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 فصل اول: چکیده مطالعات فنی، اقتصادي و مالی طرح -1
 و فرهنگی یمجتمع سینمای عنوان طرح

 شهرستان سنندج، میدان آزادي تپه قوپال محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده
 میلیون نفر در سال 2 ظرفیت پیشنهادي طرح

زمین، ابنیه و 
 مستحدثات مورد نیاز

 1700 زمین (متر مربع)
 3800 (متر مربع) هاي مورد نیاز سالن

 1500 (متر مربع) پارکینگ
 300 تأسیسات (متر مربع)

 230 اداري (متر مربع)
 400 کارکنان(مترمربع)اتاق 

 120 ساختمان رفاهی(مترمربع)

مصرف ساالنۀ 
 تسهیالت زیربنایی

 6800000 آب (متر مکعب)
 3300000 برق (کیلووات ساعت)

 1050000 (لیتر) هاي مایع (متر مکعب)/ سایر سوخت گاز

 گذاري ثابت سرمایه
 میلیون یورو3.98

 میلیون ریال 179,119

 مورد نیازسرمایه درگردش 
 هزار یورو 279

 میلیون ریال 12,548

 مجموعه سرمایۀ ثابت و درگردش
 میلیون یورو 4.259

 میلیون ریال 191,668
 71 زایی (نفر) نیروي انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاري ن در کل سرمایهاسهم آوردة نقدي سهامدار
 هزار یورو 3664

 میلیون ریال 164,868

 نیازسایر منابع مورد 
 کوتاه مدت

 هزار یورو 112

 میلیون ریال 5,000

 بلند مدت
 هزار یورو 485

 میلیون ریال 21,800

 گذاري شریک محلی سهامداران و نقش و سهم وي در سرمایه
 هزار یورو 749

 میلیون ریال  33,668
 ماه 17 دورة زمانی ساخت طرح

 درصد 23.1 گذاري طرح براي کل سرمایه (IRR)نرخ بازده داخلی 
 درصد 40 (ROCE)کار گرفته شده  بازده سرمایه بهنرخ 
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 موقعیت طرح
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 موقعیت طرح -2
  استان  -2-1

درصد از کل جمعیت کشور را در خود  2 حدود 1385در سال نفر جمعیت 1438000 بااستان کردستان 
 7175باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان  کیلومتر مربع مساحت می 29137داراي استان جاي داده است. 

میلیارد متر  6هاي استان  میلیون متر مکعب است و حجم آب رودخانه 1400میلیون متر مکعب و آب زیر زمینی 
 یکی کردستان استان  حیث این از و است مرزي آب روان آن از درصد 54 بر بالغ میزان این از باشد که مکعب می

 رود.  می شمار به کشور مستعد هاي استان از
 مورد 7 برداري بهره دست در سدهاي تعداد و مورد 11 استان احداث دست در سدهاي تعداد حاضر حال در

باشند. آب استحصال شده در استان  می سد 22 نیز کردستان استان مطالعه دست در سدهاي تعداد. باشند می
باشد. طول  میلیون متر مکعب می 14هاي صنعتی  مکعب است و آب مصرف شده در فعالیتمیلیارد متر  1695
هاي روستایی  کیلومتر و راه 1202هاي فرعی  کیلومتر، راه343هاي اصلی  کیلومتر، راه 41هاي استان  بزرگراه
 متر است. میلی 518.9کیلومتر است. بارندگی استان نیز ساالنه  3585

 11 از شیب که باشدیم يبرداربهره حال در فعال معدن 265 يدارا 1390اواخر سال تا  کردستان استان
این  .باشدیم نفر 2500 از شیب معادن نیا ییزااشتغال. شود می استخراج ها آن از انهیسال یمعدن مواد تن ونیلیم

 سپار، فلد کوارتز،ی(ساختمان عناصرتراورتن)،  و گرانیت قرمز، مرمریت هاي تزیینی (مرمریت، معادن شامل سنگ
 مس،(شده کشف  لیپتانس) و موانیآنت منگنز آهن، سنگي(فلز عناصری)، آب نمک ل،یبر ن،یفلور ت،یدولوم کا،یم

 باشد.  ) میتیبار و طال
اي از  کیلومتر مرز مشترك با کشور عراق موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه 230با برخورداري از کردستان استان 

کردستان تا دریاي مدیترانه کمتر از فاصله تهران تا بندرعباس  فاصلهاز آنجا که  لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 
نجا به آ  احل دریاي مدیترانه و ازصادرات زمینی تا سوتوان  ، لذا از طریق مرزهاي استان به راحتی میباشد می

گردد و  انجام داد و از این لحاظ استان براي کل کشور هم مزیت محسوب می کشورهاي اروپایی و آفریقایی
 .تواند دروازه مبادالت خارجی کشور با همسایگان غربی تا اروپا باشد کردستان می

 
 کردستان استان تیموقع -1 تصویر
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  شهرستان  -2-2
ها مختلف  هاي هنري متععد در حوزه زمینه فرهنگی و گروهبه سابقه طوالنی در  توجهشهرستان سنندج با 

طرح این اجراي  از این رو این شهرستان   همواره به عنوان یکی از مهدهاي فرهنگ و هنر شناخته شده است.
 گردد. میپیشنهاد 

