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 طرح سنجی امکانچارچوب تهيه گزارش 

 ّاي گشارش اقتصادي طزح: سزفصل
 

 ملياتي دربارُ بخص صٌعتي طزح هَرد ًظز  –الف 
 

هؼطفي واهل هحػَل، ضٌاذت ٍيػگيْاي هحػَل، هػطف وٌٌسگاى تالمَُ آى، هَاضز استؼوال  -

ف زضآهسي( تؼييي ٍ استفازُ اظ آى، واًَى هػطف هحػَل )زض الطاض خاهؼِ ٍ زض طثمات هرتل

 اي.  اي ٍ يا سطهايِ ًَع واال اظ ًظط هػطفي تَزى، ٍاسطِ

 هحػَل ٍ ضواضُ استاًساضز هلي تسٍيي ضسُ . ISICوس  -

 تحثي زضتاضُ غٌؼت هَضز ًظط زض خْاى زض گصضتِ ٍ حال )زض غَضت اهىاى ٍ ًياظ( -

 ضاتطِ ايي غٌؼت تا سايط غٌايغ ٍ ترطْاي التػازي وطَض.  -

 خايگعيي ٍ هىول هحػَل. هحػَالت ضلية، -

 سياست ولي زٍلت زضتاضُ غٌؼت هَضز ًظط ٍ ٍضؼيت فؼلي غٌؼت زض ايطاى . -

 اي اظ تَليس ٍ هػطف هحػَل زض ايطاى ٍ خْاى ٍ سيط تحَالت الگَي هػطف آى. ذالغِ -

 

 عزضِ :  –ب 
 

 سال گصضتِ ٍ سال خاضي ٍ تحليل ضًٍس آى.  5هيعاى تَليس زاذلي ٍ ٍاضزات حسالل طي  -

ييي ضواضُ تؼطفِ گوطوي ٍ هسائل هطتَط تِ حمَق گوطوي ٍ سَز تاظضگاًي زض حال حاضط ٍ تؼ -

 گصضتِ.

 تطزاضي اظ آى.  ٍ زضغس تْطُ فؼالهطرػات ٍ ظطفيت ػولي ٍاحسّاي هَخَز  -

ػلل ًطسيسى تِ ظطفيت واهل تَليس زض ٍاحسّاي تَليس وٌٌسُ هحػَل هَضز ًظط ٍ هسائل ٍ  -

ي، ووثَز هترػػيي آگاُ، ووثَز هَاز اٍليِ، ووثَز لطؼات هطىالت آًاى )هطىالت واضگط

 آالت، استْالن ٍ...(  يسوي هاضيي

 ٍ ٍاضزات.  سْن تاظاض هحػَالت ططح اظ تَليس -

 ًسثت هحػَل زاذلي زض همايسِ تا هحػَل ٍاضزاتي، هيعاى حوايت زٍلت اظ تَليس زاذلي.  -

 تَليس هحػَالت ضلية ٍ خايگعيي.  -
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 تقاضا :  –ج 

هػطف  -سال اذيط( ٍ تدعيِ ٍ تحليل ضًٍس آى  5هيعاى هػطف زض سالْاي گصضتِ )حسالل  -

 هػطف هحػَالت خايگعيي ٍ همايسِ آى تا هحػَل هَضز ًظط.  –سطاًِ 

 سال اذيط ٍ تحليل ضًٍس آى. 5غازضات هحػَل طي  -
 

 پيص بيٌي اهناًات عزضِ بزاي پٌج سال آيٌذُ :  –د 

 تطزاضي اظ ٍاحسّاي خسيس.  ٍع تْطُتؼييي ظطفيتْا ٍ تاضيد ضط -

 تؼييي ظطفيت تَليسي ٍاحسّاي هَخَز ٍ تطًاهِ تَسؼِ آى.  -

 پيص تيٌي ول اهىاًات تَليسي تطاي پٌح سال آيٌسُ.  -

 تيٌي ٍاضزات طي پٌح سال آيٌسُ. پيص -

 

 پيص بيٌي تقاضا  بزاي پٌج سال آيٌذُ :  -ّـ 

 سال آيٌسُ.  5)تماضاي ذاضخي( تطاي حسالل  پيص تيٌي تماضاي زاذلي ٍ زض غَضت اهىاى غازضات -
 

