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 فصل اول: چکیده مطالعات فنی، اقتصادي و مالی طرح -1
 پارکینگ طبقاتی عنوان طرح

 سنندج، کلیه خودروهاي شهرستان سنندجشهرستان  محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده

 موارد کاربرد محصول
جهت پارك خودرو جهت جلوگیري از ترافیک سطح 

 شهرستان سنندج 
 خودرو در روز22400 ظرفیت پیشنهادي طرح

 دورهشده در بازار محصول در آغاز  بینی پیشکمبود عرضه یا تقاضاي 
 24,081,750عدد در سال  برداري بهره

ابنیه و زمین، 
 مستحدثات مورد نیاز

 8000 زمین (متر مربع)
 24000 (متر مربع)زیربنا 

 ساالنهمصرف 
 تسهیالت زیربنایی

 500 آب (متر مکعب)
 10800000 برق (کیلووات ساعت)
 2000 مایع(لیتر) يها سوختگاز(متر مکعب)/ سایر 

 گذاري ثابت سرمایه
 میلیون یورو 5.829

 میلیون ریال 262,339

 سرمایه درگردش مورد نیاز
 هزار یورو 8

 میلیون ریال 354

 ثابت و درگردش هیسرمامجموعه 
 میلیون یورو 5,837

 میلیون ریال 262,693
 15 زایی (نفر) نیروي انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاري ن در کل سرمایهانقدي سهامداره آوردسهم 
 میلیون یورو 4.994

 میلیون ریال 224,706

 منابع مورد نیازسایر 
 کوتاه مدت

 هزار یورو 3.6

 میلیون ریال 160

 بلند مدت
 هزار یورو 840

 میلیون ریال 37,827

 گذاري شریک محلی سهامداران و نقش و سهم وي در سرمایه
 میلیون یورو 2.5

 میلیون ریال 112,353
 ماه 17 زمانی ساخت طرح دوره

 %10.9 گذاري طرح براي کل سرمایه (IRR)نرخ بازده داخلی 
 22% (ROCE)کار گرفته شده  بازده سرمایه به نرخ
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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 
 7175منابع آب سطحی استان  لیپتانسباشد.  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 لغبا 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  میلیارد متر مکعب است و آب مصرف شده در فعالیت 1695
هاي روستایی  کیلومتر و راه 1202هاي فرعی  کیلومتر، راه343هاي اصلی  کیلومتر، راه 41هاي استان  بزرگراه
 متر است. میلی 518.9ی استان نیز ساالنه کیلومتر است. بارندگ 3585

 11 از شیب که باشدیم يبرداربهره حال در فعال معدن 265 يدارا 1390تا اواخر سال  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،( یساختمان عناصرتراورتن)،  و گرانیت قرمز، مرمریت هاي تزیینی (مرمریت، معادن شامل سنگ
 مس،( شده کشف  لیپتانس) و موانیآنت منگنز آهن، سنگ( يفلز 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
 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  743ز بندر صادراتی خرمشهر  فاصله ا .دارد وجود سنندج المللی بین
 .باشد می

 

 
 سنندج موقعیت شهرستان -2 تصویر
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  پروژه تیموقع  -2-3
شود محل احداث پارکینگ فوق بنا به تصمیمات اتخاذ شده از سوي  مشاهده می 3 ریتصوچنانچه در 

 .باشد می شهرستان سنندج 1ناحیه آموزش و پرورش اداره مکان فعلی شهرداري سنندج 
 

 
 پارکینگ طبقاتیمحل احداث  -3 ریتصو

 

 

 هاي دسترسی به پروژه 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 و هوااستان کردستان با دارا بودن آب 
میلی متر (بیش از دو  500 بیش ازبا دارا بودن بارندگی کلی استان کردستان  به طورقرارگرفته است،  يا ترانهیمد

 .هاي ایران است استان نیتر برابر بارندگی متوسط ایران) یکی از پر آب
 
 هاي تأمین برق 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

بوده و چندین نیروگاه تولید  نماید. نظر به اینکه استان کردستان داراي یک نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق می
برق  نیتأمشود از نظر  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 

  استان کردستان با توجه به قرار گرفتن در اقلیم سردسیر کشور از جمله مناطق نیازمند به انواع سوخت و به
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. فرعی استان آسفالته می هاي راه

