -1

  محصولمعرفي  -1-1
 اتصالهادی با ای از یك نیمه( از قطعهPV Cell( و یا سلول فتوولتاییك )Solar Cell) سلول خورشیدی

. این قطعه، انرژی خورشیدی را جذب شده استالکتریکی تشکیل 

نماید. پرتوهای نوری كه توسط نموده و به انرژی الکتریکی تبدیل می

شوند باعث آزاد شدن كوواالنت )اتصاالت سلول خورشیدی جذب می

های منفی آزاد و ها( و سپس ایجاد الکترونهادیاتمی در نیمه

جایی بارهای گردند. این موضوع باعث جابههای مثبت آزاد میحفره

هادی گردد. با استفاده از الکترود در طرفین نیمهمثبت و منفی می

شود كه قدرت الکتریکی حاصله به بار داده جریان الکتریکی برقرار می

 شود.می

 11*11  ابعاد با خورشیدی سلول یك مناسب شرایط تحت

 هایسلول از تعدادی پیوستن از. نماید تولید برق ولت 115 تواندمی خورشید مستقیم تابش معرض در سانتیمتر

 . شودمی ساخته آرایه یك هاماژول از تعدادی اتصال از و گردد می ایجاد ( مدول) ماژول یك خورشیدی

 

 كد تجاری/گمركي/صنعتي محصول -1-1-1

 باشد.می 3جدول محصوالت طرح جاری به شرح  كد 311بندی آیسیك طبقه سیستم اساس بر

 كد آيسيک محصوالت مورد نظر -1جدول 

                                                                                                                                           www.mimt.gov.irwوزارت صنعت، معدن و تجارت            

 

بر پایه آن كد  كه كه باشدمی بروكسل یبندطبقه ،رانیا یخارج یبازرگان در استفاده مورد یبندطبقه روش

 .باشدمی 4جدول تعرفه محصول طرح جاری به شرح  

 شماره تعرفه گمركي -2جدول 

 SUQ حقوق ورودی شماره تعرفه گمركی شرح

 به خورشیدی انرژی كننده تبدیل) خورشیدی های پانل
 (الکتریسته

85414111 21 Kg 

 Kg 4 85414191 ساطع دیودهای و نور برابر در حساس هادی نیمه وسایل سایر

 ISICكد  نام كاال

 31111331 های خورشیدی )مادول، سلول و...(اجزاء و قطعات پانل

http://www.mimt.gov.irw/


14 

 
 

 

 به خورشیدی انرژی كننده تبدیل) خورشیدی پانلهای از غیر نور

 الکتریسیت
 .ir www.irica.gov                                                                  گمرک جمهوری اسالمی ایران                                               

 مشخصات فني -1-1-2

 11×11ها معموالً شود. اندازه این سلولهای خورشیدی با توجه به نوع كاربرد موردنظر انتخاب میاندازه سلول

دایره و مستطیلی ها را به اشکال دیگری مانند دایره، نیمتوان آنباشند ولی میو به شکل مربع می سانتیمتر 15×15و 

 نیز تولید نمود.

 .های خورشیدی غالب است: فناوری نسل اول و نسل دومحال حاضر دو فناوری در ساخت سلولدر 

ختاری بلوری یا چند میکرومتر است كه سا 311-411با ضخامت  سیلیکونیفناوری نسل اول بر پایه ویفرهای 

 .شوندرشد داده می مویینگیو با كمك خاصیت  EFG آیند یا از روشبلوری دارند كه یا از بریدن شمش بدست می

ای، فلزی یا براساس الیه نشانی نیمه هادی روی بسترهای شیشه فناوری نسل دوم یا تکنولوژی الیه نازك،

 .است 3-5های پلیمری، در ضخامت

برابر بزرگتر از اندازه  111تر است و از آن گذشته، اندازه سلول تا هزینه مواد اولیه در تکنولوژی نسل دوم، پایین

شود. در عوض بازدهی نبوه آن محسوب میسلول ساخته شده با تکنولوژی نسل اول است كه مزیتی برای تولید ا

های دهند، به دلیل كیفیت باالتر مواد، از بازدهی سلولهای بازار را تشکیل میهای نسل اول، كه اغلب سلولسلول

های دو نسل با گذشت زمان كمتر شده و تکنولوژی رود اختالف بازدهی میان سلولنسل دوم بیشتر است. انتظار می

 ن نسل اول شودنسل دوم جایگزی

 

 های جايگزين و مكمل محصولكاال -1-1-1

های جایگزین برای تولید جنبه قابل بررسی هستند، اول انرژی 2های خورشیدی از كاالهای جایگزین سلول

های خورشیدی كه با تکنولوژی و ساختار نیاز به تجهیزاتی غیر از سلول خورشیدی دارند و دوم انواع مختلف سلول

 اند.شدهمتفاوت تهیه 

د. باشنمتعدد اقتصادی و فنی برای تولید و عرضه می هاییر دارای محدودیتپذ یدتجدهای هركدام از انرژی