 بيٌي تقاضا   بيٌي اهناًات عزضِ ٍ پيص تحليل هَاسًِ پيص –ٍ
 

 

 هَاد اٍليِ :  –س 

 اي اغلي هَضز ًياظ تطاي تَليس هحػَل.  ضٌاذت هَاز اٍليِ ٍ واالّاي ٍاسطِ -

 . هَاز اٍليِهٌاتغ تأهيي  -

 تيٌي اهىاًات تَليس آى زض وطَض ٍ آيٌسُ.  صاهىاًات تْيِ زض زاذل وطَض زض حال حاضط ٍ پي -

 . اظ وطَض هَاز اٍليِ تِ ذاضجتأهيي تؼييي هيعاى ٍاتستگي اظ ًمطِ ًظط  -

 واضذاًِ ٍ همايسِ ووي ٍ ويفي تيي آًْا.  زضبليوت هَاز اٍليِ زاذلي ٍ ٍاضزاتي  -

 

 ٍ تَسيع هحصَل : فزٍش قيوت  –ح 

 ٍ ليوت ضسوي آظاز ٍ همايسِ تيي آًْا. تؼييي ليوت ػوسُ فطٍضي ٍ ذطزُ فطٍش هحػَل  -

 ليوت هحػَالت ٍاضزاتي ٍ ذاضخي ٍ همايسِ تيي آًْا.  -

 ًحَُ تَظيغ هحػَل زض حال حاضط ٍ زض غَضت اهىاى پيطٌْاز ًحَُ غحيح تَظيغ.  -

 پيطٌْاز ليوت فطٍش )زض غَضت لعٍم(.  -

 ّاي آيٌسُ )زض غَضت اهىاى(.  تيٌي ليوت پيص -

 ٍ غازضاتي(.  لطاضزازّاي فطٍش )زاذلي -

 ضاًسهاى فطٍش -

 

 



 ٌا اداري کل بررسي طرح
 

 

 

 

 

 

 ًتيجِ گيزي ٍ پيطٌْاد :  –ت 

تيٌي اهىاًات تَليس ٍ تماضا تِ هٌظَض ضٌاذت ٍخَز تاظاض ٍ ايداز ٍ يا ػسم ايداز  همايسِ پيص -

 ططح خسيس. 

واّص ٍاتستگي،  ،تطضسي اثطات التػازي ٍ اختواػي ًاضي اظ اخطاي ططح ضاهل ايداز اضتغال -

غازضات، ضضس ٍ تَسؼِ سايط غٌايغ ٍ ًيع زيگط ترطْاي التػازي ضاهل افعايص لاتليت 

 وطاٍضظي ٍ ذسهات، خايگعيي ٍاضزات، غطفِ خَئيْاي اضظي ٍ... 

 

اي ًيع ضطٍضي  ي هٌطمِگطزز، تطضستَضيح : زض هَضز ططحْائي وِ تَليسات آًْا زض هٌطمِ هػطف هي

 اظاض خْاًي هحػَل ضطٍضي ذَاّس تَز.ذَاّس تَز ّوچٌيي تطاي ططحْاي غازضاتي ًيع تطضسي ت
 

 ضوائن ٍ هستٌذات بخص باسار :

 تػَيط هٌاتغ، هأذص ٍ هستٌسات ليوت هَازاٍليِ -1

 تػَيط هٌاتغ، هأذص ٍ هستٌسات ليوت فطٍش -2

 تػَيط هٌاتغ، هأذص ٍ هستٌسات هطتَط تِ ٍضؼيت ٍاحسّاي فؼال -3

 تػَيط هٌاتغ، هأذص ٍ هستٌسات هطتَط تِ ططحْاي زض زست اخطا -4

 تػَيط هٌاتغ، هأذص ٍ هستٌسات هطتَط تِ تماضا -5

 تيٌي تماضا تػَيط هٌاتغ، هأذص ٍ هستٌسات هطتَط تِ پيص -6

 تػَيط هٌاتغ، هأذص ٍ هستٌسات هطتَط تِ ٍاضزات -7

 تػَيط هٌاتغ، هأذص ٍ هستٌسات هطتَط تِ غازضات -8

 هأذص ٍ هستٌسات ،سايط هٌاتغ -9

 لَح فططزُ هطتَط تِ گعاضش  -11

 