 
 هاي مخابراتی دسترسی به زیرساخت 

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  زیرساخت نیتأمشود، و استان کردستان از لحاظ مخابراتی و  احساس می

 این زیر ساخت در اقصی نقاط استان است. نیتأم
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 ها مشخص شده است: تأمین آن و محلهاي موردنیاز طرح  زیرساخت زیر، جدولدر 
 

 ها آن نیتأمها و محل  زیر ساخت  -1جدول 

 محل تأمین زیرساخت فاصله تا محل پروژه زیرساخت مورد نیاز ردیف
 فاضالب شهرستان سنندجشرکت آب و  0 آب 1
 شرکت برق شهرستان سنندج 0 برق 2
 شرکت گاز شهرستان سنندج 0 گاز 3
 شرکت مخابرات شهرستان سنندج 0 مخابرات 4
 شهرستان سنندج يشهرساز واداره راه  1 راه اصلی 5
 شهرستان سنندج يشهرساز واداره راه  0 راه فرعی 6

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

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 تقریباً 

مسیر قرار دارد لذا مشکلی از این هاي خوبی در  بزرگراه
 لحاظ وجود ندارد.

 ایستگاه راه آهن 9

ترین ایستگاه قطار  نزدیک
در شهر زنجان واقع شده 

 278 فاصله دراست 
 کیلومتر

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

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

 اهمیت مدت کوتاه در خودروها تعدد و ترافیکی مسائل دلیل به که است شهري فضاي از عنصري طبقاتی پارکینگ

 شهري و ترافیک نقل و حمل ریزي برنامه امروزه.است نموده پیدا شهرها کالن شهري فضاهاي بین در را خود

 حمل سیستم بر ناکارآمدي عالوه شهري مراکز پرجمعیت در الخصوص علی طبقاتی پارکینگ گرفتن نظر در بدون

 و اي سازه طبقاتی هاي احداث پارکینگ است. شهري شده ترافیک و شهرنشینی معضالت افزایش موجب نقل و
 از عظیمی بخش کننده مرتفع که باشد خصوص می در این ها شهرداري کالن هاي طرح از تجاري تلفیق با مکانیزه

 بود. خواهد شهري ترافیک مشکالت
 

 کد تجاري/گمرکی/صنعتی محصول -3-1-1
 باشد. می 2جدول محصوالت طرح جاري به شرح      کد 3.1بندي آیسیک  طبقه سیستم اساس بر
 

 کد آیسیک محصوالت مورد نظر -2جدول 

 
 

 یمشخصات فن -3-1-2
مترمربع براي هر خودرو در  15هاي با ظرفیت باال حدود  پارکینگ دراستاندارد مورد نظر براي هر خودرو 

 نظر گرفته شده است.
 

 جایگزین  پارکینگ -3-1-3
توانند  هاي با ظرفیت کم که نیازي به فضاي کمتر و سرمایه گذاري خیلی پایین تر هستند که می پارکینگ

لی به دالیلی از جمله نداشتن مکان سرپوشیده و ظرفیت کم این نوع جایگزین این نوع پارکینگ شوند و
 تواند جایگزین مناسبی براي این پارکینگ با ظرفیت باال باشد. ینم ها نگیپارک

 
 موارد کاربرد  -3-1-4

و انتقال بخشی از ترافیک ساکن گسترده شده در سطح شهرهاي پر  آوري هاي طبقاتی عمدتاً نقش جمع پارکینگ
 نمایند. جمعیت و پر ازدحام را به مکانی با کمترین مساحت زیربناي اشغال شده ایفا می

ناگونیا، ایمنی خودرو و مسافران،  يها نیزم، امکان اجرا در نیاز زمبه استفاده بهینه  توان یمکاربردهاي  گریاز د
 زمان، اشاره کرد. نیتر کوتاهامکان تحویل و دریافت خودرو در   و تصادف خودروهاعدم امکان 

 

  

 ISICکد  نام کاال
 6303 هاي پشتیبانی حمل و نقل سایر فعالیت
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  طرح يازهاین -3-2
  ازین مورد يها رساختیز و فضا  -3-2-1

 هاي مورد نیاز طرح ساختمان -3جدول 

مساحت  شرح
 (مترمربع)

بهاي واحد 
 (ریال)