ریزی استفاده از ها، برنامهیل حجم باالی در دسترس بودن انرژی خورشیدی نسبت به سایر انرژیبه دلر این میان د

میالدی  2151تا سال گردد بینی میپیش كه یطورباشد، به یتوجهی افزایشی مسال آینده به شکل قابل 51آن تا 

 گردد.درصد از كل برق مصرفی دنیا از انرژی خورشیدی تأمین می 34

های گردند و بر این اساس انواع مختلفی از سلولهای متفاوتی تهیه میهادیهای خورشیدی از نیمهسلول

ها عبارتند از سیلیکون تك بلور، سیلیکون آمورف، هادیمهگردند. این نیبندی شده و عرضه میخورشیدی طبقه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
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های خورشیدی موجود از سیلیکون تك بلور و ، آرسفید گالیوم و سولفید كادمیوم. اغلب سلولچند بلورهسیلیکون 

های خورشیدی است اینکه تمام این تركیبات جزء خانواده سلولم چه مهشوند آنسیلیکون چند بلوره ساخته می

به عنوان محصول جایگزین سلول خورشیدی سیلیکون تك بلور  2121گردند و طبق برآوردها تا سال بندی میطبقه

 گردند.قلمداد نمی

 

 موارد كاربرد  -1-1-2

بندی طبقه زیر صورت به انرژی منبع عنوان به خورشیدی هایسلول از متشکل هایسیستم كاربردهای

 :گرددمی

 :(Off-Grid)بندی شبکه بدون خورشیدی یهاسلول الف:

 :شامل مصرفی كاربردهای -1

 خانگی كاربردهای 

o الکتریکی و الکترونیکی لوازم و ابزار 

o همراه یهاتلفن گوشی  

o ساعت انواع 

o حساب ماشین 

 خانه از خارج كاربردهای 

o الکتریکی شارژ ابزارهای 

o هافواره و نما آب  

o شهری عمومی معابر و هاكپار نور ینتأم 

o و ... خودرو هوای تهویه سیستم  

o كوچك هایقایق انرژی مینتأ 

 شامل: صنعتی كاربردهای-2

o مخابرات  

o ترافیکی و رانندگی و راهنمائی عالئم  

o دور راه از تالقی نقاط در داده پردازش واسط  

o صنعتی نمایشگرهای  

o كاتدی حفاظت 

o دور راه از پایش 
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o هارستوران و هاهتل  

o (خونی های فرآورده و هاواكسن مانند) یپزشک مواد داشتننگه خنك 

 شامل: افتاده دور مناطق در كاربرد-3

o (و...  ییدریا) راهنما یهاچراغ و فانوس 

o ییروستا تجهیزات و هاخانواده برق ینتأم  

o باتری انواع شارژ 

o آب تصفیه كوچك تجهیزات و هاخانهتصفیه 

o افتاده دور معابر روشنائی  

o مدارس 

 (Grid-Connected)شده  بندی شبکه خورشیدی یهاسلول : ب

 متمركز غیر هایشبکه -1

o (یانرژ مینتأ برای) خصوصی هایبامپشت 

o (و... پژوهشی  و دارس)م یآموزش مراكز در كاربرد 

o اداری و مسکونی هایبرج در استفاده 

 متمركز هایشبکه -2

o خورشیدی هاینیروگاه در نیرو تولید  

o صنعتی ادارات و سیساتتأ برق ینتأم  

o صوت كاهش هایدیواره 

 

  طرح یازهاين -1-2

  ازين مورد یها رساختيز و فضا  -1-2-1

 های مورد نياز طرحساختمان -0جدول 

 شرح
مساحت 

 )مترمربع(

بهای واحد 

 )ريال(
 شدهانجام

 موردنياز

 )ميليون ريال(

 جمع

 )ميليون ريال(

 3،151 3،151 1 3،511،111 911 سالن تولید

 1،511 1،511 1 3،111،111 511 انبار مواد اولیه

 141 141  3،211،111 211 انبار محصول

 251 251 1 2،511،111 111 آزمایشگاه

 311 311 1 3،111،111 121 تاسیسات وتعمیرات

 451 451 1 3،111،111 151 مدیریت و اداری
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 شرح
مساحت 

 )مترمربع(

بهای واحد 

 )ريال(
 شدهانجام

 موردنياز

 )ميليون ريال(

 جمع

 )ميليون ريال(

 241 241 1 3،111،111 81 رفاهی

 095,6 095,6 1 جمع

 باشد.می1جدول میزان مورد نیاز فضای زیر ساختی به شرح 

 

 سازی طرح                                                                                              هزينه محوطه -,جدول 

