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 آشنایی با استان قزوین                                                                     

منطقه قزوین به دوران حکومت مادها، در قرن نهم بر اساس اسناد و مدارک موجود قدمت و سابقه تاریخی : پیشینه تاریخی

دهد که این منطقه در هزاره رسد. بررسی آثار بدست آمده از جنوب دشت قزوین در بخش بوئین زهرا، نشان میپیش از میالد، می

 های انسانی بوده است.های چهارم و پنجم پیش از میالد، زیستگاه جماعت

معرف به شاپورذواالکتاف نسبت می دهند. شاپور شهر قزوین      دهمین پادشاه ساسانی،     ،به شاپور بنای اولیه شهر قزوین را  مورخین 

و استتتاکامات به وجود آورد و ستتااهیان خود را در آن استتتقرار داد. به ژ را برای جلوگیری از تهاجمات دیالمه بنا نهاد و در آن د

ش        صلی  سته ا سعه یافت و ه شاپور تو شهر همواره به عنوان گذرگاه   مرور زمان، پایگاه نظامی  هر قزوین به وجود آمد. موقعیت این 

مهم طبرستان و دریای مازندران )خزر( اهمیت فراوان داشته است. بعد از حمله اعراب به ایران و آغاز دوره فتوحات اسالمی، براء      

وین در دوره اسالمی نیز به پایگاه و هجری قمری، قزوین را مااصره و فتح کرد. قز ۲۴بن عازب از سرداران معروف عرب در سال   

به قزوین آمد و نسبت به توسعه شهر و ساخت       «هارون الرشید » ق.  ھ۱۹۲مبداء عملیات بعدی لشگریان عرب تبدیل شد. در سال    

ین  ا در زمان صفویه و در دوران سلطنت شاه طهماسب، با برگزیده شدن قزوین به پایتختی،       در آن اقدام نمود. «مسجد جامع »بنای 

انتخاب   رانای پایتختعنوان که تهران به  نیزقاجاریه  در دوره بناهای متعددی در آن بنا گردید. شتتهر اعتبار بیشتتتری یافت و آثار و

سیه، اهمیت قابل مالحظه      سیر جاده تهران به اروپا و رو ستقرار در م شروطیت، این     ای یافت.شد، قزوین به علت ا ضت م با آغاز نه

شد و مردمان آن از هیچ کمکی به آزادی خواهان دریغ نکردند.  شهر، خانه دوم م  سوم هجری به بعد   شرطه خواهان  قزوین از قرن 

توان از نویستتتندگانی چون ابن ماجد ، نجم الدین کاتبی، امام مامد غزالی، حمداله           آمده و می از مراکز مهم علمی به حستتتاب می 

شرف ا      سید ا شعرای نامی نظیر  ستوفی و ... و نیز  سینی قزوینی م شمال  »لدین ح سیم  ، عارف قزوینی، عبید زاکانی، عالمه دهخدا،  «ن

 اند یادی به میان آورد.زیستهعالمه قزوینی و ... که در این شهر می

 موقعیت جغرافیایی

درصتتد از مستتاحت کشتتور را به خود  کیکمتر از مربع  کیلومتر ۱56۲6با مستتاحتی معادل و  رانیا یشتتمال مهیدر ن نیاستتتان قزو

  ۴5درجه و 36تا  قهیدق 3۷و النهار گرینویچ از نصف یشرقطول  قهیدق 53درجه و  5۰تا  قهیدق۴5درجه و  ۴۸ نیاختصاص داده و ب

شمال  قهیدق ستوا  عرض  سبت به خط ا ستان این  .گرفته است قرار  ی ن ستانها   ا ستان  النیگ یاز شمال به ا   یهاو مازندران، از غرب به ا

 د.گرد یتهران و البرز مادود م یو از شرق با استان ها یهمدان و زنجان، از جنوب به استان مرکز

شته کوه قزوین در دامنه شتن ارتفاعات متعدد و بارندگی   ی جنوبی ر شده که به دلیل دا سط از نقاط معتد های البرز واقع    لهای متو

 یاو کوه ه یجبال البرز مرکز سلسله ی مرکزی و شرق استان را دشت تشکیل می دهد بطوریکهد. مادودهآیکشور به شمار می

 مقدمه
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شت قزو    سه جهت د شمال به جنوب    نیاند. ارا دربرگرفته نیرامند خرقان از  شت از  شرق به غرب حدود  لویک ۷5د   ۹5متر و از 

متر است. حداقل ارتفاع استان به    ۱۱3۰و شیب آن از شمال غرب به جنوب شرق امتداد داشته و در پایین ترین نقطه      است  لومتریک

 متر از سطح دریا است. 3۰۰های دریاچه سفیدرود با ارتفاع شمال غربی و در بخش طارم سفلی و کناره

 رسد.یم ایمتر از سطح در ۲۷۰۰استان به  یمتر و جنوب غرب ۴۰۰۰از  شیشمال و شمال غرب استان به ب ارتفاعات

 های طبیعی و اقلیمیویژگی      

ت کمربند به صور یاست و مناطق کوهستان یو دشت یاهیکوهاا ،یو مشخص کوهستان زیمتشکل از سه منطقه متما نیاستان قزو    

 فیدر ط یمتنوع یآب و هوا یاستان دارا نیآن را تات پوشش خود قرار داده است. ا یو غرب یجنوب ،یشمال ینواح ،یاوستهیناپ

ی که اهای هوایی موثر در استان شامل سیستم غربی و مدیترانه. سیستممرطوب است مهیو گرم و ن یسرد و معتدل کوهستان ،یابانیب

ستان دو این اباشد. در دهد و سیستم پرفشار شمال که عامل سردی و رطوبت میبیشترین عامل بارندگی در استان را تشکیل می

جریان باد وجود دارد: جریان شمالی که از شمال غرب در جهت جنوب شرق می وزد و به باد )مه( معروف است جریان دیگر باد 

سرد  یآب و هوای استان عبارتند از آب و هوا غرب می وزد. مهمترین انواع)شره( می باشد که از جنوب شرق در جهت شمال

 همیخشک تا ن یآب و هوا، هاها و دامنههیمعتدل در کوهاا یآب و هوا، استان یارتفاعات جنوب غرب و یشمال یدر نواح یکوهستان

 .طارم و دره شاهرود یدر نواح یریمرطوب گرمس یآب و هواو  زهرا نیو بوئ نیدشت قزو یمرکز یخشک نواح

 تقسیمات کشوری

)آبیک، آوج، البرز، بوئین زهرا، تاکستان و قزوین(،  شهرستان 6، این استان دارای ۱3۹5بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در سال 

، شال،   آباد، آوج ایمامودآباد نمونه، خرمدشت، ض   ن،یالوند، اسفرور  ه،یمامد ه،یزهرا، اقبال نیبوئ ک،یتاکستان، آب  ن،یشهر )قزو  ۲5

سفهان، آبگرم، ارداق، معلم کال  ستان، یب ،نیکوه ان،یرازم ه،یدان شر    د ستان و   ۴6بخش،  ۱۹، (ردانیس  ،یخاکعل ،هیفیسگز آباد،  ده

 است. یآباد ۱۱5۰

 جمعیت  

خانوار  3۹۷،۱65نفر با  ۱،۲3۷،۷6۱جمعیت استان قزوین  ۱3۹5های بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال

درصد را زنان تشکیل  ۴۹درصد را مردان و  5۱درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است و  ۱.5۹باشد که می

درصد( ساکن در  ۲5نفر )معادل  3۲۱،6۱۰درصد( ساکن در نقاط شهری،  ۷5نفر )معادل  ۹5۲،۱۴۹اند. از کل جمعیت استان داده

 نقاط روستایی هستند. 

 در  درصد ۱3.5درصد در شهرستان قزوین،  5۰دهد از مجموع جمعیت استان نشان می ۱3۹5بررسی توزیع فضایی جمعیت در سال 

درصد در  ۷.۴درصد در شهرستان آوج و  3.۴درصد در شهرستان البرز،  ۱۹درصد در شهرستان بوئین زهرا،  ۹.6شهرستان تاکستان، 

 ۲۰-3۴ گروههای سنی را درصد جمعیت استان ۱۱.۸ نشان می دهد کهنیز هرم سنی جمعیت استان  اند.شهرستان آبیک ساکن بوده

 تشکیل داده است.
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 اقتصاد کالن استان                                                                     

میلیارد  ۱۸۲۰۲۴به قیمت جاری معادل  ۱3۹3تولید ناخالص داخلی استان قزوین به عنوان اصلی ترین شاخص اقتصاد کالن، در سال 

میلیون ریال در جایگاه دوازدهم در کشور قرار دارد. سهم  ۱۴۷معادل این استان با سرانه تولید ناخالص داخلی،  ریال بوده است.

 بخش صنعت و

درصد بوده است. استان قزوین با  ۴۸درصد و بخش خدمات نیز  ۲۱درصد، بخش کشاورزی  3۱معدن از تولید ناخالص داخلی 

ر جایگاه هفدهم بین کلیه استانهای درصدی از تولید کشور، از حیث تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بخش نفت، د ۱.۴سهم 

 کشور قرار دارد.

تر از نرخ بیکاری در کل درصد بوده که پایین ۱۱.6درصد و نرخ بیکاری نیز  3۹.3نرخ مشارکت اقتصادی در استان  ۱3۹5در سال 

 کشور است.

باشد که در مقایسه صد میدر ۴5درصد و خدمات  35.5درصد، صنعت و معدن  ۱۹.5های کشاورزی سهم اشتغال استان در بخش 

های درصد( با اشتغالزایی بیشتر در بخش 5۰.۹درصد و خدمات  3۱.۹درصد، صنعت  ۱۸با سهم اشتغال کل کشور)بخش کشاورزی 

 باشد.واقعی اقتصاد می

ات خودرو، عبوده و مهد صنایع برتری چون صنعت قطصنعتی و معدنی به لااظ  کشور تهتوسعه یاف یکی از استانهای استان قزوین 

 باشد.صنایع خودروسازی و نیرو مارکه، فلزات اساسی و غیره می

گذاران داخلی و خارجی در این استان وجود قابلیتهای باالی اقتصادی و فضای مناسب برای کسب و کار موجب فعالیت سرمایه   

 3۴در قالب میلیون دالر  5۰۴میلیارد و  ۱غ بر سرمایه گذاری خارجی وارد شده به استان بال ۱3۹6شده است بطوریکه تا پایان سال 

اشد  بگذاری خارجی از جمله شرکتهای بزرگی چون نستله، صنایع سندن ایرانیان، دنون سار، هنکل، یونیلیور و ... میشرکت سرمایه

داد پروژه بیشترین تع به این ترتیب استان قزوین جزء استانهای برتر در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است. در این استان

د. اما نماینهای  سرمایه گذاری خارجی در صنایع شیمیایی، الستیک و پالستیک و صنایع حمل و نقل و خودروسازی فعالیت می

بیشترین رقم سرمایه گذاری خارجی در صنایع غذایی و صنایع حمل و نقل و خودروسازی جذب شده است.کلیه شرکتهای خارجی 

اند که عالوه بر ورود سرمایه گذاری نموده( سرمایهFDIتان قزوین، در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی )گذار در اسسرمایه

 نقدی، با انتقال تکنولوژی فرآیند، تکنولوژی ماصول و تکنولوژی سازمانی نیز همراه بوده است.

گذاری درصد از سرمایه 5استقرار دارند که نزدیک به واحد تولیدی در قزوین  3۸۰۰گذاری داخلی صنعتی نیز، بیش از از نظر سرمایه 

 صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.
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 این رکگمبه لااظ صتنعتی بودن و قرار گرفتن در مستیر ترانزیت کشتور از گمرک فعالی نیز برخوردار استت.     استتان قزوین      

صله        صنعتی البرز در فا شهر  ستان واقع در  ضیاءآباد           ۲۰ا ساین و  صنعتی لیا، کا شرکهای  ستان قزوین و همجوار  شهر کیلومتری 

ستان   ستقر بوده و  تاک سئولیت تاویل، حفاظت، تخلیه و بارگیری و       م سازمانی مجزا م صورت  شرکت انبارهای عمومی البرز نیز ب

 .  باشدمالکیت ساختمان اداری گمرک و انبارها و تجهیزات متعلق به شرکت مذکور میانبارداری کاالها را بر عهده دارد و 

ستان قزوین )صادرات غیر نفتی و واردات          ستان قزوین ارزش کل مبادالت تجاری ا بر اساس اطالعات اعالم شده توسط گمرک ا

میلیون دالر بوده استتت، از کل تجارت خارجی  ۱۴۲۲هزار تن کاال، به ارزش  6۱۷بالغ بر  ۱3۹6کاال( با دیگر کشتتورها در ستتال 

ستان، به لااظ وزنی   ستان     دهد. عمدهدرصد را صادرات تشکیل می    ۴۰درصد و به لااظ ارزشی   ۷۸ا ترین ماصوالت صادراتی ا

 شامل پالستیک رول، مواد شستشو و پاک کننده، چیاس، ظروف پالستیکی و پریفرم بوده است. ۱3۹6در سال 

 

 آموزش عالی :

شتن مراکز علمی متعدد در بخش آموزش عالی و پرورش و تربیت نیروهای تاصیل         ستان قزوین به دلیل در اختیار دا رده به کا

 شود.عنوان یک شهر دانشگاهی در کشور شناخته می

مرکز   ۲از این تعداد نمایند که مرکز آموزش عالی انواع خدمات آموزشتتی را به متقاضتتیان ارائه می  ۴6در این استتتان تعداد        

سالمی،      ۷دولتی،  شگاه آزاد ا سه آموزش عالی غیر انتفاعی و     ۲۲مرکز پیام نور،  ۸ای، مرکز فنی و حرفه ۲شعبه دان س مرکز   ۱۲مو

 های مختلف استان فعالیت دارند.کاربردی هستند که در شهرستان-آموزش علمی

لوم  عشامل ادبیات،   علوم انسانی  ،دامازشکی ی و پیرا پزشکی،  پزشک ی هادر حال حاضر دانشگاههای مختلف استان در رشته            

سالمی  شته  ،علوم پایه ،اجتماعی، الهیات و معارف ا سی های ر صنایع، مکانیک،    ،اطالعات آوریرایانه و فن شامل برق،  فنی و مهند

  .فعالیت هستند در حال کشاورزی و رشتهعمران، معماری 

کشاورزی 

21%

صنعت و معدن

31%

خدمات

48%

1393ساختار اقتصاد استان قزوین در سال )( نمودار 
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صیلی     سال تا شد، دکتری              ۸۹۱5۹تعداد  ۱3۹5-۱3۹6در  سی ار شنا سی، کار شنا شجو در مقاطع کاردانی، کار نفر دان

شته     حرفه صی و ر ص صیل بوده     ای و دکترای تخ شغول به تا صیلی مختلف م شجویان    ۱۱3۰۱اند که از این تعداد های تا نفر دان

سالمی،      3۰6۹۸وزارت علوم، تاقیقات و فناوری،  شگاه آزاد ا شجویان دان سات آموزش عالی       ۲5۴3۴نفر دان س شجویان مو نفر دان

شکی،       ۲5۷۹غیر دولتی غیر انتفاعی،  شت، درمان و آموزش پز شجویان وزارت بهدا شگاه جامع      5۸۲۷نفر دان شجویان دان نفر دان

 نفردانشجوی سایر مراکز آموزش عالی استان می باشند.   36۹۹نفر دانشجویان دانشگاه پیام نور و  ۹6۲۱علمی و کاربردی، 
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 وضعیت بخش صنعت استان قزوین
شبکه ارتباطی مناسب با تهران و قرارگرفتن        ستان قزوین با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی در همجواری با مرکز کشور و برخورداری از  ا

کیلومتری تهران ازسوی دیگر از اواخر دهه   120صنایع جدید در محدوه در مسیر ترانزیتی اروپا از یکسو و اعمال قانون محدودیت احداث 

یکه علیرغم  بطور گذاری بوده است؛ همواره از مکانهای مطلوب بخش خصوصی برای سرمایه    و چهل، با توسعه صنعتی شتابانی روبرو بوده   

سهم      0.96سهم   ستان از کل کشور          1.6درصدی از خاک کشور و  صنعت ا سهم ارزش افزوده  درصد و   2.84درصد از جمعیت کشور، 

 هزار میلیارد ریال می باشد.  64به میزان و درصد  4.2سهم سرمایه گذاری صنعت استان از کل کشور 

 159هزار میلیارد ریال و اشتغال    64عتی دارای پروانه بهره برداری، با حجم سرمایه گذاری  فقره واحد صن   3918تعداد   1396تا پایان سال  

باشند که بسیاری    نفر کارکن می 10واحد کارگاههای بزرگ صنعتی دارای بیش از   668تعداد  وجود داشته است. از این   در استان  هزار نفر

ش      شوند از این جمله می وب میاز آنها در زمره کارخانجات منحصر بفرد در کشور، محس     لوت  ه فتوان واحدهای صنعتی ماشین سازی، شی

ه و کاچیران ونیروی محرکگروه بهمن، ماموت، هنکل، فارکوشججیمی، تولی پرس،هفت الماس، آپادانا سججرا ،  ،فارسجججین، نورد آرین فو د

 دسترنج رضا بافت را نا  برد.

و  DVDو CDاین استان در تولید شیشه جا  و فلوت،کاشی و سرامیک، شیشه دارویی و مظروف، صنایع شوینده، قطعات خودرو، تولید           

 باشد. چرخ خیاطی دارای توانمندی می

رامیک سکاشی و –انواع شیشه –نایلون و پالستیک های رولی –آهن آ ت و فو د –محصو ت صنعتی صادارتی استان پودر شوینده 

ستان ،سوریه پاک ترکیه ،افغانستان ،ترکمنستان،، عراق کشورهای ومفتول های مسی می باشد. مهم ترین کشور های هدف صادراتی قزوین

  . و آذربایجان هستند

 

 الگوی استقرار صنایع در استان قزوین

 120قرار واحدهای صجججنعتی در خارز از محدوده الگوی اسجججتقرار صجججنایع در اسجججتان قزوین تا حد زیادی متاور از محدویت قانونی اسجججت  

ستان را در خود جای              صنایع ا سنج که اکثریت غالب  سپین و آرا صنعتی لیا، کا صنعتی البرز و شهرکهای  کیلومتری تهران است. واحدهای 

وقعیت  مزبور با توجه به م اند، مصجادی  مکانی این الگو هسجتند. ایجاد و توسجعه شجهر صجنعتی البرز موجب شجده سجهم با یی از صجنایع        داده

مناسججب و زیربناهای تجهیز شججده آن در این شججهر و اطراف آن اسججتقرار یافتند. به طور کلی وزن اسججتقرار صججنایع در نیمه شججرقی اسججتان که   

ستان است. شهر                سایر مناط  ا شتر از  سیار بی صنایع هستند ب شته و ضمنا خارز از محدوده ممنوعیت  شتری با تهران دا تان آبیک  س نزدیکی بی

کیلومتری اسجججت که اکثر نقای این   120سجججهم اندکی از واحدهای بزرگ صجججنعتی اسجججتان دارد که علت آن هم عمدتا محدودیت قانونی 

 شود.شهرستان را شامل می

سترسی    د سایر شهرکها و نواحی صنعتی استان و واحدهای منفرد صنعتی نیز عمدتا در حاشیه و نزدیکی محورهای اصلی ارتباطی استان که         

 اند.های ارتباطی و سوخت و انرژی دارند، استقرار یافتهآسان تری به شبکه
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دهد محصججو ت غذایی و آشججامیدنی، کک و  های مختلف نشججان میتوزیع فضججایی رشججته فعالیت  در خصججو  1بررسججیهای انجا  شججده 

ست. فعالیتهای پوشاک و             فرآورده شده ا ستان به صورت پراکنده توزیع  سطح ا سایر محصو ت کانی غیر فلزی در  های حاصل از نفت و 

 عمل آوردن خز،  

 

 

توری و بازیافت  وآ ت دفتری و حسابداری، وسایل نقلیه مانتشار و چاپ و تکثیر، ساخت فلزات اساسی، محصو ت فلزی فابریکی، ماشین      

باشند. فعالیتهای ساخت منسوجات، دباغی، چر ، کیف، چمدان، چوب و محصو ت چوبی بجز مبل، ساخت  نسبتا متمرکز میدارای توزیع 

ای  آ ت و دستگاهه کاغذ و محصو ت کاغذی، ساخت مواد و محصو ت شیمیایی، محصو ت از  ستیک و پالستیک، ساخت ماشین           

سایل ارتبای، ابزار   صنوعات،             برقی، رادیو و تلوزیون و و سایر م سایر تجهیزات حمل  نقل، مبلمان و  ساعت،  ساخت  شکی، اپتیکی، و  پز

 باشنددارای توزیع متمرکز می

های حاصججل از  های محصججو ت غذایی و آشججامیدنی، سججایر محصججو ت کانی غیر فلزی، کک و فرآورده   در شججهرسججتان آبیک فعالیت 

یک و پالستیک، در شهرستان البرز فعالیتهای ساخت منسوجات، دباغی، چر ،        نفت،محصو ت فلزی فابریکی و تولید محصو ت از  ست   

کیف، چمدان، چوب و محصو ت چوبی بجز مبل، ساخت کاغذ و محصو ت کاغذی، ساخت مواد و محصو ت شیمیایی، محصو ت          

شین       ساخت ما ستیک و پالستیک،  شین   از   ساخت ما ستگاههای برقی، ابز آ ت و تجهیزات،  شکی، اپتیکی دقی  آ ت و د ساخت   ار پز  ،

سجاعت، رادیو و تلوزیون و وسجایل ارتبای جمعی، سجایر تجهیزات حمل  نقل، مبلمان و سجایر مصجنوعات، در شجهرسجتان بواین زهرا، سجایر         

صو ت کانی غیر فلزی، گروه کک و فرآورده  صو ت فلزی و فابریکی، در         مح شامدنی، مح صو ت غذایی و آ صل از نفت، مح های حا

های حاصل از نفت، پوشاک و عمل آوردن خز، وسایل نقلیه موتوری، محصو ت غذایی      هرستان قزوین رشته فعالیتهای کک و فرآورده  ش 

و آشامدنی، بازیافت، سایر محصو ت کانی غیر فلزی، ساخت ماشی آ ت و تجهیزات، ماشین آ ت دفتری و حسابداری، مبلمان و سایر          

، چوب و محصو ت چوبی به جز مبل، ساخت منسوجات از تمرکز با یی برخوردار بوده و در این زمینه     مصنوعات، ساخت فلزات اساسی    

سبی همسان آنها     شوند. با توجه به تنوع رشته  صنایع مزبور تخصصی محسوب می      صنعتی و وزن ن یچ یک از  ه در شهرستان تاکستان،    های 

 د.باشندر این شهرستان مستقر نمیهای صنعتی تخصصی رشته

 

 وضعیت بخش معدن استان قزوین

، باریت، خاک آلونیتماده از جمله سیلیس،  21نوع ماده معدنی مختلف شناسایی شده است که از این میان،  28تاکنون در استان قزوین 

ن و شصنعتی، دولومیت، نمک، زغال سنگ، بنتونیت، کااولین، فلدسپات، بوکسیت، سرب و روی، منگنز، آهن، مس، گرانیت، تراورتن، 

 باشند.برداری میمرمریت، سنگ آهک، سنگ  شه و سنگ گچ در حال بهرهماسه، 

از  کشور 29رتبه  ماده معدنی، میلیون تن 22تولید و میلیون تن  200 بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن، تجارت، استان قزوین با ذخیره

 را به خود اختصا  داده است. تولید  کشور از لحاظ میزان 28رتبه  ذخایر و  لحاظ میزان

 .دنکمترین میزان ذخیره استان را به خود اختصا  داده ا ،درصد 3درصد بیشترین و گروه فلزی با  58گروه مصالح ساختمانی با 

درصد  1تن( ، سنگ های تزیینی و نما  1206431درصد ) 44درصد، مواد معدنی غیر فلزی 53، مصالح ساختمانی بر اساس گروه بندی

 درصد از تولیدات استان را شامل می شود. 2تن( و مواد معدنی فلزی 17000)

                                                 
 گزارش سازمان فضایی 1
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 انواع مواد معدنی در استان قزوین تولیددرصد  نمودار 

 

 
 

درصد  3درصد سنگ آهک و  15سنگ  شه،  درصد 82لیون تن است کهمی 115 در استان مواد معدنی مصالح ساختمانیمیزان ذخایر 

 15سنگ  شه،  درصد 82میلیون تن شامل  1.4مواد معدنی در استان  این تولید شود، این درحالی است که میزانرا شامل می سنگ گچ

 باشد.می درصد سنگ گچ 3درصد سنگ آهک و 

 59ایر مواد معدنی استان است و شامل درصد کل ذخ 6که  بودهمیلیون تن  11.5 استان اینهای تزاینی و نما در میزان ذخایر سنگ

ت درصد از تولیدا 1که کمتر از  است هزار تن 17میزان تولید این مواد  باشد.درصد تراوتن می 12درصد گرانیت و  29درصد مرمریت، 

 باشد.درصد می 3درصد و تراورتن 15درصد، گرانیت 82و مربوی به مرمریت مواد معدنی استان بوده

ذخیره  نبیشترین میزا مواد معدنی استان را شامل می شود،درصد کل ذخایر  3میلیون تن بوده که  5.5میزان ذخایر مواد معدنی فلزی 

 میزان تولید منگنز و سرب و روی تشکیل می دهد.ن و بوکسیت و آهرا درصد ذخاار و مابقی  79.5با استان در این گروه متعل  به مس 

 43)سرب و روی کل تولیدات معدنی گروه فلزی را باشد. میدرصد تولیدات مواد معدنی استان  2که کمتر از است هزار تن  46مواد  این

 تشکیل می دهد. (درصد 46)و بوکسیت  (درصد 11)، آهن (درصد

 یرهابیشترین میزان ذخکه  شوددرصد ذخایر مواد معدنی استان را شامل می 33میلیون تن بوده که  66میزان ذخایر مواد معدنی غیر فلزی 

درصد و مابقی را مواد معدنی دیگر مثل: فلدسپات ،  6.6کااولن  ،درصد 34.5، سیلیس درصد 46.5ذخایر خاک صنعتی  مربوی به

درصد  44 میلیون تن است که 5/3مواد  اینتولید  میزان .تشکیل می دهد ، ذغال سنگ و... آلونیتدولومیت ، نمک ، باریت ، بنتونیت ، 

درصد کااولن  6.6درصد سیلیس و 34.5درصد ذخایر خاک صنعتی ،  46.5 ، ترکیب این تولیدات راباشدتولیدات مواد معدنی استان می

 ، ذغال سنگ و... تشکیل می دهد.آلونیتگر مثل: فلدسپات، دولومیت ، نمک، باریت، بنتونیت، و مابقی را مواد معدنی دی

 

 زیرساختهای صنعتی استان
سیاست استان در استقرار واحدهای صنعتی بر عد  استقرار پراکنده واحدهای صنعتی و هدایت آنها به سمت شهرکها و نواحی صنعتی               

  4368هکتار و مجموعاً  253و  4115هر یک به ترتیب  مساحت که است ناحیه صنعتی 6شهرک و  9استان قزوین دارای قرار گرفته است. 

 

مصالح 

ساختمانی 

53%
غیر فلزی

44%

سنگهای 

ماتزاینی و  ن

1%

فلزی

2%
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شد؛  ستقر می  هاطرح در آن 490واحد فعال و  634تعداد  هکتار می با شند و در مجموع م صیص زمین منعقد گردیده   1124 با قرارداد تخ

 است.

 

 مزیت های استقرار در شهرکهای صنعتی

گردند که ضمن رعایت ضوابط   آخرین روش شهرک سازی احداث می  شهرکهای صنعتی مطابق با اصول فنی ومهندسی و      -

 باشند.های صنعتی برخوردار میمقررات زیست مایطی از قابلیت سرمایه گذاری در اکثر رشته           و 

 مستثنی بودن شهرکهای صنعتی از قانون شهرداریها -

سرمایه کاهش هزینه - صنعتی از             های  شهرکهای  شرکت  سط  شده تو ساماندهی  شترک  ستفاده از خدمات م گذاری به دلیل ا

 های آب ، برق، گاز، تلفن، معابر، فضای سبز، تصفیه خانه فاضالب و ....شبکه  قبیل 

 مندی از خدمات جانبی از قبیل شعب بانک، دفاتر بیمه، مسجد، رستوران، آتش نشانی و ...امکان بهره -

 زینه حق انتفاع و بهره برداری از تاسیسات بصورت نقد و اقساط   پرداخت ه -

 صدور مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار بصورت رایگان و در اسرع وقت -

 عدم مادودیت در تراکم مستادثات ایجادی در عرصه تخصیصی -

 عدم نیاز به اخذ مجوزهای جداگانه از ادارات و سازمانهای متعدد -

 س از بهره برداری توسط هیئت امنای متشکل از صاحبان صنایع مستقر در آن شهرکاداره شهرکهای صنعتی پ -

 های قرارداد تخصیص زمین جهت دریافت تسهیالت بانکی  امکان ترهین دفترچه -

شتیبانی از قبیل طراحی، مهندسی، اطالع رسانی، مشاوره          - ی،  اساماندهی واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و اطالعات پ

 یابی، آموزشی)فنی، تخصصی، کارآفرینی( و...ازاریابی، عارضهبازرگانی، ب

 استفاده از بخشودگی درصدی از قرارداد پس از اخذ پروانه بهره برداری برابر دستورالعمل سال عقد قرارداد -

 های دانش بنیان، ایثارگران و خانواده معزز شهداء  استفاده از مزایای ویژه نخبگان، شرکت -

 های مالیاتی ویژه شهرکها و نواحی صنعتی برابر با قانون مالیاتهای مستقیم  استفاده از معافیت -
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 :(1396)آذر ماه  مشخصات کلی و قیمت زمین در شهرک های صنعتی         

 

 وضعیت زیر ساخت در شهرک ها  و نواحی صنعتی:               

 نام شهرك ردیف
 نوع زیر ساخت

 تصفیه خانه تلفن گاز برق آب
 * * * * * كاسپین 1

  *  * * آبیك 2
 * * * * * لیا 3

  * * * * آراسنج 4

  * * * * حیدریه 5

  * * * * خرمدشت 6

  *  * * حكیمیه 7

  * * * * آوج 8

  * * * * دانسفهان 9

    * * شال 10

  *  * * اسفرورین 11

    * * طارم 12

    * * نیكویه 13

    * * الموت 14

تعداد اقساط 

 )سه ماهه(
درصد 

 نقدی
قیمت مصوب 

 1396سال  )ریال(

فاصله تا مرکز 

 استان )کیلومتر(

مساحت 

 )هكتار(
 شهرستاننام 

نام شهرك / ناحیه 

 صنعتی
 ردیف

 1 كاسپین آبیك 463.8 30 1,800,000 30 10

 2 آبیك آبیك 95.12 55 1,300,000 30 10

 3 لیا قزوین 502 19 850,000 30 10

 4 آراسنج بویین زهرا 137.58 68 495,000 20 10

 5 حیدریه تاكستان 107.7 62 495,000 20 10

 6 خرمدشت تاكستان 2234 64 390,000 20 10

 7 حكیمیه بویین زهرا 410 71 390,000 30 10

 8 آوج بویین زهرا 66 116 150,000 20 10

 9 دانسفهان بویین زهرا 44.4 63 370,000 20 10

 10 شال بویین زهرا 84 56 340,000 15 12

 11 اسفرورین تاكستان 27.89 52 370,000 20 10

 12 طارم قزوین 30 104 350,000 15 12

 13 نیكویه قزوین 78 52 270,000 15 12

 14 الموت قزوین 7.07 88 320,000 15 12
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 2بانك اطالعات شهرکها و نواحی صنعتی استان قزوین

 
صنعتی    صنعتی ایران   اولین و بزرگترین  :البرز شهر  صر بفرد در        شهر صنعتی بزرگ و منح سیاری از واحدهای  ستقرار ب و محل ا

 کشور
 

 :کیلومتری جنوب شرقی قزوین ۱5کیلومتری شمال غربی تهران و  ۱۴۰ موقعيت جغرافيايي 

 هکتار مناطق تجاری ۲۰هکتار مناطق مسکونی،  ۸۰ مناطق صنعتی، هکتار 55۰هکتار شامل  ۹۰۰ :مساحت 

 :صنعتی با ظرفیت       ، آب، برق، گاز، تلفن امكانات شهر  صفیه خانه خاورمیانه در  ستقرار بزرگ ترین ت واحد ، مترمکعب ۹۰۰۰۰ا

ور  گمرک به منظ، تاستتیستتات تله متریک به منظور کنترل )آنالین( مستتتمر فشتتار آب و میزان کل آب شتترب، آتش نشتتانی و امور ایمنی

منبع   ،مترمکعب ۲5۰۰۰منبع زیرزمینی ذخیره آب به ظرفیت  ،حلقه چاه عمیق ۱5تعداد  ،یه و ترخیص کاالهای صتتتادرهواردات مواد اول

ضه فرآورده  ،متر ارتفاع ۴۲مترمکعب با  ۲۰۰۰ به ظرفیت هوایی فلزی سوختی جایگاه عر شهر         ، های  سطح  شیر هیدرانت در  سات  سی تا

یک دستگاه    ،تاسیسات کلرزنی برای ضد عفونی نمودن آب شرب     ، دستگاه  ۱۷۴شهر  تاسیسات شیرهای آبیاری در سطح      ، دستگاه  ۱۲۱

 بانک و.....، روشنایی معابر، سردرب ورودی ،واحد اطالعات و نگهبانی و حراست شهری ،کیلووات جهت مواقع قطع برق 6۴5ژنراتور 

  :کارگاهی و خدماتیواحد  ۱۰۰۰واحد تولیدی بزرگ و کوچک و بیش از   ۴5۰تعداد شرکتهای مستقر 

 کیلومتر 3۰فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۱۴۰فاصله تا تهران و فرودگاه: 

 (در آتیه نزدیک خط آهن اختصاصی شهرصنعتی البرز احداث خواهد شد) کیلومتر 3.5فاصله تا ایستگاه راه آهن: 

 

 جی و قابلیت بین المللی شدنشهرك صنعتی تقاضا محور با بیشترین سرمایه گذاران خارشهرك صنعتی کاسپین: 

 :تهران –بزرگراه قزوین  3۰کیلومتر  موقعيت جغرافيايي 

  :ساحت شده(  هکتار ۲3۰فاز یک  م سعه   ) واگذار  شده ( هکتار ۱۰5، فاز دوم تو سعه      ) واگذار  سوم تو هکتار ) در  ۱63و فاز 

 حال واگذاری به متقاضیان ( می باشد.