 شده انجام
 موردنیاز

 (میلیون ریال)
 جمع

 (میلیون ریال)
 38,400 38,400 0 1,600,000 21,000 میزان زیربنا

 38,400 جمع

 
 باشد. می 6جدول میزان مورد نیاز فضاي زیر ساختی به شرح 

 
 سازي طرح    هزینه محوطه -4جدول 

 واحد مقدار کار شرح
هزینه واحد 

 (ریال)
 (میلیون ریال) جمع

حیتسط وعملیات خاکی   400 50,000 مترمربع 8,000 
 5,880 280,000 متر مربع 21,000 خیابان کشی و آسفالت

 1,200 2,500,000 عدد 480 روشنایی محوطه
 7,480 جمع

                                                                                  

  آالت نیماش و زاتیتجه  -3-2-2
 کلی تجهیزاتمشخصات -5جدول 

 شرح ردیف
جمع به 

 ریالمیلیون 
 دوربین مدار بسته 1

778 
 کارت الکترونیکی 2

 778 جمع کل
  

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

 (ریال) حقوق پایه تعداد سطح مهارت ردیف

 6,000,000 3 متخصص 1

 5,000,000 12 غیر ماهر 3

 نیروي انسانی در زمان ساخت و راه اندازي -3-2-4

 نفر 8یروي کار ماهر مستقیم مورد نیاز: تعداد ن •

 نفر 50مورد نیاز:  میماهر مستقتعداد نیروي کار غیر  •
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  نفر 3تعداد نیروي متخصص مستقیم مورد نیاز:  •
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 چهارمفصل 

 

 

 مالکیت و مجوزهاي قانونی
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  یقانون يمجوزها و تیمالک  -4
 نیزم تیمالک  -4-1

که  باشد سازمان آموزش و پرورش شهرستان سنندج میمتعلق به  ،هاي مورد نظر جهت اجراي طرح زمین
طبقه پارکینگ صورت گرفته که در  3طبقه تجاري و 3توافقاتی مبنی بر احداث با توجه به مذاکرات انجام گرفته 

شهر سنندج نیز  شوراي ترافیک و شهرداريکه  گردد. از واحد تجاري احداث می نظر جدااین طرح پارکینگ مورد 
 خود قرار داده است. هاي احداث این پارکینگ را مصوب و در برنامه

 
  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. میجدول زیر  مجوزهاي مورد نیاز به شرح 

 ازین مورد يمجوزها  -7 جدول

 توضیحات زمان اخذ عنوان مجوز

 استعالم فوق از سازمان مربوطه اخذ گردد. مجوز شهرداريقبل از درخواست  بیمهاستعالم 

 استعالم فوق از سازمان مربوطه اخذ گردد. مجوز شهرداريقبل از درخواست  استعالم مالیات

شوراي قبل از صدور مجوز زمین فوق باید به تایید  مجوز شهرداريقبل از درخواست  استعالم از شوراي ترافیک استان
 ترافیک برسد.

استعالم شرکت آب و فاضالب شهرستان 
 سنندج

قبل از صدور مجوز فوق باید به تایید شرکت فوق   مجوز شهرداريقبل از درخواست 
 برسد.

قبل از صدور مجوز فوق باید به تایید شرکت فوق   مجوز شهرداريقبل از درخواست  استعالم شرکت برق شهرستان سنندج
 برسد.

قبل از صدور مجوز فوق باید به تایید شرکت فوق   مجوز شهرداريقبل از درخواست  استعالم شرکت گاز شهرستان سنندج 
 برسد.

استعالم شرکت مخابرات شهرستان  
 سنندج

قبل از صدور مجوز فوق باید به تایید شرکت فوق   مجوز شهرداريقبل از درخواست 
 برسد.