 واحد مقدار كار شرح
هزينه واحد 

 )ريال(
 جمع)م.ر(

 211 040444 مترمربع 00444 تسطیح و خاكبرداری

 91 0440444 متر مربع 004 حصار كشی

 221 0040444 متر مربع 00044 خیابان كشی و آسفالت

 22 000444 متر مربع 00044 فضای سبز

 00 000440444 عدد 04 روشنایی

 120 جمع

  آالت نيماش و زاتيتجه  -1-2-2

 باشد.می .Error! Reference source not foundخط تولید این محصول به شرح 

 ماشين آالت و تجهيزات -0جدول 
 يورو( هزارهزينه ارزی ) شرح

 Plasma Etchingتجهیزات 

11911 

 Surface Etchingتجهیزات 

 سینترینگ كوره

 تجهیزات دیفیوژن

 PSG Cleanerسلول 

 Screen Printتحهیزات 

 كوره خشك ساز

 PEVCDكوره 

 از خارج كشور -سایر تجهیزات تولید

 های حمل و نصبهزینه

 11911 جمع
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آالت اروپایی، برابر با های واردكننده ماشینقیمت كل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعالم قیمت از شركت

 میلیارد ریال محاسبه شده است. 535ریال،  45111میلیون یورو بر آورد شده است كه به ازای هر یورو  1119

  واسطه قطعات و هياول مواد  -1-2-1

 از محدودی تعداد از باید كه است سیلیکون كریستالی ویفرهای خورشیدی اصلی تولید سلول نیاز مورد مواد

 قلمداد اصلی محدودیت یك عنوان به طرح این اولیه مواد مورد در موضوع این .گردد تأمین خارجی یهاشركت

 خریداری قابل چین و سنگاپور ، ژاپن،ییاروپا كشورهای یهاشركت از مذكور ویفرهای گردد به این دلیل كهیم

زیر  جدول مقادیر صورت به سال در مگاوات 11 حجم برای استفاده مورد عمده مواد از كدام هر هزینه و مقدار .هستند

 .گرددمی برآورد

 

 1110مواد اصلي و مصرفي مورد نياز با توجه به قيمت سال   -1 جدول

 يورو(ميليون هزينه ارزی ) محل تأمين شرح

 كشور از خارج سیلیکون ویفر

3118 

 Agمتالیزاسیون خمیر 

 Ag‐Alمتالیزاسیون خمیر 
 كشور از خارج

 كشور داخل مصرفی مواد سایر

 كشور داخل بندیبسته و كمکی مواد

 1121 جمع

 

  يانسان منابع و تيريمد -1-2-2
 برداریمديريت و منابع انساني طرح در زمان بهره -0 جدول

 حقوق پايه)ريال( تعداد سطح مهارت رديف

 7111111 29 متخصص 1

 1 1 ماهر 2

 4711111 4 غير ماهر 3

 

 نيروی انساني در زمان ساخت و راه اندازی -1-2-0

  :11تعداد نیروی كار ماهر مستقیم مورد نیاز 

  :42تعداد نیروی كار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز  

   :14تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز 
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 چهارمفصل 

 

 

 مالکیت و مجوزهای قانونی
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  يقانون یمجوزها و تيمالك  -2

 نيزم تيمالك  -2-1
برای  .باشدهای صنعتی استان كردستان میشهركمتعلق به شركت  ،جهت اجرای طرحهای مورد نظر زمین

تهیه زمین كافی است جواز تأسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت شود و از سوی این سازمان 

صد میلغ در 31ها به صورت پرداخت های صنعتی استان معرفی گردد. واگذاری این زمینمتقاضی به شركت شهرك

های صورت ده قسط و در مقاطع زمانی هر سه ماه یکبار به شركت شهركصورت نقد و مابقی بهارزش زمین به

 شود. صنعتی استان كردستان انجام می

 

  ازهايامت و معنوی مالكيت  -2-2
آالت لحاظ شده گردد و در قیمت ماشینآالن منتقل میدانش فنی تولید این محصول همراه با خرید ماشین

 تهیه قابل آمریکا و ایتالیا آلمان، چین، جنوبی، كره ژاپن، كشورهای از تولید فرآیند نیاز مورد آالت ماشیناست. 

 .كنند می عرضهكلید در دست  صورت به را تولید سیستم تکنولوژی كننده، عرضه هایشركت عمده. هستند

 

  يقانون یمجوزها -2-1
 باشد.می 11 جدولمجوزهای مورد نیاز به شرح 

 

 ازين مورد یمجوزها -11 جدول

 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

 قبل از درخواست جواز تاسیس   استعالم بیمه
برای ثبت در سامانه بهین یاب و درخواست صدور 

استعالم فوق از سازمان مربوطه جواز تاسیس باید 
 اخذ گردد.

 قبل از درخواست جواز تاسیس   استعالم مالیات
برای ثبت در سامانه بهین یاب و درخواست صدور 
جواز تاسیس باید استعالم فوق از سازمان مربوطه 

 اخذ گردد.

