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شرایط  از  صحیح  درک  و  نگری  جامع  نیازمند  کشوری  هر  پایدار  توسعه  و  پیشرفت   
اقتصادی و اجتماعی، شناخت قابلیت ها و پتانسیل ها، بهره مندی از ظرفیت های موجود 
جذب  و  خارجی  و  داخلی  سرمایه های  از  بهره گیری  می باشد.  جدید  منابع  کشف  و 
و  پیشرفت  به سوی  اقتصادی  تسریع حرکت  برای  راه  موثرترین  توانمند  سرمایه گذاران 
توسعه و ایجاد اشتغال پایدار است که می تواند برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
بکار گرفته شود. اینک که در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی قرار گرفته ایم باید 
شاهد رشد در سرمایه گذاری، تولید و ایجاد فرصت های شغلی باشیم و زمینه را برای ورود 

بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاران فراهم سازیم. 
فراوان  اقلیمی متنوع، آب و خاک  به لحاظ داشتن شرایط  اردبیل  استان  آنجایی که  از 
کم نظیری  قابلیت  و  استعداد  از  جذاب  توریستی  و  گردشگری  مناطق  و  حاصل خیز  و 
برخوردار می باشد و با توجه به تحوالت اخیر و قابل مالحظه این استان از حیث عمرانی 
زیر ساخت های  بوده  و تالش های مسئولین  عنایت دولت محترم  آبادانی که در سایه  و 
گردیده  ایجاد  مناسبی  بازرگانی  و  خدمات  و  گردشگری  کشاورزی،  صنعتی،  ارتباطی، 
نموده  نگهداشت سرمایه گذاری بخش خصوصی سهل  و  برای جذب  را  و شرایط  است 
است. لذا الزم است در حوزه سرمایه گذاری با ارائه استراتژی و راهبردها، شاهد اجرایی 
و عملیاتی شدن طرح های بزرگ، دانش بنیان و صنایع مدرن سازگار با محیط زیست و 
اشتغالزا باشیم که این امر مهم بی شک با الگوی مشارکتی بخش های خصوصی و دولتی 
امکان پذیر خواهد بود. همچنین با در نظر گرفتن جایگاه تولید و سرمایه گذاری و قوانین 
فرادستی به  ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت 

مجید خدابخش  
استاندار و رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اردبیل

فهرست مطالب
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پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بر اجرایی نمودن طرح ها و پروژه ها جهت جذب سرمایه 
گذار و تسهیل و سرعت بخشیدن آن توسط کلیه دستگاه های اجرائی همت مضاعف الزم 
است. این کتاب که با همکاری اعضای مرکز خدمات سرمایه گذاری استان تهیه گردیده، 
راهنما و الگویی مناسب برای سرمایه گذاران می باشد تا هم با ظرفیت ها و توانمندی های 
استان آشنا و هم بخش کوچکی از فرصت های سرمایه گذاری استان به سرمایه گذاران عزیز 
معرفی گردد. در پایان از تمامی دستگاه های اجرایی و اقتصادی و بانک ها انتظار است که 
ضمن افزایش تعامالت خود با مرکز خدمات سرمایه گذاری استان شاهد جذب و نگهداشت 

سرمایه گذاران در استان باشیم.
در اینجا الزم است از کلیه مدیران و مسئوالن دستگاه های اجرائی و اعضای مرکز خدمات 

سرمایه گذاری و دبیرخانه مرکز به جهت تهیه این کتاب و مجموعه تقدیر و تشکر نمایم.

فهرست مطالب
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بی شک از بزرگترین دغدغه های مسئولین و تصمیم گیرندگان کالن کشور در کنار تمام 
مسائل، وضعیت اقتصادی کشور می باشد. رشد اقتصادی هر کشوری همبستگی زیادی 
با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. تعیین 
اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های 
عملیاتی، بخش مهمی از این فرآیند می باشد که با بهبود فضای کسب و کار می توان به 
توسعه و رشد فعالیت بنگاه های اقتصادی اقدام نمود. بنابراین بهبود فضای کسب و کار به 
معنای بهبود و رونق فضای تولید و در کل سنگ بنا و محرک رشد اقتصادی یک کشور 
است. به گونه ای که اصالح این فضا زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، 

ارتقاء سطح اشتغال و تولید را فراهم می سازد.
لذا کتاب راهنمای سرمایه گذاری در استان اردبیل )پروژه ها، مزایا، قوانین و مقررات( با 
هدف آشنایی سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی با فرصت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری 
استان و همچنین آشنایی با فرآیند صدور مجوز فعالیت اقتصادی در راستای تسهیل و 
تسریع در صدور مجوزها و شفاف سازی فعالیت های  اقتصادی )بهبود فضای کسب و کار( 
در پی تالش های بی وقفه کارشناسان گروه سرمایه گذاری اداره کل و همکاری دستگاه های 
اجرایی تهیه و ارائه شده است.  عالوه بر این مجموعه در پی تأکیدات مقام عالی استان 
با  استان  آقای دکتر خدابخش، مرکز خدمات سرمایه گذاری  ارجمند جناب  استاندار  و 
فرآیند  تسهیل  جهت  مناسب  راهکارهای  و  تصمیمات  اتخاذ  متعدد،  جلسات  تشکیل 
جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و شناسایی فرصت ها و اولویت های سرمایه گذاری 
به  الزم  مشاوره های  انجام  و  رسانی  اطالع  سرمایه گذاران،  راهنمایی  و  هدایت  استان، 

هاشم مظفری 
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و نائب رئیس 

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

فهرست مطالب
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سرمایه گذاران جهت انجام وظایف محوله اهتمام بسیار نموده است. مسئولیت این خدمات 
رسانی در مرکز تنها به مراحل قبل از اخذ تصمیم به سرمایه گذاری محدود نمی شود بلکه 
سرمایه گذاران همواره و در طول حیات سرمایه گذاری خود می توانند به »مرکز خدمات 

سرمایه گذاری« مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند.
چشم انداز  سند  مأموریت های  و  اهداف  تحقق  جهت  در  بتواند  مجموعه  این  امیدوارم 
برنامه  کردن  دایر  همچنین  کشور،  فرهنگی  و  اجتماعی  توسعه اقتصادی،  برنامه های  و 
راهبردی توسعه سرمایه گذاری استان، نوید بخش موفقیت های بیش از پیش در عرصه 

فعالیت های اقتصادی کشور عزیزمان ایران باشد.
و  تقدیر  داشته اند  همکاری  کتاب  این  تدوین  و  تهیه  در  عزیزانی که  کلیه  از  اینجا  در 
تشکر می نمایم. به خصوص از مدیران و کارشناسان عضو دائمی و ثابت و تام االختیار 
کتاب شده اند  این  تهیه  باعث  بی شائبه خود  زحمات  با  که  استان  اجرایی  دستگاه های 

تقدیر و تشکر ویژه می نمایم.

فهرست مطالب
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حسین پیرموذن
عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 

معادن و کشاورزی اردبیل

از مهمترین  اقتصادی، سرمایه گذاری یکی  در مسیر پرفراز و نشیب رسیدن به توسعه 
عوامل تاثیرگذار در فرآیند توسعه است شرایط اقتصادی موجود از نظر رکود تورمی که 
ناشی از سیاست های اعمال شده در دهه اخیر است گذر از رکود و ورود به دوران رونق 
اقتصادی را به امری حیاتی تبدیل نموده است. از طرفی نرخ فزاینده بیکاری و ضرورت 
ایجاد اشتغال به ویژه برای فارغ التحصیالن دانشگاهی بر اهمیت مضاعف سرمایه گذاری و 

به حرکت در آوردن چرخ های اقتصادی کشور افزوده است.
فعالیت های  گسترده  تنوع  المللی،  بین  توافقات  اعالم  از  پس  کشورمان  امروز  شرایط 
اقتصادی، زمینه های مطلوب سرمایه گذاری و نیاز به تامین منابع، باعث ورود قابل توجه 
هیأت های خارجی سرمایه گذاری شده که عالوه بر ایجاد افق هایی نوین در چشم انداز 
و  مسئولین  متوجه  نیز  را  مسئولیت های سنگینی  اجتماعی کشور،  و  اقتصادی  توسعه 

تصمیم گیرندگان اقتصادی نموده است.
بدیهی است تحقق سرمایه گذاری در شرایط فعلی، استفاده از منابع سرمایه پذیر، بازار 
سرمایه گذاران  برای  را  ارزان  کار  نیروی  از  بهینه  استفاده  محصوالت،  مصرف  گسترده 
اعم از داخلی و خارجی فراهم خواهد نمود. در مقابل انتقال دانش و فناوری، توانمند 
سازی فعالین و شرکت های داخلی، تامین اشتغال برای نیروی متقاضی کار، افزایش توان 
صادراتی و از همه مهم تر دستیابی به بازارهای جهانی را برای ما به ارمغان خواهد آورد.

الزامات  نمودن  فراهم  انتظار،  مورد  به موفقیت های  دستیابی  و  پذیرش  برای  لذا 
اتاق  است.  برخوردار  بنیادین  اهمیت  از  ساز  بستر  و  نیاز  پیش  بعنوان  سرمایه گذاری 
بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی در راستای تحقق این امر، گسترده ترین فعالیت ها 

فهرست مطالب
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و مشارکت خود را در امر تدوین  نهایی قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تصویب 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با نهادها و مسئولین ذی ربط 
دولتی و بخش خصوصی ایفا نموده است. در سطوح استانی نیز همکاری با مرکز خدمات 
سرمایه گذاری استان در تدوین و انتشار کتاب راهنمای سرمایه گذاری در استان اردبیل 
یکی دیگر از نمونه های مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل در امر 

اطالع رسانی و آگاهی بخشی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.
اطالعات  از جمله  بخش  ثمر  و  مفید  اطالعات  ارائه  در  بتواند  کتاب حاضر  است  امید 
جغرافیایی، مزیت های نسبی بخش های اقتصادی، قوانین و مقررات مورد نیاز و مزایا و 
مشوق های سرمایه گذاری و... برای متقاضیان سرمایه گذاری در اقصی نقاط استان بویژه 
در شهرستان های دارای پتانسیل های ویژه و توزیع منطقی منابع سرمایه گذاری و خروج 
از مرکز گرایی های مرسوم به عنوان یک سند و نقشه راه مناسب مفید و موثر واقع گردد. 
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این مجموعه برای دومین بار در سطح استان توسط کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری 
استان در  به وضعیت عمومی  اجمالی نسبت  ارائه شناخت  به  تدوین گردیده که  و  تهیه 
بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت،گردشگری وسایر بخش ها، همچنین 
به بیان مزایا و مشوق های سرمایه گذاری هر بخش و توضیح اجمالی فرآیندهای اخذ مجور 
از دستگاه های اجرائی و همچنین به معرفی فرصت ها و قابلیت های سرمایه گذاری استان 

به عالقمندان سرمایه گذاری در استان می پردازد. 

مطالب این کتاب در شش فصل به شرح ذیل تهیه و تدوین گردیده است:
فصل اول کتاب به وضعیت عمومی و معرفی استان از لحاظ شاخص های عمومی از قبیل 
استان  زیرساخت های سرمایه گذاری در  به معرفی  و...، فصل دوم  و هوا  جغرافیایی، آب 
آزاد  منطقه  اقتصادی،  ویژه  منطقه  گمرک،  گاز،  و  برق  و  آب  شهرسازی،  و  راه  شامل: 
وضعیت  سوم  فصل  شهری،  حوزه  و  فناوری  و  علم  پارک  صنعتی،  تجاری، شهرک های 
پنجم  فصل  کشاورزی،  بخش  وضعیت  چهارم  فصل  تجارت،  و  معدن  بخش های صنت، 
وضعیت بخش گردشگری و در فصل ششم کتاب نیز به بیان قوانین و مقررات ستاد و 
مرکز خدمات سرمایه گذاری و سایر قوانین مربوط به سرمایه گذاری پرداخته شده است. 

کلیات کتاب راهنمای سرمایه گذاری

فهرست مطالب
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فصل اول

آشنایی کلی با استان اردبیل
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1-1( وضعیت عمومی استان اردبیل
استان اردبیل با  مساحتی بالغ بر 18 هزار کیلومتر مربع در شمال غرب ایران قرار دارد. 
بر اساس سرشماری سال 1390 جمعیت استان اردبیل 1248488 نفر بوده که 1/66 

درصد از کل جمعیت کشور را تشکیل می د  هد.
ویژگی های اقلیمی استان عمدتاً از چهار عامل توپوگرافی، بیالن انرژی )متأثر از عرض 

جغرافیایی(، جریانات هوایی و وجود دریای خزر در شرق استان می باشد.

فهرست مطالب
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2-1( موقعیت جغرافیایی و تعداد شهرستان های استان 
استان اردبیل در شمال فالت ایران بین عرض 37 درجه و 45 دقیقه و 39 درجه و 42 دقیقه 
عرض شمالی از خط استوا و 30 درجه و 47 دقیقه تا 55 درجه و 48 دقیقه طول شرقی از 
نصف النهار گرینویچ در شمال غربی ایران واقع شده است. در شمال و شمال شرقی رود ارس 
و امتداد رشته کوه تالش، یعنی کوه های پشت سارا و رود بلقاریا بال ها رود مرز بین استان 
و جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد در شرق رشته کوه های تالش و باغرو این خط را 
آذربایجان شرقی منتهی شده و در جنوب  استان  به  از غرب  استان گیالن جدا می کند.  از 
کشیدگی رشته کوه ها، دره ها و جلگه موجب پیوستگی توپوگرافیک استان با استان زنجان 

می شود.
استان اردبیل به مرکزیت شهر اردبیل دارای 10 شهرستان، 26 شهر و 29 بخش می باشد 
گرمی،  خلخال،  پارس آباد،  بیله سوار،  اردبیل،  از  است  عبارت  استان  شهرستان های  مراکز 

مشگین شهر، کیوی، نمین، نیر و سرعین. 

3-1( تراکم نسبی جمعیت
بر اساس سرشماری سال 1390 جمعیت استان اردبیل 1248488 نفر بوده که از این میزان 
798242 نفر معادل 64 درصد ساکن نقاط شهری و 449546 نفر معادل 36 درصد ساکن 
نقاط روستایی بوده است. طی این دوره سهم استان از کل جمعیت کشور 1/66 درصد بوده و 

استان از این نظر رتبه بیستم را در کل کشور به خود اختصاص داده است. 
اردبیل معادل 70 نفر در هر کیلو متر مربع است.  شهرستان های  تراکم جمعیت در استان 
اردبیل و پارس آباد با 219/7 و119 نفر در هر کیلو متر مربع بیشترین تعداد جمعیت را در هر 
کیلو متر مربع به خود اختصاص داده اند شهرستان نیر با 19 نفر در کیلومتر مربع کم تراکم 

ترین شهرستان در سطح استان به شمار می آید. 

4-1( وضعیت آب و هوایی 
در مجموع سه نوع آب و هوا در استان اردبیل وجود دارد:

الف( آب و هوای نیمه مرطوب و سرد که نواحی مرکزی، غربی و جنوبی استان را در بر می گیرد. 
ب( آب و هوای سرد و مرطوب که نواحی کوهستانی را فرا گرفته است. 

ج( آب و هوای خشک و معتدل که قسمت شمالی استان را در بر می گیرد. 
از نظر ویژگی های حرارتی، سرد بودن )در اثر ارتفاع، جریان هوایی سرد و عرض جغرافیایی( 

ویژگی مشترک تمامی اقلیم های استان می باشد. 



21

فهرست مطالب

بر اساس داده های هواشناسی نواحی پست دره رود، ارس و دشت مغان گرم ترین و ارتفاعات 
دامنه های سبالن سردترین مناطق استان محسوب می شود. 

5-1( آبگرم های استان اردبیل 
1- مجموعه آبدرمانی های معدنی مدرن همچون مجتمع ایرانیان، سبالن، پهنلو، قهوه سوئی و 
سایر آبگرم های همچون گاو میش گلی، ساری سو، آب چشم، قره سو )اعصاب سویی(، ژنرال 

سویی، شفاسویی، بش باجیالر می باشد. 
2- مجموعه آبگرم های مشگین شهر: همچون قوتور سوئی، شابیل، قینرجه، ایالندو، موئیل، 

ملک سویی و آق سو، وله زیر.
3- آبگرم سردابه و قیه سویی 

4- آبگرم برجلو و قینرجه در شهرستان نیر
5- آب معدنی بیله درق در دامنه سبالن

6- آبگرم خلخال و کوثر
6-1( دریاچه های استان اردبیل 

1- دریاچه شورابیل 
2- دریاچه نئور فیروزه ای بر نگین استان اردبیل 

3- دریاچه شورگل
4- دریاچه نوشهر
5- دریاچه آلوچه

آبدرمانی - سرعین
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6- دریاچه کمی آباد
7- دریاچه مال احمد

8- مرداب قره سو که زیستگاه پرندگان آبی است.

دریاچه نئور 

7-1( کوه ها و رودهای استان اردبیل 
1-7-1( کوه ها 

1- رشته کوه های سبالن که قله سولطان ساواالن آن با ارتفاع 4811 متر سومین نقطه مرتفع 
ایران می باشد. دهانه آتشفشانی قیفی شکل این کوه بصورت دریاچه ای بسیار زیبا و دل انگیز 

درآمده و حواشی آن در طول سال پوشیده از یخ و برف است. 
2- ارتفاعات باغرو )تالش(

3-صلوات داغ
4-خروسلو

2-7-1( رودها 
1- ارس )آراز( 

2- قره سو 
3- دره رود

4- خیاو چای
5- نمین چای
6- بالقلی چای
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8-1( صنایع دستی 
گلیم عنبران، جاجیم، شال، مسند عنبران، سفال، صنایع چوب مانند معرق، منبت و خراطی، 
مصنوعات چرمی و قالیبافی )قالیچه قوبای اردبیل بسیار معروف است( قالب بافی، مفرش، 
زیبای  طبیعت  از  برگرفته  طرح هایی  و  رنگ ها  حاوی  انداز  زیر  و  )ورنی  ورنی  خورجین، 
از میان صنایع دستی  بافته می شود(.  بیشتر توسط عشایر شاهسون دشت مغان  آذربایجان، 
استان مسند نمین شهرت جهانی دارد و از اقالم مهم صادرات استان به سایر نقاط کشور و 

کشورهای خارجی است.

صنایع دستی اردبیلاردبیل، حجیم کاری با فرش و گلیم روی سفال

9-1( مزیت ها و قابلیت های استان اردبیل
آب های  رود خانه ها،  )دریاچه ها،  تاریخی  و  فرهنگی  طبیعی،  جاذبه های  از  برخورداری   -1

معدنی، آثار تاریخی و میراث فرهنگی و...( به عنوان زمینه توسعه گردشگری.
2- وجود منابع مرتعی، پوشش گیاهی متنوع برای توسعه فعالیت های جنگل داری، دامداری 

و زنبور داری.
3- وجود منابع غنی خاک جهت توسعه فعالیت های کشاورزی مکانیزه در سطح استان.

4- تولید باالی محصوالت کشاورزی به عنوان زمینه توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی.
5- وجود پایانه های مرزی و گمرکی )همجوار با کشور آذربایجان( جهت توسعه فعالیت های بازرگانی.
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بقعه شیخ حیدر - مشکین شهر

مس،  کلیست،  مرمریت،  تراورتن،  سنگ الشه،  نظیر  معدنی  کانسارهای  و  منابع  وجود   -6
سیلیس و... 

7- برخورداری از تنوع تولید در زمینه محصوالت باغی در سطح شهرستان های استان.
8- وجود زمینه های سرمایه گذاری خارجی توسط کشورهای همسایه و مجاور استان.

9- وجود بورس منطقه ای در استان و زمینه فعالیت در بازار سرمایه. 
10- وجود 16 شهرک وناحیه صنعتی در سطح استان
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فصل دوم

زیرساخت های سرمایه گذاری استان اردبیل
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کلیات امور زیربنایی
به شمار  اقتصادی  فعالیت های  پیش نیازهای  اصلی ترین  از  یکی  عنوان  به  زیربنای  امور 
می رود به طوری که پایه و اساس یک اقتصادی پویا وجود امور زیربنایی اعم از انرژی، 
و جذب   اقتصادی  فعالیت های  کننده  تسهیل  که  و... می باشند  ارتباطات  نقل،  و  حمل 
سرمایه گذار خارجی و داخلی بوده و یک عامل انگیزشی و تشویقی جهت حضور بخش 
خصوصی در فعالیت های اقتصادی می شود که این عوامل، رشد و توسعه اقتصادی یک 
کشور را در بر خواهند داشت. بر این اساس و نظر به اهمیت موضوع در این فصل به 
وضعیت استان در بخش های حمل و نقل)راه و آزاد راهها، راه آهن، فرودگاه(، شهرسازی، 
تجاری، شهرک های  آزاد  منطقه  اقتصادی،  ویژه  منطقه  گمرک،  گاز(،  برق،  انرژی)آب، 

صنعتی، پارک علم و فناوری و حوزه شهری می پردازیم.

فهرست مطالب
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1-2( راه و شهرسازی استان اردبیل
در استان اردبیل مجموعاً 6649 کیلومتر راه وجود دارد که از این میزان 803 کیلومتر راه 
اصلی، 818 کیلومتر راه فرعی و 5028 کیلومتر راه های روستایی و دسترسی می باشد. در 
رابطه با راه آهن استان نیز پروژه در دست اجرا می باشد که با بهره برداری از آن استان اردبیل 
بخش  فعالیت های  کننده  تسهیل  تا  شد  خواهد  متصل  کشور  آهن  راه  سراسری  شبکه  به 

کشاورزی، صنعت، خدمات و. .. در استان گردد.

اهداف کالن:
• توسعه متوازن شهرها

• تحقق عدالت در مسکن و ارتقای سرانه عمومی
• توسعه و ارتقای محورهای ارتباطی

• بهبود ایمنی و نگهداری محورهای ارتباطی 
• دستیابی به جایزه ملی کیفیت )INQA( و تعالی سازمانی 

جدول)1-2( طول راه های استان اردبیل

منبع: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 

طول راه )کیلومتر(نوع راه

135بزرگراه

122راه اصلي عریض

546راه اصلي معمولي

217راه فرعي عریض آسفالته

517راه فرعي درجه1

84راه فرعي درجه2

3550راه روستایي درجه1

263راه روستایي درجه2

1215راه دسترسی خاکی

6649مجموع طول کل راه ها
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1-1-2( پروژه های قابل سرمایه گذاری بخش راه و شهرسازی 

جدول)2-2( پروژه مجتمع تجاري شهرک اندیشه 

جدول)3-2( پروژه مشارکتي احداث واحد مسکوني 

شهرک اندیشه اردبیلمحل اجرا

مشارکت در ساخت مجتمع تجاريموضوع

70 واحد تجاريظرفیت:

90نفر) درطول پروژه(میزان اشتغال

1869 مترمربعمساحت عرصه

5600 مترمربع درسه طبقهزیربناي کل ساخت 

ساخت56000 + زمین 43000 ) میلیون ریال(میزان سرمایه گذاري کل

مشارکت با بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

فروش یا پیش فروش واحدهاپیش بیني برگشت سرمایه

24ماهپیش بیني مدت اجراي پروژه

زمین بعنوان آورده سهم دولت باسرمایه گذاري بخش خصوصي درساخت مالحظات
وسازتلفیق مي گردد.

شهرک والیت اردبیلمحل اجرا

مشارکت در ساخت مسکنموضوع

140 واحدظرفیت:

450نفر) درطول پروژه(میزان اشتغال

5782 مترمربعمساحت عرصه

27000 مترمربعزیربناي کل ساخت 

ساخت324000 +زمین 107000 ) میلیون ریال(میزان سرمایه گذاري کل

مشارکت با بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

فروش یا پیش فروش واحدهاپیش بیني برگشت سرمایه

24ماهپیش بیني مدت اجراي پروژه

این پروژه داراي آورده نقدي نیز مي باشد 50 درصد هزینه ساخت)عالوه مالحظات
برزمین( توسط این اداره پرداخت خواهد شد. 
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جدول)4-2( پروژه مشارکتي احداث واحدمسکوني 

جدول)5-2( طرح توریستي و گردشگري 

شهرک والیت اردبیلمحل اجرا

مشارکت در ساخت مسکنموضوع

30 واحدظرفیت:

75نفر) درطول پروژه(میزان اشتغال

1256مترمربعمساحت عرصه

4500 مترمربع درسه طبقهزیربناي کل ساخت 

ساخت54000 +زمین 26400 ) میلیون ریال(میزان سرمایه گذاري کل

مشارکت با بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

فروش یا پیش فروش واحدهاپیش بیني برگشت سرمایه

24ماهپیش بیني مدت اجراي پروژه

این پروژه داراي آورده نقدي نیز مي باشد 50 درصد هزینه ساخت )عالوه مالحظات
برزمین(توسط این اداره پرداخت خواهد شد. 

بیله درق سرعینمحل اجرا

مشارکت در اجرای طرح توریستی گردشگریموضوع

--ظرفیت:

--میزان اشتغال

49940 مترمربعمساحت عرصه

--زیربناي کل ساخت 

--میزان سرمایه گذاري کل

--نحوه تأمین سرمایه

--پیش بیني برگشت سرمایه

--پیش بیني مدت اجراي پروژه

بقیه اطالعات براساس طرح ارائه شده شریک  و برآورد کارشناسي روز مالحظات
تعئین میشود
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جدول)6-2( پروژه مجتمع آپارتماني سرعین )اقامتي( 

جدول)7-2( طرح گردشگري، توریستي، اقامتي نمین 

سرعینمحل اجرا

مشارکت در ساخت مجتمع آپارتمانی - مسکونیموضوع

60 واحدظرفیت:

140 نفر در طول پروژهمیزان اشتغال

2805 مترمربعمساحت عرصه

8500 مترمربع درشش طبقهزیربناي کل ساخت 

ساخت85000 +زمین 21000 ) میلیون ریال(میزان سرمایه گذاري کل

مشارکت با بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

فروش یا پیش فروش واحدهاپیش بیني برگشت سرمایه

24ماهپیش بیني مدت اجراي پروژه

زمین بعنوان آورده سهم دولت با سرمایه گذاري بخش خصوصي درساخت مالحظات
و ساز تلفیق مي گردد. 

نمینمحل اجرا

طرح گردشگري ، توریستي، اقامتي  موضوع

--ظرفیت:

--میزان اشتغال

100 هکتارمساحت عرصه

--زیربناي کل ساخت 

هزینه ساخت باتوجه به طرح +زمین120000 ) میلیون ریال(میزان سرمایه گذاري کل

مشارکت با بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

--پیش بیني برگشت سرمایه

--پیش بیني مدت اجراي پروژه

بقیه اطالعات براساس طرح ارائه شده شریک  و برآورد کارشناسي روز مالحظات
تعئین میشود
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جدول)8-2( پروژه چهار خطه نمودن محور اردبیل- فیروزآباد 

جدول)9-2( پروژه گردنه حیران )تونل- آق چای(

جدول)10-2( پروژه  احداث بزرگراه پارس آباد - سربند

شهرستان اردبیل وکوثرمحل اجرا

احداث بزرگراهموضوع

به طول 60 کیلومتر و عرض 24 مترظرفیت

1800میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

ملی مشارکت سرمایه گذارینحوه تأمین سرمایه

مالحظات: این محور به دلیل اتصال استان اردبیل به مرکز کشور از طریق راه اصلی سرچم و اتصال شهرستان اردبیل 
به شهرهای جنوبی استان، یکی ازمحور های  شریانی و پرترافیک استان به شمار می آید. از مهمترین اهداف احداث این 

بزرگراه میتوان به کاهش تصادفات جاده ای، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت و ... اشاره کرد. 

شهرستان نمینمحل اجرا

احداث بزرگراهموضوع

به طول 22 کیلومتر و عرض 24 مترظرفیت

3000 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

ملی مشارکت سرمایه گذارینحوه تأمین سرمایه

مالحظات: محور اردبیل - آستارا یکي از اصلي ترین و پرترافیک ترین راه هاي مواصالتي استان به مرکزوشمال کشور و 
از مهمترین جاده هاي توریستي کشور مي باشد که مناطق گردشگري شمال کشور را به جاذبه هاي توریستي اردبیل 
و شمال غرب کشور متصل مي کند. احداث این بزرگراه مي تواند نقش به سزایي در کاهش زمان سفر، مصرف سوخت 

و همچنین کاهش تصادفات جاده اي ایفا نماید. 

شهرستان پارس آبادمحل اجرا

احداث بزرگراهموضوع

به طول 20 کیلومتر و عرض 24 مترظرفیت

  200 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

  ملی مشارکت سرمایه گذاری نحوه تأمین سرمایه

مالحظات: مناطق شمالي استان اردبیل به دلیل داشتن مرز مشترک با آذربایجان و امکان توسعه پس از ایجاد مناطق 
آزاد نیازمند گسترش راه هاي مواصالتي و فراهم نمودن امکان رفت و آمد براي وسائط حمل و نقلي است. از جمله 

اهداف احداث ،ایجاد این بزرگراه افزایش ظرفیت حمل و نقلي و کاهش تصادفات و زمان سفر است. 
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جدول)11-2( پروژه احداث جاده مشکین شهر- قینرجه

جدول)12-2( پروژه  احداث جاده کلور- درام

جدول)13-2(پروژه احداث بزرگراه نیر- سراب

شهرستان مشکین شهرمحل اجرا

احداث راه اصلیموضوع

 به طول 14کیلومتر و عرض 11مترظرفیت

150 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

ملی مشارکت سرمایه گذاری نحوه تأمین سرمایه

مالحظات: مسیر مشگین شهر به قینرجه بدلیل ایجاد راه دسترسي مناسب بین آبهاي گرم دامنه سبالن به مناطق 
مرکزي استان  توسعه صنعت گردشگري در منطقه از اهمیت بسیار زیادي در توسعه اقتصادي منطقه برخوردار است. 

 شهرستان خلخالمحل اجرا

احداث راه اصلیموضوع

به طول 50 کیلومتر و عرض 11مترظرفیت

 1500 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

ملی مشارکت سرمایه گذارینحوه تأمین سرمایه

مالحظات: احداث راه اصلي کلور- درام به دلیل ایجاد راه ارتباطي با استان هاي همجوار جنوبي و اتصال استان اردبیل 
به مناطق مرکزي کشور و ایجاد زمینه توسعه اقتصادي شهرهاي جنوبي استان از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است.

شهرستان نیرمحل اجرا

احداث  بزرگراهموضوع

به طول  25/5 کیلومترو عرض 24 مترظرفیت

800 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

ملی مشارکت سرمایه گذاری نحوه تأمین سرمایه

مالحظات: محور نیر – سراب اصلي ترین راه مواصالتي بین استان اردبیل و مناطق شمال غرب کشور محسوب مي شود. 
از جمله اهداف احداث این راه کاهش ترافیک جاده اي، کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمني تردد جاده اي مي باشد. 
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جدول)14-2( پروژه احداث بزرگراه مشکین شهر - اهر

جدول)15-2( پروژه احداث جاده خلخال - اسالم

شهرستان مشکین شهرمحل اجرا

احداث  بزرگراهموضوع

به طول 25 کیلومترو عرض 24 مترظرفیت

750میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

ملی مشارکت سرمایه گذارینحوه تأمین سرمایه

مناطق  به  آذربایجان شرقي  مناسب  اتصال  آوردن  فراهم  بدلیل  اهر  محور مشگین شهر-  بزرگراه  احداث  مالحظات: 
مشگین شهر وپارس آباد و آب هاي گرم دامنه سبالن در توسعه اقتصاد گردشگري منطقه و افزایش ایمني تردد داراي 

اهمیت فراواني است.

شهرستان خلخالمحل اجرا

احداث  راه اصلیموضوع

به طول 25 کیلومترو عرض 11مترظرفیت

1600 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

ملی، مشارکت سرمایه گذارینحوه تأمین سرمایه

مالحظات: احداث راه اصلي خلخال - اسالم به دلیل کوهستاني و بهمن گیر بودن مسیر فعلي و همچنین وجود جاذبه 
هاي گردشگري طبیعي در منطقه، مي تواند در افزایش ایمني تردد و کاهش هزینه نگهداری به خصوص در فصول سرد 

سال و توسعه گردشگري  نقش بسزایي ایفا نماید

2-2( حمل ونقل و پایانه های استان اردبیل
شبکه حمل و نقل جاده ای از جمله زیر ساخت های اساسی و کشوری بوده که اهمیت و جایگاه 
ویژه ای برخوردار است. از جمله وظایف مهم بخش حمل و نقل رسانیدن مجموعه نهاده های 
منقول به مکان های تولید و نیز رسانیدن محصوالت به نقاط توزیع و مصرف بوده و فرآیند 
تشکیل ارزش افزوده در تمام فعالیت های اقتصادی به صورت غیر مستقیم از این بخش متأثر 
است. در این راستا حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل با جابجایی  بالغ بر دو میلیون نفر 
مسافر و حمل و نقل بالغ بر سه میلیون تن کاال و همچنین با استقرار پایانه مرزي بین المللي 

بیله سوار در مرز جمهوري آذربایجان نقش بسزایی در توسعه استان دارد.
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 1-2-2( پروژه های بخش حمل و نقل و پایانه
جدول )16-2( احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین

جدول)17-2( تأسیس شرکتهاي حمل ونقل  عمومي

جدول)18-2( تأسیس شرکت هاي حمل ونقل  عمومي مسافری

استان اردبیلمحل اجرا

احداث مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگینموضوع

حداقل یک خطظرفیت

4 نفرمیزان اشتغال

12 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

15 سالپیش بیني برگشت سرمایه

2سالپیش بیني مدت اجراي پروژه

استان اردبیلمحل اجرا

شرکت حمل ونقل کاالموضوع

در حد تقاضاظرفیت

حداقل 5 نفرمیزان اشتغال

1/5 میلیارد تومانمیزان سرمایه گذاري کل

بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

15 سالپیش بیني برگشت سرمایه

یکسالپیش بیني مدت اجراي پروژه

استان اردبیلمحل اجرا

شرکت حمل ونقل مسافربریموضوع

در حد تقاضاظرفیت

حداقل 5 نفرمیزان اشتغال

1/5 میلیارد تومنمیزان سرمایه گذاري کل

بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

15 سالپیش بیني برگشت سرمایه

6 ماهپیش بیني مدت اجراي پروژه
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جدول)19-2( تأسیس ترمینال مسافري در خروجي شهرستان

استان اردبیلمحل اجرا

تأسیس ترمینال مسافری در خروجی شهرستانموضوع

در حد تقاضاظرفیت

حداقل 5 نفرمیزان اشتغال

3میلیارد تومانمیزان سرمایه گذاري کل

بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

یکسالپیش بیني مدت اجراي پروژه

15 سالپیش بیني برگشت سرمایه
یک هکتارزمین مورد نیاز

جدول)20-2( نصب تابلوهاي تبلیغاتي

جدول)21-2( احداث مجتمع هاي خدماتي- رفاهي

محورهای مواصالتی استانمحل اجرا

تابلوهای تبلیغاتیموضوع

در حد تقاضا و گنجایش نقاط ایمن محورهای مواصالتیظرفیت

2 نفرمیزان اشتغال

300 میلیون ریال به ازای هر تابلومیزان سرمایه گذاري کل

بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

30 روزپیش بیني مدت اجراي پروژه

3 سالپیش بیني برگشت سرمایه

محورهای مواصالتی استانمحل اجرا

احداث مجتمع هاي خدماتي- رفاهيموضوع

در حد تقاضاظرفیت

20 نفرمیزان اشتغال

15 میلیارد ریالمیزان سرمایه گذاري کل

بخش خصوصينحوه تأمین سرمایه

2 سالپیش بیني مدت اجراي پروژه

5 الی 10 سالپیش بیني برگشت سرمایه
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3-2( فرودگاه های استان اردبیل
1-3-2( فرودگاه اردبیل

فرودگاه اردبیل با مساحتي بالغ بر 1200 هکتار در فاصله 14 کیلومتري شمال شرق اردبیل 
در ارتفاع 1311 متري از سطح دریا مسیر هوائی W151  و در اراضي نسبتاً مسطحي  واقع 

شده است.

2-3-2( فرودگاه پارس آباد
فرودگاه پارس آباد در شمالی ترین نقطه کشور و در مسیر هوائی  A422 و W151  در فاصله 
5 کیلومتری شمال شهر پارس آباد با مساحتي بالغ بر 170 هکتار در ارتفاع 75 متري از سطح 
دریا واقع گردید است این فرودگاه در سال 1352 ساخته شده است این به دلیل واقع شدن 
در دشت مسطح و حاصلخیز مغان و هم مرز بودن با کشورهای آذربایجان و ارمنستان )نقطه 
و فوق  استراتژیک  از موقعیت  بزرگ کشت و صنعت،  PARSU( وجود دو شرکت  مرز هوائی 

العاده ای برخوردار است.

قابلیت ها و پتانسیل ها
و  اصالندوز  بیله سوار،  پارس آباد،  )شهرستان های  منطقه  نفری  هزار  به جمعیت 500  توجه  با 
به صورت روزانه  پروازها حتی  برقراری  استعداد  اتباع کشورآذربایجان(  و  جعفرآباد، خدآفرین 

فراهم می باشد.
و  کشاورزی  قابلیت های  با  پارس  و  مغان  صنعت  و  کشت  بزرگ  شرکت  دو  وجود  با   
الحاق  در صورت  شد.  خواهد  فراهم  کارگو  و  باری  پروازهای  برقراری  استعداد  دامپروری 
به  کشور  نقطه  شمالی ترین  از  هوایی  ترانزیت  زمانی  فاصله  ارس  آزاد  منطقه  به  فرودگاه 
در  است  ذکر  شایان  شد  خواهد  ساعت   3/5 کشور  شرق  جنوب  در  چابهار  آزاد  منطقه 
صورت احداث جایگاه سوختگیری مشوق خوبی برای سوختگیری پروازهای عبوری فراهم 

خواهد شد.
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جدول)22-2( احداث ترمینال باری در فرودگاه پارس آباد  

جدول)23-2( ایجاد CIP در فرودگاه اردبیل

بررسي مالي پروژهمشخصات عمومي پروژه

میزان سرمایه گذاري کل: 100 میلیارد ریالمحل اجرا: فرودگاه پارس آباد 

سرمایه ارزي موردنیاز:--موضوع:--

نحوه تأمین سرمایه: توسط سرمایه گذارظرفیت :--

پیش بیني برگشت سرمایه: 20سالمیزان اشتغال :--

پیش بیني مدت اجراي پروژه:3سالمجوزاجراي پروژه: --

سایر موارد ذکر نشده: --سایر موارد ذکر نشده:--

خالصه توجیه اقتصادي پروژه:
با توجه به قابلیت های کشاورزی منطقه دشت مغان و اینکه اغلب محصوالت دامی و باغی آن منطقه قابلیت صادراتی 
دارند لذا ایجاد ترمینال باری میتواند در فراهم آوردن تسهیالتی برای دسترسی سریع و آسان تولید کنندگان محصوالت 
کشاورزی به بازارهای منطقه علی الخصوص کشورهای حاشیه خلیج  فارس موثر باشد که این امر از طریق BOT  و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر است  و بازگشت سرمایه از درآمدهائی که سرمایه گذار  از محل موضوع پروژه 

خواهد داشت صورت خواهد گرفت.

میزان سرمایه گذاري کل: 2 میلیارد ریالمحل اجرا: فرودگاه اردبیل

سرمایه ارزي موردنیاز: --موضوع: خدماتی

نحوه تأمین سرمایه: توسط سرمایه گذارظرفیت: --

پیش بیني برگشت سرمایه: 6سال میزان اشتغال: 5

پیش بیني مدت اجراي پروژه: --مجوزاجراي پروژه: --

سایر موارد ذکر نشده:--سایر موارد ذکر نشده: --

سایر موارد ذکر نشده: --سایر موارد ذکر نشده: --

خالصه توجیه اقتصادي پروژه: 
 با عنایت به تمایل تجار و افرادی که بیشتر از هواپیما برای مسافرت استفاده میکنند جهت بهره مندی از تسهیالت 
درخور شان برای مسافرت ایجاد CIP  میتواند در این زمینه موثر باشد  که این امر از طریق BOT  و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی امکان پذیر است  و بازگشت سرمایه از درآمدهائی که سرمایه گذار  از محل موضوع پروژه خواهد داشت 

صورت خواهد گرفت

سایر اطالعات قابل ارائه: سایر اطالعات مربوط به واگذاری زمین و جانمائی محل جهت اجرای پروژه و میزان سرمایه ای 
که برای موضوع اختصاص خواهد داد با گزارش و طرح توجیهی فنی بصورت دقیق محاسبه خواهد شد.

3-3-2( پروژه هاي قابل ارائه جهت سرمایه گذاري در فرودگاه های استان اردبیل
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جدول)24-2( توسعه اپرون )پارکینگ هواپیما( فرودگاه اردبیل

جدول )25-2( ایجاد هتل و سوئیت فرودگاهی

بررسي مالي پروژهمشخصات عمومي پروژه

میزان سرمایه گذاري کل: 50 میلیارد ریالمحل اجرا: فرودگاه اردبیل

سرمایه ارزي موردنیاز: --موضوع: : --

نحوه تأمین سرمایه: توسط سرمایه گذارظرفیت: : --

پیش بیني برگشت سرمایه: 15 سالمیزان اشتغال:--

پیش بیني مدت اجراي پروژه:1سالمجوزاجراي پروژه: --

سایر موارد ذکر نشده: --سایر موارد ذکر نشده: --

خالصه توجیه اقتصادي پروژه:
اپرون فعلی فرودگاه اردبیل به متراژ 22هزار متر مربع بوده و گنجایش سه پرواز را دارد، با توجه به افزایش پروازها 
و طرح های توسعه ای پیش بینی شده در طرح جامع فرودگاه اردبیل در افق 5 ساله توسعه پارکینگ فرودگاه یکی از 
اولویت ها و ضرورت ها می باشد که این پروژه میتواند بصورت BOT و از طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شود 

بهره بردار از طریق درآمدهائی که از محل موضوع پروژه خواهد داشت می تواند سرمایه خود را بازگشت نماید. 

بررسي مالي پروژهمشخصات عمومي پروژه

میزان سرمایه گذاري کل: 100 میلیارد ریالمحل اجرا: فرودگاه اردبیل

سرمایه ارزي موردنیاز: --موضوع: خدماتی

نحوه تأمین سرمایه: توسط سرمایه گذارظرفیت: 5 هزار نفر

پیش بیني برگشت سرمایه: 15 سالمیزان اشتغال:50 نفر 

پیش بیني مدت اجراي پروژه: 4 سالمجوزاجراي پروژه: --

سایر موارد ذکر نشده: --سایر موارد ذکر نشده: --

خالصه توجیه اقتصادي پروژه: 
بازگشت سرمایه  برای  زمانی که  و مدت  پروژه خواهد داشت  از محل موضوع  بهره بردار  به درآمدهایی که  عنایت  با 
تا  با سرمایه گذار منعقد خواهد شد   BOT برای مدت زمان مشخص و بشکل  توافقی  متصور است قراردادی بصورت 
سرمایه گذاران با توجه به پتانسیل باالی استان به لحاظ توریستی وگردشگری بتوانند نسبت به  احداث و بهره برداری 

اقدام نمایند. 

سایر اطالعات قابل ارائه: 
برابر طرح جامع فرودگاه اردبیل )مصوب سال 92( هتل فرودگاهی در زمینی به مساحت 6 هکتار با هزینه ای بالغ بر 
100 میلیارد ریال در طی 4 سال احداث می شود میزان اشتغال ایجاد شده برابر با 50  نفر  با ضریب اشغال 40 درصد 

و... در نظر گرفته شده است.
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 جدول)26-2( ایجاد مجموعه خدمات رفاهی )کارواش - پمپ بنزین - باسکول(

و  شاپ  کافی   - کنفرانس  و  همایش  سالن   - توریستی)شهربازی  و  تجاری  و  تفریحی  مجموعه  ایجاد  جدول)2-27( 
رستوران های سنتی و مدرن  و بوستان فرودگاهی

بررسي مالي پروژهمشخصات عمومي پروژه

میزان سرمایه گذاري کل: 50 میلیارد ریالمحل اجرا: فرودگاه اردبیل

سرمایه ارزي موردنیاز: --موضوع: خدماتی

نحوه تأمین سرمایه: توسط سرمایه گذارظرفیت: --

پیش بیني برگشت سرمایه: --میزان اشتغال:20

پیش بیني مدت اجراي پروژه: 2 سالمجوزاجراي پروژه: --

سایر موارد ذکر نشده: --سایر موارد ذکر نشده:--

خالصه توجیه اقتصادي پروژه: 
و  تجاری  و  تفریحی  مجموعه  ایجاد  می شود  شناخته  کار  و  محیط کسب  یک  بعنوان  فرودگاه ها  که  حاضر  عصر  در 
توریستی )شهربازی - سالن همایش و کنفرانس - کافی شاپ و رستوران های سنتی و مدرن و بوستان فرودگاهی( یکی 
از راه های تجاری سازی فرودگاه می باشد که این امر از طریق BOT  و سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر است  

و بازگشت سرمایه از درآمدهایی که سرمایه گذار  از محل موضوع پروژه خواهد داشت صورت خواهد گرفت. 
 

بررسي مالي پروژهمشخصات عمومي پروژه

میزان سرمایه گذاري کل:20 میلیارد ریالمحل اجرا: فرودگاه اردبیل

سرمایه ارزي موردنیاز: --موضوع: خدماتی

نحوه تأمین سرمایه: توسط سرمایه گذارظرفیت: --

پیش بیني برگشت سرمایه: 6 سالمیزان اشتغال:10 نفر 

پیش بیني مدت اجراي پروژه: 2 سالمجوزاجراي پروژه:--

سایر موارد ذکر نشده: --سایر موارد ذکر نشده:--

خالصه توجیه اقتصادي پروژه: با توجه به اینکه فرودگاه اردبیل در مسیر جاده ترانزیتی اردبیل به آستارا واقع شده 
احداث مجموعه خدمات رفاهی دارای توجیح اقتصادی است نحوه سرمایه گذاری بشکل BOT بوده  و سرمایه گذاران  با 
درآمدهایی از محل موضوع پروژه خواهند داشت و مدت زمانی که برای بازگشت سرمایه متصور است می توانند نسبت 

به احداث و بهره برداری اقدام نمایند.

سایر اطالعات قابل ارائه: سایر اطالعات مربوط به واگذاری زمین و جانمائی محل جهت اجرای پروژه و میزان سرمایه ای 
که برای موضوع اختصاص خواهد داد با گزارش و طرح توجیهی فنی بصورت دقیق محاسبه خواهد شد.
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 4-2( بخش آب
علیرغم مزیت های اقتصادی و ضرورت های اجتماعی طرح های توسعه منابع آب به علت کمبود 
منابع اعتباری عمومی از پیشرفت مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا استفاده از سایر منابع مالی 
)سرمایه گذای بخش غیردولتی( از روش هایی می باشد که این شرکت نیز اقدامات مناسبی را 
دراین ارتباط انجام داده است در این راستا جهت آشنایی سرمایه گذاران تعدادی از طرح های 

قابل سرمایه گذاری این شرکت به شرح ذیل معرفی می شوند.
با بررسی اولیه شبکه آبیاری و زهکشی مغان که در سال 1352 احداث و علیرغم گذشت عمر 
مفید تأسیسات آن هنوز مورد بهره برداری قرار می گیرد چنین مالحظه می گردد این شبکه 
با اراضی واقعی کشت 63000 هکتار با درآمد ساالنه 10000 میلیارد ریال یکی از قطب های 
کشاورزی کشور می باشد و ساالنه غالب محصوالت این منطقه به مرکز کشور صادر می گردد. 
شبکه های آبیاری و زهکشی ذیل نیز با اراضی حاصلخیز مشابه همان شبکه در سطح استان در 
حال اجرا و مطالعه می باشد و می تواند پس از سرمایه گذاری مشابه همین شبکه عمل نماید. 

لذا ذیاًل خالصه از وضعیت این شبکه ها ارائه می گردد :

سد یامچي - اردبیل

الف : شبکه های آبیاری و زهکشی و طرح انتقال گور گور
1-4-2( ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی سبالن

موقعیت طرح:
طرح سد و شبکه سبالن، در فاصله 60 کیلومتری مرکز استان اردبیل و 40 کیلومتری شمال 

شرق مشکین شهر  واقع شده است.
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هدف اجراي طرح:
با احداث سد مخزنی و شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد سبالن، ساالنه حدود 86 
میلیون مترمکعب از طریق سد و 8 میلیون مترمکعب از منابع آب وضع موجود برای مصرف 
به محدودیت ها و  با توجه  زراعی 14900 هکتار استحصال، منتقل و توزیع خواهد شد. که 
کاهش منابع آبی اخیر حدود 7900 هکتار شامل 2500 هکتار اراضی بهبود و 5400 هکتار 

اراضی توسعه به عنوان اولویت مطالعاتی و اجرایی طرح انتخاب گردیده است.
مشخصات کلی طرح:

سیستم انتقال به طول 2380 متر-کانال اصلی به طول 30/5 کیلومتر-کانال درجه دو به طول 
270 کیلومتر کانال های درجه 3 و 4 به طول 3500 کیلومتر و احداث 11 ایستگاه پمپاژ اصلی 

و 8 ایستگاه پمپاژ فرعی.
تاریخ شروع و خاتمه :

شروع عملیات اجرایی شبکه آبیاری در سال 1383 با سیستم انتقال شبکه آغاز و در صورت 
پایدار بودن و تأمین اعتبارات موردنیاز به شرح زیر در به مساحت 7900 هکتار در سال 1396 

اتمام خواهد یافت.
هزینه های اجرایی طرح:

با در نظر  تا آخر سال 1392 به مقدار 670 میلیارد ریال می باشد.  هزینه های اجرایی طرح 
گرفتن زمان اجرا و در صورت امکان تکمیل عملیات در کلیه جبهه های کاری و در نظر گرفتن 
هزینه های جانبی )نقشه برداری، خاکشناسی، خدمات مشاوره، خرید اراضی( هزینه اجرایی تا 
اتمام عملیات بر اساس فهرست بهاء سال 1392 بالغ بر 1800 میلیارد ریال پیش بینی می گردد.

پیشرفت فیزیکی طرح:
- پیشرفت فیزیکی سد برابر 100 درصد،  سیستم انتقال برابر 100 درصد و کانال اصلی برابر 

66 درصد.
- اولویت اول اجرایی شبکه به مساحت 7900 هکتار به 4 قسمت تقسیم شده که قسمت اول 

به مساحت 3200 هکتار با پیشرفت فیزیکی 61 درصد در دست اجرا می باشد.
- پیشرفت فیزیکي کل طرح 35 درصد.

اقدامات انجام شده تا سال 1393:
- احداث، تکمیل و افتتاح کانال اصلی ساحل جنوبی به طول  16/2 کیلومتر و به واسطه آن 
به صورت  هکتار  مساحت 2610  به  در ساحل جنوبی  اصلی  کانال  اراضی حاشیه  آب  تأمین 

برداشت توسط مردم.
- تأمین آب اراضی ناحیه عمرانی اول به صورت آبیاری مدرن به مساحت 520 هکتار )روستاهای 
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نقدی علیا و سفلی و پیرازمیان( اراضی تراس رودخانه قره سو: 1300 هکتار نیز از آب مطمئن 
بهره مند شده اند.

- تأمین آب ناحیه عمرانی پنجم به صورت مدرن به مساحت 230 هکتار )روستای لمبر(.
- تأمین آب بخشی از ناحیه عمرانی ششم به صورت مدرن به مساحت 170 هکتار )روستای 

لحاق چاپاقان و قادرلو(. 

2-4-2( ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد گیــوی
موقعیت جغرافیایی طرح:

منطقه  موردمطالعه در قسمت شمال غرب ایران و بخش جنوبي استان اردبیل در شهرستان 
کوثر واقع می باشد. 
هدف اجراي  طرح:

- توسعه 9000هکتار از اراضي گستره طرح ، توسط شبکه مدرن آبیاري و زهکشي تحت فشار 
)باراني و قطره ای( رودخانه گیوي

با  گیوي  رودخانه  باغ های حاشیه  و  اراضي  از  هکتار خالص  آبیاري 1000  وضعیت  بهبود   -
رهاسازي آب تنظیم شده سد مخزني و تأمین آب مطمئن

- بهبود وضعیت معیشتي و ایجاد اشتغال و جلوگیري از مهاجرت ساکنان منطقه
مشخصات کلی طرح: 

اصلی 21/4  لوله های  و طول  میلی متر  قطر2000  به  فوالدی  لوله  با  کیلومتر   7 انتقال  خط 
کیلومتر ، طول لوله های درجه یک 19/6 کیلومتر، طول لوله های درجه دو 44/5 کیلومتر و 4 
ایستگاه پمپاژ و 1800 کیلومتر شبکه های فرعي 3 و 4 جهت تأمین آب زراعی 10 هزار هکتار 

از اراضی پایاب می باشد.

جدول )28-2( سطوح اراضي تحت پوشش سد مخزني گیوي

سطح اراضي اراضي تحت پوشش
زراعي )هکتار(

سطح  اراضي باغي 
)هکتار(

جمع اراضي زراعي و 
باغي )هکتار(

373240817813شبکه آبیاري و زهکشي گیوي

شبکه آبیاري و زهکشي  مثلث 
95212352187گیوي

4674561610000جمع کل



43

فهرست مطالب

تاریخ شروع و خاتمه :
شروع عملیات اجرایی شبکه آبیاری در سال 1390 با سیستم انتقال شبکه آغاز و در صورت 
به مساحت 10000 هکتار در سال  زیر در  به شرح  اعتبارات موردنیاز  تأمین  و  بودن  پایدار 

1396 اتمام خواهد یافت.
هزینه های اجرایی طرح:

انجام شده طرح تا آخر سال 1392 به مقدار 104 میلیارد ریال می باشد.  هزینه های اجرایی 
امکان تکمیل عملیات در کلیه جبهه های کاری و  با در نظر گرفتن زمان اجرا و در صورت 
در نظر گرفتن هزینه های جانبی ) نقشه برداری، خاکشناسی، خدمات مشاوره، خرید اراضی( 
هزینه اجرایی تا اتمام عملیات بر اساس فهرست بهاء سال 1392 بالغ بر 1550 میلیارد ریال 

پیش بینی می گردد.
پیشرفت فیزیکی طرح:

- پیشرفت فیزیکی سیستم انتقال برابر 38 درصد.
- پیشرفت کلی شبکه گیوی با احتساب مطالعات 14 درصد.

اقدامات انجام شده تا سال 1393:
اجرای 2 کیلومتر خط انتقال با لوله فوالدی به قطر 2000

3-4-2( ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی اراضی خدآفرین
موقعیت جغرافیایی طرح:

 بخش عمده اراضي طرح شبکه خدآفرین، در استان اردبیل در تراس فوقاني دشت مغان و در 
شرق دره رود واقع شده است.

هدف اجراي طرح:
-تأمین آب زراعي 62000  هکتار از اراضي منطقه - اشتغال زایی مستقیم در دوران ساخت1600 
نفر و براي دوران بهره برداری 62 هزار نفر در سال - جلوگیري از مهاجرت اهالي به شهرها و 
کشورهای همسایه - ساماندهی و تثبیت جمعیت عشایری )بالغ بر 10000 خانوار( جهت حفظ 
امنیت مرزی - تولید محصوالت باغی، لبنی، گوشتی و زراعی - فراهم نمودن شرایط توسعه 
صنایع تبدیلی و صنایع وابسته به کشاورزی - فراهم شدن شرایط برای صادرات محصوالت 
کشاورزی به آسیای میانی - بهبود شاخص محرومیت در منطقه صفر مرزی - توسعه فرهنگي، 

اقتصادي و رفاهي منطقه.
مشخصات کلی طرح: 

احداث شبکه آبیاری و زهکشی به مساحت خالص 62000 هکتار - اجرای کانال بتنی به مقطع 



44

فهرست مطالب

استان -  ثانیه در ورودي  با ظرفیت 60 مترمکعب در  به طول 84 کیلومتر  ذوزنقه ای شکل 
اجرای سیفون های 6 گانه به طول 7 کیلومتر - اجرای کانال سرپوشیده به طول 1.5 کیلومتر 

- اجرای ایستگاه های پمپاژ و شبکه های اصلي و فرعی نواحي 4 گانه تحت فشار و مدرن.
تاریخ شروع و خاتمه:

عملیات اجرایی شبکه آبیاری در سال 1383 آغاز و در صورت پایدار بودن و تأمین اعتبارات موردنیاز 
به شرح زیر برای مساحت 62000 هکتار ، در سال 1396 عملیات می تواند به اتمام برسد.

هزینه های اجرایی طرح:
هزینه های اجرایی طرح تا آخر سال 1392 به مقدار 1684 میلیارد ریال می باشد. با در نظر گرفتن 
زمان اجرا و در صورت امکان تکمیل عملیات در کلیه جبهه های کاری و در نظر گرفتن هزینه های 
جانبی )نقشه برداری، خاکشناسی،  خدمات مشاوره، خرید اراضی( هزینه اجرایی تا اتمام عملیات 

بر اساس فهرست بهای سال 1392 بالغ بر 14098 میلیارد ریال پیش بینی می گردد.
پیشرفت فیزیکی طرح : 

پیشرفت فیزیکی طرح 31 درصد می باشد
اقدامات انجام شده تا سال 1393:

-احداث شبکه اصلي ناحیه عمراني اول خدآفرین به مساحت 6000 هکتار با کانال اصلي به طول 
20 کیلومتر الینینگ و آماده شده است. - اجراي شبکه اصلي ناحیه عمراني دوم به مساحت 
6200 هکتار با پیشرفت بالغ بر 50% - انجام عملیات کانال اصلي با سیفون هاي مربوطه تا کیلومتر 
60 کانال در استان )در حال انجام( - احداث ایستگاه پمپاژ اصلي 5 مترمکعبي با خط انتقال 
مربوطه و مخزن ذخیره تنظیمي - اجراي مزرعه نمونه به مساحت 220 هکتار در ناحیه عمراني 
اول - انجام مطالعات مرحله دوم و خدمات جنبي نواحي دیگر و نیرورساني به ناحیه عمراني اول.

4-4-2( طرح انتقال آب چشمه گور گور برای مصارف خاص )شرب و پخت وپز(
محل و موقعیت طرح: 

محدوده موردمطالعه شامل سه بخش: 1- محل تأمین آب )چشمه گورگور واقع در موقعیت 
جغرافیایی ˝23 53́ ˚47 طول شرقی و ˝35 10́ ˚38 عرض شمالی در ارتفاع 2620 متر از 
سطح دریاهای آزاد(، 2- محدوده خطوط انتقال آب، 3- محل مصرف آب )شهرهای اردبیل، 

سرعین( می باشد که موقعیت آن ها بر روی نقشه ذیل نشان داده شده است. 
گزینه مصوب )G4( )چشمه گورگور- آلوارس- کرده ده– پیرآلقیر – اردبیل(: در این گزینه، آب 
از چشمه گورگور با ارتفاع 2620 متر )از سطح دریاهاي آزاد( منشعب و پس از طی مسیری در 
حدود 15/5 کیلومتر، ابتدا آب موردنیاز شهر سرعین، )از طریق انشعاب از خط اصلي به طول  
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حدود 2 کیلومتر( و در ادامه پس از پیمودن مسافتي در حدود 35 کیلومتر )از چشمه گورگور( به 
مخزن پیش بینی شده در تپه واقع در باالدست شهرک کارشناسان اردبیل منتقل می شود. 

اهداف طرح: 
تأمین و انتقال آب از چشمه گورگور به شهرهای اردبیل و سرعین جهت مصارف خاص )شرب و پخت وپز(.

وضعیت و برآورد هزینه های اجرائی طرح:
مطالعات مرحله اول تصویب شده است و هزینه های سرمایه گذاری اولیه و جاری سالیانه آن به 
برابر محاسبات به عمل آمده   ترتیب 198415 و 4165 میلیون ریال برآورد شده است. ضمناً 

نسبت سود )فایده( به هزینه طرح برابر 1/07محاسبه شده است. 
توجیه طرح و تأثیرآن:

ضمن  سرعین(،  و  اردبیل  شهر  به  گورگور  چشمه  آب  توزیع  و  )انتقال  طرح  این  اجرای  با 
حذف نارضایتی های شهروندان و مسئولین از کیفیت پایین آب شبکه توزیع موجود، کاهش 

هزینه های جاری سالیانه مرتبط با تصفیه آب شهر امکان پذیر می باشد.
با توجه به اینکه ساالنه حدود 20میلیون مترمکعب آب توسط این تصفیه خانه، تصفیه و به 
شهر اردبیل هدایت می شود هزینه تصفیه هر مترمکعب آب، معادل 658 ریال برآورد می گردد. 
بنابراین با کسر دبی آب این طرح از ظرفیت تصفیه، هزینه برخی پارامترها به نسبت )معادل 
15/5%( کاهش می یابد. نتیجتاً با عملی شدن اجرای این طرح، ساالنه از هزینه تصفیه خانه آب 

اردبیل، حدود 1855 میلیون ریال کاهش می یابد. 
روش توزیع آب چشمه در سطح شهر: 

- توزیع از طریق دستگاه های هوشمند در نقاط مناسب شهر و پرداخت آب بهاء و دریافت 
ازلحاظ امنیتي  اینکه توزیع آب به روش شماره فوق،  با توجه به  اعتباری.  آب توسط کارت 
و سهولت بهره برداری توجیه پذیری خوبي داشته و همچنین در حال حاضر، در شهر قم نیز 
توسط پیمانکار منتخب، به نحو مطلوبی مورد بهره برداری قرار می گیرد، لذا در طرح حاضر نیز، 

این روش توزیع پیشنهاد می گردد

ب: چشمه های آب )گرم( معدنی
در سطح استان اردبیل به دلیل وجود آتش فشان نیمه فعال سبالن تعداد 110 دهنه چشمه 
آب گرم و سرد معدنی وجود دارد دارای خواص درمانی ویژه می باشند از بین این چشمه ها در 
سطح شهرستان های اردبیل ، سرعین ، نیر ، مشگین شهر و کوثر به شرح ذیل سرمایه گذاری 

الزم صورت گرفته و در حال بهره برداری می باشند :
1- شهرستان اردبیل : مجموعه آب درمانی سردابه ، قیه سوئی
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2- شهرستان سرعین :مجموعه های آب درمانی ایرانیان، سبالن، قهوه سوئی، ژنرال، پهنلو، بش 
باجیالر، شهر آفتاب و یل سوئی و سایر آبگرم های سنتی، گاومیش گلی، ساری سو، اعصاب، 

آب چشم و آب معنی سرد و یالدرق 
3- شهرستان نیر : مجموعه آب درمانی برجلو و قینرجه و سایر آبگرم های سنتی ایالنجیق ، سقزچی و ...

