
 

  

 سنجيپيش امكانگزارش 

 فني، اقتصادی و ماليمطالعات  

 

تولید بتن گازی و قطعات 

   AACسبک بتنی 



2 

 
 

 

 فهرست مطالب
 5 طرح يمال و یاقتصاد ،يفن مطالعات دهيچك: اول فصل -1

 7 طرح تيموقع -2

 7 استان -2-1

 8 شهرستان -2-2

 9 پروژه تیموقع -2-3

 11 هارساختیز به یدسترس -2-4

 13 طرح يفن مشخصات -3

 13................................................................................................ محصول یمعرف -3-1

 14                                                                               محصول صنعتی/گمركی/تجاري كد -3-1-1

 14                                                                                                       یفن مشخصات -3-1-2

 11                                                                              محصول مكمل و جایگزین هايكاال -3-1-3

 11                                                                                                          كاربرد موارد -3-1-4

 11................................................................................................... طرح يازهاین -3-2

 11                                                                                    ازین مورد يها رساختیز و فضا -3-2-1

 11                                                                                            آالت نیماش و زاتیتجه -3-2-2

 17                                                                                         واسطه قطعات و هیاول مواد -3-2-3

 18                                                                                             ینانسا منابع و تیریمد -3-2-4

 18                                                                     يانداز راه و ساخت زمان در یانسان يروین  -3-2-1

 22 يقانون یمجوزها و تيمالك -4

 21................................................................................................... نیزم تیمالك -4-1

 21...................................................................................... ازهایامت و معنوي مالكیت -4-2

 21............................................................................................... یقانون يمجوزها -4-3

 23 رقابت و بازار یبررس -1

 24.............................................................................................. هدف بازار یمعرف -1-1

 25 تاکنون طرح يكیزيف شرفتيپ -6

 27 طرح یاجرا یبندزمان و ياتيعمل برنامه -7

 27................................................................................. طرح ياجرا يبند زمان جدول -7-1

 22 پروژه يمال برنامه -8

 29................................................................................................ ها نهیهز برآورد -8-1



3 

 
 

 

 31..................................................................................................درآمدها برآورد -8-2

 31................................................................................. پروژه يبردار بهره زمان مدت -8-3

 31....................................................................................... يسر به سر نقطه لیتحل -8-4

 31.......................................................................................... دهیفا – نهیهز لیتحل -8-1

 32.................................................................................... پروژه تیحساس زیآنال انجام -8-1

 33......................................................................................................يبند جمع -8-7

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

 35 تضامن و نيتأم روش ،یاهیسرما یازهاين -2

 31......................................................................................... ازین مورد يارز هیسرما -9-1

 31...................................................................... ازین مورد هیسرما نیتأم و مشاركت نحوه -9-2

 31.......................................................................................... هیسرما بازگشت زمان -9-3

 37 طرح یایمزا و هايژگیو ها،مشوق -12

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 
 

 

 

   

 فصل اول

 

 دهیچک

 یمال -یاقتصاد – یفن مطالعات



1 

 
 

 

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

 

 AACبتن گازی و قطعات سبک بتني  نام محصول

 محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده
، عراق، بازار هدف: مصرف داخل کشور -شهرک صنعتي دهگالن

 شرق ترکيه

 ایزوالسيون کف –ایزوالسيون پشت بام  -سازیساختمان موارد كاربرد محصول

 مترمكعب 22222 ظرفیت پیشنهادي طرح

 پودر آلومينيوم –سيمان  – سيليسي ماسه مواد اولیة اصلی

در بازار محصول در آغاز دورة كمبود عرضه یا تقاضاي پیش بینی شده 
 برداريبهره

 متر مكعب هزار 22

زمین، ابنیه و مستحدثات 
 مورد نیاز

 13222 زمین )متر مربع(

 4222 فضاي تولید )متر مربع(

 2222 انبار )متر مربع(

 112 تأسیسات )متر مربع(

 322 اداري )متر مربع(

مصرف ساالنة تسهیالت 
 زیربنایی

 45222 مكعب(آب )متر 

 862222 برق )كیلووات ساعت(
گاز)متر مكعب(/ سایر سوختهاي 

 مایع)لیتر(
 مترمكعب 222گاز 

 (یورو) مورد نیاز گذاري ثابتسرمایه
 )میلیون ریال( مورد نیاز گذاري ثابتسرمایه

  ميليون یورو 1885

 ميليون ریال 82223

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

 هزار یورو 164

 ميليون ریال 7373

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

 ميليون یورو 2821

 ميليون ریال 22276

 77 زایی )نفر(نیروي انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاريكل سرمایهسهم آوردة نقدي سهامدارن در 
 ميليون ریال 63212

 ميليون یورو 184

 سایر منابع مورد نیاز

 كوتاه مدت
 ميليون ریال 3715

 هزار یورو 8285

 بلند مدت
 ميليون ریال 23352

 هزار یورو  512

 ماه 12 دورة زمانی ساخت طرح

 درصد 32 گذاريطرح براي كل سرمایه (IRR)نرخ بازده داخلی 

 درصد 75 (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 جاي داده  2 حدود 1381در سال نفر جمعیت 1438111 بااستان كردستان 

میلیون متر مكعب و  7171باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان كیلومتر مربع مساحت می 29137داراي استان است. 

 این از باشد كهمیلیارد متر مكعب می 1هاي استان میلیون متر مكعب است و حجم آب رودخانه 1411آب زیر زمینی 

 به كشور مستعد هاياستان از یكی كردستان استان  حیث این از و است مرزي آب روان آن از درصد 14 بر بالغ میزان

 رود. می شمار

 مورد 7 برداريبهره دست در سدهاي تعداد و مورد 11 استان احداث دست در سدهاي تعداد حاضر حال در

 1191باشند. آب استحصال شده در استان می سد 22 نیز كردستان استان مطالعه دست در سدهاي تعداد. باشندمی

هاي باشد. طول بزرگراهمیلیون متر مكعب می 14هاي صنعتی و آب مصرف شده در فعالیتمیلیارد متر مكعب است 

كیلومتر است.  3181هاي روستایی كیلومتر و راه 1212هاي فرعی كیلومتر، راه343هاي اصلی كیلومتر، راه 41استان 

 متر است.میلی 11819بارندگی استان نیز ساالنه 

 ونیلیم 11 از شیب كه باشدیم يبرداربهره حال در فعال معدن 211 يدارا 1391تا اواخر سال  كردستان استان

