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

 احداث آزمایشگاه زیست محيطي نام محصول

 لرستان همدان،کرمانشاه،، بازار هدف استان کردستان محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده

 موارد کاربرد محصول
سنجش ميزان آلودگيهای محيط زیست شامل هوا و 

 صوت و بررسي های خاک شناسي

 واحد صنعتي در سال 0022بررسي  ظرفیت پیشنهادی طرح

 مواد اولیة اصلی
گاز  فيلتر جاذب گردوغبار، سنسورهای الكتروشيميایي،

 کاليبراسيون

 عدد 11،300 برداریکمبود عرضه یا تقاضای پیش بینی شده در بازار محصول در آغاز دورة بهره

زمین، ابنیه و مستحدثات 
 مورد نیاز

 902 زمین )متر مربع(

 302 )متر مربع( آزمایشگاهفضای 

 2 انبار )متر مربع(

 10 تأسیسات )متر مربع(

 100 اداری )متر مربع(

مصرف ساالنة تسهیالت 
 زیربنایی

 1111 آب )متر مکعب(

 19092 برق )کیلووات ساعت(

 003022 گاز)متر مکعب(/ سایر سوختهای مایع)لیتر(

  مورد نیاز گذاری ثابتسرمایه
 ميليون ریال 19،001

 یورو  131،000

  سرمایه درگردش مورد نیاز
 ميليون ریال 0،211

 یورو 111،312

 سرمایة ثابت و درگردشمجموعه 
 ميليون ریال 01،010

 یورو 010،990

 01 زایی )نفر(نیروی انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاریسهم آوردة نقدی سهامدارن در کل سرمایه
 ميليون ریال 19،221

 یورو 100،309

 سایر منابع مورد نیاز

 کوتاه مدت
 ميليون ریال 0،020

 یورو 00،111

 بلند مدت
 ميليون ریال 3،209

 یورو 11،901

 ماه 10 دورة زمانی ساخت طرح

 درصد 10.9 گذاریطرح برای کل سرمایه (IRR)نرخ بازده داخلی 

 درصد 110 (ROCE)کار گرفته شده بازده سرمایه به نرخ
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 موقعيت طرح -0
 کردستان استان  -0-1

درصد از کل جمعیت کشور را در خود جای داده  2 حدود 1385در سال نفر جمعیت 1438222 بااستان کردستان 
میلیون متر مکعب و  7175باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان کیلومتر مربع مساحت می 29137دارای استان است. 

 این از باشد کهمیلیارد متر مکعب می 6تان های اسمیلیون متر مکعب است و حجم آب رودخانه 1422آب زیر زمینی 
 به کشور مستعد هایاستان از یکی کردستان استان  حیث این از و است مرزی آب روان آن از درصد 54 بر بالغ میزان
 رود. می شمار

 مورد 7 برداریبهره دست در سدهای تعداد و مورد 11 استان احداث دست در سدهای تعداد حاضر حال در
 1695باشند. آب استحصال شده در استان می سد 22 نیز کردستان 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
کیلومتر است.  3585های روستایی کیلومتر و راه 1222های فرعی کیلومتر، راه343های اصلی کیلومتر، راه 41استان 

 متر است.میلی 51819بارندگی استان نیز ساالنه 
 ونیلیم 11 از شیب که باشدیم یبرداربهره حال در فعال معدن 265 یدارا 1392تا اواخر سال  کردستان استان

این معادن شامل  .باشدیم نفر 2522 از شیب معادن نیا ییزااشتغال. شودمی استخراج هاآن از انهیسال یمعدن مواد تن
 ت،یدولوم کا،یم سپار، فلد کوارتز،ی)ساختمان عناصرتراورتن(،  و گرانیت قرمز، مرمریت های تزیینی )مرمریت،سنگ
 باشد. ( میتیبار و طال مس،)شده کشف لیپتانس( و موانیآنت منگنز آهن، سنگی)فلز عناصری(، آب نمك ل،یبر ن،یفلور

ای از کیلومتر مرز مشترك با کشور عراق موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه 232با برخورداری از کردستان استان 
، باشدکردستان تا دریای مدیترانه کمتر از فاصله تهران تا بندرعباس می فاصلهاز آنجا که  لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 

نجا به کشورهای اروپایی آ ات زمینی تا سواحل دریای مدیترانه و ازصادرتوان لذا از طریق مرزهای استان به راحتی می
تواند دروازه گردد و کردستان میانجام داد و از این لحاظ استان برای کل کشور هم مزیت محسوب می و آفریقایی

  مبادالت خارجی کشور با همسایگان غربی تا اروپا باشد.

 
 کردستان موقعيت استان -1 تصویر
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 سنندج  شهرستان -0-0
 و جنگل هکتار 32222 زراعی، اراضی هکتار49472 شامل که هکتار 251472 مساحت با سنندج شهرستان

 دمای میانگین گرادسانتی درجه 1411 و دریا سطح از ارتفاع متر 1538 تا 1452 دارای است، مرتع هکتار172222
 استفاده قابل سطحی آب منابع سالیانه برداشت و مکعب مترمیلیون 4912 شهرستان زیرزمینی آب منابع. باشدمی ساالنه

 سختی دارای نداشته میکروبی آلودگی هیچ شهرستان صنعتی آب. است مکعب متر میلیون 3518 شهرستان این در
mg/L155و  پست چهار دارای قوی فشار پست زمینه در و و بوده محلی تولید طریق از شهرستان برق تأمین. باشدمی 

 .است متوسط فشار پست 1632 همچنین
 فرعی راه کیلومتر 22517 و( آسفالته) اصلی راه کیلومتر 6117 بزرگراه، کیلومتر 1918 دارای شهرستان این 

 المللیبین فرودگاه شهرستان مرکز در و باشدمی کیلومتر 5 شهرستان مرکز با فرودگاه تریننزدیك فاصله. باشدمی
 باشدکیلومتر می 625کیلومتر و  از بندر انزلی  743ز بندر صادراتی خرمشهر  فاصله ا .دارد وجود سنندج