4- شهرستان مشگین شهر: مجموعه آب درمانی قینرجه، شابیل، 
5- شهرستان کوثر: مجموعه آبگرم معدنی کوثر و آب معدنی سنتی داش حمام و ....

6- شهرستان خلخال: آب معدنی تیل شاهرود 
7- شهرستان نمین: آب معدنی سنتی اورنج

5-4-2( پروژه های چشمه های آب )گرم( معدنی قابل سرمایه گذاری در استان

ف
ردی

نام 
چشمه

موقعیت
چشمه

وضعیت فعلیمشخصات آب چشمه
اهم زمینه های سرمایه گذاری دما 

)C(
دبی 
)l/s(

PHECTDSاشتهار درمانی

موئیل 6 1
دهنه

17ک 
آب درمانی،هیدرو کلینیک و هیدروتراپی، بیماری پوستی4556.21060742مشگین

دهکده توریستی و درمانی

45ک تیل شاهرود2
بیماری های مفاصل و 326.11200900خلخال

آب درمانی،دهکده توریستی و تفرجگاه و...روماتیسم

اسدبالغی 3
ویالدره

5ک 
درمتنی، بسته بندی، هیدرو کلینیک و بیماری های کلیه و گوارش33225.56387222سرعین

هیدروتراپی و...

التیام دردهای عضالنی و 1006.85120008400داغ6ک نیرآتزین نیر4
مفاصل

آب درمانی،دهکده توریستی ودرمانی،هیدرو 
کلینیک و هیدروتراپی و..

بسته بندی، گردشگاه و تفرجگاه و...بیماری های کلیه و گوارش121756.85278194ک نیرالی5

26ک انزان6دهنه6
بیماریهای پوستی و آرام 171.16.63102007140مشگین

بخش
آبدرمانی و لجن درمانی،هیدروکلینیک و 

هیدروتراپی،  استراحتگاه شکارگاه طبیعی و..

آبدرمانی،دهکده توریستی ودرمانی، گردشگاه بیماریهای مفاصل و روماتیسم84056.17071010ک نیرایالنجق7
و تفرجگاه و...

25ک آق سو8
التیام پوست، مدر و مجاری 3816.561230861مشگین

ادرار
دهکده آبدرمانی،هیدروکلینیک و 

هیدروتراپی و..

 آبدرمانی، بسته بندی، دهکده توریستی پوست،کلیه و گوارش122016.35278194ک نیرآق چای9
ودرمانی، گردشگاه و تفرجگاه و...

آق سو و 10
کلیه سو

برندق 
دفع سنگ کلیه و مثانه، رقیق 174.5خلخال

نمودن خون، تسهیل گوارش
بسته بندی، دهکده درمانی،بازیهای آبی، 

تفرجگاه و ...

آبدرمانی، بسته بندی، هیدروکلینیک و بیماری های کلیه و گوارش101027.56200ک نیراسالم آباد11
هیدروتراپی

آرام بخش و التیام دردهای 300.88.621001507شهر گیویداش حمام12
عضالنی و بهبود پوست ومو 

آبدرمانی، حمام سنتی- ترکی، گردشگاه و 
تفرجگاه کوبل با آبدرمانی کوثر

19ک دودو13
آبدرمانی، هیدروکلینیک و هیدروتراپیبیماری های پوستی5036.661230810مشگین

قره شیران 14
التیام بیماری های تورم 53826.351100770ک نیر2 دهنه

مفاصل و اتساع عروق
آبدرمانی،دهکده توریستی ودرمانی، گردشگاه 

و تفرجگاه و...

جدول )29-2( چشمه های آب )گرم( معدنی قابل سرمایه گذاری استان
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جدول)30-2( تأسیسات کشاورزی مناسب برای سرمایه گذاری آبزی پروری)استفاده دومنظوره(

6-4-2( سدها و تأسیسات کشاورزی قابل سرمایه گذاری برای آبزی پروری و گردشگری

ف
حجم مرده زمینه های سرمایه گذاریشهرستاننام سد )تأسیسات(ردی

وضعیت فعلی)هزارمترمکعب(

بهره برداری 0/36آبزی پروریاردبیل سد مال احمد)قوریچای(1

بهره برداری آبزی پروریاردبیلسد کوهساره 2

بهره برداری آبزی پروریاردبیلسد زربیل3

بهره برداری آبزی پروریاردبیلسد پیر القیر4

بهره برداری آبزی پروریمشگین شهرسد مزرعه جهان5

بهره برداری05/.آبزی پروریمشگین شهرسد قره قیه6

بهره برداری25/.آبزی پرورینمینسد سقزچی 7

بهره برداری3/.آبزی پرورینیر سد سرخاب8

بهره برداری آبزی پروریکوثر سد پردستلو9

بهره برداری آبزی پروریکوثرسد قره قشالق10

بهره برداری1/.آبزی پروری، گردشگریکوثرسد لیکوان11

بهره برداری1/.آبزی پروری، گردشگریگرمیسد گیالرلو12

شبکه مغان )قره قباق()بند 13
بهره برداری آبزی پروریپارس آبادهدایتی سد میل و مغان(

آبزی پروری و گردشگریمشگین شهرسد سبالن14
مشخصات 

بشرح پیوست 
ذیل

بهره برداری
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جدول )30-2( مشخصات  طرح سد سبالن برای سرمایه گذاری

عنوان: سد سبالن
موقعیت : مشگین شهر به فاصله 40 کیلومتری

هدف: تامین آب کشاورزی

حوضه فرعی: ارس

نام رودخانه: قره سو

حجم آب تنظیمی به میلیون متر مکعب:115

سطح زیرکشت )هکتار(: 8000

مهمترین زمینه هاي سرمایه گذاري:
- تاسیسات اقامتی همچون هتل، و کمپینگ        

- مناطق نمونه گردشگری
- طبیعت گردی

- آبزی پروری

قابلیت ها و فرصت هاي منطقه: 
-  راه های ارتباطی و مواصالتی: آسفالته

- آب و هوا  :معتدل
- امکان ایجاد سایت گردشگری:بله

- امکان آبزی پروری : بله
امکان ایجاد باغات و.. بله

وضعیت مالکیت اراضي:  دولتی)آب منطقه ای 
اردبیل(

پوشش گیاهي منطقه: مرتع، جنگل

توپوگرافي منطقه: دشت، تپه ماهور

5-2( بخش برق استان
طبق جدول )31-2( قدرت نصب شده نیروگاهی در استان اردبیل بالغ بر MW 1000 است 
نیروگاههای گازی با تولید بیش از 95 درصد برق استان بیشترین نقش را در این بین داراست. 
همچنین کل تعداد مشترکین استان 491416 میباشد که از این میزان، مشترکین خانگی و 

تجاری به ترتیب با 83 و 11/5 درصد بیشتر مشترکین را بخود اختصاص داده است.  
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جدول )31-2(  قدرت نصب شده نیروگاهی در سطح استان اردبیل - تا پایان شش ماهه اول 94

جدول )32-2( میزان مصرف و درصد مصرف کنندگان استان اردبیل در بخش توزیع به تفکیک تعرفه – تا پایان شش 

ماهه اول 94 

گازی 

مگاوات

954

13برق آبی

42دیزلی

1/32بادی 

در دست اجرازمین گرمایی

1010/3جمع

مصرف انرژی تعداد )مشترک(شرح
)MWH(درصد مصرفدرصد مشترکین

4071173151668342/5خانگی

19060666093/99عمومی

35191441060/619/4کشاورزی

26991293360/517/4صنعتی

567026315711/58/5تجاری

2319237100/53/2معابر

1-5-2( پروژه های قابل سرمایه گذاری در بخش برق استان اردبیل
سرمایه گذاری اولیه انجام شده در بخش تولید برق در سطح استان به میزان MW 1000 زیر 
ساخت سرمایه گذاری برای تامین انرژی مصرفی برق برای تمامی کارخانه ها و یا شرکت های 
خدماتی و گردشگری... را مهیا کرده و ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم در بخش انرژی برق نیز 

در چهار محور زیر برای سرمایه گذاران مهیا می باشد:
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1-  تولید برق با استفاده از مولدهای پراکنده مقیاس کوچکCHP )جدول2-33( 
2- تولید برق با استفاده از مولدهای پراکنده سیستم فتوولتائیک)پانل خورشیدی( با توجه به 

پتانسیل عمده در نیمه شمالی استان 
3- تولید برق با استفاده از مولدهای پراکنده سیستم بادی )مولدهای مشابه در شهرستان های 

نیر و سرعین( در نمین وخلخال 
زمین  انرژی  از  استفاده  و  بخار  توربین های  نصب  مولدهای  از  استفاده  با  برق  تولید   -4

گرمایی)تولید حدوداً MW 35 از 7 حلقه چاه بخار موجود درشهرستان مشگین شهر( 

جدول)33-2( احداث مولدهای مقیاس کوچک در سطح استان

مشخصات عمومی

احداث مولدهای مقیاس کوچکCHPنام محصول

MW55ظرفیت طرح

50 نفراشتغال

تولید برقکاربرد محصول

 سطح استانمحل پیشنهادی اجرای طرح

بررسی بازار

900 ریال + هزینه سوختقیمت فروش محصوالت

خرید تضمینی توسط وزارت نیروتحلیل وضعیت بازار

-میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

MW 100 متر مربع به ازای هرمساحت زمین

)مولدهای مقیاس کوچک (CHP نیروگاهنوع تجهیزات مورد نیاز

 به اندازه 250 متر مکعب بر ساعت می باشد MW سوخت گاز به ازای هر یکنوع و میزان مواد اولیه

شرح لیست پیوستمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

 نرخ بانک مرکزینرخ برابری یورو

حدود  15 میلیارد ریال به ازای هر MW سرمایه ثابت کل

اگر نیروگاه خرید داخلی باشد 30%  و اگر خرید خارجی باشد بیش از 70%میزان سرمایه گذاری ارزی

دو درصد هزینه کل هزینه در گردش می باشد سرمایه در گردش

841 میلیارد ریال سرمایه کل

بستگی به راندمان نیروگاه و ساعت کارکرد نیروگاه در طول سال دارد فروش سالیانه 

آورده سرمایه گذار +تسهیالت بانکی از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید نحوه تامین سرمایه

حدود 3 سالزمان بازگشت سرمایه
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جدول)34-2(لیست جایگاه های پیشنهادی جهت احداث مولدهای مقیاس کوچک CHP شرکت توزیع نیروی برق استان

 منبع: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

ف
 ظرفیت موردنام محلنام منطقهردی

)MW(نیاز
10شهرک صنعتی شماره یکاردبیل1
10مسیر جاده تبریز و سرعیناردبیل2

5شهرک صنعتیپارس آباد3

5اجیرلوپارس آباد4

10مسیر آغدامپارس آباد5

 مسیر مرادلو و شهرکهای جدید االحداث ومشگین شهر6
5شهرک صنعتی

5جعفرآباد و شهرک صنعتی بیله سواربیله سوار7

5 مسیر انگوتگرمی8

2-5-2( سرمایه گذاری در پروژه های کاهش تلفات شبکه های توزیع برق 
گزارش توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات طرح کاهش تلفات 

حدود دو سوم تلفات شبکه قدرت در شبکه های توزیع است. بنابراین کاهش تلفات در شبکه 
های توزیع امری اجتناب ناپذیر است . تلفات عالوه بر ساختار شبکه به عواملی مانند انشعابات 
غیر مجاز ، برق دزدی و ... نیز وابسته است . برنامه ریزی برای کاهش تلفات به صورت بلند 
مدت وکوتاه مدت صورت می گیرد . در این بخش گزارش نهائی مطالعات فنی واقتصادی جهت 
سرمایه گذاری در بخش توزیع برق در حوزه فنی و غیر فنی به همراه زمان بازگشت سرمایه و 

سود حاصله در ذیل ارائه خواهد گردید :
*  احداث شبکه 20 کیلو ولت و استفاده از ترانسفوماتورهای کم ظرفیت وکم تلفات 

* جایگزینی کابل خود نگهدار 400 ولت
* تعویض کنتورهای مشترکین 
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جدول )35-2( : نتایج کلی کاهش تلفات برای کل استان با نرخ انرژی 1000 ریال 

ف
ردی

نام پروژهنام پروژه
حجم 
پروژه

اعتبار 
مورد نیاز 
)میلیون 

ریال(

میزان 
ذخیره 
انرژی 

)میلیون 
کیلو وات بر 

ساعت(

سود حاصله 
از ذخیره 
انرژی 

)میلیون 
ریال (

درصد 
تلفات 
کنونی

درصد 
کاهش 
تلفات

درصد 
تلفات 
پس از 

اجرا

مدت 
بازگشت 
)سرمایه 

ماه(

1
کاهش 

شعاع تغذیه 
پست های 
20کیلوولت

استفاده از 
ترانس کم 
ظرفیت 
)دستگاه(

125000500

38/1063810617/72/415/351/1
توسعه شبکه 
20کیلو ولت 

)کیلومتر(
3750075

کاهش 
طول شبکه 
فشار ضعیف 

)کیلومتر

1000

2

جایگزینی 
کابل خود 
نگهدار 
با شبکه 

مسی فشار 
ضعیف

12006348018/921892217/71/2116/540/2کیلومتر

3

تعویض 
کنتور های 
دستکاری و 

خراب

کنتور تکفاز 
150000)دستگاه(

17400043/474347517/72/7814/9345/6
کنتورسه فاز 
غیردیماندی 

)دستگاه(
3000

کنتورسه 
فاز دیماندی 

)دستگاه(
400

396660100/5100502/817/76/411/2747/4جمع کل4



53

فهرست مطالب

جدول )36-2(: نتایج کلی کاهش تلفات برای هر یک از امورها و کل استان 

ف
امورردی

اعتبار مورد نیاز )میلیون ریال(

میزان ذخیره انرژی )میلیون کیلو 
ت(

وات ساع

سود حاصله از ذخیره انرژی )میلیون 
ریال(

درصد تلفات کنونی

ش تلفات 
درصد کاه

س از اجرا 
درصد تلفات پ

ت سرمایه )ماه(
مدت بازگش

181399/546/746701/7418/776/212/5546/61اردبیل1

64472/316/5916589/619/87/6712/1546/63پارس آباد 2

مشگین 3
36686/79/8398355/217/27/110/144/8شهر

28567/37/7967889/519/158/0711/0750/5بیله سوار 4

202084/934933/315/245/939/349/2خلخال5

231095/345340/211/13/737/3751/93نمین 6

1330073/42342214/14/929/246/6گرمی7

54 6558/51/461457/515/86/3789/4نیر8

13082/63/263257/2520/710/3510/3448/2سرعین9

9275/32/176217619/79/510/2751/15کوثر10

با اعمال هریک از این پروژه های ذکر شده و نظارت بر اجرای دقیق آن ها از نتایج به دست آمده مشخص است که کل 
انرژی ذخیره شده در سال 100/5 میلیون کیلو وات ساعت خواهد بود که ارزش ریالی آن تقریبا برابر 100000 میلیون 

ریال می باشد. مدت زمان بازگشت کل پروژه در کمتر از 4 سال می باشد. 

1-  طرح توجیهی فنی واقتصادی مطالعات طرح کاهش تلفات در شبکه توزیع موجود می باشد.
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6-2( بخش گاز
1. تمامی 26 شهر استان ازنعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و درحال حاضر کل شهرهای 

استان به شهر سبز تبدیل شده اند.
2. ازمجموعه 1695 روستا تعداد 620 روستا گازدار شده اند و سطح بهره مندی خانواده های 
روستای 70 درصد رسیده است و تعداد 300 روستا در حال گازرسانی می باشد که شامل 14 
درصد خانوارهای روستایی استان است.که با اتمام عملیات اجرایی این روستاها خانوار مصرف 

کننده گاز طبیعی روستایی 85 درصد افزایش خواهد یافت.
3. اجرای 6500 کیلومتر شبکه گذاری در سطح شهرها و روستاها و محورهای صنعتی استان 
تأمین هرگونه درخواست گاز  قابلیت  و  انجام پذیرفته و387000 مشترک جذب شده است 

مورد نیاز فراهم گردیده است .
4. اجرای خط انتقال 30 اینچ نیروگاه اردبیل به طول 30 کیلومتر و 16 اینچ تقویتی مشگین شهر 
به طول 50 کیلومتر انجام شده است. و زیر ساخت های تقویتی گاز برای تمامی شهرهای 

استان انجام گردیده است.
5. کلیه شهرک های صنعتی فعال استان گازرسانی شده اند.

6. تعداد 1200واحد صنعتی عمده و جزء از نعمت گاز برخوردار شده اند.
7. تعداد 61 مورد جایگاه CNG گازدار درسطح استان راه اندازی و به بهره برداری رسیده است 

و آمادگی کامل برای تامین درخواست جدید فراهم گردیده است.
8. گازرسانی به پتروشیمی اردبیل برنامه آتی شرکت می باشد.

شایان ذکر است گازرسانی به روستاهای باالی 20 خانوار دربرنامه شرکت بوده و تا پایان سال 
1396 اجرای عملیات آن روستاها پایان یافته و تعداد خانوار بهره مند روستایی استان به 96 
درصد خواهد رسید. شرکت گاز استان آمادگی الزم در تمام نقاط شهری و روستایی استان 
بر اساس در خواست گاز مورد نظر برای همه مصارف اعم از صنایع، کارخانجات و... را اعالم 

می نماید.

7-2( گمرکات استان اردبیل
استان اردبیل دارای دو گمرک فعال اردبیل و بیله سوار مغان بوده که قدمت گمرک بیله سوار 
به یکصد سال قبل می گردد. در حال حاضر گمرک بیله سوار در منطقه صفر مرزی آذربایجان 
در مجاورت بازارچه مرزی شهرستان بیله سوار واقع گردیده است گمرک اردبیل نیز در سال 
1370 در اراضی شهرستان نمین در 13 کیلومتری جاده اردبیل- آستارا  تاسیس شده است.
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1-7-2(بسته حمایتی گمرک برای تولید کنندگان وسرمایه گذاران 
با توجه به سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران و الزامات قانونی برنامه پنجم 
بر  ناظر و حاکم  قوانین  امور گمرکی و سایر  قانون  بودجه سنواتی،  قوانین  اقتصادی،  توسعه 
بخش تجارت، تولید و سرمایه گذاری با رویکرد تسهیل وتسریع انجام تشریفات گمرکی وکاهش 
هزینه های تولید و حمایت از تولیدات داخلی، بسته حمایتی گمرک جمهوری اسالمی ایران از 

بخش تجارت همچنین تولید کنندگان و سرمایه گذاران به شرح ذیل می باشد:
- تسهیل و تسریع انجام تشریفات گمرکی فعاالن اقتصادی با اولویت واحد های تولیدی.

- به منظور تمرکززدایی انجام امور گمرکی و امکان ارائه ی تسهیالت سریع و بهینه به فعاالن 
اقتصادی کشور با اولویت واحد های تولیدی، اختیارات الزم به گمرکات استانی تفویض شده است.

- اعطای تسهیالت در پرداخت حقوق ورودی برای واردات خطوط تولید.
- ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه بانکی.

- ترخیص نسیه قطعات ومواد اولیه.
- اعمال ترجیحات تعرفه ای.

- اعمال معافیت های پرداخت درحقوق ورودی.
- استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات وارداتی واحد های تولیدی.

- اخذ تضمین بیمه ای.
- ایجاد سرویس ارزیابی ویژه برای واحد های تولید.

- اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحد های تولیدی.
- کاهش برخی مراحل ترخیص مواد اولیه واحد های تولیدی.

- ترخیص بی وقفه کاالهای واحد های تولیدی.
- اعمال مشوق های ویژه گمرکی در مناطق آزاد و ویژه درکشور.

- تسهیل قانونی در ورود و خروج سرمایه برای تامین ریسک های الزم.

- پذیرش مشاوره و رایزنی های الزم در خصوص کلیه عملیات گمرکی.
- آمادگی متخصصان گمرک برای ارائه آموزش های الزم درخصوص علوم گمرکی

2-7-2(معافیت ها ومشوق های گمرگ برای سرمایه گذاران تجار و واردکنندگان 
- کاهش هزینه های جاری و انبار داری: ترانزیت کاالهای خارجی دارای پتانسیل وفرصت های 
و  انبارها  احداث  زمینه  در  همکاری  و  مساعد  نظر  با  ایران  گمرگ  بنابراین  می باشد،  زیاد 
اختصاص آ ن ها به واحدهای تولیدی و ترانزیت کننده، تا حد ممکن از افزایش هزینه های جاری 

و انبارداری جلوگیری می نماید.
- ترخیص کاال با اخذ ضمانت نامه بانکی: گمرگ معموال کاال ها را با اخذ عوارض و به صورت 
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نقد )واریزی( ترخیص می کند، اما در برخی شرایط که با توجه به نوع کاال )مواد اولیه( و یا 
شرایط صاحب کاال )معموال تولیدی ها( و یا عدم دسترسی صاحب کاال به منابع مالی نقدی و 
سایر محدودیت ها، با اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی، اقدام به ترخیص کاال می کند، که در تاریخ 
سر رسید ضمانت نامه )معموال 3 الی 6 ماهه( و در برخی موارد بیشتر، تبدیل به حساب قطعی 

)وجوه نقد( می شود.
- ترخیص کاال )مواد اولیه، صنعتی وخطوط تولید( به صورت نسیه: در برخی موارد که کاالی 
پرداخت  استراتژیک می باشد،  و  تولیدی  واحدهای  اولیه کارخانجات و خطوط  مواد  وارداتی، 
حقوق ورودی کاال، بصورت نسیه )معموال چند ماهه( بوده وکاال ترخیص می شود و در سررسید 

)مهلت مقرر( صاحب کاال اقدام به پرداخت عوارض کاال می کند.
بین  تعرفه ای  به مقررات صادرات و واردات، ترجیحات  با توجه  تعرفه ای:  اعمال ترجیحات   -
جمهوری اسالمی ایران با کشورهای ازبکستان، پاکستان، تونس، سوریه،کوبا، بوسنی و هرزگوین، 
قرقیزستان و ونزوئال وجود دارد. بدین صورت که )مبادله کاال( با این کشورها، از نرخ تعرفه  و 
مأخذهای موجود تعرفه پیروی نمی کند و بدلیل روابط حسنه این کشورها با ایران، کاال با مأخذ 

کمتری وارد ایران می شود و یا کاال های ایرانی با مأخذ کمتری وارد آن کشورها می شود.
- اعمال معافیت ها درپرداخت حقوق ورودی: بنابر مصوبه هیئت محترم وزیران، کاالی وارداتی 
به گمرگ بندر خرمشهر 25 درصد گمرک آبادان 20 درصد و گمرگ بندر امام خمینی)ره( 
10درصد مشمول معافیت سود بازرگانی می باشند و درحدود بیست سال است که این مصوبات 
هرساله با تغییراتی از طرف دولت تنفیذ می گردد. این مسئله باعث کاهش درپرداخت حقوق 

ورودی برای واحدهای تولیدی نیز می گردد.
- استرداد حقوق ورودی مواد اولیه و تجهیزات خطوط واحد های تولیدی: واحد های تولیدی که 
دارای شناسنامه و احراز فعالیت محلی و منطقه ای )استانی( شده اند، چنانچه اقدام به واردات 
مواد اولیه و تجهیزات خود نمایند و عوارض گمرکی را پرداخت نمایند، به گمرگ ایران مراجعه 
مسترد  به آن ها  کرده اند  پرداخت  اولیه  مواد  واردات  بابت  که  ورودی  حقوق  مدتی،  از  بعد  و 

می گردد.
- اخذ تضمین تعرفه ای: واحد های تولیدی که اقدام به ثبت سفارش و واردات کاال کرده اند و 
تعرفه را نیز از گمرک درخواست نموده اند، بعد از واردات کاال مالک عمل همان تعرفه و مأخذ 

می باشد و تغییری در آنها نباید ایجاد شود.
کاالهای  ورود  امر  در  تسریع  جهت  تولیدی:  واحد های  برای  ویژه  ارزیابی  سرویس  ایجاد   -
واحدهای تولیدی و عدم تداخل با سایر وارد کنندگان، گمرک سرویس ارزیابی ویژه ای برای 
این واحد های تولیدی در نظر گرفته است تا نسبت به انجام تشریفات گمرکی در حداقل زمان 
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ممکن اقدام نمایند.
- اولویت در ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحد های تولیدی دو حالت وجود دارد:

الف: واحد های تولیدی در محل تولید با موافقت گمرک می توانند برای خود انبار اختصاصی 
ایجاد نمایند.

تولیدی  واحد های  این  برای  را  خود  نظر  تحت  انبار های  از  مشخصی  انبار های  گمرک  ب: 
اختصاص می دهد.

- کاهش مراحل ترخیص در ورود مواد اولیه واحد های تولیدی: به عنوان مثال واحد تولیدی 
که قبال مواد اولیه وارد کرده و جهت تعیین ماهیت و نوع جنس، نمونه کاالیش را به آزمایشگاه 
استاندارد ارسال کرده باشد، چنانچه در دفعات بعد همان نوع کاال را با همان مشخصات وارد 

کند، نیازی به ارسال مجدد به آزمایشگاه ندارد.
- هدایت اظهار نامه های وارداتی واحد های تولیدی وصادر کنندگان نمونه به مسیرهای کنترل 
سبز وزرد: مسیر کنترل کاال در مسیر سبز و یا مسیر زرد با سرعت بیشتر انجام می گردد و بر 
خالف مسیر قرمز که کنترل کامال سنتی و دقیق است، در اینجا بررسی اجمالی بوده و بنا را 

بر صحت اظهار تولید کننده و اعتماد به او گذاشته و تشریفات را انجام می دهند.
واحد های  از  دسته  آن  شده:  معرفی  تولیدی  واحد های  وارداتی  کاال های  بی وقفه  ترخیص   -
معرفی  استانی،  ومقامات  صنایع  یا  و  بازرگانی  وزارت  یا  و  ایران  گمرک  توسط  که  تولیدی 
شده اند، به دلیل حسن شهرت و سالمت کار می توانند حتی در ساعات غیر اداری از خدمات 

ترخیص و تشریفات گمرکی برخوردار گردند.
- ارزیابی در محل برای کاالهای صادراتی: تولید کنندگان و صادر کنندگان و در برخی موارد 
وارد کنندگان خطوط تولید، در صورتی که حمل کاال به گمرک به دلیل محدودیت هایی خاص 
برایشان امکان پذیر نباشد و یا هزینه اش باال باشد می توانند با درخواست به گمرک، خواستار 
ارزیابی کاالیشان در محل تولیدی و یا کارخانه و یا انبار اختصاصی خود باشند، گمرک نیز با 

اعزام کارشناس و ارزیابی وبار شمار اقدام به این کار می نمایند.
- پذیرش و خروج نمونه کاالهای صادراتی واحد های تولیدی: واحد های تولیدی در صورت نیاز 
به بازاریابی خارجی )در خارج از کشور( به گمرک مراجعه ونمونه کاالی خود را ارائه می دهد 
و گمرگ نیز در حداقل زمان تشریفات کاالهای نمونه )نمونه صادراتی( را خارج از نوبت و به 

سرعت انجام داده ودراین امر به صادرات کمک می کند.

8-2( منطقه ویژه اقتصادی 
1-8-2( منطقه ویژه اقتصادی استان اردبیل)نمین(
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منطقه ویژه اقتصادی نمین در جلسه علنی روز یکشنبه مورخه 87/07/04 مجلس شورای اسالمی 
نگهبان طی نامه شماره 171420 مورخه 89/08/11  تایید شورای محترم  از  تصویب و پس 

توسط ریاست محترم جمهور به صورت رسمی ابالغ گردید.
در اجرای بند الف ماده )3( قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ابتدا شرکت شهرک های 
صنعتی استان به عنوان سازمان مسئول تعیین شده بود ولی به علت عدم تامین اعتبار از محل 
طرح تملک دارائی های سرمایه ای ونیز منع قانونی استفاده از منابع داخلی شرکت شهرک های 
صنعتی برای انجام مطالعات اولیه و آماده سازی زیر ساخت ها، با روی کار آمدن دولت تدبیر و 
امید، با پیگیری های مستمر و ویژه استانداری شرکت بازرگانی شاهد، به عنوان سازمان مسئول 
جدید به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی معرفی گردید و 
مقدار 2055 هکتار از اراضی منابع ملی محدوده شهرستان نمین در قالب قرار داد 15 ساله با 
پرداخت کلیه حقوق بهره برداران محلی، در اختیار آن ها قرار داده شد. هیئت وزیران در جلسه 
مورخه 93/12/17 موافقت خود را با سازمان مسئول شرکت بازرگانی شاهد اعالم نمودند. به 
دنبال موافقت دولت، بالفاصله برای تهیه طرح جامع مطالعاتی با شرکت مشاور فجر توسعه 
از جهاد دانشگاهی قرارداد بسته شد و سایر اقدامات نیز به موازات آن در حال انجام می باشد.

2-8-2( مزیت های ویژه منطقه ویژه اقتصادی نمین
امکان  کیلومتر   392 به مسافت  آذربایجان  جمهوری  کشور  با  استان  مشترک  مرز  وجود   -1

دسترسی به بازار حوزه قفقاز و کشورهای آسیای میانه فراهم نموده است.
2- همجوار بودن محدوده منطقه ویژه اقتصادی نمین با فرودگاه )فاصله منطقه با فرودگاه 5 

کیلومتر(.
3- امکان استفاده منطقه ویژه اقتصادی نمین از تمامی مزیت های گمرک مرزی و بین المللی 
آستارا در 60 کیلومتری منطقه و گمرک مرزی و بین المللی بیله سوار در فاصله 150 کیلومتری.
4- قرار گرفتن گمرک اردبیل به عنوان گمرک تخصصی ترخیص خودرو در فاصله 10 کیلومتری 

منطقه.
5- مزیت های منحصر به فرد گردشگری استان مخصوصاً در خود شهرستان نمین از جمله 

جنگل فندقلو و گردنه حیران. 
 

9-2( منطقه آزاد تجاری 
سواحل   کنار  در  معموال  که   هستند   شده اي   محافظت   و  محصور  نواحي   تجاري   آزاد  مناطق  
دریاها یا مناطقي  که  از جهت  حمل  و نقل  سریع  کاالها داراي  امتیازات  و تسهیالت  ویژه اي  
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مي باشند، ایجاد مي گردند. امروزه  که  بحث  صادرات  و صادرات  مجدد، جهت  به دست  آوردن  
ارز، موضوع  مورد عالقه  دولت ها و کشورهاي  مختلف  جهان  است ، به منطقه  آزاد تجاري  بیشتر 
و  ناحیه اي  مجزا، محصور  از  آزاد تجاري  عبارت است   نگریسته  مي شود. منطقه   زاویه   این   از 
حفاظت  شده  از قلمرو یک  کشور که  معموال فاقد جمعیت  ساکن  است . این  ناحیه  مجهز به  
انبار کردن  بارگیري ، تهیه سوخت  و پهلوگیري  کشتي ها،  و  به  منظور تخلیه   تسهیالت  الزم  
کاال و ارسال  آن ها از طرق مختلف به ویژه  دریایي و زمیني  مي باشد. در این  ناحیه  کاالها بدون  
پرداخت حقوق  ورودي وارد و سپس  با استفاده  از نیروي  کار ارزان  و امکانات  مناسب  صنعتي  
و معافیت هاي  مالیاتي  پس  از تبدیل  و تغییرشکل ، بدون  پرداخت  عوارض،  صادر مي شوند، یا 
بدون  تغییرشکل،  با پرداخت  هزینه انبارداري  بسیار نازل  در منطقه  به  معرض  فروش  و عرضه به  

خریداران  بین المللي  قرار مي گیرند.

1-9-2( اهمیت  مناطق  آزاد تجاري 
براي  مناطق  آزاد تجاري،  یک سري  مزایایي  عنوان شده  است  که  البته  بعضي  از این  مزایا مکمل  
و زمینه ساز برخي  دیگر هستند. این  مزایا همچنین  براي  هر کشور نیز متفاوت  است  و یا حداقل  
از دیگر  از نظر تقدم  و تأخر آن  فرق  دارد، بدین  معني  که  هر کشور به مزیت  خاصي  بیش  
مزیت ها اهمیت  داده  و کوشش  و حمایت هاي  خود را نیز در این  قسمت  متمرکز مي کند. این  

مزایا عبارت اند از:
- اشتغال 

- تأمین  درآمدهاي  ارزي  از طریق  ایجاد ارزش  افزوده .
- ارتقأ و توسعه فعالیت هاي تولیدي، با جهت گیري صادراتي، توسط سرمایه  گذاري هاي خارجي  

و سرمایه هاي  سرگردان  داخلي . 
همچنین  و  کارگري   مهارت هاي   سطح   ارتقاي  و  تکنولوژیکي   و  فني   دانش   به   دستیابي    -

مدیریت هاي  کارگري  و بازرگاني .
- توسعه  ناحیه اي  و محرومیت  زدایي . 

- ایجاد یک  الگوي  کوچک  و مناسب  با توجه  به  نیروي  کار و توان  اقتصاد داخلي . 
- استفاده  از مشاغل  جنبي  ایجاد شده .

2-9-2( منافع  براي  سرمایه گذاران  خارجي  مستقر در مناطق آزاد
1- بهره گیري  از درآمدهاي  عمومي  کشور میزبان به  شکل  معافیت  از حقوق  و عوارض گمرکي  
به  مدت  نامحدود، معافیت ها یا تخفیف هاي  مالیاتي،  مالیات  بر درآمد، مالیات هاي  مستقیم  و 
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غیرمستقیم  در دوره هاي  طویل المدت،  حتي  20  ساله، انواع  یارانه هاي دولتي  و سایر امتیازات . 
به  مربوط  ضمانت هاي   و  ارزي   کنترل هاي   از  آزادي   شامل   مالي   مشوق هاي   از  استفاده    -2
 برداشت  اصل  سرمایه  و برگشت  بدون  قیدوشرط سود و منافع  تایید شده  حاصل  از حق امتیازات  

مختلف . 
3- استفاده  از امکانات  بي حد این  مناطق  شامل :
- نیروي  کار بسیار ارزان  و سخت کوش  محلي . 

- دسترسي  به  تأسیسات  گران قیمت  بندرگاه شامل: ساختمان هاي  استاندارد شده کارخانجات  
و انبارها و همچنین  استفاده  از نرخ هاي  ترجیحي  مربوط به  آب  و برق  و اجاره  زمین  و بسیاري  

خدمات  دیگر.
- ساختار استخدامي  ساده  و بدون  دردسر، سهولت  مقررات  استخدامي ، عدم  امکان اعتصاب ، 

عدم  وجود اتحادیه هاي  کارگري . 
4- دسترسي  به  بازارهاي  منطقه اي  از طریق :

- شکستن  عقده هاي  ذهني ـ فرهنگي  محلي، از طریق  زدن  مارک هاي  محلي  ساخت منطقه  
آزاد...(. 

- استفاده  از سهمیه هاي  وارداتي  و صادراتي  کشورهاي  میزبان . 
- استفاده  از انبارها، جهت  یافتن  فرصت  مناسب  فروش  و تغذیه  تدریجي  کاالهاي تولیدي  به  

بازارهاي  ناحیه،  بدون  شکستن  قیمت ها. 
به کشورهاي   توسعه   حال   در  کشورهاي   نیروهاي   مهاجرت   فرهنگي   مشکالت   از  رهایي    -5

پیشرفته.  
6- کاهش  هزینه هاي  تخلیه  و بارگیري  ناشي  از عدم  انجام  کنترل هاي  گمرکي . 

7- رهایي  از مقررات  دست وپاگیر و تشریفات  اداري  و کنترل  کشور میزبان .
8- واگذاري  فناوري هاي  ساده  و کاربر به  کشورهاي  در حال  توسعه ، به منظور استفاده تبلیغاتي  

در جهت  تشفي  خاطر مردم  منطقه .
9- رونق  نسبي  اقتصاد کشورهاي  در حال  توسعه،  جهت  بازپرداخت  بدهي هایشان  و..           

10-2( شهرک های صنعتی 
شرکت شهرک های صنعتی اردبیل به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان صنایع کوچک 
استان  از  انتزاع  و  اردبیل  استان  تشکیل  از  بعد  در سال 1373  ایران  و شهرک های صنعتی 
آذربایجان شرقی تأسیس گردید. این شرکت در راستای ماموریت های محوله و ایفای رسالت 
قانونی خود منطبق بر اهداف استراتژیک و چشم انداز ترسیم شده با تالش در ایجاد و توسعه 
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زیر ساخت های مورد نیاز استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی استان؛ سعی در تبدیل 
به سازمانی چابک و دانش محور متناسب با سالیق و خواسته های متقاضیان سرمایه گذاری در 
دنیای پر شتاب امروزی را دارد. به طوری که در زمان تأسیس فقط دارای یک شهرک صنعتی 
با مساحت 50 هکتار بوده که امروزه با فعالیت های انجام یافته؛ استان اردبیل برخوردار از 16 
این میزان  از  افزون بر 1180 هکتار زمین می باشد. که  با مساحت  ناحیه صنعتی  شهرک و 
متقاضیان  اختیار  در  قرارداد  فقره   1100 قالب  در  هکتار   423 حدود   1393 سال  پایان  تا 
حدود  ایجاد  و  صنعتی  واحد   565 حدود  بهره برداری  به  منجر  که  قرارگرفته  سرمایه گذاری 

9500 فرصت شغلی مستقیم شده است.
همچنین در راستای افزایش سهم صنعت استان و حمایت از ایجاد بنگاه های صنعتی زودبازده 
برای اشتغال سریع، مولد و کارآفرین در سایر مناطق استان به ویژه در مناطق کمتر توسعه 
یافته که فاقد شهرک و یا ناحیه صنعتی می باشند؛ این شرکت ایجاد نواحی صنعتی درسرعین؛ 
صنایع شهری  و  انتقال صنوف  برای  احداث شهرک صنفی  نیز  و  شاهرود  کورائیم؛ هشجین؛ 

مزاحم را در مرکز استان ؛ در برنامه کاری خود گنجانده و به جد دنبال می کند.  

1-10-2( مزایای استقرار در شهرک ها و نواحی صنعتی
- مستثنی بودن از قانون شهرداری ها 

جهاد  طبیعی؛  منابع  قبیل  از  مختلف  ادارات  از  جداگانه  مجوز های  به دریافت  نیاز  عدم   -
کشاورزی؛ امور اراضی؛ آب ؛ برق؛ گاز؛ مخابرات؛ میراث فرهنگی؛ راه و شهر سازی و ...

- تهیه زمین مناسب برای اجرای طرح های صنعتی با توجه به مکان یابی و طراحی انجام یافته 
مطابق با اصول فنی و مهندسی و آخرین روش های شهرک سازی و مقررات زیست محیطی به 
نحوی که در کوتاه ترین زمان ممکن با شرایط سهل و آسان زمین در اختیار متقاضیان محترم 

سرمایه گذاری قرار گیرد. 
- تامین امکانات زیر بنایی از جمله آب؛ برق؛ گاز؛ شبکه فاضالب و تصفیه خانه فاضالب و ...

علت  به  و...  فاضالب  تصفیه خانه  گاز؛  برق؛  آب؛  مانند  گذاری  سرمایه  های  هزینه  کاهش   -
استفاده از خدمات مشترک 

- صدور مجوز احداث و پایان کار ساختمان به صورت رایگان و در کمترین زمان ممکن 
- واگذاری زمین با شرایط نقد و اقساط بلند مدت 

- طرف های قراردادی که حق بهره برداری و بهای واحدهای کارگاهی ؛ صنفی و ... را در زمان 
عقد قرارداد؛ نقدی و یک جا پرداخت کنند طبق دستورالعمل مربوطه مشمول بخشودگی به 

ماخذ کل مبلغ قرارداد می شوند. 
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- ارائه تخفیفات و تشویقات برای واحد های صنعتی که زودتر از موعد مقرر به بهره برداری 
برسند )مطابق دستورالعمل مربوطه(.

-  تشویقات و تخفیفات برای ایثارگران ؛ نخبگان ؛ مخترعین و شرکت های تعاونی )مطابق 
دستورالعمل مربوطه(.

تبصره: استفاده از شرایط ماده 10 صرفا در یک مورد ؛ یک نوبت یک قرارداد و تنها در یک 
شهرک یا ناحیه مجاز می باشد. که بنا بر تعهد کتبی متقاضی احراز می شود. 

-  ابالغیه مقام عالی وزارت مبنی بر اعطای تشویقات در جهت حمایت و ترغیب سرمایه گذاران 
محترم  مازاد بر موارد فوق

تبصره مهم: مجموع تخفیفات و تشویقات اعطاء شده یک قرارداد نباید بیشتر از شصت درصد باشد 
- معافیت مالیاتی برای کل واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی

- واگذاری امور اداره شهرک و ناحیه به صاحبان واحدهای صنعتی پس از بهره برداری
کار   و  و کسب  آوری  فن  از خدمات مشاورین صنعتی مستقر درساختمان  استفاده  امکان   -

شهرک ها و نواحی صنعتی
- امکان واگذاری واحدهای کارگاهی آماده برای تسریع در بهره برداری واحد های تولیدی کوچک 
- امکان استفاده از خدمات جانبی از قبیل شعب بانک؛ دفاتر بیمه؛ مسجد؛ رستوران؛ آتش نشانی 

و ... در شهرک ها و نواحی صنعتی
- فراهم شدن بستر مناسب برای ایجاد شبکه ها و خوشه های مرتبط به یک صنعت در محدوده 

شهرک ها و نواحی صنعتی
- ایجاد شرایط الزم به منظور هم افزایی صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی

- معرفی واحدها جهت دریافت تسهیالت اعتباری و مالی در قالب طرح های ایجادی و سرمایه 
در گردش و نوسازی ساختار صنایع کوچک

2-10-2( شهرک های و نواحی  صنعتی غیر دولتی
بر  دولت  تصدي گري  کاهش  تحقق  چارچوب  در  غیردولتي  صنعتي  ناحیه  و  شهرک  ایجاد 
قانون اجراي سیاست هاي  فعالیت هاي غیرحاکمیتي و منویات مقام معظم رهبری مندرج در 
کلي اصل 44صورت مي پذیرد. همچنین صدور و یا تمدید پروانه تاسیس و پروانه توسعه و صدور 

پروانه بهره برداری و نظارت بر ساخت  و  ساز توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام می گیرد.

3-10-2(فرایند تخصیص زمین در شهرکها و نواحی صنعتی
- ارائه جواز تأسیس یا مجوز فعالیت معتبر از سازمان صنعت؛ معدن و تجارت؛ سازمان جهاد 
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کشاورزی یا سایر سازمان های ذی ربط
- درخواست کتبی، تصویر شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی و تصاویر اساسنامه، 
آگهی تاسیس، آگهی ثبت؛ شناسنامه و کارت ملی اعضای  هئیت مدیره و کد اقتصادی برای 

اشخاص حقوقی
- تکمیل فرم درخواست زمین توسط متقاضی

- بررسی استقرار و مسائل زیست محیطی )توسط شرکت شهرک های صنعتی استان(
- انتخاب شهرک صنعتی و انتخاب قطعه

- محاسبه حق بهره برداری و ارائه برگه محاسبه 
- واریز سهم نقدی و تحویل سفته های سهم اقساطی و عقد قرارداد

- طرف قرارداد متعهد است تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد نسبت به ارائه در خواست و تحویل 
گرفتن زمین اقدام نماید. در غیراین صورت شرکت مجاز به فسخ قرارداد می باشد. برای تحویل 

زمین نیازی به اعالم شرکت شهرک های صنعتی نیست.
- طرف قرارداد متعهد است حد اکثر ظرف دو ماه از تاریخ تحویل زمین؛ نقشه های ساختمانی 
را بر اساس ضوابط و مقرارت ساخت وساز در شهرک و ناحیه که جزء الینفک قرارداد زمین 
شهرک های  شرکت  تسلیم  ساختمان  احداث  مجوز  صدور  و  بررسی  جهت  و  تهیه  می باشد 

صنعتی نماید.

11-2( پارک علم و فناوری  استان اردبیل
پارک هاي علم و فّناوري به عنوان یکی از مهمترین ساختارهاي موثر در اقتصاد دانش بنیان و 
محیطي مناسب براي استقرار، توسعه و شکوفایی مؤسسات و شرکت های دانش بنیان است که 
در تعامل سازنده با یکدیگر و با دانشگاه ها و سایر مؤسسات پژوهشی و فناوری به فعالیت هاي 
جامعه  در  ثروت  افزایش  فناورانه،  نهاد  یک  بعنوان  آن  اصلي  هدف  و  دارند  اشتغال  فّناوري 
از طریق ایجاد و توسعه فعالیت  مؤسسات متکی بر فناوری است. اهم این فعالیت ها شامل 
صنعتي،  طراحي  نمونه سازي،  مهندسي،  طراحي  توسعه،  و  تحقیق  ایده پردازي،  نیازسنجی، 
استانداردسازي، تدوین دانش فني، ثبت مالکیت فکري، تجاری سازی، انتقال فناوری، فروش و 
پشتیبانی بعدي براي تحقق محصوالت فناوري در عرصه تولید صنعتي و همچنین عرضه سایر 
خدمات تخصصي مي باشد. همکاري هاي بین المللي براي استفاده از تجارب جهاني و همچنین 

حضور موثر در بازارهاي فناوري جهان از اهداف راهبردي پارک هاي علم و فناوري است.
پارک علم و فناورری استان اردبیل در دی ماه 1393 موافقت اصولی را از وزارت علوم،تحقیقات 

و فناوری کسب و رسما« فعالیت خود را از ابتدای سال 1394شروع کرده است.
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تعریف پارک:
-پارک علم و فناوری، سازمانی است که به وسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شوند و 
هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق ارتقاء فرهنگ نوآوری ورقابت سازنده میان 
شرکت های حاضر در پارک وموسسه های متکی بر علم و دانش است. برای دستیابی به این 
هدف، پارک علمی جریان دانش وفناوری را در میان دانشگاه ها، موسس های تحیق وتوسعه، 
شرکت های خصوصی و بازار، به حرکت انداخته و مدیریت می کند و رشد شرکت های متکی بر 
نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرآیند های زایشی تسهیل می کند. پارک ها همچنین خدمات 
مناسب دیگری به همراه فضاهای کاری وتسهیالت با کیفیت باال فراهم می نمایند. سازمان 
از  آن  اعتبارات  تامین  و  بوده  پارک  تاسیس  متقاضی  که  است  سازمانی  )متقاضی(،  موسس 

مجاری دولتی و غیر دولتی را به عهده می گیرد .
-واحد های فناوری، واحد های مستقر در پارک دارای هویت حقوقی مستقل از پارک هستند . 
این واحد ها با توجه به اساسنامه وبا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، 
طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و در جهت تجاری 
کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند . این واحد ها از جمله شامل شرکت های خصوصی، 
واحد های تحقیق و توسعه صنایع و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها یا دستگاه های 
اجرایی هستند . این تعریف با رعایت مقررات مربوط، شامل شرکت های خارجی نیز می گردد .

اهداف
• کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه دانش محور

• تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی، تولید و خدماتی جامعه
• افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش

• کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی
• افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی

• حمایت  از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و 
شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآوری با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی

وظایف
• کمک به ارتقای دانش فنی واحدهای فناوری به منظور رقابت در عرصه جهانی

• سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحد های فناور به منظور کمک به رشد آن ها
منابع  و  امکانات  بین  پیوند  ایجاد  برای  امکانات موجود در منطقه  و  توانایی ها  • سازماندهی 

دانشگاه ها، مراکز علمی و فناوری و صنعت منطقه و توانایی های واحد های فناوری
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نیاز  به سوی تحقق در رشته های مورد  پارک  با  • کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط 
واحد های فناوری

• ایجاد فضای مناسب علمی و مهندسی برای جذب دانشمندن و متخصصان داخل و خارج کشور
• ایجاد بستر مناسب برای فعالیت وتحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در پارک

• ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فعالیت 
شرکت های بومی

• ایجاد بستر الزم برای برای فعالیت مشترک واحدهای فناوری داخلی و خارجی
• تشویق پژوهش با هدف توسعه محصوالت و فرآیندها

• تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری
• کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحد های فناوری 

)اتکوباتورها (

1-11-2( چگونگي بهره مندی  از قانون حمایت از موسسات و شرکت های دانش بنیان 
شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوري مسئولیت سیاست گذاري، برنامه ریزي و پیگیري اجرای 

این قانون را به عهده دارد.
شرکت ها به صورت عادي در اداره کل ثبت شرکت هاي سازمان ثبت اسناد و امالک کشور باید 
ثبت شوند و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتي بین شرکت ها وجود ندارد. لذا درباره امکان استفاده 
از مزایاي قانون، در زمان ثبت شرکت نمي توان اظهار نظر کرد و ارزیابي بر مبناي عملکرد 
شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام مي شود. دانش بنیان بودن شرکت ها با توجه به 
محصول تولیدی توسط شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد و محصول تولیدی باید در لیست 
کاالها و خدمات دانش بنیان موجود باشد.شرکت هاي متقاضي پس از تولید کاالها و خدمات 
دانش بنیان یا ارایه برنامه تولید )براي شرکت هاي نوپا(، بر مبناي آیین نامه مصوب کارگروه، 
ارزیابي شده و براي یک مدت محدود مي توانند از تسهیالت و مزایاي قانون استفاده کنند و 

براي تمدید زمان استفاده از مزایاي قانون، باید دوباره ارزیابي شوند.
تبصره 1: شرکت هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غیر دولتي و نیز شرکت ها و موسساتي 
که بیش از 50 درصد از مالکیت آن ها متعلق به شرکت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي 

عمومي غیر دولتي باشد، مشمول حمایت هاي این قانون نیستند.

2-11-2( مزایای  استقرار شرکت ها در پارک علم و فن آوری 
- محدوده پارک علم و فناوری به عنوان منطقه آزادتجاری و صنعتی محسوب می شود
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واحد های فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند، نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ 
صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده )13( قانون چگونگی اداره مناطق 

آزاد تجاری - صنعتی – مصوب 1372 – برخوردار خواهند بود.
- تجاری سازی دانش و تبدیل ایده به کسب و کار دانش بنیان

در دنیای امروز این کسب و کارها هستند که با استفاده از ابزارهای متعددی نظیر محصوالتشان 
در عرصه ارزش آفرینی به رقابت می پردازند. به همین دلیل تبدیل ایده به کسب و کار اصلی 
کار  و  به کسب  مداری  دیدگاه محصول  تغییر  به  مطلب  این  می باشد.  پارک ها  وظیفه  ترین 
مداری در پارک ها اشاره دارد. در دیدگاه کسب و کار مداری عالوه بر محصول یا خدمات به 
مباحث مدیریتی و بازاریابی نیز توجه می شود. تجاری سازی دانش و تولید ثروت از دانش که به 
عنوان یکی از مهم ترین اهداف پارک ها شناخته می شوند، نیز زمانی اتفاق می افتد که ایده های 

فناورانه به کسب و کارهای دانش بنیان تبدیل شوند.
- کمک به رشد شرکت های دانش بنیان در مرحله شروع

غالباً خطر باالیی شرکت های دانش بنیان را در مرحله شروع فعالیت تهدید می کند. لذا تعدیل 
ریسک شرکت های دانش بنیان در طی مسیر رشد از وظایف پارک ها است. انکوباتور ها و مراکز 
رشد در پارک ها این وظیفه مهم را بر عهده دارند. ورودی هر پارک علم و فناوری ایده های 
نو است که وارد مراکز رشد می شود، یک دوره یک تا سه ساله را می گذرانند و بعد از مرحله 
رشد ضمن راه اندازی و توسعه کسب و کار می توانند یک خدمت یا محصول ویژه ای را به بازار 

عرضه کنند.
- بازاریابی و صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان

کاال ها و محصوالت شرکت های دانش بنیان می توانند از طریق پارک ها به خارج از کشور 
صادر شوند. برقراری ارتباطات و تعامالت بین المللی نقش دیگری از پارک های علم و فناوری 

در راستای توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان است.
- حلقه واسطه بین دانشگاه و صنعت

یکی از اهداف پارک ها برقراری تعامل سازنده میان شرکت های مستقر در پارک با یکدیگر و با 
دانشگاه و صنعت در راستای رشد و توسعه ارائه محصوالت و خدمات دانش بنیان و همکاری های 
بین شرکتی است. تعمیق ارتباز بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های تولیدی و مراکز 

تصمیم گیری دولتی در جهت توسعه فناوری، ازجمله اهداف پارک های علم و فناوری است.
- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به شرکت های دانش بنیان

پارک های علم و فناوری عالوه بر فراهم کردن موجبات رشد شرکت های دانش بنیان، موجب 
اقتصادی و  فعالیت  این شرکت ها دانش و تجربه و مهارت الزم در زمینه شروع  تا  می شوند 
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تجاری را بدست آورند. پارک ها با ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریتی، بازرگانی، مالی، 
بازاریابی، حسابداری و حقوقی، کارآفرینان دارای ایده های دانش محور را در تبدیل نوآوری های 
فناورانه به محصوالت قابل عرضه در یازار و ایجاد کسب و کاری موفق یاری می دهند. اراوه 
آموزش های الزم به نیروهای انسانی شرکت های دانش بنیان در زمینه های مختلف کارآفرینی 
و مدیریت کسب و کار، در قالب کارگاه، سمینار و دوره آموزشی از دیگر خدمات پارک ها به 

شرکت های دانش بنیان است.
- ارائه خدمات حقوقی

شرکت های دانش بنیان به خدمات حقوقی از قبیل حقوق کار و تأمین اجتماعی، دعاوی داخلی، 
فناوری  انتقال  و  اختراع  ثبت  فکری،  مالکیت  حقوق  مالیات،  بیمه،  پیمانکاری،  قراردادها، 
را عرضه  و خدمات جدیدی  دانش بنیان محصوالت  اینکه شرکت های  به  توجه  با  دارند.  نیاز 
می کنند، جهت تجاری سازی و جلوگیری از کپی برداری های غیر مجاز می بایست آن ها را به 
لحاظ حقوقی و مالکیت معنوی به ثبت برسانند. از طرف دیگر برای انتقال فناوری و تدوین 
قراردادهای مربوطه و نیز قراردادهای واگذاری و لیسانس فناوری، می بایست از خدمات حقوقی 

بهره گیرند. پارک ها اینگونه خدمات را برای شرکت های مستقر فراهم می کنند.
- ارائه تسهیالت اعتباری و مالی

ارائه منابع  بازار،  الزامات تکمیل حلقه ایده تا عرضه محصول یا خدمت به  یکی از مهم ترین 
مالی به اینگونه طرح ها است. از انواع حمایت های مالی در این بین می توان به شناسایی منابع 
مالی، کمک های مالی بالعوض، پیش خرید یا خرید تضمینی محصوالت، ارائه وام ها و اعتبارات 
با بهره پایین و معرفی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خطر پذیر در شرکت های دانش بنیان 
تجاری سازی  در  مشارکت  ضمن  سرمایه گذار  خطرپذیر  سرمایه گذاری  روش  در  کرد.  اشاره 
طرح، در موفقیت یا شکست آن نیز با صاحبان طرح شریک می شود. همچنین پارک های علم و 
فناوری به عنوان یک منطقه آزاد تجاری محسوب می شوند، یعنی می توانند از بعضی مناقصه ها 

طرح هایی را جذب کنند .
- ارائه خدمات اداری، پشتیبانی و آزمایشگاهی

پارک ها با ارائه خدمات اداری و پشتیبانی نظیر ارائه فضای اداری، خدمات دبیرخانه ای، امکان 
استفاده از اتاق های کنفرانس، کتابخانه، تجعیزات دیداری و شنیداری و غیره به شرکت های 
دانش بنیان می پردازند. همچنین پارک ها امکان استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی 
برای  را  غیره  و  مکانیک  برق،  مواد،  شیمی،  زیست فناوری،  غذایی،  صنایع  آزمایشگاه  نظیر 

شرکت های مستقر فراهم می کنند.
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3-11-2(حمایت ها و تسهیالت قابل اعطا به شرکت  ها و موسسات دانش بنیان
به  و عوارض صادراتی  بازرگانی  مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود  پرداخت  از  معافیت   •

مدت 15 سال.
اعطای  با  فناوری  و  نوآوری  بکارگیری  یا  عرضه  تولید،  هزینه ی  از  بخشی  یا  تمام  تأمین   •

تسهیالت کم بهره یا بدون بهره بلند مدت و یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی.
موسسات  و  شرکت ها  تولیدی  و  مهندسی  و  فناوری  پژوهشی،  واحدهای  استقرار  اولویت   •
ویژه  مناطق  رشد،  مراکز  فناوری،  و  علم  پارک  های  محل  در  قانون  این  موضوع  دانش بنیان 

اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری.
• اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری بر 
اساس ضوابط قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
به  اساسی  قانون  چهارم  و  چهل  اصل  کلی  های  سیاست   اجرای  و  ایران  اسالمی  جمهوری 

شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون.
دانش،  دستاوردهای  محصوالت  خطرپذیری  کاهش  برای  مناسب  بیمه  ای  پوشش  ایجاد   •

نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و بکارگیری.
• معافیت 15 ساله )پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا موسسه دانش بنیان( از مالیات 
موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم و همچنین از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی، 
موسسات  و  شرکت ها  مالیات  مشمول  آمدهای  در  برای  صادراتی  عوارض  و  بازرگانی،  سود 
دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصوالت 
و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم 

افزارهای مربوط، توسط همان شرکت ها و موسسات دانش بنیان
• اعطای معافیت عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، جهت واردات ماشین آالت، تجهیزات، 
مواد اولیه، کاالها و قطعات مورد نیاز برای تولید کاال و خدمات دانش بنیان در حوزه فناوری 
های برتر و ارزش افزوده فراوان )کاالها و خدمات دانش بنیان صادراتی، برای هر شرکت و در 

هر مورد از طریق دبیرخانه شورا به گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد شد(
موسسات  و  شرکت ها  در  فعال  افراد  برای  تخصصی  وظیفه  نظام  تسهیالت  از  برخورداری   •

دانش بنیان 
 تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با تعریف شرکت ها و موسسات دانش بنیان و 

تمهید امکان مشارکت شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون .
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12-2( سرمایه گذاری در حوزه شهری
1-12-2( ساماندهی مشاغل شهری

شهر  در  است.  شده  همراه  توسعه صنعتی  با  شهری  توسعه  و  شهرها  روزافزون  رشد  امروزه 
فضایی  کالبدی-  نظام  یک  وجود  عدم  در صورت  که  است  عمیق  چنان  ارتباط  این  اردبیل 
موثر، باعث ایجاد نابسامانی در شهر می گردد. رشد شهر اردبیل همه ابعاد زندگی شهروندان را 
دچار تغییرات دامنه دار و عمیقی نموده است. لذا بازسازی و مدرن سازی برخی پدیده های 
حاضر شهری در اردبیل از طریق سرمایه گذاری های تخصصی بخش خصوصی با روش ها و ساز 
و کارهای نوین توسعه شهری، از ملزومات اجتناب ناپذیر مدیریت شهری می باشد. به همین 
خاطر است که برای رسیدن به اهداف عالیه یک شهر پویا بایستی سرمایه گذاری در توسعه و 
مدرن سازی شهر محقق شود. تحقق این امر بر دوش آحاد متخصصین می باشد که شهرداری 
و سرمایه گذاران از عناصر تاثیرگذار آن هستند. قدر یقین توانایی مالی شهرداری کفاف این 
بنابراین مشارکت سرمایه گذاران به عنوان عنصر همیار برای این امر الزم و  نیاز را نمی کند 
ضروری می باشد. لذا با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست های  اصل 44 
قانون اساسی جمهوری اسالمی مبنی بر واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی، ستاد 
سرمایه گذاری استان در راستای وظایف محوله و قانونی خود برای هدایت راهبردی سرمایه 
گذاران همچنین به استناد بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، در راستای ساماندهی مشاغل 

شهری اردبیل، پکیج های سرمایه گذاری ذیل را پیشنهاد می نماید: 
- مجتمع نمایشگاه های ماشین سبک و سنگین.

- مجتمع کارگاه های خدمات تولیدی.
- میادین میوه و تره بار در مقیاس کوچک.

- نمایشگاه دائم کتاب.
- موزه های تخصصی خصوصی.

- بازسازی و مدرن سازی مساکن محالت فقیر و مستضعف شهر با تکیه بر مدل های مشارکتی 
مردم و سرمایه گذاران به صورت تجمیع مساکن غیر استاندارد با آزادسازی اراضی در راستای 

تأمین مساکن ارزان قیمت و استاندارد برای فقرا و نیازمندان جدید.
- ایجاد شهرک تشریفات برای تامین اجالس ها و سمینارهای استانی، کشوری و منطقه ای.

- ایجاد شهرک دانشگاهی برای تجمیع دانشگاه های جدید التاسیس فاقد امالک.
- بازارهای روز در بخش های اقماری شهر اردبیل.

- نمایشگاه دائم صنعت مبل.
- سایت توریستی دریاچه الماس
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- پایانه ماشین آالت سنگین ) لودر، گریدر...(
- پایانه های پارک سوار خطوط واحد شهری.

- نمایشگاه دائمی فرش.
- پارک ویژه دوچرخه و موتور و ماشین سواری حرفه ای برای برگزاری مسابقات.

- پارک های توریستی خصوصی.     

2-12-2( پروژه های قابل سرمایه گذاری در حوزه شهری

عنوان  پروژه: بنگاه آهن فروشان

اهداف پروژه: ساماندهی و جمع آوری مشاغل مزاحم از داخل شهر

مشخصات فنی پروژه
1- مساحت زمین 15 هکتار

2- تعداد مغازه ها 200 واحد 350 
مترمربعی .

3- فضاهای عمومی شامل )رستوران 
– مسجد – سرویس بهداشتی و 

نگهبانی( به مساحت 5000 مترمربع 
4- مساحت کل احداثی 16000 

مترمربع
5- نمای آجری با تراورتن درجه یک 

با اسکلت بتنی

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه
آورده شهرداری
100 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  400 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
پانصد میلیارد ریال
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عنوان  پروژه: بازگشایی سرای برنج فروشان تا سرای وکیل

اهداف پروژه: ساماندهی بافت با ارزش

مشخصات فنی پروژه
1- مساحت زمین طرح 3000 

مترمربع
2- تعداد مغازه ها 60  مترمربع .