این معادن شامل  .باشدیم نفر 2111 از شیب معادن نیا ییزااشتغال. شودمی استخراج هاآن از انهیسال یمعدن مواد تن

 ت،یدولوم كا،یم سپار، فلد كوارتز،ی)ساختمان عناصرتراورتن(،  و گرانیت قرمز، مرمریت هاي تزیینی )مرمریت،سنگ

 باشد. ( میتیبار و طال مس،)شده كشف لیپتانس( و موانیآنت منگنز آهن، سنگي)فلز عناصری(، آب نمك ل،یبر ن،یفلور

اي از كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه 231با برخورداري از كردستان استان 

، باشدكردستان تا دریاي مدیترانه كمتر از فاصله تهران تا بندرعباس می فاصلهاز آنجا كه  لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 

نجا به كشورهاي اروپایی آ احل دریاي مدیترانه و ازصادرات زمینی تا سوتوان لذا از طریق مرزهاي استان به راحتی می

تواند دروازه گردد و كردستان میانجام داد و از این لحاظ استان براي كل كشور هم مزیت محسوب می و آفریقایی

  مبادالت خارجی كشور با همسایگان غربی تا اروپا باشد.

 
 موقعيت استان -1 تصویر
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 شهرستان -2-2
هاي پرجمعیت استان كردستان و قرار گیري بر محور مواصالتی مجاورت با شهرستان دلیلبهشهرستان دهگالن 

 گردد.اندازهاي توسعه در این شهرستان جهت اجراي طرح پیشنهاد میچنین وجود چشمتهران و هم-اصلی سنندج

هكتار مرتع است،  81811هكتار اراضی زراعی و 118218 دارايهكتار 189118با مساحت  دهگالن شهرستان

متر است. آب میلیون 1131باشد. منابع آب زیرزمینی شهرستان میمتر ارتفاع از سطح دریا  1711داراي شهرستان 

باشد. تأمین برق شهرستان از طریق می mg/L19713صنعتی شهرستان هیچ آلودگی میكروبی نداشته داراي سختی 

پست  1181مگاواتی و نیز  11و  31كیلوولت  21به  13در زمینه پست فشار قوي داراي دو پست  شبكه توزیع بوده و

كیلومتر راه  89( و كیلومتر راه اصلی )آسفالته 1212كیلومتر بزرگراه،  2918باشد. این شهرستان داراي فشار متوسط می

ریال و به  1224هرستان به مركز استان هزینه حمل هر تن/كیلومتر بار از مركز ش 1391در سال باشد. فرعی می

ترین فرودگاه است و فاصله نزدیك بوده ریال 981ریال و به نزدیك ترین مرز زمینی  1314ترین بندر صادراتی نزدیك

 خرمشهر  كیلومتر، از بندر صادراتی 11باشد. فاصله مركز شهرستان از مركز استان كیلومتر می 11با مركز شهرستان 

 باشد. كیلومتر می 191ترین مرز زمینی و از نزدیككیلومتر  112 و  از بندر انزلی ركیلومت 743

 

 
 موقعيت شهرستان -2 تصویر
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  پروژه تيموقع  -2-3
وضعیت شهرك هاي صنعتی  .استبینی شدهمحل قرارگیري این پروژه در شهرك صنعتی دهگالن پیش

 آمده است:  1 جدولدهگالن نیز در 

 

 1321در ابتدای سال  های صنعتي شهرستان دهگالنوضعيت شهرک -1 جدول

نام 

شهرک 

حيه یا نا

مجتمع 

 صنعتي

فاصله 

شهرک از 

مرکز 

 شهرستان

 )کيلومتر(

 وسعت 

 )هكتار(

 امكان

تهيه 

زمين 

 صنعتي

وضعيت 

 راه

 دسترسي

به برق 

 صنعتي 

 دسترسي

 به گاز

دسترسي 

 به آب

دسترسي 

 به تلفن

قيمت 

هر متر 

مربع 

 )ریال(

دسترسي 

به 

ساختمان 

صنعتي 

پيش 

 ساخته

شهرك 
صنعتی 
 1دهگالن

 - 211111 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 311123 13

 های صنعتي استان کردستان.منبع: شرکت شهرک

 

 

 
 نقشه موقعيت شهرک صنعتي دهگالن -3 تصویر
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 پروژه به يدسترس یهاراه -4 تصویر

 

  هارساختیز به يدسترس  -2-4

 دسترسي به منابع آبي 

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

میلی متر )بیش از دو برابر  111 بیش ازبا دارا بودن بارندگی كلی استان كردستان  به طوري قرارگرفته است، اترانهیمد

 .هاي ایران استاستان نیتربارندگی متوسط ایران( یكی از پر آب

 

 های تأمين برقدسترسي به زیرساخت 

جهت  نیبه همدر واقع امروزه نقطه اتكاي هرگونه فعالیت اقتصادي بر تأمین انرژي آن فعالیت قرار داشته و 

نماید. نظر به هاي مختلف اقتصادي ایفا میا در پیشرفت و شكوفایی بخشچگونگی و میزان تأمین آن نقش مهمی ر

اینكه استان كردستان داراي یك نیروگاه سیكل تركیبی تولید برق بوده و چندین نیروگاه تولید برق دیگر در كنار 

كلی در این استان شود از نظر تامین برق مصرفی مشباشد لذا پیش بینی میسدهاي موجود در استان در حال احداث می

 وجود نخواهد داشت. 

 

 های تأمين گازدسترسي به زیرساخت 

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

ها داراي ستانها داراي انشعابات گاز طبیعی شهري بوده و تمامی شهرباشد. اكثریت شهرستانخصوص گاز طبیعی می

 باشند.درصد می99ضریب نفوذ گاز شهري نزدیك به 
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 نقل و های حملدسترسي به زیرساخت 

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

باشند و اغلب در حال تبدیل شدن به بزرگراه میهاي اصلی ورود به استان كامالً آسفالت بوده و تقریباً باشد. راهمی

 باشد.هاي فرعی استان آسفالته میراه

 

 های مخابراتيدسترسي به زیرساخت 

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

هاي آن مشكلی ندارد و تقریباً قادر به تامین زیرساخت شود، و استان كردستان از لحاظ مخابراتی و تامیناحساس می

 این زیر ساخت در اقسی نقاط استان است.