 

 
 موقعيت شهرستان سنندج -0 تصویر
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  پروژه تيموقع  -0-3
با توجه به اینکه هدف از احداث این آزمایشگاه ارایه خدمات به بخش برای انتخاب محل اجرای آزمایشگاه مذکور 

لذا قرار گرفتن این واحد در مرکز استان برای پوشش دادن واحدهای صنعتی شهرستانهای خود استان  .باشدصنعت می
انجام  سریع درجهت ت ،و همچنین بهره گیری از امکانات موجود در مرکز استان از جمله فرودگاه و دیگر خدمات موجود

 شود.به واحدهای صنعتی موجود در استانهای دیگر پیشنهاد می آزمایشات مورد نیاز
 

 
 های دسترسي به پروژهراه -3 تصویر

 

  هارساختیز به يدسترس  -0-1
 

 دسترسي به منابع آبي 
ی و هواآب  ریتأثطول سال تحت ر معتدل دو ی کوهستانی سرد و هوااستان کردستان با دارا بودن آب 

میلی متر )بیش از دو برابر  522 بیش ازبا دارا بودن بارندگی کلی استان کردستان  به طوری قرارگرفته است، اترانهیمد

 .استهای ایران استان نیتربارندگی متوسط ایران( یکی از پر آب

 

 های تأمين برقدسترسي به زیرساخت 
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 میچگونگی و میزان تأمین آن نقش مهمی را در پیشرفت و شکوفایی بخش

دارای یك نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق بوده و چندین نیروگاه تولید برق دیگر در کنار اینکه استان کردستان 

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

 وجود نخواهد داشت. 

 

 های تأمين گازدسترسي به زیرساخت 
 توجه به قرار گرفتن در اقلیم سردسیر کشور از جمله مناطق نیازمند به انواع سوخت و بهاستان کردستان با 

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

 باشند.درصد می99ها دارای ضریب نفوذ گاز شهری نزدیك به شهرستان
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 ونقلهای حملختدسترسي به زیرسا 
های زمینی جادهو ها خصوص در کشور ایران راهکاال به حمل و نقلترین راه ارتباطی برای اولین و عمده

باشند و اغلب های اصلی ورود به استان کامالً آسفالت بوده و تقریباً در حال تبدیل شدن به بزرگراه میباشد. راهمی

 باشد.های فرعی استان آسفالته میراه

 

 های مخابراتيدسترسي به زیرساخت 
های ارتباطات مخابراتی بیش از پیش در عصر جدید که عصر ارتباطات نام گرفته اهمیت وجود زیرساخت

های آن مشکلی ندارد و تقریباً قادر به تامین شود، و استان کردستان از لحاظ مخابراتی و تامین زیرساختاحساس می

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

 هاها و محل تامين آنزیر ساخت -1 جدول

 محل تأمين زیرساخت فاصله تا محل پروژه زیرساخت مورد نياز ردیف

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 آب 1

 صنعتیشرکت شهرکهای  2 برق 2

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 گاز 3

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 مخابرات 4

 شرکت شهرکهای صنعتی 1 راه اصلی 5

 شرکت شهرکهای صنعتی 2 راه فرعی 6

 5 فرودگاه 7
کیلومتری از مرکز  5فقط یك فرودگاه و آن هم در مرکز استان و در فاصله 

 شهر سنندج قرار دارد.

8 
 

 625 بندر

اینکه بندر نزدیکی به استان وجود ندارد اما تخلیه بار از طریق  با توجه به

بنادر نیز وجود دارد و با توجه به اینکه از بنادر تا مرکز استان آسفالت بوده و 
های خوبی در مسیر قرار دارد لذا مشکلی از این لحاظ وجود تقریباً بزرگراه

 ندارد.

 ایستگاه راه آهن 9
در  ترین ایستگاه قطارنزدیك

شهر زنجان واقع شده است 
 کیلومتر 278 فاصله در

شود در آهن استان تقریباً در حال احداث است و پیش بینی می هخط را 

های همجوار برقرار های آینده ارتباط از این طریق نیز به دیگر استانسال
 شود.
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 مشخصات فنی طرح
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 طرح يفن مشخصات  -3
  محصولمعرفي  -3-1
 یرو بر شیآزما جمله از آلودگی در محیط سنجش شیآزما انجام یبرا که است یمکانزیست محیطی  شگاهیآزما  
 داده قرار یاژهیو یشگاهیآزما مواد و لیوسا شگاهیآزما در. شودیم ساخته گرد و غبار، صدا، مواد شیمیایی و ... زانیم
 .داد انجام را هاشیآزما یبرخ توانیم هاآن با که شودیم

 شررایطی  یا ماده نیرو، هر. است آنها بین متقابل روابط و انسان و جانوران  گیاهان، آب، خاك،، هوا شامل زیست محیط
 شرمار  بره  زیست محیط از عاملی عنوان به بگذارد، تأثیر آن روی بر و کند احاطه مسیر هر در را موجود یك زندگی که
 گرروه  دو بره  و باشد می خاك یا آب هوا، بیولوژیکی و شیمیایی فیزیکی، خواص در نامطلوب تغییر یك. آلودگی رودمی

 .شود می تقسیم انحطاط قابل غیر و انحطاط قابل
 آوری جمعو  انرژی و منابع از بهینه استفاده، خاك و آب هوا، آلودگی از جلوگیریعبارتند از:  زیست محیط عمده اهداف

 ضایعات اصولی دفع و
 :آزمایشگاه زیست محیطی شامل

 آزمایشگاه شیمی خاك 

 آزمایشگاه شیمی آب و فاضالب 

 آزمایشگاه پردازش تصاویر رقمی با کاربرد خاص در علوم زمین 

 آزمایشگاه پردازش سیگنال 

 آزمایشگاه گوهرشناسی 

 آزمایشگاه مرکزی نانو 

 آزمایشگاه میکروبی و بیوتکنولوژی 

 آزمایشگاه هوا و صدا 

 

 
 آزمایشگاه زیست محيطي -1 ریتصو
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 کد تجاری/گمرکي/صنعتي محصول -3-1-1

به شرح  محصوالت طرح جاری کد 311بندی آیسیك طبقه سیستم اساس بر  

 باشد.می 2جدول 
 

 کد آیسيک محصوالت مورد نظر -0جدول 

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

 

باشد لذا کد تعرفه گمرکی برای این طرح نظر به اینکه در احداث طرح فوق ارایه خدمات جایگزین محصول می
 وجود ندارد.