 هکتار 30000 زراعی، اراضی هکتار49470 شامل که هکتار 251470 مساحت با سنندج شهرستان
 گراد سانتی درجه 14.1 و دریا سطح از ارتفاع متر 1538 تا 1450 داراي است، مرتع هکتار172000 و جنگل

 آب منابع سالیانه برداشت و مکعب متر میلیون 49.2 شهرستان زیرزمینی آب منابع. باشد می ساالنه دماي میانگین
 آلودگی هیچ شهرستان صنعتی آب. است مکعب متر میلیون 35.8 شهرستان این در استفاده قابل سطحی

 زمینه در و و بوده محلی تولید طریق از شهرستان برق تأمین. باشد میmg/L155 سختی داراي نداشته میکروبی
 .است متوسط فشار پست 1632 همچنین و  پست چهار داراي قوي فشار پست

 راه کیلومتر 225.7 و) آسفالته( اصلی راه کیلومتر 61.7 بزرگراه، کیلومتر 19.8 داراي شهرستان این 
 فرودگاه شهرستان مرکز در و باشد می کیلومتر 5 شهرستان مرکز با فرودگاه ترین نزدیک فاصله. باشد می فرعی

کیلومتر  605کیلومتر و  از بندر انزلی  743بندر صادراتی خرمشهر  ز فاصله ا .دارد وجود سنندج المللی بین
 باشد می

 

 
 سنندج موقعیت شهرستان -2 تصویر
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  پروژه تیموقع  -2-3
 

محل احداث مجتمع مورد نظر که در فاصله بسیار کمی از مرکز شهر سنندج قرار دارد و از خیابان   3 ریتصودر 
نشان داده شده   ،به راحتی قابل دسترسی استو باشد  فرعی می تقریباً حسن آباد یا کوچه عدالت که یک خیابان

 .است

 
 محل احداث مجتمع  فرهنگی و تفریحی -3 ریتصو

 

 

 
 محل اجراي طرحهاي دسترسی به  راه -4 تصویر
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  ها رساختیز به یدسترس  -2-4
 

 دسترسی به منابع آبی 
ي و هواآب  ریتأثطول سال تحت ر معتدل دو ي کوهستانی سرد هواو استان کردستان با دارا بودن آب 

میلی متر (بیش از دو  500 بیش ازبا دارا بودن بارندگی کلی استان کردستان  به طوري قرارگرفته است، ا ترانهیمد
 .هاي ایران است استان نیتر برابر بارندگی متوسط ایران) یکی از پر آب

 
 برقهاي تأمین  دسترسی به زیرساخت 

 نیبه همدر واقع امروزه نقطه اتکاي هرگونه فعالیت اقتصادي بر تأمین انرژي آن فعالیت قرار داشته و 
هاي مختلف اقتصادي ایفا  جهت چگونگی و میزان تأمین آن نقش مهمی را در پیشرفت و شکوفایی بخش

برق بوده و چندین نیروگاه تولید  نماید. نظر به اینکه استان کردستان داراي یک نیروگاه سیکل ترکیبی تولید می
شود از نظر تامین برق  باشد لذا پیش بینی می برق دیگر در کنار سدهاي موجود در استان در حال احداث می

 مصرفی مشکلی در این استان وجود نخواهد داشت. 
 
 هاي تأمین گاز دسترسی به زیرساخت 

  کشور از جمله مناطق نیازمند به انواع سوخت و به استان کردستان با توجه به قرار گرفتن در اقلیم سردسیر
ها داراي انشعابات گاز طبیعی شهري بوده و بدین ترتیب تمامی  باشد. اکثریت شهرستان خصوص گاز طبیعی می

 باشند. درصد می99ها داراي ضریب نفوذ گاز شهري نزدیک به  شهرستان
 
 ونقل هاي حمل دسترسی به زیرساخت 

هاي زمینی  جادهو ها  خصوص در کشور ایران راه کاال به حمل و نقلترین راه ارتباطی براي  اولین و عمده
باشند و اغلب  هاي اصلی ورود به استان کامالً آسفالت بوده و تقریباً در حال تبدیل شدن به بزرگراه می باشد. راه می
 باشد. هاي فرعی استان آسفالته می راه

 
 هاي مخابراتی اختدسترسی به زیرس 

هاي ارتباطات مخابراتی بیش از پیش  در عصر جدید که عصر ارتباطات نام گرفته اهمیت وجود زیرساخت
هاي آن مشکلی ندارد و تقریباً قادر به  شود، و استان کردستان از لحاظ مخابراتی و تامین زیرساخت احساس می

 تامین این زیر ساخت در اقصی نقاط استان است.
 ها مشخص شده است: تأمین آن و محلهاي موردنیاز طرح  زیرساخت 1ل جدودر 
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 ها ها و محل تامین آن زیر ساخت -1 جدول