3- اسکلت بنا بتن با سقف گنبدی
4- نما آجر سنتی با اقباس از معماری 

بازار

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه
آورده شهرداری 

50 میلیارد ریال
آورده سرمایه گذار  150 

ملیارد ریال
جمع کل سرمایه گذاری  

دویست میلیارد ریال
توضیح : آورده شهرداری 

شامل هزینه عوارضات

عنوان  پروژه: بزرگراه مقدس اردبیلی

اهداف پروژه: بدنه سازی بلوار مقدس اردبیلی

مشخصات فنی پروژه
1- 2000 متر طول پروژه به عمق 

50 متر در 2 طرف بلوار .
2- پروژه شامل کاربریهای تجاری - 

اداری – خدماتی - پارکینگ و فضای 
سبز .

3- اسکلت بتنی با نمای سنگی

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
1000 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  4000 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
پنج هزار میلیارد ریال

توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات و 

زمین
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عنوان  پروژه: محل فعلی شهرداری منطقه یک

اهداف پروژه: توسعه متوازن شهر

مشخصات فنی پروژه
1- مساحت زمین 1135 مترمربع

2- تعداد مغازه ها 30 باب در طبقه 
همکف بصورت پاساژ .

3-  طبقه اول تاالر
4- طبقه دوم تا هفتم واحدهای 

اداری
5- مساحت کل احداثی 8800 

مترمربع
6- نمای سنگی با اسکلت بتنی

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
20 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  60 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
هشتاد میلیارد ریال

توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات و 

زمین

عنوان  پروژه: محل کارخانه چرم مغان

اهداف پروژه: ساماندهی مشاغل مزاحم

مشخصات فنی پروژه
1- مساحت زمین 16 هکتار .

2- مساحت کل احداثی 80000 
مترمربع.

3- پروژه در 7 بلوک خدماتی اجرا 
خواهد شد .  

4- بنا با اسکلت فازی و بتنی 
5- نمای مدرن

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
140 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  560 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
هفتصد میلیارد ریال

توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات
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عنوان  پروژه: پروژه تجاری و خدماتی مبارزان

اهداف پروژه: ساماندهی و جمع آوری  مشاغل مزاحم از داخل شهر 

مشخصات فنی پروژه
1-  مساحت زمین 2086 مترمربع

2-  زیرزمین 1- و2- پارکینگ
3-  همکف تا طبقه سوم تجاری در 

94 باب .
4- طبقه چهارم تا دوازدهم بصورت 

خدماتی در 108 واحد .
5- مساحت کل احداثی 14686 
مترمربع .6- نمای شیشه ای با 

اسکلت بتنی

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
40 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  130 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
صدوهفتاد میلیارد ریال

توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات

عنوان  پروژه: قطار شهری

اهداف پروژه: خدمات دهی به شهروندان و رفع معضل ترافیگ

مشخصات فنی پروژه
اجرای مسیر فاز یک مونوریل از 

میدان بسیج تا میدان جهاد به طول 
تقریبی 5 کیلومتر .

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
آورده سرمایه گذار  2000 

ملیارد ریال
جمع کل سرمایه گذاری  

دو هزار میلیارد ریال
توضیح : مشارکت از نوع 

B.O.T میباشد.



74

فهرست مطالب

عنوان  پروژه: پارکینگ طبقاتی و تجاری زیر گذر میدان بسیج

اهداف پروژه: رفع معضل ترافیگ 

مشخصات فنی پروژه
1- مساحت زمین 17900 مترمربع .

2- زیرزمین 2-بصورت پارکینگ 
– اتاق مدیریت - هایپرمارکت - 
موتورخانه - اتاق برق - انباری و 

سرویس بهداشتی .
3- زیرزمین1- بصورت تجاری در 

211 - کافی شاپ و بازی کودکان .
4- مساحت کل احداثی 38870 

مترمربع.

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
200 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  400 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
ششصد میلیارد ریال

توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات و 

زمین

عنوان  پروژه: هتل 5 ستاره اردبیل 

اهداف پروژه: خدمات دهی ایجاد فضای اقامتی و توسعه صنعت توریسم

مشخصات فنی پروژه
1-  مساحت زمین 4 هکتار .

2-  مسحات کل احداثی 34000 
مترمربع با توجه به استانداردهای 

هتل 5 ستاره .
3- اسکلت بنا از بتن و فلز 

4- نمای بنا از شیشه و سنگهای 
درجه یک

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
100 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  1300 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
یکهزارو چهارصد میلیارد 

ریال
توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات و 

زمین
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عنوان  پروژه: پروژه استخر مجموعه فرهنگی و ورزشی زرناس

اهداف پروژه: توسعه فضاهای ورزشی 

مشخصات فنی پروژه
1-  مساحت زمین 2500 مترمربع
2-  مساحت کل 4500 مترمربع 
احداثی به استناد استانداردهای 

استخر شامل )اتاق مدریت-سالن 
انتظار-رختکن و کمد-سرویس 

بهداشتی-اتاق مربیانو بوفه.
3- اسکلت بنا از فلز

4- نمای بنا کامپوزیت

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
25 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  100 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
صدوبست وپنج میلیارد 

ریال
توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات و 

زمین

عنوان  پروژه: ایجاد فضای تفریحی و گردشگری در محدوده رودخانه 

اهداف پروژه: خدمات دهی به شهروندان و توسعه فضای سبز

مشخصات فنی پروژه
1-  موزیکال آب

2- قایقرانی 
3-  کافی شاپ - سرویس بهداشتی

4-  مسیر پیاده
5- غرفه های صنایع دستی
6- کفسازی با پازل و سنگ

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
100 میلیارد ریال
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عنوان  پروژه: پارک مسافر و دریاچه مصنوعی در شهرک زرناس 

اهداف پروژه: خدمات دهی به توریست و توسعه فضای سبز 

مشخصات فنی پروژه
1-  سکوهای اقامتی

2-  غرفه های خدماتی
3-  شهربازی

4-  سرویس بهداشتی و نمازخانه
5- کفسازی با پازل و سنگ

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
آورده شهرداری 
50 میلیارد ریال

عنوان  پروژه: پارک باغ بزرگ آلبالو 

اهداف پروژه: خدمات دهی به شهروندان و توسعه فضای سبز

مشخصات فنی پروژه
1-  مساحت زمین 9 هکتار

2- فضای سبز
3- شهربازی

4- تاالر مجموعه فرهنگی و مشاعر
5- و کلیه خدمات رفاهی جهت پارک 

مدرن
6- کفسازی با پازل و سنگ

7- نما از مصالح مدرن

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
500 میلیارد ریال
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عنوان  پروژه: مجتمع تفریحی و توریستی شورابیل 

اهداف پروژه: خدمات دهی به شهروندان و توریست 

مشخصات فنی پروژه
1- مسیر دوچرخه سواری دور دریاچه 

2- مسیر پیاده رو دور دریاچه
3- پارک آبی 

4- توسعه شهربازی مدرن
5- کشتی تفریحی و جت اسکی

6- نصب تله کابین
7- تاالر فرهنگی

و کلیه کارکردهایی که در طرح جامع 
مطالعه گردیه است

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
250 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  750 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
هزار میلیارد ریال

توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات و 

زمین

عنوان  پروژه: مجتمع پذیرایی و تاالر شورابیل 

اهداف پروژه: توسعه مجموعه توریستی و گردشگری

مشخصات فنی پروژه
1-  مساحت زمین 5164 مترمربع

2- مساحت کل احداثی 8140 
مترمربع شامل ) زیرزمین 2- 

پارکینگ ، زیرزمین 3- پذیرایی ، 
طبقه همکف و اول بصورت تاالر

4- اسکلت بنا از بتن 
5- نمای بنا از سنگهای درجه یک

پالن مجموعه
برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
80 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  110 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
صدونود میلیارد ریال

توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات و 

زمین



78

فهرست مطالب

عنوان  پروژه: پارکینگ طبقاتی گیالن مشهد 

اهداف پروژه: خدمات دهی به شهروندان 

مشخصات فنی پروژه
1- مساحت زمین 570 مترمربع 

2-  3 طبقه زیر زمین بصورت 
پارکینگ

3- 3 طبقه از همکف بصورت 
پارکینگ

4- نمای بنا از آجر سنتی
5- اسکلت بنا از بتن 

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
50 میلیارد ریال

آورده سرمایه گذار  100 
ملیارد ریال

جمع کل سرمایه گذاری  
صدوپنجاه میلیارد ریال

توضیح : آورده شهرداری 
شامل هزینه عوارضات

عنوان  پروژه: بازسازی پل هوایی و احداث پل روی رودخانه  

اهداف پروژه: حل معضل ترافیک  

مشخصات فنی پروژه
1-  ستونها با بتن 
2- عرشه پل بتنی

3- نورپردازی  
4-  چمن کاری اطراف

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
300 میلیارد ریال
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عنوان  پروژه: تقاطع غیر همسطح ایستگاه سرعین - قدس  

اهداف پروژه: حل معضل ترافیک   

مشخصات فنی پروژه
1-  ستونها با بتن 

2- عرشه پل بتنی و فلزی
3- نورپردازی  

4-  چمن کاری اطراف

پالن مجموعه

برآورد تقریبی هزینه پروژه

آورده شهرداری 
800 میلیارد ریال

عنوان  پروژه: پروژه های معاونت حمل و نقل و ترافیک   

1 - مکانیزه نمودن 10 دستگاه پل عابر
2 - تقاطع غیر همسطح مقدس - جام جم

3 - تقاطع 3 سطحی میدان جانبازان
4 - زیر گذر میدان بسیج

5 - تقاطع غیر همسطح میدان مادر
6 - تقاطع غیر همسطح میدان کشاور

7 - زیر گذر شهرک بعثت
8 - آزادسازی و اجرای خیابان 55 متری جاده تبریز
9 - آزادسازی و اجرای میدان نیار در بزرگراه بسیج

10 - احداث زیر گذر میدان ایثار 
11 - احداث زیر گذر میدان وحدت

12 - تقاطع غیر همسطح میدان باکری
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فصل سوم

صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل کارخانه تولید بلوک سبک اتوکالو شده

عکاس: مهران اصغری
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1-3( سیمای کلی بخش صنعت، معدن و تجارت
و  ریال  میلیارد   11357 سرمایه گذاری  با  صنعتی  واحد   1045 تعداد  اردبیل  استان  در 
اشتغال زایی بیش از 20 هزار نفر و 194 معدن  تا پایان سال 1393 به بهره برداری رسیده، 
همچنین تعداد 1135 طرح صنعتی با سرمایه گذاری 177385 میلیارد ریال در حال اجرا 

می باشد.

1-1-3(بخش صنعت استان 
استان اردبیل روند توسعه صنعتی را پس از استان شدن شروع نموده که در حال حاضر نیز با 
توجه به زیر ساخت های ایجاد شده، همجواری با بازار کشورهای خارجی، پتانسیل ها، مزیت 
ها و مشوق های موجود با شتاب زیادی در حال صنعتی شدن می باشد. بطوریکه در حال 
حاضر تعداد 1045 واحد صنعتی با سرمایه گذاری 11357 میلیارد ریال و اشتغالزایی بیش 
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از 20هزار نفر و 194 معدن تا پایان سال 1393 به بهره برداری رسیده، همچنین تعداد 1135 طرح 
صنعتی با سرمایه گذاری 177385 میلیارد ریال در حال اجرا می باشد.

2-1-3( بخش معدن استان 
نفر   102 برای  اشتغالزایی  با  میلیارد ریال   9.6 میزان  استان  معدن  بخش  در   1393 سال  در 
با توجه به پتانسیل های باالی استان در این حوزه  سرمایه گذاری صورت گرفته که این میزان 

می تواند خیلی بیشتر گردد.

 1393 عنوان

 26 تعداد)فقره( 

پروانه بهره برداری 
 9/63 سرمایه گذاری )میلیارد ریال( 

 102 اشتغال )نفر( 

 881 استخراج)هزارتن( 

 25 تعداد )فقره( 

5/4 گواهی کشف  سرمایه گذاری)میلیارد ریال( 

 54/12 مساحت )کیلومتر مربع( 

 31 تعداد )فقره( 

9/14 پروانه اکتشاف  سرمایه گذاری )میلیارد ریال( 

 6/63 مساحت )کیلومتر مربع( 

جدول )1-3(سیماي معدن استان
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3-1-3(تجارت
نگاه ویژه به حوزه تجارت به عنوان یکی از مهم ترین بسترهای ایجاد ثروت و توسعه اقتصادی در 
کشور، اجتناب ناپذیر می باشد. به یقین این امر زمینه شکوفایی در بخش های صنعت، کشاورزی 
و گردشگری را نیز به همراه خواهد داشت و درنهایت افزایش درآمد سرانه کشور و رفع مشکل 
بیکاری و از طرف دیگر عزت و سربلندی جامعه را به ارمغان خواهد آورد. توسعه صادرات از 
مهم ترین مباحث در حوزه تجارت می باشد که محور اصلی توسعه کشور نیز متکی به رشد 
افزایش صادرات تولیدی و خدمات می باشد. شایان ذکر است میزان صادرات  صادرات به ویژه 
استان اردبیل در سال 1393 به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 101042تن و 66600900 
دالر بوده و در مقابل،میزان واردات استان در همین سال به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب 

39154تن و70714728 دالر بوده است.
شرکای تجاری و اقالم مهم صادراتی و وارداتی استان

اقالم مهم صادراتی: مصنوعات پالستیکي، بیسکویت ونان و شیرینی، سیب زمینی،  نوشیدنی ها، 
روکش مالمینه جهت پرس روي MDF، مصالح ساختماني، تایر بادی 

اقالم مهم وارداتی: کامیون های کشنده، کائوچو، مواد اولیه براي تولید پالستیک، ماشین آالت 
کارخانه ها ،کاغذ دکور خام 

شرکای عمده صادراتی: آذربایجان، عراق، گرجستان، افغانستان، پاکستان، یمن، مالزی، امارات، 
ترکمنستان، ارمنستان 

شرکای عمده وارداتی: ترکیه، آذربایجان، امارات، چین، مالزي، ارمنستان، آلمان، ایتالیا

2-3( مشوق های قانونی سرمایه گذاری 
1-2-3( مشوق های مالیاتی

- تخفیف در ضرایب مالیاتی جهت تولید فعالیت های تولیدی برحسب اولویت های موردنظر به 
مدت 4، 6، 8 سال.

- معافیت از پرداخت مالیات، بابت درآمد حاصل از فعالیت های تولیدی در مناطق توسعه نیافته 
کشور برحسب اولویت های موردنظر به مدت 6، 9، 13 سال.

- معافیت از پرداخت مالیات، بابت آن قسمت از سود ابزاری حاصل از فعالیت های صنعتی و 
معدنی که به مصرف بازسازی، توسعه و یا تکمیل واحدهای صنعتی برسد.

- معافیت از پرداخت مالیات، بابت درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده صنعتی به 
میزان %100

- 10 سال معافیت مالیاتي براي طرح هایی که در مناطق محروم استان احداث شوند.
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2-2-3( مشوق های مالی
- تخفیف در نرخ سود و نیز کاهش سهم آورده براي طرح هایی که در مناطق محروم ایجاد گردد.
در  سرمایه گذاری  از  حمایت  برای  اعتباری  تسهیالت  نرخ  در  خاص  تخفیف  پیش بینی   -

رشته های اولویت دار صنعتی
- ارائه تسهیالت مالی خاص جهت صادرات صنعتی

- کمک های فني و اعتباري براي طرح هایی که پیشرفت فیزیکي آن ها باالي 60 درصد باشد.

3-2-3( مشوق های صادراتی و گمرکی
- ماده )141( ق. م. م: معافیت 100 درصدی درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده 
کاالهای صنعتی و محصوالت بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و معافیت 50 
درصدی درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات 

کاالهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می شوند
- معافیت 100 درصدی درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به 

ایران واردشده یا می شوند.
- ماده )19(: پرداخت کمک سود تسهیالت پرداختی تحت عنوان تشویق صادرات به پیشنهاد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیئت وزیران به صادرکنندگان
- معافیت کامل حقوق گمرکي براي واردات ماشین آالتی که ساخت داخل ندارند.

3-3(مزیت های سرمایه گذاری 
1-3-3(مزیت های استان در حوزه صنعت

- وجود مجموعه های بزرگ صنعتي و کشاورزي از قبیل کشت و صنعت های مغان و پارس در 
شمال استان و همچنین کارخانه ها مهم صنعتي سیمان اردبیل، الستیک و نئوپان ،کبریت، 
آردسازي،  قند،  نساجي،  ریخته گری،  صنایع  لبني،  فرآورده های  سیب زمینی،  فرآورده های 
ایجاد صنایع کوچک  و  توسعه  باال که می تواند در  باقابلیت سرمایه گذاری   ... و  ماشین سازی 

جنبي پایین دست نقش مهمي ایفا کنند. 
- برخورداري از تنوع محیطي و اقلیمي، بارندگي مناسب ساالنه،.  منابع آب وخاک مناسب، 

اراضي جلگه ای و دشت های مرتفع. 
- برخورداري از نیروي انساني جوان ، فعال ، مستعد و خالق در امر تولید کاال و خدمات و 

زمینه آموزش و توانمندسازی آن ها. 
جمهوري  کشور  با  هم جواری  لحاظ  به  تجاري  و  ترانزیتي  مناسب  فرصت  از  برخورداري   -
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آذربایجان در شمال و امکان تبادل انرژي برق با کشورهاي منطقه 
-  برخورداري از ذخایر نفتي در منطقه مغان. 

- برخورداري از منابع انرژی های نو. 
و  واحدهای صنعتی  احداث  برای  استان  ناحیه صنعتی  و  در 16 شهرک  زمین  واگذاری    -
ملی  اراضی  از  شرکت  این  مجوز  با   ، صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  از  تأمین  عدم  صورت  در 

قابل واگذاری استفاده خواهند نمود.
- نزدیک بودن اکثر شهرک های صنعتي به راه های اصلي و مراکز شهرها. 

- وجود منطقه ویژه اقتصادی نمین 
- نهایي شدن تصویب تشکیل منطقه آزاد تجاری در استان اردبیل 

2-3-3(مزیت های استان در حوزه معدن
به طورکلی پتانسیل هاي معدني استان را می توان در سه گروه زیر بررسي نمود:

1- گروه مواد معدني فلزي: اندیس های بالقوه اي از فلزات آهن - مس - سرب و روي - منگنز 
- آنتیموان - مولیبدن- طال و ... در استان شناسایی شده که قابلیت مطالعات اکتشافي دارند. از 
معادن  فلزی قابل بهره برداری استان می توان به معادن هماتیت موئیل وکهلدشت درمشکین 

شهر و نیر،مگنیتیت سوغانلو درنیراشاره نمود.
تنوع نسبتاً  از  بودن مواد معدني غیرفلزي  دارا  ازنظر  استان  2- گروه مواد معدني غیرفلزي: 
خاک های   - زینتي  سنگ های  سیلیس-  از  ذخایری  و  اندیس ها  و  است  برخوردار  مناسبی 
صنعتی- پرلیت- گوگرد- دیاتومیت-فلدسپات-باریت و ... شناسایی شده و برخي نیز در حال 
بهره برداري مي باشند مثل معدن عقیق پیرجواد- معدن سیلیس مستان آباد - معدن پرلیت 

عرصه دوگاه و ...
یک  طبقه  معدني  مواد  بودن  دارا  لحاظ  به  استان  ساختماني:  مصالح  معدني  مواد  گروه   -3
)مصالح ساختماني( از رتبه خوبی در کشور برخوردار است. بطوریکه ازنظر  مواد پوزوالني و 
پوکه معدني در کشور سرآمد مي باشد. ذخایر سنگ الشه و مالون- مارن -آهک -سنگ های 
تزئیني )تراورتن - مرمریت(- گچ- شن و ماسه کوهي و رس... از دیگر موارد این گروه محسوب 

مي شوند که غالباً در استان ذخایر خوبي را از آن ها شاهد هستیم.
بر اساس مطالعات انجام شده از مجموع 20 زون اولویت دار کشوري ) زون های کانی ساز( تعداد 

3 زون از استان اردبیل مي-گذرد که عبارت اند از:
 1- زون طارم - زنجان: این زون ناحیه قزل اوزن خلخال را در بخش هایي از منطقه خورش رستم 
از عناصر فلزي منگنز - طال- مس و سرب و  خلخال شامل مي-شود که حاوي نشانه هایی 
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روي-آهن و ... مي باشد.
2- زون طالش: این زون ناحیه کوه هاي باغرو داغ واقع در شهرستان های کوثر، خلخال، اردبیل 

و نمین را شامل مي-شود که حاوي نشانه هایی از عناصر فلزي مس- طال و ... مي باشد.
3-زون ارسباران: این زون ناحیه رود قره سو و اهرچاي در شمال مشکین شهر را شامل مي شود 

که حاوي نشانه هایی از عناصر طال - مس - آنیتموان - مولیبدن-سرب وروی و ... مي باشد.

3-3-3(مزیت های استان در حوزه تجارت خارجی
- داشتن بیش از 300 کیلومتر مرز مشترک با جمهوری آذربایجان

- وجود دو گمرک فعال در استان
- وجود انبارهای سرپوشیده در گمرکات استان

- وجود فرودگاه بین المللی در استان
- وجود زیرساخت های مربوط به بازارچه مرزی در بیله سوار و بازارچه های مرزی مصوب دیگر

مابین جمهوری  استان  قرار گرفتن  به ویژه  بین المللی  ترانزیت  استان در مسیر  قرارگرفتن   -
آذربایجان، نخجوان و ترکیه

- عدم نیاز به صدور ویزا برای شهروندان جمهوری آذربایجان جهت مسافرت به کشور
امکان صادرات چمدانی از گمرک بیله سوار
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تموضوع تولید نام طرح ردیف
رفی

ظ

واحد

سرمایه گذاری

اشتغال
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

مالحظاتشهرستان
ارزیریالی 

میلیون 221انواع  ماءالشعیر و آب معدنی نوشیدنی تسنیم نوش1
لیتر

ماشین آالت فاز اول نصب و راه اندازی  شده و پروانه بهره برداری صادر و فازهای بعدی در حال نصب نیر 3101824885
ماشین آالت 

میلیون  1.6 شیر آالت بهداشتیشیرآالت قهرمان 2
عدد

در حال ایجاد شهرک صنعتی خصوصی وپرداخت تسهیالت ارزی در بانک صنعت و معدن در حال تکمیل گرمی916062060
مدارک است

میلیون متر 2پارچه جین نساجی ستاره اردبیل3
مربع

در حال نصب ماشین آالت و هنوز تسهیالت 50 میلیارد ریال بانک صنعت ومعدن  پرداخت نشده است اردبیل243030066

 در حال خرید ورود ماشین آالت خارجی و شروع نصب آنها هستند اردبیل4291115047هزار تن35انواع میوه منجمد و خشک رویاس هفت آسمان سبالن4

درحال خرید ماشین آالت برای تولید قطعات پالستیکی و برقی موتورسیکلت هستنداردبیل8505040هزار تن154قطعات پالستیکی موتورسیکلتآرتا صنعت سبالن5

تمامی ماشین آالت خارجی وارد و در حال نصب نهایی و  صدور پروانه بهره برداری در دست اقدام می باشداردبیل982.74888تن5شمش طالزیور آالت کهن ایرانیان6

در حال مراحل پایانی برای دریافت تسهیالت از صندوق توسعه ملی و شروع عملیات اجرائی پروژه هستند  اردبیل493740675020میلیون تن2آمونیاک -اورهپتروشیمی اردبیل 7

در حال پی گیری برای تغییر سهامدار برای پذیرش تسهیالت از صندوق توسعه ملی هستند  اردبیل350035042هزار تن760ریل راه آهن و مقاطع فوالدی ذوب آهن سبالن سهند8

تسهیالت از بانک صادرات پرداخت و در حال ساخت ماشین آالت برای تکمیل پروژه هستندنیر 4201355هزارتن6قالب ماندگار سازه های بتنیگسترش آیینه آی ماه9

 کارگاه تجهیز و در حال آماده سازی برای شروع عملیات اجرائی پروژه  هستندکوثر6805620هزارتن31انواع بتن سبک پرلیت عمران مومان چابهار10

میلیون 1انواع باتری خودروبازرگانی اشجع باتری11
عدد

پرونده تسهیالت به شرط توجیهی فنی و مالی از طرف متقاضی قابل پذیرش توسط بانک صنعت و معدن اردبیل3626.29245
است

پرونده تسهیالت به شرط توجیهی فنی و مالی از طرف متقاضی قابل پذیرش توسط بانک صنعت و معدن اردبیل1072.64040تن8125رادیاتور فوالدی لوله سازی خاوران سبالن12
است

عملیات اولیه طرح توسعه ادر محوطه انجام  و تسهیالت ارزی و ریالی در حال بررسی در بانک کارآفرین می نمین982204020هرار تن750سیمان پوزوالنسیمان آرتا اردبیل13
باشد

میلیون متر   7.5کاشی و سرامیکزرین خاک اماس آرتا14
مربع

 ماشین آالت خارجی  خریداری و در حال انتقال به سایت و  زمین از طرف منابع طبیعی درحال تحویل نمین 3336.38020
است 

      4-3( طرح های موفق و در حال ساخت
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تموضوع تولید نام طرح ردیف
رفی

ظ

واحد

سرمایه گذاری

اشتغال
درصد 

پیشرفت 
فیزیکی

مالحظاتشهرستان
ارزیریالی 

محل اجرای طرح تحویل و در حال حصارکشی هستند اردبیل811620560015هزارتن681انواع بنزنپترو آذر شید15

زمین از شهرک آب خریداری و در حال تجهیز کارگاه برای احداث سالن تولید هستند نیر 40297520هزار تن13انواع آب معدنیامید فارمد پارسیان16

حدود 12 هکتار زمین ازشهرک صنعتی اردبیل )2( به این شرکت واگذار شده و در حال تجهیز کارگاه برای اردبیل5411010010هزار عدد550انواع داروامید پارسینا دماوند17
احداث سالن تولید هستند 

منتظر توافق نامه تعیین نصاب اراضی اند اردبیل64512.318510هزارتن10انواع داروهای گیاهیامید فارمد پارسیان18

مشگین 150020040020میلیون تن 4.2کنسانتره آهنشرکت فوالد قائم سبالن 19
در حال پی گیری صدور سند زمین شهر

قسمت عمده ای از طرح توسعه انجام و در حال پذیرش تسهیالت ریالی توسط یانک ملی است  اردبیل377011070هزار تن10تایر رادیال اتوبوسی و کامیونیآرتاویل تایر20

در حال تحویل زمین برای شروع عملیات اجرای و ساخت سالنها با توجه به اینکه بخش عمده ای از ماشین اردبیل4408.49510هزار تن20انواع پروفیل و محصوالت جانبیگروه صنعتی توکلی 21
آالت موجود است  

زمین در حال واگذاری توسط امور اراضی استنمین636108210هزار تن50پوشش سفالی سقفانیکس سفال بام22
در حال احداث ساختمانها طرح توسعه می باشد خلخال861.22060هزار تن31اوراق فشرده چوبی نئوپان خلخال23

در حال پذیرش تسهیالت از صندوق توسعه ملی با بانک تجارتسرعین903.85530هزارتن 7.327آب معدنی و انواع پری فرم آبهای معدنی پاک آب سبالن24

مشگین 35125040 10000دستگاه3000شاسی و موتور و اتاق اتوبوس حدید مبتکران25
در حال پی گیری برای ایجاد شهرک صنعتی خصوصی شهر

محصوالت بتنی مسطح پیش نوین سبک ساز سبالن 26
تنیده 

درحال احداث می باشندسرعین 33088510هزارتن53

دی کلسیم فسفات و پشم چوب آرتا جوجه سبالن ) مجموعه(27
و......

در حال ایجاد شهرک صنعتی خصوصیاردبیل 11008525هزار تن91

در حال خرید زمین کوثر1382.42610هزار تن4کاغذ از کربنات کلسیمپرویز حقی کرندق28
در حال تعیین نصاب اراضی برای واگذاری زمین و نیز قسمتی از ماشین آالت نیز وارو شده استاردبیل1812409210میلیون تن1 بازیافت زباله شهریآرتا بازیافت نیرو29
در حال تغییر کاربری زمین می باشد نمین760431510هزارتن18محصوالت صنایع غذائیموسی هژبری خانقاه30
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رفی

ظ

واحد

سرمایه گذاری
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در حال خرید زمین خلخال5024110134010هزارتن50تایر رادیال اتوبوسی و کامیونیبازرگانی تایر قرن پارسیان31
در حال نصب ماشین آالت می باشد اردبیل 74013074هزار تن25شمش بیلت فوالد ریخته گری دقیق آرتا32

زمین از شهرک صنعتی خلخال برای این شرکت واگذار شده و در حال شروع عملیات اجرایی می خلخال13115410تن2820تایر روکش شده سامان بارز33
باشد.

هزار متر 240تخته فیبر خام از چوبشرکت آرتا پان 34
مکعب

در حال پی کنی نمین24775025015

هزارمگا 200تولید همزمان برق و حرارت شرکت آرتا پان 35
ساعت

در حال تامین ماشین آالت نمین350101510

در  حال شروع عملیات نیر 21924915هزار تن110انواع آبمعدی گوارای سبالن 36
در حال تحویل زمین برای شروع عملیات اجرای   اردبیل 200121010هزارتن  5/21بازیافت انواع پسماند همراهان توسعه آذربایجان 37
سالن تکمیل در حال بررسی برای انتخاب ماشین آالت نمین6601640هزار تن3غدای کودکهمراهان توسعه آذربایجان 38
در حال تامین زمین اردبیل 120812010هزارتن60فروسیلیسیمیعقوب عباسی39

هزار 2مونتاژ تراکتور ادورات گشاورزیفرساخت ابتکار باختر40
دستگاه

در حال تامین زمین نمین1031738010

فونداسیون احداث و در حال بررسی تسهیالت در بانک صنعت و معدن می باشد نیر 4708024هزار تن150انواع آب معدنی طبیعی سرین چشمه سبالن 41
در حال بررسی تسهیالت ارزی توسط بانک صنعت و معدن اردبیل 4063060تن1620سنگ ساختمانی تزیینی نگین گستر اردبیل 42
فونداسیون احداث و در حال بررسی تسهیالت در بانک صنعت و معدن می باشد نیر 10023825هزار تن100آبمیوه و آب معدنیزرین آب سبالن 43
فونداسیون احداث و در حال بررسی تسهیالت در بانک صنعت و معدن می باشد اردبیل 6002060تن2000درب و پنجره فوالدینیکا پارس نگین سبالن 44
زمین از شهرک صنعتی اردبیل )2( واگذار شده استاردبیل 11805510هزار تن22بازیافت فوالد و چدناسقاط آرتا صنعت گشاورز 45
در حال تکمیل سوله و معرفی به تسهیالت می باشدنیر 851.32735هزار تن108انواع آب معدنی طبیعی       نیر آب چشمه سبالن 46
در حال تکمیل سوله و معرفی به تسهیالت می باشدنیر 12322525هزار تن60انواع آب معدنی کودک        اسماعیل قدیری 47
در حال خرید زمین نمین 7590122115010هزار تن50انواع تایر رادیالگسترش تایر سبالن48
دیوار چینی انجام و در حال پی کنی فنونداسیون اردبیل 5104017تن50انواع جذب کننده هافنی موج گستر دو هزار ودو49
در حال شروع عملیات پی کنی سالن تولید رضی6403615هزار تن4 محصوالت صنایع غذائی رحیم طالبی50

فهرست مطالب
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5-3( طرح های اولویت دار سرمایه گذاری دربخش صنعت، معدن و تجارت
طرح تولید  رنگ خوراکی طبیعی

مشخصات عمومی

رنگ خوراکی طبیعی قرمز،سبز و زرد و تفاله چغندرنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 150 تن درسال وظرفیت عملی معادل 120 تن درسال که برای هرسه محصول به ظرفیت طرح
صورت برابردرنظرگرفته شده است.

45 نفرتعداد کارکنان

در صنایع بستنی سازی، شربت سازی، تولید مواد غذایی تجاری و در آشپزی و پخت وپز خانگیکاربرد محصول

شهرک صنعتی گرمیمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

رنگ خوراکی قرمز: هر تن 2.300.000.000 ریال
رنگ خوراکی سبز: هرتن 1.200.000.000 ریال
رنگ خوراکی زرد: هر تن 5.700.000.000 ریال

تفاله چغندر: هر تن 2.500.000 ریال

تحلیل وضعیت بازار
درایران درزمینه تولیدرنگ خوراکی تعدادکمی واحدفعال هستندواین درحالی است که باتوجه به 

بررسی های صورت گرفته بیش از 400 تن انواع رنگ خوراکی واردکشورمی شودکه خودگویای وضعیت 
تولیداین محصول درکشوروپتانسیل های موجودبرای احداث واحدی دراین زمینه می باشد.

35 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

8.000 متر مربعمساحت زمین

سیستم سورتینگ، برج تقطیر و جداکننده، آسیابنوع تجهیزات مورد نیاز

چغندر قرمز 300 تن در سال، اسفناج 200 تن درسال و چوب زردچوبه 150 تن در سالنوع و میزان مواد اولیه

70% داخلی ، 30% خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.837 ریالنرخ برابری یورو

113.416سرمایه ثابت کل

1.600.000میزان سرمایه گذاری ارزی

51.517سرمایه در گردش

164.932سرمایه کل

رنگ خوراکی قرمز: 92.000 تن در سال - رنگ خوراکی سبز: 48.000 تن در سالفروش سالیانه
رنگ خوراکی زرد: 228.000 تن در سال - تفاله چغندر: 15.750 تن در سال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سالزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  مواد اولیه دارویی

مشخصات عمومی
پنی سیلین جینام محصول

ظرفیت اسمی معادل  34000 کیلوگرم در سال و ظرفیت عملی معادل  30600کیلوگرم در سالظرفیت طرح

37 نفرتعداد کارکنان

براي درمان انواع گوناگونی از بیماري هاي عفونی مثل عفونت هاي بافت نرم و تنفسی ناشی از باکتري هاکاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان اردبیل -  شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار
هر کیلوگرم 1.750.000ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

ــاد  ــراي ایــن دارو زی ــرد وســیع پنــی ســیلین هــا، میتــوان گفــت میــزان تقاضــا ب ــا در نظــر گرفتــن کارب ب
مــی باشــد. پنــی ســیلین بــه عنــوان اولیــن آنتــی بیوتیــک جهــان، در لیســت پرفروشــترین داروهــاي جهــان 
قــرار دارد بــه طــوري کــه بــدون حضــور آن حــدود 75 درصــد از جمعیــت کنونــی جهــان در اثــر بیماریهــاي 

عفونــی از بیــن مــی رونــد.

9500 کیلوگرم در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
5400متر مربعمساحت زمین

فرمانتور،  استخراج کننده، فیلتر چرخشی، ستون تخلیص، تبخیرکننده، مخازن همزن دار، سانتریفیوژ، نوع تجهیزات مورد نیاز
دستگاه کروماتوگرافی و دستگاه هاي بسته بندي محصول

نوع و میزان مواد اولیه

گلوکز  11521 کیلوگرم در سال
شربت ذرت:  18480 کیلوگرم در سال

سدیم فنیل استات: 672 کیلوگرم در سال
سولفات آمونیوم: 462 کیلوگرم در سال

پتاسیم دی هیدروژن فسفات: 115 کیلوگرم در سال

80% داخلی، 20 % خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح
34.038 ریالنرخ برابری یورو

71.181 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

0میزان سرمایه گذاری ارزی

1.839  میلیون ریالسرمایه در گردش

73.020  میلیون ریالسرمایه کل

38.250 میلیون ریال فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و شش ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید بتا کاروتن

مشخصات عمومی

بتا کاروتننام محصول

ظرفیت اسمی معادل 90000 کیلوگرم در سال و ظرفیت عملی معادل 81000 کیلوگرم در سالظرفیت طرح

28 نفرتعداد کارکنان

مکمل غذاییکاربرد محصول
محل پیشنهادی اجرای 

استان اردبیل- شهرستان اردبیل-  شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر کیلوگرم 1600000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
رنگ طبیعی غذایی بتاکاروتن به عنوان یک افزودنی که دارای خاصیت رنگ دهی و همچنین غنی سازی ماده غذایی 
می باشد ، در فرموالسیون ساخت محصوالت مختلف غذایی مانند ماکاروني، روغنها، پنیر، آب میوه ها، بستنی، ماست، 

دسرها، فرآورده های شکر و آردی قنادی، ژله ها و سس ها و فرآورده های گوشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

0 کیلوگرم در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

4000 مترمربعمساحت زمین

سیستم شستشو ، خرد کن ، مخزن نگهداری و هیدرولیز ، مخزن اتمسفرینگ ، سیستم های فیلتراسیون ، نوع تجهیزات مورد نیاز
دپونیزاسیون ، تغلیظ کننده مایع و اسپری درایر

نوع و میزان مواد اولیه

هویج:  1.360.800 کیلوگرم در سال
مواد دیونیزه: 851 کیلوگرم در سال
مواد کاریزه: 2552 کیلوگرم در سال

مواد ژالتینایزر  1701 کیلوگرم در سال
مواد آنزیم زدایی:  1701 کیلوگرم در سال

100 % داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038نرخ برابری یورو

191.174سرمایه ثابت کل
میزان سرمایه گذاری 

4.000.000ارزی

4.193سرمایه در گردش

195.367سرمایه کل

129.600 میلیون ریال در سالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه از ابتدای بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید تراورس کامپوزیتی

مشخصات عمومی

تراورس کامپوزیتینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 162000 عدد در سال و ظرفیت عملی معادل 145800 عدد در سالظرفیت طرح

114 نفرتعداد کارکنان

در زیر ریل راه آهن قرار داده شده و به عنوان بسترگاه ریل محسوب می شود.کاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان اردبیل -  شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر عدد 4200.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
ــراورس کامپوزیتــی تولیــد  ــی، تولیــد داخلــی داشــته در حالیکــه ت ــی و چوب در حــال حاضــر تراورســهای بتون
داخلــی نــدارد. بــا توجــه بــه برنامــه ی توســعه ریلــی و نیــاز خطــوط ریلــی بــه تعمیــرات و تعویــض در 5 ســال 

آینــده بــه طــور متوســط ســالیانه حداقــل 300.000 تــراورس مــورد نیــاز اســت.

252.000  عدد تراورس چوبی و بتنی در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

18000 متر مربعمساحت زمین

خط تولید کامل تولید تراورس کامپوزیتینوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
فایبر گالس:  3.429.216 کیلوگرم در سال

رزین پلی یورتان:  857.304  کیلوگرم در سال
پلیمر بازیافتی:  7.348.320  کیلوگرم در سال

60 % داخلی، 40 % خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

310.257 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

5.450.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

51.541  میلیون ریالسرمایه در گردش

361.798  میلیون ریالسرمایه کل

612.360 میلیون ریال فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و یازده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  پلیمر های زیست تخریب پذیر بر پایه گیاهی

مشخصات عمومی

گرانول زیست تخریب پذیرنام محصول

ظرفیت اسمی معادل  5400 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 4320 تن در سالظرفیت طرح

39 نفرتعداد کارکنان

در ساخت ظروف یکبار مصرف گیاهی زیست تخریب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد.کاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهرک صنعتی خلخالمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  54.400.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
تولید ظروف یکبار مصرف  برای  آمار سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال93، 9 واحد فعال  به  توجه 
پوسیدنی در اردبیل با ظرفیت 11000 تن در سال کشور وجود دارد در حالیکه واحد تولید گرانول نشاسته در این 

استان وجود ندارد. بنابراین تولید این محصول در اردبیل با تقاضای مناسبی همراه خواهد بود.

0 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

8000 متر مربعمساحت زمین

دستگاه های میکسر و گرانول سازنوع تجهیزات مورد نیاز

نشاسته ذرت:  2.948 تن در سالنوع و میزان مواد اولیه
پلی اتیلن سنگین:  1.588 تن در سال

100% داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

70.707 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

522.438 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

21.912  میلیون ریالسرمایه در گردش

92.618 میلیون ریالسرمایه کل

235.008 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هشت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید کیسه هوا جهت ایمنی با کلیه متعلقات مربوطه

مشخصات عمومی

کیسه هوا خودرو سواری نام محصول

ظرفیت اسمی کیسه هوا معادل 400.000 عدد در سال  ظرفیت عملی تولید 280.000 در سالظرفیت طرح

63 نفر تعداد کارکنان

صنایع خودرو سازی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان اردبیل  - شهرک صنعتی اردبیلطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

2.200.000 ریال قیمت فروش محصوالت

با توجه به لزوم اجرای مصوبه ها و با توجه به آمار تولید خودروی کشور نیاز روز افزونی برای محصول طرح در نظر تحلیل وضعیت بازار
گرفته شده است.  

 300000عددمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

6000 مترمربع           مساحت زمین

ماشین بافندگی و ماشین های دوخت و مونتاژینوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

نخ نایلون با استحکام باال) کیسه راننده( 353 تن سالیانه 
روغن سیلیکون 59 تن سالیانه 

سیستم باد کننده280.000 عدد سالیانه 
کارتن بسته بندی280.000 عدد سالیانه 

100% خارج از کشور محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052ریالنرخ برابری یورو

125.368  میلیون ریال سرمایه ثابت کل

2.000.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

  62.682 میلیون ریال سرمایه در گردش

  188.050میلیون ریال سرمایه کل

616.000  میلیون ریال  فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و چهار ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید لفاف های آلومینیومی

مشخصات عمومی

لفاف بسته بندی دو الیه چاپ دار )آلومینیوم+oppیاcpp(نام محصول

ظرفیت اسمی معادل 7700 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 6930 تن در سالظرفیت طرح

72 نفرتعداد کارکنان

در بسته بندی مواد غذائی )عمدتاً کره - پنیر - ماست - انواع شیرینی جات ( پاکت سیگار و ... با وزن حداکثر 1 کاربرد محصول
کیلوگرم به کار می رود.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر کیلوگرم  105.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
لفاف آلومینیومی به عنوان کاالی واسطه در صنایع بسته بندی مورد توجه قرار می گیرد.  گسترش صنایع بسته 
بندی نشان دهنده کشش مناسب بازار آن می باشد لذا لفاف آلومینیومی از نظر کسب سهم بازار دارای مشکل 

خاصی نخواهد بود.

90.420 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

10.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه کوتینگ و لمینت ، چاپ ، برش و پانچنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

فویل آلومینیومی خام 38 میکرون :  5.494.747 گرم در سالپ
چسب:  31.260 گرم در سال

فیلم cpp - 35 میکرون:  1.705.728 گرم در سال
پرایمر:  37.489 گرم در سال
مرکب:  7.277 گرم در سال

100 % داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

214.036 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

میزان سرمایه گذاری ارزی

67.952 میلیون ریالسرمایه در گردش

281.988 میلیون ریالسرمایه کل

727.650 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید ورق های سیلیس دار

مشخصات عمومی

ورق سیلیس دارنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 60.000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 42.000 تن در سالظرفیت طرح

115 نفرتعداد کارکنان

ورق های سیلیس دار به عنوان هسته اصلی ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع می باشند.کاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان خلخال -  شهرک صنعتی خلخالمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  30.900.000ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

میزان تولید عملی ترانسفورماتور کشور حدود170.000 عدد می باشد. این میزان تولید نیازمند 100.000 تن 
ورق هسته ی مصرفی بوده که بیش از 60.000  تن آن مربوط به ورق های سیلیس دار است. همچنین  با توجه 
به  میزان نیاز به ورق سیلیس دار در واحدهای ترانس  در حال احداث کشور، پیش بینی می شود در سال 1398 

میزان نیاز به ورق های سیلیس دار، حدودا 2 برابر شود.

0 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

18.000 مترمربعمساحت زمین

کوره القایی، گاززدا، ریخته گری پیوسته، کوره اسلب، کوره ی آنیل، دستگاه برشنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
آهن ضایعاتی:  57.330 تن در سال

کروم:  441 تن در سال
پودر میکرونیزه سیلیس: 44 تن در سال

100% داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

701.922 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

14.169.737 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

105.443  میلیون ریالسرمایه در گردش

807.365  میلیون ریالسرمایه کل

1.356.600 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هشت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید قوطی آسان باز شو

مشخصات عمومی

قوطی نوشابه نام محصول

قوطی آسان باز شو به ظرفیت اسمی معادل 13.000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 10.400 تن در سالظرفیت طرح

61  نفر تعداد کارکنان

بسته بندی محصوالت غذایی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان مشگین شهر، شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

110.000.000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

با توجه به حمایت های روز افزون دولت از صنعت غذایی کشور و تاکید در امر خودکفایی کامل در امر غذا و 
شتاب رو به رشد استفاده مردم از خوراکی ها و نوشیدنی ها ی آماده باال رفتن تقاضا ی محصوالت غذایی را به 

همراه داشته است به تبع این امر بازار بسته بندی مواد غذایی دارای رونقی مثال زدنی می باشد محصول تولیدی 
طرح ازبازار فروش مناسبی برخوردار باشد.

-میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5000  متر مربع مساحت زمین

خط تولید به صورت کامل از اروپا قابل تهیه می باشد.نوع تجهیزات مورد نیاز

ورق آلومینیومی10920 تن سالیانه نوع و میزان مواد اولیه

100% خارج کشور محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

155.067  میلیون ریال سرمایه ثابت کل

3.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

246.734  میلیون ریالسرمایه در گردش

 401.801  میلیون ریالسرمایه کل

    1144000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و هشت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید پرمنگنات پتاسیم

مشخصات عمومی

پرمنگنات پتاسیمنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 3600 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 2880 تن  در سالظرفیت طرح

96 نفرتعداد کارکنان

پرمنگنات پتاسیم از کاالهای استراتژیک کشور در بخش صنعت روی، پتروشیمی، تصفیه خانه، مرغداری ها و کاربرد محصول
تولید مواد شیمیایی است.

استان اردبیل- شهرستان خلخال - شهرک صنعتی خلخالمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن 92.500.000 ریالقیمت فروش محصوالت

با توجه به میزان مصرف )حدود 5500 تن در سال( و کاربردهای فراوان این محصول و عدم تولید این محصول به تحلیل وضعیت بازار
میزان کافی در داخل کشور ، بازار مناسبی برای آن در داخل کشور پیش بینی می شود.

1.260 تن در سال )پیش بینی(میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

12.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های کوره دوار، بال میل، الکتروالیزر و خشک کننوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

پیرولوزیت)60%(:  605 تن در سال
پتاس)50%(: 1.512  تن در سال
پتاسیم کلرات: 907  تن در سال

بشکه 25 لیتری:  120.960 عدد در سال

100% داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

200.562 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

3.200.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

19.562 میلیون ریالسرمایه در گردش

220.124  میلیون ریالسرمایه کل

266.400  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و یازده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید پاکت سیمان و گچ

مشخصات عمومی

پاکت گچ و سیماننام محصول

ظرفیت اسمی معادل 8000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 7200 تن در سالظرفیت طرح

81 نفرتعداد کارکنان

در بسته بندي انواع مواد خام و محصوالت فرآوري شده کاربرد دارد.کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  71.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

با توجه به اینکه کاالهای جایگزین این محصول کیفیت پایین تر و قیمت باالتری دارند لذا این محصول بازار تحلیل وضعیت بازار
مناسبی پیش رو دارد و تولید آن توجیه پذیر می باشد.

44.090 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

7.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه گرد بافت ، دستگاه گرانول ساز ، دستگاه چاپ ، دستگاه اکسترودر و دستگاه لمینتنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

پلی پروپیلن SF060:  6.301 کیلوگرم در سال
مستربچ )رنگدانه سفید(: 46 کیلوگرم در سال
مستربچ )رنگدانه رنگی(: 20 کیلوگرم در سال

کربنات: 198 کیلوگرم در سال
نخ دوخت: 20 کیلوگرم در سال

پلی اتیلن: 975 کیلوگرم در سال

100% داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

101.328 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

1.200.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

51.561 میلیون ریالسرمایه در گردش

152.889 میلیون ریالسرمایه کل

511.200 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و یک ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه



101

فهرست مطالب

طرح تولید شیره انگور به روش صنعتی

مشخصات عمومی

شیره انگور به روش صنعتینام محصول

شیره انگور به ظرفیت اسمی معادل  1800 تن در سال و ظرفیت عملی معادل  1440 تن در سالظرفیت طرح

39 نفر تعداد کارکنان

مصارف صنایع غذایی و خانگی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اربیل – شهرستان مشگین شهر-  شهرک صنعتی مشکین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

شیره انگور 100.000.000 ریال به ازای هر تنقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
احداث این واحد در شهرستان مشگین شهر که از مراکز کشت انگور می باشد از جهت حجم تولید دارای مزیت 
باالیی است. با توجه به خواص و کاربردهای فراوان این محصول تقاضای مناسبی برای آن پیش بینی می گردد. 

واز نظر کسب سهم بازار دچار مشکل خاصی نمی باشد.

2878 تنمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5.000 متر مربع مساحت زمین

نوع تجهیزات مورد نیاز
دستگاه شستشو -دستگاه دان کن -دستگاه سورتینگ -دستگاه کراش -دستگاه پالپر -دستگاه پری هیتر -دستگاه 

تغلیظ کننده -دستگاه پاستوریزاتور -دستگاه پرکن -پمپ استیل -فیلتر پرس - بسته بندی شرینگ - دستگاه 
CIP شرینگ - نوار نقاله -سیستم

انگور تازه   12.096 تن سالیانه نوع و میزان مواد اولیه

100% داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریال نرخ برابری یورو

47.664  میلیون ریال سرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

 27.551 میلیون ریالسرمایه در گردش

  75.215 میلیون ریالسرمایه کل

144.000  میلیون ریال  فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و پنج ماه پس از بهره برداری تجاری زمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید کاغذ از سنگ

مشخصات عمومی

کاغذ از سنگنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 4.000 تن کاغذ سنگی در سال و ظرفیت عملی معادل 3.200 تن کاغذ سنگی در سالظرفیت طرح

64 نفر تعداد کارکنان

صنعت چاپ و مصارف عادی کاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

کاغذ از سنگ50.000.000  به ازای هرتنقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار 

اگر سیستم تولید کاغذ از سنگ در کشور نصب و راه اندازی شود میزان قابل توجهی از واردات کاغذ و خروج  
ارز از کشور کاسته می شود. همچنین منابع جنگلی ما نیز تخریب نمی شود. برای تولید هر یک تن کاغذ، 4 تن 

درخت مورد استفاده قرار می گیرد. این در صورتی است که کشور ایران منابع درختی و آبی کمی دارد پس بهتر 
است که از کاغذ سنگی استفاده شود.

4.246.253 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

 9600 مترمربع   مساحت زمین

خط تولید کامل کاغذ از سنگ نوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
کربنات کلسیم2.688تن

پلی اتیلن 504تن
compatibilizer. coupling agent 168تن

100%  داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.837 ریالنرخ برابری یورو

163.375  میلیون ریالسرمایه ثابت کل

2.368.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

9.466  میلیون ریالسرمایه در گردش

172.841 میلیون ریالسرمایه کل

160.000   میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و ده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  فیلم استرچ پی وی سی

مشخصات عمومی

فیلم استرچ پی وی سینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 194.400 رول در سال و ظرفیت عملی معادل 155.520 رول در سالظرفیت طرح

28 نفرتعداد کارکنان

این محصول به دلیل خاصیت خود چسبی برای نگهداری و محافظت از کاالها در هنگام حمل و نقل مناسب کاربرد محصول
است.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر رول هزار متری 600.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

با توجه به رشد روز افزون صنایع غذایی در ایران و نیاز به مواد بسته بندی با ویژگی ظاهری و کیفیت مناسب 
و همچنین واردات فیلم های استرچ پی وی سی که در سال 93 بیش از  4000 تن در سال می باشد، تولید این  
محصول قسمتی از نیاز کشور به واردات فیلم های استرچ پی وی سی را پوشش خواهد داد و بنابراین بازار مناسب 

و تقاضای مناسبی برای تولید این محصول پیش بینی می شود.

814.706  رول در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

1.400 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های اکسترودرنوع تجهیزات مورد نیاز

پودر پی وی سی )s60(:  1.339.027 کیلوگرم در سالنوع و میزان مواد اولیه
رول مقوایی:  163.296 عدد در سال

100% خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

22.543 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

188.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

8.711  میلیون ریالسرمایه در گردش

31.254  میلیون ریالسرمایه کل

93.312  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و چهار ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  بازیافت ضایعات سنگ

مشخصات عمومی

سنگ مصنوعی مهندسینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 500.000 مترمربع در سال و ظرفیت عملی معادل 450.000 مترمربع در سالظرفیت طرح

44 نفرتعداد کارکنان

برای کارهای داخلی و خارجی ساختمان چه در کف و چه در نماکاربرد محصول
محل پیشنهادی اجرای 

استان اردبیل- شهرستان اردبیل-  شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر متر مربع  1.900.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به کاربرد های فراوان محصول گذشته از هدف تولید داخلی یکی از اهداف اصلي این طرح با توجه به وجود 
ذخیره مناسب مواد اولیه)انواع سنگ و وجود معادن متعدد سنگ( در منطقه و با توجه به تکنولوژی به کار گرفته 

شده در طرح)تکنولوژی روز دنیا(، هدف صادراتي مي باشد.  

7.596.320 مترمربع در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

27000  متر مربعمساحت زمین

دستگاه های اتوماتیک توزین و اختالط مواد اولیه، سیستم اتوماتیک توزین و ذخیره سازی پودر کوارتزی، سیستم نوع تجهیزات مورد نیاز
شکل دهی و پرس تحت خالء، ماشین تمام اتوماتیک پولیش

نوع و میزان مواد اولیه
آگرگات  - پودر )کوارتز(:  25.570.170 کیلوگرم در سال

مواد رزینی:  2.372.490 کیلوگرم در سال
پیگمنت)قرمز، مشکی،قهوه ای(:  13.635 کیلوگرم در سال

100– داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

952.677 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

20.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

85.877سرمایه در گردش

1.038.554سرمایه کل
1.038.554

855.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و ده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید آهک هیدراته 

مشخصات عمومی

آهک هیدراتهنام محصول

ظرفیت اسمی معادل  90000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل  81000  تن در سالظرفیت طرح

98 نفرتعداد کارکنان

آهک هیدراته دارای کاربردهای وسیع و متنوعی در صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی، بهداشتی و آرایشی، رنگ، کاربرد محصول
کشاورزی و لبنیات می باشد.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان گرمی - شهرک صنعتی گرمیطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  4.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به مصارف و کاربردهای فراوان آهک هیدراته در صنایع مختلف شیمیایی، بهداشتی، کشاورزی، غذایی و 
...  ، برتری ویژگی های شیمیایی آهک هیدراته نسبت به آهک زنده و همچنین عدم وجود واحد فعال تولید این 

محصول در استان اردبیل، بازار مناسبی برای آن در این استان پیش بینی می شود.

579.750 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

21.000 متر مربعمساحت زمین

دستگاه های کوره ایستاده، واحدهای فیلتراسیون، دستگاه های هیدراتور و واحد بسته بندینوع تجهیزات مورد نیاز

سنگ معدن آهک)خلوص 98%(:  148.838 تن در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

521.316 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

10.510.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

9.519 میلیون ریالسرمایه در گردش

530.835میلیون ریالسرمایه کل

324.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و ده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید پودر نانو سیلیس  

مشخصات عمومی

پودر نانو سیلیس  نام محصول

ظرفیت اسمی پودر نانو سیلیس  معادل  1500تن در سال  ظرفیت عملی تولید  1200در سالظرفیت طرح

24 نفر تعداد کارکنان

صنایع آرایشی- بهداشتی، صنایع اُپتیکی و الکترونیکیکاربرد محصول

استان اردبیل ، شهرستان اردبیل  -شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

پودر نانو سیلیس   150.000.000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
دستیابی به پودر در ابعاد نانو برای استفاده در صنایع مذکور و با توجه به تقاضای باالی آن در داخل کشور 

واضح است که نیاز به محصول طرح در حال افزایش بوده و از لحاظ کسب سهم بازار دارای مشکل خاصی نمی 
باشد.

-میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

3.000مترمربعمساحت زمین

Agitators - Water Treatment Plants-  Spray Dryer- Tanks Tons - Oven-  Filter Pressنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
سیلیس طبیعی دانه بندی شده 1.260 تن سالیانه 

اسید کلریدریک38 تن سالیانه
سود سوز آور63 تن سالیانه

100% داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052ریالنرخ برابری یورو

میلیون ریال سرمایه ثابت کل  47.157

-میزان سرمایه گذاری ارزی

 17.674  میلیون ریالسرمایه در گردش

831 .64 میلیون ریال  سرمایه کل

پودر نانو سیلیس    180000  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و دو ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید چوب پالستیک  

مشخصات عمومی

پروفیل چوب پالستیکنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 75.700 متر مربع در سال و ظرفیت عملی معادل 60.560  متر مربع در سالظرفیت طرح

34 نفرتعداد کارکنان

مورد مصرف بخش های مختلفی از قبیل ساختمان سازی، دکوراسیون و روف گاردن )باغبام(، کشتی سازی کاربرد محصول
)عرشه(، قاب های پنجره و... می باشد.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان مشگین شهر- شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر متر مربع 940.000 ریالقیمت فروش محصوالت

در حال حاضر 5 واحد تولیدکننده ی محصوالت مختلف پلی وود در ایران فعال است و با توجه به مزایای این تحلیل وضعیت بازار
محصول نسبت به محصوالت مشابه نام برده، بازار و تقاضای مناسبی برای این محصوالت پیش بینی می شود.

695.396 مترمربع در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

1.400 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های اکسترودرنوع تجهیزات مورد نیاز

خاک اره مش 60 تا 70:  664.495 کیلوگرم در سال نوع و میزان مواد اولیه
پلی اتیلن چگالی باال: 543.677  کیلوگرم در سال

100% د اخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

19.548 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

116.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

5.453  میلیون ریالسرمایه در گردش

25.001  میلیون ریالسرمایه کل

56.926  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و یک ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید اسید الکتیک از آب پنیر

مشخصات عمومی

اسیدالکتیکنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 625 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 500 تن در سالظرفیت طرح

35 نفرتعداد کارکنان

استفاده در صنعت غذا و دارو ، دباغي چرم ، رنگرزي پارچه ، ساخت پالستیک ها ، حالل ها ، جوهر و الک هاکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل – شهر اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  73.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

نیاز روزافزون صنایع مختلف از یک سو و عدم تولید این ماده در داخل کشور حاکی از آن است که تولید این تحلیل وضعیت بازار
محصول از بازار مناسبی برخوردار است .

0 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

2.000 مترمربعمساحت زمین

میکسر، کمپرسور هواده، مخازن ذخیره و تغذیه، سانتریفیوژ، پمپ های انتقال، دکانتور، سیستم کشت مخمر، نوع تجهیزات مورد نیاز
توربو فیلتر، خشک کن رولی و دستگاه بسته بندی

نوع و میزان مواد اولیه
آب پنیر:  5.250 تن در سال

مخمر lactobacillus: 32 تن در سال
مواد ته نشین ساز: 42 تن در سال

100 % داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.837 ریالنرخ برابری یورو

37.780 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

150.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

2.340 میلیون ریالسرمایه در گردش

40.120 میلیون ریالسرمایه کل

36.500 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید انواع محصوالت سویا

مشخصات عمومی

انواع محصوالت سویانام محصول

پروتیئن سویا به ظرفیت اسمی معادل  7200 تن در سال و ظرفیت عملی معادل  5760 تن در سالظرفیت طرح

 47نفر تعداد کارکنان

کاربرد در صنایع غذاییکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان مشگین شهر- شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

پروتیئن بافت دار سویا 27.000.000 ریال به ازای هر تنقیمت فروش محصوالت
 آرد سویا 25.000.000 ریال به ازای هر تن 

تحلیل وضعیت بازار
بــا توجــه بــه حمایــت هــای دولــت از صنایــع غذایــی بــه دلیــل خــود کفایــی کشــور در امــر غــذا کــه امــروزه 
دارای یــک امتیــاز اســتراتژیک بــرای کشــور هــای پیشــرفته مــی باشــد. لــذا بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــا ایــن 

محصــول بــازار مصــرف مناســبی بــرای آن پیــش بینــی مــی گــردد. 

115700 تنمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

 4.000 متر مربع مساحت زمین

بخش آماده سازی، بخش اکسترودر، بخش درایرکولر، بخش بوجاری  باالبر ، سکوی استقرای توزین 14 کفه ای، نوع تجهیزات مورد نیاز
توزین 14 کفه ای،دستگاه بسته بندی،نوار نقاله،تاریخ زن، غبارگیر

کنجاله سویا10760 تن سالیانه نوع و میزان مواد اولیه

100% از داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریال نرخ برابری یورو

43.064  میلیون ریال  سرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

26.127  میلیون ریال  سرمایه در گردش

69.191  میلیون ریال  سرمایه کل

پروتیئن بافت دار سویا  155520میلیون ریال     فروش سالیانه
آرد سویا   100000 میلیون ریال  

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و یک ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید شبه قیر از زباله

مشخصات عمومی

شبه قیر از زبالهنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 5500 تن شبه قیر در سال و ظرفیت عملی معادل 4950 تن شبه قیر در سالظرفیت طرح

 33 نفر تعداد کارکنان

شهر و  راه سازی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2  طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

شبه قیر12.000.000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

با توجه به این که قیر ماده انتهایی در چرخه مواد نفتی است و تمامی مواد قابل استحصال از قبیل نفت، بنزین 
و گازوئیل قبال از آن جدا شده قیمت پایه ای پایین آن و قیمت باال در بازار نشان دهنده عدم توازن در عرضه و 

تقاضای آن و خالی بودن ظرفیت عرضه است. لذا با توجه به بازار مورد نظر این محصول و وجود کاالی جایگزین 
همچنین تازه بودن این تکنولوژی و نبود تولید کننده داخلی این محصول دارای سهم بازار مناسبی خواهد بود.

