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 شرح خدمات درخواستی
مختلف اقتصادی از  یهادر بخشهای ارائه شده استان ی و اولویتنیسرزم شیسند آمامنطبق بر استان  یاقتصاد شرانیطرح پ 03 نیعناوالف( 

استان و اشتغال  یتوسته اقتصادو آنها منجربه رشد  جادیشه استقرار و ا ییربنایعمران و ز  خدمات  یگردشگر  یصننتت  متدن  ششاورز جمله 

ی نف یمطالتات امکانسنج  استان یگذارهیدر مرشز خدمات سرما ژهیشارگروه و تأییدپس از  و گرددیو ارائه م ءتوسط محقق احصا گرددیم داریپا

 .گرددیم تدوینتوسط محقق )مشاور(  خدمات مندرج در بند )ب(آن به شرح  یو اقتصاد

 :لیاستان با شرح خدمات ذتأیید  یاقتصاد شرانیطرح  پعنوان  03 یبرا یو اقتصاد یفن یانجام مطالعات امکان سنج ب(

 طرح یکل فیتعر  

 هاهدف 

 میمستق جیاثرات و نتا 

 میرمستقیغ جیو نتا اثرات 

  مطالعه بازار طرح 

 بازار هدف شه مرتبط با طرح مورد نظر است. لیانجام تحل 

 واردات  صادرات و مصرف   د یدر رابطه با تول ییآمارها-2 خدمات ایمحصوالت  اتیاستفاده از خصوص موارد-1: اطالعات شه شامل موارد یآور جمع

بازار و  یرقابت تیبازار  ماه ییایجغراف یپراشندگ-4 ذائقه و عاداتشان قه یو سل دارانیخر یبند گروه-0 هاآن یهمراه با درآمد و مصنرف سنرانه مل  

نظر گرفتن امکان  در-6 ها استآن دیشه هدف تول یخدمات ایمحصوالت  یشالن دولت و اثرات آن بر رو یاقتصاد یهااستیس-5ی ابیبازار یهاروش

 یدر اثر توسته اقتصاد رهیو غ یسن  ییایجامته از نقطه نظر جغراف عیتوز رییتغ ایو  یتیساختار جمت رییتغ

 رضه و ششش ع متیو پوچ  ششش تقاضا نسبت به ق یواقت یتقاضا کیبالقوه  تفک یسقف تقاضا  یفصل راتییموجود بازار  تغ یتقاضنا  زانیم نییتت

 محصول. ای طرح یدیتقاضا نسبت به عا

   پس از  یبانیبه پشت دارانیخر اجاتیعرضه محصول  احت یهاونقل  روشمسائل مربوط به حمل ع یحول سنازمان فروش و نحوه توز  یاطالعات شسن

 .رهیو غ یابیفروش  بازار

 یاتیمال یهاتیو متاف هامتیق تیتثب  یارز ییجودولت  صرفه یهاتیبازار هدف مانند حما یرو یاقتصاد یهااستیحاصل از س راتیتأث ینیب شیپ 

 تقاضا نهیدر زم ینگر ندهیآ 

 با توجه به موارد ذیل مساحت و محل طرح 

 یطلب هیبه سرما ینسبت شار طلب 

 عی  نحوه توز دیفروش   محل تول بازار 

 یاگسترش مرحله تیو قابل یمال مالحظات 

 عیدر نقاط توز یهانهیو هز دیتول یهاروش 

 :را هم مد نظر داشت ریمالحظات ز دیبا طرحمحل  هیعالوه توج به

  شه فروش یبا در نظر گرفتن بازارها ای گرددیم نییتت هیمواد اول نیمحل مورد نظر با توجه با منابع تام ایآ نکهیا یتنیونقل  شناهش مخارج حمل  

 است . یها حداقلمخارج حمل و نقل آن

 رهیسوخت  آب و برق و غ  یانسان یروین ه یمربوطه به خصوص مواد اول یهانهیوجود منابع و هز . 

 رهیمنطقه و غ یآب و هوا  یزندگ طیدر انتخاب محل مانند اشتغال  مسکن  بهداشت  آموزش و پرورش  شرا رگذاریجوان  تأث ریسا. 