 زیرساخت مورد نیاز ردیف
فاصله تا محل 

 (کیلومتر)  پروژه
 محل تأمین زیرساخت

 شرکت آب و فاضالب شهرستان سنندج 0 آب 1
 شرکت برق شهرستان سنندج 0 برق 2
 شرکت گاز شهرستان سنندج 0 گاز 3
 شرکت مخابرات شهرستان سنندج 0 مخابرات 4
 اداره راه وشهرسازي شهرستان سنندج 1 راه اصلی 5
 اداره راه وشهرسازي شهرستان سنندج 0 راه فرعی 6

فقط یک فرودگاه و آن هم در مرکز استان و در  5 فرودگاه 7
 دارد.کیلومتري از مرکز شهر سنندج قرار  5فاصله 

8 
 605 بندر 

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 مرکز استان آسفالت بوده و 
هاي خوبی در مسیر قرار دارد لذا  تقریباً بزرگراه

 مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

 راه آهنایستگاه  9

ترین ایستگاه  نزدیک
قطار در شهر زنجان 

واقع شده است 
 278درفاصله 

 کیلومتر

خط را آهن استان تقریباً در حال احداث است و 
هاي آینده ارتباط از این  شود در سال پیش بینی می

 هاي همجوار برقرار شود. طریق نیز به دیگر استان
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 طرح یفن مشخصات  -3
  محصولمعرفی  -3-1

بخشی از اوقات فراغت افراد جامعه احداث  به عنوانهاي فرهنگی  تقویت نقش فرهنگ و ترویج فعالیت به منظور
ها در صورت اجري مناسب و  هاي فرهنگی در دستور کار مجریان و مسئولین قرار گرفته است. این فعالیت مجتمع

گونه  آید. کمبود سینماها و این هاي سودآور به حساب می فراهم نمودن بستر متناسب با آن از جمله فعالیت
تواند به عنوان یک بستر نسبتاً خالی از رقباي متعدد براي  یمدر استان کردستان  وصبه خصهاي فرهنگی  مجتمع

 ها محسوب شود. این فعالیت

 کد تجاري/گمرکی/صنعتی محصول -3-1-1

 باشد. می 1جدول محصوالت طرح جاري به شرح      کد 3.1بندي آیسیک  طبقه سیستم اساس بر
 کد آیسیک محصوالت مورد نظر -1جدول 

 

 مشخصات فنی -3-1-2
متر مربع در پنج طبقه احداث خواهد گردید که شامل دو طبقه زیرزمین  1500زیر بناي بیش از این مجتمع با 

 براي پارکینگ اختصاصی و استخر و سه طبقه دیگر همراه با آسانسور می باشد.
این مجتمع داراي یک سالن کنسرت و دو سالن سینما و تئاتر، استخر باکلیه امکانات سوناهاي خشک و بخار و 

و همچنین هتل براي جکوزي،سالنهاي بیلیارد، رستوران، شهربازي کودکان، سفره خانه سنتی ایرانی و کافی شاپ 
 اسکان مسافران می باشد.

 
 جایگزین و مکمل  خدمات -3-1-3

ر استان کردستان مجتمع فرهنگی جامعی وجود ندارد که کلیه نیازهاي تفریحی مردم را رفع نماید نظر به اینکه د
لذا با ایجاد این مکان فرهنگی با توجه به خدمات ارایه شده از قبیله استخر همزمان آقا و خانم در دو استخر مجاز ، 

تواند مکانی مناسب براي رفع نیازهاي  ا  میرستوران، هتل آپارتمان، شهر بازي، سالن بیلیارد و بولینگ و سینم
باشد. هر چند که در استان و شهر سنندج این خدمات به طور مجزا ارایه  تفریحی یک خانواده به طور همزمان 

شود ولی یک مکانی که کلیه این خدمات را یکجا ارایه کند وجود ندراد لذا مکان جایگزین و رقیبی براي این  می
 . مجتمع وجود ندارد

 
 موارد کاربرد  -3-1-4

سینما و مجتمع فرهنگی چندمنظوره با جذب مردم و عالقمندان و فعالین فرهنگی در شهرهاي مختلف جهت 
 هاي آموزشی مرتبط نقش بسزایی دارند. هاي فرهنگی و گذراندن دوره گذراندن اوقات فراغت و انجام فعالیت

 ISICکد  نام کاال
 9212 هاي نمایش فیلم فعالیت

 9214 هاي هنري هنرهاي دراماتیک، موسیقی و سایر فعالیت
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  طرح يازهاین -3-2
  ازین مورد يها رساختیز و فضا  -3-2-1

 هاي مورد نیاز طرح ساختمان -2جدول 

مساحت  شرح
 (مترمربع)

بهاي واحد 
 (ریال)

 شده انجام
 موردنیاز

 (میلیون ریال)
 جمع

 (میلیون ریال)
مجتمع ساختمان  3,800 3,500,000 0 13,300 13,300 

 4,500 4,500 0 3,000,000 1,500 پارکینگ
 1,280 1,280 0 3,200,000 400 اتاق کارکنان

 900 900 0 3,000,000 300 تعمیرگاه و تاسیسات
 690 690 0 3,000,000 230 ساختمان اداري
 360 360 0 3,000,000 120 ساختمان رفاهی