 ها مشخص شده است:هاي موردنیاز طرح و محل تأمین آنزیرساخت 2 جدول در 

   

  هاها و محل تامين آنزیر ساخت -2 جدول 

 ردیف
زیرساخت 

 مورد نياز
 محل تأمين زیرساخت فاصله تا محل پروژه

 هاي صنعتیشركت شهرك 1 آب 1

 هاي صنعتیشركت شهرك 1 برق 2

 هاي صنعتیشركت شهرك 1 گاز 3

 هاي صنعتیشركت شهرك 1 مخابرات 4

 هاي صنعتیشركت شهرك 2 راه اصلی 1

 هاي صنعتیشركت شهرك 1 راه فرعی 1

 11 فرودگاه 7
مركز شهر سنندج كیلومتري از  1فقط یك فرودگاه و آن هم در مركز استان و در فاصله 

 قرار دارد.

 112 بندر 8

با توجه به اینكه بندر نزدیكی به استان وجود ندارد اما تخلیه بار از طریق بنادر نیز وجود 

هاي خوبی دارد و با توجه به اینكه از بنادر تا مركز استان آسفالت بوده و تقریباً بزرگراه
 ندارد.در مسیر قرار دارد لذا مشكلی از این لحاظ وجود 

9 
ایستگاه راه 

 آهن

 در قطار ستگاهیا نیتركینزد
 است شده واقع زنجان شهر

 لومتریك 211

هاي آینده شود در سالخط را آهن استان تقریباً در حال احداث است و پیش بینی می
 هاي همجوار برقرار شود.ارتباط از این طریق نیز به دیگر استان
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 AACقطعات بتني  -5 ریتصو
 

 طرح يفن مشخصات  -3

  محصولمعرفي  -3-1
 یك محصول بتنی با تكنولوژي پیشرفته است كه درو یا بتن اسفنجی اتوكالوي  AAC)1( اتوكالوي سبك بتن

دكتر اكسل اریكسون، استادیار تكنولوژي میالدي  1921در سال  .دهه آغازین قرن بیستم در سوئد ابداع گردید

را ساخت. او مشاهده  (Gas Concrete) ساختمان در انستیتو رویال تكنولوژي استكهلم، براي نخستین بار بتن گاز دار

كند كه متخلخل و بسیار اي بتنی ایجاد میكرد كه مخلوط آهك و سیلیس به همراه پودر سیمان و پودر آلومینیوم ماده

آوري این اما این محصول مقاومت بسیاري نداشت. وي پس از آزمایشات متعدد دریافت كه اگر عمل .اشدبسبك می

آید كه به علت وجود دست میمواد در حرارت و فشار زیاد انجام شود، یك محصول بتنی متخلخل با مقاومت باال به

  از تغییراتی در فرموالسیونشود. این محصول پس هاي گاز در آن، یك عایق خوب نیز محسوب میحباب

Autoclaved Aerated Concrete  و به اختصار AAC ها نیز از این سال قبل آلمانی 11در حدود  .نام گرفت

را تحت نامهاي تجاري مختلف تولید كردند. همگام با سوئد و آلمان، انگلستان و  AAC تكنولوژي استفاده كرده و

تولید شده را در  AAC جایگزین سیلیس كرده و مدت زیادي است كه بلوك كشورهاي اروپاي شرقی نیز خاكستر را

 .كنندساخت و ساز استفاده می

، تغییرات چشمگیري در ساختار آن  AAC در حال حاضر ، با تغییرات كوچك در فرموالسیون و فرآیند مربوط به

هاي اخیر بیش از ده است. در سالش AAC فراهم آمده و این تغییرات موجب تقویت ویژگیهاي فیزیكی و مكانیكی

از مواد ساختمانی پیش فرم یافته  AAC .را تولید و به بازار عرضه می كنند AAC كشور جهان 41تولید كننده در  411

 .نمایدباشد كه بدنه، عایق كاري و مقاومت در مقابل آتش را به شكلی ساده تامین میسبك وزن می

 AAC دو دهه  در چین و تركیه و امارات دركشورهاي نوین مصالح با وساز ساخت سازيانبوه از موفق اي نمونه

بتن سبك اتوكالوي داراي وزن كم بوده است. اخیر 

وزن آجر فشاري(، عایق عالی حرارتی و  یك چهارم)

 پایداري و رطوبت و آب برابر در زیادصوتی، مقاومت 

 و صاف بسیار سطوح سوزي، آتش مقابل در زیاد بسیار

 بتنباشد. می مالت نوع همه براي عالی چسبندگی

 واجراء زیاد سرعت با بنا ساخت براي اتوكالوي سبك

 اسكلت بدون و چهارطبقه تا سبك ساخته پیش بناهاي

 به مقاوم اتوكالوي سبك بتن باشد.مناسب می فلزي

 وآمریكا اروپا در زیست محیط علمی هايدركنفرانس سبز مصالح عنوان بهبوده و  شدید هايزلزله از حاصل ايهتنش

 به رسانی آسیب وعدم انرژي كم مصرف وقابل تولید بوده  ارزان اولیه مواد با اتوكالوي سبك بتن شود.معرفی می

  باشد.هاي آن میاز مهمترین ویژگی آلودگی كمترین تولید و طبیعت

                                                           
1 - Autoclave Aerated Concrete (AAC) 
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 تجاری/گمرکي/صنعتي محصولکد  -3-1-1

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

 کد آیسيک محصوالت مورد نظر -3جدول 
 

 

 

 

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

 

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

 .باشدمی 4جدول  محصول طرح جاري به شرح 

 شماره تعرفه گمرکي -4جدول 

 واحد سنجش حقوق ورودی شماره تعرفه گمرکي شرح

 كیلوگرم AAC 01868886 11بتن سبك 

 www.irica.gov.irگمرک جمهوری اسالمي ایران                                                    
 

 مشخصات فني -3-1-2

 به شرح زیر است: AACمحصوالت ساخته شده از بتن سبك هاي ها و مزیتمهمترین ویژگی

 خارجی و اخلید هاي دیوار در استفاده مورد انرژي در جوییصرفه و ساختمان صنعت در سبك ايپدیده 

