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 فهرست مطالب

 

 پیشگفتار

 مقدمه

 

 فصل اول / شرایط عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی

 سابقه متقاضی -1

 سوابق ثبتی شرکت 1-1

 سهامدارانسرمایه و  2-1

 مدیریت 3-1

 مجوزهاي قانونی 4-1

 هاي متقاضی  يمند بررسی توان 5-1

 الف ـ توانمندي بالقوه یا بالفعل متقاضی براي کسب سهم بازار

 ب ـ سوابق مالی متقاضی

 هاي بالقوه و بالفعل فنی  ج ـ توانمندي

 هاي مدیتریتی متقاضی  د ـ توانمندي

 

 شیوه تهیه گزارش توجیهی مطالعه بازار(مطالعه اقتصادي بازار محصول)فصل دوم / 

 (محصوالت)معرفی محصول  -1

 مورد بررسی ***متعلق به محصول ** ISICمعرفی کلیه کدهاي  1-1

 ها و تعاریف علمی و تخصصی از منابع و کتب علمی مشخصات، ویژگی 1-2

 المللی (جهانی) و ملی محصول استانداردهاي بین 1-3

شود، ابتـدا مشخصـات    ها یا گریدهاي مختلف عرضه می در صورتی که محصول با کیفیت 1-4

 محصول باید براساس اطالعات بخش فنی معرفی شود.
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 معرفی کاربردهاي محصول 1-5

 معرفی محصول به لحاظ ماهیت آن -1-5-1

 معرفی کاربردهاي محصول -1-5-2

 کننده هاي مصرف ارائه ضریب مصرف محصول در بخش -1-5-3

 بررسی الگوي مصرف جامعه 1-6

 معرفی پروژه -2

 تحلیل ضرورت اجراي پروژه 2-1

 تحلیل مالحظات اجرائی پروژه 2-2

 مالحظات اقتصادي 2-2-1

 مالحظات اجتماعی و فرهنگی 2-2-2

 مالحظات سیاسی -2-2-3

 یابی پروژه مکان -3

 دانش فنی پروژه -4

 قیمت مواد اولیه و نحوة تأمین آن (مواد اولیه، کمکی و مصرفی) – 5

 قیمت فروش محصوالت طرح -6

 هاي کالن اقتصادي کشور بررسی در سیاست تحلیل جایگاه صنعت مورد -7

 عرضه -8

 تولید داخلی 8-1

 واردات 8-2

 موجودي انبار 8-3

 بینی امکانات عرضه پیش -9

 بینی امکانات عرضه داخلی پیش 9-1

 بینی واردات پیش 9-2

 تقاضا -10

 تقاضاي خارجی (صادرات) 10-1

 تقاضاي داخلی 10-2

 بینی تقاضا پیش -11

 قاضاي داخلیبینی ت پیش 11-1
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 روش اقتصادسنجی

 روش روند گذشته (تداوم روند قبلی)

 روش سطح مصرف (مصرف سرانه)

 روش ضریب مصرف

 (Markov Peocess)فرایند مارکو 

 روش روند متغیر

 روش تحلیل بودجه خانوار

 المللی روش مقایسه بین

 هاي راهنما استفاده از شاخص

 بینی تقاضاي خارجی (صادرات) پیش 11-2

 بینی تقاضا بینی امکانات عرضه و پیش تحلیل موازنه پیش -12

 بررسی بازار جهانی -13

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف -14

 گیري و ارائه پیشنهاد بندي، نتیجه جمع -15

 هاي اقتصادي  محاسبه شاخص

 xبرداري در سال  برآورد ارزش افزوده طرح در ظرفیت کامل بهره -الف 

 قطه سر به سر طرحبرآورد ن -ب 

 گذاري به اشتغال نسبت سرمایه -ج 

 

 فصل سوم / معرفی پروژه و هدف از اجراي آن

 هدف از اجراي طــرح -1

 سیس/ ایجادأهدف از اجراي طرح ت

 هدف از اجراي طرح توسعه  

 و نوسازيهدف از طرح بازسازي 

 ظرفیت -2

 ز آنعوامل موثردر تعیین حداکثر ظرفیت عملی و درصد استفاده ا

 تعداد نوبت کار

(نتـایج  در مورد طرحهاي تاسیس، نتایج بررسی مطالب این بخش شامل موارد زیر ارائـه گـردد   
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 ظرفیت سنجی)