 

 آزمایشگاه  ضوابط احداث -3-1-2

  های همچون منازل مسکونی، بیمارستانها و .... احداث گرددنباید در نزدیکی مکانآزمایشگاه 

 باشد. مترمربع کمتر 252ها نیاید از مساحت آزمایشگاه 

  متر باشد 42/2ارتفاع آن حداقل باید. 

  قابل شستشو باشد 5/1دیوار آزمایشگاه حداقل تا. 

 یزیکی، شیمیایی و میکروبی به حداقل برسدای باشد که احتمال خطرات فآزمایشگاه باید به گونه. 

 ...... آزمایشگاه باید دارای تهویه مناسب باشد و 
 
 های جایگزین و مكمل محصولکاال -3-1-3

این در حال افزایش است و  باالیی سرعتبا های پیشرفته و جدید با توجه به اینکه استفاده از تکنولوژی      
که سالمت  ،کندهوا و در واقع محیط زیست ما ایجاد می خاك، بسیاری برای آب، ، دارای آلودگیهایهاتکنولوژی

جایگزینی  نمی توان لذاهای زیست محیطی را نشان میدهد همین امر ضرورت آزمایشگاه ،اندازدانسانها را به خطر می
 ها در نظر گرفت.برای آزمایشگاه

 
 موارد کاربرد  -3-1-1

 توان اشاره کرد:مختلف زیست محیطی به موارد زیر میهای از موارد کاربرد آزمایشگاه   
 خاك یمیش شگاهیآزما 

 اندازه مورد یپارامترهاباشند و می اهیگ انواع ,ی(صنعت و یکشاورز) خاك: سنجش مورد یهانمونه 

 آب آشامیدنی و کشاورزی 

 فاضالب و پساب خروجی کارخانجات صنعتی 

  خاص در علوم زمینآزمایشگاه پردازش تصاویر رقمی با کاربرد 

 ISICکد  نام کاال

 9223 است به جز شهرداری ها سایر فعالیتهای حفظ محیط زیست که در جای دیگر طبقه بندی نشده

http://www.mimt.gov.irw/
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اندازی افزار آنالیز تصاویر میکروسکوپی و سنجش از راه دور راه  سازی نرماین آزمایشگاه که با هدف پیاده 
  .شده است

 
  آزمایشگاه پردازش سیگنال 

ت فعالی های فناور فعال در زمینه تخصیصی برق و الکترونیكاین آزمایشگاه که با هدف رفع نیاز متقاضیان و واحد
 میکند.

 آزمایشگاه مرکزی نانو 

این آزمایشگاه با هدف توسعه فناوری نانو در بخش تحقیقات کاربردی، برقراری ارتباط پروژه های تحقیقاتی دانشگاه با  
 گیری شرکت های جدید دانش بخش صنعت و گسترش پروژه های تقاضا محور در زمینه فناوری نانو و کمك به شکل

 باشد.می بنیان با موضوع فعالیت در حوزه فناوری نانو
 آزمایشگاه هوا و صدا 

ی و اندازه گیری آالینده های زیست محیطی، ارائه و اجرای طرح های کنترل یاین آزمایشگاه در زمینه شناسا
 ، (ISO-14222) و کاهش این آالینده ها ، مشاوره در امر استقرار سیستم های مدیریت زیست محیطی

 کاربرد دارد.(HSE) ، ایمنی و بهداشت صنعتی(EIA)ارزیابی اثرات زیست محیطی
 

  ازين مورد یها رساختیز و فضا  -3-1-0
 های مورد نياز طرحساختمان -3جدول 

 واحد مساحت شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(

ل کهزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 1،122 1،122 2 3،522،222 مربع متر 322 آزمایشگاه سالن 1

 2 2 2 3،222،222 مربع متر 2 (محصول) انبار 2

 2 2 2 3،222،222 مربع متر 2 هیاول مواد انبار 3

 2 2 2 2،522،222 مربع متر 2 شگاهیازما 4

 225 225 2 3،222،222 مربع متر 75 ساتیتاس و رگاهیتعم 5

 375 375 2 3،222،222 مربع متر 125 یادار ساختمان 6

 322 322 2 3،222،222 مترمربع 122 یرفاه ساختمان 7

 0،202 0،202 2 جــمـع کــل)ميليون ریال(

       11،999 جمع کل)یورو(

 

 باشد.می 4جدول میزان مورد نیاز فضای زیر ساختی به شرح 
 سازی طرح   هزینه محوطه -1جدول 

        

 ردیف
 واحد مقدار شرح

هزینه واحد 

 )ریال(

کل  هزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 16 16 2 52،222 مترمربع 322 خاکی وتسطیحعملیات  1

 319 حصارکشی پیرامون زمین 2
متر 

 مربع
222،222 2 64 64 

 52 52 2 282،222متر  187 خیابان کشی و آسفالت 3
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 مربع

 143 فضای سبز 4
متر 
 مربع

35،222 2 5 5 

 5 5 2 2،522،222 عدد 2 روشنایی محوطه 5

 110 110 2 جـمـع کــل

(وروی)کــل جـمـع  3،100       

    

                                                                                 