 پارتیشن انواع و

 سفال یك چهارمآجر و  به میزان یك پنجم به میزان اجرایی تیم دستمزد كاهش 

 سفال یك سومآجر و  یك چهارمبه میزان  سازه مرده بار  كاهش 

 سفال و آجر دیوار درصد 11 تا 31 به میزان دیوار در مصرفی مالت میزان 

 بافت دلیل به روكار تجهیزات و نصب كاري، اره سوراخكاري، عملیات انجام در العادهفوق قابلیت 

 درصد 11 محصول با شده اجرا هايساختمان در برودتی و حرارتی تأسیسات حجم كاهش ،یكپارچه

 سفال. و آجر با اجرا شده هايساختمان

 11هاي اجرا شده با بتن سبك گازي،كاهش حجم تأسیسات برودتی و حرارتی در ساختمان٪ 

 هاي آجري و سفالیساختمان

  هاي مستقیم آتشمقاومت بسیار باال در مقابل حریق و شعلهداراي 

 برابر با   هدایت حرارتی W/m.k1117  

  شاخص متراژ كار در یك روز بتنAAC   مترمربع است. 37برابر با 

  سهولت كار با  كردن با بتن سبك گازي نیاز به تخصص خاصی ندارد. با توجه به ابعاد وكاردر نهایت

 یابد.بتن سبك گازي سرعت اجرا نیز نسبت به آجر و سفال تا دو الی سه برابر افزایش می

 ISICکد  نام کاال

 AAC 60168862بتن سبك 

http://www.mimt.gov.irw/
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 های جایگزین و مكمل محصولکاال -3-1-3

بتن سبك  ،CLCهاي بلوكتوان به از جمله می. كاالي جایگزین می توان تصور نمود چندبراي بتن سبك گازي 

دلیل وزن زیاد هاي سیمانی بهاشاره نمود. بلوك هاي سیمانیسیپوركس و بلوكسایلكس،  ،تیبتن سبك با پرللیكا،  با

 را خواهند داشت.  AACهاي اند و سایر محصوالت مذكور قابلیت رقابت با بلوكتقریباً منسوخ شده

 موارد کاربرد  -3-1-4

  بام پشت ایزوالسیون 1-

 .قرارگیرد استفاده مورد هابام پشت براي حرارتی عایق یك به عنوان تواند می بتن این

 ساختمان كف ایزوالسیون 2-

 1 به طوري كه هر گیرد، قرار استفاده مورد هاكف براي حرارتی و رطوبتی عایق یك بعنوان تواند می بتن این

 . كندمی عمل اندود قیر الیه یك معادل هوادار سبك بتن مترسانتی

 سازي ساختمان 3-

از  ساختمانی( بلوكهاي سازه )انواع انواع در بندي پارتیشن به عنوان درجا قالب و ساخته پیش ساختمان هاي

 جمله موارد كاربرد این نوع بتن است.

 ژئوتكنیك - 4

مقابل به  در و كند می پر را ها روزنه تمام و كرده نفوذ ها حفره تمامی داخل بودنش سیال به توجه با بتن این

 .نمود برداريحفره آن از توانمی راحتی

 درجا( بتن یا ساخته پیش قطعات سازي )با محوطه 1-

مناسبی  پوشش بسیار رطوبت جذب عدم و زدگی یخ برابر در مقاومت جمله از خصوصیاتش به توجه با بتن این

 .باشدمی روهاپیاده و هافرودگاه و هاجاده سطح براي

 كشی حصار 1-

 . نمود نصب و تهیه محوطه دیوار براي شكل( هر و اندازه )هر ايقطعه هر توان می بتن این از

 متفرقه و تزئینی هايبلوك 7-

 گلدان، نیمكت ساخت براي توانمی آن از اساس این بر نمود، تهیه را بتنی قطعه نوع هر توانمی بتن این از

 .نمود استفاده ... و باران آبراه رو، پیاده فرش سنگ پارك،

 سازي مجسمه 8-

 را باال موارد تمام .كرد تولید را اي مجسمه نوع هر توانمی آن بودن سبك نهایت در و بتن بودن سیال بخاطر

 .نمود تولید رنگی بصورت مختلف هايسلیقه با همراه توانمی
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  طرح یازهاين -3-2

  ازين مورد یها رساختیز و فضا  -3-2-1

 های مورد نياز طرحساختمان -5جدول 

 واحد مقدار شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(

کل  هزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 14،111 14،111 1 3،111،111 متر مربع 4،111 سالن تولید مسقف 1

 2،711 2،711 1 3،111،111 متر مربع 911 انبار مواد اولیه 2

 3،121 3،121 1 3،211،111 متر مربع 1،111 انبار محصول 3

 171 171 1 2،111،111 متر مربع 71 ازمایشگاه 4

 331 331 1 3،111،111 متر مربع 111 تعمیرگاه و تاسیسات 1

 911 911 1 3،111،111 متر مربع 311 ساختمان اداري 1

 311 311 1 3،111،111 مترمربع 111 ساختمان رفاهی 7

 21،225 21،225 2 جــمـع کــل

 

 باشد.می 1جدول میزان مورد نیاز فضاي زیر ساختی به شرح 

 سازی طرح   هزینه محوطه -6جدول 

 هزینه واحد )ریال( واحد مقدار شرح ردیف
کل  هزینه ریال()ميليونهزینه

 مورد نياز شدهانجام ریال()ميليون

 026 026 6 260666 مترمربع 10666 وتسطیحعملیات خاكی  1

 616 616 6 6660666 متر مربع 80066 حصاركشی پیرامون زمین 2

 076 076 6 6160666 متر مربع 60066 خیابان كشی و آسفالت 3

 00 00 6 020666 متر مربع 80166 فضاي سبز 4

 866 866 6 602660666 عدد 06 روشنایی محوطه 1

 1,565 1,565 2 جـمـع کــل

            

                                                                                 

  آالت نيماش و زاتيتجه  -3-2-2

 باشد.می 7 جدولبه شرح  آن  AACبتن خط تولید تجهیزات مورد نیاز 

 آالت موردنياز خط توليدتجهيزات و ماشين -7 جدول

 مورد نياز تجهيزات عنوان

 سیستم مخلوط كننده گاز

 میكسر مواد )گروه میكسر(

 تونل متحرك )زنجیر موتور(

 اتوماتیك و الكترونیكسیستم 
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 مورد نياز تجهيزات عنوان