 :ستگاههای                 امكانات شانی، ای ستگاه آتش ن صلی برق،  ای ست ا ضالب، پ صفیه خانه فا ضالب، ت شبکه فا آب، برق، گاز، تلفن ، 

 پمااژ، فضای سبز، روشنایی معابر، سردرب ورودی ، مجتمع کارگاهی باسکول،  مغازه تجاری ، انبار، ساختمان کسب و کار ، بانک و.....

 ک در حال واگذاری به متقاضيان سرمايه گذاری مي باشد.قابل ذکر است هم اکنون اراضي اين شهر 

 : قرارداد ۲۹6 تعداد قراردادهای منعقده 

  واحد (  ۱۹۲)   :1396ماه ارديبهشت تعداد واحدهای به بهره برداری رسيده تا پايان 

 دارای سند مالکیت:فاز یک تفکیکی و فاز دوم و سوم ثبتی

 کیلومتر 3۰فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۱۲۰تا تهران و فرودگاه:  فاصله

                                                 
 شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین 2
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 کیلومتر ۲5فاصله تا ایستگاه راه آهن: 

 

 

هرك صنعتی به شحضور واحدهای صنعتی مثل نفیس نخ و کابل افق البرز با میزان صادرات باال ، الحاق پارك  : شهرك صنعتی لیا  

 " واحد تولیدی و صنعتی 111هكتار و  166.5مساحت با 

 :بوئین زهرا –جاده قزوین  ۱۴کیلومتر   موقعيت جغرافيايي 

 :هکتار تملک شتتده و در  ۱۰۰حدود  3هکتار)واگذار شتتده( و فاز  ۱۱۷هکتار)واگذار شتتده( ، فاز دوم  ۱5۰فاز یک  مساااحت

 مرحله آماده سازی می باشد.

 :هبانی  ساختمان اداری و نگ آب، برق، گاز، تلفن، فضای سبز ، روشنایی معابر، شبکه فاضالب ،تصفیه خانه فاضالب،           امكانات

 ،ایستگاه آتش نشانی ، انبار ، مجتمع کارگاهی، پست اصلی برق، مغازه های تجاری، بانک و....  

 : قرارداد  ۴۱۸تعداد قراردادهای منعقده 

  واحد ( 3۴۸)  : 1396تعداد واحدهای به بهره برداری رسيده تا پايان ارديبهشت ماه 

 دارای سند مالکیت: تفکیکی

 کیلومتر ۱۴تا مرکز استان:  فاصله

 کیلومتر ۱6۱فاصله تا تهران و فرودگاه: 

 کیلومتر ۱۴فاصله تا ایستگاه راه آهن: 

 

 وجود واحدهای مهمی مانند پارس آلومان کار، کارتن آراسنج و هوفنبرگ :شهرك صنعتی آراسنج

 :ساوه -جاده بوئین زهرا ۴کیلومتر  موقعيت جغرافيايي 

 :هکتار )در حال واگذاری(  ۱3۷    مساحت 

 :شبکه روشنایی،       امكانات ساختمان اداری،  سبز،  شانی،       آب، برق، گاز، تلفن، فضای  ستگاه آتش ن ساختمان اداری و نگهبانی، ای

 های تجاری، باسکول و.... شبکه فاضالب، مغازه

 : قرارداد ۱3۲ تعداد قراردادهای منعقده 

 واحد ( ۹۰ )  : 1396ارديبهشت ماه سيده تا پايان تعداد واحدهای به بهره برداری ر 

 دارای سند مالکیت: تفکیکی    

 کیلومتر 55فاصله تا مرکز استان:     

 کیلومتر۱5۰فاصله تا تهران و فرودگاه:     

 کیلومتر 55فاصله تا ایستگاه راه آهن:     

 

 وجود واحدهایی همچون ریخته گری ایران خودرو و فرایند شیمی حكیم  : شهرك صنعتی حیدریه

 زنجان  –جاده ترانزیت تاکستان  ۱۷کیلومتر  موقعيت جغرافيايي 

 :هکتار)واگذار شده( ۱۰۸ مساحت 

 :ضالب ه فاتصفیه خان  ،آب، برق، گاز، تلفن ، فضای سبز ، ساختمان اداری و نگهبانی ، شبکه روشنایی، شبکه فاضالب        امكانات 

 پست اصلی برق ، ایستگاه آتش نشانی ، مغازه های تجاری و واحدهای کارگاهی
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 : قرارداد  70  تعداد قراردادهای منعقده 

 
 

 واحد ( 56)  : 1396تعداد واحدهای به بهره برداری رسيده تا پايان ارديبشهت ماه 

 دارای سند مالکیت: ثبتی

 کیلومتر 5۰فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۲۰۰تهران و فرودگاه: فاصله تا 

 کیلومتر ۲5فاصله تا ایستگاه راه آهن: 

 

  نزدیكترین شهرك صنعتی به پایتخت :) آبیك ( 2شهرك صنعتی کاسپین 

 :تهران -بزرگراه قزوین  5۰کیلومتر  موقعيت جغرافيايي 

 :هکتار )در حال واگذاری( ۱۰۰    مساحت 

  : یی، شبکه فاضالب، معابر و ماوطه، ساختمان اداری، آتش نشانی و.....آب، برق،گاز ،تلفن، شبکه روشناامكانات 

 باشد.گذاری ميقابل ذکر است هم اکنون اراضي اين شهرک در حال واگذاری به متقاضيان سرمايه 

 : قرارداد 105 تعداد قرادادهای منعقده 

  ( واحد 20: ) 1396تعداد واحدهای به بهره برداری رسيده تا پايان ارديبهشت ماه 

 دارای سند مالکیت: ثبتی

 کیلومتر 55فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۱۱۱فاصله تا تهران و فرودگاه: 

 کیلومتر 6فاصله تا ایستگاه راه آهن: 

 

از نواحی انتقالی جهاد که پس از انتقال اقداماتی شامل: تكمیل شبكه روشنایی، آسفالت و آماده سازی : ناحیه صنعتی دانسفهان

شده               سانی و ... انجام  سانی، نصب مخزن هوایی، گاز ر سیستم آبر ساماندهی  شانی،  معابر، نصب تابلو ورودی ،احداث ایستگاه آتش ن

 است 

 :همدان - ماور بوئین زهرا ۲کیلومتر  موقعيت جغرافيايي 

 :هکتار ۴/۴۴ مساحت 

 :آب، برق، گاز، تلفن، شبکه روشنایی، ، ساختمان اداری و ..... امكانات 

 : قرارداد  ۷5 تعداد قراردادهای منعقده 

  واحد ۴۷ : 1395تعداد واحدهای به بهره برداری رسيده تا پايان مهر ماه 

 دارای سند مالکیت: تفکیکی

 کیلومتر ۸5فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۲۰۷فاصله تا تهران و فرودگاه: 

 کیلومتر ۸5فاصله تا راه آهن: 

 کیلومتر ۲۰5فاصله تا تهران: 
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فاز طراحي   6شهرک صنعتي خرمدشت از بزرگترين شهرکهای صنعتي کشور محسوب مي شود که در : شهرك صنعتی خرمدشت  

 متقاضيان مي باشد.شده است و در حال حاضر فاز اول اين شهرک در حال واگذاری به 

  " هكتاری یكپارچه، برای سرمایه گذاری مشترك داخلی و خارجی پیشنهاد می شود. 1750با توجه به عرصه  "

 :همدان –آوج  –جاده تاکستان  ۲۸کیلومتر   موقعيت جغرافيايي 

 :هکتار)در حال واگذاری( ۲۲33    مساحت 

 :نایی، کانالهای دفع سیالب، انبار، ایستگاه آتش نشانیآب، برق،گاز،تلفن، شبکه فاضالب، شبکه روش امكانات 

 : قرارداد 120 تعداد قراردادهای منعقده 

  واحد ( 5۷)   :1396تعداد واحدهای به بهره برداری رسيده تا پايان ارديبهشت ماه 

 

 ناحیه صنعتی آوج

 :همدان -جاده آوج  3کیلومتر  موقعيت جغرافيايي 

 :هکتار) در حال واگذاری( 66     مساحت 

 :ساختمان اداری، شبکه روشنایی، تلفن و.......  آب، برق، گاز، امكانات 

o .قابل ذکر است هم اکنون اراضي اين ناحيه صنعتي در حال واگذاری به متقاضيان سرمايه گذاری مي باشد 

 : قرارداد ۱۹ تعداد قرادادهای منعقده 

  واحد ( 6)  : 1396رسيده تا پايان ارديبهشت ماه تعداد واحدهای به بهره برداری 

 دارای سند مالکیت: تفکیکی

 کیلومتر ۱۲6فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۲۸۷فاصله تا تهران و فرودگاه: 

 کیلومتر ۱۲6فاصله تا ایستگاه راه آهن: 

 

  زهرادر منطقه بویین  عرصه مناسب برای جذب سرمایه گذار خارجی: شهرك صنعتی حكیمیه

 :همدان -جاده بوئین زهرا ۱5کیلومتر  موقعيت جغرافيايي 

 :هکتار ) در حال واگذاری( ۴۱۰ مساحت 

 :آب ،برق، گاز ، تلفن، ساختمان اداری ، شبکه روشنایی و... امكانات 

o .قابل ذکر است هم اکنون اراضي اين شهرک در حال واگذاری به متقاضيان سرمايه گذاری مي باشد 

  قرارداد ۱6 قرادادهای منعقده :تعداد 

  واحد 5 :1396تعداد واحدهای به بهره برداری رسيده تا پايان ارديبهشت ماه 

 دارای سند مالکیت: ثبتی

 کیلومتر 65فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۱۸۷فاصله تا تهران و فرودگاه: 
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 کیلومتر 65فاصله تا راه آهن: 

 

 ناحیه صنعتی اسفرورین

 جاده اسفرورين به شال 2كيلومتر  يايي:موقعيت جغراف 

 :هکتار)در حال واگذاری( ۲۸ مساحت 

 :آب ، گاز ، زیرسازی و روسازی، برق، تلفن و .... امكانات 

o باشد.قابل ذکر است هم اکنون اراضي اين ناحيه صنعتي در حال واگذاری به متقاضيان سرمايه گذاری مي 

 : قرارداد 6 تعداد قرادادهای منعقده 

  واحد ( ۱)  :1396تعداد واحدهای به بهره برداری رسيده تا پايان ارديبهشت ماه 

 دارای سند مالکیت: ثبتی

 کیلومتر 6۰فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۲۰۷فاصله تا تهران و فرودگاه: 

 کیلومتر ۲5فاصله تا ایستگاه راه آهن: 

 

 (کشاورزی ) صنایع تبدیلی  7مناسب برای استقرار صنایع رده : شهرك صنعتی شال 

 :جاده قلعه گنجی( 9جاده بوئين زهرا به دانسفهان )كيلومتر 20كيلومتر  موقعيت جغرافيايي 

 : هکتار) در حال واگذاری( ۸۴مساحت 

 : و .... ، آسفالت بلوار ورودی،آب، برق،گاز، تلفن، راه دسترسی، ساختمان اداری امكانات 

  :دقراردا 3تعداد قرادادهای منعقده 

 دارای سند مالکیت: تفکیکی

 کیلومتر 6۰فاصله تا مرکز استان: 

 کیلومتر ۲۰۷فاصله تا تهران و فرودگاه: 

 کیلومتر 6۰فاصله تا ایستگاه راه آهن: 

 

 :ناحیه صنعتی نیكویه

 :ابتدای جاده روستای نيکويه 10اتوبان قزوين به لوشان، كيلومتر  40كيلومتر  موقعيت جغرافيايي 

 : هکتار ۷۸ مساحت 

 : آب ، برق، تلفن،روشنایی، راه دسترسی و .... امكانات 

 قابل ذکر است هم اکنون اراضي اين ناحيه صنعتي در حال واگذاری به متقاضيان سرمايه گذاری مي باشد.

 دارای سند مالکیت: ثبتی

 کیلومتر 55فاصله تا مرکز استان : 

 کیلومتر ۱3۰فاصله تا تهران فرودگاه : 

 کیلومتر ۱۲ایستگاه راه آهن :  فاصله تا

 کیلومتر ۱۸۹فاصله تا تهران : 
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 ناحیه صنعتی طارم 

  منطقه طارم –محور سياهپوش به سيردان  2موقعيت جغرافيايي : کيلومتر 

  : هكتار 30مساحت 

 : آب ، برق، تلفن، راه دسترسی ، روشنایی ، نگهبانی و .... امكانات 

 ناحيه صنعتي در حال واگذاری به متقاضيان سرمايه گذاری مي باشد. قابل ذکر است هم اکنون اراضي اين 

 : قرارداد 6 تعداد قرادادهای منعقده 

 کیلومتر ۱۱5فاصله تا مرکز استان : 

 کیلومتر ۱۲۰فاصله تا فرودگاه : 

 کیلومتر ۲5فاصله تا راه آهن : 

   کیلومتر ۲5۰فاصله تا تهران : 

 

 ناحیه صنعتی الموت

 ي:موقعيت جغرافياي  

 : هکتار ۷ مساحت 

 : آب ، برق، تلفن، راه دسترسی و .... امكانات 

 قابل ذکر است هم اکنون اراضي اين ناحيه صنعتي در حال واگذاری به متقاضيان سرمايه گذاری مي باشد.

 کیلومتر ۸5فاصله تا مرکز استان : 

 کیلومتر ۲۴۰فاصله تا تهران و فرودگاه : 

 کیلومتر ۸5فاصله تا راه آهن : 

 

 مشوق های سرمایه گذاری در بخش صنعت:

 

 تخفیف حق بهره برداری)در صورت پرداخت یكجا یا پیش از موعد( عنوان مشوق

دستگاه/ شرکت 

 مسئول
 شركت شهرك هاي صنعتی استان قزوین

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

 درصد12 مشمول , كنند پرداخت یكجا و نقدى قرارداد عقد زمان در را  بردارى بهره حق كه متقاضیانى

 به پرداخت نسبت سررسید از قبل متقاضى كه صورتى در. شوند مى قرارداد مبلغ كل ماخذ به بخشودگى

 تسهیالت بانكى سود نرخ با و زیر فرمول براساس , نماید اقدام خود بدهكارى از درصدى یا و اقساط

 .گیرد مى قرار تشویق مشمول ( یارانه )بدون صنعت بخش

)مدت × درصد( نرخ تسهیالت بانكی بخش صنعت( 17× ))/)مبلغ پرداختی نقدي( 360مبلغ بخشودگی= 

 باقیمانده به روز(
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 حمایت های یارانه های  عنوان مشوق

ولئدستگاه/ شرکت مس  شركت شهرك هاي صنعتی استان قزوین 

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

شی ویژه كاركن    80پرداخت  صد یارانه دوره هاي آموز صنعتی, برگزاري دوره در هاي  ان واحد هاي 

هاي حضیییور در  درصییید هزینه  50پرداخت   آموزشیییی رای ان مجازي و مهارتی فنی و حرفه اي,    

سقف    ش اه هاي خارجی تا  ش اه داخلی تا       50و  میلیون ریال 50نمای صد هزینه حضور در نمای در

 میلیون ریال   10سقف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امكانات استقرار در شهركهاي صنعتی عنوان مشوق

 شركت شهرك هاي صنعتی استان قزوین دستگاه/ شرکت مسئول

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

صنعتی هم ن و امكان استفاده از تولیدات, نیروي متخصص و ماهر و  همجواري واحدهاي -1

 تجارب یكدی ر و ایجاد هم افزایی ناشی از آن.

ارائه خدمات زیربنایی مورد نیاز متقاضیان در حد استانداردهاي تعریف شده تا درب واحد  -2

 صنعتی

بندي و خوشه فرآوري ان ور(فعالیت در  حوزه خوشه هاي صنعتی)خوشه بسته  عنوان مشوق  

 شركت شهرك هاي صنعتی استان قزوین دستگاه/ شرکت مسئول

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

چنانچه فعالیت سرمایه گذاري خارجی در حوزه  خوشه هاي صنعتی )خوشه بسته بندي و خوشه 

خوشه كه توسط شركت فرآوري ان ور( باشد, سرمایه گذار می تواند از موارد حمایتی توسعه این 

 .ارائه می گردد بهره مند شود

 عنوان مشوق
در صورت دریافت پروانه بهره برداري  برداري از زمینبخشی از اقساط حق بهره بخشودگی

 مطابق برنامه زمانبندي

 اداره كل امور اقتصادي و دارایی دستگاه/ شرکت مسئول

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

صورت دریافت و ارائه پروانه بهره برداري از ارگان هاي ذیربط مطابق برنامه متقاضیان در 

زمانبندي مشمول بخشودگی بخشی از اقساط با تصویب هیئت مدیره با توجه به دوره زمانی 

 انجام كار به تناسب متراژ زمین خواهد گردید.
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 واگذاري زمین رای ان جهت احداث نیروگاه مقیاس كوچك عنوان مشوق

ولئدستگاه/ شرکت مس  شركت شهرك هاي صنعتی استان قزوین 

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق
متر مربع  به  2000متر مربع زمین رای ان تا سقف  100 ,برق تولیديبه ازاي هر م اوات 

 واگذار می گردد  (CHP)متقاضیان احداث نیروگاه هاي مقیاس كوچك 

 همكاري در تسهیل امور اتباع خارجی عنوان مشوق

 شركت شهرك هاي صنعتی استان قزوین دستگاه/ شرکت مسئول

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

 سرمایه یا و خارجى گذارى ازسرمایه حمایت و ترغیب كمك, جهت ,شهركهاي صنعتی شركت

 اخذ , كنسولى)تشریفات خدمات ( كشور از خارج مقیم ایرانیان توسط ویژه مشترك, )به گذارى

 امور انجام پی یرى , مسووالن با جلسات مجوزها, هماهن ى اخذ به خدمات مربوط , (... و ویزا

 .نمایند مى را ارایه بانكى تسهیالت و ادارى

 عنوان مشوق
 معافیت مالیاتی واحد هاي صنعتی مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی 

قانون رفع موانع تولید( 13)ماده   

 شركت شهرك هاي صنعتی استان قزوین دستگاه/ شرکت مسئول

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

درآمد ابرازي ناشی از فعالیت هاي تولیدي و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحد هاي 

قانون رفع موانع تولید و بند پ ماده  31تولیدي یا معدنی كه از تاریخ اجراي این ماده )ماده 

 مذكور( از طرف وزارتخانه هاي ذیربط براي انها پروانه بهره برداري صادر یا قرارداد استخراج و

سال و در  7فروش منعقد می شود , از تاریخ شروع بهره برداري یا استخراج یا فعالیت به مدت 

 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.  13مناطق  كمتر توسعه یافته به مدت 
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 معافیت مالیاتی ناشی از مشاركت با سرمایه گذاران خارجی عنوان مشوق

ولئدستگاه/ شرکت مس  اداره كل امور اقتصادي و دارایی 

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

درصییدي با سییرمایه گذاران خارجی )داراي مجوز   10درصییدي به ازاي مشییاركت   5معافیت مالیاتی 

سقف        صادي و فنی ایران( تا  سرمایه گذاري و كمكهاي اقت ساس ماده     50سازمان  صد برا  32و  31در

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالی كشور

 

 

 

 

 

 

 

گذاران خارجیشرایط ویژه براي ایثارگران. نخب ان. مخترعین و شركت هاي دانش بنیان و سرمایه  عنوان مشوق  

ولئدستگاه/ شرکت مس  شركت شهرك هاي صنعتی استان قزوین 

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

ایثارگران. نخب ان. مخترعین. شركت هاي دانش بنیان و سرمایه گذاران خارجی می توانند از یكی از 

 دو مشوق ذیل استفاده كنند:

درصد حق بهره برداري به صورت  نقدي(  10حداكثر كاهش درصد نقدي حق بهره برداري)پرداخت  -

قسط )سه ماهه( 16و افزایش اقساط تا   

درصدي از كل مبلغ حق بهره برداري 10تخفیف  -   

  معافیت مالیاتی شركتهاي خارجی صادركننده محصوالت تولیدي داخلی عنوان مشوق

ولئدستگاه/ شرکت مس  اداره كل امور اقتصادي و دارایی 

 - دستگاه/شرکت همكار

 شرح مشوق

درصدي از محصوالت تولیدي    20اعمال نرخ صفر مالیات شركتهاي خارجی در صورت صادرات حداقل     

درصد   50داخلی از تاریخ انعقاد قرارداد همكاري با واحد تولید ایرانی و در صورت اتمام دوره مذكور, از  

 مذكور   تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازي حاصل از فروش محصوالت تولیدي در مدت
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 گذاری در بخش صنعتاولویتهای سرمایه
با توجه به راهبردها و سیاستهای صنعتی استان، که بر اساس مطالعات آمایش استان تعیین شده است، توسعه صنایع پایین دستی              

یمی )کیف و پتروش  ماصوالت پتروشیمی )شوینده ها و آرایشی و بهداشتی( و توسعه ماصوالت تولیدی از ماصوالت پایین دستی          

باشند. باتوجه به پیوندهای پسین و پیشین در مطالعات آمایش  گذاری در بخش صنعت استان میکفش و...( از جمله اولویتهای سرمایه

 ردد.گاستان می توان گفت توسعه ماصوالت تولیدی از صنایع پایین دستی منجر به افزایش  اشتغال و توسعه صادرات استان می

 حجم تولیدات ماصوالت کشاورزیبه اری در حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی و تکمیلی ماصوالت کشاورزی با توجه گذسرمایه

سیل و             سازی به دلیل وجود پتان صنایع قطعه  شه، کانی غیر فلزی،  شی صنایع  ستان و نیز تکمیل حلقه های مفقوده در زنجیره تولید  ا

 گذاری استان هستند.تهای سرمایهقابلیت خاص توسعه صنایع مذکور از دیگر اولوی

ستان در زمینه بهره             شده ا سبه  صهای ماا شاخ ستان با توجه به  صورت گرفته در ا ساس مطالعات  و  وری نیروی کارهمچنین بر ا

سطح کدهای چهاررقمی       شاخص کاربری و ... در  صنایع   ISICسرمایه،  سایل نقلیه موتوری "،  ساجی   "، "تولید و تولید کاالهای ن

شاک     ساخته   ستثنای پو سایر فراوده   "، "شده به ا سموم دفع آفات و  شیمیایی تولید  صابون و مواد پاک کننده و لوازم "، "های    تولید 

شت  ستیکی بجز کفش   "، "بهدا صوالت پال شه ای بجز جام    "، "تولید ما شی صوالت  شین آالت با ک   "، "تولید ما سایر ما اربرد  تولید 

 گذاری استان معرفی شده است.بعنوان اولویتهای سرمایه "شدهتولید سیم و کابل عایق بندی "و  "عام
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 تولید مواد اولیه رنگ بدنه خودرو عنوان طرح 

 توسعه نوع طرح

 بخش خصوصی -شركت آریا كیان  شرکت سرمایه پذیر

 جاده آبیك قزوین  45كیلومتر  محل اجرای طرح

 مربع داراي سند شش دانگ من وله دار و پایان كار موجود می باشد.متر  100000زمین  زمین مورد نیاز

          منابع مالی 

 مورد نیاز

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال

میلیون 

 یورو

 0 3.5 57000 200000 سرمایه ثابت

 0 1.75 57000 100000 سرمایه در گردش

 0 5.25 57000 300000 سرمایه كل

 

 گذار داخلی و خارجی جهت ورود دانش فنی و ماشین آالت )راكتور, همزن, سیلو و ...( مشاركت با  سرمایه نوع همکاری

 توضیحات

 زیرساخت هاي موجود شركت شامل موارد ذیل می باشد:

 هاساختمان

متر, ساختمان اداري  17مترمربع به ارتفاع  3780متر مربع, ساختمان نیمه تمام  5000تولید  متر مربع, ساختمان 7000انبار 

 متر مربع  200م اوات  2و1هاي پست برق متر مربع, ساختمان 700هكتار, سالن تأسیسات  3متر مربع, فضاي سبز  600

 تأسیسات
متر مكعب در ساعت, حق امتیاز چاه  1000به ظرفیت  م اوات, حق امتیاز گاز 1م اوات, پست برق فرعی  3پست برق فرعی 

لیتري دو عدد با استاندارد شركت ملی نفت دفن شده در سازه بتنی, سیستم شبكه  50000اینچ, تانك ذخیره گازوئیل 6آب 

م تاینترنت در سطح كارخانه, كمپرسور باد و تأسیسات مربوطه, تصفیه خانه صنعتی, سیستم تصفیه فاضالب انسانی, سیس

 سرمایش و گرمایش خط تولید و سالن و چیلر

 ماشین آالت
 ABBرباط  9شامل  206خط روباتیك تولید رام 

 رباط كوكا آلمان 11شامل  405خط روباتیك تولید رام 

 خط رنگ كاتافروز با ظرفیت یك ونیم میلیون متر مربع قطعه, واتربیس با مشخصات زیر:

 لیتر 33000حجم تانك 

 لیتر 90000تري كاتیونیك روي حجم وان فسفاته 

 CMMدستگاه 
 آزمایش اه مكانیك شامل دست اه تست تخریب و تست دوام

 آزمایش اه شیمی كامل

 كلیه ماشین آالت و تجهیزات اروپایی از كشورهاي آلمان, ایتالیا و فرانسه

 اطالعات تماس
 جاده آبیك قزوین 45آدرس:  كیلومتر 

 شهریاري )مدیر عامل شركت(بهرام  09121138052تلفن همراه: 
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 شرح پروژه:
ماه ساخت و به بهره برداري رسیده است. فعالیت این شركت در زمینه تولید سیستم تعلیق  8تاسیس شده و طی  1381شركت آریا كیان در سال 

یساكو بوده كه كلیه خطوط تولید كامالً و رنگ آمیزي رام زیر موتور و رنگ آمیزي قطعات بدنه براي شركت ا 206, سمند, پژوپارس, 405خودروهاي 

 هاي ساپكو, پژو فرانسه, رنو پارس و شركت تومن ژاپن)تویوتا( می باشد.رباتیك و داراي تأییدیه از شركت

دنه گذاري و توسعه در صنایع و خدمات رنگ بگذاري در صنایع خودرو)بدنه سازي(, سرمایهاز جمله اهداف شركت در راستاي توسعه آن؛ سرمایه

گردد( می باشد. در این راستا هاي رنگ رویه اتومبیل )كه در حال حاضركالً از خارج از كشور تأمین میگذاري در تولید انواع تاپكتخودرو, سرمایه

دانش فنی و هاي مطروحه متناسب با پروژه امكانسنجی جهت ورود گذار داخلی و خارجی در هر یك از پروژهشركت آریا كیان نیاز به جذب سرمایه

 ماشین آالت )راكتور, همزن, سیلو و ...( می باشد.
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سرمایه در گردش و خرید محصول پتروشیمی متقاضی مشاركت با سرمایه  جهت تامین برداري بوده وآماده بهرهشركت سیلیكات سدیم شرح پروژه:

كارتن  شود. این چسب برايگذار داخلی و خارجی می باشد. محصول تولیدي این شركت سیلیس است كه در یك فرآیند شیمیایی تبدیل به چسب می

همچنین سیلیكات سدیم در صنایع تولید مواد شوینده, سرامیك, كاغذ,  سازي در كارخانجات تولید كارتن كاربرد داشته و داراي استحكام باالیی است.

 گري, بتن و آب بندي در تعمیر خودروها كاربرد دارد.صنایع نسوز, ریخته

 

 

 

 

 

 

 

 تولید سیلیكات سدیم عنوان طرح

 تكمیل نوع طرح

 شركت سیلیكات سدیم  -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 شهرك صنعتی دانسفهان  محل جرای طرح

 متر مربع  5000 زمین مورد نیاز

 مایع و جامد سیلیكات سدیم محصول/خدمت

 تن قابل افزایش  10000تن كه  تا  5000 ظرفیت ساالنه طرح

 درصد  100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال  1 طول دوره اجرای طرح

 منابع مالی مورد نیاز طرح

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو به ریال نرخ یورو میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.44 57000 25000 سرمایه ثابت

 0 0.26 57000 15000 سرمایه در گردش

 0 0.7 57000 40000 سرمایه كل

 

 تامین سرمایه نقدي, ورود تكنولوژي و دانش فنی  جهتمشاركت با سرمایه گذار داخلی و خارجی  نوع همكاری

 - توضیحات

 آدرس: شهرك صنعتی دانسفهان   اطالعات تماس

 رضایی افشار اهللحاج ولی  09123821102سعید روحی)مدیر عامل شركت(    09124481822همراه: 

  028-34532407تلفن و فكس: 
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 پروژه:شرح 

به بهره برداري رسیده و كلیه زیرساخت هاي الزم جهت تولید انواع روغن موتور, گریس, روغن  1389شركت اوشال شیمی در سال 

هیدرولیك, مكمل بنزین و.. موجود می باشد. همچنین متقاضی واگذاري بخشی از سهام و یا كل شركت به سرمایه گذار داخلی و یا خارجی 

 والت تولیدي شركت شامل موارد ذیل می باشد:می باشد. عمده محص

تن, بلندینگ وبسته بندي مكمل روغن به  4200تن, روغن هیدرولیك به ظرفیت  21000بلندینگ و بسته بندي روغن موتور به ظرفیت 

گریس به ظرفیت تن, انواع  2100تن, روغن ترمز به ظرفیت  4200تن, روغن دنده به ظرفیت  8400تن, ضد یخ به ظرفیت  4200ظرفیت 

 تن.  2700لیتر و مكمل سوخت  به ظرفیت  2100عدد, آب رادیاتور به ظرفیت  2100تن, مجموعه شیشه شور خودرو به ظرفیت  4200
 
 

 

 تولید روغن موتور عنوان طرح

 آماده واگذاري نوع طرح

 شركت اوشال شیمی -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 صنعتی حیدریهشهرك  محل اجرای طرح

 ها آماده استزمین و زیر ساخت زمین مورد نیاز

 روغن موتور, گریس, هیدرولیك و مكمل بنزین محصول/خدمت

 تن 30000 ظرفیت ساالنه طرح

میزان تامین مواد اولیه از 

 داخل
 درصد 80

 - طول دوره اجرای طرح

 منابع مالی مورد نیاز طرح

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی )میلیون یورو(

 0 0.28 57000 16000 سرمایه ثابت

 0 0 57000 0 سرمایه در گردش

 0 0.28 57000 16000 سرمایه كل

 

 گذار داخلی  یا خارجیواگذاري شركت به سرمایه همكاری نوع

برداري و تولید انواع روغن موتور, هاي الزم جهت بهره شیمی كلیه امكانات و زیرساختشركت اوشال  توضیحات

 گریس, هیدرولیك, مكمل بنزین و.. را دارد.

 آدرس: قزوین , تاكستان,  شهرك صنعتی حیدریه, شركت  اوشال شیمی تماس اطالعات

 آقاي صادق بهار)مدیر عامل شركت( 09121640139همراه : 
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 شرح پروژه:

نساجی, این  ركود محصوالتشركت پوشینه بافت یكی از باسابقه ترین شركت هاي دولتی صنعت نساجی كشور می باشد اما به دلیل مدیریت دولتی و 

باشد. شركت در شركت دچار بحران شده و بعد از خصوصی سازي نیز امكان اصالح و شكوفایی شركت وجود نداشته و در حال حاضر غیرفعال می

د تكنولوژي و دانش فنی متقاضی مشاركت با سرمایه گذار داخلی و خارجی جهت ورود ماشین آالت, ورود سرمایه نقدي و ورو , راستاي احیا و نوسازي

 می باشد.

د و فقط شزیربناي تولید كلیه محصوالت نساجی در شركت پوشینه بافت به طور كامل آماده و مهیا می باشد و نیاز به ایجاد سازه و سوله جدید نمی با

 لوژي روز دنیا دارد.نیاز به سرمایه گذاري باالخص سرمایه گذار خارجی جهت راه اندازي خط تولید, ورود دانش فنی و تكنو

 

م به یبا توجه به اینكه در حال حاضر میزان تولید پارچه ریون و نخ هاي اسپاندكس در كشور پاسخ وي نیاز بازار داخلی نمی باشد, این شركت تصم

 هاي خارجی و صادرات آن فراهم گردد.تولید این محصوالت با كیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی دارد كه عالوه بر رفع نیاز داخلی امكان ورود به بازار
 

 
 

 تولید محصوالت نساجی عنوان طرح

 احیاء و نوسازي نوع طرح

 شركت پوشینه بافت ایران  شرکت سرمایه پذیر

 صنعتی البرز, بعد از خیابان حكمت دهم, روبروي كارخانه كاچیرانقزوین, شهر  محل اجرای طرح

 هكتار می باشد. 15هكتار كه متراژ سالن هاي تولید حدود  18 زمین مورد نیاز

 پارچه ریون و نخ هاي اسپاندكس در دنیرهاي مختلف محصول/خدمت

 تن 10000 ظرفیت ساالنه طرح

 درصد 60 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال 2 طول دوره اجرای طرح

 منابعمالیمورنیازطرح

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 14.0 57000 800000 سرمایه ثابت

 0 3.5 57000 200000 سرمایه در گردش

 0 17.5 57000 1000000 سرمایه كل

 

مشاركت با سرمایه گذار داخلی و خارجی جهت ورود ماشین آالت, ورود سرمایه نقدي, و ورود تكنولوژي و  نوع همكاری

 دانش فنی 

خط تلفن موجود  30متر مكعب ( و  4000م اوات(, گاز)  5اینچ( , برق) 4عدد چاه  2زمین , سوله, آب ) توضیحات

 می باشد. 

 آدرس:  قزوین, شهر صنعتی البرز, بعد از خیابان حكمت دهم, روبروي كارخانه كاچیران  اطالعات تماس

 رسول صالحی زاده )عضو هیئت مدیره شركت(09121766560 تلفن همراه: 
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 شرح پروژه: 

حصول مشركت پالست فوم آماتیس در زمینه تولید ابر و اسفنج معمولی مورد استفاده در صنعت مبلمان, كاالي خواب و خودرو فعالیت می نماید. این 

گیرد كه در حال حاضر از بازار مصرف داخلی مناسبی به صورت بلوك هاي اسفنجی تولید و بنا به ضرورت مصرف برش خورده  و مورد استفاده قرار می 

 برخوردار می باشد.