  آالت نيماش و زاتيتجه  -3-1-1

 باشد.می 5 جدولبه شرح تجهیزات مورد نیاز  
 آالت موردنياز خط توليدتجهيزات و ماشين -0 جدول

 عنوان تجهيزات مورد نياز مورد نياز تجهيزات عنوان

تجهيزات 
 آزمايشگاه
شيمي 
 خاك

PHکولیس  متر 

 پنس و لوپ کنداکتومتر

 اسپکتروسکوپ آب مقطرگیری

 دایکروسکوپ فیلم فتومتر

 BOX اسپکترومتر

 آموزشیCHEALSEAFILTER آون

تجهیزات  ترازو
آزمایشگاه 

 نانو

 PECVDتجهیزات الیه نشانی

 DC/RFالیه نشانی اسپاترینگ شیکر

 دستگاه تبخیر حرارتی دستگاه عصاره گیر

 اسپری پایرولیزیر هود

 اسپین کوتینگ کوره

 ((CVDچگالش از فاز بخار شیمیایی سانتریفیوژ

 آسیاب سیارهای پرانرژی هات پلیت

تجهیزات 

 آزمایشگاه

 شیمی آب

 و فاضالب

PHتجهیزات  متر
آزمایشگاه 
میکروبی و 
 بیوتکنولوژی

 لیتری 53انکوباتور

 انکوباتور شیکرار یخچالدار کنداکتومتر

 CO2انکوباتور آب مقطرگیری

 هود المینارکالس اسپکترومتر

 لیتری 75اتوکالو یون متر

 آب مقطرگیری 7222فتومتر

 دیونایزر ترازو

 شیکر
به همراه اتصاالت CO2کپسول

 مربوطه

 انکوباتور تحقیقاتی دیجیتال هود

 اتوکالو رومیزی دیجیتال سانتریفیوژ

 آون دیجیتال دستگاه جذب اتمی

 میکروفویژ یا میکرو سانتریفیوژ PCDدستگاه 
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 اروپایی، آالتماشین واردکننده هایشرکت از قیمت استعالم پایه بر دیتول خط ازین مورد زاتیتجه کل متیق

. است شده محاسبه الیر ونیلیم 8،722 ال،یر 45222 وروی هر یازا به که است شده آورد بر یورو 193،333  با برابر
 محاسبه وروی 6،222 معادل الیر ونیلیم 272 زین یادار ملزومات و یکارگاه زاتیتجه نهیهز صورت نیهم به نیهمچن
 . .است شده

 
  واسطه قطعات و هياول مواد  -3-1-1

 است ارایه شده به شرح آزمایشگاه زیست محیطینیاز مواد اولیه مورد 

 ارایه شده است  6جدول  

 مواد اوليه مورد نياز  -1جدول  

 ماده اوليه شرح

 سنسورهای الکتروشیمیایی

 فیلتر جاذب گرد وغبار و رطوبت

 کالیبراسیونگاز 

 ریال تخمین زده شده است. ونمیلی 18،222 مطابق قیمت استعالم شده  مصرف مواد اولیه در یك سال برابر با
  يانسان منابع و تیریمد -3-1-9

 

 برداریمدیریت و منابع انساني طرح در زمان بهره -1 جدول

 )ریال( حقوق پایه تعداد مهارتسطح  ردیف

 منبع تغذیه الکتریکی هات پلیت

 سیستم الکتروفورز عمودی انکوباتور

BODلیتری 25اتوکالو  متر 

CODگرم 21221ترازو با دقت متر 

 گرم212221ترازو با دقت  VARIO ELدستگاه 

تجهیزات 
آزمایشگاه 
 گوهرشناسی

 هیتر مگنت دار چشمیمیکروسکوپ سه 

 بن ماری شیکردار میکروسکوپ سنگ شناسی

 مترPH هولدر

 میکروسکوپ پالسکوپ

 یا استریومیکروسکوپلوپ  رفرکتومتر

آزمایشگاه  تابیر اپتیك
 هوا و صدا

 صداسنج

 غبارسنج محیطی ترازوحساس

 گازسنج MASTER STONدستگاه 

UV گازسنج محیطی 

 غبارسنج دودکش PATTEN EFFECTلنز 

 9،122 (ریالميليون قيمت ماشين آالت )
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 11،222،222 7 متخصص 1

 7،222،222 15 ماهر 2

 5،222،222 4 غير ماهر 3

 

 نيروی انساني در زمان ساخت و راه اندازی -3-1-9

 :6 تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز 

 :16تعداد نیروی کار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز 

  :2 تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز 
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 چهارمفصل 

 

 

 مالکیت و مجوزهای قانونی
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  يقانون یمجوزها و تيمالك  -1
 نيزم تيمالك  -1-1

. دارد قرار سنندج شهر مرکز در و سنندج شهرستان یشهردار به متعلق طرح، یاجرا جهت نظر مورد یهانیزم
 .شود دریافت استان های ذی ربطو سازمان محیط زیست سازمان از الزم مجوز است کافی زمین تهیه برای

 

  ازهايامت و معنوی مالكيت  -1-0
 ارایه هایشرکت و باشدمی موجود کشور داخل در محصول تولید دانش آمده عمل به هایبررسی به توجه با

ی امتیاز گرفتن اختیار در به نیازی نتیجه در. داد خواهند ارایه خریدار به را فنی جزییات از بخشی هم آالتماشین کننده
 .نیست معنوی مالکیت حقوق پرداخت  و مشخص
 

  يقانون یمجوزها -1-3
 باشد.می 8 جدولمجوزهای مورد نیاز به شرح 

 ازين مورد یمجوزها -9 جدول

 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز
 محیط زیست بررسی خواهد شداز طریق سازمان  مجوز اولیهقبل از درخواست  استعالم بیمه

 مجوز اولیهقبل از درخواست  استعالم مالیات
محیط زیست به منظور عدم بدهی به سازمان امور مالیاتی معرفی  سازمان قیطر از

  خواهند شد.