 در ابتدای كار جواز تاسیس

 www.behinyab.irبا مراجعه به سایت 
و ورود به بخش سرمایه گذاری و ثبت نام در این 
قسمت و گرفتن یوزر و پسورد اطالعات فنی همین 
طرح را در بخش مربوطه وارد كرده و با مراجعه 
حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 گردد.میبه مدت حدود دو روز جواز فوق صادر

http://www.behinyab.ir/
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 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

 مجوز محیط زیست
بعد از تولید آزمایشی و پیش از اخذ پروانه 

 برداریبهره

پس از گرفتن جواز تاسیس مربوطه از طرف 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معرفی 
مکتوب از سوی این سازمان به اداره محیط زیست 
استان و بررسی طرح مذكور مجوز فوق نیز در 

 گردد. می روز صادر 3ظرف مدت 

 درهنگام تولید آزمایشی ایران كد

بعد از اولید آزمایشی و مشخص شدن محصول 
نهایی با مراجعه به شركتهای دارای صالحیت در 

روز نیز ایران كد مربوط به محصول  2ظرف 
 تولیدی دریافت خواهد شد.

 بعد از تایید تولید آزمایشی برداریپروانه بهره

بعد سپری شده مراحل باال و اخذ ایران كد با 

و ورود  www.behinyab.irمراجعه به سایت 
با یوزر و پسورد جواز تاسیس درخواست پروانه بهره 

روز  4برداری نموده و این مجوز نیز در ظرف مدت 
 صادر میگردد.

 زمایشی در دوره تولید ا استاندارد محصول

با توجه به اینکه گرفتن استاندارد برای همه 
محصوالت اجباری شده است لذا در هنگام تولید 
آزمایشی  نیاز به معرفی محصول تولیدی به 

باشد كه پس از تایید محصول سازمان استاندارد می
تولیدی مجوز از سوی سازمان استاندارد به واحد 

 تولیدی ارایه خواهد شد.

 

  

http://www.behinyab.ir/
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 پنجمفصل 

 

 

 بررسی بازار و رقابت
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  رقابت و بازار يبررس  -0

 و رقابت در پنج سال گذشته بررسي بازار -11 جدول

 عنوان رديف
 (واتساله گذشته) 0برای دورة 

111, 1110 1111 1110 1101 

  2،211،181  2،211،181  2،141،111  2،141،111  2،141،111 1داخلیمیزان تولید  1

  25،118،781  12،198،141    -    -    - 2میزان واردات 2

  53،111  122،111    -    -    - 2میزان صادرات 3

4 
اندازة بازار مصرف 

 (1+2-3داخلی)
2،141،111  2،141،111  2،141،111  14،187،821           27, ,411  

5 
میزان تقاضای ساالنه برای 

 3محصول
24،991،111  35،711،111  51،111،111  53،111،111  119،911،111  

1 
-2+3كمبود)مازاد( عرضه)

1-5) 
         

22،851،111  
         

33،511،111  
         

48،811،111  
         

38،812،181  
         

82،572،541  

7 
قیمت متوسط فروش 

 )ریال( 4محصول
               

111،921  
               

131،511  
               

153،531  
               

181،125  
               

212،511  

 

 آينده سال پنج در رقابت و بازار يبررس -12 جدول

 عنوان رديف
 (واتساله آينده) 0برای دورة 

1101 2931 2939 2931 2931 

  55،541،181  47،925،411  2،271،138  2،251،387  2،211،181 میزان تولید داخلی 1

  93،449،918  71،884،553  55،295،811  42،535،238  32،719،414 میزان واردات 2

    -    -    -    -    - میزان صادرات 3

4 
اندازة بازار مصرف 

(1+2-3داخلی)  
         

34،931،194  
         

44،785،125  
         

57،571،848  
       

119،819،912  
       

148،991،599  

5 
رای میزان تقاضای ساالنه ب

 محصول
       

113،111،111  
       

117،411،111  
       

152،121،111  
       

198،411،111  
       

257،927،811  

1 
-2+3كمبود)مازاد( عرضه)

1-5)  
         

78،118،911  
         

72،114،375  
         

95،148،152  
         

78،591،138  
       

118،931،211  

7 
قیمت متوسط فروش 

5 محصول )ریال(  
               251،111  

  

                                                           
 mimt.gov.irتارنمای وزارت صنعت1 معدن و تجارت:  -1 

 www.tccim.ir: تهران یكشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاقتارنمای  -2 
درصد تخمین  12درصد و عمومی 14درصد، كشاورزی32درص، صنعت 23با توجه به اینکه مصرف كل انرژی خورشیدی در بخشهای مختلف به شرح: خانگی   -3 

 بندی شده است. زده شده است لذا برآورد فوق در بخشهای مختلف محاسبه و جمع 

 های فروشنده.استعالم از شركت -4 
 است.در نظر گرفته شده 1391درصد نسبت به سال پایه  15قیمت متوسط فروش در هر سال با توجه به نرخ تورم  -5 
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  هدف بازار يمعرف -0-1
 بر اساسكه  ایگونه به است. برخوردار زیادی بسیار شتاب از خورشیدی یهاسلول جهانی مصرف رشد

ها بینیپیش طبق داد. تشکیل خواهد 2151 سال در را جهان مصرفی انرژی كل از درصد 34 انرژی نوع این برآوردها،

 به 2131 سال در مگاوات 71111 میالدی 2121 سال در خورشیدی یهاسلول نصب برای نیاز مورد هایظرفیت