 21,030 جمع

 
 باشد. می 3جدول میزان مورد نیاز فضاي زیر ساختی به شرح 

 
 سازي طرح    هزینه محوطه -3جدول 

 (میلیون ریال) جمع هزینه واحد (ریال) واحد مقدار کار شرح

 75 50,000 مترمربع 1,500 عملیات خاکی وتسطیح
 70 200,000 متر مربع 350 حصارکشی پیرامون زمین
 560 280,000 متر مربع 2,000 خیابان کشی و آسفالت

 7 35,000 متر مربع 200 فضاي سبز
 150 2,500,000 عدد 60 روشنایی محوطه

 862 جمع

                                                                                  

  آالت نیماش و زاتیتجه  -3-2-2
    آالت و تجهیزات مشخصات ماشبن -4جدول  

 (میلیون ریال)جمع  شرح ردیف
 تجهیزات استخر شنا  1

131,200 

 تجهیزات شهر بازي  2

 تجهیزات رستوران  3

 تجهیزات هتل آپارتمان  4

 هاي ورزشی تجهیزات سالن  5

 اجهیزات مورد نیاز پارکینگ  6
 2915 جمع کل

 در نظرگرفته شده است. ریال 45000هر یورو برابر با 
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  واسطه قطعات و هیاول مواد  -3-2-3
 مواد اصلی و مصرفی مورد نیاز   -5 جدول

 (میلیون ریال)هزینه  محل تأمین شرح ردیف
 داخل کشور مواد خوراکی 1

 داخل کشور کاغذ 2 43,798
 داخل کشور مواد شیمیایی جهت تصفیه آب استخر 3

 43,798 (میلیون ریال)هزینه 
 

  یانسان منابع و تیریمد -3-2-4
 برداري مدیریت و منابع انسانی طرح در زمان بهره -6 جدول

 (ریال) حقوق پایه تعداد سطح مهارت ردیف

 6,500,000 19 متخصص 1
 4,200,000 12 ماهر 2
 3,800,000 40 غیر ماهر 3

 

 نیروي انسانی در زمان ساخت و راه اندازي -3-2-5

 نفر 7تعداد نیروي کار ماهر مستقیم مورد نیاز:  •

 نفر 21تعداد نیروي کار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز:  •

  نفر 4تعداد نیروي متخصص مستقیم مورد نیاز:  •
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 مالکیت و مجوزهاي قانونی
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  یقانون يمجوزها و تیمالک  -4
 نیزم تیمالک  -4-1

شهرداري شهرستان سنندج و در مرکز شهر سنندج قرار متعلق به  ،هاي مورد نظر جهت اجراي طرح زمین
 و ارشاد استان دریافت شود.  یدارد. براي تهیه زمین کافی است مجوز الزم از سازمان گردشگري و فرهنگ

 
  ازهایامت و معنوي مالکیت  -4-2

 هاي شرکت و باشد می موجود کشور داخل در محصول تولید دانش آمده عمل به هاي بررسی به توجه با
 اختیار در به نیازي نتیجه در. داد خواهند ارایه خریدار به را فنی جزییات از بخشی هم آالت ماشین کننده ارایه

 .نیست معنوي مالکیت حقوق پرداخت  و ي مشخصامتیاز گرفتن
 

  یقانون يمجوزها -4-3
 باشد. می  جدولمجوزهاي مورد نیاز به شرح 

 
 ازین مورد يمجوزها -10 جدول

 توضیحات زمان اخذ عنوان مجوز

براي ثبت باید استعالم فوق از سازمان مربوطه اخذ  قبل از صدور مجوز  استعالم بیمه
 گردد.

ثبت باید استعالم فوق از سازمان مربوطه اخذ براي  قبل از صدور مجوز  استعالم مالیات
 گردد.

 قبل از صدور مجوز  مجوز محیط زیست

مربوطه از طرف سازمان  مجوزپس از گرفتن 
استان و معرفی مکتوب از سوي این  گردشگري

سازمان به اداره محیط زیست استان و بررسی طرح 
روز صادر  3مذکور مجوز فوق نیز در ظرف مدت 

 گردد. می

 قبل از صدور مجوز نیروي انتظامی اماکن اداره مجوز

با توجه به اینکه مکان فوق نیز به تایید اماکن 
شهرستان سنندج نیا ز دارد لذا پس از بازدید 

کارشناسان مربوطه  تایید محل فوق به وسیله این 
 سازمان باید تایید گردد.

باید محل مربوطه و کلیه فعالیتهاي که در این  زمجو صدور از قبل اسالمی مجوز از سازمان فرهنگ و ارشاد
 مجتمع ارایه می شود به تایید این سازمان برسد.
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 بررسی بازار و رقابت
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  رقابت و بازار یبررس  -5

 عنوان ردیف
 ساله گذشته(مترمربع) 5براي دورة 

1386 1387 1388 1389 1390 
 1 متراژ موجود 1

7,615 7,615 7,615 7,615 7,615 
 میزان واردات 2

- - - - - 
 میزان صادرات 3

- - - - - 
 7,615 7,615 7,615 7,615 7,615 )1+2-3داخلی( تقاضااندازة بازار  4
 3میزان تقاضاي ساالنه  5

516,114 516,630 517,146 524,625 527,630 
 520,015 517,010 509,531 509,015 508,499 )5-1-2+3کمبود(مازاد) عرضه( 6
 4)ریال(بلیطقیمت متوسط فروش  7