 در ابتدای کار مجوز اولیه
در ابتدا درخواست متقاضی توسط این سازمان بررسی شده و پس از بررسی الزم 

 صادر خواهد شدمجوز فوق 

 پس از صدور مجوز اولیه منایع طبیعی
پس از معرفی متقاضی از سوی سازمان محیط زیست به شهرداری استان کردستان 
شهرستان سنندج در یك مکان مشخص که دارای کلیه زیرساختهای مورد نیاز باشد 

 زمین فوق تعیین خواهد شد.

 بعد از تعیین محل اجرای طرح مجوز محیط زیست
در صورت عدم آلودگیهای زیست محیطی در مکان مشخص شده مجوز فوق 

 صادرخواهد شد

 بعد از تاییدیه محیط زیست مجوز بهداشت
پس از طی مراحل باال و ساخت و سازهای مورد نیاز مکان فوق از لحاظ بهداشتی 

 باید استانداردهای الزم را داشته باشد

 مجوز نهایی
زیست سازمان محیط بعد از تایید 

 و سازمان بهداشت
پس از صدور مجوزهای الزم از سوی مراکز و سازمانهای ذی ریط مجوز نهایی از 

 سوی سازمان محیط زیست صادر خواهد شد
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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 -9 جدول

 عنوان ردیف
 (عددساله گذشته) 5برای دورة 

1387 1388 1389 1392 1391 

 352 352 347 343 338 1میزان تولید داخلی 1

 - - - - - 2میزان واردات 2

 - - - - - 2میزان صادرات 3

 352 352 347 343 338 (1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی) 4

 65،789 65،789 65،789 65،789 65،789 3میزان تقاضای ساالنه برای محصول 5

 65،437 65،439 65،442 65،446 65،451 (5-1-2+3)  کمبود)مازاد( عرضه 6

 17،852،222 15،172،522 12،896،625 12،962،131 9،317،812 )ریال( 4قیمت متوسط فروش محصول 7
 

 

 آینده سال پنج در رقابت و بازار يبررس -12 جدول

 عنوان ردیف
 (عدد) ساله آینده 5برای دورة 

1392 1393 1394 1395 1396 

  372   366   363   359   356  میزان تولید داخلی 1

    -     -     -     -     -  میزان واردات 2

    -     -     -     -     -  میزان صادرات 3

  372   366   363   359   356  (1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی) 4

  121،225   92،867   85،199   78،164   71،712  میزان تقاضای ساالنه برای محصول 5

  122،855   92،521   84،836   77،825   71،355  (5-1-2+3کمبود)مازاد( عرضه) 6

 21،222،222 )ریال(محصول قیمت متوسط فروش 7

 
 
  

  هدف بازار يمعرف -0-1
 های آزمایشگاه تعداد 92با توجه به اینکه در استان کردستان طبق لیست ارایه شده سازمان محیط زیست در سال 

که هفت مورد آن مراکز معاینه فنی و یك مورد آزمایشگاه هوا و صدا می باشد لذا  مورد می باشد. 8معتمد این سازمان 
توان بازار هدف را می .وجود آزمایشگاهی در استان که همه موارد آالیندگی های محیط زیست را بررسی کند الزم است

در این  .در نظر گرفتلرستان  ،همدان ،مانند کرمانشاه )واحدهای صنعتی استان( و نیز منطقه غرب کل استان کردستان
 می باشد. 5های زیست محیطی کمتر از رشد صنعت تعداد آزمایشگاه برخالفاستانها نیز 

 
                                                           

 mimt.gov.irتارنمای وزارت صنعت1 معدن و تجارت:  -1 
 www.tccim.ir: تهران یکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاقتارنمای  -2 

درصدی برای تعداد واحدهای صنعتی در کشور ومیزان رشد تعداد آزمایشگاه  9با توجه به آمار سایت شرکت شهرکها و پورتال محیط زیست و در نظر گرفتن رشد  -3 
 است.درصد از واحدهای فعال صنعتی اقدام به انجام این آزمابشات نمایند محاسبه شده  25نکه تنها در نظر گرفته ، و با توجه به ای 2121های زیست محیطی که برابر 

 های فروشنده.استعالم از شرکت -4 
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 ششمفصل 
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 پيشرفت فيزیكي طرح تاکنون:              -1

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

 شده است. های استان پیشنهادپتانسیل
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 هفتمفصل 
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 بندی اجرای طرحعملياتي و زمانبرنامه  -1
باشد مدت زمان اجرای طرح بعد از حصول اطمینان از تأمین مالی می 11جدول زمانبندی طرح جاری به شرح 

 .اه خواهد بودبانکی شش م وانعقاد قرارداد

 جدول زمان بندی اجرای طرح -1-1
 

 بندی اجرای طرحپيش بيني برنامه زمان -11جدول 

 

 مدت: ماه

 شرح                                  

 

 مدت زمان موردنياز

1 0 3 1 0 1 1 9 9 12 11 10 

             مهندسيانجام مطالعات پيش

             کسب مجوزهای الزم 

             تأمين خدمات مهندسي

             سازیخرید زمين و آماده

             انتخاب مجری طرح )پيمانكاران(

             اقدام برای تأمين مالي وانعقاد قرارداد 

             تجهيز کارگاه

             سازیمحوطهسازی و تكميل عمليات ساختمان

             تجهيزاتسفارش، خرید 

             تأسيسات

             تجهيزاتاندازی نصب و راه

             استخدام و آموزش کارکنان

             برداریبهرهاخذ پروانه

             ارایه خدمات
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 هشتمفصل 

 

 

 برنامه مالی طرح
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 پروژه يمال برنامه  -9
 لیتبد بیضر و هستند هم معادل فقط فوق یپول یواحدها که است شده آورده یپول واحد نوع دو لیذ یمال جداول در

 .باشد یم الیر 45222 معادل وروی هر آنها

  ها نهیهز برآورد -9-1
 هانهیهز برآورد -10 جدول

 