 مگاوات 3811 انرژی این جهانی تولید میزان2117 سال در كه موضوع این به توجه با .رسید خواهد مگاوات 141111

 .نمود مشاهده خوبی به را انرژی نوع این مصرف رشد توانمی است بوده

 نیاز و طرف یك از خورشیدی اقتصادی انرژی كمربند در گرفتن قرار دلیل به خاورمیانه میان منطقه در این

 توجه افزایش قابل شاهد آمار طبق و كنندهمصرف هایبخش سایر رشد دلیل به آینده هایسال طی انرژی شدید به

 گرفتن قرار دلیل بهع موضو این بود. خواهد مناطق سایر از ترسریع یا و برابر با رشدی خورشیدی انرژی مصرف

 چنینهم و 2131 سال تا خورشیدی انرژی به نیاز میزان .دارد اهمیت بسیار كشور نزدیکی در مربوطه مصرف بازارهای

 .است گردیده درصد برآورد 37بازار  این در سیلیکون پایه هایسلول سهم

 صادرات قابلیت از كامالً كارخانه هر ازا به مگاوات 11 تا 5 میزان به داخلی تولید میزان گرفت نتیجه توانمی

 برآورد جدول زیر صورت به خورشیدی سلول به را داخلی نیاز توانیمخارجی  بازارهای از نظر صرف .است برخوردار

 .نمود
 

 1102-1111برآورد نياز داخلي به سلول خورشيدی طي بازه زماني  -11-0جدول 

 1102 1101 1101 1110 1111 حوزه

 9 9 9 9 9 عشایری فاقد برقمناطق روستایی و 

 4/117 1/113 9/119 53 51 های مصرفی دارای برقبخش

 4/121 1/122 9/118 12 11 جمع نیاز

 2/1 91/4 78/3 48/2 24/1 ظرفیت بالقوه تولید شامل ظرفیت كارخانجات فعال و جدید

 2/121 1/117 2/115 52/59 7/58 نیاز خالص
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 پيشرفت فيزيكي طرح تاكنون:              -,

 ندارد                  □دارد
و توجه به استان كردستان گذاری و سرمایهاشتغال توسعه این طرح فعال فاقد متقاضی است و براساس اولویت اسناد 

 شده است. های استان پیشنهادپتانسیل

 

 

 ششمفصل 

 

 

 فیزیکی طرح تاکنونپیشرفت 
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 هفتمفصل 

 

 

بندی برنامه عملیاتی و زمان

 اجرای طرح
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 بندی اجرای طرحبرنامه عملياتي و زمان -0

ل اطمیندان از تدأمین   باشد مدت زمان اجرای طرح بعدد از حصدو  می 14جدول زمانبندی طرح جاری به شرح 

 مالی وانعقاد قراردادبانکی شش ماه خواهد بود .

 جدول زمان بندی اجرای طرح -0-1
 

 بندی اجرای طرحپيش بيني برنامه زمان -12جدول 

 مدت: ماه

 

                                   شرح

 

 مدت زمان موردنياز

1 2 1 2 0 , 0 1 0 11 11 12 11 12 

               مهندسيانجام مطالعات پيش

               كسب مجوزهای الزم 

               تأمين خدمات مهندسي

               سازیخريد زمين و آماده

               انتخاب مجری طرح )پيمانكاران(

                وانعقاد قرارداد اقدام برای تأمين مالي

               كارگاهتجهيز 

سلللازی و تكميلللل عمليلللات سلللاختمان

 سازیمحوطه
         

  
   

               آالتسفارش، خريد و ماشين

               تأسيسات

               آالتاندازی ماشيننصب و راه

               استخدام و آموزش كاركنان

               برداریبهرهاخذ پروانه

               توليد تجاری
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 هشتمفصل 

 

 

 برنامه مالی طرح
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 پروژه يمال برنامه  -1

  ها نهيهز برآورد -1-1
 هانهيهز برآورد -10 جدول

 )ميليون ريال(هزينه  موضوع رديف

 558،141 گذاری ثابت سرمایه 1

 188،511 هزینه های عملیاتی )سرمایه در گردش( 2

 791،781 هزینه تأمین مالی 3

 

 (ایهيسرما هاینهيهز) ثابت یگذار هيسرما برآورد -,1 جدول

 هزينه )ميليون ريال( موضوع رديف

 3،111 هزینه خرید زمین 1

 827 محوطه سازی و بهبود زمین 2

 1،591 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3

 535،511 ماشین االت و تجهیزات تولیدی 4

 5،975 تجهیزات خدماتی و جانبی 5

 1 تجهیزات حفاظتی و محیط زیستی 1

 1 هزینه های سربار 7

 مخارج پیش از تولید 8

 317 مطالعات پیش از سرمایه گذاری

 459 مدیریت و سازماندهی پروژه

 1 تحصیل تکنولوژی

 5،489 هزینه های پیش بینی نشده 9

 جمع
141،855  
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 (یديتول هاینهيهز) گردش در هيسرما برآورد -10 جدول