 12122146تن  )تولید قیر کشور( میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5.000 مترمربع    مساحت زمین

خط تولید شبه قیر از زباله نوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
انواع زباله 519.750  تن سالیانه 

اصالح کننده شیمیایی 15.593 کیلوگرم سالیانه 
کیلوگرم سالیانه  اصالح کننده معدنی15.593  

100 % داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.565ریالنرخ برابری یورو

152.656  میلیون ریال  سرمایه ثابت کل

3.000.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

2.228 میلیون ریال  سرمایه در گردش

154.884 میلیون ریال  سرمایه کل

شبه قیر 59.400 میلیون ریال  فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

پنج سال وشش ماه  پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید موتور سیکلت برقی

مشخصات عمومی

موتور سیکلت برقینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 60.000  دستگاه در سال و ظرفیت عملی معادل  48000 دستگاه در سالظرفیت طرح

168 نفرتعداد کارکنان

حمل موتور سوار داخل شهرهاکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر دستگاه 87.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

در سال 1393 مصوب شد که 40 میلیارد تومان برای ورود و تولید این نوع از موتورهای بدون آلودگی درنظر گرفته 
شود. براین اساس شهرداري تهران درنظر دارد تا  6 ماهه دوم سال و در فاز نخست محدودیت هایي را براي ورود 
موتورسیکلت هاي بنزیني به محدوده تهران قدیم و در گام هاي بعدي در محدوده طرح ترافیک ایجاد کند. با توجه 

به سیاستهای فوق و مزایای موتورسیکلتهای برقی، این محصول از بازار مناسبی برخوردار خواهد بود.

22.500 دستگاه در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

20.000 مترمربعمساحت زمین

خط تولید موتور سیکلت برقی شامل یک ریل متحرک )کانوایر( و کلیه امکانات مونتاژ قطعاتنوع تجهیزات مورد نیاز

قطعات و ملزومات بدته:  48.000 ست در سالنوع و میزان مواد اولیه
قطعات و ملزومات الکتریکی: 48.000 ست در سال

30% داخلی ، 70 % خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.425 ریالنرخ برابری یورو

232.744 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

2.600.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

453.140 میلیون ریالسرمایه در گردش

685.885 میلیون ریالسرمایه کل

4.176.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید واکسن دامی و انسانی

مشخصات عمومی
واکسن دامی و واکسن انسانینام محصول

ظرفیت اسمی واکسن انسانی معادل  15000000 دوز در سال و ظرفیت عملی معادل  13500000 دوز در سال ظرفیت طرح
-  ظرفیت اسمی واکسن دامی معادل  60000000 دوز در سال و ظرفیت عملی معادل4000000 5 دوز در سال

126 نفرتعداد کارکنان

پاد زهر علیه ویروس های دامی و انسانیکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S نام مشاورwww.dorsa.ir   شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار
واکسن دامی: هر دوز 1.850 ریال  -  واکسن انسانی: هر دوز 120.000 ریالقیمت فروش محصوالت

به دلیل تعداد بسیار کم واحدهای تولیدی در ایران، مقدار قابل توجهی از این محصول از خارج کشور تأمین می تحلیل وضعیت بازار
شود. بنابراین پیش بینی می شود محصول از بازار مناسبی برخوردار گردد.  

 370000000دوز در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
 5000 مترمربعمساحت زمین

نوع تجهیزات مورد نیاز
هود کشت سلولی، انکوباتور معمولی، انکوباتور CO2، شیکر انکوباتور، فرمانتور آزمایشگاهی، اتوکالو، ظروف شیشه 
ای، ظروف پالستیکی، ترازوی دیجیتال، سانتریفیوژ لوله ای، سانتریفیوژ یخچالدار، آون، دستگاه بسته بندی، فیلتر 

Real Time PCR معمولی و دستگاه PCR و پمپ، اسپکتروفتومتر، دستگاه

نوع و میزان مواد اولیه

مواد اولیه تولید واکسن انسانی:
محیط کشت باکتری: 67.500 گرم در سال - محیط کشت سلولی: 81.000 گرم در سال - مواد 

PCR: 135.000 کیلوگرم در سال - آنزیم های مولکولی: 13.500 گرم در سال - یاورهای واکسن: 
13.500.000 دوز در سال 

مواد اولیه تولید واکسن دامی:
محیط کشت باکتری: 270.000 گرم در سال - محیط کشت سلولی: 324.000 گرم در سال - مواد 
PCR: 540.000 کیلوگرم در سال - آنزیم های مولکولی: 54.000 گرم در سال - یاورهای واکسن: 

54.000.000 دوز در سال

100 % داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح
33.837 ریالنرخ برابری یورو

1.531.281 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

36.200.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

102.394 میلیون ریالسرمایه در گردش

1.633.675 میلیون ریالسرمایه کل

واکسن انسانی: 1.620.000 میلیون ریال -  واکسن دامی:  99.900 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هفت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  هورمون دامی
مشخصات عمومی

دی کلوپروسنتول و دینوپروست ترومتامین و گنادورلیننام محصول

ظرفیت اسمی معادل 36450000 ویال هورمون دامی در سال و ظرفیت عملی معادل 35515000 ویال هورمون ظرفیت طرح
های دامی در سال

47 نفرتعداد کارکنان

کاربرد محصول

گنادورلین:  هورمون آزاد کننده گنادوتروفین ها، هورمون تولید مثل.
دی کلوپروسنتول: درمان  اختالالت فیزیولوژیک تخمدان نظیر تاخیر در تخمک گذاری و عدم تخمک گذاری 

تومورهای تخم دانی مزمن و کیست تخمدانی فولیکوالر
دینوپروست ترومتامین: برای ایجاد و همزمان کردن فحلی در گاو های ماده ، مادیان ها و همچنین برای درمان 

بیماری های تولید مثل دام
محل پیشنهادی اجرای 

استان اردبیل- شهرستان اردبیل -  شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S نام مشاورwww.dorsa.ir شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت
دی کلوپروسنتول :  هر ویال 70000 ریال

دینوپروست ترومتامین: هر ویال 120000 ریال
گنادورلین: هر ویال 50000 ریال

تحلیل وضعیت بازار
بــا توجــه بــه میــزان تقاضــا و نیــاز کشــور بــه ایــن نــوع داروهــا پیشــنهاد مــی شــود تولیدکننــدگان بیشــتری 
در ایــن زمینــه شــروع بــه فعالیــت کننــد. همچنیــن در صــورت رعایــت اســتانداردهای مربوطــه امــکان صــادرات 

ایــن دارو نیــز وجــود دارد.

0 ویال در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
3.000 مترمربعمساحت زمین

خط تولید Compact line یا خط تولید فشرده ، شامل بخش شستشو و بخش استریل کردن ویال هانوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
مواد اولیه به ازای تولید هر محصول:

ویال یسته بندی  8.930.250 عدد در سال-  کارتن  893.025 عدد در سال-  ماده موثره  107.163.000 گرم 
در سال -  حالل  71.442.000 گرم در سال 

10 % داخلی ، 90 % خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح
33.837 ریالنرخ برابری یورو

144.529 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

میزان سرمایه گذاری ارزی

216.211 میلیون ریالسرمایه در گردش

360.740 میلیون ریالسرمایه کل

دی کلوپروسنتول : 595.350 میلیون ریال -  دینو ترومتامین: 1.020.600 میلیون ریال  -  گنادورلین: فروش سالیانه
425.250 میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید دیسک ترمز و لنت کامپوزیتی

مشخصات عمومی

لنت ترمز کامپوزیتینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 3000000 دست در سال و ظرفیت عملی معادل 2400000 دست در سالظرفیت طرح

55 نفرتعداد کارکنان

لنت ترمز می باشد که با سائیده شدن به چرخ متحرک و ایجاد اصطکاک باعث توقف وسیله نقلیه می گردد.کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر دست  390.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
تولید این  محصول نیاز کشور به واردات لنت ترمز که بیش از 3000 تن در سال برآورد شده است را پوشش خواهد 
داد و همچنین با در نظر گرفتن صادرات این محصول به کشورهای همسایه، بازار مناسب و تقاضای مناسبی برای 

تولید این محصول پیش بینی می شود.

24.401.714 دست در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

8.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های مخلوط کن، آسیاب، قالب های مخصوص لنت ترمز کامپوزیتی، دستگاه های پرس حرارتی و دستگاه نوع تجهیزات مورد نیاز
های بسته بندی  

نوع و میزان مواد اولیه
الیاف پشم سرامیکی:  1134000 کیلوگرم در سال

رزین فنولیک)مخصوص حرارت باال(:  453600 کیلوگرم در سال
پودر مس316:  680400 کیلوگرم در سال

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

32.515 ریالنرخ برابری یورو

164.404 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

2.557.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

93.382 میلیون ریالسرمایه در گردش

257.786 میلیون ریالسرمایه کل

936.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید انژکتور و سوزن انژکتور
مشخصات عمومی

انژکتور و سوزن انژکتورنام محصول

 ظرفیت اسمی معادل 600000  انژکتور  در سال و ظرفیت عملی معادل 480000 انژکتور در سالظرفیت طرح

33 نفر تعداد کارکنان

سیستم سوخت رسانی خودرو کاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان اردبیل -  شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

650.000 ریال قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به افزایش روز افزون  تولید خودرو در داخل کشور و حمایت دولت از خودروسازان داخلی و تشویق 

مردم به استفاده از خودرو های داخلی به تبع آن نیاز وجود قطعات با کیفیت برای خودرو سازان بیش از گذشته 
احساس می شود.محصول مورد نظر طرح دارای تقاضای باال در داخل کشور می باشد.

   820000 عددمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5.000 متر مربع مساحت زمین

نوع تجهیزات مورد نیاز

دستگاه برش دستگاه تراش CNC - دستگاه صیقل زنی -دستگاه حک شماره -دریل سوراخ کاری و نوک تزریق 
- تجهیزات عملیات حرارتی - سنگ زنی سوراخ های کوچک  -سنگ زنی سوراخ بدنه -سنگ زنی بدنه سوزن 

-سنگ زنی رویه سوزن -شستشوی قطعه - پرس 500 تن هیدرولیک -فرز  CNC - تراش 3 متری - تراش 
1.5 متری

نوع و میزان مواد اولیه
مقاطع فوالدی302.400 کیلوگرم سالیانه

 مفتول فوالدی 201.600  کیلوگرم سالیانه
 مواد شیمیایی50.400 کیلوگرم سالیانه

100% از خارج کشور محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.428 ریالنرخ برابری یورو

222.809  میلیون ریال  سرمایه ثابت کل

4.176.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

216.211   میلیون ریال  سرمایه در گردش

439.020   میلیون ریال  سرمایه کل

 312000میلیون ریال  فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و دو ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح ریخته گری قطعات استیل و شمش استیل

مشخصات عمومی

ریخته گری قطعات استیل و شمش استیلنام محصول

ظرفیت اسمی شمش استیل معادل 25000 تن در سال  ظرفیت عملی تولید 20000 در سالظرفیت طرح
ظرفیت اسمی اتصاالت  معادل 10000 تن در سال  ظرفیت عملی تولید 8000 در سال

93 نفر تعداد کارکنان

تجهیزات صنایع مختلف غذایی پاالیشگاهی آزمایشگاهی تجهیزات پزشکی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان اردبیل  -شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

ریخته گری شمش استیل200.000.000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت
ریخته گری قطعات استیل 235.000.000 ریال به ازای هر تن

تحلیل وضعیت بازار
در حال حاضردر کشور متاسفانه شمش استیل دارای گرید های مختلف تولید نمی شود و تنها تعدای واحد 

تولیدی نسبت به تولید شمش از غراضه ها و ضایعات می باشند در نتیجه می توان با تولید شمش استیل تقاضای 
باالی کشور را تا حدی مرتفع نمود.

اتصاالت استیل 257.5 تن  شمش استیل گرید 304 تولید در کشور نداریم میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

12.000 مترمربع      مساحت زمین

کورهای القایی- سیستم خنک کننده کوره ها )برج خنک کننده (- خط ریخته گری عمودریز - برج خنک کننده نوع تجهیزات مورد نیاز
مربوطه - سیستم آزمایشگاه-جرثقیل سقفی - پرس ضایعات دهانه 80 – خطوط نورد

فوالد کربن دار 20.542تن سالیانه - کروم 5.347 تن سالیانه -نیکل 2.533 تن سالیانهنوع و میزان مواد اولیه

80% داخل 20% خارج محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

356.394   میلیون ریال  سرمایه ثابت کل

5.500.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

632.359   میلیون ریال  سرمایه در گردش

988.754  میلیون ریال  سرمایه کل

ریخته گری شمش استیل4.000.000   میلیون ریال  فروش سالیانه
ریخته گری قطعات استیل1.880.000 میلیون ریال    

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و پنج ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید مواد اولیه رنگ الکترواستاتیکی

مشخصات عمومی
رزین پلی استر اشباعنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 3000 تن رزین پلی استر اشباع در سال و ظرفیت عملی معادل 2400 تن رزین پلی استر ظرفیت طرح
اشباع در سال

45 نفرتعداد کارکنان

کاربرد محصول
جهت تولید پوشش های پودری با دوام فوق العاده و براقیت باال در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، ماشین آالت 

صنعتی، قطعه سازی و همچنین انواع سطوح گالوانیزه، آلومینیم، فسفاته شده و سطوح آماده سازی نشده مورد 
استفاده قرار می گیرد.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان مشگین شهر - شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  100.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
بالغ بر 1500 تن در سال می باشد، و همچنین نزدیکی  با توجه به آمار واردات رزین های پلی استر اشباع که 
به واحدهای فعال تولید رنگ های پودری در شهر تبریز- استان آذربایجان شرقی، بازار مناسبی برای تولید این 

محصول پیش بینی می شود.

3180 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
3000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های تانکهای امولسیفایینگ، راکتور،  کندارنسور افقی، تانک همزن دارنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
انیدرید مالئیک:  504 تن در سال

مونومر استایرن:  1.260 تن در سال
پلی پروپبلن گالیکول:  756 تن در سال

60% داخلی، 40 % خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح
34.052 ریالنرخ برابری یورو

34.502 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

341.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

24.943 میلیون ریالسرمایه در گردش

59.445 میلیون ریالسرمایه کل

240.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و دو ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید ظروف شیشه ای دارویی

مشخصات عمومی

شیشه دارویینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 27000 تن در  سال و ظرفیت عملی معادل 24300 تن در سالظرفیت طرح

125 نفرتعداد کارکنان

بطریهای شیشه ای به طور کلی مصارف دارویی، بهداشتی، آرایشی، شیمیایی و غذایی دارند.کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  14.500.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به رشد صنعت داروسازی و احداث واحد های جدید داروسازی با هدف صادرات به کشور های همسایه، 
نیاز این صنعت به شیشه های دارویی به عنوان یکی از ارکان بسته بندی داروهای مایع ضروری به نظر می رسد. 

همچنین احداث این واحد گامی مثبت در جهت جلوگیری از واردات محصول خواهد بود.

57.125 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

8000 مترمربعمساحت زمین

کوره اصلی، دستگاه IS)قالب گیری( و کوره بازپختنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

سیلیس:  13.808 تن در سال
آهک:  3.752 تن در سال

سودا اش:  4.052 تن در سال
خرده سنگ:  3.752 تن در سال

100% داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.386 ریالنرخ برابری یورو

355.983 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

7.600.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

18.598میلیون ریالسرمایه در گردش

374.580میلیون ریالسرمایه کل

352.350 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و شش ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید کیت تشخیص طبی  

مشخصات عمومی

کیت تشخیص طبی االیزا و کیت تشخیص طبی رادیوایمونواسینام محصول

ظرفیت اسمی هر کدام ها از کیت ها معادل 50000 عدد در سال و ظرفیت عملی معادل 45000 عدد در سالظرفیت طرح

31 نفرتعداد کارکنان

از این کیت ها برای تشخیص و تعیین میزان قند خون، تعیین مقدار برداشت و غلظت هورمونهای تیروئیدی، کاربرد محصول
وجود مواد افیونی، الکل، مواد محرک، تشخیص حاملگی و ...  استفاده می شود.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

کیت تشخیص طبی االیزا: هر عدد 2.200.000 ریالقیمت فروش محصوالت
کیت تشخیص طبی رادیوایمونواسی:  هر عدد  1.000.000 ریال

با توجه به قیمت مناسب محصول و کیفیت باالی این محصول نسبت به محصوالت مشابه ، بازار و تقاضای مناسبی تحلیل وضعیت بازار
برای این محصول پیش بینی می شود.

41.704.280 عدد در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

4.000 مترمربعمساحت زمین

ماشین خواشگر االیزا، االیزا واشرو انکوباتورنوع تجهیزات مورد نیاز

مواد اولیه کیت االیزا:  47.250 سری در سالنوع و میزان مواد اولیه
مواد اولیه کیت رادیوایمونواسی: 47.250 سری در سال

30% داخلی، 70% خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.538 ریالنرخ برابری یورو

103.873 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

500.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

9.217 میلیون ریالسرمایه در گردش

113.090  میلیون ریالسرمایه کل

کیت تشخیص طبی االیزا: 99.000 میلیون ریالفروش سالیانه
کیت تشخیص طبی رادیوایمونواسی:   45.000  میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و پنج ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید رنگ پایه آبی

مشخصات عمومی

رنگ پایه ی آبینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 3000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 2400 تن در سالظرفیت طرح

34 نفرتعداد کارکنان

جایگزین مناسبي براي رنگ هاي روغني الکیدي مي باشند.کاربرد محصول
محل پیشنهادی اجرای 

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار
قیمت فروش 

هر تن  41.000.000 ریالمحصوالت

با توجه به ویژگی های مطلوب رنگهای پایه ی آبی و برتری آنها نسبت به رنگهایی با حالل های آلی و همچنین عدم وجود تحلیل وضعیت بازار
واحد فعال تولید رنگ پایه آبی در استان اردبیل، بازار مناسبی برای آن در این استان پیش بینی می شود.

2.300 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

3500 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های پراکنده ساز و میکسر، آسیاب های شنی و همچنین واحد پرکن و بسته بندینوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

پودر میکرونیزه دی اکسید سیلیس )مش کمتر از 40 میکرومتر(:  756 تن در سال
کلسیم کربنات مش 2500:  252 تن در سال

پودر تالک:  126 تن در سال
کائولین کلسینه: 126 تن در سال

تینانیم دی اکسید )آلمانی(: 126 تن در سال
امولسیون استیرن اکریالت: 328 تن در سال

تغلیظ کننده HEC: 25 تن در سال

80% داخلی ، 20 % خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

29.269 میلیون ریالسرمایه ثابت کل
میزان سرمایه گذاری 

140.000 یوروارزی

8.830 میلیون ریالسرمایه در گردش

38.099 میلیون ریالسرمایه کل

98.400 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و چهار ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir


121

فهرست مطالب

مشخصات عمومی

شمش مس از ضایعات نام محصول

ظرفیت اسمی معادل 15000 تن  شمش مس در سال و ظرفیت عملی معادل 12000 تن شمش مس در سالظرفیت طرح

57 نفر تعداد کارکنان

صنایع برودتی و پتروشیمی و کابل سازیکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان مشگین شهر- شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

210.000.000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
ایران با دارا بودن 4درصد از ذخایر معدنی کانی مس در” رده هفتم “ذخایر جهانی قرار دارد. یکی از احتیاجات رو 

به رشد فلز مس بازیافت آن است به جای استخراج بی رویه آن از معادن لذا تولید شمش مس ضایعاتی یکی از 
نیاز های این صنعت خواهد بود و دارای سهم بازاری مناسب می باشد.

  39681 تنمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

6.000    متر مربع     مساحت زمین

دستگاه مکانیکی خرد کن سیم -  پرس ضایعات دهانه 80 - کورهای القایی- سیستم خنک کننده کوره ها )برج نوع تجهیزات مورد نیاز
خنک کننده (- خط ریخته گری عمودریز - جرثقیل سقفی - فاز ذوب ریزی و غالب گیری

ضایعات مس 7.560 تن سالیانه نوع و میزان مواد اولیه
6.048 تن سالیانه  کابل ضایعاتی مس 

100 % داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

87.491  میلیون ریال  سرمایه ثابت کل

845.000  یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

275.100 میلیون ریال  سرمایه در گردش

میلیون ریال  سرمایه کل  362.591

2.520.000 میلیون ریال  فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و هشت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

طرح تولید شمش مس از ضایعات )بازیافت(

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

مشخصات عمومی

کویل آلومینیوم آلیاژینام محصول

ظرفیت اسمی معادل15000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 13500 تن در سالظرفیت طرح

63 نفرتعداد کارکنان

به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید قوطی های نوشیدنی مورد استفاده قرار می گیرد.  کاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  65.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

با توجه به نیاز کشور به محصول طرح به عنوان یکی از مواد اولیه ضروری جهت بسته بندی های فلزی، وجود یک تحلیل وضعیت بازار
واحد تولیدی برای آن ضروری به نظر می رسد.

199.688 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

20.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های کستر )ریخته گری پیوسته( ، تجهیزات نورد گرم و نورد سردنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

شمش آلومینیوم )اسلب(:  13.974 تن در سال
هاردنر آهن:  28 تن در سال

هاردنر سلیسیم: 28 تن در سال
هاردنر منگنز: 43 تن در سال

هاردنر منیزیم: 57 تن در سال
هاردنر تیتانیوم: 45 تن در سال

100% داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

291.021 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

3.800.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

82.271 میلیون ریالسرمایه در گردش

373.292 میلیون ریالسرمایه کل

877.500 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

چهار سال پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

طرح تولید ورق آلیاژی آلومینیومی  

http://www.dorsa.ir


123

فهرست مطالب

مشخصات عمومی

انواع سنسور خودرونام محصول

ظرفیت اسمی معادل 580000  دستگاه در سال و ظرفیت عملی معادل406000 دستگاه در سالظرفیت طرح

51 نفرتعداد کارکنان

عملکرد اصلی سنسور ها یک فرایند ساده از ورود اطالعات، بررسی آن و صدور فرمان است. امروزه حدود 50 تا 60 کاربرد محصول
نوع سنسور در خودرو های سواری به کار می رود.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر دستگاه  97.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

»سنسور خودرو« با توجه به دانش فنی خاّص آن، از جمله قطعاتی است که کمتر به تولید آن در داخل کشور توجه 
شده است. 

در صورت انجام آزمایش های کنترل کیفی و تولید قطعات با کیفیت و همچنین با لحاظ کردن استاندارد های قطعه 
سازی، می توان از سویی در زمینه ی تولید این قطعه، به مرحله ی خودکفایی رسید و از سوی دیگر، از ورود قطعات 

بی کیفیت خارجی به کشور جلوگیری کرد.
1.006.000 دستگاه در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

3.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاههای سری تراش، تزریق پالستیک، هویهنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

سنسور حرارتی )NTC(:  426.300 عدد در سال
فلز برنج:  59.682 کیلوگرم در سال

مواد پلی اتیلن تزریقی p.p:  2.132  کیلوگرم در سال
سیلیکون:  2.984   کیلوگرم در سال

لحیم )آلیاژی از قلع و سرب(:  853   کیلوگرم در سال

80% داخلی ، 20 % خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.313 ریالنرخ برابری یورو

22.269 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

0میزان سرمایه گذاری ارزی

3.389  میلیون ریالسرمایه در گردش

25.658   میلیون ریالسرمایه کل

39.382  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

طرح تولید انواع سنسورهای خودرو 

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

مشخصات عمومی

قطعات بتنی پیش تنیدهنام محصول

ظرفیت اسمی معادل  20000 تن  قطعات بتنی پیش تنیده در سال و ظرفیت عملی معادل 16000 تن قطعات ظرفیت طرح
پیش تنیده در سال

18 نفر تعداد کارکنان

راه و ساختمان سازی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان مشگین شهر ، شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

قطعات بتنی پیش تنیده شده 2.500.000 تنقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با دورنمای توسعه و آبادانی کشور رشد روز افزونی برای استفاده و تمایل انبوه سازان به استفاده از این محصول 
را فراهم می آورد در نتیجه در کسب سهم بازار با توجه به تقاضای باالی موجود در بخش عمرانی کشور  بازار 

مناسبی برای محصول طرح پیش بینی می شود.

-میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5000 متر مربع           مساحت زمین

قالب های 12 گانه به طول 40متر مجهز به موتور ویبره )پیش تنیدگی ( – دیگ بخار 2 تن – ایستگا ه تولید نوع تجهیزات مورد نیاز
)بچینگ(

نوع و میزان مواد اولیه

شن 5.880 تن سالیانه 
ماسه5.880تن سالیانه

سیمان 4.368تن سالیانه
تن سالیانه وایر672 

90% داخل محل تامین مواد اولیه
10% خارج 

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

22.449  میلیون ریال  سرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

264. 3 میلیون ریال  سرمایه در گردش

713. 25 میلیون ریال  سرمایه کل

قطعات بتنی پیش تنیده شده 40.000   میلیون ریال  فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

طرح تولیدقطعات بتنی پیش تنیده

http://www.dorsa.ir
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مشخصات عمومی

اموالتورنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 150000 عدد در سال و ظرفیت عملی معادل 120000 عدد در سالظرفیت طرح

23 نفرتعداد کارکنان

کاربرد محصول
درموتورهای دوگانه سوز، زمانی که راننده حالت گاز را انتخاب می کند، باید انژکتورهای بنزین از مدار خارج شوند 

تا سوخت بنزین به داخل موتور تزریق نگردد. این وظیفه برعهده ی اموالتور است که یک قطعه الکترونیکی می 
باشد.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل -  شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر عدد  380.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
محصول مورد نظر طرح دارای تقاضای باال در داخل کشور و با رعایت استاندارد های بین المللی می تواند در بازار 
های خارجی نیز مطرح شود پس طرح دارای کشش مناسبی در بازار است و از لحاظ کسب سهم بازار با مشکل 

خاصی مواجه نمی باشد.

900.000 عدد در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

2.500 مترمربعمساحت زمین

دستگاه خمیر زن اتوماتیک، دستگاه قطعه زن اتوماتیک،کوره مادون قرمز، حوضچه قلع اتوماتیک، قلع کش هوای نوع تجهیزات مورد نیاز
داغ اتوماتیک،0 قلع کش دستی، مالتی متر اتوماتیک،R.L.C  متر دیجیتال و  منبع تغذیه 10 ولت  

نوع و میزان مواد اولیه

قاب روی قطعه:  126.000 عدد در سال -  سیم قلع:   101  کیلوگرم در سال  -  اسپری عایق:  106  عدد 
در سال  -  سوکت:  504.000 عدد در سال -  مواد الزم جهت لحیم کاری:  5.040  لیتر در سال -  قطعات 
الکترونیکی:  126.000  مجموعه در سال -  دسته سیم:  126.000  متر در سال-  فیبر مدار چاپی15*20:  

126.000  عدد در سال -  شمش قلع حوضچه:  428 کیلوگرم در سال

40% داخلی، 60 % خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.578 ریالنرخ برابری یورو

38.017 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

45.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

2.601  میلیون ریالسرمایه در گردش

40.618  میلیون ریالسرمایه کل

45.600  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

یک  سال و چهار ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

طرح تولید قطعات سیستم انژکسیون

http://www.dorsa.ir
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طرح تولید فیبر نوری  

مشخصات عمومی

فیبر نورینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 20000000 کیلومتر در سال و ظرفیت عملی معادل 16000000 کیلومتر در سالظرفیت طرح

192 نفرتعداد کارکنان

این کاربرد محصول از  عدد  هزاران  یا  صدها  است.  نوری  فیبرهای  از  استفاده  اطالعات،  انتقال  روش های  پرسرعت ترین  از  یکی 
رشته های فیبر نوری بصورت بسته ای در کنار هم قرار داده می شوند که به آن کابل نوری گویند.

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل - شهرک صنعتی اردبیل2طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر کیومتر  273.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به کاربردهای فراوان این محصول و برتری های آن  نسبت به کابلهای مشابه از جمله قیمت مناسب و 
وزن بسیار کمتر، با توجه به میزان واردات این محصول ، بازار بسیار مناسبی برای فروش آن پیش بینی می شود. 

همچنین امکان صادرات حدود  40 درصد از محصوالت تولیدی به کشورهای همسایه نیز وجود دارد.

0 کیلومتر در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

60.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های برنرها، برج های کششی و سایر تجهیزاتنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
تتراکلرید سیلیکون:  9.374.400 کیلوگرم در سال
تتراکلرید ژرمانیم:  5.443.200  کیلوگرم در سال

اکسی کلرید فسفریم:  302.400  کیلوگرم در سال

10% داخلی، 90 درصد خارجیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

32.515 ریالنرخ برابری یورو

4.185.916 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

99.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

182.521  میلیون ریالسرمایه در گردش

4.368.437  میلیون ریالسرمایه کل

4.368.000  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و دو ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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طرح تولید عصاره مالت

مشخصات عمومی

تولید عصاره مالتنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 3.600 تن عصاره مالت در سال و ظرفیت عملی معادل 3.240 تن عصاره مالت در سال ظرفیت طرح
می باشد.

49 نفر تعداد کارکنان

صنایع غذایی و ماالشعیر سازی کاربرد محصول

استان اردبیل ، شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

52000 به ازای هر کیلو گرم قیمت فروش محصوالت

روند روبه رشد تولید ماءالشعیر، سبب شده است بازار بزرگی به روي محصول عصاره مالت باز شود. با افزایش تحلیل وضعیت بازار 
واردات عصاره مالت به کشور پیش بینی می شود طرح بازار مصرفی مناسبی برخوردار باشد.

33.970 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

500،4    متر مربع مساحت زمین

خط تولید شامل سیستم پخت وتغلیظ نوع تجهیزات مورد نیاز

3.337.200کیلوگرمنوع و میزان مواد اولیه دانه مالت 
آنزیم3.240کیلوگرم

100%داخلمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.536 ریالنرخ برابری یورو

147.075میلیون ریال سرمایه ثابت کل

2.800.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

میلیون ریال سرمایه در گردش  10.614

157.689  میلیون ریالسرمایه کل

168480  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هشت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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طرح تولید ماشین آالت راهسازی

مشخصات عمومی

ماشین آالت راهسازینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 137 بیل مکانیکی، 825 لودر و 137 بکهو لودر در سال و ظرفیت عملی معادل 110 بیل ظرفیت طرح
مکانیکی، 660 لودر و 110 بکهو لودر در سال.

153 نفر تعداد کارکنان

ماشین آالت اجرای پروژه های عمرانی مانند راهسازی، راه اندازی یک خط راه آهن و یا ساختن یک سدکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهرک صنعتی خلخالطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

بیل مکانیکی دستگاه2.900 میلیون ریال لودردستگاه2.100 م ر بکهولودردستگاه1.900 میلیون ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار 

کشور  در  که  عمرانی  بزرگ  پروژه های  و  راهسازی  عملیات  افزایش  نیز  و  معادن  از  بهره برداری  افزایش  با  همراه 
بررنامه ریزی شده اند و نیاز به عملیات خاکبرداری زیادی که دارند و همچنین با مد نظر قرار دادن مقدار واردات این 
ماشین آالت و فرسودگی و از کار افتادگی بسیاری از این ماشین آالت که در داخل کشور وجود دارند، نیاز داخلی به 

این محصوالت به اندازه ای است که به راحتی می توان بازار خوبی برای آنها در داخل کشور متصور بود.

بیل:  3.144 دستگاه در سال، لودر و بکهو لودر:  5.228 دستگاه در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

000،60   متر مربع مساحت زمین

دستگاه های CNC و دستگاه شات بالست، دستگاه جوش، پرس و مونتاژنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

مواد مصرفی جهت ساخت قطعات داخلی652.300کیلوگرم موتور110عدد 
TRAVEL MOTOR 220عدد مواد مصرفی جهت ساخت قطعات داخلی5.487.900 کیلوگرم کنترل پنل660عدد 
کابین660عدد شیلنگ ها660عدد محور جلو660عدد محور عقب660عدد موتور660عدد سیستم انتقال نیرو660عدد 
مواد مصرفی جهت ساخت قطعات داخلی315.590 کیلوگرم کابین110 عدد شیلنگ ها110 عدد کنترل پنل110 

عدد محور جلو110 عدد محور عقب110 موتور110 سیستم انتقال نیرو110

20 % داخل ، 80% خارج  محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.333 ریالنرخ برابری یورو

497.920 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

5.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

میلیون ریالسرمایه در گردش  183.164

681.084  میلیون ریالسرمایه کل

بیل مکانیکی319.000 میلیون ریال  لودر1.386.000 میلیون ریال بکهو لودر209.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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طرح تولید خوراک آبزیان  

مشخصات عمومی
خوراک آبزیاننام محصول

ظرفیت اسمی معادل 14400 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 11520 تن در سالظرفیت طرح

37 نفرتعداد کارکنان

کاربرد محصول
تامین کننده پروتئین  آبزیان شامل مواد  نیاز ضروری جهت تغذیه  از مخلوط کردن مواد مورد  تولیدی  محصول 
،... به نسبت های مختلف بسته به نوع و سن آبزیان تهیه  )حیوانی و گیاهی (،مواد انرژی زا ،امالح ،ویتامین ها 

می شود .

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار
هر تن  28.800.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

به دالیلی مانند حساسیت خیلی زیاد تغذیه آبزیان در رابطه با مسائل بهداشتی و فاجعه آمیز بودن زیانهای ناشی 
از عدم رعایت اصول بهداشتی در تولید و مصرف خوراک آبزیان و مسائل زیست محیطی ناشی از استفاده خوراک 
آبزیان غیر استاندارد نیاز کشور به تولید اصولی و بهداشتی خوراک آبزیان بسیار باال بوده و پیش بینی می شود که 

طرح مورد بررسی از بازار مناسبی در داخل کشور برخوردار گردد.

797.715 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
6.500 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های آسیاب، سیستم ترکیب مواد)میکسر(، مخازن ذخیره، اکسترودر)فرانسوی( و سیستم بسته بندینوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

پودر ماهی:  4.608 تن در سال - گندم:  1.164 تن در سال - جو:  1.647 تن در سال-
ذرت:  979 تن در سال -  کنجاله:  1.947 تن در سال - یونجه:  576 تن در سال - 

انواع روغن گیاهی:  115 تن در سال - مالس:  403 تن در سال -  مکمل ها و نگهدارنده ها:  35 تن در سال -  کیسه 
20 کیلویی 2 الیه:  576.000 تن در سال - 

روغن ماهی:  58 تن در سال

100% داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح
33.837 ریالنرخ برابری یورو

76.214 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

357.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

32.513  میلیون ریالسرمایه در گردش

108.727  میلیون ریالسرمایه کل

331.776  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و یازده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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طرح تولید خوراک دام از ضایعات کشاورزی 

مشخصات عمومی

خوراک دام از ضایعات کشاورزینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 144000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 115200 تن در سالظرفیت طرح

73 نفرتعداد کارکنان

به عنوان خوراک دام به کار می رود.کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل – شهرستان اردبیل - شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار
هر تن  8.200.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

طبق آمار گمرک جمهوري اسالمي ایران طي سه ماهه اول سال 1393 به میزان یک میلیون و 993 هزار تن 
خواراک دام و طیور وارد کشور شده در حالي که دامداري ها و مرغداري هاي کشور طي این مدت سه میلیون و 60 
هزار تن نهاده وارداتي براي تولید مرغ، گوشت و شیر نیاز داشته و با کمبود یک میلیون و 67 هزار تني خوراک دام 
و طیور مواجه بوده اند. با توجه به این موضوع طرح مورد بررسی از بازار مناسبی در داخل کشور برخودار خواهد بود.

8.275.215  تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
4.000 مترمربعمساحت زمین

خط تولید پلت، مش، ماشین آالت تکمیل خطنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

گیاه آزوال:  72.576 تن در سال
تفاله چغندر:  18.144  تن در سال

مالس:  6.048  تن در سال
کاه خرد شده:  9.677  تن در سال

نمک:  1.210  تن در سال
سبوس گندم:  13.306  تن در سال

100 % داخلیمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح
33.425 ریالنرخ برابری یورو

110.658 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

1.500.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

99.061  میلیون ریالسرمایه در گردش

209.719  میلیون ریالسرمایه کل

هر تن  944.640فروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و سه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

مشخصات عمومی

انواع نخ پلی استرنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 2.400 تن نخ پلی استر POY و 2.400 تن نخ پلی استر FDY در سال و ظرفیت عملی ظرفیت طرح
معادل 2.160 تن نخ پلی استر POY و 2.160 تن نخ پلی استر FDY در سال می باشد.

50 نفر تعداد کارکنان

تولید محصوالتی مانند پارچه های پرده ای، چادر زنانه، تور، پیراهنکاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهرک صنعتی خلخالمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

53.000.000 ریال به ازای هر تنقیمت فروش محصوالت  POY  نخ
نخ FDY  55.000.000 ریال به ازای هر تن

میزان نیاز داخلی در 
سال1393

با افزایش تقاضا برای این محصوالت در بازارهای داخلی و خارجی و امکان صادرات به کشورهای ترکیه، عراق 
و ازبکستان )مجموعاً بالغ بر 3600 تن( در سال 92 و نزدیکی به آنها، بازار صادراتی خوبی برای این محصوالت 

وجود دارد. همچنین با افزایش جمعیت در داخل کشور و افزایش تقاضا برای محصوالت نساجی، بازار نخ پلی 
استر در داخل کشور نیز رو به رشد خواهد بود.

102.711 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
000،4    متر مربع مساحت زمین

خشک کن چیپس PET، اکسترودر و بویلرنوع تجهیزات مورد نیاز

چیپس PET4.471.848کیلوگرمنوع و میزان مواد اولیه
روغن تکمیل26.050کیلوگرم

100 % داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.515 ریالنرخ برابری یورو

میلیون ریالسرمایه ثابت کل  81.854

1.173.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

میلیون ریالسرمایه در گردش  21.897

103.750 میلیون ریالسرمایه کل

نخ  POY 480 . 114 میلیون ریالفروش سالیانه
نخ FDY    118.800 میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و یک ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

طرح تولید انواع نخ پلی استر
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فهرست مطالب

طرح تولید  مخازن کامپوزیتی

مشخصات عمومی

مخازن کامپوزیتینام محصول

ظرفیت اسمی معادل  1،500 عدد در سال و ظرفیت عملی معادل  1،500 عدد در سالظرفیت طرح

39 نفرتعداد کارکنان

ذخیره و نگهداری آب، سیال های شیمیایی اسیدی و بازی و ...کاربرد محصول

شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر عدد 180.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

با توجه به ویژگی های این مخازن، و کاربرد وسیعی که در صنایع شیمیایی و به ویژه در واحدهای تصفیه آب تحلیل وضعیت بازار
دارند،  بازار مصرف مناسبی برای این محصول پیش بینی می شود.

24.780 عددمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

3.500 مترمربعمساحت زمین

Filament Winding Machine از کشور چیننوع تجهیزات مورد نیاز

رزین اپوکسی: 192.548کیلوگرم در سال- رزین پلی استر غیر اشباع: 1.191.296 کیلوگرم در سال- الیاف نوع و میزان مواد اولیه
شیشه با ظرافت 2400 تکس: 1.530.092 کیلوگرم در سال- ماسه سیلیسی: 1.060.482 کیلوگرم در سال

60% مواد اولیه از داخل و 40% مواد اولیه از خارج کشورمحل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.425 ریالنرخ برابری یورو

45.169 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

510.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

21.569 میلیون ریالسرمایه در گردش

66.738 میلیون ریالسرمایه کل

216.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال پس از بهره برداریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  گاز استیلن از آهک

مشخصات عمومی

گاز استیلننام محصول

ظرفیت اسمی معادل  000،010،1 کیلوگرم در سال و ظرفیت عملی معادل 000،909 کیلوگرم در سالظرفیت طرح

62 نفرتعداد کارکنان

جهت جوشکاری، برشکاری یا هرگونه فرایند حرارتی موضعی- طیف سنجی جذب اتمی- تولید برخی ترکیبات کاربرد محصول
شیمیایی

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان کوثر- شهرک صنعتی کوثرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر کیلوگرم130.000 ریالقیمت فروش محصوالت

استیلن مؤثرترین و چند کاربرد ترین نوع گاز سوختي است و  و همچنین عدم وجود واحد فعال تولید گاز استیلن تحلیل وضعیت بازار
در استان اردبیل، بازار مناسب و تقاضای مناسبی برای تولید این محصول پیش بینی می شود.

4040276 کیلوگرممیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

8.000 مترمربعمساحت زمین

کوره قوس الکتریکی،  راکتورهای تولید گاز استیلن،  کپسولهای مخصوص نگهداری گاز استیلن، ماشین های نوع تجهیزات مورد نیاز
پرکن کپسول های استیلن

آهک زنده: 3.674.633 کیلوگرم در سال- کک: 2.338.403 کیلوگرم در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

32.515 ریالنرخ برابری یورو

110.909 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

770.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

7.010 میلیون ریالسرمایه در گردش

117.919 میلیون ریالسرمایه کل

118.170 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هشت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  رزین تبادل یون

مشخصات عمومی

رزین تبادل یوننام محصول

ظرفیت اسمی معادل  9،500تن تبادل کننده آنیونی و 3.500 تن تبادل کننده کاتیونی در سال و ظرفیت عملی ظرفیت طرح
معادل 8.550 تن تبادل کننده آنیونی و 3.150 تن تبادل کننده کاتیونی در سال

75 نفرتعداد کارکنان

حذف و یا کاهش سختی و ناخالصی های انواع آبهای آشامیدنی و صنعتیکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان مشگین شهر - شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

تبادل کننده های آنیونی: هر تن 136.000.000 ریال - تبادل کننده های کاتیونی: هر تن 56.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
یشترین کاربرد این محصول در حذف و یا کاهش سختی و ناخالصی های آبهای آشامیدنی و صنعتی است. با 

توجه به نیاز به مواد و روشهای حذف سختی و آالینده آب و همچنین عدم وجود واحد فعال تولید این رزین ها 
در داخل کشور، بازار داخلی مناسبی برای این محصول پیش بینی می شود.

میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

8.500 مترمربعمساحت زمین

راکتوره، دستگاه های شستشو، خشک کن، غربال گریدبندی، مبدل های حرارتی، پمپنوع تجهیزات مورد نیاز

مونو  استایرن 8.190 تن در سال-  دی ونیل بنزن: 1.365 تن در سال-  تری متیل آمین: 4.988  تن در سال- نوع و میزان مواد اولیه
سولفونیک اسید: 1.103  تن در سال

60% مواد اولیه از داخل و 40% مواد اولیه از خارج کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.425 ریالنرخ برابری یورو

408.101 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

9.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

125.230 میلیون ریالسرمایه در گردش

533.331  میلیون ریالسرمایه کل

تبادل کننده های آنیونی:  1.162.800 میلیون ریال - تبادل کننده های کاتیونی:  176.400 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و ده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  توربین بادی

مشخصات عمومی

توربین بادینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 400 عدد )284مگاوات( در سال و ظرفیت عملی معادل 320 عدد )227 مگاوات( در سالظرفیت طرح

322 نفرتعداد کارکنان

توربین های کوچک:شارژکردن باتری ها و یا توان کمکی در قایق های بادبانیکاربرد محصول
توربین هاب بزرگ: تولید انرژی الکتریکی

محل پیشنهادی اجرای 
شهرستان مشگین شهر- شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

توربین بادی 710 کیلووات هر عدد24.000.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

با توجه به قرارگیری کشور ایران در مسیر جریان های عمده ی هوایی و لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تحلیل وضعیت بازار
در کشور، برای این محصول بازار خوبی پیش بینی می شود.

430 عدد در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

65.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های مونتاژ،  CNC، قالب گیری و دانش فنینوع تجهیزات مورد نیاز

فایبرگالس، اپکسی، فیبر کربن، چدن، فوالد، پلی استر، مس، آلومینیوم، پالستیک، قطعات الکتریکی، کابل، نوع و میزان مواد اولیه
روغن: 336 مجموعه در سال

70% مواد اولیه از داخل و 30% مواد اولیه از خارج کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.538 ریالنرخ برابری یورو

10.184.606 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

243.15 میلیون یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

118.282 میلیون ریالسرمایه در گردش

10.302.888 میلیون ریالسرمایه کل

1.344.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و دو ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  سیلیکون متال

مشخصات عمومی

سیلیکون متالنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 10،000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل8،000 تن در سالظرفیت طرح

164 نفرتعداد کارکنان

تولید سلول های خورشیدی، دیواره ترانزیستورها و نیمه هادی ها و  در صنایعی نظیر پزشکی، پلیمر، آلومینیوم کاربرد محصول
سازی و فوالدسازی،الکترونیک و رنگ سازی

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن 156.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

از مهمترین کاربردهای سیلیکون متال در سلول های خورشیدی، دیواره ترانزیستورها و تولید نیمه هادی ها می تحلیل وضعیت بازار
باشد. نظربه رشد استفاده از پنلهای خورشیدی در کشور، بازار خوبی برای این محصول پیش بینی می شود.

10.000 تنمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

33.800 مترمربعمساحت زمین

نوع تجهیزات مورد نیاز

کوره قوس، پاتیل حمل مذاب، واحد گاززدایی و باال بردن خلوص مذاب، واحد ذوب ریزی، واحد تولید گاز 
تری کلروسیالن، واحد احیا گاز تری کلروسیالن، قسمت شکستن چانک های سیلیکون، کوره های ذوب بریجمن، 

کوره های ذوب چوکرالسکی، واحد تولید شمش پلی سیلیکون، قسمت تولید تک کریستال های سیلیکونی، 
دستگاه های سیم برش و برش لیزر، کوانتومتر و واحد شیمی تر، میکروسکوپ متالوگرافی

سیلیس: 8.190 تن درسال- اکسیدآهن: 42 تن در سال- آلومینا: 42 تن در سال- آهک: 84 تن در سال- مواد نوع و میزان مواد اولیه
فرار: 42 تن در سال

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.837 ریالنرخ برابری یورو

1.768.791 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

38.800.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

22.714  میلیون ریالسرمایه در گردش

1.791.504  میلیون ریالسرمایه کل

1.248.000  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و چهار ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید ورق نورد سرد )ورق روغنی(

مشخصات عمومی

ورق نورد سرد )ورق روغنی(نام محصول

ظرفیت اسمی معادل 550000  تن در سال ورق نورد سرد در سال و ظرفیت عملی معادل 522500  در سال ظرفیت طرح
ورق نورد سرد

111 نفر تعداد کارکنان

ورق روغنی ماده اولیه بسیاری از محصوالت صنعتی نظیر لوازم خانگی، اتومبیل، تجهیزات اداری، کانتینرها و ... کاربرد محصول
هستند

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل -  شهرستان اردبیل – شهرک صنعتی اردبیل 1طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

ورق نورد سرد  26300.000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار 
با توجه به نیاز کشور و خالی بودن ظرفیت تولید در داخل برای کاالی موردنظر، لذا فعال موضوع صادرات آن 

مطرح نمی باشد. علیهذا در صورت تولید آن در داخل و تامین نیاز داخلی مازاد نیاز داخل، برای خارج از کشور 
خصوصا برخی از کشورهای همجوار امکان پذیر خواهد بود.

4.413.560 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

80.000 متر مربع مساحت زمین

حمل کالف، کویل بازکن، برشکاری، جوشکاری، نورد دو سویه، نورد پوسته ای، تمپرینگ، شستشو، خشک کننوع تجهیزات مورد نیاز

ورق گرم نوردیده 525113 تن نوع و میزان مواد اولیه

100 % داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33289  ریالنرخ برابری یورو

3.428.904  میلیون ریالسرمایه ثابت کل

56.270.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

1.225.560 میلیون ریالسرمایه در گردش

4.654.464 میلیون ریالسرمایه کل

13.741.750 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و یک ماه پس ازبهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

GTL طرح تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های نفتی

مشخصات عمومی

تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های نفتی GTLنام محصول

ظرفیت طرح
ظرفیت اسمی گاز مایع LPG معادل 6205 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 5585 تن در سال - ظرفیت 
اسمی بنزین سوپر معادل 44530 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 40077 تن در سال -  ظرفیت اسمی 

واکس معادل 8760 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 7884 تن در سال

119 نفرتعداد کارکنان

صنعت سوخت رسانی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان مشگین شهر- جنب شهرک صنعتی مشگین شهر   طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت
گاز مایع LPG6.500.000 ریال به ازای هر تن 

بنزین سوپر23.607.936 ریال به ازای هر تن
واکس 70.000.000 ریال به ازای هر تن

تحلیل وضعیت بازار
وجود منابع عظیم گازي در کشور، کاهش ذخایر جهاني نفت خام، افزایش تقاضا در بازار انرژي و کاالهاي مرتبط 
با نفت خام و نیز آلودگي هاي زیست محیطي ناشي از مصرف انرژي هاي فسیلي دالیلي هستند که لزوم استفاده 

گوناگون از گاز طبیعي را به عنوان سوختي جایگزین توجیه مي کند.

-میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

350.000 متر مربع     مساحت زمین

استراکچر فلزی و سازه ها، مخازن و تاسیسات، پایپینگ ها و تجهیزات نگهدارینوع تجهیزات مورد نیاز

گاز طبیعی متان 3.204.698.175   فوت مکعب سالیانه نوع و میزان مواد اولیه

100%محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.292ریالنرخ برابری یورو

2.020.065 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

32.296.047 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

60.169 میلیون ریالسرمایه در گردش

2.080.234 میلیون ریالسرمایه کل

فروش سالیانه
گاز مایع LPG  36.299 میلیون ریال

بنزین سوپر946.135 میلیون ریال
واکس 551.880 میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

PVC  طرح تولید سوسپانسیون و امولسیون

مشخصات عمومی

سوسپانسیون و امولسیون  PVC- EDC- VCM- کلر گازی- سود 100% آب ژاولنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 944 هزار تن انواع محصوالت زنجیره تولید PVC و  و ظرفیت عملی معادل 850 هزار تن ظرفیت طرح
PVC انواع محصوالت زنجیره زنجیره تولید

578 نفرتعداد کارکنان

تولید انواع لوله و کانال، پروفیل، پوشش ها ، فیلم و ورق، پوشش سیم و انواع کف پوششکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل-  شهرستان مشگین شهر- در مجاورت شهرک صنعتی مشکین شهرطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

قیمت فروش محصوالت

سوسپانسیون PVC: هر هزار تن  31.779 میلیون ریال- امولسیون PVC: هر هزار تن  31.779  میلیون ریال-  
EDC: هر هزار تن  11.249  میلیون ریال-  VCM: هر هزار تن  25.948  میلیون ریال- کار گازی: هر هزار تن 

6.000   میلیون ریال-  سود 100%: هر هزار تن 7.770  میلیون ریال- آب ژاول: هر هزار تن 2.967  میلیون 
ریال

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به محدود بودن تولید کنندگان و عدم وجود واحد تولید PVC در شمال کشور و دسترسی مناسب تر 

استان های شمالی به این محصول، توان دسترسی به بازارهای جهانی و منطقه ای ،بازار و تقاضای مناسبی برای 
این محصوالت پیش بینی می شود.

340.000 تنمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

230.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های پلیمریزاسیوننوع تجهیزات مورد نیاز

گاز اتیلن: 306 هزار تن در سال- نمک صنعتی: 544 هزار تن در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.094 ریالنرخ برابری یورو

16.361.371 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

197.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

532.031  میلیون ریالسرمایه در گردش

16.893.401  میلیون ریالسرمایه کل

فروش سالیانه
 3.006.858:EDC  -381.253 میلیون ریال:PVC 2.860.110 میلیون ریال- امولسیون:PVC سوسپانسیون

میلیون ریال-  VCM: 2.662.265میلیون ریال- کار گازی: 1.053.000میلیون ریال-  سود %100:1.538.460 
میلیون ریال- آب ژاول: 13.352میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

چهار سال و دو ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  فوالد آلیاژی

مشخصات عمومی

فوالد آلیاژینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 1300000 تن در سال محصوالت آلیاژی در سال و ظرفیت عملی معادل1040000 تن در ظرفیت طرح
سال محصوالت آلیاژی

673 نفر تعداد کارکنان

این محصوالت برای مقاومت در برابر خوردگی در شرایط خشن کاربرد دارند.کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل،شهرستان خلخال، جنب شهرک صنعتی خلخالطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

22000000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت

هم اکنون میزان واردات فوالد آلیاژی به کشور نسیت به صادرات آن بسیار بیشتر است در نتیجه بازار مصرف تحلیل وضعیت بازار 
بزرگی در داخل کشور وجود دارد که این می تواند یک فرصت مناسب در نظر گرفته شود.

5.753.450 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

500.000 مترمربع    مساحت زمین

کوره قوس الکتریکی، کوره پاتیلی، ماشین ریخته گری مداوم، ماشین فرزکاری، ماشین سنگ زنی، ماشین آالت نوع تجهیزات مورد نیاز
نورد سبک و سنگین، تجهیزات مربوط به عملیات حرارتی

آهن اسفنجی873.600تن سالیانه نوع و میزان مواد اولیه
آهن قراضه218.400تن سالیانه 

80% داخل محل تامین مواد اولیه
20% خارج 

بررسی مالی طرح

33430 ریالنرخ برابری یورو

10.205.023میلیون ریال سرمایه ثابت کل

156.000.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

1.639.250 میلیون ریالسرمایه در گردش

11.844.273 میلیون ریالسرمایه کل

22880000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

زمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  لوکوموتیو

مشخصات عمومی

لوکوموتیونام محصول

ظرفیت اسمی معادل 150 دستگاه در سال و ظرفیت عملی معادل 100% ظرفیت اسمی و برابر 150 دستگاه در ظرفیت طرح
سال

389 نفرتعداد کارکنان

وسیله نقلیه کشنده در حمل و نقل ریلی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- مجاورت شهرک صنعتی اردبیل2طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر دستگاه 105.710.850.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به اینکه تنها شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا و در ایران به ساخت لوکوموتیو مشغول هستند و 

ناوگان ریلی کشور نیاز شدید به توسعه و نوسازی دارد، بازار و تقاضای مناسبی برای این محصول پیش بینی می 
شود

150 دستگاهمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

160.000 مترمربعمساحت زمین

خط کامل تولید لوکوموتیونوع تجهیزات مورد نیاز

قطعات داخلی مورد استفاده در تولید لوکوموتیو: 150 مجموعه در سالنوع و میزان مواد اولیه
قطعات خارجی مورد استفاده در تولید لوکوموتیو: 150 مجموعه در سال

30% مواد اولیه از داخل کشور و 70% مواد اولیه از خارج کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.559 ریالنرخ برابری یورو

15.847.706 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

میزان سرمایه گذاری 
375.000.000 یوروارزی

1.142.187  میلیون ریالسرمایه در گردش

16.989.892  میلیون ریالسرمایه کل

15.856.628  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و هفت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  پنل خورشیدی

مشخصات عمومی

پنل خورشیدینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 150.000.000 وات یا 150 مگاوات در سال و ظرفیت عملی معادل 135.000.000 وات یا ظرفیت طرح
135 مگاوات در سال

333 نفرتعداد کارکنان

روشنایی خورشیدی، سیستم تغذیه کننده یک واحد مسکونی، سیستم پمپاژ خورشیدی، سیستم تغذیه کننده کاربرد محصول
ایستگاه های مخابراتی و زلزله نگاری، نیروگاه های فتوولتاییک، یخچال های خورشیدی

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- مجاورت شهرک صنعتی اردبیل 1طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر وات 64.300  ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در مصرف منابع انرژی فسیلی، استفاده از انرژی تجدیدپذیر در کشور اهمیت 

خاصی دارد.  با توجه به اینکه ویفر سیلیکونی در کشور ما تولید نمی شود و به صورت وارداتی برای ساخت پنل 
خورشیدی استفاده شده ، بازار و تقاضای مناسبی برای این محصول پیش بینی می شود.

2.208 وات در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

100.000 مترمربعمساحت زمین

کوره، سیستم کنترل کوره، ماشین لمینیت، ماشین تست ماژول، ماشین تست ویفر، ماشین قابزنینوع تجهیزات مورد نیاز

سیلیکون متال: 963.900 کیلوگرم در سال- فیلم EVA:  1.834.164 مترمربع-  صفحه پشت)TPT Sheet(:  نوع و میزان مواد اولیه
223.700 مترمربع در سال-  شیشه حرارت دیده:  903.312 مترمربع در سال

50% مواد اولیه از داخل و 50% مواد اولیه از خارج کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.155 ریالنرخ برابری یورو

14.187.832 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

329.008.294 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

230.383  میلیون ریالسرمایه در گردش

14.418.215  میلیون ریالسرمایه کل

8.680.500  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و ده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  الیاف شیشه

مشخصات عمومی

الیاف شیشهنام محصول

ظرفیت اسمی معادل  40000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل  32000 تن در سالظرفیت طرح

217 نفرتعداد کارکنان

باال بردن مقاومت کششی و تقویت کامپوزیت هاکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

مت بریده شده: هر تن  65 میلیون ریال-  روینگ مستقیم: هر تن  60  میلیون ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
مهمترین کاربردهای الیاف شیشه و مت، استفاده در کامپوزیتها است.  با توجه به بررسی های به عمل آمده 

مشخص شد که تولید کننده ای کشور وجود ندارد. لذا در صورت احداث این واحد، محصوالت آن از بازار مناسبی 
برخوردار خواهند بود.

2.286 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

100.000 مترمربعمساحت زمین

بوشینگ، کوره و تکیه گاه، سیستم گرمایشی کوره،  سیستم حمل مواد، نخ پیچ ها و سیستم های خشک کن، بخش نوع تجهیزات مورد نیاز
شکل دهی و اندازه کردن، تجهیزات بافت و ملحقات، سیستم توزین و بسته بندی

سیلیس:  4.032 تن در سال-  پروفیلیت:  19.152 تن در سال-  اکسید کلسیم:  7.056 تن در سال-  اکسید نوع و میزان مواد اولیه
منیزیم:  3.024 تن در سال-  دی اکسید تیتانیوم:  336 تن در سال

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

2.862.739 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

58.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

51.546 میلیون ریالسرمایه در گردش

2.914.285 میلیون ریالسرمایه کل

مت بریده شده: 624.000  میلیون ریال-  روینگ مستقیم: 1.344.000  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و هفت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  پروفیل، تیرآهن و میلگرد کامپوزیتی

مشخصات عمومی

پروفیل، تیرآهن و میلگرد کامپوزیتینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 304،2 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 843،1 تن در سالظرفیت طرح

79 نفرتعداد کارکنان

ساختمان سازیکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل2طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

پروفیل کامپوزیتی: هر کیلوگرم 180 میلیون ریال- تیرآهن کامپوزیتی:  هر کیلوگرم 180 میلیون ریال - میلگرد قیمت فروش محصوالت
کامپوزیتی:  هر کیلوگرم 180 میلیون ریال

تحلیل وضعیت بازار
بزرگترین سهم بازار مصرف مواد مرکب )کامپوزیت( در اختیار صنعت ساختمان است. در حال حاضر2 واحد 

کامپوزیت در حال فعالیت می باشد که تنها بخشی از نیاز داخل به این محصول را برآورده می کنند لذا بازار خوبی 
برای این محصول پیش بینی می شود.

61.268 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

6.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه پالتروژن، دستگاه میکسر، دستگاه مت کاتر، دستگاه استند، دستگاه CNC و قالب های دستگاه پالتروژن نوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

روینگ:  609.638 کیلوگرم در سال-  تیشو:  20.321 کیلوگرم در سال-  مت: 609.638 کیلوگرم در سال-  
رزین:  508.032  کیلوگرم در سال-  ATH:  203.213  کیلوگرم در سال-  رنگ:  20.321  کیلوگرم در 

سال-  افزودنی:  60.964  کیلوگرم در سال-  استون:  13.548 کیلوگرم در سال-  دستکش التکس:  4.838  
بسته در سال

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

62.203 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

32.933 میلیون ریالسرمایه در گردش

95.136 میلیون ریالسرمایه کل

پروفیل کامپوزیتی: 103.680  میلیون ریال- تیرآهن کامپوزیتی: 124.416  میلیون ریال - میلگرد کامپوزیتی: فروش سالیانه
103.680  میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و هفت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  گاردریل کامپوزیتی

مشخصات عمومی

گاردریل کامپوزیتینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 80،000 شاخه در سال و ظرفیت عملی معادل 64،000 شاخه در سالظرفیت طرح

60 نفرتعداد کارکنان

ممانعت از خروج وسایل نقلیه از جاده و جلوگیری از بروز موقعیت خطرناککاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر شاخه  3.480.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
در سال نزدیک به 1 میلیون شاخه گاردریل برای جاده های کشور مورد نیاز است و این در حالی است که میزان 

تولید نمونه گالوانیزه این محصول در کشور نزدیک به 850 هزار شاخه گاردریل در سال است لذا بازار خوبی برای 
آن پیش بینی می شود.

850.000 شاخه 4.2 متری در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

6.000 مترمربعمساحت زمین

دستگاه پالتروژن، دستگاه میکسر، دستگاه مت کاتر، دستگاه استند، دستگاه CNC و قالب های دستگاه پالتروژننوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
روینگ:  378.636 کیلوگرم در سال-  تیشو:  12.621 کیلوگرم در سال-  مت: 378.636 کیلوگرم در سال-  
رزین:  315.530 کیلوگرم در سال-  ATH:  126.212 کیلوگرم در سال-  رنگ:  12.621 کیلوگرم در سال-  

افزودنی:  37.864  کیلوگرم در سال-  استون:  8.414 کیلوگرم در سال

100% مواد اولیه از داخا کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.837 ریالنرخ برابری یورو

66.866 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

200.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

21.131  میلیون ریالسرمایه در گردش

87.997 میلیون ریالسرمایه کل

222.720 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و ده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه



146

فهرست مطالب

طرح تولید  لوله فایبرگالس

مشخصات عمومی

لوله فایبرگالس )GRP(نام محصول

ظرفیت اسمی معادل 230،400 متر لوله ی فایبر گالس در سال و ظرفیت عملی معادل 172،800 متر لوله ی ظرفیت طرح
فایبر گالس در سال

98 نفرتعداد کارکنان

لوله انتقال آب، جمع آوری فاضالب، جمع آوری آب های سطحی، انتقال آب دریا، شبکه های آبیاری و زهکشی، کاربرد محصول
فاضالب های صنعتی، نیروگاه ها، صنایع نفت و پتروشیمی، صنایع شیمیایی

محل پیشنهادی اجرای 
در استان اردبیل شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر متر  6.970.000 ریالقیمت فروش محصوالت

با توجه به طیف وسیع کاربرد این لوله ها، اخیرا مورد توجه صنایع و شرکت های خطوط لوله قرار گرفته اند و تحلیل وضعیت بازار
بنابراین بازار مصرف مناسبی برای این محصول پیش بینی می شود. 