 

ٌاي فىي َ بازار صرفًا  ضذي در بخص ٌاي ارائً سرفصل نكته : 

باضذ، متقاضيان تسٍيالت در  ٌاي تُليذي مي مربُط بً طرح

ٌاي اقتصادي )مسكه، ساختمان، خذمات َ ...(  ساير بخص

بايست گسارش تُجيٍي تٍيً ضذي را براساش اطالعات  مي

 َ بر اساش وظر کارضىاسان مربُطً تٍيً َ ط بً طرحمربُ

 ارائً ومايىذ.
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 ارش فٌي طزح:ّاي گش سزفصل

 ضــزمت: -1

 تاضس: ايي ترص ضاهل هَاضز شيل هي

 ضاهل ًحَُ تأسيس ضطوت ٍ ٍلايغ هسيط اضائِ زضذَاست ضطوت. سابقِ ضزمت : -1-1

 ضاهل سطهايِ فؼلي ضطوت ٍ اساهي سْاهساضاى ٍ ضطوا ٍ هيعاى سْن ّط يه. سْاهذاراى: -1-2

 ضاهل هدَظّاي اذص ضسُ تَسط ضطوت. هجَسّاي قاًًَي: -1-3

 ضاهل ّيأت هسيطُ )هسيطاى( ضطوت ٍ سَاتك تحػيلي ٍ واضي ٍ تيَگطافي آًْا. هذيزيت: -1-4

 ضاهل تؼساز پطسٌل ترطْاي تَليسي ٍ ازاضي تِ تفىيه. تعذاد مارمٌاى: -1-5

 

 طــزح: -2

 تاضس: ايي ترص ضاهل هَاضز شيل هي

 شوط ّسف اظ اخطاي ططح. ّـذف : -2-1

 ٍ ظطفيت آًْا. ضاهل هحػَالت تَليسيتَليذات ٍ ظزفيت تَليذي مارخاًِ:  -2-2

 ضاهل ًام هَازاٍليِ، هيعاى هػطف ساالًِ زض ظطفيت اسوي ٍ ًحَُ تأهيي.هـَاد اٍليِ:  -2-3

 شوط ضٍش تَليس ٍ تطسين ذالغِ ضٍش تَليس طي يه زياگطام.رٍش تَليذ:  -2-4

ظيست ٍ ضطٍط اػالم  زض ذػَظ ًحَُ غسٍض هدَظ تَسط ساظهاى هحيطسيست:  هحيط -2-5

 اي ططح.ضسُ تَسط ساظهاى هصوَض خْت اخط

 ضاهل ًحَُ تأهيي تىٌَلَغي ططح. داًص ٍ مونْاي فٌي: -2-6

 

 اي: ّاي سزهايِ ّشيٌِ -3

 تاضس: ايي ترص ضاهل هَاضز شيل هي

 ضاهل هساحت ٍ هَلؼيت هىاًي ظهيي تا استٌاز تِ اسٌاز اضائِ ضسُ.سهيـي:  -3-1

ّا ٍ  همساض ٍاحس، ّعيٌِ ٍاحس، خوغ ّعيٌِساظي،  ّاي هحَطِ ضاهل آيتنساسي:  هحَطِ -3-2

 زضغس پيططفت فيعيىي.

ّا ٍ زضغس  ضاهل ضطح ساذتواًْا، سطح ظيطتٌا، ّعيٌِ ٍاحس، خوغ ّعيٌِمارّاي ساختواًي:  -3-3

 پيططفت فيعيىي.

 آالت ٍاضزاتي ٍ زاذلي ٍ ليوت ّط يه تِ تفىيه. ضاهل هاضييآالت ٍ تجْيشات:  هاضيي -3-4
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 تأسيسات ضاهل: -3-5