 هزينه )ميليون ريال( موضوع رديف

 1،0012،221 هزينه های جاری

 1،431،121 مواد اولیه 1

 1،111 نیروی انسانی 2

 21،433 بازاریابی )به استثنای نیروی انسانی( 3

 سایر هزینه های جاری 4

 11،445 سوخت 

 22،117 تعمیرونگهدارى 

 73،237 متفرقه 

 1 استهالك 

 1 بیمه 

 1 هزینه اجاره زمین )بعد از بهره برداری(

 1 ه. ق.ا بهره بردارى

 1 سود تسهیالت بانکی 

 10،111 هزينه های ثابت

 1 مواد اولیه 5

 2،815 نیروی انسانی 1

 1 بازاریابی )به استثنای نیروی انسانی( 7

 55،197 هزینه استهالك 8

 سایر هزینه های ثابت 9

 2،111 سوخت 

 5،514 تعمیرونگهدارى 

 514 متفرقه 

 1،119 بیمه 

 1 )بعد از بهره برداری(هزینه اجاره زمین 

 77 ه. ق.ا بهره بردارى

 18،113 سود تسهیالت بانکی 

 22،111,،1 جمع
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 اطالعات عملياتي در ظرفيت اسمي )ميليون ريال( -11 جدول

 جمع شرح
 هزينه متغير هزينه ثابت

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 4 0440 4 40 4 مواد خارجي

 000000004 0440 4 40 000000004 داخليمواد 

 000000004 0440 4 40 000000004 جمع مواد اوليه

 %%000 000 0%000 00% 00000 دستمزد توليدي

 040000 040 00%00 040 %00040 سوخت

 000402 040 00040 040 020000 تعميرونگهدارى

 200002 00 000 00 200200 متفرقه

 4 40 000452 0440 000452 استهالك

 4 40 244 0440 244 حقوق كادر اداري

 040000 0440 4 40 040000 هزينه توزيع و فروش

 4 40 4 0440 4 هزينه دفتر مركزي

 4 40 00045 0440 00045 بيمه

   40 4 0440 4 هزينه اجاره زمين )بعد از بهره برداري(

 4 40 22 0440 22 ه. ق.ا بهره بردارى

 4 40 000040 0440 000040 بانكيسود تسهيالت 

 0,000,000 ــ 000004 ــ 000040%00 جمع

 

  درآمدها برآورد -1-2
 )ميليون ريال( یبردار بهره از پس اول سال 0 در پروژه یآمدها در -10 جدول

 2فصل  1فصل  2فصل  1فصل  موضوع رديف
جمع 

 1سال 
 0سال  2سال  1سال  2سال 

 477773 428121 379419 313218 213517 15،892 15،892 79،171 52،713 داخلی منابع 1

 1 1 1 1 1 - - - - ثابت هاییدارائ قراضه ارزش 2

3 
 در سرمایه دفتری ارزش

 گردش
- - - - 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 - - - - سایر 4
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  پروژه یبردار بهره زمان مدت  -1-1
 سال 21حداقل 

 

  یسر به سر نقطه ليتحل  -1-2
 باشد. درصد می 1715با توجه به محاسبات مالی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر  

 تحليل نقطه سربسر طرح -21 جدول

 واحد شللرح

 وات 8777671 مقدار تولید در نقطه سربسر

 م.ر 85187751 مبلغ فروش در نقطه سربسر

 درصد 8755 درصد استفاده از ظرفیت اسمی در نقطه سربسر

 درصد 0756 حاشیه سود

 

  دهيفا – نهيهز ليتحل -1-0
 پروژه يبازده یها شاخص جدول -21 جدول

 849،417 ارزش حال كل هزینه دوره اجرا و بهره برداری

 1،511،112 ارزش حال كل درآمد دوره اجرا و بهره برداری

 NPV 711،195خالص ارزش فعلی 

 B/C 1184نسبت درآمد به هزینه 

 IRR 44158نرخ بازده داخلی 
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  پروژه تيحساس زيآنال انجام  -,-1
محاسدبه   IRRباشد كه در این نقطه درصدی فروش می 12كمترین مقدار نرخ بازده داخلی مربوط به كاهش 

های تولید گذاری و هزینههای سرمایهبر حسب تغییرات قیمت فروش، هزینه IRR باشد. تغییراتمیدرصد 1918شده 

 .آمده است 22 جدول در شده

 تحليل حساسيت طرح -22 جدول

 كل سرمايه ثابت كل هزينه توليد قيمت فروش افزايش/كاهشدرصد 

12 %270 %27% 0575 

8 0575 0570 00 

4 0070 0070 0%70 

1 007% 007% 007% 

-4 0%70 0%72 0072 

-8 0070 0570 0070 

-12 0570 0070 0575 

 

 
 تحليل حساسيت -1 نمودار
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12 8 4 0 -4 -8 -12

قیمت فروش

کل هزینه تولید

کل سرمایه ثابت
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  یبند جمع -1-0
 "پروژه یاقتصاد مباحث خالصه " -21 جدول