 هزینه )معادل یورو( هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف
       434،621  19،558 گذاری ثابت سرمایه 1

       111،362  5،211 هزینه های عملیاتی )سرمایه در گردش( 2

       545،981  24،569 هزینه تأمین مالی 3

 

 (ایهیسرما هاینهیهز) ثابت یگذار هیسرما برآورد -13 جدول
 

 موضوع ردیف
 هزینه

 )ميليون ریال( 

 هزینه 

 )معادل یورو(

 126،667 5،722 هزینه خرید زمین 1

 3،152 142 محوطه سازی و بهبود زمین 2

 44،889 2،222 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3

 193،333 8،722 تجهیزات تولیدی ماشین االت و 4

 42،896 1،932 تجهیزات خدماتی و جانبی 5

 - - تجهیزات حفاظتی و محیط زیستی 6

 - - هزینه های سربار 7

 مخارج پیش از تولید 8

 5،274 228 مطالعات پیش از سرمایه گذاری

 4،396 198 مدیریت و سازماندهی پروژه

 - - تحصیل تکنولوژی

 14،214 642 های پیش بینی نشدههزینه  9

 131،101 19،009 جمع

 

 یيات هزینه در گردش جز -11 جدول

 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 هزینه

 )معادل یورو( 

       111،902  01،311 هزینه های جاری

       422،222  18،222 مواد اولیه 1

       24،383  1،297 نیروی انسانی 2

       11،634  524 بازاریابی )به استثنای نیروی انسانی( 3

4 
سایر هزینه 
 های جاری

       4،812  217 سوخت 

       11،934  537 تعمیرونگهدارى 

       22،256  993 متفرقه 

 - 2 استهالك 

 - 2 بیمه 
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 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 هزینه

 )معادل یورو( 
 هزینه اجاره زمین

 )بعد از بهره برداری( 
2 - 

 - 2 ه. ق.ا بهره بردارى
 - 2 سود تسهیالت بانکی 

       119،009  0،330 هزینه های ثابت

 - 2 مواد اولیه 5

       63،229  2،835 نیروی انسانی 6

 - 2 بازاریابی )به استثنای نیروی انسانی( 7

       28،697  1،291 هزینه استهالك 8

9 

سایر 
های هزینه

 ثابت

       1،223  54 سوخت 

       2،983  134 تعمیرونگهدارى 

       2،473  111 متفرقه 

       597  27 بیمه 

 - 2 هزینه اجاره زمین )بعد از بهره برداری(
       947  43 ه. ق.ا بهره بردارى

       18،652  839 سود تسهیالت بانکی 

       093،319  01،120 جمع

 
 

 ياتي در ظرفيت اسمي اطالعات عمل -10 جدول

 شرح

 هزینه متغير هزینه ثابت جمع

 درصد معادل یورو ميليون ریال
 مبلغ

 درصد
 مبلغ

 )معادل یورو( )ميليون ریال( )معادل یورو( )ميليون ریال(

 - - 1220 - - 20 - - مواد خارجي

 422،222 18،222 1220 - - 20 422،222 18،222 مواد داخلي

 422،222 18،222 1220 - - 20 422،222 18،222 جمع مواد اوليه

 24،383 1،297 350 45،283 2،238 650 69،667 3،135 دستمزد توليدی

 4،812 217 820 1،223 54 220 6،215 271 سوخت

 11،934 537 820 2،983 134 220 14،917 671 تعميرونگهدارى

 22،256 993 50 2،473 111 50 24،532 1،124 متفرقه

 - - 20 28،697 1،291 1220 28،697 1،291 استهالک

 - - 20 17،725 798 1220 17،725 798 حقوق کادر اداری

هزینه توزیع و 

 فروش
524 11،634 20 - - 1220 524 11،634 

هزینه دفتر 

 مرکزی
- - 1220 - - 20 - - 

 - - 20 597 27 1220 597 27 بيمه
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هزینه اجاره زمين 

)بعد از بهره 

 برداری(

- - 1220 - - 20 - - 

ه. ق.ا بهره 

 بردارى
43 947 1220 43 947 20 - - 

سود تسهيالت 

 بانكي
839 18،652 1220 839 18،652 20 - - 

 111،902 01،311 ــ 119،009 0،330 ــ 093،319 01،120 جمع

 

  درآمدها برآورد -9-0
  یبردار بهره از پس اول سال 0 در پروژه یآمدها در -11 جدول

 1فصل  3فصل  0فصل  1فصل  موضوع ردیف
جمع 

 1سال 
 0سال  1سال  3سال  0سال 

 داخلی منابع 1
 27،573 24،462 21،346 17،782 14،636 3،659 3،659 4،391 2،927 میلیون ریال

 612،727 543،546 474،364 395،163 325،245 81،311 81،311 97،573 65،249 یورومعادل 

 قراضه ارزش 2
 ثابت های دارائی

 2 2 2 2 2 - - - - میلیون ریال

 - - - - - - - - - وروی معادل

3 
 دفتری ارزش

 در سرمایه
 گردش

 2 2 2 2 2 - - - - میلیون ریال

 - - - - - - - - - وروی معادل

 سایر 4
 2 2 2 2 2 - - - - میلیون ریال

 - - - - - - - - - وروی معادل

 

  پروژه یبردار بهره زمان مدت  -9-3
 سال 16حداقل 

  یسر به سر نقطه ليتحل  -9-1
سایر موارد مربوط به تحلیرل  باشد. درصد می 1711به محاسبات مالی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر  توجهبا 

 نقطه سر به سر در جدول زیر آمده است:
 رحطتحليل نقطه سربسر  -11 جدول

 واحد شــرح

 آزمایش 428 مقدار تولید در نقطه سربسر

 مبلغ فروش در نقطه سربسر
 میلیون ریال 899617

 معادل یورو 199،927

 درصد 1711 استفاده از ظرفیت اسمی در نقطه سربسردرصد 

 درصد 5913 حاشیه سود
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  دهیفا – نهیهز ليتحل -9-0
 پروژه يبازده یها شاخص جدول -19 جدول