4.268.107 مترمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

4.500 مترمربعمساحت زمین

دستگاه های مربوط به خط CFW )Continuous Filament Winding Machine(نوع تجهیزات مورد نیاز

رزین اپوکسی:475.373 کیلوگرم در سال- رزین پلی استر:2.941.142  کیلوگرم در سال-  الیاف شیشه با نوع و میزان مواد اولیه
ظرافت 2400 تکس: 3.233.261 کیلوگرم در سال-  ماسه سیلیسی: 3.162.499 کیلوگرم در سال

60% مواد اولیه از داخل و 40% مواد اولیه از خارج کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

115.036 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

2.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

127.551  میلیون ریال سرمایه در گردش

242.588 میلیون ریالسرمایه کل

1.204.416  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و سه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  روغن نباتی خام

مشخصات عمومی

روغن نباتی خامنام محصول

ظرفیت اسمی معادل0000 15  تن روغن نباتی خام از دانه های روغنی در سال و ظرفیت عملی معادل  ظرفیت طرح
135000 تن روغن نباتی خام از دانه های روغنی در سال

84 نفر تعداد کارکنان

روغن خام: استفاده در ساالد، خوراک واحد تصفیه روغن- کنجاله:  مصارف دام و طیورکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان گرمی- شهرک صنعتی گرمیطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

روغن نباتی خام: هر تن 32 میلیون ریال- کنجاله:  هر تن 13 میلیون ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
غالب روغن های مصرفي منشاء وارداتي دارد.  لذا با توجه به تقاضا انواع روغن در داخل کشور محصول مورد 

نظر می تواند در کاهش این مقدار واردات نقش موثری داشته و  از لحاظ کسب سهم بازار مشکل خاصی نخواهد 
داشت.

روغن نباتی خام: 269.810 تن در سال- کنجاله: 51.000 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

20.000 مترمربعمساحت زمین

خط روغن کشی از دانه های روغنی به روش استخراج توسط حالل و پرسنوع تجهیزات مورد نیاز

دانه روغنی کلزا:  321.435  تن در سال- حالل هگزان:  482  تن در سال   نوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

197.303 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

2.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

621.033  میلیون ریالسرمایه در گردش

818.336  میلیون ریالسرمایه کل

روغن نباتی خام: هر تن  4.320.000 میلیون ریال- کنجاله:  هر تن  2.423.655 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید تصفیه روغن

مشخصات عمومی

روغن تصفیه شدهنام محصول

ظرفیت اسمی معادل  100000 تن تصفیه انواع روغن خام نباتی در سال و ظرفیت عملی معادل  90000 تن ظرفیت طرح
تصفیه انواع روغن خام نباتی در سال

81 نفرتعداد کارکنان

تهیه مواد غذایی که حرارت می بیندکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان گرمی- شهرک صنعتی گرمیطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  42.500.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
غالب روغن های مصرفي منشاء وارداتي دارد.  لذا با توجه به تقاضا انواع روغن در داخل کشور محصول مورد 

نظر می تواند در کاهش این مقدار واردات نقش موثری داشته و  از لحاظ کسب سهم بازار مشکل خاصی نخواهد 
داشت.

1.634.450 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

20.000 مترمربعمساحت زمین

خط تصفیه انواع روغن خام نباتینوع تجهیزات مورد نیاز

روغن خام کلزا:  93.636 تن در سال-  بطری بسته بندی با درب:  114.750.000 عدد در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% مواداولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

168.658 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

1.500.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

346.066  میلیون ریالسرمایه در گردش

514.724  میلیون ریالسرمایه کل

3.825.000  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و دو ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید کاشی سرامیک کف و دیوار

مشخصات عمومی

کاشی سرامیک کف و دیوارنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 8،000،000 مترمربع در سال و ظرفیت عملی معادل 6،000،000  مترمربع در سالظرفیت طرح

262 نفرتعداد کارکنان

تزئین نما و دکوراسیون در ساختمان سازیکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهرک صنعتی خلخالطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

کاشی کف: هر مترمربع 130.000 ریال- کاشی دیوار:  هر مترمربع 130.000 ریال- پخت سوم:  هر مترمربع قیمت فروش محصوالت
150.000 ریال

تحلیل وضعیت بازار
یکی از پرکاربردترین مصالحی که در ساختمان سازی از آن استفاده مي شود کاشی و سرامیک است.  با توجه 

به افزایش روز افزون ساختمان سازی در کشور و کاربردهای فراوان انواع کاشی در این صنعت و کیفیت باالی 
محصوالت تولیدی، پیش بینی می شود که محصول تولیدی از بازار فروش مناسبی برخوردار گردد.

6.342.000 مترمربعمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

115.000 مترمربعمساحت زمین

خط تولید انواع کاشی سرامیک کف و دیوارنوع تجهیزات مورد نیاز

کائولن:  63.036.000 کیلوگرم در سال- فلدسپات:  15.759.000 کیلوگرم در سال- دولومیت:  15.759.000 نوع و میزان مواد اولیه
کیلوگرم در سال- سیلیس:  5.253.000  کیلوگرم در سال- مواد افزودنی:  5.253.000  کیلوگرم در سال

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.459 ریالنرخ برابری یورو

924.213 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

7.700.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

29.177  میلیون ریالسرمایه در گردش

953.390  میلیون ریالسرمایه کل

کاشی کف: 341.250  میلیون ریال- کاشی دیوار:  هر مترمربع 341.250  میلیون ریال - پخت سوم:  112.500  فروش سالیانه
میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و چهار ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  چینی مظروف

مشخصات عمومی

چینی مظروفنام محصول

ظرفیت اسمی 7.950 تن در سال و ظرفیت عملی 7.155 تن در سالظرفیت طرح

220 نفرتعداد کارکنان

لوازم خانگی و پذیراییکاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهرک صنعتی خلخالمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

سرویس 6 نفره 66 پارچه: هر دست  1.700.000 ریال- سرویس 12 نفره 107 پارچه: هر دست  3.500.000 قیمت فروش محصوالت
ریال

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به طیف گسترده محصوالت چینی مظروف در مصارف خانگی، صنعت هتل داری و رستوران ها و وجود 
مزیت صادراتی جهت تولید این محصوالت، احداث واحد تولیدی چینی مظروف با کیفیت تولیدی باال در کشور 

توجیه پذیر می باشد.

743.366 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

75.000 مترمربعمساحت زمین

آسیاب گلوله ای، بالنجر، الک مغناطیسی، دستگاه های فرم دهی، کوره بیسکویت و کوره پخت لعابنوع تجهیزات مورد نیاز

کائولن:  2.523.758  کیلوگرم- فلدسپات:  688.298  کیلوگرم- بالکی:  458.865  کیلوگرم- سیلیس:  نوع و میزان مواد اولیه
688.298  کیلوگرم- مواد افزودنی:  229.433  کیلوگرم

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.609 ریالنرخ برابری یورو

825.130 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

11.250.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

18.118  میلیون ریالسرمایه در گردش

843.247  میلیون ریالسرمایه کل

سرویس 6 نفره 66 پارچه:  229.500  میلیون ریال- سرویس 12 نفره 107 پارچه:  519.750  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  چینی  بهداشتی

مشخصات عمومی

چینی  بهداشتینام محصول

ظرفیت اسمی معادل  12،000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 10،800تن در سالظرفیت طرح

203 نفرتعداد کارکنان

مصارف بهداشتیکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهرک صنعتی خلخالطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

توالت فرنگی: هر عدد 3.200.000 ریال-  توالت زمینی:  هر عدد  1.300.000  ریال-  روشوئی با پایه:  هر عدد  قیمت فروش محصوالت
1.400.000  ریال

تحلیل وضعیت بازار
تولید چیني بهداشتي دارای ارتباط تنگاتنگی با کاهش و یا رشد ساخت و ساز مسکن در کشور می باشد. با توجه 

به روند رو به رشد صنعت ساختمان سازی در کشور و با توجه به کیفیت باالی محصوالت تولیدی و نزدیکی به 
بازارهای صادراتی شمال کشور، انتظار می رود بازار فروش محصول، از تقاضای مناسبی برخوردار باشد.

898،157 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

100.000 مترمربعمساحت زمین

آسیاب گلوله ای، بالنجر، کوره تونلی، کوره شاتل و دستگاه های ریخته گرینوع تجهیزات مورد نیاز

کائولن:  723.060 کیلوگرم- فلدسپات:   834.300 کیلوگرم- بالکی:   361.530 کیلوگرم- سیلیس:  723.060  نوع و میزان مواد اولیه
کیلوگرم- مواد افزودنی:  139.050  کیلوگرم

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.609 ریالنرخ برابری یورو

1.457.404 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

25.237  میلیون ریالسرمایه در گردش

1.482.641  میلیون ریالسرمایه کل

توالت فرنگی:  691.200  میلیون ریال-  توالت زمینی:  351.000  میلیون ریال-  روشوئی با پایه:  252.000  فروش سالیانه
میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و یازده پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  کاشی شیشه ای

مشخصات عمومی

کاشی شیشه اینام محصول

اسمی معادل 600 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 510 تن در سالظرفیت طرح

40 نفرتعداد کارکنان

دکوراسیون داخلی ساختمانکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان مشگین شهر- شهرک صنعتی مشکینطرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن 60.000.000  ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
امروزه کاشی کاری شیشه ای در دکوراسیون جایگزین خوبی برای کاشی های سرامیکی است. با توجه به اینکه 
رفته رفته با گذشت زمان، توجه به دکوراسیون و نماسازی ساختمان ها از اهمیت بیشتری برخوردار می شود توجه 

و نیاز به این صنعت نیز افزایش می یابد.

2.515 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

2.000 مترمربعمساحت زمین

کوره و لوله های آب خنک و قالب های فوالدینوع تجهیزات مورد نیاز

سیلیس دانه بندی شده:  402 تن در سال-  کربنات سدیم:  64 تن در سال-  پودر آهک:  43  تن در سال-  نوع و میزان مواد اولیه
فلدسیات:  16  تن در سال-  اکسید فلزات:  11  تن در سال

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.155 ریالنرخ برابری یورو

15.601 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

2.705  میلیون ریالسرمایه در گردش

18.306  میلیون ریالسرمایه کل

30.600  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و یازده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید مقره شیشه ای

مشخصات عمومی

مقره شیشه اینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 5000تن در سال و ظرفیت عملی معادل 4500 تن در سالظرفیت طرح

94 نفرتعداد کارکنان

خطوط انتقال و توزیع برقکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی 2طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر عدد  400.000 ریالقیمت فروش محصوالت

استقامت الکتریکی مقره های شیشه ای خیلی بیشتر از عایق های چینی است. با توجه به نوسازی و تعمیرات و تحلیل وضعیت بازار
گسترش شبکه برق در کشور بازار مناسبی برای این محصول پیش بینی می شود.

9403 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

15.000 مترمربعمساحت زمین

بچ پلنت ، کوره ذوب ، فیدر مذاب ، پرس ، هموژنایزر ، تافتینگ ، ترمالشوک ، ویبره کپوپین ، تست کشش مقره نوع تجهیزات مورد نیاز
، اشپیل زن ، ترمال مکانیکال

اکسید سیلیس: 3.449 تن- اکسید سدیم و پتاسیم: 662  تن- سایر اکسید ها: 614  تننوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.038 ریالنرخ برابری یورو

425.839 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

7.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

10.446  میلیون ریالسرمایه در گردش

436.285  میلیون ریالسرمایه کل

293.160  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید پودر تخم مرغ

مشخصات عمومی
پودر تخم مرغ )پودر زرده ، سفیده و پوسته(نام محصول

ظرفیت طرح
ظرفیت اسمی پودر سفیده تخم مرغ معادل 300 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 270 تن در سال -ظرفیت 

اسمی پودر زرده تخم مرغ معادل 700 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 630 تن در سال -ظرفیت اسمی پودر 
پوست تخم مرغ معادل 799 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 719 تن در سال

 39نفر تعداد کارکنان

کاالی واسطه ای صنایع غذاییکاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل - شهرک صنعتی مشکین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

پودر سفیده تخم مرغ440.000.000 ریال به ازای هر تن-  پودر زرده  تخم مرغ 200.000.000  ریال به ازای هر قیمت فروش محصوالت
تن -  پودر پوسته تخم مرغ2.000.000  ریال به ازای هر تن

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به این که تعداد واحدهای تولیدکننده محصوالت طرح در داخل کشور زیاد نمی باشند لذا این محصول 
جهت بازارهای صادراتی نیز در نظر گرفته می شود و با توجه به موارد مصرف گسترده محصوالت طرح چه در 

داخل و چه در خارج از کشور بازار مناسبی برای این طرح پیش بینی می شود.

  2182  تنمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5000 متر مربع مساحت زمین

دستگاه شستشوی تخم مرغ، شکستن تخم مرغ، اسپری درایر ، سیستم پاستوریزاسیون و... می باشد و  دستگاه نوع تجهیزات مورد نیاز
Centrifuge و Egg Breaker های

3762کیلوگرم سالیانه نوع و میزان مواد اولیه تخم مرغ 

100 % داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

35.184 ریال نرخ برابری یورو

میلیون ریالسرمایه ثابت کل  107.316

320.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

22.149 میلیون ریالسرمایه در گردش

129.465 میلیون ریالسرمایه کل

پودر سفیده تخم مرغ  118.695میلیون ریال   - پودر زرده  تخم مرغ  126.048 میلیون ریال- پودر پوسته تخم فروش سالیانه
مرغ   1.439  میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و یک  ماه پس از بهره برداری تجاری زمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید پودر سیب زمینی

مشخصات عمومی

پودر سیب زمینینام محصول

ظرفیت اسمی پودر سیب زمینی معادل 720.000 کیلوگرم در سال  ظرفیت عملی تولید 648.000 کیلوگرم ظرفیت طرح
در سال

 36 نفر تعداد کارکنان

کاال ی واسطه ای برای صنایع غذایی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل2طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

80.000 ریال به ازای هر کیلو گرم قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
غلظت دهنده انواع کنسروها مورد استفاده قرار مي گیرد .باتوجه به صنعتی شدن دنیا امروزه انسان ها در جهت 

رفع نیاز های غذایی خود به سمت غذا های آماده روی آورده اند 
لذا از تقاضای باالیی برخوردار است و از لحاظ کسب سهم بازار دارای مشکل خاصی نمی باشد.

 5078 تن میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

2.000 متر مربع مساحت زمین

سرند خاک گیر- سایزر - شستشو - پوست گیر - دستگاه پخت - اکسترودر - خشک کن - تابلو برق مرکزینوع تجهیزات مورد نیاز

 سیب زمینی تازه 3.265.920 کیلو گرم نوع و میزان مواد اولیه

100% داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.292 ریالنرخ برابری یورو

میلیون ریال سرمایه ثابت کل  21.519

-میزان سرمایه گذاری ارزی

 4،625 میلیون ریالسرمایه در گردش

26،173 میلیون ریالسرمایه کل

51840 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید پودر گوجه فرنگی

مشخصات عمومی

پودر گوجه فرنگینام محصول

پودر گوجه فرنگی به ظرفیت اسمی معادل 350 تن در سال و ظرفیت عملی معادل  280تن در سالظرفیت طرح
تفاله گوجه فرنگی به ظرفیت اسمی معادل 1.000تن در سال و ظرفیت عملی معادل 800تن در سال

36 نفرتعداد کارکنان

کاالی واسطه ای در صنایع غذایی کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان مشگین شهر، شهرک صنعتی مشکین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

پودر گوجه فرنگی 200000000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت
تفاله گوجه فرنگی 15000000 ریال به ازای هر تن

افزایش تقاضا برای پودر این گیاه به عنوان مواد اولیه مصرفی در انواع کارخانجات غذایی پیش بینی می شود.  لذا تحلیل وضعیت بازار
محصوالت طرح از بازار مناسبی برخوردار می باشد.

5245  تن میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

3000 متر مربع مساحت زمین

دستگاه باالبر، دستگاه سایزر، دستگاه سورتینگ، خط شستشو، دستگاه پخت، دستگاه اکسترودر، دستگاه پرکن، نوع تجهیزات مورد نیاز
دستگاه خشک کن و بسته بندی شرینگ

گوجه فرنگی تازه 6.468  تن سالیانه نوع و میزان مواد اولیه

100 % داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریال نرخ برابری یورو

میلیون ریال سرمایه ثابت کل  36.301

- میزان سرمایه گذاری ارزی

 5،615 میلیون ریالسرمایه در گردش

 41،916 میلیون ریالسرمایه کل

پودر گوجه فرنگی 56.000  میلیون ریال به ازای هر تن فروش سالیانه
تفاله گوجه فرنگی12.000   میلیون ریال به ازای هر تن

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید پودر ما هی

مشخصات عمومی

پودر ماهینام محصول

پودر ماهی به ظرفیت اسمی معادل 7.500 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 6.000 تن در سالظرفیت طرح
روغن ماهی به ظرفیت اسمی معادل 450 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 360 تن در سال

 37 نفر تعداد کارکنان

کاالی واسطه ای  برای صنعت پرورش دام وطیور - آبزیان کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان مشگین شهر ، شهرک صنعتی مشگین شهرطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

پودر ماهی معادل 45.000.000 ریال به ازای هر تنقیمت فروش محصوالت
روغن ماهی معادل 30.000.000 ریال به ازای هر تن

با توجه به اینکه پودر ماهی یکی از عمده مواد مصرفی مرغداری های کشور به عنوان مکمل غذایی می باشد. لذا تحلیل وضعیت بازار
تقاضای رو به رشدی را برای محصول طرح پیش بینی می شود.

47905 تن میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

3000 متر مربع            مساحت زمین

دیگ بچ- پخت و پرس- میکسر افقی - آسیاب - باالبر به شکل u - سپراتور روغن گیرنوع تجهیزات مورد نیاز

ماهی کیلکا  16.362تن سالیانه نوع و میزان مواد اولیه

100% داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.435 ریال نرخ برابری یورو

میلیون ریالسرمایه ثابت کل  31.101

-میزان سرمایه گذاری ارزی

 29،386 میلیون ریالسرمایه در گردش

 60،487 میلیون ریالسرمایه کل

پودر ماهی معادل  270.000 میلیون ریالفروش سالیانه
روغن ماهی معادل 10.800  میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و یک ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تکسچرایزینگ

مشخصات عمومی

تولید نخ استرچنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 14400 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 12960 تن  در سالظرفیت طرح

 56 نفر تعداد کارکنان

مصرف این نخ ها در پوشاک از جمله پیراهنی، ملحفه ای، پرده ای، رومبلی، پتویی، روفرشی، سجاده، روکش کاربرد محصول
صندلی های خودرو، روکش صندلی اداری و لباس های گرمکن می باشد

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل- شهرستان خلخال- شهرک صنعتی خلخالطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

67.000.000 به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت نخ استرچ 

تحلیل وضعیت بازار 
با توجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا در داخل و خارج کشور، و ارزش افزوده مناسب، این محصول بازار رو 
به رشدی دارد. همچنین با توجه به آمار، احداث واحد تولید نخ استرچ به منظور پاسخگویی به نیاز داخلی و 

جایگزینی واردات توجیه پذیر است.

87.741 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

4.000 مترمربع      مساحت زمین

خط تولید کامل  تکسچرایزینگنوع تجهیزات مورد نیاز

نخ POY  13025 تن نوع و میزان مواد اولیه

100% داخل کشور محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.430 ریالنرخ برابری یورو

122.535 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

2.100.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

90575 میلیون ریالسرمایه در گردش

213110 میلیون ریالسرمایه کل

868.320 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و چهار ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح بافندگی پارچه

مشخصات عمومی

تولید انواع پارچه حلقوینام محصول

ظرفیت طرح

ظرفیت اسمی معادل 1.000 تن پارچه گرد باف پنبه ای یکرو و دورو و 850 تن پارچه گردباف درس و پالر 
پلی استر و 1.300 تن پارچه  کتن پلی استر و 300 تن پارچه راشل پلی استر در سال و ظرفیت عملی معادل 700 

تن پارچه گرد باف پنبه ای یکرو و دورو و 595 تن پارچه گردباف درس و پالر پلی استر و 910 تن پارچه  کتن 
پلی استر و 210 تن پارچه راشل پلی استر در سال می باشد.

43  نفر تعداد کارکنان

تولید پارچه جهت تولید لباس کاربرد محصول

محل پیشنهادی اجرای 
استان اردبیل ، شهرستان  خلخال- شهرک صنعتی خلخالطرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

خدمات رنگرزی و تکمیل پارچه 65000 ریال به ازای هر کیلوگرمقیمت فروش محصوالت
خدمات چاپ و تکمیل پارچه 75000 ریال به ازای هر کیلوگرم

تحلیل وضعیت بازار 
باتوجه به رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای پوشاک، به مقدار تولید بیشتری برای پارچه از جمله پارچه های 

گردباف پنبه ای نیاز است. همچنین در صورت داشتن کیفیت مناسب و استانداردهای الزم می توان این محصول 
را به کشورهای همسایه صادر کرد.

پارچه گردباف: 107.940 تن در سال - پارچه کتن و راشل: 123.716 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

4200  متر مربع مساحت زمین

دستگاه گرد باف یکرو و دورو دستگاه کتن دو ، سه و چهار شانه و دستگاه راشلنوع تجهیزات مورد نیاز

نخ پلی استر 1800750 کیلوگرم در سالنوع و میزان مواد اولیه
نخ پنبه 735000 کیلوگرم در سال

100% داخل کشور محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33292  ریالنرخ برابری یورو

81.307  میلیون ریالسرمایه ثابت کل

1.337.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

127.551 میلیون ریالسرمایه در گردش

208.858  میلیون ریالسرمایه کل

346500   میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و یازده ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح خدمات رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه

مشخصات عمومی
خدمات رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچهنام محصول

ظرفیت طرح
ظرفیت اسمی معادل 000،3 تن خدمات رنگرزی و تکمیل پارچه و 000،1 تن خدمات چاپ و تکمیل پارچه در 

سال و ظرفیت عملی معادل 550،2 تن خدمات رنگرزی و تکمیل پارچه و 850 تن خدمات چاپ و تکمیل پارچه 
در سال

41  نفر تعداد کارکنان

تولید لباس کاربرد محصول

استان اردبیل ، شهرستان  خلخال- شهرک صنعتی خلخالمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

خدمات رنگرزی و تکمیل پارچه 65.000 ریال به ازای هر کیلوگرمقیمت فروش محصوالت
خدمات چاپ و تکمیل پارچه 75.000 ریال به ازای هر کیلوگرم

تحلیل وضعیت بازار 
با اجرای طرح حاضر و انجام فعالیت های تکمیل پارچه با کیفیت باال می توان به تامین نیاز داخلی به پارچه کمک 
کرد و از ورود غیرقانونی مقدار زیادی پارچه به کشور جلوگیری کرد. با توجه به این موارد طرح از بازار مناسبی 

برخوردار خواهد بود.

32.715 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
12100  متر مربع مساحت زمین

دستگاه های چاپ جت رنگرزی، برش و آبگیر، استنسر و خشک کن ریلکسینوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

سود کاستیک 136680 کیلوگرم در سال
نفوذ دهنده 41004 کیلوگرم در سال

نرم کن سیلیکونی یا کاتیونیک 68340 کیلوگرم در سال
صابون نانیونیک 61506 کیلوگرم در سال

اسید استیک 82008 کیلوگرم در سال
کربنات سدیم 205020 کیلوگرم در سال

رنگ 68340 کیلوگرم در سال

100% داخل کشور محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح
33292  ریالنرخ برابری یورو

218.556  میلیون ریالسرمایه ثابت کل

3.402.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

13280 میلیون ریالسرمایه در گردش

231836  میلیون ریالسرمایه کل

229500   میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هشت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  متیل آمین

مشخصات عمومی

متیل آمیننام محصول

ظرفیت اسمی معادل  22،000تن در سال و ظرفیت عملی معادل  19،800تن در سالظرفیت طرح

100 نفر تعداد کارکنان

تولید سموم، مواد فعال سطحی، حالل ها، خالص سازی آب، تولید دی متیل آمینو اتانول، کولین کلراید، تولید کاربرد محصول
رزین مبدل یون بر پایه  استایرن

استان اردبیل شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  96.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
میزان واردات این محصول حدود 300 تن در سال می باشد، اما با توجه به وجود منابع تامین ماده ی اولیه این 

محصول، یعنی آمونیاک و متانول، با رعایت استانداردهای الزم، میزان بسیار زیادی از متیل آمین های تولیدی را 
می توان به عنوان محصوالت صادراتی در نظر گرفت.

200 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

45.000 مترمربعمساحت زمین

راکتور و برج های تقطیر و جداسازی، انواع پمپ و بویلرنوع تجهیزات مورد نیاز

آمونیاک:  8.358  تن در سال-  متانول:  26.864  تن در سال -  کاتالیست بر پایه ی آلومینا:  6  تن در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.425 ریالنرخ برابری یورو

1.518.929 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

28.500.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

112.049  میلیون ریالسرمایه در گردش

1.630.979  میلیون ریالسرمایه کل

1.900.800  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و پنج ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  استات سلولز

مشخصات عمومی

استات سلولزنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 870 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 783 تن در سالظرفیت طرح

117 نفرتعداد کارکنان

تولید الیاف نساجی، فریم های عینک، بسته بندی مواد غذایی، پانسمان، صنایع کاغذسازی، و فیلترهای سلولزیکاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن 210.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
به دلیل ویژگی های مناسب و کاربرد متنوع این محصول و همچنین تعدا کم واحد فعال تولید استات در  کشور، 
بازار مناسبی برای آن پیش بینی می شود. همچنین با رعایت استانداردهای الزم، بخشی از استات سلولز تولیدی را 

می توان به عنوان محصوالت صادراتی در نظر گرفت.

600 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

3.000 مترمربعمساحت زمین

استیالیزر، هیدروالیزر، شیکر اسکرین، رول های فشرده سازی و خشک کننوع تجهیزات مورد نیاز

الیاف پنبه )سلولزی(:  1.138  تن در سال-  استیک اسید صنعتی:  370  تن در سال-  انیدرید استیک صنعتی:  نوع و میزان مواد اولیه
41  تن در سال-  اسید سولفوریک صنعتی:  33  تن در سال

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.425 ریالنرخ برابری یورو

35.328 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

310.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

16.759  میلیون ریالسرمایه در گردش

52.087  میلیون ریالسرمایه کل

164.430  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و یک ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  انیدرید استیک

مشخصات عمومی

انیدرید استیکنام محصول

ظرفیت طرح
استیک در  انیدرید  اسمی معادل4،000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 3،600تن  استیک: ظرفیت  انیدرید 
معادل  عملی  ظرفیت  و  سال  در  1،000تن  معادل  اسمی  سازی:   خالص  فرآیند  از  حاصل  استیک  اسید  سال- 

1،080تن انیدرید استیک در سال

51 نفر تعداد کارکنان

تولید مواد ترموپالستیک سلولزیکاربرد محصول

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

انیدرید استیک: هر تن  45.000.000 ریال- اسید استیک حاصل از فرآیند خالص سازی: هر تن 32.000.000 قیمت فروش محصوالت
ریال

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به وجود منابع تامین کننده مواد اولیه ی این محصول، یعنی متانول، استیک اسید و کربن مونو اکسید در 
کشور، می توان بخشی از ظرفیت تولیدی را به مصارف داخلی اختصاص داد و همچنین با رعایت استاندارهای الزم، 

بخش نسبتا زیادی از انیدرید استیک تولیدی را به عنوان محصول صادراتی در نظر گرفت.

انیدرید استیک: 4000 تن در سال- اسید استیک: 155260 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

15.000 مترمربعمساحت زمین

راکتور، سپراتورها و دستگاه های جداسازی، مبدل های حرارتی، انواع پمپ ها، بویلرها، دستگاه های بازیابی نوع تجهیزات مورد نیاز
کاتالیست ها و پروموترها

متانول:  1.973  تن در سال-  کربن مونو اکسید:  1.579  تن در سال-  استیک اسید:  1.381 تن در سالنوع و میزان مواد اولیه

90% مواد اولیه از داخل و 10% مواد اولیه از خارج کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.425 ریالنرخ برابری یورو

165.530 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

2.200.000  میلیون ریالمیزان سرمایه گذاری ارزی

11.764  میلیون ریالسرمایه در گردش

177.294  میلیون ریالسرمایه کل

انیدرید استیک:  162.000  میلیون ریال- اسید استیک حاصل از فرآیند خالص سازی:  34.560   میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و شش ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

طرح تولید  پلی استال

مشخصات عمومی

پلی استالنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 000،20 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 000،18 تن در سال.ظرفیت طرح

234 نفرتعداد کارکنان

تولید  یاطاقان، گوشواره، جعبه دنده با گشتاور پایین، چرخ دنده ها، نوار هاي نقاله و تجهیزات ماشین االت دقیق،  کاربرد محصول
صنایع غذایي،  صنایع الکتریکي، 

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن  76.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
در راستای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و کاهش واردات مشتقات نفتی، احداث چنین واحدی در کشور 
مورد نیاز است. همچنین با تولید با کیفیت این محصول می توان از مزیت صادراتی آن به کشورهای همسایه که در 

حال توسعه صنعتی هستند نیز استفاده کرد.  

0میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

80.000 مترمربعمساحت زمین

خط تولید پلی استالنوع تجهیزات مورد نیاز

فرمالین:  19.718.100  تن در سال-  اتیلن گلیکول: 633.150  تن در سال-  بوتانول: 54.270  تن در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.292 ریالنرخ برابری یورو

1.680.812 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

33.920.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

46.950  میلیون ریالسرمایه در گردش

1.727.762  میلیون ریالسرمایه کل

1.368.000  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و پنج ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

)SBR( طرح تولید الستیک استایرن بوتادین

مشخصات عمومی

الستیک استایرن بوتادین )SBR(نام محصول

الستیک بوتادین استایرن به ظرفیت اسمی معادل 120000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 114000تن ظرفیت طرح
در سال

211  نفر تعداد کارکنان

مهم ترین کاربردهای SBR استفاده از آن در ساخت تایرکاربرد محصول

استان اردبیل ، شهرستان گرمیمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهراننام مشاور
www.dorsa.ir

پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

60000000  ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
بر اساس آمارهای موجود تولیدکنندگان این محصول بسیار اندک هستند که پاسخ گوی بخش محدودی از 

تقاضا می باشد، احداث این واحد از جنبه تأمین نیاز داخلی کشور، اشتغال زایی و گسترش صنایع پایین دستی 
پتروشیمی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

35 هزار تن میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

100000   متر مربع مساحت زمین

ساختارهای فلزی و ساختمان ها، مخازن و تأسیسات، پایپینگ ها و تجهیزاتنوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه
87.780 تن بوتادین 

استایرن26.220تن
گونی پلی پروپیلن4.560.000عدد

100 % محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

34.052 ریالنرخ برابری یورو

4.532.499 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

100.000.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

 560،368 میلیون ریالسرمایه در گردش

 5،092،868 میلیون ریالسرمایه کل

6840000  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال و چهار ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه
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فهرست مطالب

 طرح تولید  پودر الستیک

مشخصات عمومی

پودر الستیکنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 14400تن در سال و ظرفیت عملی معادل 11520 تن در سالظرفیت طرح

69  نفرتعداد کارکنان

کاربرد محصول
عالوه بر استفاده در صنعت الستیک و انواع کفپوش، در تولید تیوپهاي الستیکی، انواع ضربه گیر صنعتی و غیر 
صنعتی، انواع محصوالت الستیکی براي پوشش کف انواع محصوالت الستیکی صنعتی، ورق هاي الستیکی، فرش 
الستیکی کف ماشین، سپر وسایل نقلیه، رکاب دوچرخه، زیر پایی الستیکی و موارد دیگري نیز داراي قابلیت 

کاربرد می باشد

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن 8.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
در سالهاي گذشته به دلیل اینکه تولید پودر الستیک در کشور از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده است لذا مصرف 
آن نیز در بسیاري از صنایع که داراي قابلیت کاربرد آن می باشند ، بسیار محدوداست بنابر این با هدف تولید 
پودر الستیک با کیفیت باال  ، پتانسیل مصرف آن در صنایع متنوعی وجود دارد. و برای محصوالت طرح حاضر 

بازار مناسبی پیش بینی می شود.

39935 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

4.000 مترمربعمساحت زمین

خط تولید پودر الستیکنوع تجهیزات مورد نیاز

الستیک فرسوده:  11.520 تن در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.095 ریالنرخ برابری یورو

55.013 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

5.930  میلیون ریالسرمایه در گردش

60.942  میلیون ریالسرمایه کل

92.160  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید تایر انواع خودروهای سنگین

مشخصات عمومی
تایر انواع خودروهای سنگیننام محصول

ظرفیت اسمی معادل 28.000 تن الستیک رادیال سنگین در سال و ظرفیت عملی معادل 25.200 تن ظرفیت طرح
الستیک رادیال سنگین در سال

428 نفر تعداد کارکنان

صنایع خودرو سازیکاربرد محصول

استان اردبیل ، شهرستان مشگین شهر، شهرک صنعتی مشگین شهرمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

الستیک رادیال سنگین140000000 ریال به ازای هر تن قیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

بر اساس آمارهای اعالم شده در کشور تعداد محدودی کارخانه الستیک سازی در کشور وجود دارد که 
پاسخگوی بخشی از تقاضا برای الستیک رادیال باری می باشد. با توجه به روند رو به رشد تولید خودرو در 

کشور تقاضای مناسبی برای محصول  پیش بینی می گردد. لذا از لحاظ کسب سهم بازار دارای مشکل خاصی 
نمی باشد.

14000 تنمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح
60.000  مترمربع    مساحت زمین

خط تولید الستیک رادیال سنگین  شامل پرس الستیک 200 تن با ابعا د 70×60 و 60×50، پرس الستیک نوع تجهیزات مورد نیاز
250 تن، پرس الستیک 400 تن، پرس الستیک 1000 تن، نوار نقاله

نوع و میزان مواد اولیه

کائو چوی مصنوعی 2911 تن سالیانه 
کائوچوی طبیعی 9526 تن سالیانه

پرکننده های تقویت کننده 6086   تن سالیانه
فوالد 5557 تن سالیانه

 مواد شیمیائی گوناگون  2.381 تن سالیانه

30% داخل کشور  محل تامین مواد اولیه
70% خارج کشور

بررسی مالی طرح
33.360 ریالنرخ برابری یورو

2.734.454  میلیون ریالسرمایه ثابت کل

59.840.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

202380   میلیون ریالسرمایه در گردش

2.936.833  میلیون ریال سرمایه کل

الستیک رادیال سنگین 3528000  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و سه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  پودر سنگ

مشخصات عمومی

پودر سنگنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 48.000 تن در سال و ظرفیت عملی معادل 40.800 تن در سالظرفیت طرح

29 نفرتعداد کارکنان

ساخت و ساز ،کشاورزی و صنایع شیمیایی و متالوژیکی،  ساخت را هها،خیابان ها ،جاده ها و بزرگراهها ،آجر و کاربرد محصول
سیمان و آسفالت

استان اردبیل- شهرستان اردبیل- در مجاورت معدن سنگ الشهمحل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر تن1.000.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

به دلیل کاربرد فراوان محصول، رشد جمعیت کشور و افزایش نیاز به ساخت های زیربنایی مانند جاده ها ، راهها 
،ساختمان های عمومی و خدماتی و همچنین افزایش مصرف در بخش مسکن میزان تقاضا نیز با رشد قابی توجهی 
روبرو خواهد بود. در نتیجه پیش بینی می شود ،طرح از بازار مناسبی برخوردار باشد همچنین الزم به ذکر است 

که با توجه به مرزی بودن منطقه ی اجرای طرح قابلیت صادرات محصول نیز باالست

6.298.644 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5.000 مترمربعمساحت زمین

فیدر شاتونی و سنگ شکن فکی و فیدر ، سنگ شکن چکشی ،نوار نقاله ،آسیاب پودر ،سرند ،دستگاه اسکرو نوع تجهیزات مورد نیاز
)مارپیچ( و دستگاه الواتور

سنگ الشه:  47.124 تن در سال-  کیسه:  1.071.000 عدد در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.559 ریالنرخ برابری یورو

39.900 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

2.369  میلیون ریالسرمایه در گردش

42.269  میلیون ریالسرمایه کل

40.800 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هشت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir


169

فهرست مطالب

طرح تولید سنگ آنتیک

مشخصات عمومی
سنگ آنتیکنام محصول

ظرفیت طرح
ظرفیت اسمی سنگ معرق معادل 6250  متر مربع در سال و ظرفیت عملی معادل  5000 متر مربع در سال

ظرفیت اسمی سنگ آنتیک معادل 105000  متر مربع در سال و ظرفیت عملی معادل  84000 متر مربع در 
سال

 32  نفرتعداد کارکنان

ساختمان سازی کاربرد محصول

استان اردبیل ، شهرستان اردبیل  -شهرک صنعتی کوثر  محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

سنگ معرق متر مربع6.500.000 ریال قیمت فروش محصوالت
سنگ آنتیک متر مربع400.000 ریال 

تحلیل وضعیت بازار

با توجه به سیاست های دولت در امر زیبا سازی شهر و ساختمان های در حال ساخت برای رسیدن به این هدف 
برآورد بازاری مطلوب برای محصول طرح انتظار می رود از طرفی به دلیل مکان یابی طرح و نزدیک بودن آن به 
بازار های جهانی و کشور ترکیه انتظار می رورد محصوالت تولیدی طرح دارای بازاری مناسب در خارج از کشور 

نیز باشد.

 45240 متر مربع میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

4000 مترمربع      مساحت زمین

دستگاه های قله بر، سی ان سی ، واترجت ، دستگاه گیوتین ، دستگاه پروفیل زن و...نوع تجهیزات مورد نیاز

نوع و میزان مواد اولیه

سنگ برای تولید سنگ  آنتیک 434 تن سالیانه 
سنگ خام برای تولید سنگ معرق 7.373 تن  سالیانه

چسب سنگ 11.880  کیلو گرم  سالیانه
برنز 33.660  کیلو گرم  سالیانه

100 % داخل محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.539ریالنرخ برابری یورو

میلیون ریالسرمایه ثابت کل  51.460

500.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

میلیون ریالسرمایه در گردش  4.196

میلیون ریالسرمایه کل  55.656

سنگ معرق 32.500 میلیون ریالفروش سالیانه
سنگ آنتیک33.600 میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هفت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح قطعات سبک بتنی هبلکس

مشخصات عمومی

قطعات سبک بتنی هبلکسنام محصول

ظرفیت اسمی معادل 135000 مترمکعب در سال مکمل قطعات بتنی سبک هبلکس در سال و ظرفیت عملی ظرفیت طرح
معادل 121500 مترمکعب در سال

 22 نفر تعداد کارکنان

ساختمان سازی کاربرد محصول

استان اردبیل ، شهرستان اردبیل  -شهرک صنعتی کوثر  محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

قطعات بتنی سبک هبلکس1.000.000ریال  مترمکعبقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به مبحث 18 و 19 آیین نامه مقررات ملی ساختمان به منظور محاسبه ایمنی ساختمان ها در برابر 

زلزله، بکارگیری مصالح سبک وزن، مناسبترین و باصرفه ترین شیوه برای افزایش ایمنی ساختمان ها می باشد 
بطوری که بلوک های هبلکس تامین کننده این مزیت فنی است.

 547700تن میزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5.000 مترمربع             مساحت زمین

نوع تجهیزات مورد نیاز
آماده سازی ماسه سیلیسی ، بخش آماده سازی آهک ، بخش آماده سازی سیمان ، ماشین آالت سیستم پیش 
عمل آوری و برش ، سیستم انتقال و سامان دهی قالب ها از برش به اتوکالو ، ماشین آالت سیستم تولید بخار 

، ماشین آالت خروج از اتوکالو و بسته بندی

نوع و میزان مواد اولیه

12.757.500 کیلوگرم سیمان 
ماسه سیلیسی57.408.750کیلوگرم

پودر آلومینیوم51.030 لیتر
آهک19.136.250کیلوگرم

100 % خارج کشور محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33837 ریالنرخ برابری یورو

128.835 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

2.400.000 یورو میزان سرمایه گذاری ارزی

6.113 میلیون ریالسرمایه در گردش

134.948 میلیون ریالسرمایه کل

قطعات بتنی سبک هبلکس 121.500 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و هفت ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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فهرست مطالب

طرح تولید  تایل های سقف پی وی سی

مشخصات عمومی

تایل های سقف پی وی سینام محصول

ظرفیت اسمی معادل 93،600 مترمربع )262 تن( در سال و ظرفیت عملی معادل 74،880  مترمربع )210 تن( ظرفیت طرح
در سال

35 نفرتعداد کارکنان

دکوراسیون داخلی و مسقف کردن کاربرد محصول

استان اردبیل شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

هر مترمربع  1.450.000 ریالقیمت فروش محصوالت

تحلیل وضعیت بازار

بر اساس افق برنامه کشور در سال 1404 به 15 میلیون واحد مسکونی نیاز خواهد بود و بر این اساس مصرف 
PVC برای دیوار و سقف و مصارف داخلی ساختمانها بیش از پیش خواهد بود و نیاز به تولید بیشتر برای آن 

احساس میشود. 
با توجه به مطالب باال و کیفیت باالی این محصول نسبت به محصوالت مشابه ، بازار و تقاضای مناسبی برای این 

محصول پیش بینی می شود.

495،66  تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

2.000 مترمربعمساحت زمین

خط کامل تمام اتوماتیک تولید ورق ضخیم فوم پی وی سی، دستگاه میکسر سرعت باال ، کراشر ) آسیاب( و نوع تجهیزات مورد نیاز
پودر کن

نوع و میزان مواد اولیه

پودر پی وی سی: 1.223.569  تن در سال-  کربنات کلسیم: 489.580 تن در سال-  استابالیزر: 41.244  تن 
در سال-  عامل تنظیم فوم: 114.566 تن در سال-  اکریلیک: 32.842 تن در سال-  روان کننده: 25.205 تن 
در سال-  اسید استئاریک: 14.512 تن در سال-  واکس پلی اتیلن: 6.874 تن در سال-  دی اکسید تیتانیوم: 

16.803 تن در سال-  CP Sizer: 20.622 تن در سال

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.538 ریالنرخ برابری یورو

28.162 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

221.073 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

10.451  میلیون ریالسرمایه در گردش

39.140  میلیون ریالسرمایه کل

108.576  میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و نه ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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طرح تولید  کارت اعتباري پي وي سي

مشخصات عمومی

کارت اعتباري پي وي سينام محصول

ظرفیت اسمی معادل 45،000،000 عدد )360 تن( در سال و ظرفیت عملی معادل 40500000عدد )324 ظرفیت طرح
تن( در سال

58 نفرتعداد کارکنان

کارت های اعتباری بانکی و سیم کارت های تلفن همراهکاربرد محصول

استان اردبیل شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

کارت های اعتباری: 7.500  ریال - سیم کارت: 25.000 ریالقیمت فروش محصوالت

با توجه کاربرد فراوان کارت های اعتباری در کشور، لزوم عدم خروج ارز از کشور، کیفیت باال و قیمت پائین تمام تحلیل وضعیت بازار
شده محصول، بازار و تقاضای مناسبی برای این محصوالت پیش بینی می گردد.

27.784 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

5.500 مترمربعمساحت زمین

ماشین چاپ رنگ و الک زنی، ماشین کلیتور، ماشین لمیناسیون، ماشین پانچ و ماشین شخصی سازینوع تجهیزات مورد نیاز

پی وی سی: 127.289.595 گرم در سال-  روکس لمینت: 359.027 مترمربع در سال-  چیپ ست سیم نوع و میزان مواد اولیه
کارت: 5.250.000 عدد در سال

60% مواد اولیه از داخل و 40% مواد اولیه از خارج کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.538 ریالنرخ برابری یورو

356.000 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

8.000.000 یورومیزان سرمایه گذاری ارزی

15.152  میلیون ریالسرمایه در گردش

371.153  میلیون ریال سرمایه کل

کارت های اعتباری: 240.000  میلیون ریال - سیم کارت: 100.000 میلیون ریالفروش سالیانه

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

دو سال و پنج ماه پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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طرح تولید  لوله های ساختمانی پی وی سی

مشخصات عمومی

لوله های ساختمانی پی وی سینام محصول

ظرفیت اسمی معادل  14،040 تن در سال و ظرفیت عملی معادل  11،232 تن در سالظرفیت طرح

79 نفرتعداد کارکنان

ساختمان سازی، غالف کابل الکتریکیکاربرد محصول

استان اردبیل شهرستان اردبیل- شهرک صنعتی اردبیل 2محل پیشنهادی اجرای طرح

P.F.S نام مشاور
شرکت مهندسین مشاور درسا صنعت تهران

www.dorsa.ir
پاییز 1393تاریخ انجام مطالعه

بررسی بازار

لوله پی وی سی با قطر 50-20  میلیمتر: هر تن 49.000.000 - لوله پی وی سی با قطر160-63  میلیمتر:  هر قیمت فروش محصوالت
تن 49.000.000- لوله پی وی سی با قطر 315-160 میلیمتر:  هر تن 49.000.000

تحلیل وضعیت بازار
با توجه به کاربردهای متعدد لوله های پی وی سی جهت مصارف فاضالبی، کشاورزی، آبیاری، هواکشی و . . . و 
تنوع سایز این نوع لوله ها و  همچنین با توجه به کیفیت باالی این محصول نسبت به محصوالت مشابه ، بازار و 

تقاضای مناسبی برای این محصول پیش بینی می شود.

017،643 تن در سالمیزان تولید داخلی

بررسی فنی طرح

11.000 مترمربعمساحت زمین

اکسترودر، وان خنک کننده، کشنده، لوله انداز و قالبنوع تجهیزات مورد نیاز

پودر پی وی سی: 5.728 تن در سال-  کربنات کلسیم: 3.437 تن در سال-  استابالیزر: 2.291 تن در سالنوع و میزان مواد اولیه

100% مواد اولیه از داخل کشور تامین می شود.محل تامین مواد اولیه

بررسی مالی طرح

33.115 ریالنرخ برابری یورو

92.162 میلیون ریالسرمایه ثابت کل

-میزان سرمایه گذاری ارزی

55.966  میلیون ریالسرمایه در گردش

148.127  میلیون ریالسرمایه کل

لوله پی وی سی با قطر 50-20  میلیمتر:  169.344 میلیون ریال- لوله پی وی سی با قطر160-63  میلیمتر:  فروش سالیانه
211.680  میلیون ریال- لوله پی وی سی با قطر 315-160 میلیمتر: 169.344 میلیون ریال

آورده متقاضی نحوه تامین سرمایه

سه سال پس از بهره برداری تجاریزمان بازگشت سرمایه

http://www.dorsa.ir
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6-3( راهنمای فرآیند صدور مجوز سرمایه گذاری در بخش صنعت، معدن و تجارت 
1-6-3( فرآیند صدور جواز تأسیس صنعتی

فهرست مطالب
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2-6-3( فرآیند صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی   

فهرست مطالب
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3-6-3( فرآیند صدور پروانه بهره برداری معدن

فهرست مطالب
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7-3(برنامه های آتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت 

1-7-3( برنامه های آتی در حوزه صنعت
- پیگیری وضعیت 50 طرح صنعتی در حال احداث مهم استان و  جذب سرمایه گذاری برای 

15 طرح صنعتی مهم جدید
- ترجمه مطالعات پیش امکان سنجی شده اولویت های سرمایه گذاری به زبان انگلیسی

-  ایجاد شرکت هلدینگ سرمایه گذاری در استان
- به روز رسانی پیشرفت فیزیکی طرح های در حال احداث

- طراحی و نوسازی پورتال سازمان به منظور ارائه خدمات بصورت الکترونیک و استقرار سیستم 
مدیریت اطالعات در سازمان 

- گسترش همکاری و تجاری سازی طرح های مستقر در مراکز رشد و پارک علم و فناوری

2-7-3( برنامه های آتی در حوزه معدن
- تسهیل امور فرآیند صدور مجوزهای معدنی با استقرار سامانه کشوری کاداستر

نیمه  اکتشاف  فازهای  انجام  و  استان  پهنه های مستعد معدنی  اکتشافی  مطالعات  تداوم    -
تفضیلی و تفضیلی توسط شرکت های سرمایه گذار معدنی

-  رشد و ارتقاء نسبت معادن فعال به غیر فعال )تقلیل نسبت معادن غیرفعال(
- ایجاد امکانات زیربنایی برای  معادن با تأمین اعتبار الزم از ایمیدرو

مناطق  مطالعات  راستای  در  خارجی  معدنی  سرمایه گذار  شرکت های  جذب  برای  تالش    -
مستعد معدنی

3-7-3(برنامه های آتی در حوزه تجارت 
هدف گذاری صادرات 150 میلیون دالری با استفاده از:

- برپایی و شرکت در نمایشگاه های توانمندی استان در کشورهای هدف صادراتی
-  اعزام و پذیرش هیات های تجاری و بازاریابی

-  انجام مطالعات بازاریابی و طرح های تحقیقاتی در حوزه های توسعه صادرات استان
-  ایجاد شرکت های مدیریت صادرات
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فصل چهارم

کشاورزی استان اردبیل
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 1-4( سیمای بخش کشاورزی
از کل مساحت استان 43/6 درصد را اراضي کشاورزي به مساحت 778 هزار هکتار شامل 515 
هزار هکتار مزارع دیم، 225 هزار هکتار مزارع آبی و 38 هزار هکتار باغات و همچنین  50/4 
درصد معادل 910 هکتار را مراتع، 3/5 درصد معادل 63 هزار هکتار را جنگل و مابقی را سایر 
کاربری ها تشکیل می دهد. استان اردبیل با داشتن باالترین کاربري اراضي کشاورزي نسبت 
به کل وسعت استان، رتبه اول را در بین استانهاي کشور دارا است. استان اردبیل به لحاظ 
داشتن تنوع اقلیمی خاص و منحصر بفرد، وجود کشت و صنعت های مغان و پارس، دشت های 
حاصلخیز اردبیل، مغان و مشکین شهر، وجود 120 هزار بهره بردار، حدود 4/2میلیون واحد 
دامی، وجود سدهای یامچی، سبالن و خدآفرین و بیش از یک میلیون هکتار منابع طبیعی 
اعم از جنگل و مرتع یکی از قطب های مهم کشاورزی و دامپروری کشور محسوب می شود.  
100درصد  سورگوم بذری  و بیش از 80 درصد بذر ذرت هیبرید کشور در این استان تأمین 
می شود. همچنین با استفاده از فن آوری کشت بافت و تولید 2 میلیون عدد غده مینی تیوبر 

فهرست مطالب
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به عنوان پرچم دار تولید بذر سیب زمینی کشور شناخته می شود. سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي 
در تولید ناخالص داخلي استان حدود 28 درصد است و   یک سوم  جمعیت شاغل استان  در بخش 

کشاورزي فعالیت دارند . 
این استان در تولید عدس و کلزا رتبة اول ، در تولید سیب زمینی رتبه دوم، در تعداد گاومیش رتبه 
دوم ، در تولید عسل رتبه سوم، در تولید گندم رتبه چهارم، در تولید چغندرقند رتبه پنجم، در 
تولید حبوبات رتبه هفتم، در تولید ذرت دانه ای و جو  رتبه هفتم را در کشور به خود  اختصاص 
داده  است. استان اردبیل با تولید حدود 3/9 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی ) شامل 3 
میلیون تن محصوالت زراعی ، 550 هزار تن محصوالت دامی و350 هزار تن محصوالت باغی( 
حدود 4 درصد از تولید کشور را به خود اختصاص داده است . ارزش ناخالص تولید ساالنه بخش 
کشاورزی بیش از 42000 میلیارد ریال می باشد . استان اردبیل با دارا بودن 3 میلیون قطعه طیور 
بومی و سایر ماکیان، 315 هزار کندوی زنبورعسل و تولید حدود 439000 تن شیر خام، 43000 
تن گوشت قرمز، 32000 تن گوشت سفید، 7600 تن تخم مرغ، 6025 تن عسل و 7 هزار تن 
ماهي از قطب های مهم دام پروری کشور بشمار می رود. عشایر ایلسون ) سومین عشایر کشور ( با 
12818 خانوار و 66532 نفر جمعیت، بیش از 1/5 میلیون واحد دامی استان را در اختیار دارد. 

2-4 ( شاخص های بخش کشاورزی 
1-2-4 ( اطالعات جغرافیایی و عمومی 

درصد   1/09 کیلومترمربع   17953 بالغ بر  مساحتی  با  اردبیل  استان  جدول)4-1(  مطابق 
مساحت کل کشور را تشکیل داده است. بر اساس سرشماری عمومی و نفوس مسکن سال 
1390 جمعیت استان اردبیل 1248488 نفر بوده که سهم جمعیت شاغل بخش کشاورزی از 

این میزان 1/3 جمعیت استان می باشد.
جدول)1-4( اطالعات جغرافیایی و عمومی استان

                                                                              منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

17953مساحت )کیلومترمربع (

1248488 )سرشماری عمومی 90(جمعیت )نفر(

28 %سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص

1/3 )یک سوم(جمعیت شاغل بخش کشاورزی

10تعداد شهرستان

319میزان بارش در سال زراعی جاری)میلی متر(

253/3میزان بارش مدت مشابه سال گذشته)میلی متر(
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2-2-4( اراضی کشاورزی 
طبق جدول)2-4( کل اراضی کشاورزی )باغی و زارعی( استان 778 هزار هکتار می باشد که از 
این مقدار 681 هزار هکتار )بدون تحتساب کشت دوم( سطح زیر کشت بوده است. شایان ذکر 
است از مجموع 778 هزار هکتار اراضی مذکور 263 هزار هکتار اراضی آبی و مابقی )515 هزار 

هکتار( اراضی دیم می باشد.
جدول)2-4( میزان اراضی کشاورزی استان اردبیل                                                   )هزار هکتار(

                                                                              منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

778 )رتبه اول کاربری کشاورزی کشور(کل اراضی کشاورزی ) باغی و زراعی (

225کل اراضی آبی

515کل اراضی دیم

38اراضی باغات

63جنگل

949مرتع

3-2-4 ( تولیدات محصوالت کشاورزی 
جدول )3-4( مقدار تولید محصوالت کشاورزی استان را در سال 1393 نشان می دهد. همانگونه 
که در این جدول پیداست کل محصوالت تولیدی بخش کشاورزی استان 3/9 میلیون تن بوده 
که از این میزان 350 هزار تن محصول باغی، 3000 تن محصول زارعی، 550 هزار تن محصول 

دامی و 0/7 هزار تن محصوالت بخش شیالت می باشد.

 جدول )3-4(مقدار تولید محصوالت کشاورزی استان اردبیل طی سال 1393                      ) هزار تن(

                                                                                          منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

3.9 میلیونکل محصوالت تولیدی کشاورزی

350باغی

3000زراعی

300دامی

0/7شیالت
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4-2-4 (محصوالت زراعی 
مطابق جداول )4-4( و )5-4( مقدار محصوالت زارعی و باغی استان در سال 1393 به ترتیب 
735 هزار تن گندم، 200 هزار تن جو، 90 هزار تن ذرت، 84 هزار تن چغندرقند، 13 هزار تن 
کلزا و 31 هزار تن سایر دانه های روغنی و همچنین 174 هزار تن سیب، 80 هزار تن هلو و 

شلیل، 11 هزار تن انگور و 2 هزار تن انار می باشد.     
  جدول )4-4( مقدار محصوالت زراعی استان اردبیل طی سال 1393                               )هزار تن(

                                                                              منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

735 هزار تن و خرید  550 هزار تنگندم

200جو

90ذرت

84چغندر قند

13کلزا

31سایر دانه های روغنی

5-2-4( محصوالت باغی 

 جدول )5-4( مقدار محصوالت زراعی استان اردبیل طی سال 1393                                  )هزار تن(

                                                                                          منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

174سیب

80هلو و شلیل

11انگور

2انار

  6-2-4( تولیدات دامی 
بر اساس جدول )6-4( و آمارهای دریافتی از سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، در این 
استان 2417 هزار راس دام پرورش داده شده که از این میزان 2043 هزار راس دام سبک و 
374 هزار راس آن دام سنگین میباشد. شایان ذکر است از کل دام های تولید شده در استان 
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29هزار تن گوشت قرمز، 34 هزار تن گوشت سفید، 221 هزار تن شیر خام، بیش از7 هزار تن 
عسل و حدود 7/2 هزار تن تخم مرغ تولید شده است. همچنین طبق جدول )7-4( تولیدات 
یک  و  آبی  گرم  تن   4444/5 تن سردابی،  از 2559  متشکل  استان  آبزیان  و  بخش شیالت 

میلیون و یکصد هزار قطعه زینتی می باشد. 
 جدول )6-4( جمعیت دامی استان اردبیل طی سال 1393                                           

                                                                                          منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

2417جمعیت دامی )هزار راس(

2043دام سبک )هزار راس(
374دام سنگین )هزار راس(

         جدول)7-4( مقدار تولیدات دامی استان اردبیل طی سال3- 1392                           )هزار تن(      

نوع محصول
درصد سهم استان تولید سال 1393تولید سال  1392 )هزار تن(

در کشور
رتبه استان در 

کشور

43294/59تولید گوشت قرمز

23 341/33 31/5تولیدگوشت سفید

11 4392214/21تولید شیر

17   7/20/78 7/6تولید تخم مرغ

4 66.4007/31تولید عسل

527/6  3/69 

                                                                              منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

7-2-4 (تولیدات شیالت و آبزیان 
جدول)8-4( مقدار تولیدات بخش شیالت و آبزیان استان                                             )تن و قطعه(                                                                                                                             

                                                                                          منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

2559سردابی

4444/5گرم آبی
یک میلیون و 100 هزار قطعهزینتی
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8-2-4 تولیدات شاخص استان و رتبه بندی کشوری
جدول)9-4( میزان تولید و رتبه بندی تولیدات شاخص استان را در مقایسه کشوری نشان 
می دهد. مطابق این جدول استان اردبیل با تولید 16 هزار تن عدس رتبه اول، 850 هزار تن 
سیب زمینی و 80 هزار تن سویا و کلزا رتبه دوم، 6 هزار تن عسل رتبه سوم، 84 هزار تن 
چغندرقند رتبه پنجم و به ترتیب 22 و 610 هزار تن گندم و جو رتبه هفتم کشوری را به 
خود اختصاص داده است. همچنین این استان در پرورش گاومیش به میزان 52 هزار راس 

رتبه دوم کشوری را بدست آورده است.

              جدول)9-4( میزان تولیدات شاخص استان و رتبه بندی کشوری در سال 1393         ) هزار تن(                                        

رتبه کشورمیزان تولید)هزار تن(نوع محصول

اول16عدس

دوم850سیب زمینی

دوم44تولید سویا و کلزا

سوم6تولید عسل

چهارم735تولید گندم

دوم52 هزار راسپرورش گاومیش

پنجم84تولید چغندر قند

هفتم22تولید حبوبات

هفتم230تولید جو

                                                                              منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

       جدول )10-4(وضعیت مکانیزاسیون استان )سال 93(

ضریب مکانیزاسیون 
)اسب بخار(

میزان اعتبار تخصیصی 
تعداد کمباینتعداد تراکتوردرصد جذب)میلیارد ریال(

1.6310111202501228

                                                                              منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

9-2-4( وضعیت مکانیزاسیون 
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10-2-4( ذخیره سازی محصوالت
مطابق جدول)11-4( در استان اردبیل 14 واحد سردخانه با ظرفیت 57 هزار تن، سیلو وانبار 
مکانیزه گندم)دولتی و خصوص( 9 واحد با ظرفیت 300 هزار تن و همچنین 51 واحد سایر 

انبارها با ظرفیت کل 97 هزار تن وجود دارد.

 جدول)11-4(مقدار ظرفیت کل ذخیره سازی استان )سال 93(                                 )هزار تن(

ظرفیت )هزار تن(تعدادنوع انبار

1457سردخانه

9300سیلو و انبار مکانیزه گندم )دولتی و خصوصی(

5197انبارها

74454جمع

                                                                              منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

جدول)12-4( میزان جذب محصوالت گروه های کشاورزی به صنایع تبدلی و تکمیلی در استان )سال93(   )هزار تن(  

میزان جذب )هزار تن(تعدادگروه

36490دام و طیور

1238باغ

36311زراعت

10/1شیالت

85648جمع

                                                                              منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

11-2-4( صنایع تبدیلی و تکمیلی
مختلف  بخش های  در  تکمیلی  و  تبدیلی  صنایع  گسترش  و  توسعه  اردبیل جهت  استان  در 
کشاورزی گام های موثری برداشته شده است. همانگونه که در جدول)12-4( مشاهده می شود 
تولیدات 85 واحد از گروه های مختلف کشاورزی به میزان 648 هزار تن جذب صنایع تبدیلی 

و تکمیلی شده اند. 
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 12-2-4( مدیریت بهینه سازی مصرف آب

جدول)13-4( احداث و فعال سازی پروژه ها از محل اعتبارات ملی و استانی در سال 1393
پروژه شبکه های آبیاری ، زهکشی، 

استخر،  
توضیحاتاعتبار )میلیارد ریال(مساحت )هکتار(تعداد

تامین اعتبار متناسب با پیشرفت پروژه3094149375اجرای پروژه آبیاری تحت فشار

اجرای پروژه های آب و خاک و 
عمرانی

249-404

و  راکد  های  پروژه  شدن  فعال 
احداث پروژه های جدید

2120 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه ها در 30-136
سالهای آتی پیش بینی شده است

5584149915جمع کل

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

نکته: با توجه به تامین اعتبار اجرای شبکه های آبیاری کشاورزی از محل اعتبار صندوق توسعه ملی و اجرای آن در سطح 
62 هزار هکتار از اراضی استان اردبیل در طی 4 سال مبلغ 13570 میلیارد ریال توسط وزارت جهاد کشاورزی اقدام خواهد 

شد که اسناد 12500 هکتار آن با اعتبار 2000 میلیارد ریال در دست اقدام است )انتخاب پیمانکار(.  

3-4 کشت و صنعت و دامپروری مغان
1-3-4( سیمای کشت و صنعت مغان

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با وظایفی متناسب و با توجه به نیازهای زمان، در 
سال 1353 در وسعتی بالغ بر 63500 هکتار) شامل اراضی زراعی، باغی و جنگل کاری، ناحیه 
صنعتی و...( که نقش آن تبدیل اراضی منطقه مغان از سیستم بهره وری عشایری با بازده کم 
و نامطمئن به سیستم پیشرفته زراعی بود تشکیل گردید. کل تولید محصوالت کشاورزی و 
تبدیلی ساالنه این شرکت حدود 400000 تن و زمینه شغلی فراهم آمده در این شرکت حدود 

1700 نفر می باشد.    
صنایع وابسته: 

-  کارخانه قند: ظرفیت اسمي 5000 تن چغندرقند در روز.
- کارخانه لبنیات: ظرفیت اسمي 180 تن شیر در روز.