متر مربع فضاي اداري می باشد. ماشین آالت خط تولید كامال اتوماتیك  90متر مربع سوله,  756متر مربع,  2100این شركت داراي زمین به متراژ 

, میز برش عمود بر, دست اه تزریق پرفشار و بسته بندي می 1*1*2لوكر ایتالیا وارد شده است و شامل دست اه ب  MAC-TECHبوده و از شركت 

 سرمایه گذار داخلی یا خارجی دارد.و آماده راه اندازي می باشد. شركت تمایل به واگذاري به  نصب نشدهدر حال حاضر باشد, كه 

 تولید ابر و اسفنج   عنوان طرح

 واگذاري نوع طرح

 شركت پالست فوم آماتیس -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 اندیشه دهم -شهرك صنعتی خرمدشت -تاكستان-قزوین   محل اجرای طرح

 متر مربع 2100 زمین مورد نیاز

 مورد استفاده در صنعت مبلمان, خودرو و ...ابر و اسفنج معمولی   محصول/خدمت

 تن 7000    ظرفیت ساالنه طرح

 درصد خارجی 50درصد داخلی و  50 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال   1  طول دوره اجرای طرح

 منابع مالی مور نیاز طرح

 شرح

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 نیاز خارجی

 یورو()میلیون 
 میلیون ریال

نرخ یورو به 

 ریال

میلیون 

 یورو

 0.23 0.22 57000 12540 سرمایه ثابت

 0 0.44 57000 25080 سرمایه در گردش

 0.23 0.66 57000 37620 سرمایه كل

 میلیون یورو 0.23ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی  -

 سال    1میلیون یورو  براي   0.41(:    NPVارزش فعلی خالص ) -

 درصد 49.7:    (IRR)نرخ بازگشت داخلی  -

 سال 1.8نرخ بازگشت سرمایه یا مدت بازگشت سرمایه :    -

 واگذاري به سرمایه گذار داخلی یا خارجی نوع همكاری

 زمین مورد نیاز تأمین شده است.                                                                    توضیحات

 مجوزهاي قانونی )تأسیس, محیط زیست ( اخذ شده است.                

شركت پالست فوم آماتیس    -اندیشه دهم -شهرك صنعتی خرمدشت-تاكستان-آدرس:  قزوین اطالعات تماس

 )آقاي پكنه( 09124134800: همراه
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تاسیس گردیده و در حال حاضر در زمینه بازرگانی محصوالت دارویی در حال فعالیت می  17/7/86شركت آرام كیمیاي كاسپین در شرح پروژه: 

 ICUباشد كه تمایل به مشاركت با روش هاي مشاركت سهمی و یا فاینانس جهت راه اندازي واحد تولید داروهاي بیهوشی و داروهاي مورد نیاز در 

 دارد. و مواد حاجب  را 

و می ربخشی از داروهایی فوق الذكر از اقالم مهم وارداتی كشور می باشد كه این مسئله قیمت و میزان عرضه آن را در كشور با نوسان و مشكل روب

ت زایش می یابد, قیمسازد. از سوي دی ر قیمت این اقالم دارویی به دلیل وارداتی بودن به شدت متاثر از نرخ ارز بوده و در دوره هایی كه نرخ ارز اف

كه كشور با تحریم هاي  91-89این داروها به شدت افزایش یافته و هزینه هاي درمان را تحت الشعاع قرار می دهد. به عنوان مثال طی سالهاي 

قاچاق گردید كه این امر  شدیدي همراه بود, بازار این اقالم به ویژه داروهاي بیهوشی با كمبود شدید روبرو شد كه منجر به ورود داروهاي تقلبی و

 سالمت بیماران را به شدت به مخاطره می اندازد. لذا هدف شركت آرام كیمیاي كاسپین تولید این اقالم دارویی در داخل كشور می باشد.

 

 هاي ویژه و مواد حاجب تولید داروهاي بیهوشی, مراقبت عنوان طرح 

 تاسیس  نوع طرح

                                                شركت آرام كیمیاي كاسپین  -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 انتهاي خیابان دوم روبروي شركت ماموت شهرك صنعتی كاسپین ,   محل اجرای طرح

 تأمین شده است زمین مورد نیاز

 دارو   محصول/خدمت 

 میلی لیتري 50 میلیون ویال 20    ظرفیت ساالنه طرح

 درصد 30 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال 3  طول دوره اجرای طرح

 منابع مالی مور نیاز طرح

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

 میلیون یورو

 7 6.7 57000 381900 سرمایه ثابت 

 0 8.3 57000 473100 سرمایه در گردش

 7 15 57000 855000 سرمایه كل

 میلیون یورو 7  ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی:  -

 میلیون یورو  1 ارزش تجهیزات و ماشین آالت داخلی:  -

 درصد 28 : (IRR)نرخ بازگشت داخلی  -

 مشاركت سهمی, فاینانس نوع همكاری

 تأمین شده است.زمین مورد نیاز  توضیحات

 دسترسی به زیر ساختهاي تولید )برق, آب, تلفن, سوخت, و ...( وجود دارد.

 مجوزهاي قانونی )جواز تأسیس, محیط زیست و ... ( اخذ شده است.                                      

 آقاي دكتر معینی    09120964996  تلفن: اطالعات تماس

       028-32848724 فكس: 

 afshar@aramkimya.com پست الكترونیك: 
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 شرح پروژه:

در داروهاي دام و طیور )از جمله سالینومایسین مواد شیمیائی مورد استفاده  -در زمینه تولید محصوالت داروئی 1390شركت اكسیر شاداب از سال 

 سدیم, موننسین, ناراسین, تایلوزین فسفات و سایر انواع داروهاي مورد مصرف دام وطیور( فعالیت می نماید.

یاست یدات داخلی, ستولید محصوالت دارویی از ضروریات اقتصادي كشور می باشد و همچنین به منظور ارتقا میزان تول ياز آنجایی كه توسعه طرح ها 

هاي یه و داروسازمان دامپزشكی كشور نیز حمایت از تولید داخلی اقالم دارویی دام و طیور و كاهش واردات آن می باشد. علیرغم اینكه برخی از مواد اول

درصد واكسن طیور مورد نیاز  35درصد واكسن دامی و  90درصد داروهاي دام و طیور ,  95مورد نیاز دامپزشكی كشور وارداتی است, اما در مجموع 

 كشور در داخل تولید می گردد. 
 

 

 

 

 هاي دامیتولید داروهاي دام و طیور و كپسول عنوان طرح

 تكمیل )نیمه تمام( نوع طرح

 اكسیر شاداب شركت-خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 شهرك صنعتی دانسفهان, خیابان شیخ بهایی محل اجرای طرح

 متر مربع  5100 زمین مورد نیاز

 هاي دامیداروهاي دام و طیور و كپسول   محصول/خدمت

 تن 100 ظرفیت ساالنه طرح

میزان تامین مواد اولیه از 

 داخل
 درصد20

 منابع مالی مورد نیاز طرح
 شرح

منابع مالی مورد نیاز  نیاز داخلی منابع مالی مورد

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.7 57000 40000 سرمایه ثابت

 0 0.17 57000 10000 سرمایه در گردش

 0 0.87 57000 50000 سرمایه كل

 

 از طریق ورود سرمایه نقدي براي تأمین مواد اولیه  و خارجی مشاركت با سرمایه گذار داخلی نوع همكاری

بخش غالب مواد اولیه طرح از خارج از  با توجه به اینكهباشد. دست اه هاي خط تولید نصب و آماده به كار می توضیحات

شود لذا شركت, متقاضی مشاركت با سرمایه گذار داخلی و خارجی از طریق ورود سرمایه كشور تامین می

 باشد. نقدي می

 روبروي شهدانه و باسكول, شركت اكسیر شاداب   آدرس: شهرك صنعتی دانسفهان, خیابان شیخ بهایی  اطالعات تماس

 علیرضا جعفري )مدیر عامل شركت( 09121866905تلفن  
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 شرح پروژه
بافته از مرحله ریسندگی و بافندگی, چاپ, تكمیل و دوزندگی فعالیت  سال در زمینه انواع منسوجات 60شركت پیل پود با سابقه بیش از 

باشد. شركت داراي دیوار كشی كامل و شامل زمینی آالت و تجهیزات  به روز برخوردار میمی نماید و در حال حاضر از دانش فنی, ماشین

هزار متر مكعب  400طبقه و هوادهی  3در  36*8به ابعاد  ایست اه هواساز 2با ارتفاع مناسب,  48*72هكتار, سوله به ابعاد  3به مساحت 

 در ساعت می باشد. همچنین ساختمان اداري, آزمایش اه و زیرساخت هاي آب, برق, گاز, تلفن و فاضالب نیز تامین شده است.

 

 
 

 

 هاي گود و تختتولید نخ پلی استر, انواع پارچه عنوان طرح

 توسعه نوع طرح

 شركت پیل پود -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 جاده ترانزیت زنجان, شهرك صنعتی حیدریه, خیابان ششم   17استان قزوین كیلومتر  محل اجرای طرح

 باشد(هكتار )در مالكیت شركت می 3 زمین مورد نیاز

 هاي گود و تخت نخ پلی استر, انواع پارچه محصول/خدمت

 - ظرفیت ساالنه طرح

 درصد داخلی  50 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال 1 اجرای طرحطول دوره 

 منابع مالی مورد نیاز طرح

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال

میلیون 

 یورو

 0 3.15 57000 180000 سرمایه ثابت

 0 1.75 57000 100000 سرمایه در گردش

 0 4.9 57000 280000 سرمایه كل

 

گذار خارجی جهت ورود ماشین آالت مورد نیاز و شركت متقاضی همكاري با سرمایه نوع همكاری

 باشد.سرمایه نقدي می

 )مدیرعامل(مهدي كریمی 09121812199آدرس: شهرك صنعتی حیدریه  تلفن:  اطالعات تماس
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اي تاسیس شده است و در حال حاضر زمین,     با هدف تولید نخ پنیه 1393با مالكیت خصوصی در سال     كت ایده گستر ثمین ریس شر  شرح پروژه: 

برداري اخذ نموده است. این شركت به منظور تأمین ماشین آالت و    ساختمان, آب, برق و گاز مورد نیاز را فراهم و مجوزهاي قانونی الزم را جهت بهره 

سرمایه از طریق فاینانس می      تجهیزات خطوط  سرمایه گذاران داخلی و خارجی و یا تامین  سهمی با  شاركت  شركت با     تولید آماده م شد. تولید این  با

 هدف صادرات به كشورهاي آسیایی و اروپایی انجام خواهد شد.
 

 

 تولید  نخ پنبه  عنوان طرح 

 تكمیل  نوع طرح

 شركت ایده گستر ثمین ریس  -بخش خصوصی  شرکت سرمایه پذیر

 3شهرك صنعتی كاسپین, فاز    محل اجرای طرح

 متر مربع 26000 زمین مورد نیاز

 نخ پنبه, الیی نبافته كیمیكال, سوزنی و تكمیل سوزنی  محصول/خدمت 

 تن 6200    ظرفیت ساالنه طرح

 درصد 40 میزان تامین مواد اولیه از داخل

  مور نیاز طرحمنابع مالی 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

 میلیون یورو

 32.7 6.4 57000 364800 سرمایه ثابت 

 0 1.6 57000 91200 سرمایه در گردش

 32.7 8 57000 456000 سرمایه كل

 میلیون یورو 32.7  ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی:  -

 درصد 25.82 : (IRR)نرخ بازگشت داخلی  -

 فاینانس -مشاركت سهمی)تامین ماشین آالت و تجهیزات(  نوع همكاری

 زمین مورد نیاز تأمین شده است. توضیحات

 بر مكعب متر 50وات( , گاز) كیلو 700برق )  روز(, در مكعب متر 25مترمربع (, آب ) 14300ساختمان )

 باشد.  روزانه( و تلفن موجود می

 مجوزهاي قانونی )تأسیس, مشاركت خارجی و محیط زیست ( اخذ شده است.

  703واحد  -7طبقه  -برج طوس -جنت آباد شمالی -دفتر مركزي: تهران آدرس اطالعات تماس

 زون نساجی   -فاز سوم  -شهرك صنعتی كاسپین  -آدرس كارخانه: قزوین

  09121128808      -  02144607980تلفن : 

 آقاي نایب آقا )مدیر عامل شركت( 09121128808                      02144607980تلفن : 

 manager@greatdeal.com پست الكترونیك )آدرس ایمیل( :  
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درصد  12ایران در زمینه مصرف لوازم آرایشی, رتبه هفتم در دنیا و  دوم در منطقه خاورمیانه را دارا بوده كه  رشد ساالنه مصرف آن,   شرح پروژه:

هموار كرده است, در حالی كه فقط در سال می باشد. استقبال از مصرف لوازم آرایشی در كنار كمبود تولید داخلی مسیر واردات این محصوالت را 

درصد واردات به صورت  قاچاق, غیر قانونی و بدون هیچ نظارت بر  90درصد آن  از طریق معابر معتبر قانونی وارد كشور می شود و حدود  10حدود

ت ی باشند. این در حالی است كه در صوركیفیت و نحوه ساخت و ن هداري آنها به بازارهاي داخلی نفوذ كرده كه متاسفانه اغلب فاقد كیفیت مناسب م

ت در كیفیت پایین این محصوالت با توجه به حجم باالي مصرف این اقالم, بهداشت و سالمت جامعه را به مخاطره می اندازد. لذا تولید این محصوال

تولید ,از صرفه اقتصادي باالیی برخوردار بوده كشور عالوه بر ضرورت آن جهت توجه به بهداشت و سالمت جامعه به دلیل امكان پذیر بودن نظارت بر 

 و همچنین مانع خروج منابع ارزي كشور می شود.

 

 

 تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی  عنوان طرح

 تكمیل)نیمه تمام( نوع طرح

 شركت رخ ن اران پیش ام -خصوصی پذیرشرکت سرمایه 

 شهرك صنعتی دانسفهان  محل اجرای طرح

 متر مربع  8000 زمین مورد نیاز

 تن  2000 محصول/خدمت

 و الك ناخنوازلین بهداشتی, انواع اسپري ها, كرم ها , چسب مو  ظرفیت ساالنه طرح

 درصد  100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال 1ماه تا  6 طرح طول دوره اجرای

 منابع مالی مورد نیاز طرح

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.35 57000 20000 سرمایه ثابت

 0 0.87 57000 50000 سرمایه در گردش

 0 1.22 57000 70000 سرمایه كل

 

مشاركت با سرمایه گذار داخلی و خارجی جهت ورود سرمایه نقدي, ورود تكنولوژي, دانش فنی و  تولید تحت  نوع همكاری

 برندهاي برتر

زمین , ساختمان و كلیه تجهیزات تولید و ماشین آالت به طور كامل نصب گردیده است و همچنین شركت  توضیحات

 باشد. میداراي دفتر فروش عمده لوازم آرایشی بهداشتی در تهران 

 آدرس: شهرك صنعتی دانسفهان   اطالعات تماس

 مسعود سلیمی ثانی )مدیرعامل شركت(  09192054651تلفن همراه:  

  02155590826تلفن: 
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 شرح پروژه:

بتن و انواع  قطعات بتنی شامل بلوك , جدول , كف فرش خیابانی و سایر قطعات بتنی سبك و سن ین فعالیت می شرکت عمران بتن سینا در زمینه تولید 

ترین ماده ساختمانی است كه  نیاز به آن جهت توسعه و احداث زیر ساخت هاي عمرانی كشور, اهمیت ویژه اي دارد. نماید. بتن به عنوان پر مصرف 

كشور برتر تولید كننده سیمان ) مهم ترین جزء تولید محصوالت بتنی( بوده و بخش عمده اي از  10این در حالی است كه ایران به عنوان یكی از 

هاي عمرانی بخش خصوصی و دولتی در شهرهاي بزرگ و متوسط مورد هاي آماده در طرحاختمانی در ارتباط است . بتناقتصاد كشور با این ماده س

اقتصادي  هاستفاده قرار می گیرد. همچنین با توجه به توسعه شهري و تقاضاي باالي مسكن در كشور, تولید بتن با كیفیت و استانداردهاي الزم از صرف

 باشد.مناسبی برخوردار می 

 تولید بتن انواع قطعات بتنی   طرح عنوان

 احیا و نوسازي طرح نوع

 شركت عمران بتن سینا -خصوصی پذیر سرمایه شرکت

 شهرك صنعتی خرمدشت طرح اجرای محل

نبی اهاي جمتر مربع سالن و ساختمان 3500زمینی به وسعت حدود ده هزار متر مربع و با داشتن كارخانه در  نیاز مورد زمین

 )سالن غذا خوري, موتورخانه , آزمایش اه , اتاق كار و ... ( در حال فعالیت می باشد.

 سن ین(بتن و انواع  قطعات بتنی )بلوك, جدول, كف فرش خیابانی و سایر قطعات بتنی سبك و  محصول/خدمت

 هزار تن 90 طرح ساالنه ظرفیت

 درصد 100 داخل از اولیه مواد تامین میزان

 سال 1 طرح اجرای دوره طول

 نیاز طرحد مور مالی منابع

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

میلیون 

 یورو

 0 0.44 57000 25000 سرمایه ثابت

سرمایه در 

 گردش
800 57000 0.01 0 

 0 0.45 57000 25800 سرمایه كل

 

 گذار داخلی و  خارجی و یا واگذاري و فروش شركت مشاركت با سرمایه نوع همكاری

و دیگ بخار نصب  QTI2 كارخانه تولید بتن و تولید قطعات بتنی با دست اه ثابت خارجی )چینی( از نوع  توضیحات

 آالت تولید بتن نیز وجود دارد.شده و آماده بهره برداري می باشد. همچنین ماشین

 آمپر , آب و گاز می باشد. 150هاي الزم شامل برق  شركت داراي زیر ساخت

كارخانه صنایع عمران  ,آدرس:  تاكستان, جاده همدان, شهرك صنعتی خرمدشت پایین تر از كاشی چهل ستون اطالعات تماس

 بتن سینا

 آقاي ساختیانچی)مدیر عامل شركت(   09121068958تلفن: 
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 شرح پروژه: 

آالت و نیز پیشرفته ترین تاسیس و كارخانه تولید شمش روي خود را با جدید ترین تجهیزات و آرایش ماشین  1384شركت ذوب روي تال در سال 

با چنین امكاناتی شركت ذوب روي تال, شمش روي با استاندارد هاي جهانی و كیفیت قابل قبول   تكنولوژي لیچ, تصفیه و الكترولیز احداث كرد.

د بخش زیادي از محصوالت این كیفیت و استاندارد باال موجب شده است كه شركت ذوب روي تال بتوان بورس هاي بین المللی را تولید می نماید.

ازسوي دی ر شركت ذوب روي تال با تعهد به حفظ محیط زیست, حداكثر تالش و امكانات خود را  .خود را به بازارهاي خارج از ایران صادر نماید

 صرف بهبود مدیریت پسماند هاي حاصل از تولید خود نموده است.
 
 

 

 بازیافت روي عنوان طرح 

 توسعه نوع طرح

 تال روي و شركت ذوب-خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 آراسنج صنعتی شهرك -زهرا بوئین   محل اجرای طرح

 مترمربع10000 زمین مورد نیاز

 روي محصول/خدمت 

 تن 5000    ظرفیت ساالنه طرح

 درصد 100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 -  دوره اجرای طرح طول

  منابع مالی مور نیاز طرح

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

 میلیون یورو

 0 0.9 57000 51300 سرمایه ثابت 

 0 1.6 57000 91200 سرمایه در گردش

 0 2.5 57000 142500 سرمایه كل
 

 مشاركت سهمی با سرمایه گذار داخلی یا خارجی نوع همكاری    

 زمین مورد نیاز تأمین شده است. توضیحات

 دسترسی به زیر ساختهاي تولید )برق, آب, تلفن, سوخت و ...( وجود دارد.

سرمایه باشد و متقاضی مشاركت با  می روي شمش تولید زمینه در فعال واحد داراي شركت ذوب و روي تال

 گذار داخلی یا خارجی جهت توسعه فعالیت و راه اندازي واحد بازیافت روي می باشد.

 028-22029580فكس:        02122029579:  تلفن اطالعات تماس
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 شرح پروژه:

روز آفتابی در بیش از دو سوم مساحت كشور و  300كشور ایران در نواحی پرتابش دنیا واقع شده است. به طوري كه به گفته متخصصان با وجود 

كیلووات ساعت بر مترمربع در سال(, تابش آن باالتر از متوسط جهانی  2200تا  1800كیلووات ساعت بر مترمربع در روز )بین  4.5-5.5متوسط تابش 

 بوده و یكی از كشورهاي با پتانسیل باال در زمینه تولید انرژي خورشیدي معرفی شده است.

یرو و خرید تضمینی برق از سوي استان قزوین نیز داراي مناطق مستعد در حوزه انرژي خورشیدي بوده و این موضوع در كنار سیاست هاي وزارت ن

هاي خورشیدي در استان شده است. در سایر نقاط كشور نیز به دلیل پتانسیل باالي كشور تقاضا دولت, باعث ایجاد تقاضاي بسیار براي احداث نیروگاه

اضا براي سلول هاي خورشیدي می شود. تولید براي احداث نیروگاه هاي تجدید پذیر به ویژه نیروگاه خورشیدي زیاد بوده كه این امر باعث افزایش تق

 داخلی سلولهاي خورشیدي در كشور پاسخ وي میزان تقاضاي آن نبوده فلذا بخش غالب آن از كشورهاي مختلف از جمله چین وارد می شود كه فاقد

ان ذكر باشد. شایادي باالیی برخوردار میكیفیت مناسب می باشند. به همین جهت تولید سلولهاي خورشیدي با توجه به نیاز داخلی از صرفه اقتص

 است این طرح پیشنهادي بوده و در صورت انجام سرمایه گذاري خارجی از سوي شركت معتبر خارجی و یا داخلی كه همراه با انتقال تكنولوژي و

اي اولویت دار استان بوده و از حمایت هاي هدانش فنی جهت تولید محصول با كیفیت و استانداردهاي قابل رقابت با محصوالت خارجی باشد, از طرح

 استانی از جمله تخصیص زمین و... برخوردار خواهد بود. 

 
 

 

 الكتریكیتولید سلول هاي خورشیدي و صفحات  طرح عنوان

 تاسیس )پیشنهادي( طرح نوع

 شهرك صنعتی كاسپین و یا شهرك صنعتی لیا طرح اجرای محل

 متر مربع 20000 نیاز مورد زمین

 سلولهاي خورشیدي و صفحات الكتریكی محصول/خدمت

 تن 5000 طرح ساالنه ظرفیت

 درصد 50 داخل از اولیه مواد تامین میزان

 سال 2 طرح اجرای دوره طول

  مورد نیاز طرح مالی منابع

 شرح

منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

خارجی)میلیون 

 یورو(

میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

 میلیون یورو

 0 3.7 57000 210900 سرمایه ثابت 

 0 1.5 57000 85500 سرمایه در گردش

 0 5.2 57000 296400 سرمایه كل
 

 02833373190سازمان صنعت, معدن و تجارت استان قزوین   تلفن: اطالعات تماس
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 شرح پروژه:

تولید داخل  متنوعی از غذایی, در ایران با توجه به تعدد واحدهاي تولیدي, بازاري رقابتی بوده و محصوالتتولید آشامیدنی ها به عنوان مجموعه صنایع 

 و خارجی در بازار وجود دارد. محصوالت نوشیدنی از جمله مواردي هستند كه بازار داخل توان صددرصدي تولید آن را دارد اما به دلیل غفلت

فناوري هاي نوین, تنوع بخشی و تولید محصوالت جدید متناسب با نیاز بازار, بخشی از بازار محصوالت نوشیدنی  تولیدكنندگان داخلی در استفاده از

كشور را محصوالت خارجی به خود اختصاص داده اند. هدف شركت خوش وار ارشیا توسعه فعالیت خود در قالب تنوع بخشی به محصوالت و تولید 

 تر از بازار كشور و حتی صادرات آن به كشورهاي همسایه از جمله عراق و افغانستان می باشد. انواع نوشیدنی ها جهت كسب سهم بیش

 

 

 تولید انواع آشامیدنی ها  طرح عنوان

 توسعه  نوع طرح

 شركت خوش وار ارشیا-خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 شهرك صنعتی دانسفهان محل اجرای طرح

 متر مربع  4000 زمین مورد نیاز

 انواع آشامیدنی ها محصول/خدمت

 تن 5000 ظرفیت ساالنه طرح

 درصد 80 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 ماه 6 دوره اجرای طرح طول

 منابع مالی مورد نیاز طرح

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 یورومیلیون  نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.9 57000 50000 سرمایه ثابت

 0 0.35 57000 20000 سرمایه در گردش

 0 1.25 57000 70000 سرمایه كل

 

 مشاركت با سرمایه گذار داخلی و خارجی جهت ورود سرمایه نقدي  نوع همكاری

 زیرساخت هاي الزم از جمله زمین, سوله, آب, برق, گاز و تلفن موجود می باشد.- توضیحات

با توجه به تعدد شركت هاي تولیدكننده آب آشامیدنی, شركت در نظر دارد به منظور تكمیل  و توسعه  -

 طرح, اقدام به تولید سایر نوشیدنی ها نماید.

 اطالعات تماس
 اتابك اصغري)مدیر عامل شركت( 09126821739 -09123019941
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 شرح پروژه:

شك خشركت عماد گستر رارین كارنو  در زمینه صنایع چاپ و تولید لفاف , ساشه و پاكت هاي بسته بندي دو الیه و سه الیه براي محصوالت غذایی 

این واحد صنعتی قابلیت تولید و چاپ فیلم هاي تك الیه, دو,  .و پودري از جمله مایعات , انواع سس ها , ترشیجات و مواد مشابه فعالیت می نماید

 .شرینك در عرض هاي مختلف را داراست PVC, متاالیز, صدفی, شفاف, مات, پلی استر, فویل, پلی اتیلن,  Cppو  Opp , Boppسه و چهارالیه,  

پلی استر+آلومینیوم+پلی اتیلن و همچنین پلی استر+پلی اتیلن و  متاالیز و+OPP چاپ و تولید لفاف و پاكت هاي دو الیه و سه الیه با آنالیز هاي

 :مایعات و انواع سس ها و ترشیجات و مواد مشابه مانند آلومینیوم+ پلی اتیلن براي بسته بندي مواد غذاي خشك و پودري + كاغذ

لفاف ساشه نسكافه, انواع سس و مایعات و مواد مشابه و لفاف هاي سه الیه آلومینیومی براي ساشه هاي بسته بندي پودر شربت, لفاف ساشه قهوه,  

 الیزنهمچنین چاپ لفاف پاكت هاي مادر براي بسته بندي ساشه و استیك پك هاي نسكافه, پودر قهوه, هات چاكلت, شكالت, و لفاف هاي دو الیه با آ

OPP+كر, ادویه و خدمات چاپ بر روي انواع لفاف هاي بسته متاالیز براي بسته بندي انواع محصوالت خشك مانند حبوبات, خشكبار, قند و ش

ر د بندي,چاپ و پانچ فویل آلومنینیوم از تولیدات و فعالیتهاي شركت می باشد. با توجه به اهمیت صنعت بسته بندي در كشور و ضرورت توسعه آن

با سرمایه گذار خارجی جهت ورود ماشین آالت و كشور, امكان توسعه فعالیت این شركت وجود داشته و به همین جهت شركت متقاضی مشاركت 

 تكنولوژي نوین و به روز دنیا جهت ارتقاء سطح صنعت بسته بندي كشور می باشد.

 تولید فویل آلومینیومی و كلیه محصوالت چاپی طرح عنوان

 توسعه  طرح نوع

 شركت عماد گستر رارین كارنو   -خصوصی پذیر سرمایه شرکت

 شهرك صنعتی لیا  طرح اجرای محل

 متر  2000 نیاز مورد زمین

 فویل آلومینیومی , كلیه محصوالت چاپی و لیبل پشت چسب دار محصول/خدمت

 - طرح ساالنه ظرفیت

 درصد 50 داخل از اولیه مواد تامین میزان

 ماه  1 طرح اجرای دوره طول

 نیاز طرحد مور مالی منابع

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال یورو(خارجی)میلیون 

 0 5.3 57000 300000 سرمایه ثابت

 0 2.6 57000 150000 سرمایه در گردش

 0 7.9 57000 450000 سرمایه كل

 

 مشاركت با سرمایه گذار خارجی جهت ورود ماشین آالت خارجی و تامین سرمایه نقدي نوع همكاری

انواع لفاف هاي بسته بندي چاپ و پانچ فعالیت می نماید.   و در زمینه تولیدتأسیس  1380شركت در سال  توضیحات

 سوله آماده فعالیت بوده و زمین, آب, برق, گاز و تلفن تأمین شده است. 

  028-33452848آدرس: شهرك صنعتی لیا   تلفن:  اطالعات تماس

 شركت( محمدعلی اخالقی )مدیر عامل  09121821352
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شركت شیشه آب ینه قزوین یكی از بزرگترین و با سابقه ترین واحدهاي تولیدي شیشه در كشور بوده كه در زمان فعالیت به   شرح پروژه:

به دلیل مدیریت دولتی با مشكالت عدیده  از جمله به روز نكردن تكنولوژي و دانش فنی كشورهاي خاورمیانه صادرات داشت, اما در حال حاضر 

واحد زیرمجموعه شامل شیشه  7جر به افزایش هزینه هاي تولید و در نهایت تعطیلی شركت شده است. شركت داراي تولید روبرو شده كه من

 كریستال, شیشه دوجداره, طلق, شیشه خودرو, شیشه ساختمان, آئینه و سكوریت می باشد.  با توجه به اینكه كلیه زیرساخت هاي الزم جهت راه

لذا مدیریت شركت متقاضی مشاركت با سرمایه گذار باالخص سرمایه گذار خارجی جهت ورود سرمایه نقدي, اندازي مجدد شركت موجود می باشد 

درو, وماشین آالت و تكنولوژي و فناوري روز دنیا می باشد. در خصوص بازار محصول نیز , با در نظر گرفتن رشد روز افزون مصرف شیشه در صنایع خ

الیت شركت در صورت برخورداري از فناوري روز دنیا و رفع مشكالت موجود از صرفه اقتصادي مناسب برخوردار ساختمان و .... راه اندازي مجدد فع

 می باشد.

 ي فلوتتولید شیشه  عنوان طرح

 احیا و نوسازي نوع طرح

 شركت تولیدي صنعتی آب ینه -خصوصی  شرکت سرمایه پذیر

 شركت تولیدي و صنعتی آب ینهشهر صنعتی البرز ,    محل اجرای طرح

 باشد. ها موجود میزمین و سوله زمین مورد نیاز

 ي فلوتشیشه  محصول/خدمت

 میلیون متر مربع 2متر مربع و سالیانه حدود  60000روزانه     ظرفیت ساالنه طرح

 شود.درصد سیلیس و كربنات از داخل تأمین می 100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال 1  طول دوره اجرای طرح

 منابع مالی مور نیاز طرح

 شرح

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 نیاز خارجی

 )میلیون یورو(
 میلیون ریال

 نرخ یورو

 به ریال

میلیون 

 یورو

 0 87.7 57000 5000000 سرمایه ثابت

 0 1.05 57000 60000 سرمایه در گردش

 0 88.75 57000 5060000 سرمایه كل

 

مشاركت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت ورود دانش فنی و مدیریت پروژه, تامین   نوع همكاری

 سرمایه نقدي و ورود ماشین آالت 

م اوات برق, ایست اه گاز  3ي آماده, متر سوله 60000هكتار زمین و حدود  16شركت داراي  توضیحات

 600ي فلوت ي راه اندازي یك خط تولید شیشههر نظر آمادهباشد و از پوندي و آب می 40

 باشد.تنی با تكنولوژي جدید می

 شهر صنعتی البرز شركت تولیدي صنعتی آب ینه -آدرس: قزوین اطالعات تماس

ماشاهلل مقسمی )مدیر عامل  09121039638    -كریمی  09121864378تلفن تماس:   

 شركت(
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 شرح پروژه:

میلیمتر به شكل كالف و شاخه می باشد. این محصول در صنایع  9تا  1.5تولیدكننده مفتول هاي مسوار در قطر شركت زاگرس مفتول صدرا 

سیار ازار بگوناگون از جمله صنایع قطعه سازي خودرو )صندلی خودرو و ....( و تولیدكنندگان لوازم خان ی و ... مورد استفاده قرار می گیرد كه از ب

ردار است. اما در حال حاضر به دلیل كمبود نقدین ی تعطیل بوده و متقاضی مشاركت با سرمایه گذار داخلی جهت ورود خوبی در داخل كشور برخو

 سرمایه نقدي و تامین سرمایه در گردش و یا واگذاري كامل شركت می باشد.
 

 

 

 

 هاي آهنی و مسوار )شاخه و كالف(تولید مفتول عنوان طرح

 احیاء و راه اندازي مجدد نوع طرح

 شركت زاگرس مفتول صدرا -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 شهرك صنعتی آراسنج محل اجرای طرح

 متر مربع  4000 زمین مورد نیاز

 هاي آهنی و مسوار) شاخه و كالف(مفتول محصول/خدمت

 تن 1550 ظرفیت ساالنه طرح

 درصد 100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 - طول دوره اجرای طرح

 منابع مالی مور نیاز طرح
مورد نیاز منابع مالی  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

خارجی)میلیون

 یورو(

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال

 0 0.22 57000 13000 سرمایه ثابت

 0 0.08 57000 5000 سرمایه در گردش

 0 0.31 57000 18000 سرمایه كل

 

 گذار داخلی جهت ورود سرمایه نقدي و یا واگذاري شركتمشاركت با سرمایه نوع همكاری

 شركت مشكل نقدین ی براي تأمین مواد اولیه دارد. توضیحات

 آدرس: قزوین بویین زهرا, اول جاده ساوه, شهرك صنعتی آراسنج, خیابان اقاقیاي جنوبی اطالعات تماس

 )مدیر عامل شركت(آقاي نعمت اله شفایی  09123816629  -09128810742تلفن : 
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 شرح پروژه:

به عنوان صادركننده نمونه  1391و1390در زمینه تولید فرآورده هاي لبنی فعالیت می نماید. كارخانه در سال هاي  1387این شركت از سال 

باشد. استان قزوین با تولید حدود محصوالت پاستوریزه میتن انواع  150استان قزوین معرفی گردیده است.  ظرفیت اسمی كارخانه روزانه تولید 

, رتبه ششم را در كشور دارد و صنایع بزرگ فرآوري شیر نیز در استان فعالیت می نمایند. با توجه به پایین بودن 1395هزار تن شیر در سال  500

ر لبنیات, ادامه فعالیت شركت از صرفه اقتصادي الزم برخوردار مصرف سرانه لبنیات در ایران نسبت به متوسط جهانی و نیاز جامعه به مصرف بیشت

 باشد. گذار داخلی و یا خارجی میبوده اما مالكیت شركت به دلیل مشكالت مالی متقاضی واگذاري شركت به سرمایه

 تولید فرآورده هاي لبنی  عنوان طرح

 آماده واگذاري نوع طرح

 شركت آرین شیر  -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 كرج -اتوبان قزوین 20كیلومتر  ،شهرك صنعتی كاسپین    محل اجرای طرح

 باشدموجود می زمین مورد نیاز

 فرآورده هاي لبنی شامل؛ دوغ, كره , پنیر, پنیر خامه اي و ...    محصول/خدمت

 تن شیر   150فرآوري روزانه      ظرفیت ساالنه طرح

 درصد داخلی 100 مواد اولیه از داخلمیزان تامین 

 سال 1    طول دوره اجرای طرح

 منابع مالی مور نیاز طرح
منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 نیاز خارجی

 )میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال

 میلیون یورو

 0 5 57000 285000 سرمایه ثابت 

 0 0.4 57000 21375 سرمایه در گردش

 0 5.4 57000 306375 سرمایه كل

 میلیون یورو 1.8ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی   -

 واگذاري شركت به سرمایه گذار داخلی یا خارجی نوع همكاری

 باشد: در حال حاضر شركت داراي امكانات ذیل می توضیحات

  متر مربع  2200سوله و ساختمان اداري به متراژ 

  مترمربع 350انبار محصول به متراژ یك باب 

  سردخانه مجهز به سیستم بردودتی آمو نیاك با كمپروسورهاي ساخت شركت

 گراسور هلند

 دست اه سپراتور كالیر فایر و سپراتور كوارك و خامه ساخت شركت آلفا الوال آلمان 

 سیستم تصفیه فاضالب 

 پست گاز و برق اختصاصی 

 آقاي كاظمی )مدیر عامل شركت(  09125827006تلفن :  اطالعات تماس
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و با سابقۀ تحقیقاتی بیش از یك و نیم دهه در زمینه تولید تركیبات پیشرفته پلیمري آغاز به  1386شركت پارسا پلیمر شریف در سال  شرح پروژه:

تجهیزات به روز تالش دارد تا به عنوان یك واحد تولیدي دانش محور نقش كار نمود. این شركت با بكارگیري آخرین یافته هاي علمی و استفاده از 

 مثبتی را در حوزۀ مواد پلیمري ایفا نماید.