       33،253  ارزش حال کل هزینه دوره اجرا و بهره برداری

       88،252  درآمد دوره اجرا و بهره برداریارزش حال کل 

       NPV  55،197خالص ارزش فعلی 

       B/C  2167نسبت درآمد به هزینه 

       IRR  75182نرخ بازده داخلی 

 
  



32 

 
 

 

  پروژه تيحساس زيآنال انجام  -9-1
محاسربه   IRRباشد که در ایرن نقطره   درصدی فروش می 12 کاهشمقدار نرخ بازده داخلی مربوط به  کمترین

های تولیرد  گذاری و هزینههای سرمایهبر حسب تغییرات قیمت فروش، هزینه IRRتغییرات  باشد. میدرصد  5818شده 
 .آمده است1 نمودارشده در 

 
 
 

 
 تحليل حساسيت -1 نمودار

  

12 8 4 0 -4 -8 -12

قيمت فروش 92.5 87 81.4 75.8 70.2 64.5 58.8

کل هزينه توليد 65.1 68.7 72.2 75.8 79.4 83.1 86.7

کل سرمايه ثابت 68.3 70.6 73.1 75.8 78.7 81.8 85.1

قيمت فروش

کل هزينه توليد

کل سرمايه ثابت
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  یبند جمع -9-1
 "پروژه یاقتصاد مباحث خالصه " -19 جدول

 ظرفيت اسمي و واحد آن نام محصول توليدی (ISICفعاليت با ذکر کد )عنوان دقيق  نوع فعاليت

 آزمایش 2،522 ستیز طیمح شگاهیآزما 9223 خدماتی

 ازين مورد يانسان یروين ساالنه گردش در هیسرما ثابت یگذار هیسرما کل اجرا دوره طول

 نفر 26 (وروی معادل)  111،362 (الیر ونیلیم) 5،211 (وروی معادل)  434،621 (الیر ونیلیم) 19،558 ماه 12

 بازده نرخ

 IRR يداخل
 يمتقاض آورده NPV  يفعل ارزش خالص

 نهیهز به منافع نسبت

B/C* 

 2167 (وروی معادل)   422،359 (الیر ونیلیم) 19،226 (وروی معادل)  1،226،598 (الیر ونیلیم) 55،197 75182

 

  پروژه یاجرا دوره در ارز نرخ راتييتغ برآورد  -9-9
باشد، ولی برا ایرن وجرود    صورت دقیق ممکن نمیبینی نرخ ارز بهپیش 1391ارزی در سال  نوساناتبا توجه به 

 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 سرمایه -9
  ازين مورد یارز هیسرما -9-1
 بعد یهاسال یبرا. است شده گرفته نظر در تجهیزات نیتام نهیهز فقط( ساخت دوره)اول سال در22 جدول به توجه با

 در یدیتول واحد نیا و شود نیتام کشور خارج از د،یتول تیظرف به توجه با ازین مورد هیاول مواد کل زانیم درصد 35 اگر
 در لذا دهد شیافزا را خود تیظرف درصد 12 ساالنه بتواند و دینما کار به شروع خود تیظرف درصد 62 با دیتول اول سال
 .است شده محاسبه شیافزا درصد 12 صورت به زین هیاول مواد مقدار یبعد یهاسال

 سرمایه ارزی موردنياز طرح -02 جدول

 

  ازين مورد هیسرما نيمأت و مشارکت نحوه -9-0
 هیسرما نیتأم در کهنیا به نظر. است شده مشخص گذارهیسرما شرکت و عامل بانك نیب مشارکت نحوه 21 جدول در

 آزمایشگاهتجهیزات  هیکل نیتأم یخارج گذارهیسرما یبرا لذا دارد وجود یداخل و یخارج دارسهام وجود امکان  شرکت،
 اگر و است شده زده نیتخم  وروی 193،333تجهیزات نیتأم یبرا یخارج گذارهیسرما سهم. است شده گرفته نظر در

 به ثابت یگذار هیسرما نیتام نحوه شود، نیتأم کشور داخل عامل بانك و یداخل دارسهام لهیوس به یگذارهیسرما یمابق
 بانك سهم عنوان به درصد 52 زین گردش در هیسرما کل از ،یداخل دار سهام درصد 22 و بانك سهم درصد82 صورت
 و تجهیزات آزمایشگاه با همراه طرح اجرای محل. گرددیم نیتام یداخل دار سهام توسط زین درصد 52 و عامل

 .گرفت خواهند قرار استفاده مورد بانکی هایتضمین تریناصلی عنوان به موجود، تأسیسات
  طرح هیسرما نيتأم و مشارکت نحوه -01 جدول

 شرح
 جمع مورد نياز انجام شده

 درصد
 معادل یورو ميليون ریال معادل یورو ميليون ریال معادل یورو ميليون ریال

 سهم شرکت

 20 - - - - - - سرمایه

 770 422،359 19،226 422،359 19،226 - - جاری شرکا

 770 422،359 19،226 422،359 19،226 - - جمع سهم شرکت

 سهم بانك

تسهیالت 
 ریالی

 120 67،956 3،258 67،956 3،258 - - بلند مدت

 120 55،667 2،525 55،667 2،525 - - کوتاه مدت

 230 123،622 5،563 123،622 5،563 - - جمع تسهیالت ریالی

 20 - - - - - - تسهیالت ارزی

 230 123،622 5،563 123،622 5،563 - - جمع سهم بانک

 1221 545،981 01،019 545،981 01،019 - - جمع  کل

 

 (وروی)  ازين مورد ارز زانيم (الیر ونيليم) هیسرما زانيم سال ردیف

       193،333        8،722  اول )دوره ساخت( 1

       84،222        3،782  دوم 2

       98،222        4،412  سوم 3

       112،222        5،242  چهارم 4

       126،222        5،672  پنجم 5
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  هیسرما بازگشت زمان   -9-3
 زمان بازگشت سرمایه -00 جدول