شهرستان  يشهرساز واستعالم اداره راه  
 سنندج

قبل از صدور مجوز فوق باید به تایید شرکت فوق   مجوز شهرداريقبل از درخواست 
 برسد.
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 پنجمفصل 

 

 

 بررسی بازار و رقابت
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  رقابت و بازار یبررس  -5
 و رقابت در پنج سال گذشته بررسی بازار -8 جدول

 عنوان ردیف
 (عدد) ساله گذشته 5 دورهبراي 

1386 1387 1388 1389 1390 

2,952,00 1داخلی تعداد خودرو 1
0 2,952,000 4,248,00

0 6,048,000 6,652,800 

 - - - - -  میزان واردات 2
  میزان صادرات 3

- - - - - 

2,952,00 )1+2-3میزان تقاضا داخلی( 4
0 2,952,000 4,248,00

0 6,048,000 6,652,800 

5,319,00 2میزان تقاضاي ساالنه براي پارکینگ 5
0 10,638,000 15,957,0

00 21,276,000 27,304,200 

2,367,00 )5-1-2+3کمبود(مازاد) عرضه( 6
0 7,686,000 11,709,0

00 15,228,000 20,651,400 

 4قیمت متوسط خدمات(ریال) 7
2,650 3,150 3,700 4,350 5,100 

 
 آینده سال پنج در رقابت و بازار یبررس -9 جدول

 عنوان ردیف
 (عدد) ساله آینده 5 دورهبراي 

1391 1392 1393 1394 1395 

7,318,08 داخلی تعداد خودرو 1
0 8,049,888 8,854,87

7 9,740,364 10,714,401 

 میزان واردات 2
- - - - - 

 میزان صادرات 3
- - - - - 

7,318,08 )1+2-3میزان تقاضا داخلی( 4
0 8,049,888 8,854,87

7 9,740,364 10,714,401 

31,399,8 2میزان تقاضاي ساالنه براي پارکینگ 5
30 36,109,805 41,526,2

75 47,755,216 54,918,499 

24,081,7 )5-1-2+3کمبود(مازاد) عرضه( 6
50 28,059,917 32,671,3

98 38,014,852 44,204,098 

 3قیمت متوسط خدمات(ریال) 7
6000 

 هاي موجود در شهرستان سنندج استعالم از صاحبان پارکینگ -1
 هاي صادره از سوي راهنمایی و رانندگی این شهرستان آمار خودروهاي موجود در شهرستان سنندج با توجه به شماره پالك  -2
 هاي فعال موجود در شهرستان سنندج  پارکینگاستعالم از  -3
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  هدف بازار یمعرف -5-1
اکثر شهرهاي  ریگ بانیگردر مناطق مرکزي شهر  به خصوصامروزه معضل کمبود محل توقف وسایل نقلیه 

عمومی بزرگ به عنوان یکی از اجزاي مهم یک سیستم حمل و  يها نگیپارک.  باشد یم من جمله سنندج بزرگ
 و درترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهري نقل شهري مدرن وظیفه فراهم آوردن سطوحی براي خارج کردن 

 عهده دارند. بر نتیجه کاهش شلوغی و راهبندانی هاي ترافیکی مرکز شهر را
شهري، و ارزان شدن قیمت خودروها و باال رفتن درآمد  يها مسافرت، افزایش تعداد سنندج گسترش شهر

. عالوه بر این متمرکز شدن اکثر شته باشدافزایش قابل توجهی دا سبب شده تعداد خودروها در شهر ها خانواده
ترافیک و مراکز تجاري، اداري و درمانی در محدوده مرکزي شهر سنندج و به ویژه اطراف میدان آزادي سبب شده 

در سنندج بیش از پیش افزایش یابد و مشکالت متعدد براي شهروندان و پارك خودرو  يها محلهمچنین کمبود 
توان به تمامی مالکان  ترین مشتریان این صنعت می مهم از مطمئناًدر این وضعیت  .صاحبان مشاغل پدید آید

 خودرو اشاره نمود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ششمفصل 
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 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون:              -6

 ندارد                  □دارد
و توجه استان کردستان گذاري  و سرمایهاشتغال توسعه اولویت اسناد  اساس برفاقد متقاضی است و  فعالًاین طرح 

 شده است. هاي استان پیشنهاد به پتانسیل
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 هفتمفصل 

 

 

بندي  برنامه عملیاتی و زمان

 اجراي طرح
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 بندي اجراي طرح برنامه عملیاتی و زمان -7
باشد مدت زمان اجراي طـرح بعـد از حصـول اطمینـان از      می 10جدول طرح جاري به شرح  يبند زمان
 ماه خواهد بود .  9قرارداد بانکی  انعقاد وتأمین مالی 