 تطق -3-5-1

 آب -3-5-2

 َّاي فططزُ -3-5-3

 تراض -4-5-4

 سَذت -3-5-5

 فاضالب -3-5-6

 سيستن گطهايص ٍ سطهايص -3-5-7

 ًطاًي آتص -3-5-8

 تاسىَل -3-5-9

 خطثميل -3-5-11

 ٍسايط ًقليِ -3-6

 اثاثيِ اداري، لَاسم آضپشخاًِ ٍ رستَراى -3-7
 

 بزًاهِ اجزايي: -4

ّاي  ّاي اًدام ضسُ تط ضٍي الالم ّعيٌِزض ايي ترص، هيعاى پيططفت فيعيىي ططح ٍ واض -

اي تِ تفىيه ضطح زازُ ضسُ ٍ تا لحاظ هست ظهاى الظم تطاي تىويل ػوليات ساذتواًي  سطهايِ

تيٌي ًطسُ ٍ ظهاى هَضزًياظ  آالت ٍ تدْيعات ٍ هست پيص ٍ تأسيساتي ٍ ذطيس ٍ ًػة هاضيي

 گطزز. تيٌي هي ي تداضي اظ ططح پيصتطزاض تطزاضي آظهايطي، تاضيد ضطٍع تْطُ تطاي تَليس ٍ تْطُ

 

 بزًاهِ تَليذ: -5

ضَز وِ واضذاًِ زض ظطفيت ًْايي، چمسض تَليس ذَاّس زاضت ٍ طي  تيٌي هي زض ايي ترص، پيص -

تطزاضي تداضي تا ظهاى ضسيسى تِ ظطفيت ًْايي،  ضَز وِ اظ ظهاى آغاظ تْطُ خسٍلي، هطرع هي

 هيعاى تَليس تِ چِ غَضت ذَاّس تَز.
 

 باًي هحاسبات:هأخذ ٍ ه -6

 تاضس. ايي ترص ضاهل تَليسات ٍ هَازاٍليِ ٍ زضغس ضاًسهاى تِ تفىيه سالْاي هرتلف هي -
 

 حقَق ٍ هشاياي مارمٌاى: -7

زض ايي ترص حمَق ٍ هعاياي واضوٌاى ترطْاي ازاضي ٍ تَليسي تِ تفىيه هطرع ٍ خوغ  -

 گطزز. ّعيٌِ آًْا اضائِ هي

 

 سَخت ٍ اًزصي: -8

تطق سالياًِ ٍ سَذت سالياًِ هحاسبثِ ٍ ضبوي تبطآٍضز ّعيٌبِ آًْبا،      زض ايي ترص، هيعاى هػطف  -

 ّاي سَذت ٍ اًطغي ساالًِ هحاسثِ ذَاّس ضس. خوغ ول ّعيٌِ
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 ّاي گشارش هالي طزح: سزفصل
 

 هقذهـِ:
 

تاضبس وبِ    افعاض ترػػي واهفاض هي استفازُ اظ ًطم ططحْا تْيِ گعاضش هاليهْوتطيي اتعاضّاي يىي اظ 

تط ططاحبي ٍ اسبتفازُ اظ آى سباظهاًسّي ٍ هحاسبثِ گعاضضبات هبالي ضا        اذص ًتيدِ هطلَب خْت تسْيل ٍ

پصيطي  تَخيِ  پصيطي ٍ يا ػسم سٌدي ٍ يا تِ ػثاضتي تَخيِ هطالؼات اهىاى تطايافعاض  ايي ًطم ساظز. آساى هي

 غٌؼتي ٍ هؼسًي، ذسهاتي ظيطتٌايي ٍ... ططاحي گطزيسُ است.ّاي  ططح

ّاي گعاضش هالي ضاهل  افعاض فَق سطفػل ْيِ ٍ تسٍيي گعاضش هالي ططح اظ ططيك ًطملصا تا تَخِ تِ ت

 تاضس:  زٍ ترص تططح شيل هي

 

 ّا: بخص ٍرٍدي -الف
 

 ضاهل ػٌَاى پطٍغُ ٍ ضطح پطٍغُ. تعزيف پزٍصُ: -1

 تطزاضي تا تؼييي ظهاى ضطٍع ٍ پاياى(. )فاظ ساذت، فاظ تْطُ ريشي سهاًي: بزًاهِ -2

 م هحػَل، تاضيد ضطٍع ٍ پاياى تَليس ٍ ظطفيت اسوي.ضاهل ًا هحصَالت: -3

 ضاهل ٍاحس پَلي زاذلي ٍ ذاضخي ّوطاُ تا ػالهت اذتػاضي. ٍاحذّاي پَلي: -4

 زاضاى(. گصاضي، ًطخ تٌعيل سْام )ًطخ تٌعيل ول سطهايِ تٌشيل: -5

ساظي ٍ تْثبَز ظهبيي، واضّباي     ضاهل ذطيس ظهيي، هحَطِ گذاري: ّاي ثابت سزهايِ ّشيٌِ -6