 دوم سال دوره بازگشت سرمایه)سال(

 520 برگشت()معکوس دوره  نرخ بازگشت ساالنه
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 دهمفصل 

 

 

ها و مزایای ها، ویژگیمشوق

 طرح
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  طرح یایمزا و هايژگیو ها،مشوق -12
 توان موارد زیر بر شمرد:مزایای خاص این طرح را می

  ( گذاریسند توسعه اشتغال و سرمایهاشاره به طرح در دو سند مادر و باالدستی استان کردستان- )سند آمایش 

 وجود نیروی متخصص در منطقه 

 
 گذاری در استان کردستان عبارتند از:های سرمایهمشوق چنین برخی از اصلی ترینهم

  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 

 12شهرستان از  8در مناطق محروم استان، شامل  برداری واحد تولیدیمعافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره 
 شهرستان استان

که استان  13/12/1389مناطق غرب و شرق کشور مصوب  ای درگذاری توسعهبه موجب طرح توسعه و تسهیل سرمایه
 :گذاری در استان لحاظ شده استهایی به شرح زیر برای سرمایه، مزیتگیردکردستان را نیز در بر می

  ،نرخ سود تسهیالت اعطایی ریالی و ارزی اعطایی برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی
نامه به مدت ده سال به میزان پنجاه گردشگری مناطق موضوع این تصویبکشاورزی، فرهنگی، خدماتی و 

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

 هایدرصد از سرجمع اعتبارات طرح 15های موضوع طرح، حداقل ساالنه عالوه بر سهم معمول استان 
نامه به ( این تصویب1فنی و اعتباری مندرج در بودجه ساالنه در مناطق موضوع تبصره ماده ) هایکمك
ها و واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی و خدماتی که دارای توجیه فنی اقتصادی و طرح

 یابد.مالی است اختصاص می

 ن، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایراشرکت
درصد  هنامه حداقل پانزدهای موضوع این تصویبملی صنایع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استان

چهارم  ه( قانون اصالح موادی از قانون برنام29های جدید خود از محل منابع موضوع ماده )گذاریاز سرمایه
های غیر دولتی در گذاری مشترك با بخش( قانون اساسی را به سرمایه44های کلی )توسعه و اجرا سیاست

 دهند. مناطق موضوع طرح اختصاص می

 کشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق کشور که  ،های بزرگ تولیدی، صنعتی، معدنیطرح
 اضا در شورا تعیین تکلیف شوند.نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تق

  ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسب با نیاز است که به منظور تقویت بانك موظفبانك مرکزی
 ها قرار دهد.نامه در اختیار آنهای موضوع این تصویبهای استانبانك

 تصویب و پرداخت تسهیالت به  نامه در مورد بررسی،های موضوع این تصمیمهای استاناختیارات بانك
 یابد.میلیارد ریال و ده میلیون دالر منابع ارزی افزایش می صدیكهای تولیدی و اقتصادی تا سقف طرح

 ربط های ذیریزی و توسعه استانجمهور و شورای برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسمعاونت برنامه
های مناطق موضوع ها و طرحو استانی مصوب ساالنه پروژهای ملی ، اعتبارات تملك دارایی سرمایهموظفند

 تخصیص دهند. درصد 122طرح 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 
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 نکته زیر اشاره نمود:توان به دو گذاری خارجی میدر رابطه با سرمایه

 میمستق مشارکت قیطر از یرانیا یخصوص بخش یبرا مجاز یاحوزه هیکل در یخارج میمستق یگذار هیرماس 
 هیسرما هیسرما سهم درصد، موجود یهاشرکت در ای دیجد یهاطرح در چه یرانیا یشرکتها هیسرما در

 حفظ به قادر یخارج گذارانهیکه سرما بود عیشا آنچه خالف بر ،یرانیا یحقوق اشخاص در یخارج گذاران
 دولت یعموم استیس با یحت یتیمحدود نیچن. است نشده محدود باشند، ینم رانیا در سهام از 490 از شیب

 گذاری خارجی()منبع: قانون سرمایه .باشد یم تضاد در یجار قانون و یخارج یگذار هیسرما رشیپذ نهیزم در

 فیتعر یگذارهیسرما نوع هر انجام امکان که یقرارداد باتیترت شکل به یخارج “میرمستقیغ“ یگذار هیسرما 
 که یباتیترت گرچه. سازدیم فراهم را میمستق یگذارهیسرما جزهب ،یخارج یگذارهیسرما قیتشو قانون در شده

 مشارکت باتیترت به محدود اندهشد شناخته تیرسم به یخارج یگذارهیسرما تیحما و قیتشو قانون در
 اما باشند یم( BOT) یواگذار و یبردار بهره ، ساخت یهاروش انواع و( Buy Back) متقابل عیب ، یمدن
 مختلف انواع به توان یم مثال عنوان به. شوندیم یبندمیتقس یمختلف انواع به خود فوق باتیترت از كیهر

 و ،اجاره ،ساختیبردار بهره و كیتمل ساخت ،(BOOT) انتقال و یبرداربهره ك،یتمل ، ساخت یروشها

 یاهپروژ یمال نیتام باتیترت نیهمچن و هاآن رینظا و( ROT) انتقال و یبردار بهره ،یبازساز ،( BLT)انتقال
 واجد ای لیما یخارج گذار هیسرما آن در که یگذار هیسرما نوع هر گرید انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و

 عنوان با که عیوس طبقه نیا در نباشد مشترك شرکت تیمالک و هیسرما از یسهم داشتن یبرا الزم طیشرا
 گذاری خارجی()منبع: قانون سرمایه .ردیگ یم جا شود یم شناخته “میمستق ریغ“ یگذار هیسرما

 
 