33,300 39,000 46,000 54,000 64,000 

 

 عنوان ردیف
 ساله آینده(مترمربع) 5براي دورة 

1391 1392 1393 1394 1395 
 10,915 10,915 10,915 7,615 7,615 1 موجود متراژ 1
 میزان واردات 2

- - - - - 
 میزان صادرات 3

- - - - - 
 10,915 10,915 10,915 7,615 7,615 )1+2-3داخلی( تقاضااندازة بازار  4
 2میزان تقاضاي ساالنه  5

530,240 532,782 535,281 537,806 544,259 

 533,344 526,891 524,366 525,167 522,625 )5-1-2+3کمبود(مازاد) عرضه( 6
 3(ریال)بلیطقیمت متوسط فروش  7

75000 
 سازمان فرهنگ و ارشاد شهرستان سنندج از استعالم - 1
 میزان سرانه فضاي فرهنگی نسبت جمعیت استان سنجیده شده است   -2
 سنندج شهرستانمربوطه  هاي سازمان از استعالم -3
 

  هدف بازار یمعرف -5-1
عرضه محصوالت و خدمات فرهنگی در میان اقشار مختلف جامعه جایگاه متناسب به خود را دارد، با این وجود 

الزم  مطمئنرعایت مقیاس جمعیتی و نوع نیازهاي آن در عرضه این محصوالت و خدمات جهت دستیابی به سود 
اقشار فرهنگی و عالقمند به  ه به خصوصجامعي فرهنگی و سینماها کلیه اقشار ها مجتمعرو بازار  باشد. از این می

 یک استان فرهنگیبه عنوان   استان کردستان و به ویژه سنندج به عنوان مرکزیت آن، .شود این زمینه را شامل می
باشد. در حال حاضر مکان مناسب و  که امکانات موجود پاسخگوي نیاز و عالقه مردم نمی شناخته شده است

هاي تخصصی وجود ندارد. که در  ها و گالري نمایشگاه  هاي هنري نظیر موسیقی،  ي برنامهاختصاصی به منظور اجرا
هاي سنی مختلف طراحی  هاي دیگري براي جذب عموم مردم در رده این طرح کلیه این موارد تعبیه و نیز جاذبه

 رود بتوان اقشار مختلف را به این محل سوق داد.  شده است و انتظار می
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 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
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 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون:              -6

 ندارد                  □دارد
و توجه استان کردستان گذاري  و سرمایهاشتغال توسعه این طرح فعال فاقد متقاضی است و براساس اولویت اسناد 

 شده است. هاي استان پیشنهاد به پتانسیل
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بندي  برنامه عملیاتی و زمان

 اجراي طرح
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 بندي اجراي طرح برنامه عملیاتی و زمان -7
باشد مدت زمان اجراي طرح بعد از حصول اطمینـان از تـأمین    می 7جدول زمانبندي طرح جاري به شرح 

 ماه خواهد بود . 10مالی وانعقاد قراردادبانکی

 جدول زمان بندي اجراي طرح -7-1
 

 طرحبندي اجراي  پیش بینی برنامه زمان -7جدول 
 
 

 مدت: ماه
 

 شرح
 

 مدت زمان موردنیاز
1391 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

16 
 

17 

                  مهندسی انجام مطالعات پیش
                  کسب مجوزهاي الزم
                  تأمین خدمات مهندسی

                  سازي خرید زمین و آماده
                  مجري طرح (پیمانکاران)انتخاب 

                  وانعقاد قرارداد اقدام براي تأمین مالی
                  تجهیز کارگاه

                  سازي سازي و محوطه تکمیل عملیات ساختمان
                  آالت سفارش، خرید و ماشین

                  تأسیسات
                  آالت اندازي ماشین و راه نصب

                  استخدام و آموزش کارکنان
                  برداري بهره اخذ پروانه

                  تولید تجاري
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 برنامه مالی طرح
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 پروژه یمال برنامه  -8
  ها نهیهز برآورد -8-1

 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 179,119 گذاري ثابت سرمایه 1
 12,548 هزینه هاي عملیاتی (سرمایه در گردش) 2
 191,668 هزینه تأمین مالی 3

 

 اي)هاي سرمایه(هزینهبرآورد سرمایه گذاري ثابت  -8 جدول

 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 13,600 هزینه خرید زمین 1
 862 محوطه سازي و بهبود زمین 2
 21,030 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3
 131,200 ماشین االت و تجهیزات تولیدي 4
 10,230 تجهیزات خدماتی و جانبی 5
  0 تجهیزات حفاظتی و محیط زیستی 6
  0 هزینه هاي سربار 7

 مخارج پیش از تولید 8
 260 مطالعات پیش از سرمایه گذاري

 304 مدیریت و سازماندهی پروژه
 0 تحصیل تکنولوژي

 1,633 هزینه هاي پیش بینی نشده 9
 179,119 جمع

 

 هاي تولیدي)برآورد سرمایه در گردش (هزینه -9 جدول

 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 73,781 هزینه هاي جاري

 43,798 مواد اولیه 1
 1,615 نیروي انسانی 2
 1,560 نیروي انسانی) جزبازاریابی (به  3