 نام محصول توليدی (ISICعنوان دقيق فعاليت با ذكر كد ) نوع فعاليت
ظرفيت اسمي و واحد 

 )وات(آن

 تولیدی
های خورشیدی اجزاء و قطعات پانل

 )مادول، سلول و...(
31111331 0404440444 

 طول دوره اجرا
 كل سرمايه گذاری ثابت 

 )ميليون ريال(

 سرمايه در گردش ساالنه 

 ريال()ميليون 
 نيروی انساني مورد نياز

--- 558،141 188،511 33 

نرخ بازده داخلي 
IRR 

 NPV خالص ارزش فعلي 

 )ميليون ريال(
 آورده متقاضي )ميليون ريال(

نسبت منافع به هزينه 

B/C* 

                                 

44158       

                                              

711،195       188،881                       1184       

 

  پروژه یاجرا دوره در ارز نرخ راتييتغ برآورد  -1-1
باشد، ولی با این وجدود  نمیصورت دقیق ممکن بینی نرخ ارز بهپیش 1391با توجه به نوسانات ارزی در سال 

 باشد.درصدی نرخ برابری یورو  با ریال در هر سال محتمل می 15افزایش 
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 نهمفصل 

 

 

مین ای، روش تأنیازهای سرمایه

 و تضامن
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 ای، روش تأمين و تضامننيازهای سرمايه -0

  ازين مورد یارز هيسرما -0-1
 سرمايه ارزی موردنياز طرح -22 جدول

 

  ازين مورد هيسرما نيمأت و مشاركت نحوه -0-2
كه در گذار مشخص شده است. حال با توجه به ایننحوه مشاركت بین بانك عامل و شركت سرمایه25 جدول در

گذار  خارجی تأمین كلیه دار خارجی و داخلی وجود دارد لذا برای سرمایهگذار امکان وجود سهامبخش شركت سرمایه

كه سهم شركت برای تأمین دار خارجی در نظر گرفته شده است. نظر به اینآالت خط تولید برای سرمایه سهامنماشی

دار خارجی تأمین شود این نسبت از طریق سهامبینی مییورو تخمین زده شده است، پیش میلیون1119ماشین آالت 

آالت محل اجرای طرح همراه با ماشینتأمین شود.  دار داخلیگذاری سهم شركت به وسیله سهامشود و مابقی سرمایه

 های بانکی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.ترین تضمینو تأسیسات موجود، به عنوان اصلی

 

 طرح هيسرما نيتأم و مشاركت نحوه -20 جدول

 درصد جمع مورد نياز انجام شده شرح

 سهم شركت

 1 1 1 1 سرمایه

 020 000000% 000000% 1 جاری شركا

 020 000000% 000000% 1 جمع سهم شركت

 سهم بانك

 تسهیالت ریالی
 00 20544 20544 1 بلند مدت

 000 500444 500444 1 كوتاه مدت

 000 0400544 0400544 1 جمع تسهیالت ریالی

 40 1 1 1 تسهیالت ارزی

 881 8609,66 8609,66 1 جمع سهم بانک

 8661 7,89718 7,89718 1 جمع  كل

                                                           
 م.ر: میلیون ریال-1 

 ,ميزان سرمايه )م.ر( يورو(ميليون ) ميزان ارز مورد نياز سال رديف

  1119 )دوره ساخت( اول 1

 1 1911 دوم 2

 1 2213 سوم 3

 1 2514 چهارم 4

  2811 پنجم 5

 1 3118 ششم 1
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  هيسرما بازگشت زمان  -0-1
 زمان بازگشت سرمايه -,2 جدول

 سومسال  دوره بازگشت سرمایه)سال(

 %00 نرخ بازگشت ساالنه)معکوس دوره برگشت(
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 نهمفصل 

 

 

ها و مزایای ها، ویژگیمشوق

 طرح
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  طرح یايمزا و هايژگيو ها،مشوق -11

 توان موارد زیر بر شمرد:مزایای خاص این طرح را می

 سند  -گذاریاشاره به طرح در دو سند مادر و باالدستی استان كردستان ) سند توسعه اشتغال و سرمایه
 آمایش(

 طرح گونهره گرددیم انرژی توجه قابل جوئیصرفه باعث خورشیدی هایلسلو یریكارگبه اینکه دلیل به 

 جواز دارای هایواحد توجه قابل رشد دالیل از یکی .باشندیم توجه مورد جدید واحدهای ایجاد یا توسعه

 دولت طرف از اًعمدت محصول این به مربوط هایتحمایت. اس موضوع این نیز اخیر یهاسال طی تأسیس

 هایطرح تصویب صورت در هاحمایت این .گیردمی انجام كشور سوخت مصرف سازیبهینه منظور به و

 .گیردمی انجام پیشنهادی

 
 گذاری در استان كردستان عبارتند از:های سرمایهچنین برخی از اصلی ترین مشوقهم

  درصد نرخ بهره از محل صندوق توسعه ملی 3اعطای تسهیالت ارزی با 

 ای قیمت ارزان از محل اعتبارات توازن منطقه تأمین زمین، آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی به 