 تولیديمحصول  -3

 بنديد اولیه، کمکی و بستهموا -4

 روش تولید -5

 گرددنتایج بررسی این بخش به صورت زیر در گزارش منعکس می

 مشخصات دانش فنی تولید -6

 کنترل کیفیت -7

 محیط زیست -8

 توان به صورت زیر تهیه نمودبرنامه تولید را می

 

 گذاري طرح هاي سرمایه  فصل چهارم / هزینه

 پذیري از نظر استهالك -الف

 از نظر عینیت فیزیکی -ب 

 هاي خارج از طرح دارایی -ج 

 زمین

 آدرس و کروکی محل اجراي طرح

 سازي و ساختمانمحوطه

 سازيمحوطه

 ختمانسا

 انواع ساختمانها

 طراحی ساختمانها

 هاي تولید (متناسب با نیاز و واحدهاي صنعتی)برخی انواع ساختمان

 ساختمانهاي اصلی تولید -1

 انبارها -2

 انبار عمومی

 ساختمانهاي اداري

 ساختمانهاي خدماتی

 محل ساختمانها



 7/ فهرست مطالب 

 آالتماشین

 شرایط پروفرماي مورد قبول بانک

 سیساتأت

 برق

 آب

 کننده جهت تولید آب خنک هاي خنکبرج

 چیلر جهت تولید آب سرد در فرآیند تولید

 هواي فشرده

 بخار

 سوخت

 سیستم تصفیه فاضالب

 سیستم گرمایش و سرمایش

 حریق ءسیستم اعالم و اطفا

 باسکول

 سیستم حفاظتی کارخانه

 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی

 وسائط نقلیه

 خدماتی تجهیزات و وسایل اداري و

 بینی نشده هاي متفرقه و پیش  هزینه

 برداريهاي قبل از بهرههزینه

 اند:برداري در ذیل اشاره شدههاي قبل از بهرهاقالم عمده هزینه

 سرمایه در گردش

 اقالم عمده در تعیین سرمایه در گردش عبارتند از:

 مواد اولیه (داخلی و خارجی) -

 تکاالي ساخته شده و در جریان ساخ -

 مطالبات -

 تنخواه گردان -

 زمانبندي اجراي طرح
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 هاي تولید  هزینه

 حقوق و دستمزد

 هزینه آّب، برق، سوخت و ارتباطات -

 تعمیر و نگهداري

 هزینه استهالك

 بینی نشده هاي متفرقه و پیش  هزینه

 هاي ثابت و متغیر  جدول هزینه

 الف: بخش موجود

 ب: بخش توسعه

 هاي با تسهیالت ارزي هاي مالی گزارش در مورد طرح بینی فرم خالصه پیش -1-1

 هاي با تسهیالت ریالی هاي مالی گزارش در مورد طرح بینی فرم خالصه پیش -1-2

 

 هاي طرح و نحوة تأمین منابع آن فصل پنجم / نمونه جداول هزینه

 هاي تأسیس) هاي طرح و منابع تأمین (طرح جدول هزینه -1

 هاي تکمیل، بازسازي و نوسازي، انتقال) نابع تأمین (طرحهاي طرح و م جدول هزینه -2

 هاي توسعه) هاي طرح و منابع تأمین (طرح جدول هزینه -3

 

 گذار فصل ششم / شیوه بررسی سوابق مالی و حسابداري سرمایه

 ها نسبت

 هاي ثابت جدول تعیین ارزش دفتري دارایی

 سرمایه در گردش

 هاي وام دهی نسبت

 نقدینگی –الف 

 نیروي مالی -ب 

 فعالیت -ج 

 سودآوري -د 

 نتیجه و پیشنهاد

 فرم نتیجه و پیشنهاد تسهیالت ریالی
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 هاي تامین منابع مالی طرح  فصل هفتم / شیوه

 مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی -1

 فروش اقساطی مواد اولیه -2

 فرم نتیجه و پیشنهاد تسهیالت ارزي

 وش اقساطیمشارکت مدنی قابل تبدیل به فر

 مشارکت مدنی

 هاي فاقد توجیه گیري طرح فرم نتیجه

 گیري نتیجه

 نکاتی که در مورد عقود باید در نظر گرفته شود

 موارد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد

 قرارداد مشارکت مدنی

 قرارداد سلف

 قرارداد جعاله (عاملیت) براي تسهیالت فاینانس

 قرارداد جعاله

 اقساطی مواد اولیهقرارداد مقدماتی فروش 

 آالت قرارداد مقدماتی فروش اقساطی ماشین

 نامه قرارداد ضمانت

 

 فصل هشتم / خالصه گزارش توجیهی طرح

 خالصه سابقه متقاضی شـــرکت

 خالصه مطالعه بازار

 خالصه مطالعه اقتصادي

 خالصه بخش فنی

 بینی برنامه تولید پیش

 زمین

 سازي و ساختمانوطهمح

 تاسیسات
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 لیهوسائط نق

 سرمایه در گردش

 هاي تولید  هزینه

 خالصه بخش فنی (طرح توسعه)

 زمین

 سازي و ساختمان محوطه

 ماشین آالت

 تاسیسات

 وسائط نقلیه

 سرمایه در گردش

 هاي تولید  هزینه

 خالصه بخش مالی

 هاي مالی طرح: بینی خالصه پیش

 فرم نتیجه و پیشنهاد تسهیالت ریالی

 روش اقساطیمشارکت مدنی قابل تبدیل به ف

 شرایط مخصوص

 فروش اقساطی مواد اولیه

 فرم نتیجه و پیشنهاد تسهیالت ارزي

 مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی

 شرایط مخصوص

 مشارکت مدنی

 هاي فاقد توجیه گیري طرح فرم نتیجه

 

فصل نهم / طرح توجیهی احداث استخر دو منظوره هشت ضلعی تکـی پـرورش ماهیـان    

 سردآبی

 ف پروژهاهدا

 مشخصات استخر دو منظوره

 حوضچه ورودي



 11/ فهرست مطالب 

 استخر پرورش ماهی

 تخلیه

 پل هوایی

 رقم بندي و صید

 طرح توجیهی استخرهاي ذخیره کشاورزي براي تولید ماهیان سردآبی

 هزینه اجراي پروژه استخرهاي دو منظوره کشاورزي –الف 

 فرضیات اولیه براي اجراي طرح

 هاي طرح  هزینه

 اي اي سرمایهه  الف) هزینه

 ب) هزینه جاري طرح:

 ج) محاسبه سود و زیان

 درآمد طرح

 سود خالص طرح

 نرخ سوددهی

 منابع
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 شگفتاریپ

 سـرعت  اسـت،  اطالعـات  يفناور روزافزون شرفتیپ وي عصرتکنولوژ کهی کنوني ایدن در

 دري بعـد  تفکرتـک  وداشتن،   است شیافزا درحال مختلفهاي   بروزدرعرصه روزي بشر دانش

ـ با بلکـه . سـت یکاران گریدی مهندسهاي   رشته به مربوط هاودانش ستمیس دری فن مسائل حل  دی

 ازی ندناشـ یبرا وهـا    هیفرض کرد، قیوتلف بیگرترکیکدی موازات به و زمان راهمی علم بعد چند

 کـه  گرفـت  کارا و موثري ریگ جهینت کیها   آن سهیمقا وی بررس با و گذاشت شیآزما رابهها   آن

ـ ترت نیبـد . باشـد یمی معدن وی صنعتي  جامعه در جینتا نیا بودن اثربخش ازی حاک ودخ  در بی

 یمـال  تیریمـد  ،یمهندس اقتصادی عنی عیصنای مهندس مهم مباحث قیتلف و بیترک با کتاب نیا

 دیـ رمفیتاث میخـواه یم،   اسـت  مطرح ایدن در بزرگ و اول ترازهاي   ازپروژهي اریبس در امروزه که

 يگردشـگر  وي کشـاورز ؛   یمعدن؛   یصنعتهاي   پروژه تیریمد ندیرادرفرا موضوع دو نیا قیتلف