 سایر هزینه هاي جاري 4

 16,953 سوخت 
 6,417 تعمیرونگهدارى 

 3,439 متفرقه 
 0 استهالك 

 0 بیمه 
 0 (بعد از بهره برداري)هزینه اجاره زمین 

 0 ه. ق.ا بهره بردارى
 0 سود تسهیالت بانکی 

 30,937 هزینه هاي ثابت

 0 مواد اولیه 5
 4,756 نیروي انسانی 6
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 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 0 نیروي انسانی) جزبازاریابی (به  7
 15,841 هزینه استهالك 8

 سایر هزینه هاي ثابت 9

 4,238 سوخت 
 1,604 تعمیرونگهدارى 

 442 متفرقه 
 330 بیمه 

هزینه اجاره زمین (بعد از بهره 
 0 برداري)

 56 ه. ق.ا بهره بردارى
 3,668 سود تسهیالت بانکی 

 104,718 جمع
 

 اطالعات عملیاتى در ظرفیت اسمى -10 جدول

 جمع شرح
 هزینه متغیر هزینه ثابت

 مبلغ درصد مبلغ درصد
 0 %100 0 %0 0 مواد خارجی
 43,798 %100 0 %0 43,798 مواد داخلی

 43,798 %100 0 %0 43,798 جمع مواد اولیه
 1,615 %35 3,000 %65 4,615 دستمزد تولیدي

 16,953 %80 4,238 %20 21,191 سوخت
 6,417 %80 1,604 %20 8,021 تعمیرونگهدارى

 3,439 %5 442 %5 3,881 متفرقه
 0 %0 15,841 %100 15,841 استهالك

 0 %0 1,756 %100 1,756 حقوق کادر اداري
 1,560 %100 0 %0 1,560 هزینه توزیع و فروش
 0 %0 0 %100 0 هزینه دفتر مرکزي

 0 %0 330 %100 330 بیمه
  %0 0 %100 0 هزینه اجاره زمین (بعد از بهره برداري)

 0 %0 56 %100 56 ه. ق.ا بهره بردارى
 0 %0 3,668 %100 3,668 تسهیالت بانکیسود 

 73,781 ــ 30,937 ــ 104,718 جمع
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  درآمدها برآورد -8-2
  يبردار بهره از پس اول سال 5 در پروژه يآمدها در
 

 سال اول پس از بهره برداري 5در در آمدهاي پروژه  -11 جدول

 4فصل  3فصل  2فصل  1فصل  موضوع ردیف
جمع 
 1سال 

 5سال  4سال  3سال  2سال 

 68473 60209 51946 42782 34474 8,618 8,618 10,342 6,895 منابع داخلی 1

2 
ارزش قراضه دارائی 

 0 0 0 0 0 - - - - هاي ثابت

3 
ارزش دفتري سرمایه 

 0 0 0 0 0 - - - - در گردش

 0 0 0 0 0 - - - - سایر 4

 
  پروژه يبردار بهره زمان مدت  -8-3

 سال 20حداقل 

  يسر به سر نقطه لیتحل  -8-4
بـه  سایر موارد مربوط  باشد.  درصد می37.4الی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر با توجه به محاسبات م

 تحلیل نقطه سر به سر در جدول زیر آمده است:
 تحلیل نقطه سر بسر طرح -12 جدول

 واحد شرح
 نفر 780764 در نقطه سربسر ارایه خدماتمقدار 

 م.ر 58557.3 مبلغ فروش در نقطه سربسر
 درصد 37.4 درصد استفاده از ظرفیت اسمی در نقطه سربسر

 درصد 52.8 حاشیه سود

 

  دهیفا – نهیهز لیتحل -8-5
 پروژه یبازده يها شاخص جدول -13جدول 

 188,203 ارزش حال کل هزینه دوره اجرا و بهره برداري
 222,492 ارزش حال کل درآمد دوره اجرا و بهره برداري

 NPV 34,290خالص ارزش فعلی 
 B/C 1.18نسبت درآمد به هزینه 

 IRR 23.13نرخ بازده داخلی 
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  پروژه تیحساس زیآنال انجام  -8-6
محاسبه شده  IRRباشد که در این نقطه  می فروشدرصدي  12کمترین مقدار نرخ بازده داخلی مربوط به کاهش 

هاي تولید  گذاري و هزینه هاي سرمایه بر حسب تغییرات قیمت فروش، هزینه IRR باشد. تغییرات درصد می15.5
 .آمده است 14 جدولشده در 

 تحلیل حساسیت طرح -14 جدول

 هاي سرمایه گذاري هزینه هاي تولید هزینه فروش افزایش/کاهشدرصد 
12 30.4 27.7 28.9 
8 28 26.1 27 
4 25.6 24.6 25 
0 23.1 23.1 23.1 
-4 20.6 21.8 21.3 
-8 18.1 20.5 19.3 

-12 15.5 19.3 17.3 
 

 

 
 تحلیل حساسیت -1 نمودار
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  يبند جمع -8-7
 "پروژه ياقتصاد مباحث خالصه " -15جدول 