آالت ٍ تدْيعات واضذاًبِ، تدْيبعات ذبسهاتي ٍ خباًثي واضذاًبِ،       ٍ ساذتواًْا، هاضيي ػوطاًي

 تطزاضي ّاي لثل اظ تْطُ تيٌي ًطسُ ٍ ّعيٌِ ّاي پيص هحيطي، ّعيٌِ حفاظتْاي ظيست

ضاهل هَازذام، هلعٍهات واضذاًِ، يَتيليتي، اًطغي، لطؼات يسوي هػبطف   ّاي تَليذ: ّشيٌِ -7

ِ        ضسُ، تؼويبطات ٍ ًگْبساضي،   ّباي ازاضي،   حبك اهتيباظ، زسبتوعز، ّعيٌبِ سبطتاض واضذاًبِ، ّعيٌب

 ّاي تاظاضياتي. ّاي اخاضُ تلٌسهست، ّعيٌِ ّعيٌِ

 تاضس.  وِ ضاهل فطٍش زاذلي هي بزًاهِ فزٍش: -8

 تاضس. هي هل الالم هَخَزي واال، هطالثات ٍ هَخَزي ًمسضا سزهايِ در گزدش: -9

ٍ    هٌابع تأهيي هـالي:  -11 ُ  ضزُ سبْاهس ضباهل زاذلبي )ياضاًبِ، آ هبست ٍ تلٌسهبست( ٍ    اضاى، وَتبا

 هست ٍ تلٌسهست(. ذاضخي )وَتاُ

 هاليات، ياراًِ  -11
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 بخص خزٍجيْا: -ب
 

ِ   جذٍل خالصِ عولنزد پـزٍصُ:  -1 اي اظ وبل اطالػبات پبطٍغُ اػبن اظ هيبعاى       ضباهل ذالغب

 تاضس.  ّا هي گصاضي، زضآهسّا ٍ ّعيٌِ سطهايِ

گبصاضي، هرباضج تبيص اظ     ّاي ثاتت سطهايِ ّعيٌِ ضاهل گذاري: ّاي سزهايِ بزآٍرد ّشيٌِ -2

 تاضس. گصاضي هي تَليس، سطهايِ زض گطزش ٍ ول سطهايِ

 تاضس.  ّاي هطتثط تا تَليس ضا ضاهل هي : وِ وليِ ّعيٌِّاي تَليذ بزآٍرد ّشيٌِ -3

 گذاري. بزآٍرد استْالك سالياًِ سزهايِ -4

 .ّا بزآٍرد قيوت توام ضذُ بِ تفنيل ّشيٌِ -5

 تَليذ ٍ فزٍش هحصَالت. بزآٍرد هيشاى -6

وِ ضاهل خطياًات ًمبسي  ّاي هالي آى:  تعييي هٌابع تأهيي هالي طزح بِ ّوزاُ ّشيٌِ -7

 تاضس. ّا هي هالي ٍ ول تسّي

 ّاي طزح. تحليل درآهذّا ٍ ّشيٌِ -8

 گذاري ٍ آٍردُ سْاهذاراى. تعييي عولنزد سَد ٍ سياى طزح بزاي سزهايِ -9

 ًتايج تجاري ضاهل: -11

 (.CASHFLOWعي )ضي سي تِ هٌظَض تطًاهِخطياًات ًم -11-1

 ّاي هالي. حساب سَز ٍ ظياى ٍ ًسثت تْيِ غَضت -11-2

 ّاي هالي. تْيِ تطاظًاهِ ٍ ًسثت -11-3

 خطياًات ًمسي تٌعيل ضسُ. -11-4

 .(IRR)ًطخ تاظزُ زاذلي  -11-5

 .(NPV)تؼييي اضظش فؼلي ذالع زاضائيْا  -11-6

 (.PP)تؼييي زٍضُ تطگطت سطهايِ  -11-7
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