 رانیمـد ي بـرا ي متـدلوژ  کی بعنوان تواند  می خود مهم نیا که،   میبرسان اثبات و ظهور منحثه به

 .باشد بخش اثر و کارای ساختمان وی صنعتهاي   پروژه

 کردیرو کی از که است تیریمد در شده شناخته روش دو یمال تیریمد وی مهندس صادتاق

 اعتماد تیقابل ت،یفیک نه،یهز نیب تعادل طیشرا نیبهتر بهی ابیدستي برا هماهنگ، و افتهی سامان

ـ ا در. کند  می استفاده طرح، ای محصول کی کارکرد و  در طـرح  تیریمـد یی توانـا  کـرد، یرو نی

 ارتقـا  ،یعملـ ي کارهـا  راه ارائـه  قیـ طر از ،يضـرور  ریـ غهـاي    نهیهز حذف سپس ویی شناسا

 .ابدی  می

 ،یمـال ی مهندس با مترادفي کردهایرو وها   نهیزم ،يکار محدوده و کاربرد دامنه نظر نقطه از

 ،یمـال  لیـ تحل و هیـ تجز وی مـال  تیریمـد  ،یمـال ي زیر برنامه ،یمالی شناس روش عنوان تحت

ـ  و گریکـد ي یجـا  به میمفاه نیا مطالعات، ای مراجع ازي اریبس در و است شده مطرح  قـاً یدق ای

 تیریمـد  وی مـال  لیـ تحل،   یمـال ی مهندسـ  مفهوم سه. است رفته کار به ز،ین گریکدی با مترادف

 ادامـه  در رو، نیا از دارند؛ي شتریب تشابه کرد،یرو و کاربرد نظر از میمفاه ریسا به نسبت ،یمال



 13/ فصل نهم: طرح توجیهی احداث استخر دومنظوره

 . شود  می ارائه آنها ازي مختصر فیتعار

ـ فیک و کـارکرد  نه،یهز نیب تعادل،   یمال تیریمد و ژهپرو تیریمدی اصل فهیوظ  ازی ناشـ  تی

. اسـت  pmbok ماننـد ی جهـان ي اسـتانداردها  اساس بری تیریمدي ستمهایسي ساز ادهیپ و جادیا

 موقـع  چـه  مطلـوب  افـزوده  ارزش« که است نیا شود  می مطرح رابطه نیا در کهی مهم پرسش

ـ اهم از ،يمشـتر هـاي    تیـ مطلوب و ازهـا ین،   يداقتصـا  دگاهید نظر نقطه از» شود؟  می حاصل  تی

 کـه  شـود   مـی  حاصـل ی زمـان  تنهـا  مطلـوب  افزوده ارزش جه،ینت در و است برخورداراي   ژهیو

 و داشـت  توجـه  آن عـام  مفهوم عنوان بهي مشتر به رابطه نیا در دیبا البته. باشدی راضي مشتر

 .ستین اتخدم و کاالیی نها کننده مصرف صرفاً ،يمشتر از منظور

،   دیـ گرد ذکـر ي حدود تا آن عملکردي  ونحوه یمالی مهندس ازي مختصر حاتیتوض باال در

 بـا  تـا  داشـت  میخـواه  آن عملکـرد  نحوه و نهیهز تیریمد مورد دري مختصر حاتیتوض حال

  . میکنی ابیارز ویی شناسا را مهم مقوله نیا میبتوان شتریب

هـا    نـه یهز کنتـرل  وي بنـد  بودجـه  برآورد، با تبطمري ندهایفرآ شامل پروژه، نهیهز تیریمد

 .شود لیتکم مصوب، بودجه با بتواند پروژه تا است

 :   است لیذ موارد شامل پروژه نهیهز تیریمدي ندهایفرای کلي نما

ـ  توسـعه  نـد یفرآ: ها نهیهز برآورد ـ تقر کی ـ ن مـورد ی مـال  منـابع  از بی  لیـ تکم جهـت  ازی

 .است پروژههاي   تیفعال

 جهتي کارهاي   بسته ای منفردهاي   تیفعالي برآوردهاي   نهیهز عیتجم ندیفرآ: جهبود نییتع

