
 :طرح توجیهی شامل فصل های ذیل استیک 

 بررسی مالی فنی و کامفار  –فصل اول  -الف
  بررسی شرایط فنی طرح  از جمله معرفی ماشین آالت ، معرفی تاسیسات و زیرساختهای پروژه

، معرفی شررررایط مال اجرای طرح ، معرفی توادمنهی های قیووی و ایاری و فنی م ری طرح  

 و یر ایامه بررسی  فلوچارت تولیه ، زمادبنهی اجرای طرح 

 رسی مالی اوالم سرمایه ثابت بر 

 بررسی مالی اوالم سرمایه یرگریش 

  هزینه سن ی پروژه یر سنوات بهره بریاری ، تفکیک هزینه های ثابت و متغیر و بررسی صورت

صوالت شهه ما سربار کارخاده و بهای تمام  سبات  یر مییاس  سنواتی هزینه های تولیه و  ماا

 خری و کالت تولیهات  

 امین مالی پروژه ، بررسی شرایط اعطای تسهیالت بادکی بررسی داوه ت 

  سازدهگی و یوره بهره بریاری از جمله سنوات یوره  شات مالی مرتبط با  صورتها و گزار سی  برر

صورت سنواتی ترازدامه ، صورت سنواتی گریش وجوه دیه ، صورت سنواتی سوی و زیان ، صورت 

 سنواتی جریادات دیهی تنزیل شهه 

 های دهایی و ارزیابی پروژه از جمله بررسی دیطه سربسر ، بررسی قساسیت درخ  بررسی شاخص

بازیهی پروژه ، بررسی خالص ارزش فعلی پروژه ، بررسی قاشیه سوی سنواتی ، بررسی دسبت 

 سوی خالص طرح به بییه اوالم مهم و تاثیرگذار مالی و...

 

 

 

 

 

 



   :طرح  فنی و مالیگزارش بررسی و ارزیابی  ریز سرفصل های 

 بررسی فنی پروژه 

 معرفی شرکت 

  واقه تاییق و توسعه طرح 

 معرفی اههاف عملیاتی طرح 

  و مطالعه فنی ماصولبررسی 

 سرمایه گذاری ثابت طرح 

 زمین 

 ماوطه سازی 

 ساختمان سازی 

 تاسیسات 

 ماشین آالت 

 اثاثیه ایاری 

 هزینه های وبل از بهره بریاری 

 برآوری دهایی هزینه سرمایه گذاری ثابت 

  سرمایه یرگریش و هزینه سن ی پروژه 

  جهول دهایی هزینه های عملیاتی طرح 

 بهای تمام شهه کار و سربار کارخاده 

 موای اولیه 

 سوخت و ادرژی 

 قیوق و یستمزی به تفکیک مستییم و غیرمستییم 

 تعمیرات و دگههاری 

 استهالکات 

 جهول دهایی سربار کارخاده 

 جهول هزینه های سربار ایاری و فروش 

  جهول دهایی سرمایه یرگریش طرح 
 

 



 بررسی مالی پروژه 

 و ضمیمه گزارش درم افزار کامفار داوه تامین مالی و سرمایه گذاری طرح پروژه 

 جهول دهایی داوه کل سرمایه گذاری به تفکیک اد ام شهه و موری دیاز 

  جهول دهایی تامین مالی طرح 

  بررسی داوه مشارکت بادک عامل 

   جهول ریز اوالم سرمایه ثابت طرح 

 داوه تامین مالی پروژه 

 یرآمه فروش طرح 

 تعیین دیطه سربسر و قهاول سطح تولیه 

 صورت سوی وزیان 

 هزینه های بهای تمام شهه تولیه 

 جریادات دیهی تنزیل شهه 

 دمویار خالص ارزش فعلی NPV 

  دمویار قساسیت IRR 

 بررسی قساسیت درخ بازیهی یاخلی پروژه 

 بررسی یوره برگشت سرمایه گذاری طرح 

 جهول شاخص ها و دسبت های بهست آمهه از گزارش کامفار 

 

  ضمیمه گزارش درم افزار کامفارcomfar 

 

 

 

 

 

 



  بازار مطالعات و بررسی –فصل یوم  -ب
  سه با روبای بالیوه ست از بررسی میهادی طرح یر میای سایه عبارت ا مطالعات بازار یریک جمله 

و بالفعل یاخلی و میزان عملکری واریاتی و صایراتی ماصول تولیهی و یر دهایت موازده عرضه و 