 جدول زمان بندي اجراي طرح -7-1
 

 اجراي طرحبندي  برنامه زمان بینی پیش -10جدول 
 مدت: ماه

 
                                   شرح

 

 مدت زمان موردنیاز
1392 

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 و آماده خرید زمین

                  انتخاب مجري طرح (پیمانکاران)
 انعقـاد  و اقدام براي تـأمین مـالی  

  قرارداد
     

  
  

 
     

  

                  تجهیز کارگاه
سـازي و   تکمیل عملیـات سـاختمان  

 سازي محوطه
     

  
  

 
     

  

                  آالت سفارش، خرید و ماشین
                  تأسیسات
                  آالت اندازي ماشین نصب و راه

                  استخدام و آموزش کارکنان

                  اخذ مجوز مورد نیاز

                  شروع فعالیت
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 هشتمفصل 

 

 

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

 ها نهیهز برآورد -11 جدول

 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 262,339 گذاري ثابت سرمایه 1
 354 عملیاتی (سرمایه در گردش) يها نهیهز 2
 262,693 هزینه تأمین مالی 3

 

 اي)هاي سرمایهبرآورد سرمایه گذاري ثابت (هزینه -12 جدول

 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 213,333 هزینه خرید زمین 1
 7,480 محوطه سازي و بهبود زمین 2
 38,400 ها ساختمانعملیات عمرانی و احداث  3
 778 تجهیزات تولیديالت و آ ماشین 4
 1,232 تجهیزات خدماتی و جانبی 5
  0 تجهیزات حفاظتی و محیط زیستی 6
  0 سربار يها نهیهز 7

 مخارج پیش از تولید 8
 277 مطالعات پیش از سرمایه گذاري

 360 مدیریت و سازماندهی پروژه
  0 تحصیل تکنولوژي

 479 پیش بینی نشده يها نهیهز 9
 262,339 جمع

 

 هاي تولیدي)برآورد سرمایه در گردش (هزینه -13 جدول

 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 3,803 جاري يها نهیهز

 0 مواد اولیه 1
 479 نیروي انسانی 2
 482 نیروي انسانی) جزبازاریابی (به  3

 جاري يها نهیهزسایر  4

 1,820 سوخت 
 864 ينگهدار و ریتعم 

 158 متفرقه 
 0 استهالك 

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

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

 10,355 ثابت يها نهیهز
 0 مواد اولیه 5
 1,195 نیروي انسانی 6
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 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 0 نیروي انسانی) جزبازاریابی (به  7
 3,418 استهالكهزینه  8

 ثابت يها نهیهزسایر  9

 455 سوخت 
 216 ينگهدار و ریتعم 

 78 متفرقه 
 97 بیمه 

هزینه اجاره زمین (بعد از بهره 
 0 برداري)

 64 ه. ق.ا بهره بردارى
 4,832 سود تسهیالت بانکی 

 14,158 جمع
 

 در ظرفیت اسمىاطالعات عملیاتى  -14 جدول

 جمع شرح
 هزینه متغیر هزینه ثابت

 مبلغ درصد مبلغ درصد
 0 %100 0 %0 0 مواد خارجی
 0 %100 0 %0 0 مواد داخلی

 0 %100 0 %0 0 جمع مواد اولیه
 479 %35 889 %65 1,368 دستمزد تولیدي

 1,820 %80 455 %20 2,275 سوخت
 864 %80 216 %20 1,080 يو نگهدار ریتعم

 158 %5 78 %5 236 متفرقه
 0 %0 3,418 %100 3,418 استهالك

 0 %0 306 %100 306 حقوق کادر اداري
 482 %100 0 %0 482 هزینه توزیع و فروش

 0 %0 0 %100 0 هزینه دفتر مرکزي
 0 %0 97 %100 97 بیمه

   %0 0 %100 0 هزینه اجاره زمین (بعد از بهره برداري)
 0 %0 64 %100 64 ه. ق.ا بهره بردارى

 0 %0 4,832 %100 4,832 سود تسهیالت بانکی
 3,803 ــ 10,355 ــ 14,158 جمع

 

 

 

  درآمدها برآورد -8-2
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 سال اول پس از بهره برداري 5آمدهاي پروژه در در -15 جدول