, همحصوالت و خدمات شركت پارسا پلیمر شریف در طیف وسیعی از صنایع بسته بندي, حمل و نقل, لوازم خان ی و كاالهاي ساختمانی )از قبیل لول

بل( كاربرد دارد. تولید تركیبات پیشرفته پلیمري در كنار ارائه خدمات مهندسی و مشاوره اي در انتخاب و بكارگیري مواد, پروفیل, ورق, سیم و كا

 مزیت این شركت می باشد.

ولیه ا در طی چند سال فعالیت تولیدي, شركت پارسا پلیمر شریف توانسته است جای اه واالیی در صنعت پالستیك كشور به دست آورد. تأمین مواد

اي این هبندي از جمله فعالیتسازان عمده در صنعت خودرو و همچنین ساخت تركیبات پیشرفته براي صنایع لوله و بستهمورد نیاز گروهی از قطعه

ف هیچ رقیب ریاند و در برخی محصوالت نیز پارسا پلیمر شباشد. شایان ذكر است بسیاري از تولیدات این شركت جای زین مواد وارداتی شدهشركت می

متر مربع در مجاورت سایت كنونی,  تامین و متقاضی مشاركت با سرمایه  6000داخلی ندارد. شركت در راستاي توسعه فعالیت خود, زمینی به متراژ 

  گذار خارجی جهت اجراي طرح توسعه خود می باشد.

 پلیمري پیشرفته تولید كامپاندهاي  عنوان طرح

 توسعه نوع طرح

 شریف پلیمر شركت پارسا-خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 كاسپین صنعتی شهرك   محل اجرای طرح

 متر مربع 6000 زمین مورد نیاز

 پلیمري كامپاندهاي  محصول/خدمت

 تن 30000    ظرفیت ساالنه طرح

 درصد 40 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال 2  طول دوره اجرای طرح

  منابع مالی مور نیاز طرح

 شرح

 داخلیمنابع مالی مورد نیاز 
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 2.7 57000 153900 سرمایه ثابت

 0 1 57000 57000 سرمایه در گردش

 0 3.7 57000 210900 سرمایه كل
 

 مشاركت سهمی با سرمایه گذار خارجی نوع همكاری

 است.زمین طرح موجود  توضیحات

مترمكعب در روز(  500كیلووات و گاز  1200مترمكعب در روز, برق  7دسترسی به زیرساختهاي طرح )آب

 وجود دارد.

 02161975110فكس:     02161975100تلفن:  اطالعات تماس

 آقاي ذكایی– 09126044213تلفن همراه: 

 ahmadzade@yahoo.com-azFarhnایمیل: 

  www.parsapolymer.comآدرس سایت:

mailto:Farhnaz-ahmadzade@yahoo.com
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نیومی هاي هدایت برق مسی و آلومی, متعلق به بخش خصوصی, یكی از بزرگترین تولید كنندگان سیم و كابل "صنایع افق البرز"گروه  شرح پروژه:

است. این گروه در سالهاي بعد ضمن توسعه كارخانه در   در استان قزوین آغاز نموده   1373و همچنین مفتول مس در كشور فعالیت خود را از سال   

سیم و كابل  سط, اقدام به ایجاد كارخانه تولید مفتول مس      جهت تولید  شار متو سی و آلومینیومی ف سی نازك  میلیمتري و مفتول 8هاي م هاي م

سیم و كابل    ستان     شده در قطرهاي مختلف, ایجاد كارخانه تولید  سی و آلومینیومی در افغان شورهاي    م ستان و ك جهت تامین نیازهاي بازار افغان

شتري         صرف كنندگان و م ستانداردها, موازین فنی, حقوق م ستمر ا سیاي میانه, با رعایت م اي  ههاي تولیدي به پروژهمداري موفق به فروش كابلآ

بازارهاي هدف داخلی و همچنین صیییادرا      اي و طرحبزرگ و شیییركتهاي برق منطقه   ت به كشیییورهاي همجوار از جمله     هاي عمرانی و سیییایر 

صوالت                صادرات مح ست. به منظور ایجاد مزیت رقابتی در  شده ا سیع  ستان در حجمی و سیه و گرج ستان, بحرین, رو ستان,ارمن تركیه,عراق,افغان

قرار گرفته و آلمان مورد بررسی و تایید   IPH هلند و موسسه   KEMA شركت به كشورهاي اروپائی, محصوالت شركت در البراتوارهاي موسسه       

ر هایی از سایر موسسات معتب  ها و استاندارد گواهینامه كیفیت از موسسه مزبور نیز دریافت شده است.  این شركت همچنین موفق به اخذ گواهینامه     

 داخلی و خارجی گردیده است.

 تولید انواع سیم, كابل و انواع گرانول پی وي سی عنوان طرح

 توسعه نوع طرح

 گروه صنایع افق البرز  -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 شهرك صنعتی لیاء محل اجرای طرح

 مترمربع  5000 زمین مورد نیاز

 سیم و كابل گرانول پی وي سی نرم مورد مصرف سیم,كابل, عایق, روكش, فیلر محصول/خدمت

 تن 5000 ظرفیت ساالنه طرح

میزان تامین مواد اولیه از 
 داخل

 درصد 100

 سال 1 طول دوره اجرای طرح

  منابع مالی مورد نیاز طرح

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

خارجی)میلیون 
 یورو(

میلیون 
 ریال

نرخ یورو به 
 ریال

 میلیون یورو

 1.87 2.22 57000 126584 سرمایه ثابت

 - 0.57 57000 32474 سرمایه در گردش
 1.87 2.8 57000 159058 سرمایه كل

 میلیون یورو 1.87ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی:  -
 میلیون ریال 146936( : NPVارزش فعلی خالص طرح ) -

 درصد 41: (IRR)نرخ بازگشت داخلی  -

 مشاركت سهمی نوع همكاری

 زمین مورد نیاز تأمین شده است. توضیحات

 تلفن, سوخت و ...( وجود دارد.دسترسی به زیر ساختهاي تولید )برق, آب, 
 امكانسنجی طرح انجام شده است.

     25پالك  -خیابان سعیدي -خیابان لواسانی)فرمانیه( -آدرس :  دفتر مركزي: تهران اطالعات تماس

 خیابان ارزش   -خیابان هنر -بلوار شهید بهشتی  -كارخانه: شهرك صنعتی لیا
 021-23574فكس :              028-33454390و  96   021-23574تلفن :   
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 شرح پروژه:

سال سابقه تولید از اولین تولید كنندگان زیتون كنسروي با هسته, بدون هسته و اسالیسی, غذاهاي كنسروي,  30شركت ن ین دشت مهتاب با 

 انواع ترشیجات و عسل در كشور است. این شركت در تولید محصوالت مذكور  با شركتهایی همچون مهرام, دلپذیر و بهروز همكاري داشته است. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بندي صنایع غذایی, زیتون و  روغنتولید و بسته  عنوان طرح

 احیاء و نوسازي, واگذاري  نوع طرح

 شركت ن ین دشت مهتاب  -خصوصی  شرکت سرمایه پذیر

 شهر صنعتی البرز   محل اجرای طرح

 باشدموجود می زمین مورد نیاز

 انواع كنسرو  محصول/خدمت

 دو میلیون شیشه و قوطی    ظرفیت ساالنه طرح

 درصد 100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 مشاركت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت ورود دانش فنی و مدیریت پروژه  نوع همكاری

 مجوزهاي قانونی اخذ شده است. توضیحات

 زیرساختهاي آب, برق, گاز و .. وجود دارد.

آالت و فضاي اداري بوده و در حال حاضر تعطیل شركت مجهز به سالن تولید, ماشین

اندازي با افراد متخصص داخلی و یا خارجی جهت راهباشد. مالك فعلی آماده مشاركت می

خطوط تولید محصوالت غذایی و یا در صورت وجود متقاضی مایل به همكاري در مجدد 

 باشد.زمینه تولید محصوالت سلولزي می

 -سه راهی باقر آباد, بعد از سرد خانه خادم موال -شهر صنعتی البرز -آدرس: قزوین اطالعات تماس

 دشت مهتابشركت ن ین 

 آقاي جمال جوادي 09121810481تلفن تماس: 
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 شرح پروژه:

شامل  هاي دانش بنیان مستقر در پارك علم و فناوري دانش اه امام خمینی )ره( می باشد. محصول شركتشركت پاالیش صنعت هیراب از شركت

ها ههاي آشغال یري در تصفیه خانروب و... می باشد كه با توجه به شناسایی معایب و خالهاي موجود در سیستمگیر, هواده, كفروب, لجنآشغال یر, دانه

 شود. موارد استفاده این محصول اغلب در سیستم هاي تصفیه آب می باشد كه عبارتند از :طراحی و ساخته می

 دوار دست اههاي و فرآیند از حفاظت منظور به ها خانه فیهتص ورودي دركانال 

 پمپ پره از منظورحفاظت به پمپاژ ایست اههاي از قبل 

 انسداد از جلوگیري جهت سطحی آبهاي آوري جمع هاي دركانال 

 مزیت رقابتی شرکت:

  ارائه راه حل متناسب با شرایط محل نصب و نوع جریان فاضالب 

 هاي بزرگ و حجیم, له كردن بطري هاي پالستیكی در ابعاد مختلف باال آوردن آشغال 

 ش یك سوم قیمت محصول مشابه اروپایی در بازار قیمت فرو 

 

 

 هاي تصفیه آب و فاضالب ساخت دست اه عنوان طرح

 شركت پاالیش صنعت هیراب )دانش بنیان( شرکت سرمایه پذیر

 متر مربع  2000 زمین موردنیاز

 روب و.......گیر, هواده, كفروب, لجننوع محصول شامل  آشغال یر, دانه 67 محصول / خدمت

 ماه  2 طول دوره اجرا

 سال 1 ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز

 شرح

 

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال

میلیون 

 یورو

 0 0.018 57000 1033.6 سرمایه ثابت

 0 0.06 57000 3385.6 سرمایه در گردش

 0 0.078 57000 4419 سرمایه كل

 

 اطالعات تماس
 2/28آدرس: پارك علم و فناوري دانش اه امام خمینی )ره( واحد 

 آقاي سید بابك حسینی مقدم 09125824940تلفن همراه:
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 شرح پروژه:

در كشاورزي و صیادي را تولید می نماید. محصول شركت از بازار تاسیس شده و انواع نخ و طناب مورد استفاده  1381شركت مهتاب طناب در سال 

درصد محصول تولیدي به كشورهاي عراق, آذربایجان, افغانستان, پاكستان و تاجیكستان صادر می  95مناسب برخوردار می باشد بطوریكه بیش از 

اركت با سرمایه گذار داخلی یا خارجی جهت ورود سرمایه نقدي شود. شركت در حال حاضر به دلیل كمبود نقدین ی تعطیل می باشد. لذا متقاضی مش

 است.

 
 

 تولید طناب و نخ پالستیكی  عنوان طرح

 احیاء و توسعه نوع طرح

 شركت مهتاب طناب قزوین  -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 نرسیده به شركت بهداد شیمی -شهرك صنعتی لیا   محل اجرای طرح

متر مربع  100متر مربع سوله,  650متر مربع موجود می باشد. ) 1200زمین شركت به مساحت  زمین مورد نیاز

 فضاي اداري( 

 طناب و نخ پالستیكی )جهت مصارف كشاورزي و صیادي(  محصول/خدمت

 تن در ماه می باشد( 140تن در ماه )ظرفیت اسمی واحد تا  90 -85    ظرفیت ساالنه طرح

 درصد  100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 ماه 6  طول دوره اجرای طرح

 منابع مالی مور نیاز طرح
منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 نیاز خارجی

 )میلیون یورو(
نرخ یورو  میلیون ریال

 به ریال

میلیون 

 یورو

 0 0 57000 0 سرمایه ثابت 

 0 026 57000 15000 سرمایه در گردش

 0 0.26 57000 15000 سرمایه كل

 

 مشاركت سهمی سرمایه گذاري داخلی و خارجی )ورود سرمایه نقدي( یا فاینانس خارجی نوع همكاری

 شركت داراي: توضیحات

 خط تولید طناب 1

 خط تولید نخ 1

 می باشد.گرانول جهت تبدیل ضایعات به مواد اولیه  خط تولید 1

 زمین مورد نیاز طرح تامین شده است

 باشد. آمپر( موجود می 100زیرساخت هاي الزم شامل آب) چاه آب (, برق )

 آقاي نوروزي )مدیر عامل شركت( 09125827738تلفن:   اطالعات تماس
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 سوابق شرکت فیروز:

شتی  گروه سال   فیروز بهدا شتی كودك در          1353در  سون آمریكا به عنوان اولین تولید كننده محصوالت بهدا سون اند جان با مشاركت شركت جان

گروه محصییولی  5 سییال به عنوان بزرگترین تولید كننده تخصییصییی محصییوالت كودك در   40خاورمیانه آغاز به كاركرد و امروز پس از گذشییت 

 .كندمحافظت, مادر و بزرگساالن كاالهاي متنوعی را عرضه می استحمام, شوینده, سیسمونی,

هاي كلینیكی  با همكاري مراكز علمی مطالعه و فرمول سازي شده و پس از آزمایش  (R&D)كلیه محصوالت این شركت در واحد تحقیق و توسعه   

ست دوره ست لطیف كودكان به مرحله تولید می     هاي گوناگون بر روي مواداولاي و ت صول با پو سازگاري مح سد یه و اثبات  سال    .ر شركت در  این 

 شده است. ان لستانU.R.S از شركت سیستم مدیریت یكپارچه I.M.S موفق به اخذ گواهینامه 1387

ي مسئولیت اجتماعی و حمایت از معلولین  شایان ذكر است گروه صنعتی فیروز عالوه بر موفقیت هاي اقتصادي و تولیدي كه كسب نموده در ایفا     

 موفق عمل نموده و از نیروي كار معلول در فرآیندهاي تولیدي خود استفاده می نماید.

 

 بهداشتی و آرایشی تولید محصوالت عنوان طرح 

 توسعه نوع طرح

 فیروز بهداشتی گروه -خصوصی شرکت سرمایه پذیر

 البرز صنعتی شهر ،قزوین محل اجرای طرح

 هكتار 10 زمین مورد نیاز

 بدن, لوسیون, پودربچه, صابون و پودر صابونشامپو,كرم, روغن  محصول/خدمت 

 - ظرفیت ساالنه طرح 

 - میزان تامین مواد اولیه از داخل

 منابع مالی مور نیاز طرح

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

 میلیون یورو

 3.94 0 57000 0 سرمایه ثابت 

 1.06 0 57000 0 سرمایه در گردش

 5 0 57000 0 سرمایه كل
 

مشییاركت سییهمی با سییرمایه گذار خارجی جهت ورود محصییول شییركت به بازارهاي جهانی و فروش آن  نوع همكاری

 توسط شریك خارجی

 زمین مورد نیاز تأمین شده است. توضیحات

 تلفن, سوخت و ...( وجود دارد.دسترسی به زیر ساختهاي تولید )برق, آب, 

 مجوزهاي قانونی )تأسیس, محیط زیست و...... ( اخذ شده است                                      

 -خیابان مرودشییت –ابتداي بزرگراه اشییرفی اصییفهانی  –آدرس دفتر مركزي: تهران, فلكه دوم صییادقیه  اطالعات تماس

 50شماره 

 آدرس كارخانه: قزوین , شهرصنعتی البرز, گروه بهداشتی فیروز   

 021-44292768فكس:   021-44292769تلفن:  

 global@firooz.comآدرس ایمیل:    www.firooz.comوب سایت:

http://www.firooz.com/
mailto:global@firooz.com
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 شرح پروژه:
با توجه به رویكرد دولت به تأمین انرژي برق از انرژي هاي تجدیدپذیر و وجود مناطق مسییتعد در این حوزه در سییطح اسییتان, در سییند آمایش   

ستان بوئین      شهر ستان, منطقه اهلل آباد واقع در  شتن در من ا ه ظرفیت تونل بادي منجیل, ب پر تابش و برخورداري از طقهزهرا,  با توجه به قرار دا

 دو طرح نیروگاه خورشیدي و بادي هر یك به ظرفیت احداث هاي نیروگاههاي بادي و خورشیدي تعریف شده است. لذا عنوان زون اجراي پروژه

 

 م اواتی 50احداث نیروگاه بادي   عنوان طرح 

 تأسیس      نوع طرح

 منطقه اهلل آباد -بوئین زهرا  -قزوین محل اجرا

هكتار زمین )شامل فقط محل پایه توربین ها, راه هاي دسترسی, محل پست ,  14.6 زمین موردنیاز 

 قسمت اداري و انبار لوازم نیروگاهی(.

 انرژي برق  محصول / خدمت 

 م اوات بدون گیرباكس( 2.5توربین بادي  20گی اوات )280 ظرفیت ساالنه 

 سال  25برداري و دوران بهره ماه از زمان شروع عملیات اجرایی 15دوران ساخت حد اكثر  طول دوره اجرا 

 منابع مالی مورد نیاز 

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 نیاز خارجی

 )میلیون یورو(
نرخ یورو به  میلیون ریال

 ریال

میلیون 

 یورو

 0 73.33 57000 4106584 سرمایه ثابت

 0 8.67 57000 485336 سرمایه در گردش

 0 82 57000 4591920 جمع

 درصد 30: (IRR)نرخ بازگشت داخلی -

 ماه 4سال و    3مدت بازگشت سرمایه : -

هاي بادي و خورشیدي در منطقه اهلل آباد به عنوان منطقه مناسب جهت احداث نیروگاه توضیحات

 مطالعات آمایش استان مشخص شده است.

 -اداره كل امور اقتصادي و داریی -جنب دیوان محاسبات -خیابان نواب صفوي -قزوین  اطالعات تماس 

 گذاري استانمركز خدمات سرمایه

 028-33374015تلفكس: 

  www.qa.investiniran.irوب سایت: 

 investment_qazvin@yahoo.comپست الكترونیكی: 

http://www.qa.investiniran.ir/
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شنهاد داده می  50 سرمایه  م ا وات در این منطقه پی شد. گذار میشود كه مطالعات مكان دقیق اجراي طرح به عهده  ست با توجه   با الزم به ذكر ا

 به شرایط و مساحت, منطقه اهلل آباد از ظرفیت الزم جهت اجراي چندین پروژه به این شكل برخوردار است.

 

 ضرورت اجرای طرح:
ستفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر یكی از برنامه   صلی آن عدم وجود آلودگی   بوده كه هاي راهبردي دولت در زمینه تأمین انرژيتوسعه ا از دالیل ا

ستی انرژي  ست. نیروگاه   محیط زی شرایط اقلیمی ایران ا شر    هاي تجدیدپذیر و  شیدي نه تنها هیچ آالیندگی براي تولید برق من هاي بادي و خور

عت و ع آبی در حوزه شهري, صن  كنند. ایران كشور بسیار خشكی بوده و با كمبود مناب   جویی میكنند بلكه در مصرف آب نیز به شدت صرفه   نمی

هاي فسیلی و نیروگاه هاي حرارتی را ندارد. این درحالی است كه كشاورزي مواجه است, لذا امكان اختصاص آب بیشتر براي تولید انرژي به روش

شده و به گفته متخصصان با وجود        شور در نواحی پرتابش دنیا واقع  ساح    300این ك سوم م سط تابش     روز آفتابی در بیش از دو  شور و متو ت ك

ساعت بر مترمربع در روز )بین   5.5-4.5 سیل باال در         2200تا  1800كیلووات  شورهاي با پتان سال(, یكی از ك ساعت بر مترمربع در  كیلووات 

 آید. زمینه تولید انرژي خورشیدي به شمار می

ي  باشد. در اطلس باد هاي بادي فراهم میبرداري از توربینرههمچنین با توجه به وجود مناطق بادخیز در كشور, بستر مناسبی جهت گسترش به    

ترین مناطق استان كه داراي  و خورشیدي تهیه شده توسط سازمان انرژي هاي نو ایران, استان قزوین از مناطق مستعد در این حوزه است. عمده       

 باشند.باشد, مناطق بوئین زهرا و آبیك میپتانسیل الزم از حیث میزان و درجه تابش می

 

 مجوزهای قانونی مورد نیاز اجرای طرح به ترتیب اولویت:

 وري انرژي برق )ساتبا(هاي تجدیدپذیر و بهرهپروانه احداث  نیروگاه از سازمان انرژي 

 مجوز واگذاري زمین از اراضی ملی و انعقاد قرارداد اجاره با مدیریت امور اراضی استان 

 باشد.()با توجه به ظرفیت نیروگاه مراجع صادركننده مجوز اتصال به شبكه متفاوت می مجوز اتصال به شبكه از شركت توانیر 

  مجوز محیط زیست 

 قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا 
 

 گذار:های قابل ارائه به سرمایهمشوق
  ساله با وزارت نیرو  20خرید تضمینی برق تولیدي طی قرارداد خرید تضمینی 

  درصد  30سقف  نمایند تاهایی كه از تكنولوژي ساخت داخل استفاده میبراي نیروگاهافزایش نرخ خرید برق 

  تأمین زمین مورد نیاز طرح از اراضی ملی استان )پس از انجام مراحل واگذاري توسط مدیریت امور اراضی استان, زمین مورد نظر طی

 شود(گذاري واگذار میقراردادهاي بلند مدت اجاره به متقاضیان سرمایه
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 شرح پروژه:
با توجه به رویكرد دولت به تأمین انرژي برق از انرژي هاي تجدیدپذیر و وجود مناطق مستعد در این حوزه در سطح استان, در سند آمایش     

پر تابش و برخورداري از ظرفیت تونل بادي منجیل,  طقهزهرا,  با توجه به قرار داشتن در من استان, منطقه اهلل آباد واقع در شهرستان بوئین   

 دو طرح نیروگاه خورشیدي و بادي هر یك به احداث هاي نیروگاه هاي بادي و خورشیدي تعریف شده است. لذا نوان زون اجراي پروژهبه ع

 

 م اواتی 50احداث نیروگاه خورشیدي  عنوان طرح 

 تأسیس      نوع طرح

 منطقه اهلل آباد -زهرا بوئین -قزوین محل اجرا 

 هكتار 90 زمین موردنیاز 

 انرژي برق  محصول / خدمت 

 م ا وات ساعت 90000 ظرفیت ساالنه 

 سال  25برداري دوران بهره عملیات اجرایی, ماه از زمان شروع 18دوران ساخت حداكثر  طول دوره اجرا 

 منابع مالی مورد نیاز 

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 نیاز خارجی

 )میلیون یورو(
نرخ یورو به  میلیون ریال

 ریال

میلیون 

 یورو

 0 48.5 57000 2764500 سرمایه ثابت

 0 1.5 57000 85500 سرمایه در گردش

 0 50 57000 2850000 جمع

 درصد 20: (IRR)نرخ بازگشت داخلی -

 سال   5مدت بازگشت سرمایه : -

هاي بادي و خورشیدي در منطقه اهلل آباد به عنوان منطقه مناسب جهت احداث نیروگاه توضیحات

 مطالعات آمایش استان مشخص شده است.

 -اداره كل امور اقتصادي و داریی -محاسباتجنب دیوان  -خیابان نواب صفوي -قزوین  اطالعات تماس 

 گذاري استانمركز خدمات سرمایه

 028-33374015تلفكس: 

  www.qa.investiniran.irوب سایت: 

 investment_qazvin@yahoo.comپست الكترونیكی: 

http://www.qa.investiniran.ir/
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شنهاد داده می  50ظرفیت  سرمایه   م ا وات در این منطقه پی شد. الزم به ذكر  گذار میشود كه مطالعات مكان دقیق اجراي طرح به عهده  با

 شرایط و مساحت, منطقه اهلل آباد از ظرفیت الزم جهت اجراي چندین پروژه به این شكل برخوردار است. است با توجه به

 

 ضرورت اجرای طرح:
از دالیل اصییلی آن عدم وجود  بوده كه هاي راهبردي دولت در زمینه تأمین انرژيتوسییعه اسییتفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر یكی از برنامه

هاي بادي و خورشیدي نه تنها هیچ آالیندگی براي تولید  هاي تجدیدپذیر و شرایط اقلیمی ایران است. نیروگاه  آلودگی محیط زیستی انرژي 

شر نمی  صرفه    برق من شدت  صرف آب نیز به  سیار خشكی بوده و با كمبود مناب    جویی میكنند بلكه در م شور ب ی در حوزه ع آبكنند. ایران ك

شتر براي تولید انرژي به روش           صاص آب بی ست, لذا امكان اخت شاورزي مواجه ا صنعت و ك سیلی و نیروگاه هاي حرارتی را  شهري,  هاي ف

شده و به گفته متخصصان با وجود         ست كه این كشور در نواحی پرتابش دنیا واقع  سوم   300ندارد. این درحالی ا روز آفتابی در بیش از دو 

ساح  سط تابش    م شور و متو ساعت بر مترمربع در روز )بین   4.5-5.5ت ك سال(,      2200تا  1800كیلووات  ساعت بر مترمربع در  كیلووات 

 آید. یكی از كشورهاي با پتانسیل باال در زمینه تولید انرژي خورشیدي به شمار می

 باشد. در اطلس هاي بادي فراهم میبرداري از توربینرههمچنین با توجه به وجود مناطق بادخیز در كشور, بستر مناسبی جهت گسترش به    

ترین مناطق استان بادي و خورشیدي تهیه شده توسط سازمان انرژي هاي نو ایران استان قزوین از مناطق مستعد در این حوزه است. عمده    

 باشند.باشد, مناطق بوئین زهرا و آبیك میكه داراي پتانسیل الزم از حیث میزان و درجه تابش می

 

 مجوزهای قانونی مورد نیاز اجرای طرح به ترتیب اولویت:

 وري انرژي برق )ساتبا(هاي تجدیدپذیر و بهرهپروانه احداث  نیروگاه از سازمان انرژي 

 مجوز واگذاري زمین از اراضی ملی و انعقاد قرارداد اجاره با مدیریت امور اراضی استان 

  (باشد)با توجه به ظرفیت نیروگاه مراجع صادركننده مجوز اتصال به شبكه متفاوت میمجوز اتصال به شبكه از شركت توانیر. 

  مجوز محیط زیست 

 قرارداد خرید تضمینی برق با ساتبا 
 

 گذار:های قابل ارائه به سرمایهمشوق
  ساله با وزارت نیرو  20خرید تضمینی برق تولیدي طی قرارداد خرید تضمینی 

 درصد  30سقف  نمایند تاهایی كه از تكنولوژي ساخت داخل استفاده میي نیروگاهافزایش نرخ خرید برق برا 

  تأمین زمین مورد نیاز طرح از اراضی ملی استان) پس از انجام مراحل واگذاري توسط مدیریت امور اراضی استان, زمین مورد نظر طی

 (شودگذاري واگذار میقراردادهاي بلند مدت اجاره به متقاضیان سرمایه
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 شرح پروژه:

پروسه تبدیل زباله به گاز حرارتی یك تبدیل شیمیایی بوده كه مواد جامد آلی و مایعات را تحت شرایط كنترل شده حرارتی در معرض اكسیژن 

تبدیل گردد. در پروسه تبدیل به گاز حرارتی مولكول هاي مواد پیچیده به گازهاي ساده تبدیل و از یكدی ر دهند تا به یك گاز تركیبی قرار می

 گیرد.جدا می شود. سپس از گازهاي حاصله امكان تولید برق صورت می

شود. با توجه به آلودگی ن میبوئین زهرا مدفو -جاده قزوین 28هاي شهر قزوین در منطقه محمد آباد واقع در كیلومتر در حال حاضر زباله

 سازمانهاي زیست محیطی دفع پسماندها و نیز كمبود زمین در سال هاي آتی, طرح احداث نیروگاه زباله سوز در منطقه محمد آباد, توسط 

 پسماند شهرداري قزوین,با هدف امحاء زباله و نیز تولید انرژي پیشنهاد شده است.

 

 ضرورت اجرای طرح:

 احداث نیروگاه زباله سوز عنوان طرح

 سازمان پسماند شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 مجتمع پردازش و دفع پسماند محمدآباد محل اجرا 

 PFI گذاری روش سرمایه

 گردد.با توجه به نوع تكنولوژي و پردازش یا دفع خاكستر مشخص می زمین مورد نیاز 

 برق محصول

 ظرفیت 
 1000تن زباله,  100تن پسماند در روز )با توجه به استاندار تولید به ازاي هر  300برق تولیدي حاصل از 

 شود( كیلووات برق تولید می

 منابع مالی مورد نیاز 

باشد فلذا میزان سرمایه مورد نیاز جهت گذار میانجام مطالعات امكانسنجی طرح بر عهده متقاضی سرمایه

گذاري سازمان پسماند هاي سرمایهاجراي طرح مشخص نیست. شایان ذكر است این طرح از اولویت

 باشد.شهرداري قزوین می

 توضیحات
هاي وزارت كشور مورد تأیید قرار گرفته و ها و دهیاريتكنولوژي نیروگاه بایستی در سازمان شهرداري

 گردد. سپس قرارداد خرید تضمینی برق با سازمان ساتبا عقد

 آقاي جباري-سازمان پسماند شهرداري قزوین 028-33240730-1تلفن:  اطالعات تماس
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وزي دهند. زباله ساز كشورها تكنولوژي تبدیل زباله به گاز حرارتی را به عنوان یك منبع تجدیدپذیر مورد استفاده قرار میامروزه بسیاري 

ها از لحاظ زیست محیطی بسیار مورد توجه واقع گردیده روشی نسبتاً جدید براي تولید انرژي الكتریكی بوده و به دلیل دفع بهداشتی زباله

 است. 

 

 

یع جمعیت و تغییر ال وي مصرف و به تبع آن افزایش پسماندهاي شهري از معضالت سالهاي اخیر شهرهاي بزرگ جهان است. افزایش سر

سوز عالوه بر تولید انرژي داراي منافع هاي زبالهاي برخوردار است.  نیروگاهاین معضل امروزه در اكثر شهرهاي ایران از اهمیت قابل مالحظه

د. باشنها,صرفه جویی در مصرف سوخت, كاهش هزینه حمل و نقل و دفن میعدم نیاز به اراضی زیاد جهت دفن زبالهاقتصادي دی ري نظیر 

 هاي هوا, از بیناي, كاهش میزان آالیندههمچنین به از بین رفتن خطر آلودگی آبهاي سطحی, از میان رفتن بو, كاهش میزان گازهاي گلخانه

 ترین روشهايشود. نیروگاههاي زباله سوز در صورتی كه به درستی طراحی گردند از كم آالینده. منجر میرفتن زیست اه جانوان موذي و ..

 روند كه در عین تولید انرژي در از بین بردن مواد آلی خطرناك نیز بسیار كارآمد هستند.دفع زباله به شمار می

 

 :محل اجرای طرح

 بوئین زهرا, مجتمع پردازش و دفع پسماند محمدآباد -جاده قزوین 28محمد آباد, كیلومتر  -قزوین

 

 گذار:های قابل ارائه به سرمایهمشوق

  ساله با وزارت نیرو 20خرید تضمینی برق تولیدي طی قرارداد خرید تضمینی 

 درصد  30نمایند تا سقف هایی كه از تكنولوژي ساخت داخل استفاده میافزایش نرخ خرید برق براي نیروگاه 

 مین مورد نیاز طرح توسط شهرداري استانتأمین ز 
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 بخش کشاورزی
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 بخش کشاورزی

ترین یكی از مهمترین, توانمندترین, مولدترین و راهبردي هاي صنعتی, فرآورده از بسیاري خام ماده و غذا تولیدكننده عنوان به كشاورزي بخش

درصد از  1باشد. استان قزوین با دارا بودن كمتر از قزوین است و داراي نقش بسزایی در تولید ناخالص داخلی استان میهاي اقتصادي استان بخش

ارزش كل تولیدات كشاورزي استان بالغ  1393 داده است. در سالدرصد از تولید بخش كشاورزي كشور را به خود اختصاص  3خاك ایران بیش از 

هكتار  494325در این استان  .درصدي از كل تولیدات استان را به خود اختصاص داده است 21د ریال بوده كه سهم میلیار 732هزار و  37بر 

هكتار بیابان وجود دارد و از حیث كاربري اراضی كشاورزي رتبه هشتم  29151هكتار جن ل و  28158هكتار مرتع,  853485, اراضی كشاورزي

 كشوري را داراست. 

 
 كشاورزي و منابع طبیعی        واحد هكتارمساحت اراضی 

 بیابان مرتع جن ل اراضی كشاورزي

494325 28158 853485 29151 

 

 زراعت
هکتار  ۱۱۰6۷۰هکتار مربوط به کشت آبی و  ۱6۱۹۱۲هکتار بوده که  ۲۷۲5۸۲سطح زیر کشت ماصوالت زراعی استان  ۹۴-۹5در سال زراعی 

درصد  5درصد مربوط به ماصوالت زراعی آبی و  ۹5تن بوده که  ۲۷6۴۴65میزان تولید ماصوالت زراعی مربوط به کشت زراعی دیم بوده است. 