 گرمكن آب

 كمپرسور هوا

 گیري و برشاندازه

 اندازي سیستممونتاژ و راه

 كن لرزاننده )بونكر(مخلوط

 خرد كن

 طبقه 2الك لرزاننده 

 سازيبونكر ذخیره

 سیستم حمل به باال

 كنندهریموت الكتریكی كنترل

 سیستم درصد بندي محل تحمیل ماسه میكرونیزه

 سیستم حاضركننده سیمان

 هاي محصولقالب

 تن 3ثقیل متحرك به ظرفیت حداقل جر

 ميليون یورو 1812 : آالتقيمت کل ماشين

 

آالت اروپایی، هاي واردكننده ماشینبر پایه استعالم قیمت از شركتقیمت كل تجهیزات مورد نیاز خط تولید 

. میلیون ریال محاسبه شده است 1141 ،ریال 41111كه به ازاي هر یورو  بر آورد شده استمیلیون یورو  1112 بابرابر 

 میلیون ریال محاسبه شده است. 1111همچنین به همین صورت هزینه تجهیز آزمایشگاه 

 

  واسطه قطعات و هياول مواد  -3-2-3

 ارایه شده است.  8جدول و قطعات ساخته شده از آن به شرح   AACمواد اولیه مورد نیاز بتن 

 مواد اوليه مورد نياز  -8جدول 

 واحد ماده اوليه شرح

 كیلوگرم سیلیسی ماسه

 كیلوگرم سیمان

 گرم پودر آلومینیوم

 لیتر آب گرم

 كیلوگرم آهكو  PVCافزودنی هاي شامل 

 لیتر گاز مخصوص

 ریال تخمین زده شده است. ونمیلی 28111مطابق قیمت استعالم شده  مصرف مواد اولیه در یك سال برابر با 
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  يانسان منابع و تیریمد -3-2-4

 برداریمدیریت و منابع انساني طرح در زمان بهره -2 جدول

 )ریال( حقوق پایه تعداد سطح مهارت ردیف

 7111111 22 متخصص 1

 1811111 21 ماهر 2

 4711111 31 غير ماهر 3

 

 نيروی انساني در زمان ساخت و راه اندازی -3-2-5

  :11تعداد نیروي كار ماهر مستقیم مورد نیاز 

 :43 تعداد نیروي كار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز  

  :8 تعداد نیروي متخصص مستقیم مورد نیاز 
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 مالکیت و مجوزهای قانونی
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  يقانون یمجوزها و تيمالك  -4

 نيزم تيمالك  -4-1
براي  .باشدمیهاي صنعتی استان كردستان شهركمتعلق به شركت  ،هاي مورد نظر جهت اجراي طرحزمین

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

درصد میلغ  31ها به صورت پرداخت واگذاري این زمینهاي صنعتی استان معرفی گردد. متقاضی به شركت شهرك

هاي صنعتی هر سه ماه یكبار به شركت شهركنی و در مقاطع زما صورت ده قسطصورت نقد و مابقی بهارزش زمین به

  شود.می انجاماستان كردستان 

 

  ازهايامت و معنوی مالكيت  -4-2
 ارایه هايشركت و باشدمی موجود كشور داخل در محصول تولید دانش آمده عمل به هايبررسی به توجه با

ي امتیاز گرفتن اختیار در به نیازي نتیجه در. داد خواهند ارایه خریدار به را فنی جزییات از بخشی هم آالتماشین كننده

 .نیست معنوي مالكیت حقوق پرداخت  و مشخص

  يقانون یمجوزها -4-3
 باشد.می 11 جدولمجوزهاي مورد نیاز به شرح 

 ازين مورد یمجوزها -12 جدول

 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

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

 اخذ گردد.

 در ابتداي كار جواز تاسیس

 www.behinyab.irبا مراجعه به سایت 
و ورود به بخش سرمایه گذاري و ثبت نام در این 

قسمت و گرفتن یوزر و پسورد اطالعات فنی همین 
طرح را در بخش مربوطه وارد كرده و با مراجعه 

حضوري به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 گردد.صادرمیبه مدت حدود دو روز جواز فوق 

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

 برداريبهره

پس از گرفتن جواز تاسیس مربوطه از طرف 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معرفی 

مكتوب از سوي این سازمان به اداره محیط زیست 
استان و بررسی طرح مذكور مجوز فوق نیز در 

 گردد.صادر میروز  3ظرف مدت 

 درهنگام تولید آزمایشی ایران كد

بعد از اولید آزمایشی و مشخص شدن محصول 
نهایی با مراجعه به شركتهاي داراي صالحیت در 

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

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

 بعد از تایید تولید آزمایشی برداريپروانه بهره

بعد سپري 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  4برداري نموده و این مجوز نیز در ظرف مدت 
 صادر میگردد.

 ازمایشیدر دوره تولید  استاندارد محصول

با توجه به اینكه گرفتن استاندارد براي همه 
محصوالت اجباري شده است لذا در هنگام تولید 

آزمایشی  نیاز به معرفی محصول تولیدي به 
باشد كه پس از تایید محصول سازمان استاندارد می

تولیدي مجوز از سوي سازمان استاندارد به واحد 
 تولیدي ارایه خواهد شد.

 

  

http://www.behinyab.ir/
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 بررسی بازار و رقابت
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  رقابت و بازار يبررس  -5
 و رقابت در پنج سال گذشته بررسي بازار -11 جدول

 عنوان ردیف
 (مترمكعبساله گذشته) 1براي دورة 

1381 1387 1388 1389 1391 

 717،111 194،111 189،111 117،111 122،917 2میزان تولید داخلی 1

 87 37 18 31 - 3میزان واردات 2

 1،178 13،427 12،447 8،818 12،131 2میزان صادرات 3

4 
-3اندازة بازار مصرف داخلی)

2+1) 
111،287 118،177 177،112 181،111 711،118 

1 
میزان تقاضاي ساالنه براي 

 11،111،111 11،111،111 11،111،111 11،111،111 11،111،111 4محصول

1 
     كمبود)مازاد( عرضه

(3+2-1-1) 
9،389،713 9،341،323 9،322،888 9،318،891 9،239،492 

7 
قیمت متوسط فروش 

 )میلیون ریال( 1محصول
811،111 871،111 891،111 911،111 931،111 

 

 