 .  است نهیهز مصوبي مبنا خط تیتثب

 و پـروژه  بودجـه ی بروزرسـان  جهـت  پـروژه  تیوضـع  بـر  نظـارت  ندیفرآ :ها نهیهز کنترل

 .است نهیهزي مبنا خط در راتییتغ تیریمد

 . دییفرما  می مشاهده را درآمد و نهیهز برآورد نمودار ازاي   نمونه لیذ شکل در

 دری خـوب  به پروژه، تیریمد دانشهاي   حوزه گریدي ندهایفرا با و گریکدی با ندهایفرآ نیا

 در را افراد گروه ای فرد کی تالش تواند  می پروژه،ي ازهاین برحسب ندیفرآ هر. باشند  می ارتباط

ي دارا پروژه اگر پروژه، مرحله چند ای کی در و پروژه هر در بار کی حداقل ندیفرآ هر. ردیبرگ

 . افتد  می اتفاق باشد، چندمرحله
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 مقدمه

 بسمه تعالی

صنعتی هاي   با توجه به اینکه امروزه در بسیاري از جغرافیاي صنعتی و به دنبال آن در پروژه

تـا  ،   باشد  می بسیاري از کشورها مسئله اقتصادي جهت کمبود منابع مالی داراي حساسیت باالیی

مطالعـات امکانسـنجی و اقتصـادي    ،   حدي که حیات و بقاء یک پروژه به این مهم بسـتکی دارد 

درواقع نتایج مهمی که از خـدمات مشـاوره    . باشد  می بسیار حائز اهمیتها   قبل از اجراي پروژه

ـ       می،   مهندسی برمی آید روژه را بـه  تواند تا حد زیادي اعتماد سـرمایه گـذار و تضـمین مـالی پ

ارمغان بیاورد. لذا مخاطبین جوامع صنعتی و معدنی باید آگاه باشند که در پیدایش یـک واحـد   

تولیدي موفق پیشنیازهایی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها مطالعه امکانسنجی و تهیه طـرح  

   . باشد  می هییتوج

قـانونی و  هـاي    دور مجوزاز طرفی قوانین جاري کشور نیز ارائه طرح توجیهی را قبل از ص

 . استفاده از تسهیالت صتعتی براي سرمایه گذار دانسته است

موفـق  هاي   خوانید الگویی جامع از تجربیات آموزنده و باارزش پروژه  می آنجه در این کتاب

توانـد    مـی  است که در سالهاي آتی در سالهاي اخیر در کشور عزیزمان به انجام رسیده اسـت و 

هـاي    سرمایه گذاران و همه دست اندرکاران پروژه؛   مهندسان؛   هدایت براي مدیران بعنوان چراغ

  . صنعتی در جهت تنظیم طرح توجیهی مورد استفاده قرار گیرد
 

 مجید میربد 

 محمدرضامهرجو 

 شرکت مشاوره مهندسی طراحان بهینه فیدار

 www.tarahanbehine.com 
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 فصل اول

 شرایط عمومی اشخاص حقیقی و حقوقی

  یمتقاض سابقه -1

 در ابتدا سوابق ثبتی متقاضی طرح اعم از شخصیت حقیقی یا حقـوقی، مـورد بررسـی قـرار    

 گیرد.  می

 

 شرکت یثبت سوابق1 -1

 طـور  بـه  1ی)تعـاون  و محـدود  تیمسـئول  خاص،ی سهام عام،ی سهام( شرکت نوع و نام 

   کامل

 ثبت محل و شماره خ،یتار  

 شرکت فعلی سرمایه و شده ثبت هیاول هیسرما   

 مرکزي دفتر محل   

 اساسـنامه  نیآخـر  در که آنچه براساس) خدمات ارائه وي دیتول از اعم( تیفعال موضوع 

                                                           
ي اعطـا  قـرارداد  انعقـاد  از قبـل  ستیبا  می باشد،ی تعاون و خاصی سهام عام،ی سهام از ریغ به شرکت نوع کهیصورت در .1

 .ابدی رییتغ الذکر فوق موارد ازی کی به شرکت نوع التیتسه
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 شـرکت  تیفعال موضوع کهیصورت در. است شده معین شرکت راتییتغی آگه نیآخر ای