 باشد.ای، گوجه فرنگی، یونجه و ... میباشد. عمده ماصوالت زراعی استان شامل ذرت علوفهماصوالت زراعی دیم استان می

 
 1395میزان تولید محصوالت زراعی استان قزوین در سال 

 گوجه فرن ی جو یونجه خربزه ايذرت دانه كلزا ايذرت علوفه گوجه فرن ی محصول

 317371 125054 257019 75644 65774 3447 1088444 554029 تولید )تن(

 15 13 11 7 6 6 4 3 رتبه در كشور

 

 باغبانی

)به استثنا ماصوالت سطح زیر کشت ماصوالت باغی استان  ۱3۹5 ساله دارد. در این استان در سال ۱۰۰۰باغداری استان قزوین قدمتی 

دهد. درصد را ماصوالت باغی آبی و یک درصد را ماصوالت باغی دیم تشکیل می ۹۹هکتار بوده است که از این مقدار  ۲/۷۲36۴ ای(گلخانه

درصد آن به ماصوالت باغی دیم اختصاص  3/۰  درصد آن به ماصوالت باغی آبی و ۷/۹۹تن بوده که  ۹/6۲35۱۹تولید ماصوالت باغی برابر 

 . داشته است

 
 1395سال     میزان تولید برخی از محصوالت باغی استان قزوین                                       

 محصول
زغال 

 اخته
 گیالس زیتون زالزالك ان ور فندق

قارچ 

 دكمه اي
 آلبالو گالبی

آلو قطره 

 طال
 بادام پسته گردو سنجد

عملكرد )کیلوگرم 

 در هكتار(
4500 1085 13871 2436 2333 10548 170349 15133 7539 13012 2144 1508 1020 618 

 2320 3162 7922 223 2030 6838 13105 9267 33891 14000 95 418444 3400 3141 تولید )تن(
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رتبه استان در 

 کشور
1 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 10 12 14 

 
 

 

 1395محصوالت گلخانه اي استان قزوین سال میزان تولید 

 خیار محصوالت گلخانه ای
گوجه 

 فرن ی
 بادمجان انواع فلفل

سایر سبزیجات 

 گلخانه اي

توت 

 فرن ی
 گل و گیاهان زینتی

نشاء سبزي و صیفی 

 و پایه رویشی

 5.9 4.7 10 1.3 1 5/0 6 25.2 سطح )هكتار(

 507 150 120 70 1290 3838 تولید)تن(

 اصله  1973500تولید درختچه    •

 609000گلدانی   •

 شاخه 2154000شاخه بریده  

میلیون  153تولید  •

 نشاء در سال

 

 

 گیاهان دارویی
نظیری در سطح کشور برخوردار است و این درحالیست که توسعه کشت گیاهان  دارویی در حفظ استان قزوین در تولید گیاهان دارویی از استعداد بی

 پایداری منابع طبیعی نیز اثرگذار است.و 

رخورداری از ای که با توجه به باستان قزوین با توجه به شرایط آب و هوایی و پستی و بلندی زمین از پوشش گیاهی متنوعی برخوردار است به گونه

های دارویی و معطر تشکیل گونه را گونه ۲5۰گونه گیاهی در آن شناسایی شده که  ۴۰۰هزار و کمتر از یک درصد مساحت کشور، تاکنون بیش از یک

 می دهند.

، توان به گون، کورگل، بابونه، شیرین بیان، بومادران، بیدمشک، سیروید، میاز مهم ترین گونه های دارویی استان که بیشتر در منطقه الموت استان می

 نی، گل گاوزبان، گل مامدی ،گل بنفش، علف چشم و آویشن اشاره کرد.سیرک کوهی، پونه، شاتره، خاکشیر، کاس

 

 

 دام و طیور

استان قزوین به دلیل برخورداری از اراضی کشاورزی درجه یک، دانش فنی و نیروی انسانی متخصص در بخش دام و طیور و وجود کشت و صنعتهای 

خمگذار، اجداد، مادر، ت -یهای بزرگ تخمگذار و گوشتی، وجود زنجیره کامل تولید طیوربزرگ داماروری )گاوداریهای شیری با ظرفیتهای باال(، مرغدار

فرآوری و عرضه، و نیز دسترسی به بازار مصرف تهران و  برخورداری از واحدهای تجاری و صنایع وابسته در امر تولید، -پولت و نیمچه گوشتی

بهبود شرایط تولید و صادرات و وجود کشتارگاههای مدرن جهت ارائه ماصوالت با کشورهای همسایه، وجود تشکلهای قوی و نقش موثر آنها در 

 5ای در صنعت دام و طیور کشور دارد. این استان دومین قطب مرغداری کشور بوده و از نظر فعالیتهای دامی جزء کیفیت به بازار و....، جایگاه ویژه

 استان برتر کشور شناخته می شود.

هزار راس دام سبک )گوسفند وبره، بز و بزغاله( و  ۹۴6هزارواحد دامی( بوده که شامل  33۷۹هزار راس ) ۱36۲امی استان جمعیت د۱3۹5در سال 

درصد گاو گوساله اصیل،  ۱5باشد. ترکیب دام های سنگین استان به صورت هزار راس دام سنگین )گاو وگوساله، گاو میش، شتر وتکسمیان( می ۴۱6

 باشد. درصد شتر،گاومیش وتک سمیان می ۱۲درصد گاو و گوساله بومی و  3۱دو رگ، درصد گاو وگوساله  ۴۲

 
 میزان تولید محصوالت پروتئینی استان و رتبه در كشور
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 عسل  گوشت قرمز  گوشت مرغ  تخم مرغ  شیر شرح فعالیت

 0/643 25 8/62 72 495 میزان تولید )هزار تن(

 21 13 11 6 5 رتبه استان در كشور

 

 آبزی پروری
شده است. استان قزوین رتبه تن محصول تولید  1/3288فعال بوده و در مجموع به میزان در این استان پرورش ماهی واحد  257تعداد  1395درسال 

 سوم تولید ماهیان زینتی و رتبه ششم تولید ماهیان خاویاري را در كشور به خود اختصاص داده است.

 
 آبزي پروري استان قزوین مزارع پرورش ماهی و تولیدات

ماهیان گرم آبی و  

 خاویاری )تن(

ماهیان 

 سردابی)تن(

 ماهیان زینتی

 )هزار قطعه(

آبی طبیعی و نیمه 

 طبیعی)تن(

 3۷ ۸۰ ۱۴5 ۷5 تعداد واحدهای تولیدی

 35۹.5 25800 ۲56۴ 36۴.6 میزان تولید )تن(

 

 صادرات محصوالت کشاورزی
پسته، سبزیجات، ماصوالت گلخانه ای و باغی و شیالتی از جمله ماصوالت کشاورزی استان برای صادرات به  فرآوردههای تبدیلی، لبنی، کشمش،

 میلیون دالر بوده است. ۱۷3میزان صادرات بخش کشاورزی استان  ۱3۹5در سال  .سایر کشورها است

 

 ۱3۹5وضعیت صادرات بخش کشاورزی استان قزوین در سال 

 نام كشور مقصد نام كاال
مقدار صادر 

 شده )تن(

ارزش 

 واحد)تن/دالر(
 ارزش ارزي )دالر(

 كشمش
 -هلند-قزاقستان -عراق-روسیه

 ایتالیا-چك-افغانستان-امارات-آلمان
26416 1200 31,700,000 

سبزي و صیفی)گوجه فرن ی ,كاهو 

 و كلم(
 17,200,000 329 52321 عراق

 53,000,000 3122 16978 عراق , تركیه , روسیه سیب زمینی و فرآورده هاي آن

 34,000,000 7237 4698 لبنان-كویت-قطر-سوریه-امارات شیرخشك

 10,000,000 8000 1250 روسیه-چك-آلمان پسته

 500,000 1667 300 نافغانستا-ارمنستان-عراق-پاكستان  آرد

 6,300,000 500 12600 عراق -روسیه  نشاسته و شربت گلوكز

 10,000,000 1500 6666 كشورهاي غرب آفریقا-عراق مرغ و تخم مرغ

 1,200,000 11429 105 عراق عسل

 1,800,000 4000 450 عراق سركه خوراكی
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 5,200,000 2430 2140 افغانستان -عراق -قزاقستان فرآورده هاي غالت )ماكارونی و ...(

 2,100,000    سایر

 173,000,000 ی ی ی جمع

 

 سرمایه گذاری در بخش کشاورزی حمایت ها و مشوق های
 .پرداخت جایزه صادراتی برای صادرکنندگان تولیدات دامی 

 .پرداخت بخشی از حق بیمه دام و طیور و زنبور عسل توسط دولت به عنوان یارانه بیمه 

 سازی و نگهداری ماصوالت در زمان مازاد تولید.تنظیم بازار از طریق فراهم نمودن امکانات برای ذخیره 

 های منظور شده دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد های منتفع از تسهیالت بانکی بر اساس اولویتبخشودگی درصدی از سود بانکی به طرح

 کشاورزی.

 های شیری، صنعتی، گذار و مرغ گوشتی، گاو داریگذاری برای تداوم تولید و حمایت از واحدهای مرغ تخمارائه تسهیالت بلند مدت سرمایه

 های خدماتی و تولیدینیتعاو

  حمایت و تعیین زیربناها و پرداخت تسهیالت جهت واگذاری اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی در ، قانون سوم توسعه  ۱۰۸براساس ماده

 عرصه منابع طبیعی که قابلیت احیا و بهره برداری جهت طرح های تولیدی را دارد.

 های کم بهرهدریافت وامهای مالی و معرفی به مراجع ذیربط جهت حمایت  

 های الزم از جمله تهیه زمین مناسب با تاسیسات آب، برق و ...گذاری از طریق ایجاد زیرساختتسهیل در امر سرمایه 

 تخصیص تسهیالت مناسب با کارمزد پایین از مال صندوق توسعه ملی 

 باشد.ر شهرک های صنعتی امکان پذیر نمیپروژه آن ها د طبیعی به اشخاصی که امکان اجرای واگذاری زمین های منابع 

 ها و تسهیالت کم بهره  جهت طرح های نوین و ارگانیکای با اجرای زیر ساختایجاد شهرک های گلخانه 

 های آبیاری و زهکشی های شبکهایجاد توازن تخصیص اعتبارات ملی بخش آب به پروژه 

  مجریانتامین بذرهای اصالح شده با پتانسیل تولید باال برای 

 

 گذاری در بخش کشاورزیاولویتهای سرمایه
سرمایه            شاورزی بر هدایت  ستگذاری در بخش ک سیا شده  ستان موجب  شور و ا  به تولید در این بخش گذاریهامادویت منابع آب و خاک در ک

رار گیرد.  شود، ق استفاده از آب و خاک می گیری از  فن آوریهای پیشرفته که منجر به کمترین میزان  و بهره ماصوالت کشاورزی در فضای گلخانه   

ستان و زیتون در منط      سعه باغات بویژه باغات انگور در منطقه تاک صوالت باغی، تو ستعداد منطقه در تولید ما ه طارم قدر حوزه باغبانی با توجه به ا

سرمایه  شود که فرصت  توصیه می  سبی برای  سته به این ماصول را فر    های منا صنایع واب  آورد. با توجه به تولید انواع ماصوالت اهم میگذاری در 

ستان قزوین، فعالیت در حوزه  صوالت به بازارهای داخلی و     باغی و زراعی در ا سب و به موقع این ما های حمل و نقل و انبارداری جهت ارائه منا

صادرات و واردات در مناطق  سرمایه  اولویتهای ترین جهانی از مهم ست. ایجاد پایانه  صتها     گذاری ا ستان، بوئین زهرا و یا آبیک از جمله این فر تاک

ستفاده از تکنولوژی و روش           سته بندی با ا صنایع تکمیلی و ب شاورزی احداث واحدهای  صوالت ک ساد پذیری ما ست. با توجه به ف نوین و   هایا

سند زمینه  سترده بازار پ سرمایه های گ سته بندی زیتون و انار در منطقه طارم، انگور،    آورد. احداث واحدهای فرآوریگذاری فراهم میای برای  و ب

اری استان   گذاولویتهای  سرمایه گوجه فرنگی و سایر ماصوالت جالیزی در منطقه تاکستان، تخم مرغ در منطقه آبیک، گیاهان دارویی و ... از دیگر    
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ستتالم در کنار حفظ کیفیت، جلوگیری از هدر رفت  ستتازی، حمل و نقل و جابجایی آستتان و  موجب افزایش قابلیت انبارداری، ذخیره استتت که

صوالت پروتئینی و لبنی نیز با توجه به وجو         سته بندی و فرآوری ما صنایع ب شد. ایجاد  صوالت تولیدی و ایجاد ارزش افزوده باالتر خواهد    دما

ستانی می     سئوالن ا ستان مورد توجه م شد. به طور  تعداد زیاد واحدهای پرورش دام و طیور در ا ستان به عنوان   با کلی به علت موقعیت جغرافیایی ا

شیالت نیز وجود رودخانه             کریدور حمل ست. در  شاورزی ا صوالت ک صنایع مرتبط با ما سبی برای ایجاد  ستان مکان منا شور، این ا ای  هو نقل ک

 اهم نموده است.آبی فر -آبی و سرد-متعدد بویژه رودخانه شاهرود زمینه مناسبی برای ایجاد سایت تولید ماهیان گرم
 

 

 

 شرح پروژه:

صادرات به            شمش به منظور افزایش  ستانتره ك شده یا كن صاره غلیظ  ستان قزوین, طرح تهیه ع شمش در ا  با توجه به ظرفیت باالي تولید ان ور و ك

سازمان جهاد           سط  شمش, تو صل از ك صنایع غذایی و به دنبال آن باال بردن میزان ارزش افزوده حا صرف داخلی آن در  بازارهاي خارجی, افزایش م

 زي استان پیشنهاد داده شده است. كشاور

 

 فرآوري كشمش )كنسانتره كشمش(   عنوان طرح

 تأسیس      نوع طرح

 شهرك صنعتی شال –شهرستان تاكستان  محل اجرا 

 - زمین مورد نیاز 

 كشمش و كنسانتره كشمش  محصول / خدمت 

 تن 7000 ظرفیت ساالنه 

 درصد 100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال از زمان دریافت مجوز         2 طول دوره اجرا 

 منابع مالی مورد نیاز 

منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 خارجی

 )میلیون یورو(
نرخ یورو به  میلیون ریال

 ریال

 میلیون یورو

 0 5.24 57000 298680 سرمایه ثابت 

 0 3.14 57000 178980 سرمایه در گردش

 0 8.38 57000 477660 سرمایه كل

 

 سرمایه گذاري بخش خصوصی )داخلی یا خارجی و یا مشاركتی( روش سرمایه گذاری

 زمین مورد نیاز تأمین شده است.- توضیحات

 .مجوزهاي قانونی )تأسیس, مشاركت خارجی و محیط زیست ( اخذ شده است-

 دسترسی به زیر ساختهاي تولید )برق, آب, تلفن, سوخت و ...(  وجود دارد.   - 

                      

 سازمان جهادكشاورزي استان -خیابان فلسطین غربی –آدرس : قزوین   اطالعات تماس 

 02833335041-5تلفن : 

 02833336067فكس: 
www.Qazvin-ajo.ir 



61 

 

 محل دقیق اجرا:
شال, واقع در كیلومتر         صنعتی  شهرك  ستقرار این طرح  سفهان )كیلومتر  20محل ا سب براي   9جاده بوئین زهرا به دان جاده قلعه گنجی(, كه منا

كیلومتري تهران و  207كیلومتري مركز استان,   60باشد, در نظر گرفته شده است. این شهرك در فاصله      )صنایع تبدیلی( می  7استقرار صنایع رده   

 تبریز قرار دارد. -كیلومتري ایست اه راه آهن تهران 60فرودگاه و 

 

 ضرورت اجرای طرح:
ستان قزوین   شمش در          35در ا سوم و از لحاظ تولید ك ستان از لحاظ تولید ان ور در جای اه  شت ان ور قرار دارد ؛ این ا ضی زیر ك  هزار هكتار از ارا

ید و لجای اه دوم در كشور قرار دارد. ایران در گذشته از مهمترین كشورهاي عرضه كننده كشمش به دنیا بوده است اما دالیلی از جمله ضعف در تو        

شمش ور و كفرآوري و ورود رقبایی مثل كشورهاي امریكا, تركیه, استرالیا و ... موجب كاهش بازارهاي صادراتی ایران شده است, در حالیكه تولید ان 

درصد از كشمش تولیدي در داخل كشور مصرف      15- 20در ایران نه تنها كاهش نیافته بلكه افزایش نسبتا خوبی نیز داشته است. با توجه به اینكه    

صادر می  صادراتی و افزایش مصرف داخلی امري ضروري به نظر می      و بقیه  د. چرا كه رس شود ایجاد تنوع در ارائه این محصول جهت حفظ بازارهاي 

 استخراج محصوالت جانبی و صادرات آن داراي ارزش افزوده باالتري نیز می باشد.  

بیعی,  طكنستانتره كشمش در صنایع نانوایی, صنایع قنادي, تولید اسنك, صنایع لبنی و ادویه جات به عنوان ن هدارنده, شیرین كننده و رنگ دهنده     

 گیرد.م مورد استفاده قرار میهاي نرها و كلوچهن هدارنده رطوبت در كیك

 
 

 مشوق های قابل ارائه به سرمایه گذار:

 مندي از مشاوره رای ان دست اه هاي اجرایی استان به ویژه سازمان جهاد كشاورزيبهره 

 ند خواهد بود:  مهاي مربوط به استقرار در شهرك هاي صنعتی به شرح ذیل بهرهبا توجه به استقرار در شهرك صنعتی شال, این طرح از مشوق 

 )تخفیف حق بهره برداري)در صورت پرداخت یكجا یا پیش از موعد 

 برخورداري از امكانات استقرار در شهرك هاي صنعتی 

 هاي صنعتی)خوشه بسته بندي و خوشه فرآوري ان ور(فعالیت در حوزه خوشه 

   حمایت هاي یارانه هاي 

 ورت دریافت پروانه بهره برداري مطابق برنامه زمان بنديبرداري از زمین در صبخشودگی بخشی از اقساط حق بهره 

  قانون رفع موانع تولید( 132معافیت مالیاتی واحد هاي صنعتی مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی )ماده 
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 شرح پروژه:

اي در اولویت هاي گلخانهبا توجه به كمبود شدید آب, كاهش نزوالت جوي و لزوم مدیریت و استفاده بهینه از منابع آبی در كشور, ایجاد مجتمع

هاي كشاورزي با هماهن ی سازمان جهاد كشاورزي استان, زیرساخت هاي الزم وزارت جهاد كشاورزي قرار گرفته است؛ بر این اساس شركت شهرك 

هكتار در بخشی از اراضی منابع طبیعی در شهرستان تاكستان ایجاد نموده  71.5اي نودهك در زمینی به مساحت را جهت احداث مجتمع گلخانه

 باشدمتر مربع می 17000تا  5000هاي تقطعه با مساح 51هكتار فضاي مفید گلخانه در  41است. این مجموعه شامل 

 

 محل دقیق اجرا:

 باشد(روستاي نودهك )زمین مورد نظر از اراضی ملی این شهرستان می –تاكستان  -قزوین

 اي نودهك تاكستاناحداث مجتمع گلخانه   عنوان طرح

 تاسیس      نوع طرح

 روستاي نودهك  -شهرستان تاكستان  محل اجرا

هكتار  41میزان فضاي مفید در فاز اول  -هكتار قابل توسعه خواهد بود 1100در فاز دوم به  -هكتار در فاز اول 71.5 نیاز  زمین مورد

 باشد می

 انواع سبزي و صیفی , گل, گیاهان زینتی, نهال و نشا  محصول / خدمت 

 تن انواع سبزي و صیفی 12000 ظرفیت ساالنه 

 درصد           100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 منابع مالی مورد نیاز 
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 6.35 57000 361950 سرمایه ثابت 

 0 4.23 57000 241110 سرمایه درگردش

 0 10.5 57000 603060 سرمایه كل

 

 سرمایه گذاري بخش خصوصی داخلی یا خارجی و یا مشاركتی  گذاریروش سرمایه

 مجوزهاي قانونی اخذ شده است.- توضیحات

 .  زمین مورد نیاز تأمین شده است-

توسط شركت كشی, محوطه سازي و ... رسانی, خیابانزیرساختهاي الزم از جمله شبكه گاز, برق, آب-

 شهركهاي كشاورزي استان احداث شده است.

      گردد.كیلومتري مجتمع تأمین می 3لیتر در ثانیه از یك حلقه چاه در فاصله  50آب مورد نیاز پروژه به میزان -

 شعبه قزوینشركت شهركهاي كشاورزي,  -سازمان جهادكشاورزي استان -خیابان فلسطین غربی –آدرس : قزوین   اطالعات تماس 

 02833320047تلفكس :  
www.Qazvin-ajo.ir 
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 ضرورت اجرای طرح:

 منديعالقه مصرف و بزرگ بازارهاي وجود غذایی, مواد به جامعه نیاز جمعیت و  رشد فرهن ی, و اقتصادي سریع با وجود رشد آب محدودیت منابع   

 فراهم به توجه با ايگلخانه هايكشت .است شده ايگلخانه محصوالت كشت توسعه موجب اخیر سال هاي در فصل از خارج محصوالت تولید به

 توسعه فرآیندهاي پیشبردتامین برخی محصوالت كشاورزي و  در ايویژه محیطی, اهمیت عوامل كردن خنثی یا و تولید مصنوعی شرایط نمودن

اي كشور را هاي گلخانهساله سطح كشت 10دارند. وزارت جهاد كشاورزي در نظر دارد طی یك برنامه  شهري و روستایی اقتصاد تحول و كشاورزي

 تغال پایدار, تولید مستمر, افزایشوري آب و منابع پایه تولید, اشهزار هكتار افزایش دهد. توسعه گلخانه به علت افزایش بهره 48هزار هكتار به  10از 

هاي محوري اقتصاد مقاومتی در بخش كشاورزي است. بدیهی است با كیفیت محصوالت كشاورزي و تولید محصوالتی با قابلیت صادراتی از طرح

ا و اصول هن كلیه پتانسیلتوجه به رویكرد اكثر كشورهاي دنیا و سخت تر شدن عرصه رقابت براي تصاحب بازارها, ضروري است با در نظر گرفت

هاي تخصصی تولیدي با هدف كاهش كشاورزي پایدار واحدهایی را ایجاد نمود كه توانایی رقابت آتی را داشته باشند. قطعا واحدهاي بزرگ و مجتمع

موزش متمركز در كنار مراكز تولید و ها و تبادل اطالعات علمی, از طریق ایجاد زمینه بازاریابی و صادرات, امكان كنترل آمار, ایجاد مركز آهزینه

 هاي فنی, توان رقابتی براي تولید بیشتر با قیمت كمتر را خواهند داشت.سهولت در اعمال نظارت

 

 وضعیت بازار/تقاضا برای محصول فرصت معرفی شده:

لیدي در بازار داخلی عرضه خواهد شد. هاي همجوار مثل تهران, قم و همدان بخشی از محصوالت توبا توجه به جمعیت استان قزوین و استان

میلیون دالر به كشورهاي روسیه,  542هزار تن سبزي و صیفی به ارزش 602موفق به صادرات یك میلیون و  94همچنین ایران تا پایان سال 

ها لخانهاكستان شده است. با توسعه گآذربایجان, ارمنستان, تركمنستان, تاجیكستان, گرجستان اوكراین, امارات, تركیه, عراق, كویت, افغانستان و پ

میلیون تن سبزي  9.5ها در انتهاي برنامه ششم توسعه, ایران طبق هدف گذاري صورت گرفته و انتقال كشت محصوالت سبزي و صیفی به گلخانه

 و صیفی باكیفیت براي ورود به بازار صادراتی خواهد داشت.  

 

 مجوزهای قانونی:

ب, سازمان محیط زیست, میراث فرهن ی و ... براي كل مجتمع دریافت شده است؛ بنابراین تنها نیاز به دریافت مجوزهاي مربوط به تامین آ

 قپروانه تاسیس گلخانه براي متقاضیان سرمایه گذاري در این بخش وجود دارد. بدیهی است كه پس از تكمیل ساخت و تایید احداث گلخانه بر طب

اي مورد نظر براي متقاضیان صادر خواهد شد و مربوط به این بخش, پروانه بهره برداري تولید محصول گلخانهاصول و ضوابط فنی توسط كارشناس 

 اسناد مربوط به هر قطعه به نام آنان انتقال خواهد یافت.

 

 مشوق های قابل ارائه به سرمایه گذار:

        ساله سه  شرط تملیك  شده در قالب اجاره به  سازه گلخانه و اخذ پروانه بهره نحوه واگذاري قطعات طراحی  برداري, بوده بطوریكه پس از اجراي 

 سند به نام متقاضی انتقال خواهد یافت.

 هاي ایجاد شده را به صورت نقدي و الباقی را در سه سال پرداخت و درصد قیمت تمام شده زیرساخت 30بایست گذاري میمتقاضیان سرمایه

 تسویه نماید.

 اي ابالغی به بانك هاي عامل استفاده نمایندتوانند از تسهیالت ایجاد گلخانهمی گذاريمتقاضیان سرمایه. 
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 پروژه:شرح 
شاهرود مهمترین منبع آب  ستان         رودخانه  شاخ هاي آن )الموت رود( تا منطقه اي كه در ا سر شد. این رودخانه از  ستان قزوین می با هاي جاري ا

شاهرود        9قزوین قرار دارد, داراي  سیر رودخانه  شد. در امتداد م سب براي ایجاد مجتمع پرورش آبزیان می با ست   8جای اه منا آن براي جای اه باالد

تن  1000سایت ماهیان سردآبی و یك سایت پایین دست آن براي ایجاد ماهیان خاویاري در نظر گرفته شده است كه هر یك داراي ظرفیت تولید        

نیز  تن خاویار بلوگا 50گوشت در سال می باشد. در انتهاي حوضه شاهرود كه مربوط به مجتمع ماهیان خاویاري می باشد, عالوه بر تولید گوشت,         

 تولید خواهد شد.  

 

 محل اجرای طرح:
ضیان می  شاهرود مكان  متقا شاورزي و اخذ مجوزهاي الزم      توانند در حوضه آبریز  سازمان جهاد ك شیه رود را انتخاب و با تایید  سب در حا هاي منا

 اقدام به احدات پرژه نمایند.

 احداث مجتمع هاي پرورش آبزیان در مجاورت رودخانه شاهرود    عنوان طرح

 تأسیس      نوع طرح

 حوضه آبریز شاهرود   محل اجرا 

 - نیاز  زمین مورد

 ماهی قزل آال, ماهی بلوگا و خاویار آنتولید ماهیان سردآبی شامل   محصول / خدمت 

 تن خاویار بلوگا 50تن گوشت ماهیان خاویاري و  1000تن گوشت ماهی سردآبی )قزل آال( و  8000 ظرفیت ساالنه 

 درصد  93  میزان تامین مواد اولیه از داخل

 سال 1  طول دوره اجرا 

 منابع مالی مورد نیاز 

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

نیاز خارجی 

 )میلیون یورو(

نرخ یورو  میلیون ریال

 به ریال

 میلیون یورو

 0 38.11 57000 2172270 سرمایه ثابت 

 0 19.05 57000 1085850 سرمایه در گردش

 0 57.16 57000 3258120 سرمایه كل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یورو میلیون 19.1ارزش تجهیزات و ماشین آالت داخلی و خارجی   -

 میلیون یورو   2.11ارزش تكنولوژي و دانش فنی داخلی و خارجی  -

 0.23:  (IRR)نرخ بازگشت داخلی  -

 سال 4.5نرخ بازگشت سرمایه یا مدت بازگشت سرمایه :  -

 سال به بخش خصوصی داخلی , خارجی و یا مشاركتی 3واگذاري به صورت اجاره به شرط تملیك طی مدت  روش سرمایه گذاری

 دسترسی به زیر ساختهاي تولید )برق, آب, تلفن, سوخت و ...( وجود دارد                            توضیحات

 مدیریت شیالت -سازمان جهادكشاورزي استان -خیابان فلسطین غربی –آدرس : قزوین   اطالعات تماس 

 02833335041-5تلفن : 

 02833336067فكس: 
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 ضرورت اجرای طرح:

شور ما و نیاز مردم به   ست تا بهره برداري دو یا چند منظوره از منابع آب همواره مورد توجه     كمبود منابع آبی در ك شده ا سالم باعث  مواد پروتئینی 

ي خوبی براي پرورش آبزیان فراهم اسییت و در این میان منطقه الموت با  هاي آبی اسییتان , زمینهقرار گیرد. با توجه به تنوع اقلیمی اسییتان و قابلیت

شی بیش از   ست.      میلیمتر در  550بار سبی براي این فعالیت ا ستر منا شاهرود وجود  سال ب سیل           رودخانه  شترین پتان ستان بی شمالی ا سمت  در ق

جرت در منطقه اسیتفاده از آب هاي سیطحی را جهت پرورش ماهی ممكن می سیازد. اجراي این طرح به افزایش سیطح اشیتغال و جلوگیري از مها     

 گردد.    نماید و در عین حال موجب افزایش سرانه مصرف ماهی در استان میكمك می
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 شرح پروژه:
. در فرآیند باشدمیمرغ و تخم مرغ پاستوریزه  تخم زرده و سفیده پودر مرغ , تخم كامل این پروژه احداث كارخانه فرآوري تخم مرغ, شامل پودر

 شود. فرآورده هايرود كه باعث افزایش مدت زمان ماندگاري آن محصوالت میباكتریها از بین میسالمونال و سایر تولید این محصوالت باكتري 

كاهش هزینه حمل و نقل, حذف به دلیل فرآوري تخم مرغ, تخم مرغ از نظر ارزش غذایی, داراي طعم و خواص عملی برابر با تخم مرغ تازه هستند. 