 برداری واحد تولیدیمعافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره 

كه  13/11/1389ای در مناطق غرب و شرق كشور مصوب گذاری توسعهبه موجب طرح توسعه و تسهیل سرمایه

 ::گذاری در استان لحاظ شده استهایی به شرح زیر برای سرمایه، مزیتگیردنیز در بر می استان كردستان را

  ،نرخ سود تسهیالت اعطایی ریالی و ارزی اعطایی برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی

میزان پنجاه نامه به مدت ده سال به كشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب

التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی شود. مابهدرصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می

 شود.درج می

 های درصد از سرجمع اعتبارات طرح 15های موضوع طرح، حداقل ساالنه عالوه بر سهم معمول استان

نامه به ( این تصویب1ق موضوع تبصره ماده )های فنی و اعتباری مندرج در بودجه ساالنه در مناطكمك

ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، كشاورزی، فرهنگی و خدماتی كه دارای توجیه فنی اقتصادی و طرح

 یابد.مالی است اختصاص می

 های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت

 نامه حداقل پانزدههای موضوع این تصویبایع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استانملی صن

 ( قانون اصالح موادی از قانون برنامه29های جدید خود از محل منابع موضوع ماده )گذاریدرصد از سرمایه

های غیر ا بخشگذاری مشترك ب( قانون اساسی را به سرمایه44های كلی )چهارم توسعه و اجرا سیاست

 دهند. دولتی در مناطق موضوع طرح اختصاص می
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 كشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق كشور كه  های بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنی،طرح

 نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف شوند.

 ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسب با به منظور تقویت بانك بانك مركزی موظف است كه

 ها قرار دهد.نامه در اختیار آنهای موضوع این تصویبهای استاننیاز بانك

 نامه در مورد بررسی، تصویب و پرداخت تسهیالت به های موضوع این تصمیمهای استاناختیارات بانك

 یابد.صد میلیارد ریال و ده میلیون دالر منابع ارزی افزایش میتا سقف یكهای تولیدی و اقتصادی طرح

 ربط های ذیریزی و توسعه استانجمهور و شورای برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسمعاونت برنامه

های مناطق موضوع ها و طرحای ملی و استانی مصوب ساالنه پروژهموظفند، اعتبارات تملك دارایی سرمایه

 درصد تخصیص دهند. 111طرح را با رعایت ترتیبات قانونی به مدت پنج سال به میزان 

 های زیربنایی مناطق موضوع طرح، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرند. طرح 

 توان به دو نکته زیر اشاره نمود:گذاری خارجی میدر رابطه با سرمایه

 مشاركت قیطر از یرانیا یخصوص بخش یبرا مجاز یاحوزه هیكل در یخارج میمستق یگذار هیرماس 

 هیسرما سهم درصد، موجود یهاشركت در ای دیجد یهاطرح در چه یرانیا یشركتها هیسرما در میمستق

 به قادر یخارج گذارانهیكه سرما بود عیشا آنچه خالف بر ،یرانیا یحقوق اشخاص در یخارج گذاران هیسرما

 استیس با یحت یتیمحدود نیچن. است نشده محدود باشند، ینم رانیا در سهام از %49 از شیب حفظ

)منبع: قانون  .باشد یم تضاد در یجار قانون و یخارج یگذار هیسرما رشیپذ نهیزم در دولت یعموم

 گذاری خارجی(سرمایه

 یگذارهیسرما نوع هر انجام امکان كه یقرارداد باتیترت شکل به یخارج “میرمستقیغ“ یگذار هیسرما 

 گرچه. سازدیم فراهم را میمستق یگذارهیسرما جزهب ،یخارج یگذارهیسرما قیتشو قانون در شده فیتعر

 باتیترت به محدود اندهشد شناخته تیرسم به یخارج یگذارهیسرما تیحما و قیتشو قانون در كه یباتیترت

 یم( BOT) یواگذار و یبردار بهره ، ساخت یهاروش انواع و( Buy Back) متقابل عیب ، یمدن مشاركت

 به توان یم مثال عنوان به. شوندیم یبندمیتقس یمختلف انواع به خود فوق باتیترت از كیهر اما باشند

 بهره و كیتمل ساخت ،(BOOT) انتقال و یبرداربهره ك،یتمل ، ساخت یروشها مختلف انواع

 نیهمچن و هاآن رینظا و( ROT) انتقال و یبردار بهره ،یبازساز ،( BLT)انتقال و ،اجاره ،ساختیبردار

 آن در كه یگذار هیسرما نوع هر گرید انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و یاهپروژ یمال نیتام باتیترت

 مشترك شركت تیمالک و هیسرما از یسهم داشتن یبرا الزم طیشرا واجد ای لیما یخارج گذار هیسرما

)منبع:  .ردیگ یم جا شود یم شناخته “میمستق ریغ“ یگذار هیسرما عنوان با كه عیوس طبقه نیا در نباشد

 گذاری خارجی(قانون سرمایه