 نوع فعالیت
عنوان دقیق فعالیت با ذکر کد 

)ISIC( 
 خدماتنام 

ظرفیت اسمی و واحد 
 آن

نفر در سال  - - خدماتی 2,085,600 

 طول دوره اجرا
 کل سرمایه گذاري ثابت

 ریال)(میلیون 
 سرمایه در گردش ساالنه

 (میلیون ریال)
نیروي انسانی مورد 

 نیاز
 71 12,548 179,119 ماه 17

نرخ بازده داخلی 
IRR 

 NPV خالص ارزش فعلی 
 (میلیون ریال)

 آورده متقاضی (میلیون ریال)
نسبت منافع به هزینه 

B/C* 
23.13 34,290 164,868 1.18 

 
  پروژه ياجرا دوره در ارز نرخ راتییتغ برآورد  -8-8

 باشد، ولی با این  صورت دقیق ممکن نمی بینی نرخ ارز به پیش 1391با توجه به نوسانات ارزي در سال 
 باشد. با ریال در هر سال محتمل می  یورودرصدي نرخ برابري  15وجود افزایش 
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مین اي، روش تأ نیازهاي سرمایه

 و تضامن
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 اي، روش تأمین و تضامن نیازهاي سرمایه -9
  ازین مورد يارز هیسرما -9-1

 

  ازین مورد هیسرما نیمأت و مشارکت نحوه -9-2
گـذار  خـارجی    گذار مشخص شده است. براي سـرمایه  در نحوه مشارکت بین بانک عامل و شرکت سرمایه

کـه سـهم    دار خارجی در نظر گرفته شده است. نظر بـه ایـن   آالت خط تولید براي سرمایه سهام تأمین کلیه ماشین
شود این نسبت از طریـق   بینی می یورو تخمین زده شده است، پیش هزار 2915شرکت براي تأمین ماشین آالت 

تـرین   آالت و تأسیسات موجـود، بـه عنـوان اصـلی     محل اجراي طرح همراه با ماشین دار خارجی تأمین شود. سهام
 ت.نکی مورد استفاده قرار خواهند گرفهاي با تضمین

 
 نحوه مشارکت و تأمین سرمایه طرح -16 جدول

 درصد جمع مورد نیاز انجام شده شرح

 سهم شرکت
 
 

 %0 0 0 0 سرمایه
 %86 164,868 164,868 0 جاري شرکا

 %86 164,868 164,868 0 جمع سهم شرکت

 سهم بانک
 
 
 
 

 تسهیالت ریالی
 %11 21,800 21,800 0 بلند مدت
 %3 5,000 5,000 0 کوتاه مدت

 %14 26,800 26,800 0 جمع تسهیالت ریالی
 %0 0 0 0 تسهیالت ارزي

 %14 26,800 26,800 0 جمع سهم بانک
 %100 191,668 191,668 0 جمع  کل

 

  هیسرما بازگشت زمان   -9-3
 زمان بازگشت سرمایه -17 جدول

 سال پنجم دوره بازگشت سرمایه(سال)
 %20 نرخ بازگشت ساالنه(معکوس دوره برگشت)

 م.ر: میلیون ریال- 1

 1میزان سرمایه (م.ر) یورو)میلیون  ( میزان ارز مورد نیاز سال ردیف
 131,200 2915 (دوره ساخت) اول 1
 0 0 دوم 2
 0 0 سوم 3
 0 0 چهارم 4
 0 0 پنجم 5

                                                           



 

  
 

 دهمفصل 

 

 

ها و مزایاي  ها، ویژگی مشوق
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  طرح يایمزا و ها یژگیو ها، مشوق -10
 توان موارد زیر بر شمرد: مزایاي خاص این طرح را می

مجتمعهاي فرهنگی ازمکانهایی که می تواند در  اگربه مسئله اوقات فراغت به صورت حرفه اي و به روز نگاه شود،
و شهرستان زمینه غنی سازي اوقات فراغت نقش به سزایی داشته باشد. باوجود جمعیت جوان استان کردستان 

، به این مکانهاي ثمر تفریحات بیاین مجتمعها سبب می شود که جوانان و نوجوانان به جاي  وجودسنندج 
 اغت خود را درآنجا سپري نمایند.فرهنگی روي آورده و اوقات فر

ازسوي دیگر به علت مرزي بودن استان و همچنین مسافران زیادي که به این استان سفر می کنند این 
 مجتمعهاي فرهنگی می تواند بهترین اهداف اقتصادي براي استان به شمار آید.

 بارتند از:گذاري در استان کردستان ع هاي سرمایه مشوق چنین برخی از اصلی ترین هم

 درصد نرخ بهره از محل صندوق توسعه ملی 3اعطاي تسهیالت ارزي با  •
 اي  قیمت ارزان از محل اعتبارات توازن منطقه  تأمین زمین، آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی به •
شهرستان از  8در مناطق محروم استان، شامل  برداري واحد تولیدي معافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره •

 شهرستان استان 10
 13/10/1389اي در مناطق غرب و شرق کشور مصوب  گذاري توسعه به موجب طرح توسعه و تسهیل سرمایه

 :گذاري در استان لحاظ شده است هایی به شرح زیر براي سرمایه ، مزیتگیرد که استان کردستان را نیز در بر می
تسهیالت اعطایی ریالی و ارزي اعطایی براي ایجاد و توسعه واحدهاي تولیدي صنعتی، معدنی، نرخ سود  •