 . ردیگ قرار توجه مورد دیبا نکته نیا باشد،  نمی کسانی طرح با

 ـ تغ نـوع  وی آگهـ  خیتـار  ذکـر  بـا  شده ثبتی اصل وی قانون راتییتغ هیکل  ماننـد ( راتیی

ـ تغ ران،یمد و سهامداران مشخصات ه،یسرما زانیم در راتییتغ ـ  محـل  ریی ـ تغ ای  نـوع  ریی

 ...  شرکت

 
 رانسهامدا و سرمایه 2-1

 و شـده  پرداخـت  هیسرما میزان تفکیک آن، میتسه نحوه و شرکت هیسرما نیآخر زانیم 

   شده تعهد

 ی اسـم  مبلـغ  ،... )و ممتاز نام، بی نام، با( سهام نوع سهام، تعداد عمده، سهامدارانی اسام

 .سهامداران از کی هر سهم درصد و کل مبلغ سهم، هر
 

 سهامداران کلیه مشخصات - جدول

 سهامداران یاسام فیرد
 تولد سال

 پدر نام و
 سهام نوع مسها تعداد

ی اسم مبلغ

 سهم هر
 کل مبلغ

 کی هر درصد

 کل به نسبت

        
        
        
        

        جمع

 نـوع  و نـام  شـامل  آنهـا  مشخصـات  باشـند ی حقـوق  تیشخص سهامداران کهی درصورت :نکته

 ئتیهي اعضا و سهامداران شرکت، تیفعال موضوع ثبت، محل و شماره خ،یتار شرکت،

 . شود ذکر ریز جدول مشابه زین آنها عامل ریمد و رهیمد
 

 باشند یم یحقوق تیشخصي دارا کهی سهامداران مشخصات - جدول

 فیرد
 نوع و نام

 شرکت

 خیتار

 ثبت

 شماره

 ثبت

 محل

 ثبت

 موضوع

 تیفعالی اصل

 درصد و سهامداران

 کی هر سهام

 ئتیهي اعضا

 عامل ریمد و رهیمد

        
        
        
        

 
 تیشخصـ ي دارا مجـدداً  فـوق،  جـدول ي شـرکتها / شـرکت  سـهامداران  کهی صورت در :نکته

 .گردد لحاظ مذکور جدول بصورت زین آنها مشخصات است الزم باشندی حقوق
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 تیریمد1 -3

 و موظـف  اعضـا  بخصـوص  رهیمد ئتیه اعضا از کی هری علم وی تجرب سوابق است الزم

ـ  وی علمـ  سـوابق  ارائه ضمن و ودش ارائه قسمت نیا در عامل ریمد  طـور  بـه  رانیمـد ی تجرب

 بایسـت  مـی  مـذکور  مـوارد . شـود  نظر اظهار طرح، امور اداره در آنانیی توانا مورد در مشخص

 زمـان  مـدت  و انتصـاب  تـاریخ  ضـمن  در. باشـد  مـدیره  هیئت تغییرات آگهی آخرین براساس

 .شود معین مدیره هیئت در حضور

  عامل مدیر و مدیره هیئت اعضاء - جدول

 فیرد
 و نام

 نام خانوادگی
 سمت

 مدت و انتصاب تاریخ

 حضور زمان

 درجه

 التیتحص

 رشته

 یلیتحص
 تخصص نوع

       
       
       
       
 

  تاکنون گذشته از عامل مدیر و مدیره هیئت اعضاء تجربی سوابق - جدول

 محوله وظایف سمت فعالیت پایان تاریخ فعالیت شروع تاریخ نام خانوادگی و نام فیرد

1-      
1-1-      
2-1-      
3-1-      

2-      
1-2-      
2-2-      
3-2-      

3-      
1-3-      
2-3-      
3-3-      

 

ي شـرکتها ی نـدگ ینما بـه  عامـل،  ریمـد / رهیمـد  ئـت یه اعضـا  ازی برخ کهی صورت در :2 نکته

 .گردندی معرف و مشخص معرف،ي تهاشرک باشند، شدهی معرف سهامدار

  البـدل شـرکت و تـاریخ انتصـاب و مـدت       ضروري است بازرسان قانونی اصلی و علـی

 اعتبار حضور آنان براساس آخرین آگهی تغییرات شرکت در جدول ذیل تکمیل گردد.
 