- کارخانه خوراکدام: ظرفیت تولید خط کنسانتره بصورت فله )30 تن در ساعت( و یا پلیت 
)8 تن در ساعت و ظرفیت تولید علوفه بصورت TMR در 6 نوع مختلف 250 تن در روز در دو 

شیفت کاري.
- کارخانه پروسس بذر : 5 تن در ساعت بذر ذرت، 10 تن در ساعت بذر گندم، 7 تن در ساعت  

بذر جو، 2 تن در ساعت بذر چغندرو 10 تن در ساعت بوجاري دانه هاي روغني.
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-  کارخانه کود گرانوله با همکاري بخش خصوصي.
- واحدهاي پشتیباني و مهندسي زراعي.

2-3-4(پتانسیل های سرمایه گذاری در کشت و صنعت و دامپروری مغان
پتانسیل سرمایه گذاری در امور زراعت

- سرمایه گذاري در زمینه ایجاد تعاوني هاي مکانیزه کشاورزي.
-  سرمایه گذاري در زمینه راه اندازي سیستم هاي آبیاري تحت فشار در واحد هاي زراعي.

پتانسیل سرمایه گذاری در امور دامپروری
- سرمایه گذاري در تکمیل و راه اندازی ظرفیت های خالی در محل واحدهای پرواری به صورت 

دامپروری صنعتی تحت مدیریت واحد شرکت. 
بصورت  استان  دامي  نهاده هاي  تأمین  امکان  و  خوراک دام  کارخانه  ظرفیت  از  استفاده   -

حق العمل کاري به درخواست اتحادیه دامداران یا متقاضیان بخش خصوصي
- تولید فرآورده هاي کود دامي اعم از ورمي کمپوست، کود گرانوله و...

پتانسیل سرمایه گذاری در امورباغبانی
- اصالح روش بسته بندي و واگذاري کارخانه پروسس میوه به صورت اجاره. 

- واگذاري کارگاه تزریق پالستیک براي تولید جعبه و سایر محصوالت پالستیکي به صورت اجاره. 
- واگذاري بخشي از سردخانه آمونیاکي بصورت اجاره . 

پتانسیل سرمایه گذاری در کارخانه قند
- سرمایه گذاری در توسعه کشت چغندرقند با اعطاي تسهیالت بانکي.

-  خرید و تحویل چغندر قند به کارخانه قند با سرمایه اي حدود 10 الی 200 میلیارد ریال) 
سرمایه گذاری زود بازده(. 

پتانسیل سرمایه گذاری در کارخانه لبنیات
- سرمایه گذاری در ایجاد خطوط تولید و بسته بندي شیر استرلیزه، دوغ و کره پاستوریزه در 

اوزان مختلف 15و 25 گرمی.
-  تولید شیر خشک فرموله شده جهت مصارف خاص)شیرخشک مصرفی نوزاد( وسایر . . .

UF تولید پنیر  -

4-4( مزیت ها و قابلیت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی 
اردبیل،  ویژه در سه دشت حاصل خیز  به  استان  اراضی کشاورزی مرغوب در سطح  • وجود 

مشگین شهر و مغان.
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• تولید ساالنه حدود 3/9 میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی.
• دارا بودن4/2 میلیون واحد دامی، 3 میلیون قطعه طیور بومی و سایر ماکیان، 315 هزار 

کندوی زنبور عسل 
• داشتن اقلیم مساعد برای کاشت، داشت و برداشت انواع محصوالت کشاورزی در یک سال زراعی.
• وجود شرکت های سهامی کشت و صنعت و دامپروری مغان و پارس و مراکز عمده توزیع و 
مصارف کشاورزی در سطح استان و همجوار بودن با استان هایی همچون آذربایجان شرقی، 

زنجان و گیالن و جمهوری آذربایجان بمنظور دستیابی به بازارهای مصرف خارجی.
• امکان تولید محصوالت کشاورزی و محصوالت باغی با توجه به تنوع آب و هوایی استان.

• محصوالت باغی مرغوب و با کیفیت باال و دارای قابلیت صادرات.
• تامین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی از طریق سدهای سبالن، خدآفرین، عمارت، کیوی و یامچی.
و  کشاورزی  هنرستان های  کشاورزی،  آموزش  مرکز  و  تحقیقاتی  ایستگاه  واحدهای  وجود   •
دانشکده های کشاورزی و به تبع آن وجود نیروی کار مستعد و فراوان بخصوص جوانان تحصیل 

کرده در رشته های مرتبط با کشاورزی.
• امکان دستیابی آسان و فراوان به محصوالت کشاورزی بعنوان مواد اولیه صنایع جانبی و تبدیلی.

• وجود جنگل فندقلو )4700هکتار( که یکی از جنگل های منحصر بفرد کشور می باشد.
• وجود منابع غني جنگلي، مرتعي و پوشش گیاهي متنوع براي توسعه فعالیت هاي جنگلداري، 

دامداري و زنبورداري.

5- 4( مشوق های بخش کشاورزی
• اعطای تسهیالت بانکی از محل منابع تسهیالت ریالی صندوق توسعه ملی بر اساس ضوابط 

و دستورالعمل های مربوطه .
• تامین حداکثر تا 85% هزینه های اجرای طرح های آبیاری تحت فشار حداکثر به ازای هر 
هکتار آبیاری قطره ای65 میلیون ریال، آبیاری بارانی 50 میلیون ریال و 25 به عنوان کمک 

سهم مشارکت دولت.
• واگذاری زمین محل اجرای طرح از منابع ملی در مناطق مشمول، بدون معارض و مشکل 

اجتماعی با رعایت قوانین و مقرارت خاص واگذاری اراضی.

کارگروه  توسط  امید(  و  تدبیر  )دولت   1393 سال  در  سرمایه گذاری  جذب   )4  -6
تسهیل و جذب سرمایه گذاری

1- شروع عملیات اجرایی مجتمع شهرک گلخانه ای اسماعیل خان مالداشی بیله سوار با ظرفیت 
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4800 تن در سال و سرمایه گذاری 210 میلیارد ریال با مشارکت سرمایه گذار روسی
2- جذب سرمایه گذار بخش خصوصی  برای مجتمع گلخانه ای قره قباق و تخصیص اعتبارات 

دولتی به منظور تکمیل زیرساخت باقی مانده )به مبلغ 11000 میلیون ریال(
3- جذب سرمایه گذار و تخصیص اعتبارات دولتی به منظور تکمیل زیر ساخت گلخانه  فیروزآباد 

کوثر به مساحت 21 هکتار )به مبلغ 17000 میلیون ریال(
4- جذب سرمایه گذار برای احداث کارخانه داروسازی و فراوری گیاهان دارویی با سرمایه گذاری 

1000 میلیارد ریال
5- جذب سرمایه گذار برای احداث واحد پرورش گاو شیری )5 و 2 هزار راسی( با سرمایه گذاری 

950 میلیارد ریال
6-  بهره برداری از  126طرح تولیدی با سرمایه گذاری 1120 میلیارد ریال با اشتغالزایی 1250 نفر

7- احداث سیلو ذخیره غالت با ظرفیت 100 هزار تن )بهره برداری 50 هزار تن در فاز اول( با 
سرمایه گذاری 130 میلیارد ریال

8- احداث کارخانه فرنچ فرایز با ظرفیت 100 هزار تن )بهره برداری در دهه مبارک فجر سال 94(
9-شناسایی سرمایه گذاران و ساماندهی 120 هزار تن ظرفیت برای احداث انبارهای سرد و 

مکانیزه و سردخانه با سرمایه گذاری 750 میلیارد ریال
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7-4(طرح های اولویت دار قابل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

جدول )13-4(طرحهای اولویت دار سرمایه گذاری در زیر بخش زراعت و باغبانی 

جدول )15-4(طرحهای اولویت دار سرمایه گذاری در زیر بخش دام و طیور 

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

اشتغالظرفیت طرحنام محصولعنوان طرح
محل پیشنهادی کاربرد محصولزایی/ نفر

مساحت زمینمیزان تولیدات  استانقیمت فروش )ریال(اجرای طرح
)هکتار(

زیر ساخت 
مورد نیاز

سرمایه ثابت کل 
)میلیون ریال(

سرمایه در 
گردش)میلیون ریال(

زمان بازگشت 
نحوه تامین سرمایهسرمایه

تولید نهال اصالح 
60 درصد تسهیالت -  40 درصد سرمایه گذارییکسال250007000آب – برق240 درصد نیاز85000سطح استاناحداث باغ114 میلیون اصلهنهالشده

قارچ تولید قارچ خوراکی
آب برق گاز 30000/5 تن55000سطح استانتامین پروتئین30022 تن )سال(خوراکی

60 درصد تسهیالت -  40 درصد سرمایه گذاری2 سال185004500سردخانه

محصوالت گلخانه
تولید سبزی - 30004گلخانه ای

60 درصد تسهیالت -  40 درصد سرمایه گذاری390012003آب برق گاز1000040000/4سطح استانصیفی

تولید و فرآوری 
تولید داروهای 5010 تنگیاه داروییگیاهان دارویی

50 درصد تسهیالت -  50 درصد سرمایه گذاری2 سال2500012000آب برق گاز2030 هکتارسطح استانگیاهی

اشتغالظرفیت طرحنام محصولعنوان طرح
محل پیشنهادی کاربرد محصولزایی/ نفر

مساحت زمینمیزان تولیدات  استانقیمت فروش )ریال(اجرای طرح
)هکتار(

زیر ساخت 
مورد نیاز

سرمایه ثابت کل 
)میلیون ریال(

سرمایه در 
گردش)میلیون ریال(

زمان بازگشت 
نحوه تامین سرمایهسرمایه

50 درصد تسهیالت - 50 درصد سرمایه گذاری4 سال900000250000آب برق گاز50 هکتار430 هزار تنسطح استانتامین پروتئین300060شیر گوشتپرورش گاو شیری

مرکز توزیع ژن و 
تلقیح مصنوعی

اسپرم 
پروف شده

20 میلیون 
50 درصد تسهیالت - 50 درصد سرمایه گذاری2 سال60001000آب برق گاز2 هکتارصفرسطح استاناصالح نژاد20پایوت

جوجه مولد پرورش مرغ اجداد
50 درصد تسهیالت - 50 درصد سرمایه گذاری3 سال520000230000آب برق گاز5 هکتارصفرسطح استانتولید جوجه مادر 50040 هزارمادر

فهرست مطالب
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جدول )16-4(طرحهای اولویت دار سرمایه گذاری در زیر بخش شیالت                      

جدول )17-4( اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی 

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

اشتغالظرفیت طرحنام محصولعنوان طرح
محل پیشنهادی کاربرد محصولزایی/ نفر

مساحت زمینمیزان تولیدات  استانقیمت فروش )ریال(اجرای طرح
)هکتار(

زیر ساخت 
مورد نیاز

سرمایه ثابت کل 
)میلیون ریال(

سرمایه در 
گردش)میلیون ریال(

زمان بازگشت 
نحوه تامین سرمایهسرمایه

پرورش ماهی 
گرمابی

گوشت 
خلخال پارس تولید پروتئین30020 تنسفید

5 درصد تسهیالت - 50 درصد سرمایه گذاری21000100002آب برق گاز20آباد

پرورش ماهی 
سردآبی

گوشت 
خلخال پارس تولید پروتئین30020 تنسفید

5 درصد تسهیالت - 50 درصد سرمایه گذاری24000100002آب برق گاز20آباد

پرورش ماهی 
خاویاری

گوشت 
خلخال پارس تولید پروتئین30020 تنسفید

5 درصد تسهیالت - 50 درصد سرمایه گذاری18900120002آب برق گاز20آباد کوثر نیر

ظرفیت محل اجراعنوان طرحردیف 
زمین مورد اشتغال/نفراسمی

نیاز:مترمربع  
سرمایه ثابت/میلیون 

ریال 
سرمایه درگردش /

میلیون ریال 
جمع کل سرمایه 

تعداد پروژه نحوه تامین سرمایه گذاری /میلیون ریال   
مورد نیاز 

8010درصد تسهیالت 20در صد شخصی 50001612000200001000030000اردبیل انبار فنی سیب زمینی 1

804درصد تسهیالت 20در صد شخصی 50001815000500002000070000مشگین /پارس اباد/خلخال /اردبیلسردخانه باالی صفر و زیر صفر2

801درصد تسهیالت 20در صد شخصی 4000040300008000030000110000بیله سوارروغن کشی از دانه های  روغنی 3

انواع فراوری حاصل از سیب زمینی )فرنچ فرایزو خالل سیب 4
802درصد تسهیالت 20در صد شخصی 20000501000012000020000140000اردبیل/نمین/نیرزمینی 

801درصد تسهیالت 20در صد شخصی 7000751000016000020000180000پارس آباد/مشکین شهر/کوثرکنسانتره و نکتار میوه5

فهرست مطالب
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                 جدول)18-4(فهرست طرحها و پروژه های سرمایه گذاری دارای توجیه و اولویت در بخش کشاورزی و صنایع وابسته در کشت و صنعت مغان

جدول)19-4(فهرست طرحها و پروژه های سرمایه گذاری دارای توجیه و اولویت در بخش کشاورزی و صنایع وابسته در کشت و صنعت مغان

اشتغالزایي طرح )نفر(  محل تامین تجهیزات  حدود سرمایه گذاري مورد نیاز )مبلغ به میلیون ریال(  روش بهره برداری  عنوان طرح یا پروژه  ردیف  امور 

95 داخل کشور 20.000 سرمایه گذاری  سرمایه گذاری در زمینه ) 30 دستگاه تراکتور با ادوات مربوطه(  الف  زراعت 

130 داخل و خارج کشور 117.000 سرمایه گذاری  سرمایه گذاري در تکمیل و راه اندازی ظرفیت های خالی در محل واحدهای پرواری به صورت 
دامپروری صنعتی با مدیریت واحد شرکت )2000 رأس شیري(  الف 

دامپروری 

13 15.000  سرمایه در گردش مشارکتی  تکمیل ظرفیت کارخانه خوراک دام و امکان تأمین نهاده اي دامي استان بصورت حق  العمل کاري.  ب 

20 5.000 اجاره ای  اصالح روش بسته بندي و واگذاري کارخانه پروسس میوه به صورت اجاره  ی  الف 

10باغبانی  1.500 اجاره ای  واگذاري کارگاه تزریق پالستیک براي تولید جعبه و سایر محصوالت پالستیکي  ب 

15 3.500 اجاره ای  واگذاری بخش از سردخانه آمونیاکی  به صورت اجاره  ج 

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

منبع: سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل

اشتغالزایي طرح )نفر(  محل تامین 
تجهیزات 

حدود سرمایه گذاري مورد نیاز )مبلغ به 
میلیون ریال( 

روش
عنوان طرح یا پروژه  بهره  برداری  ردیف  امور 

56 66.000 سرمایه گذاری  سرمایه گذاری درایجاد خطوط تولید و بسته بندي شیر استرلیزه و تکمیل خط تولید دوغ با دستگاههای بسته بندی جدید ) 
بسته بندی در ظروف P.T و  . . .  (  الف 

کارخانه لبنیات 
14 4.800 سرمایه گذاری  تکمیل خط تولید کره با دستگاههای بسته بندی قالبهای زیر 25 گرم  د 

23 38.000 سرمایه گذاری   UF تولید پنیر ه 

برگشت سرمایه در طول یک ماه  200.000 سرمایه در گردش  سرمایه گذاری  الف  سرمایه گذاری درخرید و تحویل  چغندر قند به کارخانه قند  )300 هزار تن(  کارخانه قند 

فهرست مطالب
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8-4 ( فرآیند صدور مجوز  تاسیس فعالیت های بخش کشاورزی

ارائه درخواست کتبی متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  1

بررسی مقدماتی درخواست، اخذ و کنترل مدارک شخصی و مدارک مربوط به زمین  2

ارسال پرونده تکمیلی و معرفی کتبی متقاضی به واحد تخصصی ذیربط در سازمان  3

بررسی درخواست، مدارک پرونده و امکان سنجی احداث طرح توسط واحد تخصصی  4

                         انجام استعالمات قبل از صدور مجوز و اخذ پاسخ الزم 
          )آب، برق، محیط زیست، کار و امور اجتماعی، تغییر کاربری، منابع طبیعی، بهداشت و درمان، دامپزشکی و..(

تکمیل فرم و پرسشنامه های مربوط به صدور مجوز تاسیس توسط متقاضی  6

طرح موضوع در جلسه کمیسیون صدور مجوز و پروانه استان، بررسی شرایط طرح مورد نظر با ضوابط 
تصریح شده در قوانین مرتبط

مصوبه  اخذ  و  مرتبط  قوانین  با  طرح  مدارک  و  شرایط  تطبیق  صورت  در  احداث  مجوز  صدور  تایید 
کمیسیون صدور مجوز و پروانه استان

تایید و امضای مقام مجاز) رئیس دستگاه اجرایی ( و صدور مجوز تاسیس  9

قبل از هر گونه اقدام جهت اخذ مجوز یا موافقت اصولی، زمین معرفی شده از سوی متقاضی بایستی از نظر 

کاربری تعیین تکلیف شود.

5

7

8
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9-4 (فرآیند صدور مجوز  بهره برداری فعالیت های بخش کشاورزی

اتمام عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات  1

ارائه درخواست کتبی متقاضی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  2

بازدیدو بررسی مقدماتی وضعیت طرح و ارجاع پرونده به واحد تخصصی استان  3

بررسی درخواست و مدارک پرونده توسط واحد تخصصی سازمان  4

6  بازدید و تهیه گزارش از وضعیت واحد تولیدی و تکمیل فرم های مربوطه

طرح موضوع در جلسه کمیسیون صدور مجوز و  پروانه استان، بررسی شرایط طرح مورد نظر با ضوابط 
تصریح شده در قوانین مرتبط

                            انجام استعالمات قبل از صدور پروانه و اخذ پاسخ الزم 
)آب، برق، محیط زیست، کار و امور اجتماعی، تغییر کاربری، منابع طبیعی، بهداشت و درمان، دامپزشکی و..(

مصوبه  اخذ  و  مرتبط  قوانین  با  طرح  مدارک  و  شرایط  تطبیق  صورت  در  احداث  مجوز  صدور  تایید 
کمیسیون صدور مجوز و پروانه استان

تایید و امضای مقام مجاز)رئیس دستگاه اجرایی( و صدور پروانه بهره برداری  9

7

5

8
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10-4 (کلیات فرصت ها و زمینه های سرمایه گذاري بخش کشاورزي و صنایع وابسته 
استان بر اساس 5 ساله ششم توسعه

- آب وخاک 
1- سرمایه گذاری در پروژهای آبیاری تحت فشار مانند پایاب های سد خدآفرین، سبالن، لیکوان 

2- سرمایه گذاري در شبکه هاي فرعي )دشت اردبیل، دشت فتحعلی و ...(
3- سرمایه گذاری در احداث ایستگاه های پمپاژ وانتقال آب به اراضی دیمی 

4- سرمایه گذاری در احداث سدهای مخزی وخاکی استفاده از مزایای قانون جدید آب
5- سرمایه گذاری در به سازی کانال های آبیاری

- امور دام و طیور 
1- احداث کارخانجات بسته بندی و صادرات فرآورده های زنبور عسل 

2- احداث کارخانجات تفاله خشک کنی 
3- احداث کارخانجات پوست وساالمبر وچرمسازی

ظرفیت  با  راکد  واحدهای  اندازی  راه  و  وگوشتی  گاوشیری  پرورش  مجتمع های  احداث   -4
3000 راس

5- ایجاد واحدهای کشت وصنعت و دامپروری 
6- احداث مزارع زنجیره تولید پرورش طیور گوشتی ،تخم گذار و مادر 

- شیالت 
1- احداث و راه اندازی واحد عمل آوری، بسته بندی، صادرات ماهی و شاه میگو در آب شیرین 

سد ارس 
2- احداث مجتمع ها و مراکز تکثیر وپرورش ماهیان گرمابی وسردآبی در حوزه آب های جاری

3- احداث کارخانجات تولید خوراک آبزیان

 - دامپزشکي 
1- بسته بندی و فرآوری تولیدات پروتئینی در مناطق مستعد وقطب های تولیدی استان

2- احداث کارخانجات تولید خوراک دام و طیور وآبزیان باسیستم پیشرفته که توانایی تامین 
جیره غذایی مورد نیاز واحدهای دام وطیور استان را داشته باشند.
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- باغبانی 
1- ایجاد مجتمع های بسته بندی و سور تینگ 

2- ایجاد صنایع جعبه سازی )جعبه در سایزهای مختلف و در انواع مختلف پالستیکی، کارتنی( 
3- ایجاد گلخانه های گل وگیاه بسته بندی وصدور گل های شاخه بریده با مشارکت سرمایه گذاران 

4- ایجاد واحداث نهالستان با کشت بافت از ارقام تجاری جهان 
5- تاسیس وایجاد پایانه های عرضه وحمل ونقل محصوالت باغی با استفاده از وسایل نقلیه 

یخچال دار 
6- توسعه کشت گیاهان دارویي و فرآوري و تولید داروهاي گیاهي 

7- ایجاد شهرک هاي گلخانه اي و احداث واحدهای تولید محصوالت کشاورزی خارج از فصل 
)تولید سبزی، صیفی، قارچ خوراکی، گل و گیاهان زینتی، گیاهان دارویی، بذور مینی تیوبر و 

... در شرایط کنترل شده.( 

- حفظ نباتات
1- سرمایه گذاری در ایجاد واحد هاي تولید ادوات خصوصا سمپاش مدرن روز

2- سرمایه گذاری در ایجاد کلینیک های گیاه پزشکی 
3- سرمایه گذاری در ایجاد مجتمع های کارخانجات تولید سم

 - زراعت
1- ایجاد ،توسعه و تجهیز واحدهاي بوجاري ضدعفوني و پروسس بذور خود مصرفي زارعین

2- احداث مراکز خشک کن محصوالت زراعي)بویژه دانه هاي روغني(
3- احداث، توسعه وتجهیز آزمایشگاه هاي خاک شناسي ،تشخیص آفات و بیماري هاي محصوالت 

زراعي
4- ایجاد سیستم های هشدار و مقابله با سرما زدگی

 
- صنایع تبدیلی وتکمیلی کشاورزی 

1- کارخانجات تهیه خشکبار از میوه های درختی وسبزیجات و پودر میوه جات وسیب زمینی 
وپیاز و... برگ خشک ونیمه سرخ منجمد از محصوالت فوق 

با  وجالیزی(  )درختی  کشاورزی  محصوالت  بسته بندی  و  سورتینگ  کارخانجات  احداث   -2
استفاده از اتمسفرهای کنترل شده واصالح شده و قابل عرضه در بازارهای جهانی 

3- احداث انبارهای سرد مکانیزه  



197

فهرست مطالب

4- احداث کارخانجات تولید عرقیات گیاهی واسانس گیری وعصاره گیری گیاهی
5- تولید و بسته بندي ترشیجات،مربجات ،چیپس میوه جات، نکتار میوه جات و فرآورده هاي 

گوشتي
به سامانه کنترل عوامل محیطی  وانبارهای مجهز  6- سرمایه گذاری جهت ساخت سردخانه 

جهت محصوالت کشاورزی
7- احداث مرکز هسته ای و اشعه دهی محصوالت کشاورزی به منظور افزایش زمان ماندگاری

8- احداث کارخانه روغن کشی از نوع استراکشن از دانه های سویا، کلزا، ذرت 
9- احداث کارخانه تولید انواع دارو به صورت قرص، کپسول، شربت با منشاء گیاهان دارویی
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فصل پنجم

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
استان اردبیل



199

فهرست مطالب

1-5( سیمای گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی 
استان اردبیل یکی از زیباترین نقاط کشور ازنظر طبیعی و تاریخی و فرهنگی می باشد. 
این استان به جهت داشتن اقلیم بی نظیر و آب و هوایی استثنایی از دیرباز و در طول 
تاریخ مأمن و مسکن انسان ها و مهد تمدن ها و فرهنگ های مترقی بوده است، وجود بیش 
از 1800 اثر تاریخی به صورت محوطه ها، تپه ها، پل ها، بناها، قلعه ها و ... در جای جای 
استان ازجمله محوطه تاریخی پیرازمیان در مشکین شهر و گیلوان در شاهرود خلخال، 
و  کوثر  در شهرستان  پردیس  پل  در سرعین،  آناهیتا  و  اصالندوز  در  نادر  تاریخی  تپه 
هفت چشمه در اردبیل بقاع شیخ صفی الدین اردبیلی و شیخ جبرائیل و مجموعه بازار 
بزرگ تاریخی اردبیل و قلعه های اولتان در پارس آباد، قهقهه در مشکین شهر و قیزقلعه 

فهرست مطالب
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در بیله سوار مؤید این امر می باشد؛
1-1-5( اردبیل سرزمین چشمه های بهشتي

ویژگی های  با  سرد  آب معدنی  دهنه   37 و  گرم  آب معدنی  چشمه  دهنه   76 با  استان  این 
باالترین  به عنوان  ثانیه  لیتر در  با دبی 66  آبگرم گاومیش گلی  ازجمله چشمه  منحصربه فرد 
با  قوتورسوئی  و  چشمه  گرم ترین  به عنوان  سانتی گراد  درجه   82 با  قینرجه  چشمه  و  دبی 
و  بوده  مطرح  معدني کشور  آب های  کانون  به عنوان  اسیدی ترین چشمـه  به عنوان   PH=7/2
زمینه مناسبـی را در کنار خواص درمانی آب های گرم برای بررسی های علمی پدید آورده و 
می تواند به عنوان یک قطب گردشگـری )توریسم درماني( در رابطه با آب های درمانی در استان 

و کشور باشد.

2-1-5( جاذبه های تاریخي
الف( مجموعه میراث جهاني شیخ صفی الدین اردبیلي

این اثر تاریخي و معماري بی نظیر که خواستگاه و منشاء مهم ترین تحوالت تاریخي در دوره 
بعد از اسالم ایران محسوب می گردد در قلب شهر اردبیل واقع شده و شامل بخش های اصلی 
عمارت چینی خانه،  اول،  اسماعیل  آرامگاه شاه  اهلل(،  اهلل  )گنبد  مقبره شیخ صفی  است؛  زیر 
مسجد جنت سرا، تاالر دارالحفاظ، دارالحدیث، صحن اصلی، محوطه شهیدگاه، خانقاه یا چله 
خانه و حیاط باغ و مجموعه های الحاقي دیگر. این اثر نفیس در تاریخ 1310 در فهرست آثار 
ملی کشور و در سال 1389 در زمره میراث جهاني به ثبت رسیده و مایه مباهات اهالي استان 

می باشد.
ب( سایر جاذبه های تاریخي

• بقاع تاریخي شیخ جبرائیل شیخ حیدر در مشکین شهر و امامزاده صالح در اردبیل
• مجموعه بازار بزرگ تاریخي اردبیل

• مسجد جمعه اردبیل
• محوطه های تاریخي پیرازمیان مشکین شهر و گیلوان خلخال

• قلعه های قهقهه – اولتان – خسرو ...
ج( موزه های استان

•  موزه چینی خانه )بقعه شیخ صفی الدین(
• موزه باستان شناسی
• موزه مفاخر استان
• موزه صنایع دستی
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• موزه مردم شناسی
• موزه حیات وحش

• موزه خلخال
• موزه مشکین شهر

• موزه نمین
• موزه نیر

د( جاذبه های گردشگري طبیعي
تفرجگاه فندق لو

 در10 کیلومتري جنوب شرقي شهرستان نمین با مناظر دل انگیز طبیعي همه ساله پذیراي  
ده ها هزار نفر از گردشگران است. گونه هایي از درختان به همراه گیاهان متنوع، ترکیب زیبایي 
از جنگل و مرتع را در این منطقه به وجود آورده اند. فندق لو چهار هزار و هفتصد هکتار وسعت 

  .دارد که حدود یک هزار هکتار آن را جنگل طبیعي تشکیل مي دهد 

دریاچه نئور
دامنه هاي رنگارنگ رشته کوه باغرو در حدود 35 کیلومتري جنوب شرقي اردبیل دریاچه اي   
زیبا موسوم به »نئور« را در دل خود جای داده است که مجموعه اي از شگفتي هاي طبیعي به 
500 متر ارتفاع از سطح دریا از زیبایي و تنوع   شمار مي آید. این دریاچه با حدود دو هزار و 
قزل آالي  به  موسوم  جهان  ماهیان  لذیذترین  از  یکي  و  بوده  برخوردار  زیستي  منحصربه فرد 

  .رنگین کمان در این دریاچه پرورش مي یابد

دریاچه شورابیل
قطب  دومین  به  خود  پیرامون  تفریحي  امکانات  و  سبز  فضاي  با  شورابیل  زیباي  دریاچه 
گردشگري استان بعد از سرعین تبدیل شده است. وسعت این دریاچه از 74 هکتار به 180   
هکتار و حجم آن از 1/1 میلیون مترمکعب به 14 میلیون مترمکعب افزایش یافته و در حال 
حاضر ساالنه صدها هزار گردشگر از این دریاچه و امکانات تفریحي آن به ویژه در فصول بهار و 

  .تابستان استفاده می کنند و در ایام تعطیل از شلوغ ترین مکانهاي تفریحي استان است

کوه سبالن
کوه سبالن به عنوان دومین قله مرتفع ایران به فاصله مستقیم هوایي در 40 کیلومتري غرب 
شهر اردبیل قرار دارد واصلی ترین قله آن سلطان ساواالن به ارتفاع 4811 متر از سطح دریا قرار  



202

فهرست مطالب

دارد. پهنه هایي پوشیده ازگل های معطر رنگارنگ در میان سرسبزي گیاهان خودرو با خواص 
گوناگون که از عمق دره تا بلندي هاي اطراف امتدادیافته اند و هواي خنک که گاهي با موجي 
از مه همراه مي شود از مواهب طبیعي هستند که سبالن آن را در داغ ترین روزهاي تابستان 
به میهمانان ارزاني مي دارد. ده ها دره عمیق در سبالن وجود دارند که تماشاي آن ها از ستیغ 
کوه هاي اطراف چشم ها را خیره مي کند که از آن جمله مي توان به شیروان، داش، ساري، ایران 

  .و الوارس اشاره کرد

پیست اسکي آلوارس
در دامنه کوه سبالن مکان مناسبي براي توسعه ورزش هاي زمستاني و جذب گردشگران در 
فصول سرد سال به استان اردبیل است. جاده اي آسفالته به طول12 کیلومتر و عرض18 متر     
از میان چشم اندازهاي زیبا گردشگران را از شهر سرعین به این پیست هدایت مي کند. تله  
سیر همراه با اقامتگاه هایی که درحال توسعه و تجهیز هستند از امکانات این منطقه ورزشي 
و تفریحي به شمار می روند. این پیست به  لحاظ داشتن پوشش برف طي شش ماه از سال و 

  .امکانات تفریحي جنبي ازجمله نزدیک بودن به آبگرم هاي سرعین در دنیا کم نظیر است

3-1-5( صنایع دستی و هنرهاي سنتي
رشته های متنوع هنرهاي سنتي و صنایع دستی در استان به ویژه در روستاها وجود دارد که 
بافته هایی  این رشته ها:  ازجمله  به خود اختصاص داده است،  را  اعظم اشتغال خانگي  بخش 
چون ورني و گلیم شهرت جهاني دارد همچنین صنایع چوب - شیشه - سنگ های زینتي و 

چرم و فلز می باشد.

4-1-5( تأسیسات گردشگري - واحدهای اقامتی
که  کمپینگ  سه  و  110مهمان پذیر  و  آپارتمان  هتل   66 و  هتل   22 دارای  اردبیل  استان 
درمجموع و 201 مرکز اقامتی می باشد و مجموعاً 13710 تخت و 2538 اطاق و 1230 واحد 
آپارتمانی بوده که عالوه بر این مراکز اقامتی 74 واحد پذیرایی بین راهی و 7 مجتمع آب درمانی 
و بیش از 10 استخر آبگرم در سطح استان به گردشگران ارائه خدمات می نمایند و حدود 170 
باب خانه استیجاري خصوصی استیجاری و مراکز اقامتي و رفاهي دستگاه های دولتي وجود 
دارد. این تعداد واحد اقامتي رتبه دوم کشوري را ازنظر تعداد واحدهاي اقامتي بعد شهر مقدس 

مشهد به خود اختصاص داده است.
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2-5( مزیت و مشوق های بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
فرهنگی،  میراث  کل  اداره  توسط  گردشگری  نمونه  منطقه  تأسیس  موافقت نامه  صدور   -

صنایع دستی و گردشگری.
- تأمین اعتبار موردنیاز زیرساخت ها )آب، برق، راه، تلفن، گاز( تا محل اجرای طرح )ورودی 

منطقه نمونه گردشگری(.
توسط  طرح  فیزیکی  پیشرفت  و  کرد  هزینه  درصد   20 از  پس   - بانکی  تسهیالت  تأمین   -

سرمایه گذار، تأمین 80 درصد از هزینه
 کل طرح توسط بانک ها و موسسات مالی طرف قرارداد با سازمان خواهد بود.

- اختصاص 6 درصد یارانه تسهیالت بانکی توسط خود سازمان به طرح هایی که توسط سازمان 
به بانک ها جهت اخذ تسهیالت معرفی شده اند.

- معافیت از عوارض تغییر کاربری.
- تعرفه صنعتی آب، برق، گاز.

باقیمت  کشاورزی  جهاد  سازمان  توسط  شهرها  حریم  از  خارج  در  واقع  اراضی  واگذاری   -
باقیمت  شهرسازی  و  مسکن  کل  اداره  توسط  شهرها  محدوده  و  حریم  در  و  بوده  منطقه ای 

کارشناسی در اقساط 5 ساله با پرداخت 10 درصد قیمت کل در سال اول واگذاری می باشد.
سایر  به  سرمایه گذار  توسط  آماده سازی  از  پس  طرح  اجرای  برای  اراضی  واگذاری  امکان   -

اشخاص.
- تخفیف های الزم برای صدور پروانه ساختمان توسط ارگان های ذیربط.

- ارائه مشاوره رایگان توسط کارشناسان اداره کل.
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3-5(طرح های موفق بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

سال افتتاحسال شروع پروژهمیزان اشتغالبانک عاملمیزان دریافت تسهیالت )میلیون ریال(نام سرمایه گذارحجم کل سرمایه گذاری)میلیون ریال(شهرستان محل اجراعنوان پروژهردیف

508394_0شرکت مکان شهر ابرار500000مشگین شهرپل معلق خیاوتاگردولی1

509294سپه3000000سهراب موسی زاده و شرکا6000000سرعین - میدان سهندآبدرمانی پهنلو2

58794_0احمد مولوی10000سرعین -خ رسالتهتل آپارتمان قصر توحید3

49194ملی500محمد رضا مسروری30000خوجین خلخالهتل فلور4

88393ملی4000 محمد اسدی25000سرعینهتل آپارتمان5

159093سپه4000علی سلمان زاده63000اردبیل-سردابهمجتمع آبدرمانی و اقامتی و پذیرایی6

79293__احمد  رستمی10000نمین- فندقلوطرح سورتمه منطقه نمونه گردشگری حیران7

128893__شرکت باغ شهر آفتاب25000نیر - برجلومجتمع آبدرمانی منطقه نمونه گردشگری سبالن نیر8

108692ملی3000محمد حسین بذری15000سرعینهتل آپارتمان9

108692ملی5000رفیع موسی زاده15000سرعینهتل آپارتمان10

58692ملی800مهدی پیرقلی4000مشگین شهرکمپینگ اقامتی11

108792ملی3000ظهیر موسی زاده15000سرعینهتل آپارتمان12

208892سپه9000شهرام نیکزاد20000مشگین شهرهتل13

59092_0فرامرز رشدی5000نیرهتل14

109092_0احد آذین3000مشگین شهرکمپینگ گردشگری و پذیرایی15

58691ملی3000 ادریس صدوقی8000سرعینهتل آپارتمان16

58991_0 شرکت گردشگری حیران5000نمینکارتینگ17

159091توسعه تعاون5000 اکبر الطافی12000اردبیلشهر بازی18

108891__ شرکت ایرانیان200000سرعینفازدوم آبدرمانی19

108891ملی1650 محمد حسین بذری8000سرعینهتل آپارتمان20

38991__ نوراله احسانی2500نمینهتل21

58890ملت2000رفیع موسی زاده312000سرعینهتل آپارتمان پینار22

58990ملی4000صادق احمد پور9000سرعینهتل آپارتمان صدرا23

78590__جلیل صبور15000سرعینهتل آپارتمان دربار24

518790_فاینانساحمد رستمی120000فندقلو نمینتله کابین25

58990__نادر رئوف عبدی4000خلخال- روستای خمسهتل 26

208890__هوشیار عزیزی40000مسیر اردبیل به پارس آبادمجتمع بین راهی سحر26

فهرست مطالب
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4-5(طرح های اولویت دار قابل سرمایه گذاری در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

فرصت های سرمایه گذاری شهرستان اردبیل

ف
حداقل سرمایه مورد نیاز  حداقل زمین مورد نیازنیروی انسانی مورد نیاز  )نفر (نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

پیش بینی بازگشت سرمایه زیر ساخت های موجود)میلیار ریال(
مالحظات)سال (

 اقامتی ، پذیرائی و تفریحی 2آب ، برق ، گاز  و جاده2000300متر مربع10اقامتی منطقه نمونه گردشگری شورابیلاحداث کمپینگ اقامتی - احداث هتل 3 و 4 ستاره1

خدمات تفریحی و توریستی7آب ، برق ، گاز  و جاده10400هکتار40اقامتی و تفریحیمنطقه نمونه گردشگری شورابیلاحداث واحد های اقامتی و پذیرائی و ورزشهای آبی و تفریحی2

سرگرمی، تفریحی ، ورزشی7آب ، برق ، گاز  و جاده10000400مترمربع30تفریحی ، ورزشی منطقه نمونه گردشگری شورابیلاحداث پارک آبی وتفریحی3

 اقامتی ، پذیرائی و تفریحی 2آب ، برق ، گاز  و جاده2000300متر مربع10اقامتی منطقه نمونه گردشگری سردابهاحداث کمپینگ اقامتی و پذیرایی و تفریحی - احداث هتل 3 و 4 ستاره4

بازار عرضه محصوالت متنوع5آب ، برق ، گاز  و جاده10250هکتار30تجاریمنطقه نمونه گردشگری سردابهاحداث واحدهای تجاری و خدماتی5

خدمات تفریحی و توریستی7آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی و تفریحیمنطقه نمونه گردشگری نئوراحداث انواع واحد های اقامتی و پذیرائی و تاسیسات آبی و تفریحی6

خدمات تفریحی و پذیرائی و توریستی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی ، تفریحی و پذیرائیمنطقه نمونه گردشگری  دربند هیراحداث کمپینگ اقامتی و پذیرائی و تفریحی7

خدمات تفریحی و پذیرائی و توریستی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی ، تفریحی و پذیرائیمنطقه نمونه گردشگری کنزقایجاد کمپینگ اقامتی و پذیرائی و تفریحی8

اقامتی ، تفریحی و پذیرائی اردبیل - راه ارجستاناحداث کمپینگ اقامتی و شهربازی سرپوشیده  و رستوران9
خدمات اقامتی وسرگرمی7آب ، برق ، گاز  و جاده15000100مترمربع15و سرگرمی

خدمات اقامتی و توریستی و آب درمانی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25آبدرمانی و گردشگریاردبیل- یدی بلوکاحداث آبدرمانی به صورت شهرک طبیعت گرا  -اکو کمپ10

تفریحی و سرگرمی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی و تفریحیاردبیل - شهرک زرناساحداث شهر بازی و مجتمع های اقامتی و پذیرائی11

پذیرائی ورفاهی3آب ، برق ، گاز  و جاده5100هکتار5پذیرائی و اقامتیجاده اردبیل - نیراحداث مجتمع رفاهی و بین راهی12

آبدرمانی2آب ، برق ، گاز  و جاده10000400مترمربع15آبدرمانی و گردشگریآبگرم سردابهاحداث آبدرمانی13

خدمات رفاهی و اقامتی7آب ، برق ، گاز  و جاده6100هکتار10اقامتی و رفاهیجاده اردبیل- گرمیاحداث مجتمع رفاهی ، خدماتی ، پمپ بنزین و کمپینگ اقامتی14

منطقه نمونه گردشگری شورابیل تورهای آبی بارعایت قوانین گردشگری پایدار15
تفریحی و سرگرمی3آب ، برق ، گاز  و جاده10000100مترمربع15توریستیو نئور

تفریحی و سرگرمی3آب ، برق ، گاز  و جاده10000100مترمربع15تور گردانیمنطقه نمونه گردشگری شورابیلکشتی توریستی و تفریحی )کشتی نوح(16

تفریحی و سرگرمی5آب ، برق ، گاز  و جاده20200هکتار15تور گردانیمنطقه نمونه گردشگری شورابیلتاکسی هوایی )تور گشت هوایی (17

فهرست مطالب
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فرصت های سرمایه گذاری شهرستان بیله سوار

فرصت های سرمایه گذاری شهرستان پارس آباد

ف
نیروی انسانی مورد نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

نیاز  )نفر (
حداقل زمین 

مورد نیاز
حداقل سرمایه مورد 

مزایا ، مشوق ها زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
و تسهیالت

پیش بینی بازگشت 
مالحظاتسرمایه )سال (

بازارهای سرپوشیده یا روباز و پاساژها و 3ص58آب ، برق ، گاز  و جاده5500هکتار5تجاری ، خدماتیبیله سوار - میدان شهریار گمرکمجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی1
عرضه محصوالت متنوع

خدمات اقامتی و پذیرائی3ص58آب ، برق ، گاز  و جاده5300هکتار5اقامتی وپذیراییجاده گرمی - بیله سوارمجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی2

زیر بنای پیشنهادی 1500متر مربع7 آب ، برق ، گاز  و جاده10000200مترمربع5تفریحی و سرگرمیتپه نرگس- بیله سوارشهر بازی3

اقامتی وپذیرایی و تپه نرگس- بیله سوارکمپینگ اقامتی و تفریحی4
خدمات اقامتی و آالچیق ها5 آب ، برق ، گاز  و جاده2300هکتار5تفریحی

خدمات اقامتی و پذیرائی2ص58آب ، برق ، گاز  و جاده2000300متر مربع10اقامتی و پذیرائیبیله سواراحداث هتل سه ستاره5

گردشگری کشاورزی - گردشگری عشایری 6
علمی ، تفریحی و درمانی3 آب ، برق ، گاز  و جاده5300هکتار10تور گردانیبیله سوار)قشالق ( -گردشگری سالمت و درمان

خدمات درمانی ، سالمت و اقامت7 آب ، برق ، گاز  و جاده21000هکتار30اقامتی و درمانیبیله سوارهتل بیمارستان و درمانگاه های تخصصی7

ف
نیروی انسانی مورد نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

نیاز  )نفر (
حداقل زمین 

مورد نیاز
حداقل سرمایه مورد 

مزایا ، مشوق زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
ها و تسهیالت

پیش بینی بازگشت سرمایه 
مالحظات)سال (

1
اکو کمپ ، مجتمع گردشگری و شکارگاه ، احداث 

مجموعه ورزشهای آبی و دریاچه ای و احداث کمپینگ 
اقامتی و پذیرائی وتجاری

منطقه نمونه گردشگری ساحل 
رود ارس

خدمات رفاهی، اقامتی ، 
برنامه های ورزشی ، پذیرائی 

وتوریستی
مراکز اقامتی ، تفریحی ، 5 آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25

ورزشی و تجاری

 احداث مجموعه ورزشهای آبی و دریاچه ای و احداث 2
کمپینگ اقامتی و پذیرائی وتجاری

منطقه نمونه گردشگری دریاچه 
کشت و صنعت

خدمات تفریحی ، پذیرائی 
مراکز ورزشی ، تفریحی و 5 آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25، ورزشی 

سرگرمی

 احداث مجموعه ورزشهای آبی و دریاچه ای و احداث 3
کمپینگ اقامتی و پذیرائی وتجاری

منطقه نمونه گردشگری تاالب 
تپراق کندی

خدمات تفریحی ، پذیرائی 
مراکز ورزشی ، تفریحی و 5 آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25، ورزشی 

سرگرمی

خدمات رفاهی ، پذیرائی و پارس آباداحداث هتل 3 و 4 ستاره4
اقامتی وپذیرائی2ص58آب ، برق ، گاز  و جاده2000300متر مربع10اقامتی

تور گردانی3 آب ، برق ، گاز  و جاده5300هکتار10آموزشی ، فرهنگی و تفریحیپارس آباد- دشت فتحعلیگردشگری کشاورزی - گردشگری عشایری )قشالق (5
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فرصت های سرمایه گذاری شهرستان خلخال

ف
نیروی انسانی مورد ظرفیتمکان اجرانام طرحردی

نیاز  )نفر (
حداقل زمین مورد 

نیاز
حداقل سرمایه مورد 

پیش بینی بازگشت زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
مالحظاتسرمایه )سال (

احداث واحدهای اقامتی و پذیرایی و 1
کمپ اقامتی، هتل، مهمانخانه، پارک آبی، مجتمع 5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی و تفریحیخلخال، منطقه نمونه گردشگری ازناوتفریحات آبی و امکانات تجاری

آب درمانی، بازار و غرفه های محصوالت محلی 

خدمات پذیرایی و تفریحی، احداث مجتمع های 7آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25توریستی و تفریحیخلخال، منطقه نمونه گردشگری ازناواحداث مجموعه تله کابین- ژئو پارک2
توریستی چند منظوره در مناطق همجوار ژئوپارک

زمین جز اراضی ملی است7آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار15توریستی و تفریحیتفرجگاه و روستای هدف گردشگری اندبیلطرح گردشگری تفرجگاه اندبیل3

احداث آالچیق اقامتی و پذیرایی و 4
زمین جز اراضی ملی است5آب ، برق ، گاز  و جاده5100هکتار10اقامتی، پذیرایی و تفریحیخلخال، اندبیلتفریحی

خدمات اقامتی، پذیرایی و رفاهی2آب ، برق ، گاز  و جاده1000300متر مربع10اقامتیخلخالاحداث هتل 3 ستاره5

احداث زائرسرا و واحدهای اقامتی و 6
پذیرایی

خلخال، منطقه نمونه گردشگری امامزاده 
خدمات زیارتی، اقامتی، رفاهی، پذیرایی7آب ، برق ، گاز  و جاده20300هکتار25زیارتی، اقامتی و پذیراییعبداله

احداث واحدهای اقامتی و پذیرایی و 7
خدمات هتل، اقامتگاه، کمپ، رستوران، تله سیژ، 8آب ، برق ، گاز  و جاده5400هکتار15اقامتی، پذیرایی و تفریحیخلخال، منطقه نمونه گردشگری الماسهتل زمستانی و تفریحی

تفریحی، مجموعه های ورزشی 

احداث کمپینگ گردشگری و تفریحی 8
زمین جز اراضی ملی است7آب ، برق ، گاز  و جاده520هکتار5اقامتی و تفریحیمنطقه گردشگری چشمه میرعادلاندبیل

9
احداث رستوران چشمه میر عادل 

اندبیل خلخال- تله کابین و مجتمع 
ژئو پارک

زمین جز اراضی ملی است7آب ، برق ، گاز  و جاده5200هکتار5پذیرایی، تفریحی و توریستیخلخال، منطقه گردشگری چشمه میر عادل

خدمات اقامتی، کمپ، پذیرایی، تفریحی و رفاهی6آب ، برق ، گاز  و جاده920هکتار5توریستیمنطقه نمونه گردشگری ازناو  پروژه گردشگری ازناو10

خدمات تفریحی و سرگرمی، مجموعه شهربازی 5آب ، برق ، گاز  و جاده15000200مترمربع5تفریحیپارک شهر خلخالاحداث شهر بازی11
سرپوشیده

آب ، برق ، گاز  و جاده و 5200هکتار5پذیرایی، اقامتی و رفاهیجاده اردبیل- خلخالاحداث مجتمع رفاهی و بین راهی12
خدمات اقامتی، رستوران، تفریحی و رفاهی7سرویس بهداشتی

احداث مجتمع رفاهی و خدماتی بین 13
آب ، برق ، گاز  و جاده و 5200هکتار5پذیرایی، اقامتی و رفاهیمحور اردبیل- سرچمراهی

خدمات اقامتی، رستوران، تفریحی و رفاهی7سرویس بهداشتی

احداث واحدهای گردشگری و رفاهی 14
آب ، برق ، گاز  و جاده و 5200هکتار5پذیرایی، اقامتی و رفاهیحاشیه رود قزل اوزنبین راهی

خدمات اقامتی، رستوران، تفریحی و رفاهی7سرویس بهداشتی

آب ، برق ، گاز  و جاده و 5200هکتار5خدماتی و تجاریبازار خلخالپروژه چند منظوره خدماتی و تجاری15
بازارهای سرپوشیده یا روباز، رستوران، عرضه 7سرویس بهداشتی

محصوالت محلی
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ف
نیروی انسانی مورد ظرفیتمکان اجرانام طرحردی

نیاز  )نفر (
حداقل زمین مورد 

نیاز
حداقل سرمایه مورد 

پیش بینی بازگشت زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
مالحظاتسرمایه )سال (

احداث مجتمع تفریحی- اقامتی و 16
آب ، برق ، گاز  و جاده و 5200هکتار5اقامتی و تفریحیخلخال، نرسیده به ازناوپذیرایی

پارک، شهربازی، کمپ، مجتمع های اقامتی و 7سرویس بهداشتی
پذیرایی

خدمات پذیرایی و رفاهی4آب ، برق ، گاز  و جاده150010مترمربع10پذیرایی خلخال، حمام تاریخی نصراحداث سفره خانه سنتی17

احداث زائرسرا و مجتمع رفاهی و 18
پذیرایی

3کیلومتری شهرستان خلخال امامزاده 
خدمات زیارتی، اقامتی، رفاهی، پذیرایی7آب ، برق ، گاز  و جاده20300هکتار25زیارتی، رفاهی و پذیراییسید دانیال

 غرفه های غذاهای سنتی و محلی، رستوران ها، 3آب ، برق ، گاز  و جاده2200هکتار10پذیراییخلخال- آبشار شرشراحداث واحد پذیرایی19
کافه ها، سفره خانه ها

خدمات اقامتگاه و کمپ، تفریحی و پذیرایی4آب ، برق ، گاز  و جاده20300هکتار12توریستی و تفریحیازناومجتمع گردشگری و شکارگاه20

خدمات اقامتی و تفریحی، شهر بازی سرپشیده یا 5آب ، برق ، گاز  و جاده10100هکتار5توریستی و تفریحیمنطقه نمونه گردشگری ازناو و خوجیناحداث واحدهای تفریحی و گردشگری21
روباز، آالچیق

احداث واحدهای گردشگری و خدماتی 22
آب ، برق ، گاز  و جاده و 2100هکتار5توریستی و خدماتیروستای هدف گردشگری کزجسنتی

زمین خریداری شود7سرویس بهداشتی

آب ، برق ، گاز  و جاده و 2100هکتار5اقامتی  روستای هدف گردشگری ماجوالناحداث کمپینگ گردشگری  23
زمین خریداری شود7سرویس بهداشتی

احداث واحدهای گردشگری و رفاهی 24
خدمات رفاهی، اقامتی و پذیرایی7آب ، برق ، گاز  و جاده5200هکتار5اقامتی و پذیراییخلخالبین راهی

احداث واحدهای سنتی و خدماتی 25
آب ، برق ، گاز  و جاده و 2100هکتار5اقامتی و توریستیروستای هدف گردشگری ماجوالنروستایی

زمین خریداری شود7سرویس بهداشتی

احداث واحدهای سنتی و خدماتی 26
آب ، برق ، گاز  و جاده و 2100هکتار5اقامتی و توریستیروستای هدف گردشگری برندقروستایی

زمین خریداری شود7سرویس بهداشتی

احداث واحدهای سنتی و خدماتی 27
آب ، برق ، گاز  و جاده و 2100هکتار5اقامتی و توریستیروستای هدف گردشگری خوجینروستایی

زمین خریداری شود7سرویس بهداشتی

احداث واحدهای سنتی و خدماتی 28
خدمات اقامتی، پذیرایی، عرضه محصوالت محلی7آب ، برق ، گاز  و جاده 2100هکتار5اقامتی و توریستیبخش مرکزی- فیروزآبادروستایی

تور گردانی، کوه نوردی، خدمات اقامتی5آب ، برق ، گاز  و جاده 5200هکتار10توریستی  خلخالطبیعت گردی و جنگل نوردی29

ادامه جدول فرصت های سرمایه گذاری شهرستان خلخال
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فرصت های سرمایه گذاری شهرستان سرعین

ف
نیروی انسانی مورد نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

نیاز  )نفر (
حداقل زمین 

مورد نیاز

حداقل سرمایه 
مورد نیاز  
)میلیار ریال(

زیر ساخت های موجود
پیش بینی 

بازگشت سرمایه 
)سال (

تولیدات و خدمات

احداث واحد اقامتی و پذیرایی و تفریحی 1
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 8300هکتار10اقامتی، پذیرایی، تفریحی و آب درمانیمنطقه نمونه گردشگری ویله درقو هیدروتراپی

خدمات اقامتی، پذیرایی، سرگرمی و آب درمانی6دسترسی و سرویس بهداشتی

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 102500هکتار30تجاری شهر سرعیناحداث مجتمع تجاری2
بازار عرضه محصوالت متنوع5دسترسی و سرویس بهداشتی

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 8300هکتار12آب درمانیشهر سرعیناحداث مجتمع آبدرمانی3
ورزش های آبی، ماساژ درمانی، جکوزی، سونا6دسترسی و سرویس بهداشتی

احداث پیست اسکی- تله سیژ و 4
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 10300هکتار10اقامتی، پذیرایی، تفریحی و ورزشیسرعین- منطقه نمونه گردشگری آلوارسواحدهای اقامتی و پذیرایی

خدمات اقامتی، رستوران، کافه و مجموعه های 5دسترسی و سرویس بهداشتی
ورزشی

احداث امکانات تفریحی و ورزشی و 5
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 8300هکتار10تفریحی، ورزشی و آب درمانیسرعینهیدروتراپی

خدمات رفاهی و سرگرمی، مجموعه های ورزشی 6دسترسی و سرویس بهداشتی
و استخرهای آب گرم و سرد و درمانی

احداث کمپینگ اقامتی- تفریحی و 6
خدمات اقامتی، پذیرایی، آالچیق ها، سرگرمی 5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی، پذیرایی و تفریحیسرعین- ویند کلخورانرستوران و سفره خانه

های ورزشی

خدمات اقامتی و پذیرایی3آب ، برق ، گاز  و جاده2500300متر مربع10اقامتیمنطقه نمونه گردشگری سرعیناحداث هتل 3 و 4 و 5 ستاره7

آب ، برق ، گاز  و جاده و سرویس 5200هکتار5اقامتی و رفاهیمنطقه نمونه گردشگری سرعیناحداث مجتمع رفاهی و بین راهی8
خدمات رفاهی، اقامتی و پذیرایی7بهداشتی

اکو کمپ- هتل زمستانی- تور طبیعت 9
خدمات رفاهی، اقامتی، برنامه های ورزشی، 5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی، توریستی و ورزشیسرعین- منطقه نمونه گردشگری آلوارسگردی- صعود و ورزش های زمستانی

پذیرایی و توریستی

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 10300هکتار50اقامتی و توریستیمنطقه نمومنه گردشگری آلوارسدهکده گردشگری آلوارس10
خدمات اقامتی، پذیرایی، سرگرمی و توریستی، 5دسترسی و سرویس بهداشتی

غرفه های غذاهای محلی

سرعین- منطقه نمونه گردشگری دهکده گردشگری سوالن11
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 20300هکتار50اقامتی و توریستیطبیعت سبز پارس

خدمات اقامتی، پذیرایی، سرگرمی و توریستی، 5دسترسی و سرویس بهداشتی
غرفه های غذاهای محلی

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 30300هکتار20اقامتی و ورزشیسرعیناحداث دهکده ورزشی12
برپایی اردو و مسابقات7دسترسی و سرویس بهداشتی

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 20100هکتار25اقامتی و ورزشیآلوارساحداث مجموعه ورزش های زمستانی13
برپایی اردو و مسابقات5دسترسی و سرویس بهداشتی

تفریحی و سرگرمی5آب ، برق ، گاز  و جاده20200هکتار15توریستیسرعین- منطقه نمونه گردشگری آلوارستاکسی هوایی )تور گشت هوایی(14
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فرصت های سرمایه گذاری شهرستان کوثر

فرصت های سرمایه گذاری شهرستان مغان

ف
نیروی انسانی مورد نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

نیاز  )نفر (
حداقل زمین 

مورد نیاز
حداقل سرمایه مورد 

پیش بینی بازگشت زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
مالحظاتسرمایه )سال (

 احداث واحدهای اقامتی و آبدرمانی داش 1
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده دسترسی 8300هکتار12اقامتی و آب درمانیکوثرحمام کوثر و حمام سنتی

خدمات اقامتی، پذیرایی، مجتمع های آب گرم مجهز، 6و سرویس بهداشتی
حمام های سنتی

خدمات پذیرایی و رفاهی5آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده دسترسی 10300هکتار10پذیرایی  کوثر- منطقه نمونه گردشگری غار یخگان احداث واحد پذیرایی2

احداث واحدهای اقامتی و ورزشی و تفریحی 3
اقامتی، پذیرایی، کوثر- منطقه نمونه گردشگری آبگرم کیویو پذیرایی

خدمات هتل، رستوران، کافه و سفره خانه،کمپ و شهر 5آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده دسترسی 10300هکتار10تفریحی و ورزشی
بازی، مجتمع های آب درمانی، غرفه های غذاهای محلی

خدمات اقامتی، پذیرایی و رفاهی2آب ، برق ، گاز  و جاده1000200متر مربع8اقامتیکوثراحداث هتل 3 ستاره4

قایق رانی، مسابقات ورزشی، ماهیگیری، ورزش های آبی2آب ، برق ، گاز  و جاده1000200متر مربع8ورزشی و تفریحیدریاچه سد گیویسایت ورزش های آبی5

خدمات اقامتگاه و کمپ5آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده دسترسی 5200هکتار10اقامتیدریاچه سد گیویمجتمع اقامتی6

توریستی، تفریحی و پایین دست سد گیویسایت پل معلق و ورزش های هوایی7
خدمات تفریحی و ورزشی، پرواز با گالیدر، صخره نوردی 2آب ، برق ، گاز  و جاده20200هکتار8ورزشی

و پرش از ارتفاع 

کوه نوردی، پیک نیک های طبیعت گردی5آب ، برق ، گاز  و جاده20200هکتار15توریستیکوثرتورهای طبیعت گردی و باغات8

ف
نیروی انسانی نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

حداقل سرمایه مورد نیاز  حداقل زمین مورد نیازمورد نیاز  )نفر (
پیش بینی بازگشت زیر ساخت های موجود)میلیار ریال(

مالحظاتسرمایه )سال (

خدمات اقامتی ، پذیرایی و تفریحی3آب ، برق ، گاز  و جاده5500هکتار5اقامتی، پذیرایی و تفریحیگرمی )بخش انگوت(احداث مراکز تفریحی، اقامتی و پذیرایی1

خدمات اقامتی وتفریحی3آب ، برق ، گاز  و جاده5500هکتار5اقامتی، پذیرایی و تفریحیگرمی )سد گیالرلو(احداث مراکز تفریحی قایقرانی هتل  و رستوران2

خدمات اقامتی و تفریحی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی، پذیرایی و تفریحیگرمی )روستای انی سفلی(احداث کمپینگ اقامتی و پذیرایی و تفریحی3

 خدمات اقامتی و پذیرایی2آب ، برق ، گاز  و جاده2000300متر مربع10اقامتیگرمیاحداث هتل 3 ستاره4

خدمات رفاهی و رفاهی7آب ، برق ، گاز  و جاده و سرویس بهداشتی5200هکتار5اقامتی و رفاهیجاده اردبیل -گرمیاحداث مجتمع خدماتی رفاهی و بین راهی5
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فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان مشگین شهر

ف
نیروی انسانی نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

مورد نیاز  )نفر (
حداقل زمین 

مورد نیاز
حداقل سرمایه مورد 

پیش بینی بازگشت زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
مالحظاتسرمایه )سال (

احداث واحدهای اقامتی ، تجاری ،  تفریحی ، 1
خدمات اقامتی، توریستی ،آبدرمانی.جکوزی ، 5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی ، تجاری و آبدرمانیمنطقه نمونه گردشگری قینرجهپذیرایی ، آبدرمانی و اکوکمپ

سونا ورزش های آبی 

احداث واحدهای اقامتی ، تجاری ،  تفریحی ، 2
خدمات اقامتی، توریستی ،آبدرمانی.جکوزی ، 5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی ، تجاری و آبدرمانیمنطقه  نمونه گردشگری ایالندوپذیرایی ، آبدرمانی و اکوکمپ

سونا ورزش های آبی 

احداث شکارگاه ، آالچیق عشایری ،کمپینگ 3
خدمات  اقامتی ، تفریحی و سرگرمی و 7آب ، برق ، گاز  و جاده25150هکتار30اقامتی ، پذیرایی ، توریستیمنطقه نمونه گردشگری شیروان دره سیاقامتی و پذیرایی و اکوکمپ

توریستی

احداث مجتمع گردشگری  ، واحدهای اقامتی ، 4
خدمات  اقامتی ، تفریحی و سرگرمی و 5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی ، پذیرایی ، توریستیمنطقه نمونه گردشگری شابیلتجاری ، تفریحی ، پذیرایی و اکوکمپ

توریستی

احداث کمپینگ اقامتی و تاسیسات جانبی ، 5
 خدمات ورزشی ، اقامتی و پذیرایی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی ، تفریحیمنطقه بین شابیل تا پناهگاه سبالناکوکمپ

خدمات تفریحی وتوریستی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25تفریحی و توریستیپناهگاه سبالن تا قوتورسوییاحداث مجموعه تله کابین و اکوکمپ6

احداث هتل زمستانی-واحدهای اقامتی ، تفریحی 7
خدمات اقامتی ، پذیرایی و توریستی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی ، پذیرائی و توریستیمنطقه نمونه گردشگری قوتور سویی، آبدرمانی و اکو کمپ

اقامتی و پذیرایی2آب ، برق ، گاز  و جاده2000300متر مربع10اقامتی و پذیراییمشگین شهراحداث هتل 3 و 4 ستاره8

اقامتی و پذیرایی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی و پذیراییهوشنگ میدانیاحداث آالچیق ، اکوکمپ9