نامه به مدت ده سال به میزان  کشاورزي، فرهنگی، خدماتی و گردشگري مناطق موضوع این تصویب
دجه التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بو شود. مابه پنجاه درصد نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعیین می

 شود. سنواتی درج می
هاي  درصد از سرجمع اعتبارات طرح 15هاي موضوع طرح، حداقل  ساالنه عالوه بر سهم معمول استان •

نامه به  ) این تصویب1فنی و اعتباري مندرج در بودجه ساالنه در مناطق موضوع تبصره ماده ( هاي کمک
و خدماتی که داراي توجیه فنی  ها و واحدهاي تولیدي، صنعتی، معدنی، کشاورزي، فرهنگی طرح

 یابد. اقتصادي و مالی است اختصاص می
هاي مادر تخصصی گسترش و نوسازي صنایع ایران، توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی  شرکت •

نامه حداقل  هاي موضوع این تصویب ایران و ملی صنایع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استان
) قانون اصالح موادي از 29هاي جدید خود از محل منابع موضوع ماده ( گذاري یهدرصد از سرما هپانزد

گذاري مشترك با  ) قانون اساسی را به سرمایه44هاي کلی ( چهارم توسعه و اجرا سیاست هقانون برنام
 دهند.  هاي غیر دولتی در مناطق موضوع طرح اختصاص می بخش

رزي، خدماتی و گردشگري در مناطق غرب و شرق کشور کشاو ،هاي بزرگ تولیدي، صنعتی، معدنی طرح •
 که نیاز به مصوبه شوراي اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف شوند.

ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسب  است که به منظور تقویت بانک موظفبانک مرکزي  •
 ها قرار دهد. نامه در اختیار آن وضوع این تصویبهاي م هاي استان با نیاز بانک
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نامه در مورد بررسی، تصویب و پرداخت تسهیالت به  هاي موضوع این تصمیم هاي استان اختیارات بانک •
 یابد. میلیارد ریال و ده میلیون دالر منابع ارزي افزایش می صد یکهاي تولیدي و اقتصادي تا سقف  طرح

ربط  هاي ذي ریزي و توسعه استان جمهور و شوراي برنامه ت راهبردي رییسریزي و نظار معاونت برنامه •
هاي مناطق  ها و طرح اي ملی و استانی مصوب ساالنه پروژه ، اعتبارات تملک دارایی سرمایهموظفند

 تخصیص دهند. درصد 100موضوع طرح را با رعایت ترتیبات قانونی به مدت پنج سال به میزان 
 اطق موضوع طرح، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرند. هاي زیربنایی من طرح •

 
 توان به دو نکته زیر اشاره نمود: گذاري خارجی می در رابطه با سرمایه

 مشارکت قیطر از یرانیا یخصوص بخش يبرا مجاز يا حوزه هیکل در یخارج میمستق يگذار هیرماس •
 هیسرما سهم درصد، موجود يها شرکت در ای دیجد يها طرح در چه یرانیا يشرکتها هیسرما در میمستق
 یخارج گذاران هیکه سرما بود عیشا آنچه خالف بر ،یرانیا یحقوق اشخاص در یخارج گذاران هیسرما
 با یحت یتیمحدود نیچن. است نشده محدود باشند، ینم رانیا در سهام از% 49 از شیب حفظ به قادر

(منبع:  .باشد یم تضاد در يجار قانون و یخارج يگذار هیسرما رشیپذ نهیزم در دولت یعموم استیس
 گذاري خارجی) قانون سرمایه

 يگذار هیسرما نوع هر انجام امکان که يقرارداد باتیترت شکل به یخارج “میرمستقیغ“ يگذار هیسرما •
 گرچه. سازد یم فراهم را میمستق يگذار هیسرما جز هب ،یخارج يگذار هیسرما قیتشو قانون در شده فیتعر
 به محدود انده شد شناخته تیرسم به یخارج يگذار هیسرما تیحما و قیتشو قانون در که یباتیترت
 يواگذار و يبردار بهره ، ساخت يها روش انواع و) Buy Back( متقابل عیب ، یمدن مشارکت باتیترت

)BOT (مثال عنوان به. شوند یم يبند میتقس یمختلف انواع به خود فوق باتیترت از کیهر اما باشند یم 
 و کیتمل ساخت ،)BOOT( انتقال و يبردار بهره ک،یتمل ، ساخت يروشها مختلف انواع به توان یم

 و ها آن رینظا و) ROT( انتقال و يبردار بهره ،يبازساز ،) BLT(انتقال و ،اجاره ،ساختيبردار بهره
 که يگذار هیسرما نوع هر گرید انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و يا هپروژ یمال نیتام باتیترت نیهمچن

 شرکت تیمالک و هیسرما از یسهم داشتن يبرا الزم طیشرا واجد ای لیما یخارج گذار هیسرما آن در
 یم جا شود یم شناخته “میمستق ریغ“ يگذار هیسرما عنوان با که عیوس طبقه نیا در نباشد مشترك

 گذاري خارجی) (منبع: قانون سرمایه .ردیگ
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