
 خالصه طرح
 

 معرفي پروژه 

 مقاطع فوالدیتولید  یمطالعات امکان سنجعنوان پروژه :  -1

 بخش: صنعت فوالد -2

 موارد مصرف محصول / خدمات : ساختمان و ... -3

 ساير   شهرك صنعتی   مناطق ويژه اقتصادی   محل :  مناطق آزاد  -4

 بلقا آلیاژی مواد و تولید حین شده انجام عملیات کربن، میزان به توجه با ها، آن کاربرد و فوالدی مقاطع شرح پروژه : انواع -5

 در فوالدی مقاطع انواع. است متفاوت درصد 1.7 تا درصد 0.07 از فوالدی مقاطع در شده استفاده کربن میزان. هستند شناسايی

 دهایفوال. داد قرار استفاده مورد نیز سرما در توان رامی گیرند می قرار خوار چکش فوالد و کربن کم فوالد دسته در که ساختمان

 قاومتم فیزيکی ضربات برابر در نیز سازی ابزار و باال کربن فوالدهای و گیرندمی قرار سخت فوالدهای دسته در متوسط کربن

 .دارند بااليی

 تن 50000ظرفیت ساالنه :  -6
 

 وضعيت پروژه : 

 درصد    100        داخلی/ محلی :دسترسی به مواد خام  -7

 درصد  30فروش:   بازار صادراتی پیش بینی شده :       -8

 سال      2دوره ساخت :        -9

   وضعیت پروژه:  -10

 مطالعات امکانسنجی موجود است؟  -

 زمین مورد نیاز آماده شده است؟  -

 زيست و ... ( اخذ شده است؟مجوزهای قانونی ) جوازتاسیس، سهمیه ارز خارجی، محیط  -

 موافقت نامه مشارکت با سرمايه گذاران خارجی نهايی شده است؟  -

 موافقت نامه تامین مالی نهايی شده است؟  -

 موافقت نامه با پیمانکاران داخلی / خارجی نهايی شده است؟  -

 زيرساختهای )برق، آب، مخابرات، سوخت، راه و ... ( اخذ شده است؟ -

های خريدار/فروشنده مشخص شده اشین آالت، تجهیزات از جمله شرکتلیست دانش فنی، م -

 است؟

 موافقت نامه خريد ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی نهايی شده است؟  -

  بله 
  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

 

 نوع همکاری :  -11

  (  فاينانس   BOT   BOO   Buy Back مشارکت مدنیترتیبات قراردادی )    مشارکت سهمی
   

 ساختار مالي  

 جدول مالی : -12

 توضیح

 نیاز ريالی
 نیاز ارز خارجی

 میلیون يورو

 کل

 میلیون ريال میلیون يورو
 نرخ

-)سامانه نیما

17/7/99) 

 میلیونبرابری با 

 يورو



 1/2  1/2 280220 605603 سرمايه ثابت

 06/1  06/1 280220 298782 سرمايه در گردش

 2/3  2/3 280220 904384.5 کل سرمايه گذاری 

 میلیون يورو     4/0ارزش ماشین آالت/ تجهیزات خارجی            -

 يورومیلیون         3/1ارزش ماشین آالت/ تجهیزات داخلی          -

 میلیون يورو               4/0ارزش دانش فنی خارجی                 -

 میلیون يورو                   3/1ارزش دانش فنی داخلی              -

 سال        5میلیون يورو برای        1.4(:  NPVارزش حال خالص ) -

 % 33( : IRRنرخ بازده داخلی ) -

 سال                 3      ( :           PPدوره بازگشت ) -
 

 اطالعات عمومي  

 %  ……درصد پیشرفت فیزيکی:                   طرح توسعه          نوع پروژه :   ايجادی  -13

 ( تکمیل گردد. 11جدول ذيل براساس اطالعات ساختار مالی )بند %13درصورت داشتن پیشرفت فیزيکی باالی 

 مبلغ مورد نیاز جهت تکمیل و راه اندازی مبلغ هزينه شده تاکنون

ريالی )میلیون 

 ريال(

)ريالی( میلیون  ارزی )میلیون يورو(

 ريال

سهم نسبت به کل سرمايه 

 گذاری
ارزی )میلیون 

 يورو(

سهم نسبت به کل سرمايه 

 گذاری

      
 

 رزومه شرکت / شخص :  -14

 نام شرکت : شرکت مشاوران کاوش

 3ط  4متری جی ك سحری پ  21خ استادمعین خ هاشمی بعد از  آدرس : تهران خ آزادی

   021-66099752فکس:   021-66099733تلفن: 

ايمیل :    
kavoshmo.bs@gmail.com 

وب سايت:     
www.kavoshmo.ir 

 

 ساير               بخش دولتی      شريك داخلی :  بخش خصوصی 
 

 ضمیمه نمايیدلطفا مدارك زير را در صورت وجود 

 پیش مطالعات امکانسنجی :  -

 مطالعات امکانسنجی:   -

 مجوزهای قانونی ) جواز تاسیس، سهمیه ارز خارجی، محیط زيست و ... (  -

 