 آینده سال پنج در رقابت و بازار يبررس -12 جدول

 عنوان ردیف
 (مترمكعب) ساله آینده 1براي دورة 

1391 1392 1393 1394 1391 

 8،918،112 7،911،817 1،171،773 917،833 917،833 میزان تولید داخلی 1

 118 439 293 191 131 میزان واردات 2

 4،331 4،713 1،122 1،118 1،112 میزان صادرات 3

4 
اندازة بازار مصرف 

 (1+2-3داخلی)
911،911 912،411 1،171،943 7،911،143 8،914،931 

1 
میزان تقاضاي ساالنه براي 

 11،111،111 11،111،111 11،111،111 11،111،111 11،111،111 محصول

1 
-2+3كمبود)مازاد( عرضه)

1-1) 
9،198،189 9،197،141 8،828،117 2،138،417 1،131،111 

7 
قیمت متوسط فروش 

 محصول
 ریال 1111,111

  

                                                           
 mimt.gov.irتارنماي وزارت صنعت1 معدن و تجارت:  -2 

 www.tccim.ir: تهران يكشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاقتارنماي  -3 
درصد آن به صورت بتن  41رد شده است و ار این مقدار میلیون متر مكعب برآو 111به گفته رییس انجمن بتن ایران با توجه به اینكه مصرف كل بتن در كشور   -4 

درصد آن به عنوان بتن سبك در نظر گرفته شود مقدار  11درصد  11گیرد. با فرض این كه  از این هاي دیگر مورد استفاده قرار میدرصد به صورت بتن 11آماده و 
 سال آینده ثابت  باشد، در نظر گرفته شده است.  1زان مصرف سالیانه در باشد. تقاضاي آتی با فرض اینكه میبرآورد شده به شرح جدول فوق می

 هاي فروشنده.استعالم از شركت -1 
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  هدف بازار يمعرف -5-1
دلیل چنین این محصول بههمگیرد. سازي مورد استفاده قرار میسازي و راهعمدتاً در صنایع ساختمانبتن سبك 

آورد و از تري را به بازارهاي مختلف فراهم میقابلیت حمل و نقل راحت مشابهتر بودن نسبت به سایر كاالهاي سبك

توان براي جوار را عالوه بر مصرف داخلی استان میهاي همچنین استانرو بازار كشورهاي عراق، شرق تركیه وهماین

  .بودآن متصور 

جه به سهولت اجرا و مزایا و سازي مورد استفاده است كه با تودر ساختمان این محصول در مصرف داخلی عموماً

 است.ساختمان مورد توجه قرار گرفته زان، پیمانكاران و سازندگان انفراديسااقتصادي آن از سوي انبوهصرفه 
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 فيزیكي طرح تاکنون:             پيشرفت  -6

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

 شده است. هاي استان پیشنهادپتانسیل

 

 

 

 ششمفصل 

 

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
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 هفتمفصل 

 

 

بندی برنامه عملیاتی و زمان

 اجرای طرح

 



27 

 
 

 

 بندی اجرای طرحبرنامه عملياتي و زمان -7

باشد مدت زمان اجراي طرح بعد از حصول اطمینان از تأمین مالی می 13جدول زمانبندي طرح جاري به شرح 

 .بانكی شش ماه خواهد بود وانعقاد قرارداد

 جدول زمان بندی اجرای طرح -7-1
 

 بندی اجرای طرحپيش بيني برنامه زمان -13جدول 

 

 مدت: ماه

                                   شرح

 

 مدت زمان موردنياز

1 2 3 4 5 6 7 8 2 12 11 12 

             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

ــاختمان   ــات سـ ــل عمليـ ــازی و تكميـ سـ

 سازیمحوطه
            

             آالتسفارش، خرید و ماشين

             تأسيسات

             آالتاندازی ماشيننصب و راه

             استخدام و آموزش کارکنان

             برداریبهرهاخذ پروانه

             توليد تجاری
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 هشتمفصل 

 

 

 برنامه مالی طرح
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 پروژه يمال برنامه  -8

  ها نهیهز برآورد -8-1
 هانهیهز برآورد -14 جدول

 هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف

 82،913 گذاري ثابت سرمایه 1

 7،373 )سرمایه در گردش(هزینه هاي عملیاتی  2

 91،277 هزینه تأمین مالی 3
 

 

 (ایهیسرما هاینهیهز) ثابت یگذار هیسرما برآورد -15 جدول

 موضوع ردیف
 هزینه

 )ميليون ریال( 

 2،111 هزینه خرید زمین 1

 1،111 محوطه سازي و بهبود زمین 2

 21،921 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3

 11,411 ماشین االت و تجهیزات تولیدي 4

 1,118 تجهیزات خدماتی و جانبی 1

 1 تجهیزات حفاظتی و محیط زیستی 1

 1 هزینه هاي سربار 7

 مخارج پیش از تولید 8

 211 مطالعات پیش از سرمایه گذاري

 311 مدیریت و سازماندهی پروژه

 1 تحصیل تكنولوژي

897 بینی نشدههزینه هاي پیش  9  

 821913 جمع
 

 

 جزیيات هزینه در گردش )ميليون ریال( -16 جدول

 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 37،222 هزینه های جاری

 28،111 مواد اولیه 1

 2،114 نیروي انسانی 2

 987 بازاریابی )به استثناي نیروي انسانی( 3

4 
سایر هزینه 

 جاريهاي 

 1،128 سوخت 

 2،791 تعمیرونگهدارى 

 1،724 متفرقه 

 1 استهالك 

 1 بیمه 

 هزینه اجاره زمین
 )بعد از بهره برداري( 

1 
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 موضوع ردیف
 هزینه 

 )ميليون ریال(

 1 ه. ق.ا بهره بردارى

 1 سود تسهیالت بانكی 

 17،764 هزینه های ثابت

 1 مواد اولیه 1

 1،211 نیروي انسانی 1

 1 استثناي نیروي انسانی(بازاریابی )به  7

 7،317 هزینه استهالك 8

9 

سایر 
هاي هزینه

 ثابت

 382 سوخت 

 199 تعمیرونگهدارى 

 211 متفرقه 

 119 بیمه 

 1 هزینه اجاره زمین )بعد از بهره برداري(

 17 ه. ق.ا بهره بردارى

 3134 سود تسهیالت بانكی 

 548264 جمع

 
 