خدمات اقامتی ،  تفریحی ، پذیرائی و توریستی5آب ، برق ، گاز  و جاده15200هکتار10اقامتی و پذیراییمنطقه نمونه گردشگری خیاو تا گردولیاحداث ویال های اقامتی10

خدمات  تفریحی و سرگرمی7آب ، برق ، گاز  و جاده5200هکتار5توریستیمنطقه نمونه گردشگری شابیلاحداث  تله کابین شابیل11

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 20300هکتار50 اقامتی ، توریستی تفریحیمنطقه نمونه گردشگری خیاو تا گردولیاحداث دهکده گردشگری12
خدمات  تفریحی و سرگرمی5دسترسی و سرویس بهداشتی

خدمات  تفریحی و پارک بازی7آب ، برق ، گاز  و جاده5200هکتار10تفریحی و سرگرمیمشگین شهر- پارک جنگلی خیاوچایاحداث بزرگترین بوستان شهری استان اردبیل13

احداث مجتمع تفریحی ،اقامتی و گردشگری 14
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 20300هکتار50اقامتی و تفریحیسد سبالنسد سبالن

خدمات اقامتی و تفریحی و سرگرمی5دسترسی و سرویس بهداشتی

احداث مجتمع تفریحی،اقامتی و گردشگری سد 15
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 20300هکتار50اقامتی و تفریحیسد احمد بیگ لواحمد بیگ لو

خدمات اقامتی و تفریحی و سرگرمی5دسترسی و سرویس بهداشتی

احداث مجتمع تفریحی ،اقامتی و گردشگری 16
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 20300هکتار50اقامتی و تفریحیمحور مشگین شهر- اهر)حاتم مشه سی (حاتم مشه سی

خدمات اقامتی و تفریحی و سرگرمی5دسترسی و سرویس بهداشتی
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ف
نیروی انسانی نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

مورد نیاز  )نفر (
حداقل زمین 

مورد نیاز
حداقل سرمایه مورد 

پیش بینی بازگشت زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
مالحظاتسرمایه )سال (

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، جاده 20300هکتار50اقامتی و توریستیخیاوچای مشگین شهراحداث کمپینگ گردشگری17
خدمات اقامتی و تفریحی5دسترسی و سرویس بهداشتی

خدمات اقامتی ، آبدرمانی ، توریستی5آب ، برق ، گاز  و جاده3200هکتار10اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانیروستای هدف گردشگری موئیلاحداث واحدهای اقامتی، تفریحی و آبدرمانی18

خدمات اقامتی ، آبدرمانی ، توریستی5آب ، برق ، گاز  و جاده3200هکتار10اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانیروستای وله زیراحداث واحدهای اقامتی، تفریحی و آبدرمانی19

آب ، برق ، گاز  و جاده و 2100هکتار5اقامتی ، تفریحی ، آبدرمانیروستای هدف گردشگری موئیلاحداث واحدهای سنتی و خدمات روستایی20
خدمات اقامتی ، آبدرمانی ، توریستی7سرویس بهداشتی

آب ، برق ، گاز  و جاده و 2100هکتار5اقامتی و گردشگریروستای هدف گردشگری اوناراحداث واحدهای سنتی و خدمات روستایی21
خدمات اقامتی ، تفریحی و سرگرمی7سرویس بهداشتی

تفریحی وتوریستی3آب ، برق ، گاز  و جاده5300هکتار10تور گردانیمشگین شهرگردشگری عشایری )ییالق(22

تفریحی و سرگرمی5آب ، برق ، گاز  و جاده20200هکتار15توریستیمنطقه نمونه گردشگری خیاو تا گردولیتاکسی هوایی )تورگشت هوایی(23

ادامه جدول فرصتهای سرمایه گذاری شهرستان مشگین شهر

فرصت های سرمایه گذاری شهرستان نمین

ف
نیروی انسانی نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

مورد نیاز  )نفر (
حداقل زمین 

مورد نیاز
حداقل سرمایه مورد 

پیش بینی بازگشت زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
مالحظاتسرمایه )سال (

احداث کمپینگ های اقامتی و پذیرایی 1
خدمات اقامتی، سرگرمی و توریستی5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25اقامتی، پذیرایی و تفریحیمنطقه نمونه گردشگری فندقلوو تاسیسات تفریحی

احداث واحدهای اقامتی و پذیرایی و 2
خدمات اقامتی، سرگرمی و توریستی7آب ، برق ، گاز  و جاده3200هکتار10اقامتی، پذیرایی و تفریحیمنطقه نمونه گردشگری جنگل های آالدیزگهتاسیسات تفریحی

خدمات اقامتی، پذیرایی و رفاهی2آب ، برق ، گاز  و جاده1000200متر مربع8اقامتی و پذیرایینمیناحداث هتل 3 ستاره3

خدمات تفریحی و سرگرمی7آب ، برق ، گاز  و جاده5200هکتار25تفریحی، توریستی و سرگرمیمنطقه نمونه گردشگری فندقلواحداث مجموعه تله کابین و شهربازی4

تفریحی و سرگرمی 4آب ، برق ، گاز  و جاده20300هکتار12توریستی               فندقلومجتمع گردشگری و شکارگاه5
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فرصت های سرمایه گذاری شهرستان نیر

ف
نیروی انسانی نوع خدماتمکان اجرانام طرحردی

مورد نیاز  )نفر (
حداقل زمین 

مورد نیاز
حداقل سرمایه مورد 

پیش بینی بازگشت سرمایه زیر ساخت های موجودنیاز  )میلیار ریال(
مالحظات)سال (

احداث واحدهای تجاری ، اقامتی و هتل و 1
رستوران تفریحی

منطقه نمونه گردشگری سقزچی  و 
بازار عرضه محصوالت متنوع7آب ، برق ، گاز  و جاده10250هکتار30تجاری ، تفریحی ، اقامتیمنطقه نمونه گردشگری قینرجه

احداث آبدرمانی و دهکده گردشگری 2
ورزشهای آبی ، ماساژ درمانی ، جکوزی و سونا5آب ، برق ، گاز  و جاده20100هکتار25تفریحی ، ورزشی و اقامتیمنطقه نمونه گردشگری سقزچیطبیعت گرا

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، 8300هکتار12آبدرمانی و اقامتیمنطقه نمونه گردشگری برجلواحداث آبدرمانی و مجموعه اقامتی3
ورزشهای آبی ، ماساژ درمانی ، جکوزی و سونا6جاده دسترسی 

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، 8300هکتار12آبدرمانی و اقامتیمنطقه نمونه گردشگری قره شیراناحداث آبدرمانی و مجموعه اقامتی4
ورزشهای آبی ، ماساژ درمانی ، جکوزی و سونا6جاده دسترسی

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، 8300هکتار12آبدرمانی و اقامتیمنطقه نمونه گردشگری گلستاناحداث آبدرمانی و مجموعه اقامتی5
ورزشهای آبی ، ماساژ درمانی ، جکوزی و سونا6جاده دسترسی

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، 8300هکتار12آبدرمانی و اقامتیمنطقه نمونه گردشگری ایالنجقاحداث آبدرمانی و مجموعه اقامتی6
ورزشهای آبی ، ماساژ درمانی ، جکوزی و سونا6جاده دسترسی

آب ، برق ، گاز  و جاده و 1000200متر مربع8اقامتی و پذیرائیمنطقه نمونه گردشگری بوالغالراحداث هتل 2 و 3 ستاره7
خدمات اقامتی وپذیرائی3سرویس بهداشتی

20300هکتار50اقامتی و پذیرائیمنطقه نمونه گردشگری بوالغالراحداث دهکده توریستی بوالغالر8
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، 

جاده دسترسی و سرویس 
بهداشتی

خدمات اقامتی وپذیرائی7

احداث تاسیسات رفاهی و تفریحی 9
وخدماتی

منطقه نمونه گردشگری حاشیه سد 
20300هکتار25مراکز سرگرمی و تفریحییامچی

آب ، برق ، گاز ، تلفن ، 
جاده دسترسی و سرویس 

بهداشتی
خدمات تفریحی ، ورزشی ورفاهی و پذیرائی7

1510300پذیرائی و رفاهیروستای کور عباسلواحداث واحدهای سنتی ، خدماتی و رفاهی10
آب ، برق ، گاز ، تلفن ، 

جاده دسترسی و سرویس 
بهداشتی

خدمات رفاهی وپذیرائی7

تفریحی و فرهنگی3آب ، برق ، گاز  و جاده5300هکتار10تور گردانینیرتورهای طبیعت گردی و عشایری )ییالق (11
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5-5( خانه های تاریخی قابل واگذاری

مساحت عرصه )متر کاربری اصلی بنادوره ساختنام بناردیف
مساحت محوطه )متر مساحت اعیان )متر مربع (متربع(

مربع(
برآورد هزینه تکمیل پروژه 

نشانی بناکاربری پیشنهادیزمان الزم)میلیون ریال(

اردبیل- محله اوچ دکانهتل،تاالر،سفره خانه سنتی و رستوران--آماده بهره برداری202821760مسکونیقاجاریهخانه صادقی1

اردبیل- محله اوچ دکانسفره خانه سنتی-حمام سنتی-مرکز فرهنگی2سال820820010000حمامقاجاریهحمام اوچ دکان2

سفره خانه سنتی - هنرکده-مجموعه 2سال80062506500مسکونیقاجاریهخانه مبشری3
اردبیل- محله اوچ دکان فرهنگی و آموزشگاه

مجتمع فرهنگی ،هنری-هتل، تاالر ، 2سال15151170015000مسکونیقاجاریهخانه شریعت4
اردبیل- محله اوچ دکانرستوران و آموزشگاه

اردبیل- محله اوچ دکانهتل،تاالر،مجتمع فرهنگی و هنری، آموزشگاه2سال010000 1992/951172/8مسکونیقاجاریهخانه خادم باشی5

سفره خانه سنتی - هنرکده-مجموعه 2سال41607000 1067/5مسکونیقاجاریهخانه آصف6
اردبیل- خیابان امام - محله معمارفرهنگی و آموزشگاه

اردبیل - محله مالهادیسفره خانه سنتی-حمام سنتی-مرکز فرهنگی18ماه015000 1172/8 1992/95حمامقاجاریهحمام مالهادی7

اردبیل- محله پیر زرگرسفره خانه سنتی-حمام سنتی-مرکز فرهنگی1سال010000 1110/98 1203/44حمامقاجاریهحمام پیر زرگر8

خلخال - خیابان شهید دستغیبسفره خانه سنتی - هتل1سال6800. 533/31 680/20مسکونیقرن 10تا13 ه .قخانه نصیری9

خلخال - بازار خلخالسفره خانه سنتی-حمام سنتی-مرکز فرهنگیاسال65065002000حمامقاجاریهحمام نصر10

مشگین شهر خدماتی ، تجاری ، تفریحی2سال180008000100010000قلعهقرون اولیه اسالمیکهنه قلعه11

مشگین شهر - روستای قانلی بالغبازارچه مرزی1سال2000140062510000کاروانسراصفویهکاروانسرای قانلی بالغ12

مشگین شهر-حریم بقعه شیخ حیدر سفره خانه سنتی-حمام سنتی-مرکز فرهنگی1سال08000 689/58 689/58حماماواخر دوره قاجاریهحمام عدل13
مشکین شهر
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6-5( فرایند صدور موافقت اولیه تاسیسات گردشگری
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7-5(برنامه های آتی بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری
1-7-5( اهداف نظام مدیریت گردشگری و سفر 

• بهره مندي از توان مدیریتی تمام دستگاه ها و نهادهای دولتی در تقویت و حمایت از برنامه ها 
و فعالیت های صنعت گردشگري. 

گروه ها  کار  طریق  از  استان  در  توریسم  امر  با  مرتبط  دستگاه های  هماهنگی  برای  تالش   •
وکمیته های تخصصی. 

• استفاده از توان مدیریتی وکارشناسی سایر استان ها و کشور های پیشرفته در زمینه گردشگری 
و آبدرمانی. 

و  بهره برداری منطقی  پژوهش های علمی در  و  کاربردی  انجام مطالعات  و  منابع  • شناسایی 
پایدار از آن ها. 

• برنامه ریزی برای همه مکانی، همه زمانی و همگانی کردن سفر و افزایش ماندگاری مسافران. 
توان سرمایه گذاران بخش خصوصي داخلي وخارجي در حوزه هاي تخصصي  از  بهره مندي   •

گردشگري. 
بر  تاکید  با  صنعت  تقویت  در  آنان  ازامکانات  بهینه  واستفاده  خصوصی  بخش  از  حمایت   •

محدودسازی تصدی گری دولت. 
•  برقرار نظام جامع آمار گردشگری )امکانات – گردشگران – حسابهای درآمدی(. 

• برنامه ریزی و تالش برای خارج نمودن  گردشگری استان از فصلی بودن. 
• توسعه همکاری های منطقه ای استان با سایر استان های منطقه هم راستا با راهبردهای توسعه 

گردشگری. 

2-7-5( برنامه های آتی در تکمیل زیر ساخت ها و سرمایه گذاری ها 
• تکمیل زیرساخت های مهم با الویت راه های اصلی )جاده ای - ریلی – هوایی(. 

• حمایت وتقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد بستر الزم برای جذب سرمایه گذاران. 
• توسعه فرصت های شغلی مرتبط با صنعت توریسم از قبیل صنایع دستی، حمل و نقل و سوغات ... 

• سرمایه گذاری برای شناخت و بازاریابی در بازارهای هدف داخلی وخارجی. 
• سرمایه گذاری به منظور شناخت منابع انسانی فعال و بالقوه و توانمندسازی و جذب آنان. 

•  افزایش ارائه تسهیالت و مشوق های قانونی به منظور ایجاد تُأسیسات متنوع گردشگری 
)الگوی ترکیه(. 

• توسعه امکانات تفریحی و ورزشی با رعایت شاخص های ملی و بین المللی )پیست های اسکی 
و ورزش های زمستانی(. 



218

فهرست مطالب

• ایجاد مجتمع های آب درمانی و تفرج گاه ها، پیست اسکی روی چمن. 
• توسعه و تقویت زیرساخت ها و تأسیسات گردشگری در محور شمال به جنوب استان. 

• توسعه خدمات زیرساختی با توجه به افزایش تقاضا، مانند آب، برق و خدمات دفع زباله.
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فصل ششم

 قوانین و مقررات
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1-6 ( قوانین و مقررات مرکز خدمات سرمایه گذاری
1-1-6( آیین نامه تشکیل مرکز خدمات سرمایه گذاری 

1- اصطالحات و واژه های زیر در معاني مشروح مربوط به کار می روند:
الف- سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادي و فني ایران 

ب- مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری استان 
ج- رییس مرکز: استاندار 

درعین حال  که  استان  دارایي  و  اقتصادي  امور  سازمان  رییس  مرکز:  نایب رییس  د- 
مسئولیت امور اداري و اجرایي مرکز را بر عهده دارد .

فهرست مطالب
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2- به منظور حمایت ، تسهیل و تسریع در سرمایه گذاری در استان های کشور، مرکز خدمات 
سرمایه گذاری  حمایت  و  تشویق  قانون  در  مندرج  اهداف  راستاي  در  استان  سرمایه گذاری 

خارجي - مصوب 1380- و اعمال نمایندگي سازمان در سطح استان ها تشکیل می شود .

3- مرکز، کانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجي در سطح استان می باشد و ضمن 
با  استان  هماهنگي  مرجع   ، مربوط  اختیارات  اعمال  و  سازمان  از سوي  تفویضي  امور  انجام 

سازمان خواهد بود.

4- خدمات قابل ارائه در مرکز به سرمایه گذاران خارجي به شرح زیر است: 
الف - قبل از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجي 

1- اطالع رسانی و ارائه مشورت هاي الزم به سرمایه گذاران در ارتباط با امور مربوط به پذیرش 
و حمایت از سرمایه گذاری خارجي.

2- انجام هماهنگي و پشتیباني الزم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي موردنیاز سرمایه گذاران 
ازجمله اعالمیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب، 
برق، گاز و تلفن، پروانه اکتشاف و استخراج معادن و غیره از دستگاه هاي ذي ربط پیش از صدور 

مجوز سرمایه گذاری خارجي.
با  مرتبط  دستگاه هاي  اجرایي  واحدهاي  با  الزم  پیگیری های  و  هماهنگی ها  انجام   -3

درخواست های سرمایه گذاری خارجي.
4- پذیرش متقاضیان سرمایه گذاری در استان و پیگیري امور مربوط به سرمایه گذاری ها از 

طریق دستگاه های اجرایي ذی ربط.
5- دریافت درخواست سرمایه گذاران خارجي به همراه سایر مدارک موردنیاز و هماهنگي با 

سازمان به منظور صدور مجوز سرمایه گذاران.
ب - پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجي 

1- انجام هماهنگی های الزم در امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجي در مراحل پس از صدور 
مجوز سرمایه گذاری خارجي شامل ثبت شرکت مشترک ، ثبت سفارش براي ورود ماشین آالت و 

تجهیزات ، امور مربوط به ورود و خروج سرمایه ، مسائل گمرکي و مالیاتي و غیره .
2- پیگیري اقدامات پس از صدور مجوز سرمایه گذاری خارجي ازجمله مسائل اداري و ورود 

سرمایه های خارجي .
3- پیگیري مشکالت اداري متقاضیان سرمایه گذاری با سایر دستگاه هاي اجرایي.

4- ایجاد هماهنگي بین دستگاه ها در جهت رفع مشکالت و موانع مربوط به سرمایه گذاری 
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رفع  جهت  در  استاندار  حمایت های  از  بهره گیری  و  استاندار  توسط  مشکالت  رفع  به منظور 
مشکالت موجود .

6- انجام امور محول شده مربوط به نظارت و راهبري طرح های سرمایه گذاری از طرف سازمان.
ج - امور اجرایي و محتوایي 

1- شناسایي و گردآوري فرصت های سرمایه گذاری استان مطابق نمونه ارائه شده توسط سازمان.
2- تهیه کتابچه راهنماي سرمایه گذاری استان شامل گردش کار سرمایه گذاری، ذکر مسئوالن 
دستگاه هاي مرتبط به همراه شماره تماس و مشخصات ارتباطي دستگاه هاي صادرکننده مجوز.
3- برگزاري کارگاه های آموزشي به منظور آشنایي فعاالن اقتصادي ، مسئوالن و کارشناسان دستگاه هاي 

اجرایي استان با موضوع سرمایه گذاری و روش های تأمین مالي بین المللی و مسائل مرتبط.
4- معرفي استان و توانمندی های اقتصادي آن با به کارگیری ابزارهاي تبلیغاتي و اطالع رسانی.

فضاي  نمودن  مساعد  و  فرهنگ سازی  سرمایه گذاری،  اندیشه  و  افکار  ترویج  و  حمایت   -5
سرمایه گذاری در بین اقشار مختلف جامعه جهت تبیین اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری.

6 - دستگاه هاي متناظر استاني مندرج در ماده )17( آیین نامه اجرایي قانون تشویق و حمایت 
مورخ 1381/7/23،  تصویب نامه شماره 33556/ت27032هـ  موضوع  خارجي  سرمایه گذاری 
موظف اند با مرکز همکاري نموده و افراد واجد صالحیت را جهت هماهنگي و همکاري با مرکز 
به عنوان نمایندگان تام االختیار به مرکز معرفي نمایند . افراد معرفی شده مسئولیت پیگیري و 

انجام امور محول شده توسط مرکز را در حوزه دستگاه اجرایي خوددارند.
تبصره 1- دستگاه هاي اجرایي موظف اند ضمن معرفي نمایندگان تام االختیار به واحدهاي تابع 
خود، اختیارات الزم را جهت پیگیري مسائل و امور سرمایه گذاری در حوزه دستگاه اجرایي 

خود به آنان تفویض نمایند .
تبصره 2- مسئولیت اجرایي ، پاسخگویي و پیگیري موضوعات بخشي دستگاه هاي اجرایي بر 

عهده نمایندگان تام االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرایي ذی ربط می باشد .
تبصره 3- سایر دستگاه ها و تشکل های دولتي و غیردولتی استان نیز حسب تشخیص استاندار، 

نماینده صالحیت دار خود را به عنوان رابط به مرکز معرفي خواهند نمود .
تبصره 4- مدیران دستگاه هاي اجرایي استان موظف اند پذیرش هیئت های اقتصادي خارجي و اعزام 
هیئت های اقتصادي استان به خارج را که باهدف جذب سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد با 
مرکز هماهنگ نمایند. مرکز موظف است سازمان را از پذیرش هیئت های اقتصادي خارجي و اعزام 

هیئت های اقتصادي استان به خارج که باهدف یادشده صورت می پذیرد ، مطلع نماید .
تبصره 5 - پرداخت هرگونه حقوق و مزایا، حق مأموریت و فوق العاده های نمایندگان تام االختیار 
دستگاه هاي اجرایي مستقر در مرکز بر عهده دستگاه اجرایي ذی ربط بوده و مرکز موظف است 
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گزارش کارکرد ماهانه نمایندگان مذکور را به دستگاه اجرایي ارائه نماید .
تبصره 6- تالش و عملکرد دستگاه هاي مختلف و مرتبط استان درزمینه تسهیل و حمایت از 
سرمایه گذاری و نقش دستگاه مذکور در بهبود فضاي کسب وکار ارزیابي و به عنوان یک شاخص 

اصلي در ارزیابي عملکرد دستگاه ها لحاظ خواهد گردید .
7- نمایندگان تام االختیار عالوه بر حضور در جلساتي که به درخواست مرکز برگزار می شود، 
با  و مراجعه سرمایه گذاران  با حجم متقاضیان سرمایه گذاری خارجي  و متناسب  نیاز  حسب 
اعالم رییس مرکز در محل مرکز مستقر می شوند و در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به اخذ 
مجوزهاي الزم و رفع موانع و مشکالت اقدام و نتیجه اقدامات خود را به رییس مرکز گزارش 

می نمایند.
ارائه و سازمان  8- مرکز موظف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به سازمان 

موظف است گزارش های عملکرد ساالنه را منتشر کند.
9- سازمان موظف است نسبت به آشنا سازي اعضاي مرکز و سایر دستگاه هاي اجرایي استان 
ارائه کمک های  با تدارک و  با مسائل سرمایه گذاری خارجي و تقویت توان کارشناسي مرکز 
آموزشي، دوره های  برگزاري کارگاه های  و  قالب جزوه های کمک آموزشی  و فني در  آموزشي 

تخصصي، بازدیدهاي برون مرزی و برنامه های مشابه اقدام خواهد نمود.
10- سازمان موظف است در راستاي افزایش اختیارات مراکز در استان ها، امور قابل واگذاری 
را به وزیر امور اقتصادي و دارایي براي تفویض به مراکز استاني پیشنهاد کند. این امور شامل 

صدور مجوزهاي پذیرش سرمایه گذاری خارجي با رعایت مقررات مذکور نیز می شود.
11- به منظور تأمین منابع مالي موردنیاز جهت انجام هر چه بهتر وظایف محول شده به مرکز 
بازاریابي  و  معرفي  استان،  سرمایه گذاری  فرصت های  طراحي  و  مستندات   ، مدارک  تهیه  و 
معاونت  استان ها،  سرمایه گذاری  طرح های  اجراي  حسن  بر  نظارت  و  استان  ظرفیت های 
اعتبارات  سرجمع  هزار  در  یک  است  موظف  رییس جمهور  راهبردي  نظارت  و  برنامه ریزی 
هزینه ای دستگاه هاي استاني را به منظور پشتیباني از جذب سرمایه گذاری خارجي اختصاص 
دهد تا با نظر سازمان متناسب با عملکرد مراکز استاني به آن ها پرداخت شود. اعتبارات مذکور 

خارج از شمول قانون محاسبات عمومي کشور است.
محل  تا  نمایند  اتخاذ  ترتیبي  باید  استانداری ها  و  دارایي  و  اقتصادي  امور  سازمان های   -12
این   . به راحتی صورت گیرد  مراجعه سرمایه گذاران  تا  انتخاب گردد  به گونه ای  استقرار مرکز 
تجهیزات  سایر  و  اینترنت  رایانه ای،  تجهیزات  شامل  نرم افزاری  امکانات  بر  عالوه  باید  مراکز 

موردنیاز، داراي فضاي کافي جهت استقرار نمایندگان تام االختیار دستگاه ها باشند .
13- تصویب نامه شماره 207349/ت39246هـ مورخ 1386/12/20 و ردیف )16( جزء )6( 
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بند »ب« ماده )21( و تبصره های 1،2و3 ماده )21( تصویب نامه شماره 89224/ت35365ک 
مورخ 1387/6/3 موضوع آیین نامه شوراي برنامه ریزی و توسعه و کارگروه های تخصصي لغو 

می گردد .

2-1-6( آیین نامه اجرایی ماده )7( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 

قانون اساسی
فصل اول ـ تعاریف

ماده1 ـ اصطالحات و عبارات به کاربرده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر است:
الف ـ قانون: قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.
بـ  دستگاه های مشمول: وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی و شرکت های دولتی موضوع ماده)4( 
قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ و همچنین دستگاه های اجرایی، شرکت های 
آن ها  بر  عمومی  مقررات  و  قوانین  شمول  که  دولت  به  وابسته  انتفاعی  مؤسسات  و  دولتی 
مستلزم ذکر نام آن ها است، ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های دولتی تابع و وابسته 
به آن، سایر شرکت های دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکت های دولتی تابع آن ها، سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های دولتی تابع آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی ایران و شرکت های دولتی تابع آن، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و        
اعتباری دولتی، شورا های اسالمی شهر، شهرداری ها، مجامع و  بانک های دولتی و مؤسسات 

اتحادیه های صنفی.
پ ـ متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز 

فعالیت های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه های مشمول دارند.
به  رسیدگی  مرجع  و  قانون   )7( ماده   )2( تبصره  موضوع  ستاد  سرمایه گذاری:  ستاد  ـ  ت 

اعتراضات متقاضیان در سطح استان.
ث ـ هیئت رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از 
معاونان وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کشور، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، 

تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و
یا معاون وی.

ج ـ سازمان: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران.
چـ  دبیرخانه اجرایی: دبیر خانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع 
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تبصره )2( ماده )7( قانون، تنظیم صورت جلسات و مصوبات، تهیه گزارش های الزم و تدوین 
کتاب راهنما.

ح ـ کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایه گذاری حاوی شرایط، مدارک و فرایند صدور مجوز 
با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز های غیرضروری که هر  اقتصادی  فعالیت های  برای 
شش ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ) سازمان ( منتشرشده و تنها مستند 

تعیین تکلیف متقاضیان سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی است.
خ ـ هیئت نظارت: هیئت موضوع تبصره )4( ماده )7( قانون.

د ـ اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به عالوه یک نمایند گان حاضر دارای حق رأی.
ذ ـ فعالیت های اقتصادی: فعالیت های موضوع ماده )2( قانون.

ر ـ مجوز: اجازه نامه فعالیت های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقت نامه، صدور پروانه، 
توسط  متقاضی  با  قرارداد  عقد  عمومی،  و  دولتی  از خدمات  بهره مندی  و  بهره برداری  امتیاز 

دستگاهی مشمول.

فصل دوم ـ تسهیل و تسریع صدور مجوز 
ماده2 ـ به منظور ایفای وظایف مقرر در صدر ماده )7( قانون، دستگاه های مشمول موظف اند:

الف ـ فرآیندهای صدور مجوز را به گونه ای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا 
یا ثبت آن در پایگاه اطالع رسانی، پاسخ متقاضی داده شود.

یا تدوین نمایند که  بازبینی اصالح، حذف و  ناظر بر صدور مجوز را به گونه ای  ب ـ مقررات 
متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون )ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز(، 

برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوز های الزم را اخذ نماید.
پ ـ فهرست مدارک موردنیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطالع رسانی خود 

درج نمایند.
ت ـ فرآیند های صدور مجوز و هزینه های مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق 

اعالم رسمی و پایگاه های اطالع رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند.
ث ـ درصورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه 
برای  دیگری  مجوز  هیچ  به  نیاز  متقاضی  که  نمایند  اقدام  به گونه ای  مجوز  صدور  به  نسبت 

فعالیت های اقتصادی و کسب وکار نداشته باشد.
ج ـ اطالعات موردنیاز در کل فرآیند سرمایه گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع، محل، 
دستگاه  مقام  عالی ترین  امضای  با  و  تهیه  را  پاسخگو  فرد  و مشخصات  فعالیت  زمان  هزینه، 

مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.
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پایگاه  به روزرسانی  یا  و  ارتقا  ایجاد،  به  نسبت  مجوز  صدور  فرایند  در  تسهیل  به منظور  ـ  چ 
بتواند  متقاضی  که  نمایند  اقدام  به گونه ای  مناسب  نرم افزار های  از  استفاده  و  اطالع رسانی 

فرایندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری های الزم را به صورت الکترونیکی انجام دهد.
ح ـ در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوز های چندگانه داشته باشد، هر یک 
از دستگاه های مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوز های الزم از ظرف زمانی 

مقرر تجاوز ننماید.
خ ـ ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه، نسبت به راه اندازی پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی 

اقدام نمایند.
د ـ برای اعطای مجوز، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست 

نموده و نباید بیشتر از موارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند.
تبصره ـ باالترین مقام اجرایی دستگاه های مشمول، مسئولیت ُحسن انجام کار را بر عهده دارد.
و  خردادماه  آخر  تا  )حداکثر  یک بار  ماه  شش  هر  موظف اند  مشمول  دستگاه های  ـ  ماده3 
انجام  اقدامات الزم برای شفاف سازی  آخر آذرماه هرسال (، فرآیند صدور مجوز ها و یا سایر 
فعالیت های اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوز های غیر ضروری مورد بازبینی 

قرار داده و نتایج و اطالعات را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند.
یک بار  ماه  شش  هر  موظف اند  اقتصادی  فعالیت های  مجوز های  صادرکننده  مراجع  ـ  ماده4 
پایگاه  در  را  کسب وکار  هر  در  فعال  واحد های  و  صادرشده  مجوز های  به  مربوط  اطالعات 

اطالع رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعالم نمایند.
تبصره1 ـ دبیرخانه اجرایی موظف است اطالعات دریافتی از دستگاه های مشمول را در پایگاه 

اطالع رسانی خود قرار دهد.
تبصره2 ـ ستاد های سرمایه گذاری موظف اند اطالعات مربوط به مجوز های صادرشده در استان 
را به منظور ثبت در پایگاه اطالع رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند.

فصل سوم ـ ستاد سرمایه گذاری و هیئت رسیدگی
ماده 5 ـ چنانچه هر یک از دستگاه های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و 
اسناد واریز وجوه موردنیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارائه دالیل و مستندات از ستاد 

سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی تقاضای مهلت جدید می نماید.
درخواست کننده  مرجع  با  درصورت موافقت  رسیدگی  هیئت  یا  سرمایه گذاری  ستاد  ـ  ماده6 
می تواند نسبت به تمدید زمان موردنیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای 

یک بار اقدام نماید.
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تبصرهـ  درصورتی که دالیل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی 
قانع کننده نباشد، مدارک متقاضی به مرجع ذی ربط عودت داده می شود تا ظرف ده روز نسبت 

به صدور مجوز های الزم اقدام نماید.
ماده 7ـ  به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارائه گزارش به ستاد سرمایه گذاری 
یا هیئت رسیدگی، دبیرخانه ستاد در استانداری و دبیر خانه هیئت در سازمان تشکیل می شود.

تبصره ـ دبیر رسیدگی، رییس سازمان و دبیر ستاد، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی 
استان است.

ماده8 ـ ستاد سرمایه گذاری موظف است هر چهل وپنج روز، گزارشی از تصمیمات مأخذ شده 
و آرای صادرشده را در اختیار دبیر خانه اجرایی قرار دهد.

ماده9ـ به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه های فرا استانی، 
این هیئت در  دارایی تشکیل می شود. دبیرخانه  و  اقتصادی  امور  وزارت  هیئت رسیدگی در 

سازمان مستقر است.
ماده10ـ جلسات ستاد سرمایه گذاری و هیئت رسیدگی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و 

تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است.
ماده11ـ رییس ستاد سرمایه گذاری یا رییس هیئت رسیدگی می توانند حسب مورد از متقاضی، 
نمایندگان بخش های خصوصی، دستگاه های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای 

اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.
ماده12 ـ در صورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه 
مشمول در زمان های مقرر، ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی مکلف اند ظرف پانزده روز از 
تاریخ دریافت اعتراض، در چهارچوب مقررات دستگاه های مشمول ) مندرج در کتاب راهنما( 

به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.
و  ثبت  دریافت،  برای  الزم  ترتیبات  موظف اند  هیئت  دبیرخانه  و  ستاد  دبیرخانه  ماده13ـ 

پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند.
ماده14 ـ دبیر خانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورت جلسه و ابالغ مصوبات 
با امضای رییس ستاد و رییس هیئت رسیدگی به دستگاه ها، مراجع ذی ربط و متقاضیان را بر 

عهده دارند.
ماده15ـ دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرآیند های صدور مجوز و 
کمک به دستگاه های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین نامه، بانـک اطالعات جامعی 

را با استفاده از اطالعات دریافتی از دستگاه های مشـمول ایجاد نماید.
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فصل چهارم ـ کتاب راهنما
ماده16ـ دبیرخانه اجرایی موظف است اطالعات نهایی ارسالی از دستگاه های مشمول را پس 
از یکپارچه سازی، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان های 

فارسی و انگلیسی در پایگاه اطالع رسانی درج و هر شش ماه یک بار مورد
تجدیدنظر قرار دهد.

اطالعات  یکسان سازی  و  واحد  رویه  ایجاد  به منظور  موظف اند  ماده17ـ دستگاه های مشمول 
هرگونه  با  متناسب  استاندارد،  فرم های  تهیه  به  نسبت  راهنما  کتاب  در  درج  برای  موردنیاز 

فعالیت اقتصادی اقدامات الزم را به عمل آورند.
تبصره ـ دستگاه های مشمول موظف اند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه 
مراجع صدور مجوز های استانی و فرا استانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطالع رسانی 

به دبیرخانه اجرایی اعالم نمایند.
انجام هماهنگی های الزم  به منظور تهیه اطالعات مذکور در ماده )2( و همچنین  ـ  ماده18 
با دبیرخانه اجرایی، وزیر و یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظف اند واحد اجرایی 

تخصصی موردنیاز را تعیین نمایند.
تبصره ـ واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر، اطالعات نهایی شده را بااطالع وزیر و یا 

عالی ترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید.

فصل پنجم ـ هیئت نظارت
ماده 19 ـ هیئت نظارت موظف است اقدامات نظارتی مؤثر، کارا و به موقع به منظور مقررات 
زدایی، تسهیل شرایط صدور مجوز  ها و پروانه فعالیت های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت 

لزوم لوایح موردنظر را تهیه و تقدیم هیئت وزیران نماید.
تبصره1ـ هیئت برای اعمال نظارت های خود می تواند از طرق مختلف نظیر گزارش گیری، اعزام 
نماینده به دستگاه های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطالعات موردنیاز 
خود را تحصیل و با تجزیه وتحلیل آن ها، پیشنهاد های اصالحی به دستگاه های مشمول ارائه 
دهد. دستگاه های مشمول موظف اند پیشنهاد های اصالحی هیئت نظارت را ظرف ده روز اجرا 

و نتیجه آن را اعالم نمایند.
با هیئت همکاری نموده و اطالعات و مدارک مورد  تبصره2ـ دستگاه های مشمول مکلف اند 
مشمول  متخلفان  کوتاهی،  در صورت  و  کنند  ارسال  هیئت  به  وقت  اسرع  در  را  درخواست 
ماده )85( قانون بوده و گزارش امر به باالترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می شود و در 
صورت عدم اقدام مؤثر، هیئت عالوه بر اعالم موضوع به مراجع انضباطی واداری، مراتب را به 
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رییس جمهور منعکس می نماید.
ماده20 ـ به منظور بازنگری و اصالح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و 
آیین نامه اجرایی آن، دستگاه های مشمول موظف اند درصورتی که فرآیند صدور مجوز نیاز به 

تصویب نامه هیئت وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهاد های خود
را برای اصالح و تصویب به هیئت نظارت ارسال نمایند.

تبصره1 ـ درصورتی که صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد، 
دستگاه های مشمول موظف اند پیشنهاد ها الزم را به منظور حداقل نمودن هزینه های موجود به 

هیئت نظارت ارائه نمایند.
تبصره2 ـ چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین و مقرراتی را در دستگاه های مشمول در 
ارتباط با شرایط صدور مجوز ها و پروانه ها زائد و نامناسب تشخیص دهند، می توانند مراتب را 

به هیئت نظارت اعالم نمایند.
ماده21 ـ ترتیب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیئت نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن 

به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیئت نظارت خواهد رسید.
ماده22 ـ اعضای هیئت نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید رییس جمهور 

تعیین می شوند.

فصل ششم ـ بهبود فضای کسب وکار
ماده23 ـ دستگاه مشمول موظف اند اقدمات الزم را برای بهبود رتبه بین المللی ایران در کسب 
و کار به نحو مقرر در این آیین نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطالعات و استانداردهای 

بین المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این
همکاری  سازمان  با  بین المللی  استانداردهای  و  اطالعات  با  متناسب  تا  دهد  قرار  دستگاه ها 

نمایند.
ماده24 ـ سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه های مشمول را در بهبود فضای 
کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین المللی کشور هر شش ماه یکبار رسیدگی و نتایج را به 

هیئت نظارت گزارش نماید.

فصل هفتم ـ مقررات عمومی
ماده 25ـ به منظور اصالح فرآیندهای صدور مجوز، دستگاه های مشمول مکلف اند آسیب شناسی 
موضوع این آیین نامه را به صورت ساالنه مبتنی بر پژوهش های علمی و مطالعات کارشناسی 

انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند.
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به  موردنیاز  اطالعات  ارائه  در  یکسان سازی  و  تمرکز  رویه،  ایجاد وحدت  به منظور  ماده 26ـ 
سرمایه گذاران خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم 

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب 1381 و
سازمان های امور اقتصادی و دارایی استان ها، تنها دستگاه های متولی اطالع رسانی در موضوع 

سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی هستند.
ماده27ـ در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده 
)2( این آیین نامه، ستاد سرمایه گذاری یا هیئت رسیدگی می تواند تخلف مسئول یا مسئوالن 
دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیئت تخلفات اداری ذی ربط معرفی 
نماید. متخلفان به مجازات مقرر دربندهای » د« به بعد ماده )9( قانون رسیدگی به تخلفات 

اداری ـ مصوب 1372 ـ محکوم می شوند.
ماده28ـ درصورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال 

یابد، وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین نامه اجرایی آن الزم االتباع خواهد بود.
ماده29ـ شرایط و فرآیند زدایی صدور انواع مجوز ها باید به گونه ای باشد که با پذیرفته شدن 
تولید،  نظام  در  افزایش سرعت  به  منجر  جهانی  تجارت  سازمان  در  ایران  اسالمی  جمهوری 

کسب وکار، سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی کشور شود.
به روزرسانی  و  انتشار  اجرایی،  دبیر خانه  تشکیل  به منظور  الزم  اعتبارات  و  منابع  ماده30ـ 
اطالعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه موردنیاز برای فعالیت هیئت نظارت 
هرساله پیش بینی و برای تخصیص اعتبارات الزم در قالب بودجه ساالنه به معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی رییس جمهور پیشنهاد می شود.
ماده31ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین نامه را هر 

شش ماه یک بار به رییس جمهور ارائه نماید.
امر  در  تسریع  و  تسهیل  مورد  در  هیئت وزیران  تصویب نامه های  در  مذکور  مقررات  ماده32ـ 
قلمرو های  برای بخش های غیردولتی در  اقتصادی  فعالیت های  سرمایه گذاری و صدور مجوز 

مجاز که مغایر با مفاد این آیین نامه است، از تاریخ ابالغ این آیین نامه لغو
می شود.

2-6 ( پرسش و پاسخ های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی 
1-2-6( اطالعات عمومی

1- آیا سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز است؟ 
سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسالمی ایران بر اساس مقررات جاری کشور مجاز هست. 
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هر سرمایه گذار خارجی می تواند به منظور عمران و آبادی و فعالیت های تولیدی در هر زمینه ای 
اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی مبادرت به سرمایه گذاری نماید. لیکن ازنظر دولت 
جمهوری اسالمی ایران، فقط سرمایه گذاری هایی مشمول مزایا و حمایت های قانون تشویق و 
حمایت سرمایه گذاری خارجی )قانون سرمایه گذاری خارجی( قرار می گیرند که مجوز الزم را 

بر اساس این قانون دریافت نموده باشند
2- هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی چیست ؟ 

هدف از پذیرش سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت های 
شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مهارت های مدیریتی و ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان 

صادراتی کشور می باشد.
3- سرمایه گذاری خارجی در چه قالب حقوقی و قراردادی قابل انجام است ؟

سرمایه گذاران خارجی در چارچوب کلیه روش های مشارکت حقـوقی )به صورت سرمایه گذاری 
مستقیم( و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی، انواع روش های 
روش های  انواع  و  متقابل  بیع  مدنی،  مشارکت  روش های  در چارچوب  که  است  مالی  تأمین 

ساخت، بهره برداری و واگذاری صورت می گیرد.
4- ویژگی های ناظر بر انواع روش های سرمایه گذاری خارجی کدام است ؟

الف-مشارکت حقوقی)سرمایه گذاری مستقیم(:
منظور از مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی 
اعم از موجود یا جدید می باشد . میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی، در شرکت 
ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، در 

مدیریت و اداره امور شرکت نقش دارد.
ب-ترتیبات قراردادی:

متقابل،  بیع  مدنی،  روش های  شامل  قراردادی  ترتیبات  چارچوب  در  خارجی  سرمایه گذاری 
ساخت، بهره برداری و واگذاری می باشد و در کلیه بخش های قابل انجام است . بازگشت سرمایه 
و منافع حاصله در این گونه سرمایه گذاری ها صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری 

بدون اتکاء به تضمین دولت ها، بانک ها و شرکت های دولتی میسر می باشد
5-  سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چه بخش هایی مجاز است ؟

سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه زمینه هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز 
است، قابل انجام می باشد.

6- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی، در چه بخش هایی مجاز است ؟
در  که  بخش هایی  در  لیکن  است  مجاز  اقتصادی  بخش های  کلیه  در  سرمایه گذاری خارجی 
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مندرج  قراردادی  ترتیبات  چارچوب  در  فقط  خارجی  سرمایه گذاری  می باشد،  دولت  اختیار 
دربند ب ماده 3 قانون سرمایه گذاری خارجی، قابل انجام است.

7- چه نوع تشکل حقوقی برای تحقق یک سرمایه گذاری خارجی تجویز می شود ؟
طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است که از بین 
آن ها تشکیل »شرکت سهامی« که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود به عنوان رایج ترین و 
مقبول ترین شکل تشکل حقوقی تجویز می شود ) برای اطالع بیشتر به راهنمای تشکیل شرکت 

سهامی در ایران، به انتشارات سازمان سرمایه گذاری مراجعه شود(.
8- آیا برای سرمایه گذاری خارجی در ایران داشتن شریک محلی الزامی است؟

به علت آشنایی  الزامی نیست ولی معموالً سرمایه گذاران خارجی  البته داشتن شریک محلی 
طرف های ایرانی با شرایط کار، مقررات و روابط اداری و استفاده از امکانات محلی که می تواند از 
طریق طرف های مناسب ایرانی در اختیار گذاشته شود، تمایل دارند شریک محلی داشته باشند.

9- حد مجاز سرمایه گذاری خارجی چه میزان است؟
مستقیم  برای سرمایه گذاری  میزان سرمایه گذاری  و  مشارکت  درصد  ازنظر  هیچ محدودیتی 

خارجی در جمهوری اسالمی ایران وجود ندارد.
قانون   )2( ماده  )د(  دربند  مذکور   %35 و   %25 نسبت های  از  منظور  بنابراین   -10

سرمایه گذاری خارجی چیست ؟
نسبت های مذکور ارتباطی به درصد سرمایه گذاری خارجی در هر مورد سرمایه گذاری ندارد 
و همان طور که در سؤال 9 گفته شد هیچ محدودیتی به لحاظ درصد مشارکت خارجی در 
شرکت های ایرانی اعمال نمی شود. نسبت های یادشده ناظر به تعیین ارزش کاالها و خدمات 
تولیدی سرمایه گذاری خارجی در کل اقتصاد کشور هست که در هر بخش و زیر بخش )رشته( 

اقتصادی در زمان صدور مجوز، سرمایه گذاری خارجی محاسبه می گردد.
11- آیا سرمایه گذاری خارجی در صنایع باالدستی نفت و گاز مجاز می باشد؟

سرمایه گذاری خارجی بصورت مستقیم در فعالیت های باالدستی نفت و گاز مجاز نیست. ولی 
پذیرش سرمایه گذاری خارجی در این زمینه ها در چارچوب ترتیبات قراردادی امکان پذیر است.
12- آیا کاربرد اسامی و نام های تجاری خارجی در سرمایه گذاری های خارجی مجاز است؟

کاربرد اسامی و نام های تجاری در کلیه زمینه ها مجاز می باشد.
13- آیا سرمایه گذاری خارجی در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق 

بهادار مجاز است؟
منعی برای سرمایه گذاری خارجی در شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار 
در  پذیرفته شده  شرکت های  سهام  خرید  به  عالقه مند  خارجی  سرمایه گذاران  و  ندارد  وجود 
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بورس می توانند قبل از خرید، نظر مساعد سازمان سرمایه گذاری را برای برخورداری از پوشش 
قانون سرمایه گذاری خارجی اخذ و سپس مبادرت به خرید سهام در بورس نمایند.

ویژه  منطقه  چند  حاضر  حال  در  و  چیست  اقتصادی  ویژه  مناطق  از  منظور   -14
اقتصادی در کشور وجود دارد؟

مناطق ویژه اقتصادی مناطق محصور گمرکی می باشند که ورود کاال، ماشین آالت و تجهیزات 
به آن مناطق از شمول مقررات صادرات واردات مستثنا هست. در حال حاضر 22 منطقه ویژه 

اقتصادی در کشور وجود دارد.
تجاری-صنعتی،مناطق  آزاد  مناطق  در  بین سرمایه گذاری خارجی  تفاوتی  آیا   -15

ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی وجود دارد؟
سرمایه گذاری در مناطق آزاد، تابع مقررات خاص سرمایه گذاری در این مناطق می باشد. منظور 
و در حال  آزاد« شناخته شده اند  به عنوان »مناطق  قانوناً  مناطقی هستند که  آزاد،  مناطق  از 
حاضر شامل هفت منطقه قشم، کیش، چابهار، انزلی، الوند، ارس و ماکو می باشد. مناطقی که 
تحت عنوان »مناطق ویژه اقتصادی« از آن ها یاد می شود جزئی از سرزمین اصلی می باشند 
می گردد.  تلقی  اصلی  سرزمین  در  سرمایه گذاری  به مثابه  ویژه  مناطق  در  سرمایه گذاری  و 
اسالمی  قلمرو جمهوری  به  قانون سرمایه گذاری خارجی  دامنه شمول  به  توجه  با  درهرحال 
ایران، سرمایه گذاری های خارجی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسالمی ایران 
صورت می گیرد نیز می توانند از مزایای قانون مزبور مشروط به طی تشریفات قانونی برای اخذ 

مجوز سرمایه گذاری برخوردار شوند.
16- فرق بین »شرکت ایرانی« و »شرکت خارجی« از حیث قوانین ایران چیست؟

برسد، حتی  ثبت  به  و  تشکیل  ایران  تجارت  قانون  که طبق  است  ایرانی« شرکتی  »شرکت 
اگر سهام الشرکه این شرکت ها صد در صد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته 
باشد. »شرکت های خارجی« شرکت هایی هستند که شعبه یا نمایندگی آن ها در ایران به ثبت 

می رسد و محل ثبت شرکت مادر در خارج از ایران می باشد.
17- آیا تأسیس شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران امکان پذیر است ؟

بلی، هر شرکت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تکالیف قراردادی و فعالیت های 
بازاریابی و غیره می تواند مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی شرکت مادر در ایران نماید. برای 
تأسیس شعبه و نمایندگی، مقررات خاصی حاکم است و متقاضیان باید مستقیماً به اداره کل 

ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند.
18- آیا تأسیس شعبه و نمایندگی به عنوان سرمایه گذاری خارجی قلمداد می شود؟

هرگونه  و  نمی گردد  قلمداد  خارجی  سرمایه گذاری  نمایندگی،  یا  و  شعبه  تأسیس  خیر، 
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ایرانی  یا مشارکت در یک شرکت  و  ایرانی  از طریق تشکیل یک شرکت  باید  سرمایه گذاری 
صورت  قراردادی  ترتیبات  چارچوب  در  یا  و  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری های  در  موجود 

پذیرد ) برای اطالع بیشتر به سؤاالت 3 و 4 مراجعه شود(.
آن ها  در  تسهیالتی  چه  و  هستند  ویژگی هایی  چه  واجد  صنعتی  شهرک های   -19

فراهم است؟
شهرک های صنعتی شهرک هایی هستند که توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران وابسته 
از  به صورت شهرک های  و در قطب های صنعتی  و معادن در سراسر کشور  وزارت صنایع  به 
از شهرک ها  برخی  در  می باشند. حتی  سرمایه گذاران  استفاده  آماده  و  طراحی  پیش ساخته، 
کارخانه ها و کارگاه های صنعتی به صورت ساخته شده آماده واگذاری می باشند. نکته مهم در 
و  تلفن  و  گاز  برق،  آب،  قبیل  از  زیربنایی  خدمات  بودن  آماده  و  دسترسی  شهرک ها،  این 

دسترسی به شبکه های عمده حمل ونقل کشور می باشد.
عالوه بر زیرساخت های مذکور طیف وسیعی از خدمات وتسهیالت الزم برای واحدهای مستقر 

در شهرک ها و نواحی صنعتی ارائه می گردد اهم این تسهیالت عبارت اند از:

و  فنی  بخش کمک های  دو  در  بانکی  تسهیالت  دریافت  برای  واحدهای صنعتی  معرفی   -1
اعتباری و نوسازی صنایع

صنایع  سرمایه گذاری  ضمانت  صندوق  از  بانکی  ضمانت نامه  اخذ  جهت  واحدها  معرفی   -2
کوچک برای جبران کسری وثایق 

3-برگزاری دوره های آموزشی برای شاغلین واحدهای صنعتی و پرداخت یارانه آموزشی
4- برگزاری تورهای صنعتی جهت آشنایی با واحدهای صنعتی موفق و پرداخت یارانه

2-2-6( قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
20- قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسالمی ایران چیست؟

قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی ایران، » قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری« خارجی 
مصوب سال 1381 شمسی )2002 میالدی ( می باشد که در این مجموعه با عنوان » قانون 
سرمایه گذاری خارجی « از آن یاد خواهد شد. دامنه شمول این قانون به کل قلمرو جمهوری 
اسالمی ایران تسری دارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند بر اساس این قانون در کشور 

سرمایه گذاری کنند.
21-  نقش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ارتباط با سرمایه گذاری 

خارجی در مناطق آزاد چیست؟
هرچند سرمایه گذاری خارجی در » مناطق آزاد تجاری- صنعتی « تابع مقررات سرمایه گذاری در 
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مناطق آزاد است ولی این امکان میسر است که سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون سرمایه گذاری 
خارجی در مناطق آزاد سرمایه گذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یادشده برخوردار شوند.

22- منظور از » حمایت « در قانون سرمایه گذاری خارجی چیست؟
منظور از حمایت؛ برخورداری از حقوق و مزایای خاصی است که به موجب قانون سرمایه گذاری 
خارجی به سرمایه گذار تعلق می گیرد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری هایی که از طریق این قانون 

انجام نشوند، از چنین حقوقی برخوردار نخواهند بود.
23- این حقوق و مزایا کدم اند؟

بارزترین حقوقی که بر اساس قانون مذکور به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد، شامل موارد 
ذیل می باشد:

-حق انتقال سود و سرمایه و منافع آن به ارز خارجی.
-حق دریافت خسارت ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن سرمایه خارجی.

- دریافت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت که موجب ممنوعیت یا توقف اجرای 
قراردادهای مالی سرمایه گذار خارجی گردد.

-برخورداری از رفتار یکسان و برابر با سرمایه گذاران داخلی.
24- آیا تسهیالت و مزایای دیگری نیز به سرمایه گذار خارجی تعلق می گیرد؟

بلی، سایر تسهیالت و مزایای مندرج در قانون سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن به 
شرح ذیل می باشد:

- انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی.
- انتقال اصل و سود تسهیالت مالی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی.

-امکان ارجاع اختالفات سرمایه گذاری به محاکم داوری بین المللی.
 -استفاده از کارشناسان خارجی در امور مربوط به پروژه های سرمایه گذاری.

-انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به کشور.
-نگهداری ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور.

-عدم الزام به رعایت ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل.  
25- در مجوز سرمایه گذاری چه مسائلی عنوان می گردد؟ 

نحوه  و  نوع  خارجی،  و  ایرانی  شرکای  سرمایه گذاری،  مورد  زمینه  سرمایه گذاری،  مجوز  در 
سرمایه گذاری، درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع 

حاصله و سایر شرایط مربوط به طرح مورد سرمایه گذاری ذکر می گردد. 
26- چه اشخاصی می توانند در جمهوری اسالمی ایران سرمایه گذاری نمایند؟  

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و یا شرکت ها، مؤسسات و سازمان های بین المللی و 
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همچنین اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی دارای سرمایه با مشاء خارجی، می توانند طبق 
از مزایای  و  نموده  به سرمایه گذاری در کشور  قانون سرمایه گذاری خارجی مبادرت  مقررات 

قانون برخوردار شوند.
27- آیا سرمایه گذاری ایرانیان می تواند مشمول قانون سرمایه گذاری خارجی قرار گیرد؟  
بلی، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی همانند اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می توانند بر 
اساس قانون سرمایه گذاری خارجی در ایران سرمایه گذاری نموده و از مزایای قانون برخوردار 
شوند مشروط به اینکه سرمایه وارده ایشان مشاء خارجی داشته باشد و عالوه بر این سرمایه گذار 

مستنداتی که مؤید فعالیت های اقتصادی و تجاری ایشان در خارج باشد، ارائه نماید.
28- آیا مجوز سرمایه گذاری دارای مدت اعتبار مشخصی است؟  

بلی، چنانچه سرمایه گذار خارجی پس از صدور مجوز در مدت مشخص که به اقتضای طرح 
ورود  به  اقدام  تعیین می گردد،  هیئت سرمایه گذار خارجی  تشخیص  به  مورد سرمایه گذاری 

بخشی از سرمایه به کشور ننماید، مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلقی می گردد.
29- تمدید مهلت اعتبار مجوز سرمایه گذاری چگونه قابل انجام است؟

سرمایه گذار خارجی می تواند قبل از پایان مهلت اعتبار مجوز، با ارائه دالیل قانع کننده درخواست 
بررسی و در  را  بنماید. هیئت سرمایه گذاری، درخواست تمدید  را  اعتبار مجوز  تمدید مدت 

صورت موافقت، مهلت مجددی را برای ورود سرمایه تعیین می نماید.
30- آیا شرکت های دولتی خارجی نیز می توانند در چارچوب قانون سرمایه گذاری 

خارجی، اقدام به سرمایه گذاری در ایران بنماید ؟
به  اقدام  قانون سرمایه گذاری خارجی  نیز می توانند در چارچوب  شرکت های دولتی خارجی 

سرمایه گذاری در ایران نموده و از مزایای قانون یادشده برخوردار شوند.
31- زمینه های سرمایه گذاری خارجی در ایران کدام است ؟

اعم  تولیدی  بوده و همه زمینه های  ایران بسیار متنوع  زمینه های سرمایه گذاری خارجی در 
فعالیت های  و  به عمران  فعالیت هایی که  و مجموعه  از صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی 

تولیدی منجر می شود را شامل می گردد.
32- آیا انجام فعالیت های صرفاً تجاری می تواند سرمایه گذاری خارجی محسوب شود؟

انجام  لیکن  نمی شود،  محسوب  خارجی  سرمایه گذاری  تجاری،  صرفاً  فعالیت های  انجام 
فعالیت های تجاری که مکمل فعالیت های تولیدی در طرح های مصوب باشد، امکان پذیر است.

33- آیا سرمایه گذاری خارجی در بخش خدمات تحت پوشش قرار می گیرد؟
قانون سرمایه گذاری خارجی  پوشش  تحت  امور خدماتی می تواند  در  سرمایه گذاری خارجی 

قرارگرفته و از مزایای قانون یادشده برخوردار شود.
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به  34- آیا حمایت دولت بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی به طور خودبه خود 
سرمایه گذاری های خارجی تسری می یابد ؟

برقراری حمایت دولت نسبت به سرمایه گذاری های خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه گذاری 
بر اساس قانون یادشده می باشد.

35- سرمایه گذاری خارجی که قباًل انجام شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار 
نبوده است، چگونه و در چه زمانی می تواند از پوشش قانون برخوردار شود؟

انجام شده و تحت پوشش قانون نبوده اند در هر زمان پس  سرمایه گذاری هایی که درگذشته 
جدید  ارزش افزوده  ایجاد  به  مشروط  سرمایه گذاری  مجوز  اخذ  برای  پذیرش  مراحل  طی  از 

می توانند تحت پوشش قانون قرار گیرند.
36- آیا امکان سرمایه گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد ؟

یا  جدید  سرمایه گذاری  یک  بین  تفاوتی  خارجی  سرمایه گذاری  قانون  و  مقررات  ازنظر 
سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و کلیه سرمایه گذاران خارجی می توانند 
در هر زمان مبادرت به سرمایه گذاری در یک طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. 
البته در بنگاه های موجود پذیرش سرمایه گذاری ضمن اینکه منوط به اخذ مجوز سرمایه گذاری 
ارتقاء  افزایش سرمایه گذاری،  ایجاد ارزش افزوده جدید درنتیجه  می باشد می بایست منجر به 

مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری در همان بنگاه گردد.
37- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود چگونه قابل پذیرش است؟
ازنظر مقررات پذیرش، این گونه سرمایه گذاری ها نیز در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش 
ارزش افزوده جدید، می توانند تحت پوشش  ایجاد  به  برای اخذ مجوز سرمایه گذاری مشروط 

قانون قرارگرفته و از مزایای قانون بهره مند شوند.
موجود  شرکت  یک  در  باشد  داشته  تمایل  خارجی  سرمایه گذار  یک  اگر   -38
افزایش  برای  گیرد،  اختیار  در  را  شرکت  سهام  از  بخشی  و  نماید  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری، چه راهکارهایی وجود دارد؟
یا  و  جدید  سهام  پذیره نویسی  طریق  از  سهام،  خرید  به غیراز  می تواند  خارجی  سرمایه گذار 
استفاده از حق تقدم سایر سهامداران موجود مبادرت به مشارکت در افزایش سرمایه شرکت 

نماید.
حقوقی  قالب  چه  (در   BOT( واگذاری  و  بهره برداری  ساخت،  قراردادهای   -39

قابل اجرا می باشد؟
ساختارهای قابل توصیه برای قراردادهای BOT و امثالهم ) نظیر BOOT و BOO و..( می تواند 
از طریق ثبت شعبه سرمایه گذار خارجی در ایران و یا تشکیل یک شرکت ایرانی )شرکت پروژه( 
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تحقق یابد.
40- منظور از حقوق مالکانه چیست؟ 

منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی و یا حقوق اکتسابی ناشی از 
قرارداد می باشد که در قانون سرمایه گذاری خارجی مورد شناسایی قرارگرفته و حسب مورد به 

حقوق مالکیت، بهره برداری و انتفاع و ... تسری می یابد.
41- منظور از واگذاری حقوق مالکانه در طرح های BOT چیست؟ 

حقوق مالکیت و یا حقوق مالکانه و به طورکلی حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد مربوطه می باشد 
که می تواند به طرف ایرانی قرارداد واگذار شود.

42- آیا داشتن حساب بانکی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی 
مجاز است؟

افتتاح حساب بانکی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه گذاری های خارجی 
مجاز است و هدف از این تسهیالت دسترسی مستقیم سرمایه گذاری خارجی به ارز حاصل از 

صادرات، برای دریافت سود سهام و سایر پرداخت هایی که باید به وی انجام شود، می باشد.
43- آیا الزامی از حیث برگشت ارز حاصل از صادرات برای شرکت های مشترک و 

واحدهای سرمایه پذیر وجود دارد؟  
خیر. به طورکلی هیچ گونه تعهدی برای برگشت ارز حاصل از صادرات اخذ نمی شود و ارز حاصل 
از صادرات در اختیار صادرکننده می باشد تا به هر نحو که خود تشخیص دهد مورداستفاده 

قرار دهد.
44- آیا سرمایه گذار خارجی می تواند سرمایه خود را بیمه کند؟ چگونه بیمه ای؟

نزد   ) سیاسی   ( غیرتجاری  مقابل خطرات  در  را  خود  سرمایه  می تواند  خارجی  سرمایه گذار 
موسسه بیمه سرمایه گذاری کشور متبوع خود، بیمه نماید. چنانچه براثر قرارداد بیمه وجوهی 
به سرمایه گذار پرداخت شود، موسسه بیمه گر می تواند در مقام جانشین سرمایه گذار، مطالبه 

خسارت پرداختی ناشی از حقوقی را که اصالتاً به سرمایه گذار تعلق داشته بنماید.
45- اختالفات فی مابین سرمایه گذاران داخلی و خارجی و یا سرمایه گذاران خارجی 

و دولت به کدام مرجع قابل ارجاع است ؟
به مرجع  یا  یا خارجی  به محاکم داخلی  اختالفات  ارجاع  و  به طورکلی چگونگی حل وفصل   
داوری بین المللی بین سرمایه گذاران ایرانی و خارجی تابع توافق بین سرمایه گذاران می باشد و 
بعنوان یک توافق داخلی تلقی می گردد. الکن در مواردی که طرف دعوی سرمایه گذار خارجی، 
رعایت  به  منوط  داوری  به  یا  به محکمه  اختالف  ارجاع  باشد  ایرانی  دولتی  یا بخش  شرکت 
تشریفات قانونی مربوطه توسط طرف دولتی ایرانی می باشد. بنابراین اصل ارجاع اختالف به 
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محاکم و داوری ) بین المللی( مبتنی به توافق قبلی بین دولت ایران و دولت متبوع سرمایه گذار 
خارجی در قراردادهای دو جانبه امری پذیرفته شده است.