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

 5سال  4سال  3سال  2سال 

 37729 35500 33271 31013 28705 7,176 7,176 8,612 5,741 منابع داخلی 1

2 
ارزش قراضه 

 0 0 0 0 0 - - - - ثابت يها یدارائ

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
سایر موارد مربوط بـه  باشد.  درصد می 23.2الی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر با توجه به محاسبات م

 آمده است: تحلیل نقطه سر به سر در جدول زیر
 تحلیل نقطه سر بسر طرح -16 جدول

 واحد شرح
 م.ر 11237.9 مبلغ فروش در نقطه سربسر

 درصد 23.2 درصد استفاده از ظرفیت اسمی در نقطه سربسر
 درصد 92.1 حاشیه سود

 

  دهیفا – نهیهز لیتحل -8-5
 پروژه یبازده يها شاخص جدول -17جدول 

 239,136 ارزش حال کل هزینه دوره اجرا و بهره برداري
 171,601 ارزش حال کل درآمد دوره اجرا و بهره برداري

 NPV 67,535خالص ارزش فعلی 
 B/C 0.72نسبت درآمد به هزینه 

 IRR 10.86نرخ بازده داخلی 
 

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

شده هاي تولید  گذاري و هزینه هاي سرمایه بر حسب تغییرات قیمت فروش، هزینه IRR باشد. تغییرات درصد می 9
البته الزم به ذکر است که این طرح داراي مزایاي متعددي دیگر از جمله در ارتباط با  .آمده است 18 جدولدر 

و تسهیل ارایه  هاي اعصاب و روان، کاهش آلودگی هوا کاهش ترافیک، کاهش مصرف سوخت، کاهش ناراحتی
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باشد که ارزش ریالی این مواد محاسبه نشده است. لذا ارزش  هاي کسب و کار می احبان بنگاهخدمات توسط ص
 باشد.  افزوده واقعی و نرخ بازگشت سرمایه مرتبط بسیار باالتر از اعداد محاسبه شده می

 
 تحلیل حساسیت طرح -18 جدول

 کل سرمایه ثابت کل هزینه تولید قیمت فروش مقدارافزایش/کاهش
12 12.7 12.8 12.4 
8 12.1 12.1 11.9 
4 11.5 11.6 11.3 
0 10.9 10.9 10.9 
-4 10.3 10.8 10.6 
-8 9.6 11.7 11.1 
-12 9 12.6 12.2 

 

 

 
 تحلیل حساسیت -1 نمودار

 

 

 

 

 

 

  يبند جمع -8-7
 "پروژه ياقتصاد مباحث خالصه " -19جدول 

 نوع فعالیت
عنوان دقیق فعالیت با ذکر کد 

)ISIC( 
 خدمتنام 

ظرفیت اسمی و واحد 
 آن

0

5

10

15

12 8 4 0 -4 -8 -12

 قیمت فروش

 کل ھزینھ تولید

 کل سرمایھ ثابت
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 خدماتی
هاي پشتیبانی حمل و نقل سایر فعالیت  

 عدد در ساعت 933 پارکینگ طبقاتی 6303

 طول دوره اجرا
 کل سرمایه گذاري ثابت

 (میلیون ریال)
 سرمایه در گردش ساالنه

 (میلیون ریال)
نیروي انسانی مورد 

 نیاز
 15 354 262,339 ماه 17

نرخ بازده داخلی 
IRR 

 NPV خالص ارزش فعلی 
 (میلیون ریال)

 آورده متقاضی (میلیون ریال)
نسبت منافع به هزینه 

B/C* 
10.86 67,535 224,706 0.72 

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

باشد، ولی با ایـن   دقیق ممکن نمی صورت بهبینی نرخ ارز  پیش 1391با توجه به نوسانات ارزي در سال 
 باشد. با ریال در هر سال محتمل می  یورودرصدي نرخ برابري  15وجود افزایش 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

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

 سرمایه ارزي موردنیاز طرح -20 جدول

 

  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

خاصی وجود ندارد لذا براي میزان سرمایه، سرمایه گذار خارجی کـل سـرمایه مـورد     التآ چون در این طرح ماشین
بـراي   سـرمایه گـذار خـارجی   سـهم   که نیانظر به شود.  نظر شرکت بین سرمایه گذار خارجی و داخلی تقسیم می

دار  مشـود ایـن نسـبت از طریـق سـها      بینی مـی  یورو تخمین زده شده است، پیش میلیون 2.5 پروژه مذکورتأمین 
هاي بانکی مورد اسـتفاده قـرار خواهنـد     ترین تضمین محل اجراي طرح همراه، به عنوان اصلی خارجی تأمین شود.