 تیاضای ماصول و شناسایی مازای یا کمبوی عرضه ماصول موریدظر  

    بررسی و مطالعه بازار طرحگزارش ریز سرفصل های -*(

 میهمه 

 معرفی ماصول 

 تعریف ماصول 

 بررسی مشخصات و خصوصیات فیزیکی و فنی ماصول 

 بررسی مزیت ها و امتیازات اجرایی و اوتصایی و فنی ماصول 

 تاریخچه ماصول 

 مشخصات فنی ماصوالت 

 دام گذاری ماصوالت 

 معرفی کههای آیسیک ماصول 

  ماصوالت طرحمعرفی که تعرفه گمرکی 

  ها و تعاریف علمی و تخصصیژگیمشخصات، وی 

  استادهاریهای ملی و بین المللی ماصول 

 معرفی ماصول به لااظ ماهیت آن 

 معرفی کاربریهای ماصول 

  معرفی ماصول به لااظ ماهیت آن 

  بررسی کاالهای جایگزین 

 بررسی الگوی مصرف جامعه 

 

 

 

 



 ههف اجرای طرح 

  معرفی پروژه 

  ضرورت اجرای پروژهتالیل 

 بررسی ههف صایراتی طرح 

 بررسی ههف جایگزینی واریاتی طرح 

 تالیل مالقظات اوتصایی، اجتماعی و فرهنگی پروژه 

 مکان یابی پروژه 

 مزایا و مشووات مال استیرار طرح 

 یادش فنی پروژه 

 تالیل جایگاه صنعت موری بررسی یر سیاست های کالن اوتصای کشور 

 ه با م موع استراتژی های کالن اوتصایی کشورسازگاری اجرای پروژ 

 بررسی استراتژی توسعه صایرات 

 بررسی سیاست های قمایتی یولت از صنعت موری بررسی 

 بررسی مزیت های دسبی سرمایه گذاری یر صنعت موری بررسی 

 

 عرضه 

 بررسی تولیه یاخلی 

  ( بررسی ریز  پرواده بررسی اطالعات ریز واقههای فعال تولیه کننهه این ماصول یر کشور

 های بهره بریاری صایر شهه(

 بررسی ظرفیت اسمی واقههای فعال یر سطح کشور به تفکیک استادها 

  سال گذشه یر سطح کشور 5بررسی میزان تولیه ماصول یر 

  سال گذشته بر اساس اطالعات گمرک 5بررسی واریات ماصول یر 

  ا رکوی سالیاده عرضه سال گذشته و بررسی میزان رشه ی 5بررسی کل عرضه یر 

 

 

 

 



 پیش بینی امکادات عرضه 

 پیش بینی تولیه یاخلی 

  بررسی اطالعات ریز واقههای یریست اقهاث ماصول یر سطح کشور ) بررسی ریز جواز های

 تاسیس صایره (

  بررسی میزان پیشرفت فیزیکی واقههای یر قال اقهاث و طبیه بنهی آدها بر اساس میزان

 ایرصه پیشرفت فیزیکی آده

  سال آینهه 5پیش بینی تولیه ماصول یر سطح کشور یر طی 

  سال آینهه  5پیش بینی واریات ماصول به کشور یر طی 

  سال آینهه  5پیش بینی عرضه کل یر 

 تیاضا 

 )بررسی تیاضای خارجی )میزان صایرات 

 بررسی تعرفه صایراتی ماصول 

  کسال گذشته بر طبق اطالعات گمر 5بررسی صایرات ماصول یر طی 

 )بررسی تیاضای یاخلی )میزان مصرف کشور 

  سال گذشته 5بررسی مصرف ظاهری کشور یر طی 

  سال گذشته 5تیاضای کل یر 

  سال گذشته  5بررسی روده تیاضای کل یر 

 

 پیش بینی تیاضا 

  سال آینهه 5پیش بینی تیاضای یاخلی یر 

  سال آینهه 5پیش بینی تیاضای خارجی )پیش بینی  صایرات( یر 

  سال آینهه  5پیش بینی تیاضای کل یر 

 

 

 

 

 



 تالیل مواده پیش بینی امکادات عرضه و پیش بینی تیاضا 

 بررسی بازار جهادی طرح 

  سال گذشته 5بررسی واریات جهادی ماصول به تفکیک کشورها یر 

  دیشه جهادی واریات ماصول 

  سال گذشته 5بررسی صایرات جهادی ماصول به تفکمیک ککشورها یر 

 دی صایرات ماصولدیشه جها 

 
  تالیلSWOT 

 ماتریس ارزیابی عوامل یرودی 

 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

  تشکیل ماتریسSWOT 

  آدالیز ماتریس SWOT 

  دتی ه ماتریسSWOT 

 

 جمع بنهی ، دتی ه گیری و ارائه پیشنهایات 