 اطالعات عملياتي در ظرفيت اسمي )ميليون ریال( -17 جدول

 جمع شرح
 هزينه متغير هزينه ثابت

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 6 8660 6 60 6 مواد خارجي

 610666 8660 6 60 610666 مواد داخلي

 610666 8660 6 60 610666 جمع مواد اوليه

 60800 020 00681 020 00810 دستمزد توليدي

 8,261 160 016 660 8,186 سوخت

 60710 160 011 660 0,010 تعميرونگهدارى

 80760 20 622 20 8,171 متفرقه

 6 60 7,007 8660 7,007 استهالك

 6 60 80818 8660 80818 حقوق كادر اداري

 117 8660 6 60 117 هزينه توزيع و فروش

 6 60 6 8660 6 هزينه دفتر مركزي

 6 60 821 8660 821 بيمه

 60 6 8660 6 هزينه اجاره زمين )بعد از بهره برداري(
 

 6 60 27 8660 27 ه. ق.ا بهره بردارى

 6 60 0,000 8660 0,000 سود تسهيالت بانكي

 07,666 ــ 87,700 ــ 20,100 جمع
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  درآمدها برآورد -8-2
 )ميليون ریال( یبردار بهره از پس اول سال 5 در پروژه یآمدها در -18 جدول

 4فصل  3فصل  2فصل  1فصل  موضوع ردیف
جمع 

 1سال 
 5سال  4سال  3سال  2سال 

 12,118 41,929 39,749 32,911 21,171 1,118 1,118 8,111 1,334 داخلی منابع 1

 1 1 1 1 1 - - - - ثابت هاي دارائی قراضه ارزش 2

 1 1 1 1 1 - - - - گردش در سرمایه دفتري ارزش 3

 1 1 1 1 1 - - - - سایر 4

 

  پروژه یبردار بهره زمان مدت  -8-3
 سال 21حداقل 

  یسر به سر نقطه ليتحل  -8-4
سایر موارد مربوط به تحلیلل  باشد. درصد می 3111به محاسبات مالی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر  توجهبا 

 نقطه سر به سر در جدول زیر آمده است:

 رحطتحليل نقطه سربسر  -12 جدول

 واحد شــرح

 مترمكعب 21871 مقدار تولید در نقطه سربسر

 م.ر 2841117 مبلغ فروش در نقطه سربسر

 درصد 2817 درصد استفاده از ظرفیت اسمی در نقطه سربسر

 درصد 1214 حاشیه سود

 

 

  دهیفا – نهیهز ليتحل -8-5
 پروژه يبازده یها شاخص جدول -22 جدول

 98,111 ارزش حال كل هزینه دوره اجرا و بهره برداري

 117،742 حال كل درآمد دوره اجرا و بهره برداريارزش 

 NPV 19،141خالص ارزش فعلی 

 B/C 1171نسبت درآمد به هزینه 

 IRR 38198نرخ بازده داخلی 
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  پروژه تيحساس زيآنال انجام  -8-6
محاسلبه   IRRباشد كه در ایلن نقطله   درصدي فروش می 12مقدار نرخ بازده داخلی مربوط به كاهش  كمترین

هاي تولیلد  گذاري و هزینههاي سرمایهبر حسب تغییرات قیمت فروش، هزینه IRR تغییرات باشد. میدرصد  2911شده 

 .آمده است1 نمودار و  21 جدولشده در 
 

 تحليل حساسيت طرح -21 جدول

درصد 

 افزایش/کاهش
 کل سرمایه ثابت کل هزینه توليد قيمت فروش

12 48 41 41 

8 41 43 4218 

4 42 41 4118 

1 39 39 39 

-4 3119 37 3713 

-8 3218 3419 3111 

-12 2911 3219 3411 

 

 

 
 تحليل حساسيت -1 نمودار
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  یبند جمع -8-7
 "پروژه یاقتصاد مباحث خالصه " -22 جدول

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

 مترمكعب AAC 91111 سبك بتن AAC 21921121 سبك بتن تولیدي

 طول دوره اجرا
 کل سرمایه گذاری ثابت 

 )ميليون ریال(

 سرمایه در گردش ساالنه 

 )ميليون ریال(
 نيروی انساني مورد نياز

ماه 12  82,913 7,373 77 

 IRRنرخ بازده داخلي 
 NPV خالص ارزش فعلي 

 )ميليون ریال(
 آورده متقاضي )ميليون ریال(

نسبت منافع به هزینه 

B/C* 
 38.98       19,141       13,212  1.71     

 

  پروژه یاجرا دوره در ارز نرخ راتييتغ برآورد  -8-8
باشد، ولی بلا ایلن وجلود    صورت دقیق ممكن نمیبینی نرخ ارز بهپیش 1391ارزي در سال  نوساناتبا توجه به 

 باشد.درصدي نرخ برابري یورو  با ریال در هر سال محتمل می 11افزایش 
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 نهمفصل 

 

 

مین ای، روش تأنیازهای سرمایه

 و تضامن
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 ای، روش تأمين و تضامننيازهای سرمایه -2

  ازين مورد یارز هیسرما -2-1
 سرمایه ارزی موردنياز طرح -23 جدول

 

  ازين مورد هیسرما نيمأت و مشارکت نحوه -2-2
تأمین  در كهبه این نظرگذار مشخص شده است. نحوه مشاركت بین بانك عامل و شركت سرمایه 24 جدولدر 

آالت خارجی تأمین كلیه ماشلین  گذاروجود دارد لذا براي سرمایه دار خارجی و داخلیوجود سهام امكان  ،شركت سرمایه

تخملین زده    یورو میلیون 1112براي تأمین ماشین آالت گذار خارجی سرمایه تولید در نظر گرفته شده است. سهم خط

محلل اجلراي طلرح هملراه بلا      دار داخللی تلأمین شلود.    گذاري سهم شركت به وسیله سهامو مابقی سرمایهشده است 

 ت.فنكی مورد استفاده قرار خواهند گرهاي باترین تضمینآالت و تأسیسات موجود، به عنوان اصلیماشین

 

 )ميليون ریال( طرح هیسرما نيتأم و مشارکت نحوه -24 جدول

 درصد جمع مورد نياز انجام شده شرح

 سهم شركت

 1 1 1 1 سرمایه

 71 13212 13212 1 جاري شركا

 71 13212 13212 2 جمع سهم شرکت

 سهم بانك

 تسهیالت ریالی
 21 14191 23311 1 بلند مدت

 4 3711 3711 1 كوتاه مدت

 31 27111 27111 1 جمع تسهیالت ریالی

 1 1 1 1 تسهیالت ارزي

 31 27111 27111  جمع سهم بانک

 122 22277 22277 2 جمع  کل

 