 هدف. یبه بازارها دنیحمل تا رس یهانهیاندازه  محل و حداقل هز نیرابطه ب 

 مهندسی خدمات طرح 

 هایو مشخصات ورود اتیمواد  خصوص انینمودار جر د یتول ندیفرا حیانتخاب و تشر  یفن یهانهیگز 

 یدیو شمک تول یدیتول زاتیتجه یاجمال شرح 

 مربوطه ساتیو تأس یها در محوطه واحد صنتتو محل آن هاساختمان 

 یحیتوض یآالت   همراه با نمودارها و شکل ها نیاستقرار ماش یانحوه 

 رهیو غ یو راه ساز یخدمات بهداشت  یفاضالب  منازل مسکون  یو صنتت یدنیمانند آب آشام یمکمل مهندس یها طرح 

 از نقطه نظر استفاده از منابع یفناور ییشارا 

 (دیحجم تول رییتغ ایو  گریمحصوالت د دیتول یبرا دیخط تول قیتطب ای ریی) امکانات تغ دیتول تیدر ظرف یریانتطاف پذ تیقابل 

 طرح یگذار هیسرما برآورد 

 شودیرا شامل م ریشه خود موارد ز هیثابت اول یگذار هیسرما  یحجم شل و ترش. 

 و مطالتات مرتبط با طرح هیاول قاتیتحق نهیهز 

 آن یادار اتیاقالم مربوط به عمل ریثبت و سا مخارج 

 یمنابع رهن ریو سا یسرقفل ن یمربوط به زم یهانهیهز 
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 هانص  آن نهیبه محل شارخانه و هز دنیآالت و ابزار تا رس نیماش دیخر نهیهز 

 شوچک یمکمل مثل جاده و پل و سد و بندها یساختمان یشارها نهیطور هز نیو هم یساتیو تاس یساختمان یهانهیهز 

 شردن طرح ادهیپ یالزم برا التیسازمان و تشک نهیهز 

 دوره ساخت نیدر ح یو ادار یمهندس یهانهیهز 

 طرحآالت  نیماش ینص  و راه انداز مخارج 

 هالیو تتد یاضاف یتا  شارها ینشده مانند خراب ینیب شیپ یهانهیهز 

 یمختلف در خالل دوره ساختمان یهابهره وام نهیهز 

 طرحدر گردش الزم  هیبرآورد سرما یاجرا 

 یالیو ر یاز لحاظ ارز یگذار هیسرما  یترش 

 مربوط به آن یها یگذار هیشردن طرح و سرما ادهیپ یبرنامه زمان بند هیته 

 طرح ارزیابیبندیاطالعات برای بودجه بندی و دسته 

 یسال عاد کیدر هر واحد محصول در خالل  دیتول نهیبازار  سود و هز یهامتیبر اساس ق انهیسال یهانهیبرآورد نسبت درآمدها و هز 

 ریز یوهاینقطه سر به سر با توجه به آلترنات نییبه تت اقدام: 

 یدیتول تیاستفاده از ظرف درصد 

 یاصل یهایورود نهیهز 

 یهیفروش محصول مورد نظر در طرح توج متیق 

 شامل طرحبودجه  میتنظ یو دسته شردن اطالعات مناس  برا یبند طبقه: 

 حقوق و دستمزد هیپا نیگرفته است همراه با تخمانجام یشه در فصل مهندس ییبر اساس برآوردها یانسان یروین بودجه 

 هامتی  همراه با منابع عرضه مواد و ق راتیمو تت یو نگهدار اتیعمل یبرا ازیمواد مختلف مورد ن بودجه 

 یو نگه دار ریو تتم اتیعمل یعوامل الزم برا ریو سا االتیس ریبرق  آب  سوخت و سا بودجه 

 زاتیشامل درباره نحوه محاسبه استهالک و از دور خارج شدن تجه حیتوض 

 حمل و نقل یهانهینحوه محاسبه هز شرح 

 دارد یو مالحظات محل طرحبه سرشت  یاطالعات الزم شه بستگ ریسا 

   طرح استفاده شوند.  یابیشه ممکن است در ارز یاطالعات ریساو 

  طرح یو اقتصاد یمال یهاشاخص نییتعارزیابی و 

 تمام شده متیق 

 یسربه سر نقطه 

 برگشت دوره 

 بازده ساده نرخ 

 یخالص فتل ارزش 

 هانهیمنافع به هز نسبت 

 یبازده داخل نرخ 

 یارز ییجوصرفه 

 اشتغال 

 افزوده ارزش 

 هیشار  ارز   سرما یروین رینظ یمنابت هیسا متیق 

 یجمت مصرف 

 میمستق ریغ منافع 

 ارز دیتول توان 

 طرح یخالص فتل ارزش 

 ج( مالحظات
  تایپ  تنظیم و ویرایش شل نتایج و ارائه در قال  فایلword 

  سال پس از تحویل مطالتات مزبور 2تا ماهه  6به روزرسانی مطالتات امکانسنجی شده در فواصی زمانی 

 ارائه فایل شامفار نسخه نهایی تمامی طرح ها 

 شلیه ضوابط استقرار و زیست محیطی در مطالتات برای هر طرح ارائه شود 