46- نحوه تملک زمین در طرحهای سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟
در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین 
بنام شرکت بعنوان یک هویت ایرانی، مجاز است »شرکت ایرانی« شرکتی است که صرف نظر از 
هویت و میزان مشارکت شرکاء آن طبق قانون تجارت در ایران تشکیل و به ثبت رسیده باشد. 
مالکیت بر زمین بنام اشخاص خارجی اعم از شخص حقیقی یا شرکت و یا شعبه که هویت 

خارجی دارند طبق سرمایه گذاری خارجی مجاز نیست.

3-2-6( نظام پذیرش
ایران  47- متولی پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسالمی 

چه سازمانی است؟
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران بعنوان تنها نهاد مرکزی دولتی است 
که براساس قانون متولی امر پذیرش و برقراری حمایت نسبت به سرمایه های خارجی طبق 
سرمایه گذاری  سازمان  توسط  خارجی  سرمایه گذاری  مجوز  می باشد.  خارجی  سرمایه گذاری 

صادر می شود.
48- آیا اخذ مجوز سرمایه گذاری برای کلیه سرمایه گذاری های خارجی الزامی است؟
بلی، اخذ مجوز برای سرمایه گذاری های خارجی که بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی انجام 
می شوند، الزامی است . مجوز اینگونه سرمایه گذاری ها با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی 

صادر می شود. به عبارت دیگر هر مورد سرمایه گذاری خارجی نیاز به اخذ مجوز خاص دارد.
49- مراحل صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی کدام است؟ چه مدارکی برای صدور 

این مجوز الزم است؟
رسمی  درخواست  با  می باشد.  ساده  و  کوتاه  بسیار  سرمایه گذاری  مجوز  صدور  مراحل 
سرمایه گذاری خارجی خطاب به سازمان سرمایه گذاری، موضوع ظرف 15 روز کاری به هیأت 
می گردد.  صادر  سرمایه گذاری  مجوز  آن  از  پس  و  شود  می  گزارش  خارجی  سرمایه گذاری 
مدارک الزم شامل فرم درخواست سرمایه گذاری و سایر مدارکی است که فهرست آنها در فرم 

درخواست درج شده است.
50- سازمان سرمایه گذاری چه خدماتی به سرمایه گذاران خارجی ارایه می دهد؟

سازمان در همه مسایلی که سرمایه گذار خارجی با آن مواجه است می تواند مورد خطاب و 
مشاوره قرار گیرد. در این ارتباط سرمایه گذار از طریق مرکز خدمات سرمایه گذاری مستقر در 
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سازمان، همواره با یک سازمان تماس مستقیم خواهد داشت که این امر موجبات صرفه جویی 
در وقت و هزینه ها را بدنبال دارد.

51- منظور از مرکز خدمات سرمایه گذاری چیست؟
مرکز خدمات سرمایه گذاری بعنوان کانون مراجعات سرمایه گذاران خارجی در محل سازمان 
تشکیل شده است. در این مرکز نمایندگان دستگاه های اجرائی که مرتبط با امور سرمایه گذاری 
امور اجرائی مربوط  یافته و بطور مستمر پاسخگوی کلیه سئواالت و پیگیر  هستند، استقرار 
به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت های خود می باشند. مراجعه به مرکز موجب 
می گردد، سرمایه گذاران در وقت و انرژی خود صرفه جویی نموده و در سریعترین زمان مسائل 

خود را پیگیری و اجرا نمایند.
خدمات  خارجی  سرمایه گذاران  به  مشاوره ای  خدمات  بر  عالوه  سازمان  آیا   -52

دیگری نیز ارایه می دهد؟
سازمان عالوه بر خدمات مشاوره ای که در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، خدمات زیر نیز 

به سرمایه گذاران ارایه می دهد:
- ارایه اطالعات در خصوص کلیه قوانین و مقررات ناظر و مربوط به سرمایه گذاری خارجی.

- معرفی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در کشور.
- هماهنگی و انجام استعالمات الزم با سازمان های مختلف در مورد پیشنهادات سرمایه گذاری.

- پیداکردن شرکاء و طرف های مناسب اعم از داخلی و خارجی.
- انجام امور جاری و تالش در جهت حل و فصل اختالفات سرمایه گذاران. 

- برنامه ریزی و تدارک الزم برای انجام مالقات ها و برگزاری جلسات با سازمان های مختلف.

4-2-6( سرمایه گذاری خارجی
53- اشکال سرمایه خارجی چیست ؟

اشکال سرمایه خارجی در قانون سرمایه گذاری خارجی بسیار متنوع می باشد و عالوه بر سرمایه 
نقدی شامل کلیه اشکال غیر نقدی اعم از ماشین آالت، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه، دانش 
فنی، و خدمات تخصصی نیز می گردد. )برای اطالع بیشتر به ماده )2( آئین نامه اجرایی قانون 

تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مراجعه شود(.
54- آیا همه نوع ارز خارجی برای ورود سرمایه نقدی قابل قبول است؟

فقط ارزهایی به عنوان سرمایه نقدی قابل ثبت می باشند که از نظر بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان ارز قابل قبول تلقی شوند.

55- سرمایه نقدی چگونه به کشور وارد می شود؟
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سرمایه نقدی خارجی باید از مجرای سیستم بانکی و یا مجاری رسمی مورد تأیید بانک مرکزی 
به کشور وارد شود. بدیهی است که ارزهای وارده باید جزو ارزهای قابل قبول بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران باشد.
56- آیا ارز نقدی وارده به کشور می بایست به ریال تسعیر گردد؟

آن بخش از ارز نقدی وارده که به تشخیص سرمایه گذار می بایستی به ریال تبدیل شود از 
طریق سیستم بانکی توسط بانک دریافت کننده به نرخ روز بانک خریداری شده و معادل ریالی 

ارز وارده به حساب شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز می گردد.
57- آیا سرمایه گذار خارجی می تواند ارز نقدی وارده را به ریال تسعیر ننماید و برای 
پرداخت بهای برخی از سفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایه گذاری استفاده کند؟

ارز نقدی همانطوریکه می تواند به ریال تبدیل شود، این امکان فراهم است که بصورت ارز در 
حساب ارزی شرکت مشترک یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر سپرده شده و با نظارت سازمان 
سرمایه گذاری برای پرداخت سفارشات خارجی و یا سایر هزینه های ضروری طرح موردنظر عیناً 
مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری سرمایه بصورت ارز بدون تبدیل، سرمایه گذار را از نوسانات 
نرخ ارز مصون نگهداشته و به وی امکان می دهد در زمان مناسب به تشخیص خود از آن 

استفاده نماید.
58- تسعیر ارزهای وارده با چه نرخی انجام می شود؟

نرخ قابل محاسبه برای آورده نقدی سرمایه گذاران خارجی، نرخ رایج در شبکه پولی رسمی 
کشور و یا نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی است.

59- آیا برای تقویم سرمایه خارجی ارزیابی آن الزم است؟
بلی، تقویم ارزش سرمایه اعم از اینکه سرمایه نقدی یا غیر نقدی باشد ضروری است . در مورد 

سرمایه نقدی و غیرنقدی نرخ تبدیل بانک در روز ورود، مبنای ارزیابی قرار می گیرد.
60- ورود ماشین آالت، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه )سرمایه غیرنقدی( مستلزم 

طی چه تشریفاتی است؟
اصوالً ورود سرمایه غیرنقدی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی تابع تشریفات ورود کاالی 
تجاری نیست و صرفاً به پیشنهاد سازمان سرمایه گذاری اقالم غیرنقدی از هر قبیل براساس 
فهرستی که قباًل به تصویب رسیده و ثبت آماری)ثبت سفارش( آن در وزارت بازرگانی انجام 

شده باشد، مستقیماً قابل ورود به کشور می باشد.
61- آیا این بدان معناست که ورود سرمایه غیر نقدی نیاز به اخذ گواهی عدم ساخت، 

تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی ندارد؟
همینطور است. برای ورود سرمایه غیرنقدی نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز و 
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گشایش اعتبار اسنادی و از این قبیل امور نمی باشد.
62- در مورد ورود دانش فنی چه ضوابطی باید رعایت شود؟

همانطور که در پاسخ به سوألهای 54 و60 گفته شد دانش فنی و خدمات تخصصی بعنوان اشکال 
دیگری از سرمایه خارجی شناخته شده و باید ارزیابی وسپس به عنوان سرمایه خارجی به ثبت 

برسند. البته قبل از مرحله ورود دانش فنی معموالً نظر وزارتخانه ذی ربط کسب می گردد.
63- آیا پرداخت حق لیسانس یا رویالتی مجاز است؟

یقیناً، در حالتی که دانش فنی قرارنیست به عنوان سرمایه خارجی به احتساب گرفته شود 
وجوه مربوطه و یا رویالتی مصوب، قابل پرداخت به عرضه کننده تکنولوژی می باشد.

به طرف های خارجی  یا رویالتی  لیسانس  برای پرداخت حق  قابل قبول  64-ضابطه 
چیست؟

در هر شیوه پرداخت، ارزش مواد اولیه وارداتی از خارج باید در محاسبه رویالتی و حق لیسانس 
دخالت داده شده و خالص مبلغ پس از کسر ارزش مواد وارداتی، قابل پرداخت به لیسانس 
بر  لیسانس  رویالتی و حق  براساس سیاست جاری، پرداخت  بعبارت دیگر   . دهنده می باشد 

مبنای ارزش افزوده داخلی محاسبه می گردد.
65- آیا امکان ثبت حق اختراع و عالئم تجاری در ایران وجود دارد؟

حقوق مالکیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع، عالئم و اسامی تجاری و غیره براساس 
قانون ثبت عالئم و اختراعات قابل ثبت و حمایت قانونی در ایران می باشد.

66- آیا ارایه فهرست سرمایه های غیرنقدی قبل از اقدام به ورود ضروری است؟
تفصیلی سرمایه های  به صورت  باید  ورود سرمایه  به  اقدام  از  قبل  بلی، سرمایه گذار خارجی 
غیرنقدی را که می خواهد به ایران وارد کند حاوی مشخصات فنی، نام سازنده، سال ساخت 
و قیمت به همراه کاتولوگ های مربوطه را به سازمان سرمایه گذاری تسلیم نماید. پس از آنکه 
فهرست به تأیید رسید از آن پس سرمایه غیرنقدی به تشخیص سرمایه گذار و در یک یا چند 

محموله بدون هیچگونه تشریفات خاصی قابل ورود به کشور می باشد.
67- آیا ورود دانش فنی نیاز به بررسی قبلی دارد؟

هرگونه بهای خدمات تخصصی اعم از اینکه به صورت سرمایه به کشور وارد شود یا اینکه درنظر 
باشد پرداخت هائی از آن بابت صورت پذیرد می بایستی متون قراردادهای مربوطه )در صورت 
گردد.  تسلیم  سرمایه گذاری  سازمان  به  خارجی  سرمایه گذاری  درخواست  همراه  به  وجود( 
سازمان سرمایه گذاری با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط در مورد ضرورت اخذ دانش فنی و بهای 

آن مشورت های الزم را انجام خواهد داد.
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5-2-6( انتقاالت ارزی
68- منظور از انتقاالت ارزی چیست؟

منظور از انتقاالت ارزی، انتقال کلیه وجوه اعم از وجوهی که در نتیجه عملکرد سرمایه خارجی 
بطور  انتقاالت  این  می باشد.  می گیرد،  صورت  ارز  بصورت  آن  انتقال  که  وجوهی  سایر  یا  و 

مشخص در دو طبقه بندی قرار می گیرند:
- انتقاالت سرمایه ای شامل سود سهام یا سود سرمایه، انتقال اصل سرمایه، عایدات سرمایه 

ای انتقال مبالغ مربوط به جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت و مصادره سرمایه خارجی. 
- سایر انتقاالت ارزی شامل کلیه انتقاالت ارزی ناشی از قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، 

کمک های فنی و مهندسی، اسامی و عالئم تجاری و قراردادهای مشابه
69- آیا محدودیتی به لحاظ میزان وجوه قابل انتقال اعمال می شود ؟

خیر، به لحاظ قانونی هیچ نوع محدودیتی از نظر مبلغ قابل انتقال و میزان انتقال در هر سال 
وجود ندارد.

70- تأمین ارز مربوط به انتقاالت ارزی چگونه صورت می گیرد؟
تأمین ارز برای انتقاالت ارزی سرمایه گذاری ها از طریق خرید ارز نظام بانکی و حسب مورد 
از محل ارز حاصل از صادرات یا ارایه خدمات سرمایه گذاری ها قابل تأمین است . در هر نحوه 

تأمین ارز برای انتقاالت ارزی در مجوز سرمایه گذار قید می گردد.
71- انتقاالت مربوط به سرمایه گذار خارجی مستلزم چه تشریفاتی است؟

اصوالً هر مورد انتقال ارز اعم از انتقاالت سرمایه ای و غیر آن با درخواست رسمی سرمایه گذار 
خارجی و یا شرکت مشترک و بنگاه سرمایه پذیر از طرف سرمایه گذار خارجی صورت می پذیرد 

و کلیه انتقاالت پس از کسر کسورات قانونی در وجه سرمایه گذار خارجی قابل پرداخت است.
72- دچنانچه براساس مقررات خاص یا تصمیم دولت اجازه صدور محصوالت طرح مورد 

سرمایه گذاری داده نشود چگونه ارز مربوط به انتقاالت سود و سرمایه تأمین می گردد؟
در موارد استثنایی که اجازه صدور داده نشود سرمایه گذار خارجی می تواند کاالی تولیدی 
خود را در بازار داخلی بفروش رسانده و ارز مربوطه را جهت انتقال از نظام، خریداری و انتقال 
دهد . بدیهی است سرمایه گذار در صورتی که تمایل داشته باشد می تواند مبادرت به صدور 

سایر کاالهای مجاز نماید.

6-2-6( مسائل مالیاتی و گمرکی
73- نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران چقدر است؟

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در ایران معادل 25 درصد درآمد مشمول مالیات می باشد. 
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)ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم(
شرکت های  و  ایرانی  شرکتهای  از  اعم  شرکت  نوع  همه  برای  مالیات  نرخ  آیا   -74

خارجی بطور یکسان اعمال می گردد؟
ایرانی و شرکت های خارجی )شعب و  از شرکت های  اعم  نوع شرکت  برای همه  مالیات  نرخ 
نمایندگی( 25 درصد است که بطور یکسان اعمال می گردد. )در مورد تفاوت بین شرکتهای 

ایرانی و خارجی به سئوال 16 مراجعه شود )ماده 105 ق.م.م و تبصره آن(.
بازاریابی  عملیات  به  صرفًا  که  خارجی  شرکت های  نمایندگی های  و  شعب  آیا   -75
و اطالع رسانی برای شرکت های »مادر« در خارج می پردازند، نیز مشمول پرداخت 

مالیات بردرآمد می باشند؟
برای  انجام معامله  بانکهای خارجی بدون داشتن حق  نمایندگیهای شرکتها و  خیر. شعب و 
بازاریابی و جمع آوری اطالعات اقتصادی در ایران برای شرکت »مادر« اشتغال دارند و برای 
جبران مخارج خود از شرکت »مادر« وجوهی دریافت مینمایند نسبت به آن مشمول مالیات 

بر درآمد نخواهند بود)تبصره2 ماده107 ق.م.م(
چگونه  ایران  در  خارجی  هواپیمایی  و  کشتیرانی  موسسات  بردرآمد  مالیات   -76

محاسبه می شود؟
مالیات مؤسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کاال و امثال آنها از 
ایران بطور مقطوع عبارتست از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد، 

اعم از اینکه وجوه مزبور در ایران یا مقصد یا در بین راه دریافت شود)ماده113 ق.م.م(.
77- آیا درآمدهای ناشی از قراردادهای انتقال تکنولوژی، ازقبیل دانش فنی، خدمات 
فنی و مهندسی، پرداخت های مربوط به حق لیسانس و رویالتی نیز در ایران مشمول 

مالیات می باشد؟
بلی، درآمد حاصل از واگذاری امتیازات و حقوق مربوطه در اینگونه قراردادها که درآمد اشخاص 
خارجی محسوب می گردد به مآخذ 20 درصد تا 40 درصد مجموع وجوهی که ظرف یکسال 
مالیاتی عاید اشخاص خارجی می گردد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد می باشد )تبصره 2 

ماده 105 و بند ب ماده 107 ق.م.م(.
78- نحوه اخذ مالیات از قراردادهای پیمانکاری چگونه است؟

ایران، نسبت به عملیات هر نوع کار  درآمد مشمول عملیات پیمانکاری اشخاص خارجی در 
ساختمانی، تأسیسات فنی و تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور یا حمل و نقل، تهیه 
طرح ساختمان ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبه فنی و ارایه تعلیمات 
و کمک های فنی ، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به مآخذ 12% کل دریافتی 
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ساالنه آن ها خواهد بود. )بند الف، ماده 107(، البته در موارد عملیات پیمانکاری که کارفرما 
وزارتخانه و مؤسسات و شرکت های دولتی یا شهرداری ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که 
از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط به آن که در 
قرارداد یا اصالحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم وتجهیزات بطور جدا از سایر اقالم قرارداد 

درج شده باشد، از پرداخت مالیات بردرآمد معاف خواهد بود )تبصره 2 ماده 107 ق.م.م(.
به  که  طرح هایی  در  اعمال  قابل  نرخ  و  مالیات  مشمول  درآمد  محاسبه  نحوه   -79

روش» ساخت، بهره برداری و واگذاری «انجام می شوند، چگونه است؟
محاسبه درآمد سرمایه گذاران خارجی که از طریق انعقاد قراردادهای »ساخت، بهره برداری و 
واگذاری« مبادرت به سرمایه گذاری در ایران می نمایند از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی آنها 
انجام می گیرد وپس از کسر هزینه های قابل قبول نرخ ثابت 25 درصد اعمال می گرد.) ماده 

106 و 105 ق.م.م(.
80- نحوه محاسبه مالیات حقوق کارشناسان خارجی چگونه است؟

نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی از 15 تا 35 درصد درآمد مشمول 
مالیات متناسب با طبقات درآمدی مختلف تعیین شده است ) ماده 131 ق.م.م(.

81- مالیات نقل و انتقال سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه 
میزان است؟  

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها در بورس، مالیات مقطوعی به میزان نیم 
0/5% ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول می گردد )تبصره 1 ماده 143 ق.م.م(.

82- مالیات نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها چه میزان است؟
از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تـقدم سهام و سهـم الشرکه مالیات مقطوعی 
به میزان 4% ارزش اسمی سهام و یا سهم الشرکه وصول می گردد) تبصره 2 ماده 143 ق.م.م(.

83- حقوق و عوارض گمرکی کدامند؟
حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کاال، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالهای 
وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد )4%( ارزش گمرکی کاالها تعیین می شود. به 
مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می 
شود حقوق ورودی اطالق می گردد )الیحه تجمیع عوارض هم اکنون در مجلس شورای اسالمی 

تحت بررسی است(.

7-2-6(تسهیالت و معافیت های مالیاتی وگمرکی
84- منظور از معافیت مالیاتی چیست و چه مواردی را شامل می شود؟  
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منظور از معافیت مالیاتی معافیت از پرداخت مالیات بردرآمد حاصل از فعالیت های صنعتی و 
معدنی و تولیدی می باشد. در ایران شرکت ها مکلفند مالیات سود سهام را که به عنوان مالیات 
اشخاص حقیقی نیز تلقی می گردد در منبع کسر و به حوزه مالیاتی مربوطه پرداخت کنند 

)ماده 132 ق.م.م(.
85- معافیت های مالیاتی کدام است و در چه شرایطی تعلق می گیرد؟  

الف( معافیت مالیاتی بخش صنعت، معدن و تولید
- درآمد مشمول مالیات ابزاری حاصل از فعالیتهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و 
خصوصی از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80 درصد و به مدت چهار سال از 

پرداخت مالیات معاف می باشد ) ماده 132 ق.م.م(.
- آن قسمت از سود ابزاری شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای بازسازی، توسعه، نوسازی و 
یا تکمیل واحدهای صنعتی و معدنی موجود و یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید در آن 

سال مصرف گردد از 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهد بود)ماده 138 ق.م.م(.
ب( معافیت مالیاتی بخش کشاورزی

درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و 
پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری و نوغانداری، احیای مراتع و جنگل ها و باغات و اشجار و 

نخیالت بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات معاف می باشند ) ماده 81 ق.م.م(.
ج( معافیت مالیاتی بخش گردشگری 

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  از  بهره برداری  پروانه  دارای  جهانگردی  و  ایرانگردی  تأسیسات  کلیه 
اسالمی هر سال از پرداخت 50 درصد مالیات متعلقه معاف خواهند بود )تبصره 3 ماده 132(

86- آیا شرایطی برای برخورداری از معافیت وجود دارد؟  
بلی، معافیت مالیاتی برای بخش های صنعتی و معدنی زمانی میسر است که واحدهای مربوطه 
خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران و 50 کیلومتری اصفهان و سی کیلومتری مراکز استانها 
و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت استقرارداشته باشند )شهرک های صنعتی 
این شرط مستثنی  از  یاد شده  و شهرهای  ها  استان  مراکز  کیلومتری  در شعاع 30  مستقر 

می باشد( )تبصره 2 ماده 132 ق.م.م(.
87- آیا استقرار واحدها در مناطق محروم موجب افزایش میزان و دوران معافیت 

مالیاتی می گردد؟
بلی، صد در صد )100%( درآمد مشمول مالیات کلیه واحدهایی که در مناطق محروم مستقر 

می باشند به مدت ده سال از معافیت مالیاتی برخوردار است )ماده 132 ق.م.م(.
88- آیا مشخص است مناطق محروم کدامند؟
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برنامه  و  اقتصادی فهرست مناطق محروم توسط سازمان مدیریت  توسعه  برنامه  آغاز هر  در 
ریزی و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران 

می رسد )تبصره 2 ماده 132 ق.م.م(.
ویژه  مناطق  واحدهای مستقر در  بین  تفاوتی  مالیاتی  از حیث بخشودگی  آیا   -89

اقتصادی با سایر مناطق سرزمین اصلی وجود دارد؟
از حیث بخشودگی مالیاتی هیچ تفاوتی میان سرزمین اصلی و مناطق ویژه اقتصادی وجود 

ندارد. در حقیقت رفتار مالیاتی در تمامی مناطق ویژه با سرزمین اصلی یکسان است.
90- آیا درآمد صادرات نیز از معافیت مالیاتی برخوردار است؟

بلی، صد در صد )100%( درآمد حاصل از صادرات محصوالت تمام شده صنعتی و کشاورزی 
وصنایع تبدیلی و تکمیل آن و پنجاه درصد )50%( درآمد حاصل از صادرات سایر کاالهای غیر 

نفتی از پرداخت مالیات معاف است )ماده 141 ق .م.م(
91- معافیت مالیاتی ترانزیت کاالبه چه صورت است؟ 

صد در صد )100%( درآمد حاصل از صادرات کاالهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران 
وارد شده یا می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند از 

شمول مالیات معاف است )بند ب ماده 141 ق.م.م(.
92- آیا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عالوه بر معافیت هایی که 
یا  از معافیت  تعلق می گیرد  و معدنی، کشاورزی و گردشگری  به واحدهای صنعتی 

بخشودگی مالیاتی دیگری نیز برخوردار می باشند؟
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نقل و انتقال سهام آنها از طریق کارگزار بورس انجام 

می گیرد معادل ده درصد )10%( مالیات آنها بخشوده می شود)ماده 143 ق.م.م(.
از  شوند  می  وارد  تولیدی  فعالیتهای  برای  که  تجهیزاتی  و  آالت  ماشین  آیا   -93

معافیت گمرکی برخوردارند؟
براساس قوانین جاری، ماشین آالت تولیدی به تشخیص وزارتخانه ذی ربط از پرداخت گمرکی 
عوارض  و  سود  مقررات،  برابر  اولیه  مواد  و  تجهیزات  برای  ولی  هستند  معاف  بازرگانی  سود 
بازرگانی دریافت می شود و لیکن تغییراتی در هزینه های گمرکی پس از تصویب الیحه تجمیع 

عوارض صورت می پذیرد.
94- آیا امکان ورود مواد اولیه بصورت ترانزیت و بعد صدور آن بصورت کاالی ساخته 

شده و برخورداری از معافیت گمرکی وجود دارد؟
بلی، به مواردیکه بصورت ترانزیت و به قصد تولید وارد می شوند معافیت گمرکی تعلق می گیرد 
و اگر به هر دلیلی این عوارض در ابتدا دریافت شده باشد پس از صدور کاالی تولید شده قابل 
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استرداد می باشد.

قیمتی  به چه  در گمرک  به کشور  وارده  دوم  تجهیزات دست  و  ماشین آالت   -95
ارزیابی می شود؟

کلیه کاالهایی که به کشور وارد می شود به قیمت نو در گمرک ارزیابی می گردد و فقط ماشین 
براساس قانون سرمایه گذاری  برای استفاده در خط تولید  آالت و تجهیزات دست دومی که 

خارجی به کشور وارد می شود به قیمت واقعی آن ) دست دوم ارزیابی می گردد(.

8-2-6(تسهیالت ورود و اقامت
96- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران چه تسهیالتی برای 

اخذ روادید ورود سرمایه گذاران و کارشناسان خارجی ارایه می دهد؟
سازمان سرمایه گذاری با معرفی سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان خارجی و بستگان درجه 
یک آنها به وزارت امور خارجه، امور مربوط به صدور روادید، اعم از روادید کوتاه مدت، بلندمدت 
و مکرر )تا سه سال با حق ورود و اقامت سه ماهه و قابل تمدید به مدت یکسال( را تسهیل 
می نماید. سرمایه گذاران خارجی یا شرکت های مشترک می توانند با ارسال فرم مشخصات افراد 
موردنظر و ذکر چگونگی نیاز به حضور ایشان در ایران، تقاضای روادید نمایند. الزم به ذکر 
است که تسهیالت سازمان سرمایه گذاری بدان معنی نیست که برای اخذ ویزا تنها از مسیر 
این سازمان اقدام شود، بلکه همگان می توانند طبق مقررات جاری مستقیماً به نمایندگی های 

جمهوری اسالمی ایران در خارج مراجعه و درخواست روادید نمایند.
97- آیا تسهیالتی برای اقامت و صدور پروانه کار نیز وجود دارد؟

به  این خصوص  در  را  و کمکهای الزم  در صورت ضرورت، سازمان سرمایه گذاری تسهیالت 
سرمایه گذاران خارجی ارایه خواهد داد.

9-2-6(متفرقه
98- ایران با چه کشورهایی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضاء نموده 

و در حال حـاضر الزم االجرا است؟
ایران از قبل از انقالب در سال 1964 با دو کشور فرانسه و آلمان موافقتنامه اجتناب از اخذ 
از اخذ مالیات مضاعف  انقالب 19 موافقتنامه اجتناب  از  مالیات مضاعف امضاء نموده و بعد 

با سایر کشورها به امضاء رسیده است که مراحل تصویب نهایی آنها در دست انجام می باشد.
از سرمایه گذاری  با چه کشورهایی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل  ایران   -99
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امضاء کرده است؟  
با 40 کشور موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری امضاء شده است که مراحل 

تصویب نهایی آنها در دست انجام است.
100- آیا در زمینه سرمایه گذاری، ایران موافقتنامه چند جانبه نیز امضاء نموده است؟
بلی، دولت جمهوری اسالمی ایران به موافقتنامه تشویق، تضمین و حمایت از سرمایه گذاری بین 
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی ملحق شده و همچنین در نظر است چنین موافقتنامه 

چند جانبه ای بین کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( نیز منعقد گردد.
101- آیا ایران عضویت در آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری را پذیرفته است؟

عضویت دولت جمهوری اسالمی ایران در آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری به تصویب 
رسیده است و هم اکنون مراحل نهایی آن در مجلس شورای اسالمی در دست انجام می باشد. 
با این حال حقوق سرمایه گذاری به لحاظ پوشش در مقابل خطرات غیر تجاری از طریق قانون 
تشویق و حمایت سرمایه های خارجی و موافقتنامه های دو جانبه و چند جانبه تشویق و حمایت 

متقابل از سرمایه گذاری کاماًل محفوظ می باشد.
102- سرمایه گذار بالقوه خارجی الزم است از چه قوانین و مقرراتی مطلع باشد؟

تأمین  اجرائی آن که  نمامه  آیین  و  قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی  بر  عالوه 
کننده حقوق اساسی سرمایه گذار خارجی است، مطالعه قوانین ذیل نیز توصیه می شود:

-قانون تجارت بخش شرکت های سهامی.
-قانون مقررات صادرات و واردات.

-قانون مالیاتهای مستقیم.
-قوانین و مقررات گمرکی.

-قانون کار به منظور اطالع از چگونگی استفاده از خدمات اتباع بیگانه.
- قانون ثبت عالئم و اختراعات، به منظور اطالع از حقوق مالکیت های صنعتی و معنوی.

3-6 (برخي  قوانین  و مقررات  مناطق  ویژه و آزاد تجاري  جمهوري  اسالمي  ایران 2
1-3-6( مناطق آزاد

الف ( قوانین
اقتصادي،  توسعه  و  آباداني، رشد  و  زیربنایي، عمران  امور  انجام  به منظور تسریع در   :1 ماده 
وکاال،  کار  بازار  تنظیم  مولد،  و  سالم  اشتغال  ایجاد  عمومي،  درآمد  افزایش  و  سرمایه گذاري 
حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، تولید و صادرات کاالهاي صنعتي و تبدیلي و ارائه 

 2- قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسالمي ایران، مصوب 1372/6/7 مجلس شوراي اسالمي و 1375/8/22 مجمع تشخیص 
مصلحت نظام.
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خدمات عمومي، به دولت اجازه داده مي شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاري و 
صنعتي براساس موازین قانوني و این قانون اداره نماید:

الف( منطقه آزاد جزیره کیش 
ب( منطقه آزاد قشم 

ج( منطقه آزاد چابهار 
تبصره 1: مناطق آزاد از تسهیالت و امتیازات این قانون برخوردار خواهند بود. 

تبصره 2: ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن ها بنابه پیشنهاد دولت و تصویب مجلس 
شوراي اسالمي خواهد بود. 

وضع عوارض - ماده 2: سازمان هرمنطقه آزاد مي تواند با تصویب هیات وزیران، در مقابل 
انجام خدمات شهري و فراهم نمودن تسهیالت مواصالتي، بهداشت، امور فرهنگي، آموزشي و 

رفاهي، از اشخاص حقیقي یا حقوقي منطقه عوارض اخذ نماید. 
مجوز فعالیت - ماده 11: صدور مجوز براي انجام هر نوع فعالیت اقتصادي مجاز، ایجاد بنا و 
تاسیسات و تصدي به انواع مشاغل، توسط اشخاص حقیقي یا حقوقي، در مورد مشاغلي که 

متصدي مستقیم ندارند، در محدوده منطقه، فقط در اختیار سازمان مي باشد.
اشتغال- ماده 12: مقررات مربوط به اشتغال نیروي انساني، بیمه و تامین اجتماعي و صدور روادید 

براي اتباع خارجي، به موجب آیین نامه هایي خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
فعالیت هاي  انواع  به  معافیت مالیاتي- ماده 13: اشخاص حقیقي و حقوقي که در منطقه 
اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد، از تاریخ بهره برداري 
مندرج در مجوز، به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایي موضوع قانون مالیات هاي 
مستقیم، معاف خواهند بود و پس از انقضاي 15 سال، تابع مقررات مالیاتي خواهند بود که به 

پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شوراي اسالمي خواهد رسید. 
مقررات صدور و ورود کاال- ماده 14: مبادالت بازرگاني مناطق با خارج از کشور، پس از 
ثبت گمرکي از شمول مقررات عمومي صادرات و واردات مستثني مي باشد. مقررات صدور و 

ورودکاال و تشریفات گمرکي در محدوده هر منطقه، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 
مبادالت بازرگاني مناطق با سایر نقاط کشور، اعم از مسافري و تجاري تابع مقررات عمومي 

صادرات و واردات کشور مي باشد. 
معافیت  واردات  کاالي  تولیدي  منطقه  به  داخل  کشور - ماده  15: واردات کاالي  تولید 
شده  در منطقه  آزاد به  سایر نقاط کشور، تا حد ارزش  افزوده  در آن  منطقه ، با تصویب  هیأت 

 وزیران  از پرداخت  تمام  یا قسمتي  از حقوق  گمرکي  و سود بازرگاني  معاف  مي باشد.3  
 3- بند 2 ماده 9 مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي مناطق آزاد تجاري - صنعتي، مصوب هیات دولت: ورود کاالي تولید شده در منطقه به سایر 
نقاط کشور، در حد ارزش افزوده به اضافه ارزش مواد اولیه داخلي به کار رفته در آن، از پرداخت حقوق گمرکي و سود بازرگاني معاف مي باشد و تنها حقوق 

گمرکي و سود بازرگاني مواد اولیه و قطعات وارداتي به کار رفته در آن کاال دریافت خواهد شد. 
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معافیت حقوق  و سود ـ ماده  16: ورود کاالهایي  که  تمام  یا بخشي  از مواد اولیه  آن  از داخل  
کشور تأمین  و در منطقه  آزاد تولید شود، از تمام  یا بخشي  )متناسبا( از حقوق  گمرکي  و سود 

بازرگاني  مربوط به  مواد اولیه  داخلي  معاف  خواهد بود.4 
حمل  کاال از کشور به  منطقه  آزاد ـ ماده  17: کاالهایي  که  براي  به کارگیري  و مصرف  در 
منطقه، از داخل  کشور به  مناطق  حمل  مي گردند، از موارد نقل  و انتقال  داخلي  کشور است ، 

ولي صدور آن ها از منطقه  به  خارج،  تابع  مقررات  عمومي  صادرات  و واردات  خواهد بود.5 

ب( مقررات )برخي  مقررات  صادرات  و واردات  و امور گمرکي (6 
از مناطق  مجاز است ، به استثناي  کاالهایي  که  به موجب  ماده  2: ورود هرنوع  کاال به  هریک  
شرع  مقدس  اسالم  یا قوانین  کشور )که  در آن ها نام  مناطق  آزاد تصریح  شده  باشد( ممنوع ، یا 

براساس  مقررات  ویژه  منطقه،  غیرمجاز مي شود.
ماده  5: ورود کاالهاي  زیر )بندهاي  1 و 2 و 3 و 4 و 5( از پرداخت  عوارض  بندري  و فرودگاهي  

مناطق  معاف  و فقط هزینه  خدماتي  پرداخت  مي گردد:
1- مصالح ، ابزار، لوازم  ساختماني  براي  احداث  واحدهاي  تولیدي ، تجاري ، خدماتي ، مسکوني  و 

فعالیت هاي  زیربنایي .
2- ماشین آالت ، مواد اولیه ، اجزا و قطعات  موردنیاز تولید، تجهیزات  و ابزارآالت تولیدي ، قطعات  
یدکي  ماشین آالت  تولیدي  و وسایل  نقلیه  سرمایه اي  )به استثناي اتومبیل  سواري  و قایق  تفریحي (
3- کاالهایي که  به منظور نگهداري  اماني  در انبارهاي  زیرکلید منطقه  براي  مدت  معین  وارد مي شوند.
4- کاالهایي که  به منظور نمایش  در نمایشگاه ، صادرات  مجدد، بسته بندي ، تفکیک ، درجه بندي ، 
پاک  کردن ، مخلوط کردن  و عملیات  مشابه  و تکمیل  یا تعمیر، به صورت  موقت  وارد مي شوند.

5 - کاالهایي که  به منظور ترانس شیپمنت  )انتقال  از یک  وسیله  حمل  به  وسیله  حمل  دیگر( یا 
ترانزیت  خارجي  وارد مي شوند.

به  استناد بند 3، سایر کاالها مشمول  پرداخت  عوارض  بندري  و فرودگاهي  و همچنین هزینه هاي  
خدماتي  خواهند بود. این  قبیل  کاالها اگر مجددا صادر شوند، فقط عوارض  بندري و فرودگاهي  

 4- ماده 7 مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي مناطق آزاد تجاري - صنعتي:
صدور کاال از مناطق، تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه در چارچوب این مقررات است که در نهایت سادگي و با کمترین تشریفات خواهد بود. 

5 - بند 1 ماده 9 مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي مناطق آزاد تجاري- صنعتي:
صدور کاالي ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور، اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور یا از خارج از 

کشور یا از مناطق دیگر کشور تامین شده باشد، مجاز و مستلزم تنظیم اظهارنامه صادراتي به منظور ثبت آمار مي باشد. 
بند 4 ماده 9 مقررات صادرات و واردات و امور گمرکي مناطق آزاد تجاري - صنعتي:

صدور کاالهاي داخلي از منطقه به خارج از کشور که عینا صادر مي شوند، موکول به رعایت مقررات عمومي صادرات و واردات کشور است.
 6- مصوبه شماره 33431/ت مورخ 1373/3/16 و 38454/ت مورخ 1373/6/20 و 120659/ت مورخ 1375/10/27 و 61173/ت مورخ 1376/5/11 

هیات وزیران.  
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اخذ شده  قابل  استرداد خواهد بود. 

ج( مجاز بودن  ورود کاالهاي  تولید شده  در مناطق  آزاد به  داخل  کشور7 
مشمول  شرط  زیر  موارد  در  صنعتي،   ـ  تجاري   آزاد  مناطق   در  شده   تولید  کاالهاي   واردات  

ممنوع الورود یا غیرمجاز نخواهد بود.
1- در مواردي  که  در زمان  ایجاد صنعت  در منطقه  آزاد، شرط ورود کاالي  محصول  این صنعت  

مجاز بوده  است .
2- در سایر موارد که  مجموع  ارزش  افزوده  و مواد اولیه  داخلي  به کار رفته  در تولید کاال بیش  از 

60% است )به  تأیید کمیته  دائمي  ماده  1 مقررات  صادرات  و واردات  عمومي کشور(.
3- واردات  درصدي  از کاالهاي  تولید شده  در مناطق  آزاد تجاري ـ  صنعتي  به  داخل  کشور،معادل  
نسبتي  از مجموع  ارزش  افزوده  و مواد و قطعات  داخلي  به کار رفته  در کاال، به قیمت  کل  کاالي  
تولید شده ، بدون  هرگونه  محدودیتي  مجاز است  و عالوه  بر عدم  نیاز به ثبت  سفارش  و گشایش  

اعتبار، مشمول  شرط ممنوع  و غیرمجاز و مجاز مشروط نخواهد بود.

تبصره : نسبت  فوق  توسط کمیسیوني  مرکب  از نمایندگان  وزارت خانه هاي  بازرگاني ، صنایع ، 
منطقه تعیین   سازمان   و  صنعتي   ـ  تجاري   آزاد  مناطق   عالي   شوراي   گمرک ،  مرکزي ،  بانک  

مي گردد.

د( نحوه  واردات  مواد اولیه  و قطعات  از مناطق  آزاد8 
ورود مواد اولیه  و قطعات  منفصله ، رأسا توسط واحدهاي  تولیدي  کشور به صورت بدون  انتقال  ارز، از 

مناطق  آزاد به  داخل  کشور در چارچوب  سقف  واردات  ساالنه  هریک  از مناطق  آزاد مجاز مي باشد. 

و( عدم  شمول  ضوابط قیمت گذاري9  
کاالهاي  تولید شده  در مناطق  آزاد و مناطق  ویژه  اقتصادي، همچنین  مواد اولیه  و قطعات منفصله  
وارد شده  از مناطق  یاد شده  به  داخل  کشور، به  دلیل  عدم  استفاده  از منابع  و سهمیه ارزي  

کشور، مشمول  ضوابط قیمت گذاري  نمي باشند.

قیمت CIF مواد و قطعات خارجی کاال - قیمت محصول تولیدی 

قیمت محصول تولیدی   
= درصد مجاز ورود کاال

7 - مصوبات شماره 38900/ت مورخ 73/6/29 و 52173/ت مورخ 74/10/4 و 40506/ت مورخ 75/2/13 و 45053/ت مورخ 75/5/16 هیات وزیران
8 - مصوبه شماره 12981/ت19746 مورخ 1377/3/31 هیات دولت. 
9 - مصوبه شماره 12762/ت19735 مورخ 1377/3/31 هیات دولت.
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2-3-6  مناطق ویژه اقتصادی
هدف

ماده 1 - به منظور پشتیباني از فعالیت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بین المللي و تحرک 
در اقتصاد منطقه اي و تولید و پردازش کاال، انتقال فناوري، صادرات غیرنفتي، ایجاد اشتغال مولد 
و جلب و تشویق سرمایه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي )ترانزیت( و انتقال 
کاال )ترانشیب( به دولت اجازه داده مي شود در شهرستان هایي که استعداد و توان الزم براي تحقق 

اهداف مذکور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ویژه اقتصادي ایجاد نماید.
تبصره 1 - در مناطق ویژه اقتصادي که براي فعالیت هاي معین ایجاد شده اند، تعیین محدوده 
جغرافیایي، طرح جامع و کالبدي، نوع و حدود فعالیت مجاز هریک از آن ها به موجب این قانون 

و با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره 2- ایجاد مناطق ویژه اقتصادي جدید با تصویب مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.

 مقررات ورود و صدور کاال
ماده 8 - مبادالت بازرگاني مناطق با خارج از کشور و یا با سایر مناطق ویژه اقتصادي و مناطق 
آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکي، سود بازرگاني و کلیه عوارض 
مقررات  ممنوعیت هاي  و  محدودیت ها  مشمول  و  بوده  معاف  عنوان  هر  تحت  و صدور  ورود 
واردات و صادرات به استثناي محدودیت ها و ممنوعیت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادالت 
بازرگاني مناطق با سایر نقاط کشور به استثناي مناطق یاد شده در فوق تابع مقررات صادرات 

و واردات مي باشد.
حمل  مناطق  به  کشور  نقاط  سایر  از  مصرف  و  به کارگیري  براي  که  کاالهایي   -1 تبصره 
مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي کشور است ولي صادرات آن ها از مناطق به خارج از 

کشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372/7/4 مي باشد.
تبصره 2 - کاالهاي صادراتي که تشریفات صدور )اعم از بانکي و اداري( آن ها به طور کامل 

انجام شده، پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد.
تبصره 3 - مواد اولیه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق که جهت پردازش، تبدیل، تکمیل 
یا تعمیر به داخل کشور وارد مي شوند تابع مقررات ورود موقت بوده، پس از پردازش، تبدیل 
یا تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه بدون تنظیم اظهارنامه و پروانه صادراتي یا حداقل 

تشریفات گمرکي به مناطق مرجوع و تسویه مي گردد.
ماده 9- ورود کاال به صورت مسافري به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع مي باشد.
ماده 10- واردکنندگان کاال به مناطق مي توانند تمام یا قسمتي از کاالهاي خود را در مقابل 
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قبض انبار تفکیکي معامله که توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نمایند. 
در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکي، صاحب کاال محسوب خواهد شد.

تبصره - مدیریت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي 
مبدا براي کاالهایي که از منطقه خارج مي شوند با تایید گمرک ایران اقدام نماید. بانک هاي 

کشور مکلف به پذیرش گواهي موضوع این تبصره هستند.

معافیت کاالهای تولید مناطق ویژه
ماده 11- کاالهاي تولید و یا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان 
مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلي و قطعات داخلي به کار رفته در آن مجاز و تولید 

داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره 1- نحوه تعیین ارزش افزوده در آیین نامه اجرایي این قانون تعیین خواهد شد. 

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجي به کار رفته در کاالهاي تولید یا پردازش شده مشروط 
به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حکم مواد اولیه و قطعات داخلي مي باشد. سود بازرگاني 
منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعایت ماده )72( قانون تنظیم 

بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27 مي باشد.
ماده 13- آیین نامه تعیین ارزش افزوده و موضوع ماده )11( قانون برعهده کمیسیونی مرکب 
از نمایندگان وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

گمرک ایران، دبیرخانه و منطقه مربوطه است که در محل دبیرخانه تشکیل مي شود. 
تبصره 1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در کاالی 
تولیدی که توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین مي شود کاالی داخلی محسوب و در هنگام ورود 

به سایر نقاط کشور از پرداخت کلیه حقوق ورودی معاف مي باشد.
تبصره 2- ورود کاالی مازاد بر ارزش افزوده تولید شده در منطقه به داخل کشور مجاز و 

حقوق ورودی صرفا به مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ترانزیت کاال به مناطق ویژه
ماده 12- گمرک جمهوري اسالمي ایران مکلف است تقاضاي صاحبان کاال را براي ترانزیت 
کاال و حمل مستقیم از سایر مبادي ورودي به مناطق، پذیرفته و تسهیالت الزم را از این جهت 

فراهم نماید. 
ماده 13- مهلت توقف کاالهاي وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت منطقه است. ضوابط 

مربوط به توقف کاال در اماکن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعیین و اعمال مي گردد.
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 مقررات سرمایه گذاری و ثبت
و  به منطقه  آن  از  و سود حاصل  و خروج سرمایه خارجي  ورود  و  پذیرش  نحوه  ماده 14- 
چگونگي و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت هاي هر منطقه براساس قانون تشویق و حمایت 

سرمایه گذاري خارجي مصوب 1380/12/19 انجام خواهد شد.
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه 

و طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدامات زیر را انجام دهد:
الف( ثبت شرکت و یا شعب نمایندگي شرکت هایي که قصد فعالیت در منطقه را دارند صرف نظر 
از میزان مشارکت سهام داخلي و یا خارجي آن ها و همچنین ثبت مالکیت هاي مادي و معنوي 

در منطقه. 
ب( تفکیک امالک و مستغالت واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالکیت 

تفکیکي ذي ربط با رعایت قوانین جاري کشور.

برخی مقررات متفرقه
ماده 16- امور مربوط به اشتغال نیروي انساني و روابط کار، بیمه و تامین اجتماعي در منطقه 

براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي خواهد بود.
ماده 17- هرگونه حقوق مکتسبه اشخاص حقیقي و حقوقي قبل از ایجاد منطقه معتبر بوده 

و ادامه فعالیت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده 20- محدوده مناطق ویژه اقتصادي جزو قلمرو گمرکي جمهوري اسالمي ایران نمي باشد 
و گمرک مکلف است با رعایت مفاد ماده )8( این قانون در مبادي ورودي و خروجي آن ها به 

منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
ماده 21- فعالیت هاي درون هر منطقه به استثناي مواردي که در این قانون به آن اشاره شده 

است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوري اسالمي ایران است.

نحوة  واردات  محصوالت تولیدي خاص از مناطق ویژه  اقتصادي 
واحدهاي تولیدي مستقر در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي که بنا به 
به  نوع محصوالت  این  و  با مشخصات فني خاص نموده  بازسازي  یا  تولید  به  اقدام  سفارش، 
صورت سري و انبوه قابل ساخت و عرضه به بازار مصرف نمي باشد، مي توانند نسبت به انتقال 
صددرصد تولید انجام شده به داخل کشور اقدام نمایند، مشروط بر آنکه کاالهاي تولیدي آنان 
به تشخیص کمیسیون تعیین ارزش افزوده - موضوع تصویب نامه شماره 52173- ت 16003 
ک مورخ 1374/10/4- حداقل معادل هفتاد درصد ارزش افزوده داشته باشد. نوع و مشخصات 
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تولیداتي که مطابق روش فوق اجازه ورود مي یابند توسط کمیسیون مذکور تعیین خواهد شد. 
حقوق گمرکي و سود بازرگاني مواد اولیه و قطعات خارجي به کار رفته در تولیدات یاد شده 

برابر مقررات مربوط وصول خواهد شد.

نحوة  واردات  خودروهاي  تولید شده  در مناطق  ویژه  اقتصادي 
با میزان   اقتصادي  مجازند متناسب   1- تولیدکنندگان  خودرو در مناطق  آزاد و مناطق  ویژه  
ارزش  افزوده  و مواد و قطعات  داخلي  به کار رفته  در خودروهاي  تولید شده  )به  تشخیص  کمیته  
تعیین  ارزش  افزوده (، پس  از انجام  تشریفات  گمرکي  و پرداخت  سود و حقوق  و عوارض  قانوني  
از  بخشي   است ،  شده   استفاده   خودرو  تولید  در  که   وارداتي   قطعات   از  بخش   آن   به   مربوط  

خودروهاي  تولیدي  مذکور را به  سایر نقاط  کشور وارد نمایند.
2- خودروهاي  وارد شده  از مناطق  آزاد و مناطق  ویژه  اقتصادي  تا میزان  ارزش  افزوده  و مواد و 
قطعات  داخلي  به کار رفته  در آن ها، همانند خودروهاي  تولید داخل  کشور، با کاردکس  صادره  از 
سوي  شرکت  مزبور شماره گذاري  شوند و مالیات  تعیین  شده  در تبصره  35 قانون  بودجه  سال  

1379 متناسب  با قیمت  تعیین  شده  از سوي  کمیته  خودروي  وزارت  صنایع  اخذ شود.
خودروهاي  مازاد بر ارزش  افزوده  و مواد و قطعات  داخلي  به کار رفته  در آن ها، وارداتي  تلقي  
شده  و عالوه  بر نیاز به  مجوز ورود، مشمول  تمام  تشریفات  قانوني  مربوط  به  واردات  خودروهاي  

خارجي  ازجمله  مابه التفاوت  خواهند بود.
 مقایسه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی

منطقه ویژهمنطقه آزادشرح ردیف

++واردات بدون حقوق ورودی1

++صدور مجدد بدون محدودیت2

++مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی3

++تضمین سرمایه خارجی و سود آن ها4

-+آزادی کامل ورود و خروج سرمایه5

-20سالمعافیت های مالیاتی6

قانون کشورقانون مناطق آزادامور بانکی، پولی و ارزی7

قانون کشورقانون مناطق آزادمقررات کار و بیمه های اجتماعی در استخدام8

ضوابط داخل کشور)در مرز داده مي شود(مقررات روادید برای خارجیان9

مجاز نیستمجاز استخرده فروشی10
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4-6(بخشنامه احکام مالیاتی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 
کشور مصوب 1394/2/1مجلس شورای اسالمی در خصوص سرمایه گذاری  

ماده 15- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه 
صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء )11( ماده)12( قانون مالیات بر ارزش افزوده 
مصوب 17-2-1387 و اصالحات بعدی آن و تبصره ماده )145( قانون مالیات های مستقیم 
اضافه و از شمول مواد)39(،  )40(، )41( و )76( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 6-1-

1366 و اصالحات بعدی آن مستثنی می شوند.
ماده 21- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه  درگردش 
بنگاههای  تولیدی،  صنوف  نقل،  و  حمل  کشاورزی،  معدنی،  صنعتی،  واحدهای  برای  پایدار 
نامیده  »واحد«  به اختصار  ماده  این  در  )که  درحال کار  صادراتی  های  شرکت  و  دانش بنیان 
افتتاح  اجرائی  دستورالعمل  قانون،  این  ابالغ  تاریخ  از  مدت سه ماه  می شوند(، حداکثر ظرف 
در  می شود(  نامیده  ویژه«  »حساب  به اختصار  )که  را  درگردش  سرمایه  تأمین  ویژه  حساب 
چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب 8-6-1362 و اصالحات بعدی آن با 

شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ نماید:
پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد 
)60%( میانگین فروش سه-ساله آخر فعالیت آن واحد )مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور( 

و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال
مرکزی  بانک  دستورالعمل  براساس  بعد،  سالهای  برای  واحد  هر  ویژه  حساب  اعتباری  حد 
جمهوری اسالمی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش 

سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده باشد، تعیین می شود.
بازار خارج از بورس موضوع  ماده 27- شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا 
قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسالمی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده 
سهامداران افزایش سرمایه می دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده)48( قانون مالیات های 

مستقیم و تبصره آن معاف می باشند.
ماده 30- متن زیر به عنوان ماده)138 مکرر( به قانون مالیات های مستقیم مصوب 12-3-

1366 و اصالحات بعدی آن الحاق می شود:
ماده 138 مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش 
بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار 
عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می شوند و برای 
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تلقی  مالیاتی  قبول  قابل  هزینه  به عنوان  مذکور  پرداختی  سود  معادل  سود،  پرداخت کننده 
می شود.

تبصره 1- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی تواند آورده نقدی را از 
بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده 

شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه می شود.
تبصره 2- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه 

در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
ماده 31- متن زیر جایگزین ماده )132( قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن می شود 

و ماده )138( قانون مذکور و تبصره های آن حذف می گردد:
ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های  تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در 
واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای 
آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای 
خدماتی بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از 
طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع 
به مدت  کمترتوسعه یافته  مناطق  در  و  پنج سال  مدت  به  فعالیت  یا  استخراج  یا  بهره برداری 

ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.
تسلیم  به  مکلف  آن  مشمول  مؤدیان  که  است  روشی  صفر  نرخ  با  مالیات  از  منظور  الف- 
به  خود  درآمدهای  برای  مورد،  حسب  حسابداری  مدارک  و  اسناد  قانونی،  دفاتر  اظهارنامه، 
ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و 
سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس 
از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان،  مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس 

مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
ب- مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که 
دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت، هرسال نسبت به 
سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد)50%( افزایش دهند، به ازای هر سال 
افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال 
نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط 
از  کار  نیروی  کاهش  صورت  در  می شود.  محقق  کارکنان  اجتماعی  تأمین  بیمه  فهرست  به 
حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات 
بازخرید و مستعفی  بازنشسته،  افرادی که  متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. 
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می شوند کاهش محسوب نمی گردد.
موضوع  مذکور  اقتصادی  واحدهای  برای  نرخ صفر  با  مالیات  محاسبه  برخورداری  دوره  پ- 
این ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت 
به مدت  اقتصادی در مناطق کمترتوسعه یافته،  یا مناطق ویژه  استقرار شهرک های صنعتی 

سه سال افزایش می یابد.
فعال در  و حقوقی  اشخاص حقیقی  برای  مالیاتی  معافیت  از هرگونه  برخورداری  ت- شرط 
مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه 
مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط 

سازمان امور مالیاتی تهیه می شود.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده 
مناطق  در  سرمایه گذاری  مورد،  صفر حسب  نرخ  با  مالیات  طریق  از  حمایت  دوره  بر  عالوه 

کمترتوسعه یافته و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:
1- در مناطق کمترتوسعه یافته:

مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که 
جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دوبرابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر 
و  قانون  این  ماده)105(  در  مقرر  نرخهای  با  متعلقه  مالیات  آن،  از  بعد  و  می شود  محاسبه 

تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.
2- در سایر مناطق:

پنجاه درصد)50%( مالیات سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ 
صفر و پنجاه درصد)50%( باقی مانده با نرخهای مقرر در ماده )105( قانون مالیاتهای مستقیم 
و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات 
واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد)%100( 
مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده)105( این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت 

می شود.
درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی، از مشوق مالیاتی جزءهای)1( و )2( این بند 
اصالحیه  این  از  قبل  که  ماده  این  موضوع  غیردولتی  حقوقی  اشخاص  می باشند.  برخوردار 

تأسیس شده اند، درصورت سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.
هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و 
نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول 

حکم این بند است.
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حقوقی  اشخاص  سرمایه گذاری  مورد  در  بند)ت(،  انتهای  در  مذکور  زمین  استثنای  ج- 
غیردولتی در واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً به 

میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذی صالح، جاری نمی باشد.
چ- درصورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی 
این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و 

وصول می شود.
ح- درصورتی  که سرمایه گذاری انجام  شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی 
با مجوز سازمان سرمایه گذاری و     کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به  ازای 
هر پنج  درصد)5%( مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد)10%( به مشوق این 

ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه  درصد)50%( اضافه می شود.
خ- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت 
از  بیست درصد)%20(  حداقل  درصورتی که  کنند  اقدام  معتبر  نشان  با  محصوالت  تولید  به 
محصوالت تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره 
محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام 
دوره مذکور، از پنجاه درصد)50%( تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از 

فروش محصوالت تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.
د- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی 
مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان 
نفر  هزار  سیصد  از  بیش  دارای  شهرهای  و  استان ها  سایر  مراکز  کیلومتری  سی  و  اصفهان 

جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.
واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری 
رئیس  جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای 
به استثنای  اقتصادی و شهرک های صنعتی  تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه 
مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان 
تهران با نرخ صفر محاسبه می شود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده 
دو یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، مالک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که 
با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن  قانون  این  از تصویب  حداکثر سه ماه پس 
و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت 

محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
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ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه 
اول در هر برنامه پنجساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و 
به  تصویب هیأت وزیران می رسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. 
مشوقهای  احتساب  برای  اعتبار  منوط  ذی ربط،  قانونی  مراجع  تأیید  با  فعالیت  شروع  تاریخ 

مناطق کمتر توسعه  یافته است.
از  بهره برداری  پروانه  این ماده  اجرای  از  قبل  که  و جهانگردی  ایرانگردی  تأسیسات  کلیه  ر- 
مراجع قانونی ذی ربط أخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ الزم االجراء شدن این 
بند  این  حکم  می باشند.  معاف  ابرازی  درآمد  بر  مالیات  پنجاه درصد)%50(  پرداخت  از  ماده 

نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ز- صددرصد)100%( درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی 
ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل 

شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.
ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده 
می باشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون و سایر قوانین 

مجری است.
س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای 
تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده 
علوم،  وزارتخانه های  از  قطعی  مجوز  دارای  عالی  آموزش  و  پژوهشی  مراکز  یا  ها  دانشگاه  با 
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی 
کشور انجام می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب شورای پژوهشی 
دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های 
به  حداکثر  نباشد،  )5٫000٫000٫000(ریال  پنج میلیارد  از  کمتر  آنها  معدنی  و  تولیدی 
میزان ده درصد)10%( مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ 
پذیرفته  مالیاتی  قبول  قابل  هزینه  به عنوان  مذکور،  اشخاص  مالیات  حساب  به  منظورشده 

نخواهد شد.
امور  وزرای  به تصویب  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  پیشنهاد  با  بند  این  اجرائی  دستورالعمل 
اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی می رسد.
با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود  تبصره 1- کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه 
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مذکور در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می شود.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس 
از ابالغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری 

سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 33- تبصره زیر به عنوان تبصره)5( به ماده)143( مکرر قانون مالیات های مستقیم الحاق 

می شود:
تبصره 5- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس 
و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم  درصد )0/5%( این ماده، 

معاف است.
از  أخذشده  افزوده  ارزش  بر  مالیات  است  مکلف  کشور  مالیاتی  امور  سازمان   -34 ماده 
صادرکنندگان را از کاالهایی که از مبادی خروجی رسمی صادر شده با ارائه اسناد و مدارک 
مثبته حداکثر تا مدت یک ماه پس از ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک جمهوری اسالمی 

ایران از محل وصولی های جاری آن سازمان به صادرکنندگان مسترد نماید.
ماده 35- الحاقات و اصالحات زیر در قانون معادن مصوب 1377/03/23 و اصالحات بعدی 

آن انجام می شود:
الف- چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های )8(، )9(، )10( و)11( به ماده)14( قانون 

اضافه می شود:
تبصره 8- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات 

نمی شوند.
تبصره 11- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره)8( این ماده با پیشنهاد شورای عالی 

معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابالغ می شود.
از  ملی  توسعه  صندوق  ارزی  بدهیهای  و  دارایی ها  تسعیر  از  ناشی  زیان  و  سود  ماده 36- 

پرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده 42- در مواد)3( و)9( قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی 
به  ترتیب  به  فناوری«  اختراعات مصوب 1389/08/05، عبارت »و شهرک های  و  نوآوری ها 

انتهای بند)ج( و بعد از عبارت »پارکهای علم و فناوری« اضافه می شود.
ماده 56- واحدهای تولیدی کاال و خدمات آالینده مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و 
ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آالینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص 
شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصالحات بعدی آن مشمول عوارض آالیندگی می شوند.

ماده 57- تبصره)3( ماده)3( قانون اصالح مواد)1(، )6( و )7( قانون اجرای سیاستهای کلی 
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اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی به شرح زیر اصالح می شود و سه تبصره دیگر به عنوان 
تبصره های )5(، )6( و )7( به این ماده الحاق می شود:

تبصره 3- کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند 
صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت 
یک ماه پس از ابالغ این قانون، تهیه و به »هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب 
و کار«، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده 
تام االختیار یا باالترین مقام دستگاه اجرائی ارسال کنند. این هیأت هر ماه حداقل یک بار به 
ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل 
کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام االختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای 
اسالمی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران، 
رئیس اتاق اصناف ایران و حسب مورد نماینده دستگاه اجرائی ذی ربط موضوع ماده)5( قانون 
مدیریت خدمات کشوری و ماده)5( قانون محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف و عنوان 
در قانون بودجه سنواتی مربوط، تشکیل می شود. این هیأت موظف است حداکثر تا مدت سه ماه 
پس از ابالغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، 
آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه های آن را به نحوی تقلیل 
دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به صورت 
آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبات 
هیأت مذکور درمورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تأیید وزیر امور اقتصادی 
و دارایی و درمورد تصویب نامه های هیأت وزیران پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه مراجع 
صدور مجوزهای کسب و کار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب و کار 

نقش دارند الزم االجراء می باشد.
تبصره 6- در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه های 
متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره 
واحد  پنجره  ایجاد  طریق  از  و  داشت  خواهد  برعهده  را  مجوز  صدور  و  تکمیل  و  أخذ  امور 
اقدام  با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای  یا در فضای مجازی  به صورت حقیقی 
برای صدور  موردنظر  زمانی  مجوزها، سقف  همزمانی صدور  اصل  رعایت  که ضمن  می نماید 
مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیأت »مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و 

کار« تجاوز ننماید.
در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات 
از طریق استقرار نماینده تام االختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و 
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همکاری الزم را به عمل آورند. دستورالعمل های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد 
و همچنین  است  رسیده  وزیران  هیأت  تأیید  به  که  مقررات(،  و  قوانین  متخلفان)براساس  با 
فهرست دستگاه های اصلی در صدور مجوز در فعالیت های مختلف متناسب با شرایط توسط 
هیأت »مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« موضوع ماده)3( قانون اصالح 
مواد )1(، )6( و )7( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی 
تهیه و ابالغ می شود. از تاریخ تصویب این قانون، ماده)70( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 

جمهوری اسالمی ایران لغو می شود.
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