 انبار مورد نیاز براي مصرف كنندگان به لحاظ اقتصادي به صرفه تر است.ضایعات ناشی از شكستن تخم مرغ و كاهش فضاي 

 

 محل اجرای طرح:
منطقه آبیك استقرار دارند شهرستان آبیك)شهرك صنعتی كاسپین( براي احداث در با توجه به اینكه بسیاري از واحدهاي تولید تخم مرغ  

 شود.واحد فراوري تخم مرغ پیشنهاد داده می
 

 

 مرغ پاستوریزه مرغ و  تخم تخم زرده و سفیده پودر و مرغ تخم كامل پودر شامل مرغ تخم فرآوري  عنوان طرح 

 تأسیس      نوع طرح

 آبیكشهرستان  محل اجرا 

 - نیاز  زمین مورد

 مرغ تخم پاستوریزه مایع  محصول / خدمت 

 تن 5600  ظرفیت ساالنه طرح

 درصد  100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

 مجوز دریافت زمان از سال1 طول دوره اجرا 

 منابع مالی مورد نیاز طرح

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 4.19 57000 238830 سرمایه ثابت

 0 2.09 57000 119130 سرمایه در گردش

 0 6.28 57000 357960 سرمایه كل

 

 سرمایه گذاري بخش خصوصی داخلی, خارجی و یا مشاركتی روش سرمایه گذاری

 تأمین شده است. زمین مورد نیاز- توضیحات

 وجود دارد.                                       دسترسی به زیر ساختهاي تولید )برق, آب, تلفن, سوخت و ...(- 

 مجوزهاي قانونی )تأسیس, مشاركت خارجی و محیط زیست ( اخذ شده است.-

 استان سازمان جهادكشاورزي -خیابان فلسطین غربی –آدرس : قزوین   اطالعات تماس 

 028-33335041-5تلفن : 
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 اجرای طرح:ضرورت 

ه ك با توجه به جای اه صنایع تبدیلی كشاورزي و تولید محصوالتی با ارزش افزوده باالتر و ماندگاري بیشتر, تولید پودر تخم مرغ از این جهت      

ند چنانچه ملزم كنداراي مصارف متعددي است از توجیه اقتصادي خوبی برخوردار است. در حال حاضر اكثر صنایعی كه از تخم مرغ استفاده می

به رعایت مسائل و استانداردهاي بهداشتی شوند ناگزیر به جای زینی پودر تخم مرغ خواهند بود. همچنین قابلیت ن هداري طوالنی مدت این 

والت محصمحصول با توجه به حفظ كیفیت در طول ن هداري و اشغال فضاي كمتر و جابجایی راحت تر از جمله مواردي است كه امكان صادرات این 

تواند براي كشور ارزآوري به همراه داشته باشد. در استان قزوین ساالنه در حدود به بازارهاي جدیدتر در كشورهاي دورتر را امكان پذیر كرده و می

ود. شگان میشود, اما نوسان شدید قیمت تخم مرغ موجب بروز نااطمینانی در بازار فروش براي این تولید كنندتن تخم مرغ تولید می 67000

گذار محسوب شود, زیرا با وجود تاسیس واحدهاي تولید پودر تخم مرغ می تواند به نوعی حمایت از تولیدكنندگان و پرورش دهندگان مرغ تخم

  .چنین واحدهایی تولید كنندگان از بازار فروش محصوالت خود اطمینان یافته و به كار تولیدي می پردازند
 

 ی محصول فرصت معرفی شده:وضعیت بازار/تقاضا برا
امروزه استفاده از فرآورده هاي تخم مرغ در كشورهاي دنیا به امري كامال بدیهی و معمول تبدیل گردیده است به طوري كه شاهد گسترش روز 

ها, بیمارستانها, هتلقنادي چه,كارخانجات كیك و كلو كارخانجات تولید مواد غذایی )سس و ...(  در ایران ها هستیم.فرآوردهافزون استفاده از این 

كنندگان عمده این محصوالت هستند. عالوه بر این صادرات به كشورهاي ها از مصرفها, كیترینگ هواپیمایی و رستورانپادگان ها,ها, دانش اه

 پذیر خواهد بود.براي این محصوالت امكان دست, همسایه و كشورهاي دور
 

 سرمایه گذار:مشوق های قابل ارائه به 
 مندي از مشاوره رای ان دست اه هاي اجرایی استان به ویژه سازمان جهاد كشاورزيبهره 

         شوق سپین, این طرح از م صنعتی كا شهرك  ستقرار در  شهرك   با توجه به ا ستقرار در  شرح ذیل بهره   هاي مربوط به ا صنعتی به  مند هاي 

 خواهد بود:

 كجا یا پیش از موعد(تخفیف حق بهره برداري)در صورت پرداخت ی 

 ايحمایت هاي یارانه 

 برداري از زمین در صورت دریافت پروانه بهره برداري مطابق برنامه زمان بنديبخشودگی بخشی از اقساط حق بهره 

  قانون رفع موانع تولید( 132معافیت مالیاتی واحد هاي صنعتی مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی )ماده 
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 شرح پروژه:

منظور تولید پودر و كنسرو گوجه فرن ی, در شهرك صنعتی شال تعریف شده است و گوجه فرن ی مورد نیاز آن عمدتاً از تولیدات  این طرح به

وجه ی, گخود استان تامین خواهد شد. پودر گوجه فرن ی كاربرد فراوانی در صنایع غذایی و نیز خوراك دام و طیور دارد. براي تهیه پودر گوجه فرن 

ن تریشود. از مهمهاي صنعتی خشك و سپس پودر میكناز شستن و ضدعفونی شدن, با استفاده از مواد افزودنی به وسیله خشكفرن ی پس 

اي شدن در حین فرآیندخشك شدن و نیز انبارداري است كه براي نتیجه مسایل تهیه پودر گوجه فرن ی, حفظ رنگ قرمز آن و جلوگیري از قهوه

كم,  توان به وزنفرن ی میشود. از مزایاي پودر گوجهها استفاده میه مفید, از موادي مانند تركیبات كلسیم و برخی نمكبخش بودن تهیه این ماد

تر و كاهش ضایعات گوجه فرن ی در فصول گوناگون تر, ماندگاري طوالنیتر, قیمت ارزانبندي و ن هداري راحتقابلیت حمل و نقل آسان, بسته

هاي آماده, سوپهاي غذایی, فرن ی, چاشنیفرن ی بیشتر براي مصارف صنعتی در تهیه انواع سس كچاپ, رب گوجهدر گوجهسال اشاره كرد. پو

  ..كاربرد دارد, اگر چه استفاده از آن در منزل و در تهیه انواع غذاها نیز خالی از لطف نیست…غذاهاي رژیمی و

فرن ی نسبت به رب این است كه در كنسرو مزه گیرد. مزیت كنسرو گوجهكنسرو گوجه فرن ی جهت مصرف در پخت غذا مورد استفاده قرار می

و تر است. جهت تهیه كنسركند از این لحاظ در تهیه غذاهایی مانند املت و ... مناسبگوجه فرن ی تا بیشترین حد ممكن حفظ شده و تعییر نمی

 (صنایع فرآوري گوجه فرن ی ) پودرگوجه فرن ی و كنسرو گوجه فرن ی   عنوان طرح

 تاسیس      نوع طرح

 شهرك صنعتی شال محل اجرا

 - نیاز  زمین مورد

 پودرگوجه فرن ی و كنسرو گوجه فرن ی و مكمل خوراك دام  محصول / خدمت 

 تن 20000 ظرفیت ساالنه 

 درصد 100 میزان تامین مواد اولیه از داخل

منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح منابع مالی مورد نیاز 

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 4.61  57000 262770 سرمایه ثابت 

 0 2.09  57000 119130 سرمایه در گردش

 0 6.7  57000 381900 سرمایه كل

 

 سرمایه گذاري بخش خصوصی داخلی , خارجی و یا مشاركتی گذاریسرمایهروش 

 زمین مورد نیاز تأمین شده است. توضیحات

 .مجوزهاي قانونی )تأسیس, مشاركت خارجی و محیط زیست ( اخذ شده است

 دسترسی به زیر ساختهاي تولید )برق, آب, تلفن, سوخت و ...(                                     

 سازمان جهادكشاورزي استان -خیابان فلسطین غربی –آدرس : قزوین  آدرس

 02833335041-5تلفن :   اطالعات تماس 
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كردن كنسرو ها پس از شستن, پوست كنده شده و در آب غلیظ شده گوجه به دو شكل خرد شده و یا گوجه كامل و بدون لهرن ی, گوجهفگوجه

 شوند.  می

 محل دقیق اجرا:

شال, واقع در كیلومتر        صنعتی  شهرك  ستقرار این طرح  سفهان )كیلومتر  20محل ا سب براي  جاده قلعه گنجی(, كه  9جاده بوئین زهرا به دان منا

كیلومتري تهران و   207كیلومتري مركز استان,   60باشد, در نظر گرفته شده است. این شهرك در فاصله      )صنایع تبدیلی( می  7استقرار صنایع رده   

 تبریز قرار دارد. -كیلومتري ایست اه راه آهن تهران 60فرودگاه و 

 

  ضرورت اجرای طرح: 

سومین تولید كننده گوجه   ستان قزوین  سال   فرن ی در كشور می ا شد. بطوریكه در  ستان    555319در حدود  1395با تن از این محصول در این ا

اي كشت شده است. احداث كارخانه فرآوري گوجه به منظور تولید كنسرو و پودر گوجه تن به صورت گلخانه 1290تولید شده است كه از این میزان 

 یعات و نیز افزایش میزان صادرات این محصول تعریف شده است.فرن ی با هدف افزایش ارزش افزوده, كاهش ضا

سیار زیاد )در حدود    گوجه شتن رطوبت ب صورت خیس نبوده و در مدت كمتر از     80تا 70فرن ی به علت دا صد ( قابل ن هداري به  ساعت    72در

سنتی وجود   شود و به هیچ عنوان امكان خشك  دچار كپك زدگی و فساد می  هاي مجهز و  ندارد در نتیجه باید از طریق سیستم  كردن آن به صورت 

 به صورت بهداشتی و بالفاصله پس از حمل از مزرعه, خشك شود؛ دادن حرارت به این محصول قابلیت جذب مواد و عناصر موجود در آن را افزایش       

تواند به عنوان یك منبع خوب    در گوجه فرن ی می سیییازد كه بتوان آن را تا یك سیییال در انبار ن هداري كرد. پو      دهد و این امكان را فراهم می  می

 پروتئین عالوه بر غذاي انسان مورد مصرف در خوراك دام و طیور قرار گیرد. 

فرن ی این مطلب صییدق  شییود ولی در مورد گوجهها یا سییایر مواد مغذي موجود در آنها میدر حالی كه پختن مواد غذایی باعث كاهش ویتامین

فرن ی خام اسییت؛ با توجه به این امر و نیز حفظ طعم و مزه گوجه در بیشییترین حد ممكن در كنسییرو   ی پخته بهتر از گوجهفرن كند و گوجهنمی

 باشد.شود و داراي ارزش افزوده باالیی میها و دی ر مراكز استفاده میگوجه فرن ی, این محصول در منازل, رستوران ها, بیمارستان
 

 یه گذار:مشوق های قابل ارائه به سرما
 مندي از مشاوره رای ان دست اه هاي اجرایی استان به ویژه سازمان جهاد كشاورزيبهره 

       مند خواهد هاي صنعتی به شرح ذیل بهره  هاي مربوط به استقرار در شهرك  با توجه به استقرار در شهرك صنعتی شال, این طرح از مشوق

 بود:

  پیش از موعد(تخفیف حق بهره برداري)در صورت پرداخت یكجا یا 

 برخورداري از امكانات استقرار در شهرك هاي صنعتی 

 ايحمایت هاي یارانه 

 برداري از زمین در صورت دریافت پروانه بهره برداري مطابق برنامه زمان بنديبخشودگی بخشی از اقساط حق بهره 

  قانون رفع موانع تولید( 132معافیت مالیاتی واحد هاي صنعتی مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی )ماده 
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 بخش عمران و  شهرسازی
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 وضعیت راهها و حمل و نقل استان

ا ایجاد امکان  نمایند و بمیشبکه راههای ارتباطی بعنوان شریانهای تبادل کاال و خدمات، نقش تعیین کننده ای در توسعه سیاسی و اقتصادی ایفا        

سان و کم هزینه به کاالها      سی آ ستر ستقیم و    د ست همچنین به طور م و خدمات، از نظر رفاهی و اجتماعی برای جامعه از اهمیت باالیی برخوردار ا

سرمایه        صاد از جمله عملکرد بخش بازرگانی و  صلی اقت ستقیم بر فاکتورهای ا سایر بخش ها تاثیر می غیر م . چرا که گذاردگذاری در این بخش و 

اشد   بهای اصلی شبکه توزیع، نقش تسهیل کننده و کانال ارتباطی ما بین تولید و مصرف را دارا می    ر ساخت های حمل و نقلی به عنوان زیزیرساخت 

 باشد.و مستقیماً بر قیمت تمام شده کاالها تاثیر گذاشته و از این طریق بر روی تولید نیز اثرگذار می

ستان قزوین همواره در شاهراه اصلی کشور       ،در ادوار تاریخ ایران  شته ا ستان قزوین، بعنوان پلی ما    .است  قرار دا وجود انواع راههای زمینی در ا

.  تبین پایتخت کشور و مناطق شمالی و غربی از یک سو و کشورهای قفقاز و اروپایی از سویی دیگر موقعیتی استراتژیک به این استان بخشیده اس          

  -آزاد راه قزوین کیلومتر مربع گردیده استتتت. ۱۰۰کیلومتر راه در هر  3۰ش از این موقعیت ویژه موجب افزایش تراکم راههای استتتتان قزوین به بی

شت و بزرگراههای قزوین  -و آزادراه قزوین زنجان -، آزاد راه  قزوینکرج شبکه        -بوئین زهرا و قزوین -ر شریانهای مهم ارتباطی در  ستان از  تاک

  باشند.  های ملی میراه

 

های استان شریانی و کیلومتر از جاده 66۰همچنین  کیلومتر آزاد راه می باشد. ۲۱۷های استان، کیلومتر جاده ۴۷۴۴از مجموع  :ایحمل و نقل جاده

رو یکی خود دستگاه ۱۰۱۴۷5نه تردد روزابا میانگین  جکر -و آزاد راه قزوینبوده  کیلومتر آن بزرگراه ۲۷۰از جمله ماورهای پر تردد کشور است و 

 های استان به راههای روستایی اختصاص دارد.کیلومتر از جاده 33۷۱ .است ایران کشور از پر ترددترین ماورهای

ر د های آن نسبت به بسیاری از استانهای کشور باالتر است.این استان در کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور قرار دارد لذا تردد از جاده

داشته است. همچنین در این سال میزان کاال و مسافر جابه جا شده  وسیله نقلیه تردد 6۹۱6۸5 استان روزانه از سطح ماورهای مواصالتی ۱3۹6سال 

 پایانه ۷استان تعداد بوده است. در این هزار تن کیلومتر بار  ۲۸3۸5۴۴هزار نفر کیلومتر مسافر و  ۸۴۹۷53۱استان  ایطریق شبکه حمل و نقل جادهاز 

 مسافربری استقرار دارند. 

بهره برداری از راههای ارتباطی در حال احداث به منظور برقراری ارتباط با استان مازندران از طریق الموت باعث خواهد شد تا استان  استالزم بذکر 

 قزوین در آینده نزدیک با پنج استان همجوارخود ارتباط داشته باشد. 

 

ن امکان باشد. وجود ایمی ر یکی از مزیتهای نسبی استان قزوین در کشورترین روش جابجائی بار و مسافراه آهن، بعنوان مطمئن: حمل و نقل ریلی

  در بخش صنعت و خدمات استان تاثیر به سزایی دارد. ،زیربنایی

ستان   ستگاه راه آهن و خطوط ریلی به طول   ۷در این ا ست  که     ۲۱۸.۸۹۸ای شغول به کار ا صلی)  ۱۲۲کیلومتر م صد(،   55.۷کیلومتر از آن خط ا در

-رشت -همچنین راه آهن قزوین درصد( است.   ۱5.۸کیلومتر خطوط صنعتی و تجاری)  3۴.6درصد( و   ۲۸.5کیلومتر خط فرعی و مانوری) 6۲.۲۹۸

 گرداند.آستارا نیز در دست احداث است که این خط آهن ایران را به کشورهای نواحی قفقاز و روسیه متصل می

تن کیلومتر   ۴3۹3۸۰۸5هزار نفر کیلومتر مسافر و  ۲۷۲۴۱۰در استان  ۱3۹5در سال  ریلیو نقل  جا شده از طریق شبکه حملمیزان کاال و مسافر جابه

 باشد.بار می
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 انرژی برق

 ۲۰۰۰را به مرکزیت زنجان بر عهده دارد. در حال حاضر نیروگاه برق  ای زنجان مسئولیت تامین برق استانهای زنجان، قزوینشرکت برق منطقه

های قابل توجهی برخوردار است. میزان به عهده دارد و در این زمینه از مزیتمگا واتی شهید رجایی قزوین سهم قابل توجهی از تولید برق منطقه را 

درصد از طریق نیروگاههای  ۹۸ که از این میزان بالغ بر کیلووات ساعت بوده است میلیون ۱۱6۱۱در این استان بالغ بر  ۱3۹5تولید خالص برق در سال 

 درصد از برق فروخته شده در بخش صنعت بوده است. ۴5حرارتی تولید شده است. در این سال 

 به شرح جدول ذیل بوده است.۱3۹6وضعیت زیرساختهای صنعت برق استان قزوین تا پایان شهریور ماه  

 

 وضعيت زيرساخت های صنعت برق استان قزوين  -جدول

 ۹6پایان شهریور  واحد  شمارش شرح ردیف

 ۷3۹.۱ کیلومتر مدار طول خطوط انتقال ۱

 ۱۱۰۴.3 کیلومتر مدار طول خطوط فوق توزیع ۲

 3۸ دستگاه تعداد پست های فوق توزیع 3

 ۲۰۴5 مگاولت آمار ظرفیت پست های فوق توزیع ۴

 ۹ دستگاه های انتقال تعداد پست 5

 ۱۸3۰ مگاولت آمار ظرفیت پست های انتقال 6

 3۱۰ دستگاه کیلوولت۲۰تعداد فیدرهای  ۷

 ۱۱6۹۱ دستگاه کیلوولت۲۰تعداد پستهای  ۸

 ۱۸۸۹.6۴ مگاولت آمار کیلوولت ۲۰ظرفیت پستهای  ۹

 ماخذ: شركت توزیع نیروي برق استان قزوین

 

انرژی برق به ویژه در صنایع، لزوم افزایش قابلیت اطمینان برق تاویلی به مشترکین و کاهش تلفات، نیازمند احداث با افزایش روز افزون نیاز به 

باشد. استان قزوین در حوزه احداث گذاری بخش خصوصی میبرداری از نیروگاههای تولید پراکنده و انرژیهای نو با مشارکت و سرمایهو بهره

ت دو نیروگاه بادی مانا به ظرفیدر حال حاضر شیدی و بادی از جمله مناطق دارای پتانسیل در کشور است بطوریکه نیروگاههای تجدید پذیر خور

برداری هستند. عالوه بر سرمایه گذاران داخلی، مگا وات در منطقه سیاهاوش در حال بهره 63مگا وات در منطقه کهک و آرین مهباد به ظرفیت  55

های هاند. نیروگاخارجی از کشورهای مختلف نیز متقاضی احداث خورشیدی و بادی در این استان بوده گذارشرکت سرمایه ۱۰تعداد  ۱3۹6تا پایان سال 

مگا واتی  ۱۰های خورشیدی انرژی، از کشور امارات متاده عربی، آیجان انرژی آریا از ترکیه و نیروگاه سبز اقیانوس مگا واتی شرکتهای 5۰بادی 

مگاواتی بهینه سازان و باالست  ۷های خورشیدیو کاساین نیرو پاک از امارات متاده عربی، ژیان کوشک مقدم از فرانسه و نیروگاه تجارت پویا شیوه

 هلند از جمله این شرکتها هستند. –از انگلستان 
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 آب و فاضالب

قسمت شمالی استان رودخانه شاهرود قرار دارد و در بخش حوزه استان قزوین در دو حوزه آبریز رودخانه سفید رود و رودخانه شور قرار دارد، در 

های باراجین، بازار های متعددی بصورت دائمی و فصلی وجود دارد که مهمترین آنها خررود، ابهر رود، حاجی عرب و رودخانهشور استان رودخانه

 است. در منطقه کوهستانی  و تاریخی الموت واقع شده وتنها تاالب طبیعی در استان قزوین  تاالب اُوان باشند.و دلی چای و ... می

درصد  ۰.۸۴درصد  چشمه و  6۰درصد آن به صورت چاه عمیق و نیمه عمیق،  3۹منبع آب زیر زمینی وجود داشته که  ۲6۷۷5در استان قزوین تعداد 

های عمیق یا نیمه از چاه ،درصد تخلیه ۷۸.6د، به طوریکه گردمیلیون متر مکعب آب از این منابع تخلیه می ۲۱۴۴.۰33نیز  قنات می باشند و ساالنه 

 گیرد. عمیق صورت می

های ههای منطقه، توسعه شبکهای سطای در فصول پر بارش و ذخیره آن برای فصول کم بارش و بهبود آبخوانهایی برای کنترل رواناباحداث سازه

جویی در مصرف آب کشاورزی، افزایش تولیدات ز افزایش راندمان آبیاری و صرفهمدرن آبیاری و زهکشی جهت تامین آب شهرها و روستاها و نی

 باشد.از اهداف کشور و استان در حوزه آب میکشاورزی، باال بردن رفاه نسبی کشاورزان، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان 

میلیون متر مکعب از آن سهم  ۲۹۸باشد و  میلیون متر مکعب می ۴6۰رفیت سد مخزنی طالقان که در جنوب رشته کوههای البرز واقع شده دارای ظ

میلیون متر مکعب به مصارف آبیاری  ۲۷۸میلیون متر مکعب به مصرف تغذیه مصنوعی دشت قزوین و  ۲۰باشد؛ از این میزان آب استان قزوین می

 کند.ری دشت قزوین منتقل میانتقال آب، آب این سد را  به شبکه آبیا کانالدشت قزوین تعلق دارد و 

دارد. شبکه آبیاری دشت قزوین بر عهده متر مکعب در ثانیه کار دریافت انتقال و توزیع آب را  3۰کانال اصلی شبکه آبیاری دشت قزوین با ظرفیت  

 های انتقال و توزیع آب آبیاری کشور است. همچنین هکتار یکی از مدرنترین شبکه 6۰۰۰۰با وسعت بیش از 

 اجرایاز آنجائیکه باشند. برداری، و سدهای استلج، بورمانک و باالخانلو در دست مطالعه میاستان قزوین دو سد زیاران و نهب در حال بهره در

 آن تامین برای مالی دولتی منابع معمول به طور و باشد می هنگفت مالی منابع تخصیص مستلزمنظیر سد و کانالهای انتقال آب  بنایی زیر های پروژه

 -بهره برداری -ساخت روشگیری از بهره که مورد نظر دولت بوده  در این حوزه و خارجی داخلی خصوصی بخش مالی منابع جذب لذا نیست، کافی

قانون  56ماده استفاده از تسهیالت پولی ) و مالی اعتباری موسسات و بانکها مالی تسهیالت و منابع از استفاده و نیز (B.O.Oو ) (B.O.T) یواگذار

 پیش بینی شده است. ((۲الااق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

رها ز اکشور و نیز مشکالت زیست مایطی ناشی  برداری از پساب به عنوان یک منبع معتبر و دایمی تولید آب دربا توجه به اهمیت بهرههمچنین 

در استان قزوین چهار تصفیه خانه  باشد.الزامی می روستایی و شهری مراکزاضالب و تصفیه آب در سازی فاضالب در طبیعت، ایجاد شبکه مناسب ف

ای استان هبرداری بوده و مطالعات الزم جهت اجرای تصفیه خانه در سایر شهرستانهای قزوین، البرز، تاکستان و مامود آباد در حال بهرهدر شهرستان

 ۱6۹۸۸5در استان قزوین تعداد  ۱3۹5در سال  هرک صنعتی کاساین و لیا نیز دارای تصفیه خانه فاضالب هستند.همچنین دو ش نیز انجام گرفته است.

  کیلومتر بوده است. ۱۲65آوری طول شبکه جمع طول و است انشعاب فاضالبفقره 
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 احداث مدول دوم تصفیه خانه فاضالب قزوین طرح عنوان

 فاضالب شهري استان قزوینشركت آب و  کارفرما یا صاحب طرح

 كیلومتري جنوب غربی پایین دست روستاي قدیم آباد, در مجاورت مدول اول 12-شهرستان قزوین –استان قزوین  محالجرا

 (Buy Backبیع متقابل) روش سرمایه گذاری

 هكتار 164 زمینموردنیاز

 كشاورزي(پساب تصفیه شده)مورد استفاده در بخش صنعت و  محصول / خدمت

 میلیون متر مكعب در سال  4/10ظرفیت نهایی  ظرفیت

 ماه 30 طول دوره اجرا 

 سال 25 طول دوره بهره برداری

  منابع مالی مورد نیاز

خالص ارزش 

فعلی 

(NPV:)110257 میلیون ریال 

 درصد 11.3: (IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 درصد B.P     :10درصد نقطه سر به سري

 B/C      :1.83نسبت درآمد به هزینه 

ریال, محاسبه گردیده 24000توضیح: اعداد ذكر شده در جدول فوق با فرض فروش قیمت هر متر مكعب پساب  

 است. 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

میلیون 

 یورو

 0 12 57000 680.000 سرمایه ثابت 

 0 0.8 57000 45.333 سرمایه در گردش )ساالنه(

 0 12.8 57000 725333 جمع كل

 فاز مطالعات طرح به پایان رسیده است. توضیحات

فاضالب , شركت آب و 4اي, كوچه گلستان پنجم, شمارهقزوین, چهارراه ولیعصر )عج(, بلوار آیت ا... خامنهآدرس:  اطالعات تماس 

 شهري استان قزوین

 فائزه ثقفی09126819391: تلفن همراه33379051-4: تلفن

 33374163: فكس

  f_saqafy@yahoo.comپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :

 

 
 

 شرح پروژه:

شوند, تصفیه خانه موجود, یك مدول از چهار مدول بینی شده به صورت مدوالر طراحی میهاي فاضالب براي جمعیت پیشكه طرحاز آنجایی

 ساله بوده است. با توجه به اینكه در حال حاضر ظرفیت مدول به حد نصاب رسیده , الزم است مطابق با مبانی  25پیش بینی شده براي دوره طرح 
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نفر بوده, كه محل آن درمجاورت مدول  363000حدود  خانه با جمعیتیمصوب نسبت به ارائه طرح و اجراي مدول دوم اقدام گردد. مدول دوم تصفیه

آوري شده توسط دو الین درصد طرح شبكه و خط انتقال شهر قزوین اجرا شده و فاضالب جمع 80بینی گردیده است. تا كنون بالغ بر موجود پیش

 میلی متر به این تصفیه خانه هدایت خواهد شد.1200و  1000خط انتقال در اقطار 

 

 وژه:موقعیت پر

 164كیلومتري جنوب غربی پایین دست روستاي قدیم آباد احداث شده است. مساحت تملك شده حدود 12خانه فاضالب شهرقزوین در تصفیه

 باشد. برداري مینفري از این تصفیه خانه احداث و در حال بهره  171000هكتارمی باشد.كه یك خط جریان 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق

 طرح در تملك شركت آب و فاضالب شهري بوده و جهت اجراي طرح در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت. زمین 
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 از سد باالخانلو آب خانه و خط انتقالاحداث تصفیه طرح عنوان

 اي قزوینشركت سهامی آب منطقه کارفرما یا صاحب طرح

 زهرا و بخشی از شهرستان تاكستانشهرستان بویین-قزوین استان طرح اجرای محل

( كه در دستورالعمل شرایط واگذاري طرحهاي تملك B.O.Tبرداري و انتقال)الف.با استفاده از روش ساخت,بهره روش سرمایه گذاری

( كه 4/5/95تاریخ  586206دولتی )ابالغی سازمان برنامه و بودجه كشور به شماره اي به بخش غیرهاي سرمایهدارایی

 ( تنظیم و ابالغ گردیده است.2قانون الحاق موادي به قانون تنظیم مقررات مالی دولت) 27در راستاي اجراي ماده 

 ( 2قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) 56ب.با استفاده از تسهیالت ماده 

 هكتار شامل موارد ذیل: 75 نیاز مورد زمین

میزان زمین  نوع عملیات

 نیاز مورد

 محل تامین زمین

 اراضی منابع طبیعی هكتار 8 خط انتقال آب خام

 هكتار آن از اراضی منابع طبیعی 3 هكتار 5 احداث تصفیه خانه

باشند  هكتار از اراضی موجود داراي مالكیت  شخصی می 2

 كه باید خریداري شوند.

خط انتقال آب 

 تصفیه شده

طبیعی و حاشیه و حریم خطوط هكتار از اراضی منابع  50 هكتار 62

 انتقال برق

 هكتار از اراضی شخصی كه باید خریداري شود. 12

 آب شرب خدمت/  محصول

 لیتر بر ثانیه 410 ظرفیت

 سال 3 طول دوره اجرا 

 سال 30 طول دوره بهره برداری 

  منابع مالی مورد نیاز 

 

 

 

 

 
 

 

 میلیون ریال 330544(: NPVخالص ارزش فعلی )

 درصد 19.99: (IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 شرح

 داخلیمنابع مالی مورد نیاز 
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

 میلیون یورو

 0 38.2 57000 2180495 سرمایه ثابت 

 0 1.3 57000 72694 سرمایه در گردش

 0 39.5 57000 2253189 سرمایه كل
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 توضیحات

 

 به پایان رسیده است.1390شروع و در سال   1387مطالعات مرحله اول طرح در سال 

به  1396تحویل كارفرما گردیده و در سال 1395شروع و در در سال  1391مطالعات مرحله دوم طرح در سال 

 تصویب كارفرما رسیده است.

 آب و فاضالب كشور نیز به تصویب رسیده است.طرح در شركت مهندسی 

 اي قزوینشركت سهامی آب منطقهریزي عضو هیأت مدیره و معاون برنامه -آقاي دكتر اخالص مند 09122815159 اطالعات تماس

 آقاي اصغري 09125826858

 

 

 :پروژهشرح 

صفیه   سد باالخانلو و احداث ت ستاهاي واقع در ناحیه   خانه براي تأمین آب طرح انتقال آب از  شهرهاي       3شهرها و رو ست.  شده ا ستان در نظر گرفته  ا

 43/3( معادل   1415تا افق طرح ) تحت پوشش شامل بوئین زهرا, دانسفهان, س زآباد , شال و اسفرورین است كه با برآورد صورت گرفته میزان نیاز        

سال می  سد باالخانلو قاب  میلیون مترمكعب در  شد, كه از محل  شامل  با صفیه    3ل تأمین خواهد بود. پروژه  سد باالخانلو به ت مرحله؛ انتقال آب خام از 

 باشد.خانه به روستاها و شهرهاي هدف پروژه میخانه  و انتقال آب از تصفیهخانه , احداث تصفیه

 

 موقعیت پروژه: 

 زهرا و بخشی از شهرستان تاکستانشهرستان بویین

 
 پروژهتصویر هوایی از موقعیت 
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 نقشه راههاي دسترسی به پروژه 
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 اخذ شده: قانونی مجوزهای

 قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت. 23قانون برنامه پنجم توسعه و ماده  215اخذ مجوز ماده  -
 اخذ مجوز زیست محیطی -

 اخذ مجوز باستان شناسی   -

 پدافند غیرعامل اخذ مجوز -

 مجوز بسته فرهن ی )گزارش تهیه شده است( -

 بندی اجرای طرح:برنامه عملیاتی و زمان
 باشد:مرحله می 3برنامه عملیاتی اجراي طرح شامل 

 گذاري متر شامل عملیات لوله 9297خط انتقال آب خام از سد تا تصفیه خانه در رستم آباد به طول -1

 بینی شده است:اجراي واحد هاي زیر در طرح پیشخانه كه احداث تصفیه-2

 بینی شییده در مسیییر فرآیند: شیییرخانه ورودي تنظیم جریان آب خام, دبی سیینج, هوادهی, آشییغال گیري, میكرواسییترینر,  واحدهاي پیش

 , ذخیره سازي.كلرزنی اولیه و تزریق مواد شیمیایی , اختالط سریع , اختالط كند, ته نشینی , فیلتراسیون, كلر زنی نهایی

           ساختمان ست برق, فیلترپرس,  ساختمان دیزل ژنراتور و پ شیمیایی,  ساختمان  واحدهاي جنبی: مخازن جمع آوري آب بازیافت و لجن, 

سات مختلف, كانال                  سی ضالب, كانال عبور تأ سابها و فا شوي معكوس فیلترها, كانالهاي جمع آوري پ ست ش ش اه , پمپاژ آب  اداري, آزمای

 تانك.سازي, احداث فضاي سبز و سپتیكهاي سطحی محوطه, محوطهآوري آبجمع

 ویژگی تصفیه خانه:

 كیلومتري در مجاورت روستاي رستم آباد 3/9در فاصله   موقعیت:

 لیتر در ثانیه 410ظرفیت:  

 تعداد مدول: یك

 خط لوله و بصورت ثقلی سیستم انتقال :

 هكتار 4مساحت زمین مورد نیاز: 

 متعارف نوع فرآیند :

 

 باشد:خط ذیل می 5انتقال آب شرب به شهرها و روستاها كه شامل -3

 گذاري متر شامل عملیات لوله 16076خانه )واقع در رستم آباد( تا سه راهی س زآباد به طول خط انتقال آب از تصفیه -

 متر 11125زهرابه طول خط انتقال آب از سه راهی س زآباد تا بوئین -

 گذاري متر شامل عملیات لوله 17825راهی س ز آباد تا دانسفهان به طول  خط انتقال آب از سه -

 گذاريمتر شامل عملیات لوله 11775خط انتقال آب از سه راهی دانسفهان تا اسفرورین به طول  -

 گذاري متر شامل عملیات لوله 3500خط انتقال آب از سه راهی دانسفهان تا مخزن شهر دانسفهان به طول  -

 

 :کارفرما جهت اجرای طرح یهامشوق
دولتی, ابالغی سازمان برنامه و بودجه كشور به شماره اي به بخش غیرهاي سرمایههاي تملك داراییدستورالعمل شرایط واگذاري طرح 9مطابق ماده -1

 "( تنظیم و ابالغ گردیده است, صراحتا2دولت)قانون الحاق موادي به قانون تنظیم مقررات مالی  27كه در راستاي اجراي ماده  4/5/95تاریخ  586206

 هاي تملك را اعالم نموده است.هاي تضمینی و تعهدآور واگذاري طرحمشوق

 هاي مستقیممعافیت مالیاتی طبق قانون مالیات-2
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 تكمیل طرح احداث سد مخزنی باالخانلو عنوان طرح

 اي قزوینشركت سهامی آب منطقه کارفرما یا صاحب طرح

 زهرابوئین محل اجرا

 فاینانس روش سرمایه گذاری 

 محصول / خدمت
زهرا, شهر بوئین 5مصارف بخش كشاورزي )بازار هدف شامل  مصارف آب شرب و 

 باشد.(روستاي منطقه می30س زآباد, دانسفهان, شال و اسفرورین و 

 اطالعات تماس
معاون برنامه ریزي شركت عضو هیأت مدیره و -آقاي دكتر اخالص مند 09122815159

 اي قزوینسهامی آب منطقه

 آقاي اصغري 09125826858

 

 منابع مالی مورد نیاز طرح         

 موضوع ردیف
هزینه كل        

 )میلیون ریال(

هزینه هاي 

 انجام شده

درصد 

 باقیمانده

مبلغ باقیمانده          

 )میلیون ریال(

 217772 %7/49 280228 498000 هزینه هاي پیمانكار 1

 23546 %50 43347 66893 هزینه هاي نظارت عالیه و كارگاهی 2

 152 1 %50 1161 2313 هزینه هاي آزمایش اه 3

 0 %0 6999 6999 هزینه هاي ژئوتكنیك 4

 149079 %100 0 149079 هزینه هاي ابزار دقیق 5

 150000 %100 0 150000 هزینه هاي هیدرومكانیكال 6

 42287 %64 23713 66000 استمالكهزینه هاي  7

 620047 %70 260223 880716 سایر هزینه ها و پیش بینی اضافات  8

 1204329 %68 615671 1820000 جمع کل هزینه ها

 

 شرح  پروژه

رودخانه حاجی عرب در زهرا و روستاهاي اطراف, تنظیم آبدهی  احداث سد مخزنی خاكی باالخانلو با هدف تأمین بخشی از آب شرب شهرستان بوئین     

سفره آب زیرزمینی در جهت پایدار كردن آبخوان         4200جهت بهبود  شت از  صنوعی آبخوان و كاهش بردا ضی تلفیقی پایین دست, تغذیه م هكتار ارا

انلو و سازه ها   صورت گرفته است. عملیات اجرایی پروژه احداث سد مخزنی باالخ    محدوده و كنترل سیالب و طغیان هاي فصلی رودخانه حاجی عرب  

 به شركت راه و ساختمان خارادژ ابالغ گردید. 24/08/91در تاریخ 

درصد داشته و جهت تكمیل طرح و انجام تعهدات مالی كارفرما در قبال    50.25درصد و پیشرفت مالی    37.24احداث سد باالخانلو پیشرفت فیزیكی   

 پیمانكار, نیاز به فاینانس طرح دارد. 
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 اهداف طرح:

 سازي آب رودخانه حاجی عرب ذخیره 

 زهراتأمین بخشی از آب شرب شهرستان بویین 

 تأمین آب مورد نیاز جهت آبیاري اراضی كشاورزي پایین دست 

 تغذیه مصنوعی آب زیرزمینی 

 هاي رودخانه حاجی عربكنترل سیالب 

 

 موقعیت پروژه 
 :  موقعیت پروژه

صله     ستان بوئین   كیلومتري جنوب  35سد مخزنی باالخانلو در فا شهر صات طول      متري پایین 200زهرا و در غربی  ستاي باالخانلو, در مخت ست رو د

 درجه شمالی واقع شده است. 35 -43تا  35 -14درجه شرقی و عرض جغرافیایی  50 -00تا  49 -30جغرافیایی 

از آن در مجاورت شهر س زآباد و عبور از روستاهاي     تاكستان و سپس جاده فرعی منشعب     -زهرادسترسی به ساخت اه سد از طریق جاده اصلی بوئین     

 پذیر است.رودك, رستم آباد, یریجان  و رووان امكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون :        
 باشد.درصد می 24/37برابر  1396پیشرفت فیزیكی طرح تا پایان آذر ماه سال
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 احداث سد نهبتكمیل طرح  عنوان طرح

 شركت سهامی آب منطقه اي قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 تاكستان  كیلومتري جنوب غربی شهر 35كیلومتري جنوب غربی شهر قزوین و  70 محل اجرا

 فاینانس روش سرمایه گذاری 

 آب جهت مصارف كشاورزي محصول / خدمت

 منابع مالی مورد نیاز 

هزینه كل طرح       موضوع ردیف

 )میلیون ریال(

درصد 

 باقیمانده

مبلغ باقیمانده          

 )میلیون ریال(

%47.3 1880000 گذاري ثابت سرمایه 1  1111464 

2 
هزینه هاي نظارت)عالیه,كارگاهی و 

 آزمایش اه( 
30000 

100% 30000 

 90429 %47.6 190000 هزینه هاي استمالك 3

%48.1 2100000 جمع كل هزینه ها  1231893  

 اطالعات تماس
عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزي شركت سهامی آب -آقاي دكتر اخالص مند 09122815159