  شرکت بازرسان - جدول
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 اعتبار مدت انتصاب تاریخ نام و نام خانوادگی فیرد

1    
2    
3    
4    
4    
 

ـ ا در کهي حد در طرحي راجا ساختار وردم در است الزم :نکته  باشـد یم مشـخص  مرحلـه  نی

 زیــن) وجــود درصــورت( رحـطــ مانکــارانیپ و مشــاوران ویی راـاجــ رانـیــمد لـشامــ

 . شود ارائه الزم حاتیتوض

 یقانون يمجوزها 4-1

ـ ا در) خیتـار  و شـماره  ذکـر  بـا ( تابعـه ي هـا  سازمان از شده اخذی قانوني مجوزها هیکل  نی

 .کرد اشاره توان یم ریز موارد به مجوزها نیا جمله از شود ذکر قسمت

 تأسـیس ( توسـعه  جـواز  و موجـود  تولیداتي بردار بهره پروانه س،یتاس جواز: عیصنا مورد در (

 )مجوزها مشخصات و تیظرف و محصول نام ذکر با( توسعه طرحهاي مورد در

 بـرداري  بهـره هـاي    پروانـه  کلیـۀ  است ضروري توسعه هايطرح موجود بخش مورد در 

 .گردد ذکر شده صادر

 معـدن  ذخیرة تعیین وي بردار بهره پروانه کشف،ی گواه اکتشاف، پروانه: معادن مورد در 

 .گردد پرداخت باید کهی دولت حقوق و

 و ستیز طیمح و اتیمال مه،یب کار، نیقوان به مربوطي مجوزها .... 

 نقل و حمل زمین، کاربري تغییر مجوزهاي وجود، صورت در  

 یبهداشت ویی غذا مواد دیتول جهت الزمي مجوزها   

 چاپ عیصنا در ارشاد وزارت مانندی ( قانوني نهادها از مربوطهي مجوزها ریسا( 

 و طـرح  ازي تجـار ي بـردار  بهره مرحله تا ازین موردي استانداردها و مجوزها است الزم 

 .گرددی نیب شیپ زین مجوزها نیا اخذ جهت الزمی زمان مقطع
 

  شده اخذ مجوزهاي - جدول
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 مجوز مشخصات تاریخ و شماره کننده صادر سازمان نام مجوز فیرد

1     
2     
3     
4     
4     
 

  نیاز مورد مجوزهاي - جدول

 مجوز اخذ زمانی مقطع بینی پیش کننده صادر سازمان نام مجوز فیرد

1    
2    
3    
4    
4    

 

 متقاضیهاي   مندي توان بررسی -2

 هر برداري بهره و ایجاد در را متقاضیهاي   مندي توان مجموعه تواندیم مشاور بخش این در

ـ نما ارائه مختلفهاي   جنبه از طرح از بهتر چه  بـه  مربـوط  تواننـد   مـی هـا    منـدي  تـوان  ایـن . دی

 در کـه  باشـند  )طرح عواملی (متقاضی اجرائ ،یفن مشاوران و مدیران مدیره، هیئت سهامداران،

 .  شوند ذکر باید مورد هر

 به باشد  می موثر طرح از برداري بهره و ایجاد در که هایی مندي توان مجموعه باید ابتدا در 

 : جمله از مواردي گیرد قرار بررسی مورد مشروح صورت

 . بازار در متقاضی موفق حضور براي بالفعل یا بالقوه مندي توان اهمیت -

 در مشابهي طرحها و طرح از برداري بهره و اندازي راه در سوابق وجود لزوم -

 . مدیریتی و مهندسی فنی، مختلفهاي   زمینه

 راه دوره در مالی منابع مدیریت و جذب براي متقاضی مالی اعتبار و توان ارتباط، -

 . برداري بهره و اندازي

 در متقاضی احتماالً که دیگريهاي   طرح با طرح شرایط سایر یا و محصول مشابهت -

 . باشد  می سوابق داراي آنها