  هیسرما بازگشت زمان   -2-3
 زمان بازگشت سرمایه -25 جدول

 سومسال  دوره بازگشت سرمایه)سال(

درصد 33 )معكوس دوره برگشت( نرخ بازگشت ساالنه  

                                                           
 م.ر: میلیون ریال-1 

 6ميزان سرمایه )م.ر( یورو(ميليون ) ميزان ارز مورد نياز سال ردیف

 - 1112 )دوره ساخت( اول 1

 1 1 دوم 2

 1 1 سوم 3

 1 1 چهارم 4

 1 1 پنجم 1
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 دهمفصل 

 

 

ها و مزایای ها، ویژگیمشوق

 طرح
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  طرح یایمزا و هايژگیو ها،مشوق -12

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

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

  وجود ذخایر قابل توجه سیلیس و منابع آب در استان و امكان تهیه دو مورد از مواد اولیه مهم طرح در سطح
 استان

 ساختمان در نزدیكی استان )بازار شمال عراق( و امكان صادرات  وجود بازار گسترده و داراي رشد باال در بخش
 محصول، خدمات، دانش فنی و فناوري تولید به این منطقه

 
 گذاري در استان كردستان عبارتند از:هاي سرمایهمشوق چنین برخی از اصلی ترینهم

  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 

 11شهرستان از  8در مناطق محروم استان، شامل  برداري واحد تولیديمعافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره 

 شهرستان استان

كه استان  13/11/1389مناطق غرب و شرق كشور مصوب  اي درگذاري توسعهبه موجب طرح توسعه و تسهیل سرمایه

 :گذاري در استان لحاظ شده استهایی به شرح زیر براي سرمایه، مزیتگیردكردستان 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 پنجاه گردشگري مناطق موضوع این تصویبكشاورزي، فرهنگی، خدماتی و 

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

 شود.درج می

 هايدرصد از سرجمع اعتبارات طرح 11هاي موضوع طرح، حداقل ساالنه عالوه بر سهم معمول استان 

نامه به ( این تصویب1فنی و اعتباري مندرج در بودجه ساالنه در مناطق موضوع تبصره ماده ) هايكمك

ها و واحدهاي تولیدي، صنعتی، معدنی، كشاورزي، فرهنگی و خدماتی كه داراي توجیه فنی اقتصادي و طرح

 یابد.مالی است اختصاص می

 ن، توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و هاي مادر تخصصی گسترش و نوسازي صنایع ایراشركت

درصد  هنامه حداقل پانزدهاي موضوع این تصویبملی صنایع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استان

چهارم  ه( قانون اصالح موادي از قانون برنام29هاي جدید خود از محل منابع موضوع ماده )گذارياز سرمایه

هاي غیر دولتی در گذاري مشترك با بخش( قانون اساسی را به سرمایه44هاي كلی )توسعه و اجرا سیاست

 دهند. مناطق موضوع طرح اختصاص می

 كشاورزي، خدماتی و گردشگري در مناطق غرب و شرق كشور كه  ،هاي بزرگ تولیدي، صنعتی، معدنیطرح

 اضا در شورا تعیین تكلیف شوند.نیاز به مصوبه شوراي اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تق



38 

 
 

 

  ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسب با نیاز است كه به منظور تقویت بانك موظفبانك مركزي

 ها قرار دهد.نامه در اختیار آنهاي موضوع این تصویبهاي استانبانك

 تصویب و پرداخت تسهیالت به  نامه در مورد بررسی،هاي موضوع این تصمیمهاي استاناختیارات بانك

 یابد.میلیارد ریال و ده میلیون دالر منابع ارزي افزایش می صدیكهاي تولیدي و اقتصادي تا سقف طرح

 ربط هاي ذيریزي و توسعه استانجمهور و شوراي برنامهریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه

هاي مناطق موضوع ها و طرحو استانی مصوب ساالنه پروژهاي ملی ، اعتبارات تملك دارایی سرمایهموظفند

 تخصیص دهند. درصد 111طرح 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 

 

 نكته زیر اشاره نمود:توان به دو گذاري خارجی میدر رابطه با سرمایه

 میمستق مشاركت قیطر از یرانیا یخصوص بخش يبرا مجاز ياحوزه هیكل در یخارج میمستق يگذار هیرماس 

 هیسرما هیسرما سهم درصد، موجود يهاشركت در ای دیجد يهاطرح در چه یرانیا يشركتها هیسرما در

 حفظ به قادر یخارج گذارانهیكه 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 %49 از شیب

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

 فیتعر يگذارهیسرما نوع هر انجام امكان كه يقرارداد باتیترت شكل به یخارج “میرمستقیغ“ يگذار هیسرما 

 كه یباتیترت گرچه. سازدیم فراهم را میمستق يگذارهیسرما جزهب ،یخارج يگذارهیسرما قیتشو قانون در شده

 مشاركت باتیترت به محدود اندهشد شناخته تیرسم به یخارج يگذارهیسرما تیحما و قیتشو قانون در

 اما باشند یم( BOT) يواگذار و يبردار بهره ، ساخت يهاروش انواع و( Buy Back) متقابل عیب ، یمدن

 مختلف انواع به توان یم مثال عنوان به. شوندیم يبندمیتقس یمختلف انواع به خود فوق باتیترت از كیهر

 و ،اجاره ،ساختيبردار بهره و كیتمل ساخت ،(BOOT) انتقال و يبرداربهره ك،یتمل ، ساخت يروشها

 ياهپروژ یمال نیتام باتیترت نیهمچن و هاآن رینظا و( ROT) انتقال و يبردار بهره ،يبازساز ،( BLT)انتقال

 واجد ای لیما یخارج گذار هیسرما آن در كه يگذار هیسرما نوع هر گرید انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و

 عنوان با كه عیوس طبقه نیا در نباشد مشترك شركت تیمالك و هیسرما از یسهم داشتن يبرا الزم طیشرا

 گذاري خارجی()منبع: قانون سرمایه .ردیگ یم جا شود یم شناخته “میمستق ریغ“ يگذار هیسرما

 
 