 منطقه اي قزوین

 آقاي اصغري 09125826858

 

 شرح  پروژه
میلیون متر  120متر و حجم مخزن  230متر , عرض پی  2156متر , طول تاج  46سد مخزنی نهب از نوع سد خاكی با هسته رسی و با ارتفاع 

درصد  51.9ماه در حال احداث می باشد. این طرح حدود  30میلیون ریال و در مدت  1153.5مكعب, بر روي رودخانه خر رود, با مبلغ قرارداد 

 درصد پیشرفت فیزیكی دارد. لذا كارفرماي طرح جهت تكمیل آن نیاز به فاینانس باقیمانده میزان سرمایه طرح دارد.  82.99ی و پیشرفت مال

 

 موقعیت پروژه 
 360749/ 8كیلییومتري جنییوب غربییی شهرتاكسییتان, در مختصییات   35كیلییومتري جنییوب غربییی شییهر قییزوین و   70سیید مخزنییی نهییب در  

خرمدشییت  -تاكسییتان -عییرض شییمالی  قییرار دارد. دسترسییی بییه سییاخت اه سیید از طریییق جییاده آسییفالته قییزوین 2/3966159طییول شییرقی  و 

  به سمت آب رم امكان پذیر است.
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 موقعیت پروژه                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون :  

 می باشد. درصد 82.99برابر با 1396تا پایان آذرماه سال  طرحپیشرفت فیزیكی 

 پیشرفت( به شرح ذیل می باشد.  %82.99فعالیت هاي انجام شده تا پایان آذر ماه سال جاري)تا سطح 

 خاكریزي پوسته  جناح میانی بدنه اصلی سد 

 اجراي خاكبرداري و سنگ برداري در سرریز 

 یقاجراي عملیات  حفاري و تزریق در جناح میانی و جناح چپ و راست و گمانه هاي ابزار دق 

 تولید مصالح انواع فیلتر و زهكش 

 خاكریزي خاك رس بدنه اصلی سد جناح میانی 

 اجراي الیه زیرریپ رپ وریپ رپ  باالدست و تاج فرازبند و الیه محافظ پوسته پایین دست بدنه اصلی سد 

 در حال نصب ابزار دقیق و تجهیزات هیدرو مكانیكال در محل پروژه 
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 :مجوزهای قانونی اخذ شده
  1مصوب مرحله اول سطح اخذ 

 اخذ مصوب نهایی تخصیص آب 

  قانون الحاق موادي به مقررات مالی دولت 23قانون برنامه پنجم توسعه كشور و ماده  215اخذ مجوز ماده 

 اخذ مجوز زیست محیطی 

 )اخذ مجوز پدافند غیرعامل)درمرحله بررسی و تصویب 
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 تكمیل احداث شبكه آبیاري و زهكشی سد نهب عنوان طرح

 اي قزوینشركت سهامی آب منطقه کارفرما یا صاحب طرح

 تاكستان محل اجرا

 فاینانس روش سرمایه گذاری 

 انتقال آب محصول / خدمت

 منابع مالی مورد نیاز طرح

 مبلغ كل شرح هزینه

هزینه 

انجام 

 شده

درصد 

پیشرفت 

 كار

درصد 

 باقیمانده

مبلغ 

 باقیمانده

)میلیون 

 ریال(

مبلغ 

 باقیمانده

)میلیون 

 یورو(

هاي اجرایی شبكه آبیاري و هزینه

 زهكشی سد نهب
461,983 31,127 6.73 96.27 430.855 

7.6 

 

 اطالعات تماس
ریزي شركت سهامی آب منطقهعضو هیأت مدیره و معاون برنامه-آقاي دكتر اخالص مند 09122815159

 اي قزوین

 آقاي اصغري 09125826858

 

 
 

 شرح  پروژه
هكتار از اراضی ناحیه یك و انتقال آب به نواحی دو و سه  8300شبكه اصلی آبیاري دشت تاكستان به منظور انتقال و توزیع آب كشاورزي حدود 

شاخه كانال درجه  5شود. شبكه آبیاري تاكستان شامل از سد مخزنی نهب تغذیه می MCطراحی شده است. این شبكه توسط یك كانال اصلی بنام 

كه از كانالهاي درجه یك و بعضاً  2شوند. كانالهاي درجه بوده كه هم ی از كانال اصلی منشعب می PC5و  PC1 ,PC2 ,PC3 ,PC4هاي یك بنام

دشت به عهده دارند. در این شبكه كانالها با مقطع ذوزنقه و با پوشش بتنی در جا در  نمایند وظیفه توزیع آب را در داخلاز كانال اصلی آب یري می

هاي نیرپیك بوده, سازه تنظیم كننده هاي مورد استفاده در شبكه شامل: آب یر كانال, آب یر مزرعه كه از نوع دریچهنظر گرفته شده است. سازه

هاي دی ر نظیر شوت هاي دراپ از نوع قائم و مایل طراحی شده و انواع سازهخواهد بود و سازه)چك( از نوع ثابت بتنی عمودي, مورب و نوك مرغابی 

به عنوان پیمانكار طرح انتخاب  95بینی شده است.  شركت راهسازي و عمران ایران در سال كانال, پل ماشین رو و عابر پیاده و .... در شبكه پیش

 شده و اجراي طرح را بر عهده دارد.

درصد پیشرفت مالی داشته و كارفرما جهت تكمیل طرح و انجام تعهدات  6.73درصد پیشرفت فیزیكی و  7.6بكه اصلی انتقال آب سد نهب طرح ش

 مالی خود در قبال پیمانكار طرح نیاز به فاینانس طرح دارد.

 

 موقعیت پروژه 
طول شرقی قرار دارد. این منطقه از غرب به شهر آب رم, از  49ْ 52تا َ 49ْ 17عرض شمالی و َ 36ْ 2تا َ 35ْ 44منطقه طرح در موقعیت جغرافیایی َ

 آب رم محدود شده است.  –آب رم و از جنوب به جاده بوئین زهرا  –كهك, از شمال به جاده تاكستان  -شرق به جاده بوئین زهرا
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قزوین  –باشد. دسترسی به منطقه طرح از طریق اتوبان تهران متر می 1230متر و رقوم حداقل ارتفاعی در حدود  1700ثر ارتفاعی حدود رقوم حداك

باشد. شبكه راههاي ارتباطی به شهرها و آبادیهاي داخل منطقه طرح از نوع قزوین )بوئین زهرا( امكان پذیر می –تاكستان و جاده قدیم تهران  –

 .باشدلته و شن ریزي شده روستائی میآسفا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون :  
 1396درصد تا پایان مهرماه  6/7
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 شرح پروژه
مرحله احداث شبكه جمع آوري فاضالب, احداث خط انتقال فاضالب به تصفیه خانه و احداث تصفیه خانه می باشد. هدف از اجراي  3این طرح شامل 

انتقال و تصفیه فاضالب شهرهاي شریفیه,محمدیه, شهرك مهرگان و روستاهاي كوندج,حصار خروان, باورس و شترك می باشد. با  طرح جمع آوري,

لیتر در ثانیه  پساب با كیفیت مناسب كشاورزي از تصفیه خانه تاسیسی  513توجه به حجم تخمینی فاضالب جمع آوري شده از محدوده طرح, میزان 

 خارج می گردد.

 رش مطالعات مرحله اول طرح قبالً انجام شده بود كه با توجه به تغییرات جمعیتی مجدداً در دست بازن ري میباشد.گزا

رفیت با توجه به شبكه اجرا شده در شهرهاي مزبور در حال حاضر فاضالب به الگون هاي احداثی وارد می گردد و با توجه به عدم تعبیه هواده و ظ

بو و ..... را ایجاد می نماید. در حال حاضر تنها تصفیه خانه مدرن, تصفیه خانه فاضالب در شهرستان البرز, واقع گردیده است نامناسب مشكالتی مانند 

می  ركه پساب حاصل از كارخانجات و كارگاه هاي تولیدي متعددي كه در شهر صنعتی استقرار دارند وارد تصفیه خانه مذكور شده و مورد تصفیه قرا

 درصد از این مقدار پساب  90متر مكعب در روز فعالیت می نماید كه  45000ه خانه فاضالب صنعتی شهر البرز در حال حاضر با ظرفیت گیرد. تصفی

 احداث شبكه جمع آوري, انتقال و تصفیه خانه شهرستان البرز    عنوان طرح

 شركت آب و فاضالب شهري استان قزوین  کارفرما یا صاحب طرح

 شهرستان البرز -قزویناستان  محل اجرا

 (Buy backبیع متقابل ) روش سرمایه گذاری

 هكتار  5.8  زمین موردنیاز

 پساب تصفیه شده جهت مصارف كشاورزي   محصول / خدمت

   متر مكعب ساالنهL/S 513  (16,177,968 ) ظرفیت 

 سال  2-3  طول دوره اجرا

 سال 15-20 طول دوره بهره برداری 

مطالعات اقتصادي و برآورد میزان مطالعات اولیه طرح توسط كارفرما انجام شده است و   توضیحات

 گذار انجام شود.بایست بوسیله سرمایهسرمایه گذاري می

  شبكه جمع آوري و انتقال فاضالب شهر محمدیه انجام شده, ولی شهرهاي شریفیه و

 مهرگان فاقد شبكه  جمع آوري و انتقال هستند.

 3.8  باشد و در اختیار سرمایه از زمین مورد نیاز در تملك شركت آبفاي شهري میهكتار

 گذار قرار خواهد گرفت. 

آدرس : قزوین, چهارراه ولیعصر )عج(, بلوار آیت ا... خامنه اي, كوچه گلستان پنجم,  اطالعات تماس

 , شركت آب و فاضالب شهري استان قزوین 4شماره

 فائزه ثقفی  09126819391تلفن همراه:       33379051 -4 تلفن :

 33374163فكس: 

   f_saqafy@yahoo.comپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :
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متر مكعب در روز می باشد و  70000درصد آن را فاضالب شهري تشكیل می دهد. تصفیه خانه فاضالب مذكور داراي ظرفیت طراحی  10صنعتی و 

 متر مكعب در روز را دارا می باشد. 90000ظرفیت تا  قابلیت افزایش

 تكنولوژي مورد استفاده و فرآیند تصفیه در این طرح بر اساس تشخیص سرمایه گذار  انتخاب و مورد اجرا قرار می گیرد.

 

 محل دقیق پروژه:

 
 

 

 درآمد اجرای طرح:
ستان البرز, در بخش          شهر صفیه خانه  ساب تولیدي ت صرف پ صنعتی )با توجه به       مهمترین م صارف  شد اما امكان فروش آن جهت م شاورزي می با ك

مع جصنعتی بودن منطقه طرح(, مصارف آبزي پروري و تغذیه سفره هاي زیر زمینی وجود دارد. لذا درآمد  ناشی از بهره برداري از تاسیسات شبكه         

 می باشد.  و لجن فاضالب )به عنوان كود(  فروش پساب آوري و دفع فاضالب از محل واگذاري انشعاب و حق انشعاب, فاضالب بها و
 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق

 زمین طرح در تملك شركت آب و فاضالب شهري بوده و جهت اجراي طرح در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.   - 
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 شرح پروژه:

سفرورین با ظرفیت تولید         شهر ا ضالب  صفیه خانه فا ساب در روز می  2022طرح احداث ت سط     مترمكعب پ شد. مطالعات اولیه طرح تو با

شده و   سرمایه   كارفرما انجام  صادي و برآورد میزان  سرمایه    گذاري میمطالعات اقت سیله  ست به و شود. تا كنون  بای صد از    50گذار انجام  در

ساس قیمت        ست. پیش بینی منابع مالی مورد نیاز برآورد اولیه بوده و بر ا شده ا سال  شبكه جمع آوري و انتقال احداث  صورت    87هاي 

ست. هدف از اجراي این طرح ایج  سالمت هم انی و حفظ محیط            گرفته ا شت و  ضالب در منطقه, تامین بهدا صفیه و دفع فا ستم ت سی اد 

وان به تهاي به جا مانده از فرآیند تصفیه آب می باشد. همچنین از لجن زیست و كاربرد مجدد فاضالب و تاثیر مثبت بر آبهاي زیرزمینی می  

 هاي كشاورزي استفاده نمود.  عنوان باروركننده زمین

 

 درآمد اجرای طرح:
و  بدرآمد طرح  ناشی از بهره برداري از تاسیسات شبكه جمع آوري و دفع فاضالب از محل واگذاري انشعاب و حق انشعاب, فاضالب بها و فروش پسا    

 باشد.  میلجن فاضالب )به عنوان كود( 
 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق

 زمین طرح در تملك شركت آب و فاضالب شهري بوده و جهت اجراي طرح در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.   - 

 احداث تصفیه خانه فاضالب شهر اسفرورین   عنوان طرح

 شركت آب و فاضالب شهري استان قزوین صاحب طرحکارفرما یا 

 متري از شهر( 1900)در فاصله  اسفرورین هاي كشاورزي بخش شمال شرقی شهر زمین محل اجرا

 (Buy backبیع متقابل ) روش سرمایه گذاری

 مترمربع 20000  زمین موردنیاز

 پساب تصفیه شده قابل انتقال به منابع آب هاي سطحی    محصول / خدمت

 سالمترمكعب در  738030 ظرفیت 

 سال 3  طول دوره اجرا

 سال 15-20 طول دوره بهره برداری 

 منابع مالی مورد نیاز
 شرح

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 نیاز خارجی

 )میلیون یورو(
نرخ یورو به  میلیون ریال

 ریال

 میلیون یورو

 0 1.5 57000 85879 هزینه ثابت سرمایه اي

 0 1.3 57000 17175 هزینه عملیاتی ساالنه

 

, شركت آب و  4آدرس : قزوین, چهارراه ولیعصر )عج(, بلوار آیت ا... خامنه اي, كوچه گلستان پنجم, شماره اطالعات تماس

 فاضالب شهري استان قزوین

 فائزه ثقفی  09126819391تلفن همراه:       33379051 -4 تلفن :

 33374163فكس: 

   f_saqafy@yahoo.comپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :
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 روژه:شرح پ       

باشید. در گذشیته فراینید تصیفیه     هدف از اجیراي پیروژه احیداث تصیفیه خانیه فاضیالب شیهر شیال, تصیفیه فاضیالب شیهري میی            

فاضالب هاي شیهري بیا اسیتفاده از قیدرت خیود پیاالیی طبیعیت انجیام میی شید. امیا امیروزه بیا افیزایش جمعییت و تغیییر فرهنیگ                  

ه فاضیالب, احیداث تصیفیه خانیه هیاي پیشیرفته جهیت حفیظ محییط زیسیت و           جوامع انسانی و ورود تركیبیات شییمیایی مختلیف بی    

جلوگیري از تغیییرات اكوسیسیتم امیري ضیروري میی باشید, چیرا كیه تزرییق درصید بیاالي تركیبیات كربنیی, نیتروژنیی, فسیفري و                

 میكروبی موجود در فاضالب سالمت طبیعت و موجودات زنده را تهدید می كند.  

 احداث تصفیه خانه فاضالب شهر شال   عنوان طرح

 شركت آب و فاضالب شهري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 كیلومتري شمال شرقی شهر شال 9/1 محل اجرا

 (Buy backبیع متقابل ) گذاریسرمایهروش 

 رهكتا 2/3  زمین موردنیاز

 و مصارف كشاورزي و صنعتیپساب تصفیه شده قابل انتقال به منابع آب هاي سطحی    محصول / خدمت

 متر مكعب در سال 1165080 ظرفیت 

 سال 2-3  طول دوره اجرا

 سال 15-20 برداری طول دوره بهره

, 4آدرس : قزوین, چهارراه ولیعصر )عج(, بلوار آیت ا... خامنه اي, كوچه گلستان پنجم, شماره  اطالعات تماس

 شركت آب و فاضالب شهري استان قزوین

 فائزه ثقفی 09126819391تلفن همراه:       33379051 -4 تلفن :

 33374163فكس: 

   f_saqafy@yahoo.comپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :
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یك منبع معتبر و دایمی تولید آب می باشد كه در دنیاي امروز كه تامین مصارف گوناگون آب جز مسائل اولیه بعالوه پساب به عنوان 

 جوامع می باشد , اهمیت احداث تصفیه خانه هاي پیشرفته از این جهت نیز قابل تامل است.

ابل گذار انجام شود. قبایست بوسیله سرمایهگذاري میمایهمطالعات اقتصادي و برآورد هزینه سرمطالعات اولیه طرح توسط كارفرما انجام شده و  

 آوري و انتقال احداث شده است. درصد از شبكه جمع 80ذكر است تا كنون

 

 

 درآمد اجرای طرح:
فاضالب )به  و لجن  درآمد  ناشی از بهره برداري از تاسیسات شبكه جمع آوري و دفع فاضالب از محل واگذاري انشعاب و حق انشعاب و فروش پساب        

 می باشد.  عنوان كود( 
 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق

 زمین طرح در تملك شركت آب و فاضالب شهري بوده و جهت اجراي طرح در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.   - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

 

 

 

 شرح پروژه:
اما با افزایش جمعیت و نفوذ نمایند,  ها تصفیه  بهداشتی را به وسیله میكروارگانیسم    هاي طبیعی قادر هستند فاضالب   اگرچه زمین و آب

شیمیایی مختلف در زمین و آب   صورت طبیعی مقدور نیست. لذا        مقادیر زیاد فاضالب حاوي مواد  صفیه فاضالب به  هاي طبیعی, امكان ت

سیار مهم بوده بطو       صفیه فاضالب به صورت مصنوعی و یا غیرطبیعی ب  ریكه عالوه بر حفاظت از محیط زیست و جلوگیري از آلودگی آب ت

هاي سطحی و زیرزمینی, به ارتقاي سطح بهداشت جامعه, جلوگیري از ایجاد بوهاي نامطبوع, تلطیف هوا با توسعه فضاي سبز, جلوگیري       

 انجامد.ك منبع جای زین آبهاي متداول میاز مصرف فاضالب خام در كشاورزي و مزارع, بازپخش مجدد آب و استفاده از پساب به عنوان ی

صفیه خانه  شهرهاي اقبالیه و چوبیندر می تواند   طرح احداث ت ضالب  ساب به میزان حدود       فا شهرها پ ضالب این  صفیه فا لیتر در   200با ت

شاورزي تولید     سب جهت ك شده و مطالعات    ثانیه با كیفیت منا سط كارفرما انجام  صادي و برآورد میزان نماید. مطالعات اولیه طرح تو  اقت

درصد از شبكه جمع آوري و انتقال احداث شده     70گذار انجام شود. الزم به ذكر است تا كنون   بایست بوسیله سرمایه   سرمایه گذاري می 

 است. 

 درآمد اجرای طرح:
شعاب            ضالب از محل واگذاري ان شبكه جمع آوري و دفع فا سات  سی شی از بهره برداري از تا ساب    درآمد  طرح نا شعاب و فروش پ و لجن  و حق ان

 می باشد.  فاضالب )به عنوان كود( 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق
 زمین طرح در تملك شركت آب و فاضالب شهري بوده و جهت اجراي طرح در اختیار سرمایه گذار قرار خواهد گرفت.   - 

   

 خانه فاضالب شهرهاي اقبالیه و چوبیندر  احداث تصفیه   عنوان طرح

 شركت آب و فاضالب شهري استان قزوین  صاحب طرح ایکارفرما 

 شهرهاي اقبالیه و چوبیندر   كیلومتري جنوب  2 اجرا محل

 (Buy backبیع متقابل ) روش سرمایه گذاری

 هكتار تملك شده است. 15حدود   ازیموردن نیزم

 پساب تصفیه شده جهت مصارف كشاورزي   / خدمت محصول

 متر مكعب ساالنه( 17000لیتر در ثانیه  )  200  تیظرف

 سال  2-3  دوره اجرا طول

 سال 15-120  یدوره بهره بردار طول

 باشد.میلیارد ریال می 350گذاري مورد نیاز اجراي طرح, برآورد اولیه سرمایه  ازیمورد ن یمال منابع

, شركت  4نه اي, كوچه گلستان پنجم, شمارها... خامقزوین, چهارراه ولیعصر )عج(, بلوار آیت آدرس :   تماس اطالعات

 آب و فاضالب شهري استان قزوین

 فائزه ثقفی 09126819391: تلفن همراه      33379051 -4 : تلفن

 33374163: فكس

   f_saqafy@yahoo.comپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :
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 شرح پروژه:
هاي منازل و آبهاي فاضالب, باشند. در مناطق قدیمی شهر كانالبه طور كلی واحدهاي مسكونی در شهر ضیاءآباد داراي چاه براي دفع فاضالب می

ریزد, در نتیجه مشكالت زیست كند, چون این فاضالب بدون تصفیه به رودخانه ابهررود میآب هاي سطحی معابر را جمع و به رودخانه سرازیر می

  باشد.آید. لذا ایجاد شبكه مناسب فاضالب و تصفیه آب در شهر الزامی میمحیطی به وجود می

لیتر به ازاي  145درصدي تبدیل آب به فاضالب در شهر ضیاءآباد به میزان  85آباد با در نظر گرفتن ضریب شهر ضیاءمتوسط سرانه تولید فاضالب در 

 برآورد شده است. 1400هر نفر در روز تا سال 

 شهر ضیاء آبادخانه احداث تصفيه   عنوان طرح

 شركت آب و فاضالب شهري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 هاي كشاورزي بخش شرقی شهر ضیاءآبادزمین محل اجرا

 (Buy backبیع متقابل ) روش سرمایه گذاری

 مترمربع 20000  زمین موردنیاز

 هاي سطحی پساب تصفیه شده قابل انتقال به منابع آب   محصول / خدمت

 سالمترمكعب در  502605 ظرفیت 

 سال 3 طول دوره اجرا 

 سال  15-20 طول دوره بهره برداری 

 منابع مالی مورد نیاز 
منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 نیاز خارجی

 )میلیون یورو(
نرخ یورو  میلیون ریال

 به ریال

میلیون 

 یورو

 0 1.06 57000 60762 ايهزینه ثابت سرمایه

 0 0.2 57000 12152 هزینه عملیاتی ساالنه

 0 1.26 57000 72914 جمع

 

 درصد از شبکه جمع آوری و انتقال احداث شده است. 90 توضیحات

, 4قزوین, چهارراه ولیعصر )عج(, بلوار آیت ا... خامنه اي, كوچه گلستان پنجم, شمارهآدرس :   اطالعات تماس

 قزوینشركت آب و فاضالب شهري استان 

 فائزه ثقفی09126819391 : تلفن همراه      33379051 -4 : تلفن

 33374163: فكس

   f_saqafy@yahoo.comپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :
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 برآورد شده است. lpcd 170حدود  1400متوسط مصرف سرانه كل شهر ضیاءآباد نیز تا سال -

درصد و تا سال  80( حدود 1405دوره طرح شبكه جمع آوري فاضالب شهر ضیاءآباد از ابتداي سال بهره برداري)برداري در طول ضریب بهره-

 درصد برآورد شده است. 100پایان دوره بهره برداري,  1415

درصد از  85باشد. میخانه آوري فاضالب, احداث خط انتقال فاضالب به تصفیه خانه و احداث تصفیهمرحله احداث شبكه جمع 3این طرح شامل 

 باشد.مواد اولیه مورد نیاز شامل مصالح ساختمانی و تجهیزات قابل تأمین از داخل كشور می

 

 وانتقال شهر شرق به شهر غرب از فاضالب كردنجمع آباد ضیاء شهر فاضالب آوريجمع شبكه با توجه به میزان شیب شهر در نقاط مختلف, اساس

 ابهر رودخانه از عبور از پس و شده آوريجمع جنوب به شمال از نیز حیدریه شهرك فاضالب آوريجمع شبكه باشد.می  تصفیه خانه طرف به آن

 .شودمی ملحق آباد ضیاء شهر انتقال خط به مناسب ايسازه با رود

 تصفیه نوع داشت,  خواهد قرار شهر و رودخانه از مناسب فاصله در و رود ابهر رودخانه حاشیه در و شهر شرق در خانهتصفیه محل اینكه به توجه با

 .باشدمی ممتد هوادهی روش پیشنهادي خانه

 :است بینیپیش قابل زیر فرآیندهاي طرح این در

 كن,خشك لجن بسترهاي لجن, تغلیظ حوض لجن, برگشت هاي پمپ نشینی,حوض ته هوادهی, حوض ،كننده تقسیم حوضچه  آشغال یر, دانه گیر,

 .حوض كلرزنی

 تواندمی دوم مدول و شده ساخته اول به طوري كه مدول شود, ساخته متحد مدول دو در خانهگردد تصفیهپیشنهاد می طرح نهائی دوره به توجه با

 زارعین كه است این مزروعی زمین در رودخانه كنار در خانهتصفیه محل انتخاب دالیل از باشد. یكی طرح دوره پایان تا فاضالب تصفیه پاسخ وي

 .نمایند استفاده فاضالب, انتقال اضافی هايهزینه و هاپمپ به نیاز بدون و خوبی به مزارع آبیاري در شده تصفیه فاضالب از بتوانند

 اجراي جهت گردد. اجرا سال 3 مدت در دوم مرحله در و سال 3 درمدت اول مرحله در آباد ضیاء شهر فاضالب آوريجمع شود شبكهبینی میپیش

 به نسبت خانهتصفیه اجراي و دوم مدول به نسبت اول مدول اجراي دادن اولویت .است شده گرفته نظر در زمان سال 2 نیز خانه تصفیه مدول هر

 قبل اصلی روهاي فاضالب است بهتر آوريجمع هايشبكه اجراي در شود.می محسوب فاضالب طرح هر اساسی هايگام از آوريجمع شبكه اجراي

 اولویت در تراكم پر مناطق است بهتر ضمن در شوند. اجرا فرعی هايشبكه از قبل اصلی نیمه روهاي فاضالب و اصلی نیمه روهاي فاضالب از

 از بخشی حداقل یا طرح بقیه هزینه آنها, به انشعاب فروش از بتوان تا گیرند اجرایی قرار عملیات زمان نظر تراكم, از كم مناطق به نسبت بیشتري

 .گیرد قرار فاضالب آوريجمع شبكه اولویت در آباد ءضیا شهر قدیمی بافت است بهتر منظور نمود. بدین تأمین را آن
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 متري از شهر    3000هاي كشاورزي بخش شرقی شهر در فاصله زمینمحل دقیق اجرا: 

 

 

باشد. با توجه  فاضالب و فروش پساب و لجن فاضالب )به عنوان كود( می   درآمدهاي اجراي طرح شامل حق انشعاب, كارمزد دفع   درآمد پروژه: 

سال     سنجی طرح با قیمت  سی مجدد از        1391به اینكه مطالعات امكان شده و نیاز به برر ست, لذا درآمدهاي طرح نیز دچار تغییرات  صورت گرفته ا

 گذار طرح دارد.سوي سرمایه

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق
 گذار قرار خواهد گرفت.    در تملك شركت آب و فاضالب شهري بوده و جهت اجراي طرح در اختیار سرمایه زمین طرح
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 احداث كترینگ آشپزخانه دانش اه علوم پزشكی قزوین عنوان طرح

 درمانی استان قزوین -دانش اه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی کارفرما یا صاحب طرح

 پردیس دانش اه-قزوین اجرامحل 

 یا مشاركت سهمی BOLT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 5000 زمین موردنیاز

 خدمات كترینگ آشپزخانه محصول / خدمت

 پرس در هر وعده غذایی15000 ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا

 سال8 ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 سال 4دوره بازگشت سرمایه: 

 شرح

 نیاز داخلیمنابع مالی مورد 
منابع مالی مورد نیاز 

 میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(
نرخ یورو 

 به ریال

میلیون 

 یورو

 0 1.75 57000 100000 سرمایه ثابت

 0 1.75 57000 100000 سرمایه در گردش

 0 3.5 57000 200000 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 درمانی استان قزوین  -دانش اه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی 028-3337515 -5تلفن :  

 028-33375162فكس: 
 

 

 

 شرح پروژه
تخت بیمارستانی تحت نظارت دانش اه علوم پزشكی قزوین در شهر قزوین  1183باشد كه از این تعداد, بیمارستانی میتخت 2301استان قزوین داراي 

 10باشد. همچنین تعداد دانشجویان دانش اه علوم پزشكی قزوین, كارمندان دانش اه در مجموع نیز حدود خدمات پزشكی و درمانی میدر حال ارائه 

پرس در هر وعده غذایی, این ضرورت را براي دانش اه علوم پزشكی قزوین ایجاد نموده است  15000هزار نفر می باشد. لذا نیاز به تهیه غذاي حدود 

گذاري بخش خصوصی با ها و كارمندان دانش اه را با سرمایهمین غذاي مورد نیاز براي دانشجویان, بیمارستانأاحداث واحد كترینگ جهت تكه طرح 

 یا مشاركتی اجرا نماید. BOLT روش

 موقعیت پروژه

 ده است.مكان اجراي پروژه در پردیس دانش اه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر گرفته ش

 مالکیت زمین

 شود.گذار قرار داده میزمین مورد نیاز طرح موجود بوده و تحت تملك دانش اه قرار دارد و در اختیار سرمایه
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 مجوزهای قانونی مورد نیاز اجرای طرح
 برداري و ...اخذ مجوز  زیست محیطی, پروانه ساخت, پروانه بهره

 

 ریال در ماهمیلیون  70000حدود برآورد درآمدها : 

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح
  پرس غذاي مورد نیاز دانش اه در هر وعده غذایی 15000خرید 

 ارائه زمین جهت اجراي طرح 

 برنامه فیزیكی مناسب براي اجراي طرح 

 

 درخواست کارفرما از متقاضی سرمایه گذار
 پرس در هر وعده  15000ساخت سالن پذیرایی,كترینگ جهت طبخ غذا براي -

 ساخت استخر و سالن ورزشی-
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 احداث  خط ترامواي قزوین عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 محل اجرا
به میدان مینودر و در غرب به پایانه )از شرق كیلومتر  6/6شهر قزوین به طول  LRTخط چهار  -قزوین

 خان(میرزاكوچك

 BOT روش سرمایه گذاری

 شوداز سوي شهرداري تأمین می زمین موردنیاز

 خدمات حمل و نقل درون شهري محصول / خدمت

 مسافر در روز 15938 ظرفیت 

 سال 3 طول دوره اجرا

 سال 25 طول دوره بهره برداری 

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد 10.98(: IRRنرخ بازده داخلی )

 سال 16دوره بازگشت سرمایه : 

 سال  14سر : سربهنقطه 

 هزینه به میلیون یورو هزینه به میلیون ریال عنوان هزینه

 كل هزینه اجرایی خط

 شامل )هزینه مسیر, ساخت ایست اه تأمین ناوگان(

780000 17.42 

 37.2 1560000 كل هزینه مستقل از مسیر

 54.62 2340000 جمع

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 
 

 شرح  پروژه
یابد. از سوي دی ر در با رشد و توسعه شهرها و افزایش جمعیت آنها, تقاضا براي سفرهاي درون شهري و برون شهري افزایش می

هاي تعداد سفرهاي درون شهري موجب به وجود آمدن معضل پیچیده ترافیك, اتالف وقت مسافران در گرهشهرهاي بزرگ افزایش 

وي گذاري آن رگردد.  تراموا قطار خیابانی است كه ریلترافیكی, افزایش تصاعدي مصرف انرژي, آلودگی محیط زیست و موارد مشابه می

-دهد. سیستم تراموا, یك شیوه از انواع حملشهرها, كار جابجایی مسافر را انجام می معموالً در داخل هاي شهر انجام شده وسطح خیابان

نماید. باشد كه حریم مجزا از معابر عمومی ندارد و در سطح خیابان همراه با سایر وسایل نقلیه تردد میونقل عمومی درون شهري می

 سیر سایر وسائط نقلیه باشد. تواند به صورت مشترك یا نیمه مشترك با ممسیر تردد تراموا می

 

 موقعیت پروژه 
 6/6باشد كه طولی بالغ بر ونقل ریلی و از خطوط مصوب انبوه بر شهر میشهر قزوین تنها خط حمل LRTمسیر مصوب خط چهار 

 ودي شهر منتهی ي ورغربی شهر قزوین, از شرق به میدان مینودر در محدوده -دهد. این مسیر در امتداد شرقی كیلومتر را پوشش می
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رسد. خط چهار با توجه به موارد اشاره شده, تنها خط انبوه بر ریلی شهر قزوین و نیز تنها شده و در غرب به پایانه میرزاكوچك خان می

 باشد كه قابلیت انتقال مسافران در این محدوده را خواهد داشت. خط در امتداد شرقی غربی شهر می

 

 مالکیت زمین
 اي را شامل نمی شود. باشد كه هزینهطرح می نیاز داخل خیابانزمین مورد 

 

 برآورد درآمدها
 درآمد حاصل از بلیط قیمت هر بلیط )ریال( بینی تعداد مسافر در سالپیش طول مسیر ردیف

 )میلیون ریال ( 

 76650 7500 10220000 متر 6600 1

 
 سال اول )میلیون ریال(میزان تبلیغات در  تعداد ایستگاه تعداد تقاطع ردیف

 11497.5 ایست اه 6 8 1

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح مشوق

   تسهیل در ساخت 

 ها با رویكرد ایجاد ایست اه تسهیلTOD 

 تسهیل در دریافت وام بانكی 

 گذار  ارائه مشاوره و نظرات و پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح(  هاي سرمایهموجود در بستههاي مطالعات و بررسی 
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 شرح پروژه:
 1000با توجه به نیاز مبرم شهر خرمدشت به وجود تاالرهاي پذیرایی جهت اجراي مراسم مختلف, طرح احداث تاالر پذیرایی خرمدشت به ظرفیت 

 توسط شهرداري این شهر پیشنهاد شده است.نفر در هر مراسم 

 موقعیت پروژه: 
متر مربع, در ابتداي ورودي شهر خرمدشت ودر همجواري با تپه كچن, سالن فرهنگ و ارشاد و دادگستري شهر  1004زمین مورد نظر با مساحت 

 خرمدشت قرار گرفته كه ارتباط نزدیكی با محور مواصالتی غرب كشور دارد.