 .گرفت
 

 نحوه مشارکت و تأمین سرمایه طرح -21 جدول

 درصد جمع مورد نیاز انجام شده شرح

 سهم شرکت
 
 

 %0 0 0 0 سرمایه
 %86 224,706 224,706 0 جاري شرکا

 %86 224,706 224,706 0 جمع سهم شرکت

 سهم بانک
 
 
 
 

 تسهیالت ریالی
 %14 160 160 0 بلند مدت
 %0 160 160 0 کوتاه مدت

 %14 37,987 37,987 0 جمع تسهیالت ریالی
 %0 0 0 0 تسهیالت ارزي

 %14 37,987 37,987 0 جمع سهم بانک
 %100 262,693 262,693 0 جمع  کل

 

  هیسرما بازگشت زمان   -9-3
 زمان بازگشت سرمایه -22 جدول

 کمتر از یکسال (سال) دوره بازگشت سرمایه

 م.ر: میلیون ریال- 1

 1میزان سرمایه (م.ر) یورو)میلیون ( میزان ارز مورد نیاز سال ردیف
 112,353 2.5 (دوره ساخت) اول 1
 0 0 دوم 2
 0 0 سوم 3
 0 0 چهارم 4
 0 0 پنجم 5

                                                           



 1,25 (معکوس دوره برگشت) نرخ بازگشت ساالنه

 
  

 

 دهمفصل 

 

 

ها و مزایاي  ها، ویژگی مشوق

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

 
 گذاري در استان کردستان عبارتند از: هاي سرمایه مشوق نیتر یاصلچنین برخی از  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
 13/10/1389مناطق غرب و شرق کشور مصوب  اي در 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
نرخ سود تسهیالت اعطایی ریالی و ارزي اعطایی براي ایجاد و توسعه واحدهاي تولیدي صنعتی، معدنی،  •

نامه به مدت ده سال به میزان  گردشگري مناطق موضوع این تصویبکشاورزي، فرهنگی، خدماتی و 
التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه  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
ها و واحدهاي تولیدي، صنعتی، معدنی، کشاورزي، فرهنگی و خدماتی که داراي توجیه فنی  طرح

 یابد. اقتصادي و مالی است اختصاص می
ن، توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی هاي مادر تخصصی گسترش و نوسازي صنایع ایرا 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 درصد از سرمایه 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

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

ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسب  است که به منظور تقویت بانک موظفبانک مرکزي  •
 ها قرار دهد. نامه در اختیار آن هاي موضوع این تصویب هاي استان با نیاز بانک

ی، تصویب و پرداخت تسهیالت به نامه در مورد بررس 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 ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه •
هاي مناطق  ها و طرح ی و استانی مصوب ساالنه پروژهاي مل ، اعتبارات تملک دارایی سرمایهموظفند

 تخصیص دهند. درصد 100موضوع طرح را با رعایت ترتیبات قانونی به مدت پنج سال به میزان 
 هاي زیربنایی مناطق موضوع طرح، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرند.  طرح •
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 کته زیر اشاره نمود:توان به دو ن گذاري خارجی می در رابطه با سرمایه
 مشارکت قیطر از یرانیا یخصوص بخش يبرا مجاز يا حوزه هیکل در یخارج میمستق يگذار هیرماس •

 سهم درصد، موجود يها شرکت در ای دیجد يها طرح در چه یرانیا يها شرکت هیسرما در میمستق
 یخارج گذاران هیسرماکه  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 •
. سازد یم فراهم را میمستق يگذار هیسرما جز به ،یخارج يگذار هیسرما قیتشو قانون در شده فیتعر

 به محدود اند شده شناخته تیرسم به یخارج يگذار هیسرما تیحما و قیتشو قانون در که یباتیترت گرچه
 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 کی هر اما باشند یم 
 و کیتمل ساخت ،)BOOT( انتقال و يبردار بهره ک،یتمل ساخت، يها روش مختلف انواع به توان یم

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

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

 گذاري خارجی) (منبع: قانون سرمایه .ردیگ یم
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