 

 مالکیت زمین:
 باشد. زمین مورد نظر در اختیار شهرداري خرمدشت می

 احداث تاالر پذیرایی خرمدشت عنوان طرح

 شهرداري خرمدشت  شرکت سرمایه پذیر

 خرمدشت, ابتداي خیابان امام خمینی جنب تپه كچن محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری 

 متر مربع از سوي شهرداري  1000اختصاص زمین به مساحت  زمین موردنیاز

 خدماتی -پذیرایی محصول / خدمت

 نفر  1000 ظرفیت طرح

 سال  2 طول دوره اجرا

 سال 30 ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز

 شرح
 

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.49 57000 27865 سرمایه ثابت

 0 0.007 57000 400 سرمایه در گردش

 0 0.497 57000 28265 سرمایه كل

 میلیون ریال 1000(: NPVخالص ارزش فعلی)

 درصد 20(:IRRنرخ بازگشت داخلی)

 سال 5دوره بازگشت سرمایه: 

 اطالعات تماس
 همدان, شهر خرمدشت, خیابان امام, جنب بخشداري -جاده تاكستان آدرس: 

 02835753100فاكس:    02835752880تلفن:    
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 :برآورد درآمدها

 
 جمع کل درآمد یك سال قیمت به ازا هر میهمان تعداد میهمانان در کل سال تعداد میهمانان در هر جلسه ردیف

1 1000 50000 300000 15000000000 

 

 باشد.تدوین شده ذیل میها, برابر جدول با توجه به بررسی درآمدي با كسر هزینه
 درآمد خالص سالیانه  درآمد سالیانه  هزینه سالیانه  ردیف

1 7955436000 15000000000 7044064000 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق
   تسهیل در فرایند ارائه مجوزهاي الزم 

 تامین زمین مورد نیاز توسط شهرداري 

 هاي مورد نیاز تامین زیرساخت 
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 گردشگریبخش 
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رسد و  هزار سال می  ۱۰آن به  قزوین از قدیمی ترین حوزه های تمدنی ایران است که بر اساس یافته های باستان شناسان سابقه سکونت در       

شهر حدود   صفویه بوده و به لااظ جاذبه   ۱۰۰این  شور، جایگاه رفیعی را    های تاریخی و سال پایتخت ایران در دوره  ستانهای ک طبیعی در میان ا

ستان با توجه به موقعیت تاریخی خود، همچنین ویژگی      ست. این ا صاص داده ا صورت برنامه       به خود اخت ست تا در  ستی، قادر ا های اکوتوری

قزوین و مجاورت این منطقه با   ای از گردشتتگران مبداهای ورودی کشتتور را جذب کند. تکثر بناهای تاریخی در دلریزی اصتتولی، ستتهم عمده

شور،   ست که می و  تهران شمال ک صه     زنجان نیز، دیگر عاملی ا سیمایی جذاب در عر ستان  سم این ا سیم کند. از   تواند از توری های بین المللی تر

ست. قزوین با ثبت بیش از هزار اثر     همین روست که عده  صول ا بناهای تاریخی   %۱۲تاریخی که ای اعتقاد دارند قزوین گردشگاهی برای تمام ف

  کشور را شامل می شود در این زمینه در رتبه نخست کشوری قرار دارد. قزوین که لقب باب الجنه یا دروازه بهشت را به خود اختصاص داده از       

ست که در زمینه  صنعتی و گردشگری دارای اهمیت زیادی     مناطق مهم ایران ا صادی، فرهنگی،  ستان ازجمله  های تاریخی، طبیعی، اقت ست. این ا   ا

و مناظر بهشتتتت گونه خود از غنای تاریخی و فرهنگی قابل توجهی نیز         استتتت که در کنار طبیعت زیبا      مناطق زیبا، با فرهنگ و متمدن ایران      

ست. رودخانه های پر آب، قله  شش گیاهی غنی و دریاچه ، چشمه های زیبابرخوردار ا شم نواز ا های آب گرم، حیات وحش، پو ین منطقه های چ

در کنار آثار متعدد تاریخی، معماری، فرهنگی، باستتتانی و مردمان هنر دوستتت، ستتخت کوش و متمدن ، مجموعه کم نظیری را در این خطه از   

ست.       ست که دیدار از آنها برای همه گروه های گردشگری جذاب ا قزوین از جمله مناطق زیبا و با ارزش ایران در کشور ایران به وجود آورده ا

و  و طبیعی  های مذهبیعموماً گردشتتتگران داخلی از جاذدبه اید،نم میگردشتتتگران داخلی و خارجی را جذب   ها استتتت که همواره   همه زمینه  

 .نمایندهای تاریخی و باستانی استان بازدید میجاذبه گردشگران خارجی از

 جاذبه های طبیعی

چندگانگی طبیعت استان که تات تاثیر توپوگرافی خاص و مجاورت با نواحی  . استان قزوین دارای زمستانهای سرد و تابستانهای خنک است

شکل    شمالی و غربی )که به  سیمایی گونه       مرتفع  شبه آلااین انجامیده( و آب و هوای گرم مرکزی ایران  ستم  سی ست  گیری  تنوع   وگون یافته ا

شتتود. دیدار ها و دوستتتداران طبیعت همواره جذاب تلقی میزیستتتی گیاهی و جانوری چشتتم گیری را به وجود آورده که برای اکوتوریستتت 

شگران ایجاد می        سرچشمه   شاط را در دل گرد شادابی و ن ستان موجی از  شهر شان و زیبای نینه رود و خارود در رودبار  صارای   های جو کند و 

طارم  آوج و ماهین شورانگیز گرما رود الموت، منصور  دهد. آبشارهای  های دور از دسترس پیوند می آتشناک و تفتیده بوئین زهرا، نگاه را به افق 

ضع و فروتنی را عینیت می    صخره   شکوه توا شند و  سربلندی را در جان    بخ سای بزکش اوان و دربند اندج غرور و  سمان  زند انگیها بر میهای آ

قاب  نهند عآسمان را پیش روی رهگذران خسته می  گستره آبی آبگیرهای دریابک در شمال قزوین رودک بوئین زهرا و دریابک آوج آیینه ای از   

طالیی الموت، هوبره دشتتت ا... آباد آهوی تیزتک باشتتگل، بزکوهی خشتتچال، طرقه بنفش آبیک، پلنگ رودبار شتتهرستتتان هم نفس با دیگر      

 .موجودات زنده ، الفبای حیات را هجی می کنند و حق زندگی را یادآور می شوند
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  زیارتگاه ها

  ،امامزاده حستتینهای مذهبی و معنوی در این استتتان و تاریک فعالیتهای گردشتتگری شتتده استتت. اع متبرکه موجب پیدایش کانونوجود بق

،  زبیده خاتون ،امامزاده علی شتتکرنابه، امامزاده کمال حیدری، امامزاده عبداهلل فارستتجین ،امامزاده اباذر ،امامزاده استتماعیل ،آمنه خاتون ،پیغمبریه

 ق از جمله زیارتگاههای این استان هستند.زیارتگاه هفت صندوو  ولی ضیا آبادامامزاده 

  تاریخی آثار باستانی  و

سی، از تنوع                در سیا شهر به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و  ست. این  شته ا سی دا سا شکل گیری معماری قزوین، باورهای دینی نقش ا روند 

ست. از قدیمی  معماری ایرانی به لااظ شکل و کالبد برخوردار  ست. تاریخ ساخت تعدادی      ا شمیران ا ستان، مجموعه تاریخی  ترین بناهای تاریخی ا

ه رن های اولیاز ابنیه این مجموعه، به دوران قبل از استتالم باز می گردد. میمون قلعه، قلعه الموت، قلعه لمبستتر و ... از جمله بناهایی هستتتند که درق

د. در اوج ظرافت معماری ایران در دوره سلجوقیان در قزوین نیز آثار ارزشمندی ساخته شد؛ برج های دوگانه  ظهور اسالم در این منطقه شکل گرفتن 

  هایی از مسجد جامع قزوین از آثار این دوره است.تکمیل قسمتو  خرقان

 های معماریمسجدهای قدیمی با ارزش .است ای ارزشمند و بزرگ درآوردهفراوانی و گستردگی بناهای تاریخی، استان قزوین را به صورت موزه

های متعدد و تاریخی باال، مدرستتته های مهم و تاریخی و بازارهای پر رونق با انبوه اجناس و صتتتنایع دستتتتی، حمام ها و آب انبارهای قدیمی، تاه

ستانی منطقه دارد، شهرها، دهستان ها و روستاهای قدیمی با ارزش باالی طب        شان از تمدن با ستانی که ن سراهای خاص دوره  با یعی و تاریخی، کاروان

ها اثر قابل توجه دیگر که هر یک از آنها قادر است ساعت ها بازدید کننده  ها و بندهای تاریخی و دههای نظامی و مسکونی تاریخی، پلصفوی، قلعه

 را سرگرم نموده و تاریخ و تمدن این منطقه را به رخ بکشد.

 صنایع دستی و سوغات

ستی ق    صنایع هنرمندانه این          صنایع د شه و قالی از جمله  شی شت  شی پ ست. خطاطی و تابلوهای خط، نقا زوین از گروه هنرهای تزئینی و هنری ا

نم دوزی، گالبتون، ابریشم کاری، موج بافی، قفل سازی، گیوه دوزی، پن بافی، کاشی سازی، منبت کاری، گچبری و ساعت سازی         استان هستند. نم  

 قزوین هستند که از ارزشهای هنری، تزئینی و مصرفی برخوردارند. از دیگر صنایع استان

مچون ای هاستان قزوین پایتخت خوشنویسی ایران نام نهاده شده است. این استان زادگاه و مال پرورش و رشد هنرمندان خوشنویسی برجسته            

برد بطوریکه نیز از هنرمندان بستتیاری در این حوزه بهره می ملک دیلمی، میرعماد ستتیفی حستتنی قزوینی، ملک مامد قزوینی و ... بوده و امروزه   

 شود.مکتب نگارگری و مینیاتور قزوین از جمله صنایع شاخص ایران در جهان شناخته می

 

 گذاری در بخش گردشگریهای سرمایهمشوق   

 

حداقل ده ، مالی خارجی )فاینانس(در حوزه تأمین ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجیبه منظور   سرمایه گذاری خارجی: -1

  .درصد از سهمیه فاینانس کل کشور باید به امر توسعه طرح های گردشگری و صنایع دستی اختصاص یابد
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 مناطق نمونه گردشگری: -2

های دولتی مکلفند پس از تأسیس   شرکت  موسسات و   ،وزارتخانه ها، سازمان ها در مناطق مستعد کشور، کلیه   « منطقه نمونه گردشگری »با تصویب   

خدمات خود را تا ورودی منطقه با شرایط و نرخ های مصوب در شهرها و روستاهای      به منظور حمایت از سرمایه گذار منطقه نمونه،  منطقه نمونه، 

 .نمایند ئههم جوار منطقه به سرمایه گذاران و بهره برداران ارا

 

 نرخ هتل ها: -3

سال   شد     ۱3۷۱نرخ هتل هایی که از  ضوابط نرخ گذاری معاف می با سیده اند از  ست      ،به بعد به بهره برداری ر سیا بدین معنی که مدیریت هتل با 

 های داخلی خود می تواند به اقتضای شرایط زمانی نرخ مناسب را اعمال نماید.

 

 احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی: -4

بین شتتهری و احداث پایانه های مستتافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای 

سط بخش غیردولتی   سود را از       (، با اولویت تعاونی ها و ایثارگران)تو سهیالت اعتباری بانکی، اقدام و مابه التفاوت نرخ  سبت به تأمین ت بانک ها ن

 نمایند.میمنابع داخلی خود پرداخت 

 :زیست محیطیارزیابی اثرات  -5

بین سازمان حفاظت مایط زیست و سازمان     ه براساس توافقنامه دو جانبه منعقد  ،درخصوص ارزیابی اثرات زیست مایطی پروژه های گردشگری   

 تمهیدات مناسبی به منظور تسهیل در اجرای پروژه های گردشگری اندیشیده شده است. ،میراث فرهنگی

 

 فروش تراکم:واگذاری اراضی ، تغییر کاربری و  -6

 :ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری، با تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگریبه منظور تسریع در امر توسعه هتل 

ار ر اختید، «اجاره به شرط تملیک پنج ساله»سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت  -

 ن قرار دهدسرمایه گذارا

سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استانها و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی  -

 مورد نیاز را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند.

 

زمین مورد نیاز برای موظفند  کشور و سایر وزارتخانه ها و سازمان های ذیربطسازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگل ها و مراتع  -

 «ام شدهای یا تمبه قیمت منطقه»، با معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریرا  احداث تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی

 یند.به گونه ای که موجب تقلیل درآمد عمومی نشود به متقاضیان واگذار نما

 ( به طور فوق العاده مورد بررسی و اقدام قرار خواهد گرفت.5در کمیسیون ماده )، تغییر کاربری اراضی برای استقرار هتل ها -

 در استان قزوین، تغییر کاربری بناهای تاریخی به تاسیسات اقامتی و پذیرایی، به صورت رایگان صورت پذیرد. -تبصره
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توسط سرمایه گذاران به شهرداری  ،اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداریصورت فروش تراکم به عوارض ناشی از تغییر کاربری و  -

 پرداخت خواهد شد. همربوط

 

 تخفیفات بخش صنایع در حوزه گردشگری:  -7

تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تأسیسات مشابه از جمله موسسات داخل تأسیسات جهانگردی، از نظر  -

 .می باشند «تعرفه بخش صنایع»پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول 

تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض بخش صنایع  شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین براساس -

 و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی، فقط در مورد ساختمان مااسبه و دریافت کنند.

 در استان قزوین، سرمایه گذاران احداث هتل، از پرداخت عوارض به شهرداری یا بخشداری های مربوطه معاف هستند. -تبصره -

موظفند برای افزایش زیرینای تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی عوارض مقرر را براساس تعرفه بخش صنعت و با حداکثر  شهرداری ها -

 .تخفیف مااسبه و دریافت کنند

اعم از انشعاب و و فاضالب،  تلفن، تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و دفاتر خدمات مسافرتی از نظر هزینه های سوخت، آب، برق  -

، انواع خدمات بیمه ای، تسهیالت بانکی، حق الثبت، حق التاریر، پذیره، سایر عوارض تقسیط حق اشتراک و هرنوع تسهیالت دیگر مصرف

ای بخش همشمول تعرفهشوند، با تشخیص و تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که بخش صنایع از آن منتفع می

موظفند هزینه های مربوط را فارغ از نوع پروانه ساخت، کاربری مال و میزان مصرف براساس تعرفه  صنایع است و دستگاه های ذیربط

 بخش صنعت مااسبه و دریافت کنند.

باشند، مشمول تعرفه های آب که دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میتأسیسات ایرانگردی و جهانگردی  -

  در بخش صنایع هستند.

 

 معافیت های مالیاتی تاسیسات گردشگری: -8

از طرف مراجع  ۱3۹5درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی که از ابتدای سال  -

افته و در مناطق کمتر توسعه ی« پنج سال»قانونی ذی ربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود، از تاریخ شروع فعالیت به مدت 

 .باشند با نرخ صفر مشمول مالیات می« ده سال»به مدت 

های  دوره برخورداری مااسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای خدماتی موضوع این ماده مستقر در مناطق ویژه اقتصادی یا شهرک -۱تبصره 

 .باشد می« سیزده سال»های صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت  دی و شهرکو در صورت استقرار مناطق ویژه اقتصا« هفت سال»صنعتی 

 

واحدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل  -۲تبصره

باشند، در صورتی که در دوره معافیت، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال 

 نان، در صورت تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان، یک افزایش کارک
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در دوران معافیت، پس از افزایش نیروی کار در هر . گردداضافه می ( دوره برخورداری از مااسبه مالیات با نرخ صفر)سال به دوره معافیت آنان 

 همچنین در صورت کاهش . ل در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافتسا

به استثنای افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی )در سال بعد از برخورداری از این مشوق ( پنجاه درصد)نیروی کار از حداقل افزایش مذکور 

حدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند، مالیات متعلق در وا( می شوند

 .سال کاهش، مطالبه و وصول می شود

باشند، تا شش سال  ربط اخذ کرده پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ۱3۹5کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از سال  -

مالیات بر درآمد ابرازی « پنجاه درصد»از پرداخت ( ۱۴۰۰تا سال ) های مستقیممالیات اصالحی قانون( ۱3۲)ن ماده پس از تاریخ الزم االجرا شد

 .بابت فعالیت های ایرانگردی و جهانگردی به استثنای درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور، معاف می باشند

در اجرای مقررات این ماده، درآمد حاصل از فعالیت تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی مشمول معافیت این ماده بوده و قابل تسری به -تبصره

 .درآمد حاصل از واگذاری تأسیسات مذکور نخواهد بود

گردشگران خارجی یا اعزام زائر به درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط که از مال جذب  -

 .عربستان، عراق و سوریه تاصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد

واحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز )گذاری اقتصادی انجام شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی  سرمایه -

به بعد برای آنها  ۱3۹5/ ۱/ ۱ربط، برای واحدهایی که از تاریخ گذاری از مراجع قانونی ذی  با مجوز سرمایه( اقامتی گردشگری و حمل و نقل

 حسب مورد به شرح« نرخ صفر»پروانه بهره برداری یا مجوز صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده یا می شود، عالوه بر برخورداری از 

 :زیر مورد حمایت قرار می گیرد

تا «  نرخ صفر»گذاری اقتصادی انجام شده، مالیات سال های بعد از دوره مااسبه مالیات با  در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل سرمایه -1

 .ودمااسبه می ش« نرخ صفر»زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با 

گذاری اقتصادی انجام شده، پنجاه درصد مالیات سال های بعد از دوره مااسبه مالیات با نرخ صفر تا  مناطق، معادل سرمایهدر سایر   -2

 .شود مااسبه می« نرخ صفر»زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با 

بابت زمین در واحدهای تولیدی و معدنی مشمول مشوق موضوع این ماده نخواهد بود، لیکن در گذاری انجام شده  سرمایه –۱تبصره 

گذاری انجام شده بابت زمین صرفاً به میزان بهای متراژ  خصوص واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری، سرمایه

 .مشمول مشوق موضوع این ماده می باشد ،صالح تعیین شده در مجوزهای قانونی صادره از مراجع ذی

 .ربط اخذ نموده باشندگذاری مجوز قانونی الزم را از مراجع ذی  واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه -۲تبصره 

 (امتی گردشگری و حمل و نقلواحدهای تولیدی، معدنی و خدماتی بیمارستان ها، هتل ها، مراکز اق)اشخاص حقوقی غیردولتی  -3تبصره 

 ۱3۹5که تاریخ تأسیس و صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج و فروش یا مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع قانونی ذی ربط قبل از سال 

مکان برخورداری از مشوق گذاری مجدد و مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن، ا باشد و همچنین اشخاص صدر این ماده، در صورت سرمایه

گذاری انجام شده متناسب با افزایش  معادل سرمایه ،در صورت عدم افزایش سرمایه. این ماده را دارا می باشند( ۲)و ( ۱)مالیاتی مطابق بندهای 

 .سرمایه به عمل آمده امکان برخورداری از این مشوق را دارند

اند، مالیات متعلق در ه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده استفاده کردهدر صورت کاهش سرمایه ثبت و پرداخت شد -۴تبصره 

 .سال کاهش، مطالبه و وصول می شود
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گذاری و  گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایهگذاری انجام  که سرمایهدرصورتی  -5تبصره 

میزان ده درصد به مشوق این ماده به  گذاری خارجی به ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایهکمک های اقتصادی و فنی 

 .شود نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می

ی از نرخ صفر مالیاتی موضوع صدر ماده گذاری انجام شده بابت ایجاد واحدهای موضوع این ماده در صورت برخوردار سرمایه -6تبصره 

 .از حمایت موضوع این ماده برخوردار نخواهد شد های مستقیممالیات اصالحی قانون( ۱3۲)

 

 اعطاء تسهیالت بانکی: -9

ع صنایحوزه گردشگری که نسبت به سرمایه گذاری مطابق ضوابط و دستورالعمل های سازمان میراث فرهنگی،  هریک از سرمایه گذاران -

 باشند:اقدام نمایند؛ مشمول دریافت تسهیالت می دستی و گردشگری، به شرح ذیل

احداث تاسیسات گردشگری و مصادیق آن: احداث تاسیساتی که به قصد ارائه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به  -۱

 شوند.ظارت بر تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، تاسیس میمسافران یا میهمانان، طبق آیین نامه ایجاد، اصالح، تکمیل، درجه و ن

طرح توسعه: اضافه نمودن و توسعه زیربناهای مربوط به تاسیسات گردشگری که با تایید و مجوز سازمان  میراث فرهنگی، صنایع دستی و  -۲

 گردشگری و با مجوز توسعه صادره توسط شهرداری یا بخشداری صورت خواهد گرفت.

به موزه و تاسیسات گردشگری و هتلهای مستهلک در حال  بدیلازی: مرمت، ترمیم و بازسازی اماکن تاریخی و فرهنگی قابل تاصالح و بازس -

گردد و همچنین توریسم روستایی و عشایری که مورد بهره برداری و هرنوع استفاده ای که منجر به حفظ اثر و احیاء بافت های تاریخی می

 باشند.، صنایع دستی و گردشگری میهدف سازمان  میراث فرهنگی

نرخ تسهیالت، نرخ مصوب بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بوده و تابع قوانین و مقررات بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.  -

سال پرداخت  6سال مشارکت ساخت با بانک، یک سال تنفس و  3سال، شامل  ۱۰دوره مشارکت با بانک عامل )پیشنهاد سازمان( حداکثر 

 باشد.اقساط می

پیشرفت فیزیکی )یا تودیع بخشی از آن به صورت سارده نقدی در بانک  %۲۰از شرایط اولیه جهت معرفی طرح به بانک، داشتن حداقل  -

قه و عدم سوء ساب باشد. ارائه اسناد الزم برای احراز توانایی تامین وثایق مورد نیاز نزد بانک عامل و نداشتن مطالبات غیر جاریمی (عامل

 .نزد بانکهای عامل نیز الزامی است

 

 اعطاء یارنه سود و کارمزد تسهیالت بانکی: -10

دستی و گردشگری  برای راه اندازی یک فعالیت اقتصادی گذاری که با اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایعهای سرمایهکلیه پروژه

از  «معرفی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری»صورتی که جهت اجرای پروژه با  مرتبط، اقدام به سرمایه گذاری نموده اند، در

 ،تسهیالت بانکی برخوردار شده باشند، پس از اتمام پروژه و اخذ پروانه بهره برداری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 شوند.نه میاسود و کارمزد تسهیالت بانکی دریافت یار %۸تا سقف 

 میراث فرهنگی، صنایع دستی و که از بانکهای عامل با معرفی نامه سازمان تمامی سرمایه گذاران بخش تأسیسات گردشگری*مشوق فوق مشمول 

 شود.می تسهیالت دریافت نموده اند، گردشگری
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 گذاری در بخش گردشگریاولویتهای سرمایه

ی این گذارهای مختلف از اولویتهای ستترمایهها در کالسگردشتتگری استتتان احداث اماکن اقامتی، هتل و رستتتورانبا توجه به قابلیتها و توانمندیهای 

باشتتد. قرار داشتتتن استتتان در مستتیرهای مهم ارتباطی کشتتور و عبور حجم بزرگی از مستتافران در ایام مختلف ستتال از این استتتان احداث استتتان می

 سازد.لیت ارائه خدمات در سطح گردشگران داخلی و خارجی را امکاناذیر میهای خدماتی بین راهی با قابمجتمع

اهرود، های شهای آبی در رودخانههای کوهستانی و ورزشهای بالقوه در زمینه ورزشمنطقه نمونه گردشگری در استان و قابلیتها و پتانسیل ۱۷وجود 

 آورد.شگری و خدماتی در این مناطق را بوجود میهای تفریای، گرددریاچه اوان و ... نیز لزوم احداث مجتمع
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 يله گنبد آبگرممنطقه نمونه گردشگری  يجادا عنوان طرح

 اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان قزوين کارفرما یا صاحب طرح

 كيلومتری قزوين 80روستای آبگرم يله گنبد، در  محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری

 هکتار 71 زمین مورد نیاز

 خدمات اقامتی، پذيرايی، تجاری ،تفريحی ، ورزشی، آب درمانی و ... محصول / خدمت

 نفر در سال542000 ظرفیت

 سال 8 طول دوره اجرا 

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 شرح

 منابع مالی مورد نياز داخلی
منابع مالی مورد نياز 
 ميليون ريال خارجی)ميليون يورو(

نرخ يورو به 
 ريال

 ميليون يورو

 0 49.12 57000 2800000 سرمايه ثابت

 0 12.3 57000 700000 سرمايه در گردش

 0 61.42 57000 3500000 سرمايه كل

 اطالعات تماس
اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و  -سرلشگر بابايی، خيابان صنايع دستی آدرس : قزوين، بلوار شهيد 

 گردشگری استان قزوين

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الکترونيک )آدرس ايميل( :        028-33685027فکس: 

 

 شرح پروژه
رشت  –كیلومتري از جاده ترانزیتی قزوین  10شهرستان قزوین در فاصله  واقع در گنبد در دهستان ایالت قاقازان غربی از بخش كوهینروستاي یله

هاى معدنى بی كربناته كلسیك آهن و گازدار خیلى گرم است. استحمام در این آب به دلیل واقع شده است.آب چشمه معدنى یله گنبد از دسته آب

هاى عصبى, مفصلى و رماتیسم موثر است و آشامیدن آن درمان بیمارىوجود گاز كربنیك و گرماى آن, تسكین دهنده و ضد درد است. این آب در 

 اى درماننیز در كار دست اه گوارش, كبد و مجارى صفرا و بیمارى هاى معده اى و روده اى و نیز بیمارى تغذیه اى مؤثر مى باشد, از این آب گرم بر

 بیمارى هاى مختلف چون بیمارى هاى مفصلى و پوستى استفاده مى شود.

وهواي مطبوع و برخوردار از مناظر جذاب طبیعی و گردش ري و تاریخی می باشد گنبد, داراي آببا توجه به اینكه منطقه نمونه گردش ري آب رم یله

نتی زارچه سبا ایجاد منطقه گردش ري در قالب ایجاد كاربري هاي متعدد از جمله اماكن اقامتی براي مسافران, مراكز تفریحی, فروش اهی و تجاري, با

 و ...زمینه توسعه گردش ري منطقه نیز فراهم می گردد.
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 موقعیت پروژه
 كیلومتري قزوین  80روستاي آب رم یله گنبد, در 

 

 مالکیت زمین
 باشد.ها صفر میباشد. لذا هزینه زمین در برآورد هزینهزمین مورد نظر پروژه از اراضی ملی می

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 برداريتخصیص زمین و صدور تمام مجوز هاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهره 

 اعطاي معافیت  از پرداخت برخی از عوارض امور اراضی و شهرداري 

 .هزینه هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه می شود 

 هاي مالیاتی حوزه گردش رياعطاي برخی از معافیت 
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 تونلی و پارك ماهیان زینتی احداث آكواریوم عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 هكتاري قزوین 30زنجان, محدوده زمین  -جنب اتوبان قزوین ,قزوین محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری

 زمین موردنیاز
 متر مربع 10000مساحت كل: 

 متر مربع 2500زیر بنا: 

 محصول / خدمت
هاي آكواریوم, فروش اه هدایا, آتلیه عكس فوري, فروش غذاي ماهی و ... پروژه آكواریوم قزوین شامل بخش

 است.

 نفر  350000  ظرفیت 

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال )دوره مشاركت( 10 ی بهره برداریطول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 ( درصد42.43(درصد   باتورم)29.69: بدون تورم)(IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال3.7بازگشت سرمایه: دوره 

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 5.7 57000 325000 سرمایه ثابت

 0 0.44 57000 25000 سرمایه در گردش

 0 6.14 57000 350000 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت اقتصادي شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 
 

 

 

 شرح پروژه
ه است. از جملزنجان و در همجواري بوستان ملی باراجین قرار گرفته  -سایت در نظر گرفته شده براي آكواریوم قزوین در ضلع شمال اتوبان قزوین

می  هرنقاط قوت آن تعداد باالي افراد مراجعه كننده به بوستان باراجین و همچنین قرارگیري در كنار مجموعه فرهن ی, ورزشی و پذیرایی تاالر ش

 گذاري خواهد شد.هاي سرمایهباشد كه از این حیث محدودیتی براي احداث ساختمان وجود ندارد و باعث  كاهش هزینه

اي از این مسافران, از جاده سایت مورد نظر براي آكواریوم گذر كنند. بخش عمدهمیلیون گردش ر از شهر قزوین دیدن می 1.5طور متوسط ساالنه  به

ایت آكواریوم هزار خودرو از اتوبان مقابل س 65نفر و در سایر روزهاي هفته روزانه  7500خواهند نمود, بدین صورت كه در دو روز پایانی هفته در حدود 

 اي براي شهر قزوین و آكواریوم ایجاد نمایدتواند شانس و موقعیت ویژهنمایند, كه میهاي شهر قزوین و ... گذر میهزار خودرو عبوري از شریان 150و 

 و خود را به عنوان  مقصدي براي مسافران و گردش ران تثبیت نماید.
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 موقعیت پروژه
 باشد. زنجان و دی ري از سوي بلوار نخب ان می-دسترسی این زمین از دو مسیر, یكی از سمت اتوبان قزوین

 
 
 مالکیت زمین 

باشد. همچنین این زمین ها به طور كلی جزئی هكتاري قرار داشته كه مالك زمین شهرداري قزوین می 30زمین پروژه در محدوده اراضی موسوم به 

 .باشندن میاز بوستان باراجی

 

 

 برآورد درآمدها  
 هزار ریال 400 میان ین درآمد به ازاي هر نفر

 نفر 350000 روز سال 350تعداد بازدید در 

 میلیون ریال 140000 درآمد سال اول

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح    
 تأمین زمین و جوازساخت 

 تسهیل در دریافت وام بانكی 

  , گذار پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایهارائه مشاوره , نظرات 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي موجود در بستهمطالعات و بررسی 
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 احداث مجموعه چند منظوره پارك آبی عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 دانش اه آزاد اسالمی قزوینزنجان, جنب -اتوبان قزوین محل اجرا

 BOTروش  روش سرمایه گذاری 

 متر مربع 15000 زمین موردنیاز

 - محصول / خدمت

 - ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا

 سال 18 ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد 31.69: (IRR)رخ بازگشت داخلی ن

 سال 5.39دوره بازگشت سرمایه: 

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 2.6 57000 148545 سرمایه ثابت

 0 0.11 57000 6638 سرمایه در گردش

 0 2.71 57000 155183 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 قزوین گذاري و مشاركت شهرداريمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

اسییت به گونه اي كه با طراحی  موجود آبی هايپارك از متفاوت بصییورت آبی پارك ارائه خدمات و طراحی پروژه, این اصییلی هدفشرح پروژه:  

این پروژه شیامل    .هاي موجود عمل نمایدمنحصیر به فرد به عنوان مجموعه اي پیشیرو در سیطح اسیتان قزوین و كشیور در رقابت با سیایر مجموعه       

VIهاي پذیرایی و خدماتی, تجاري, سالمت و درمانی, بخش P باشد, تفریحی و آبی می. 
 

ساحت  موقعیت پروژه :  شمالی اتوبان قزوین    30زمین مورد نظر با م ضلع  سالمی واحد قزوین واقع     -هكتار در  ش اه آزاد ا زنجان و در مجاورت دان

 از زمین به مجموعه فرهن ی ورزشی پذیرایی تاالر شهر اختصاص یافته است. بخشی  .شده است
 :توان به موارد زیر اشاره كردهاي شاخص این زمین میازویژگی

 مجاورت با اتوبان•

 همجواري با بوستان ملی باراجین•

 مجاورت با دانش اه•

 مجاورت بامركز رشد واحدهاي فناوري دانش اه آزاد قزوین•

 پارك علم و فناوري امام خمینیت با مجاور•

 اختصاص بودجه چندمیلیاردي توسط شهرداري جهت دسترسی به زمین•

 .باشددقیقه می20كیلومتر و زمان متوسط آن10پارك آبی( تا مركزشهرقزوین(فاصله این محدوده 
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 مالکیت زمین :

 باشد. اختیار شهرداري می هكتاري واقع شده و در 30زمین مورد نیاز پروژه كه در زمین موسوم به 

 

 برآورد درآمدها

 اجاره بها ماهانه شرح

 )هزار ریال(

تعداد مراجعه در 

 روز( 310)سال 

 ارزش واحد

 )هزار ریال(

 ارزش کل

 )هزار ریال(

 32550000 350 93000 300 درآمد از پارك آبی  

 480000 - - 40000 كافی شاپ

 1800000 - - 150000 اجاره بخش سالمت

 480000 - - 40000 اجاره فست فود

 660000 - - 55000 اجاره رستوران سنتی

 720000 - - 60000 اجاره باغ رستوران

 750000 50 15000 50 ترامپولین

 gift shop 40000 - - 480000اجاره 

 480000 - - 40000 اجاره عكاس خانه

 1200000 50 24000 80 مبارزه با تفنگ آبی

 1260000 70 18000 60 مرواریدمخزن شكار 

 660000 - - 55000 بعدي 5اجاره سینما 

 41520000 جمع

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح

 تأمین زمین وجواز ساخت 

 تسهیل دریافت وام بانكی 

 گذارارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 گذاري فعلی)مطالعات امكانسنجی طرح(موجود در بسته سرمایههاي ارائه مطالعات و بررسی 
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 مجموعه تاریخی سعدالسلطنه  -برداري از حمام تاریخی رضوي مرمت و بهره عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 خیابان امام خمینی , مجموعه سعدالسلطنه ،قزوین  محل اجرا

  BOT , BOLT روش سرمایه گذاری 

 مترمربع 1820حمام سنتی رضوي به مساحت  زمین مورد نیاز

 گردش ري -خدمات  تفریحی محصول / خدمت

 - ظرفیت

 سال 2مدت ساخت و مرمت  طول دوره اجرا 

 سال 18 طول دوره بهره برداری

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 

 درصد 22.03( BOLTدرصد    ) 27.11( BOT: )(IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال 7.83( : BOLT)  سال 6.28(: BOTدوره بازگشت سرمایه )

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال ریالمیلیون خارجی)میلیون یورو(

 0 0.38 57000 22169.6 سرمایه ثابت

 0 0 57000 0 سرمایه در گردش

 0 0.38 57000 22169.6 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

 شرح پروژه 
باشد كه به منظور حفظ این بناي تاریخی, شهرداري قزوین در نظر دارد اقدام به جذب گرمابه رضوي بخشی از مجموعه تاریخی سعدالسلطنه می

برداري از این گرمابه به صورت تأسیس حمام, سونا, جكوزي, نوشكده, باش اه ورزشی و ... نماید. محصول پروژه شامل گذار جهت مرمت و بهرهسرمایه

 باشد. پاش, سلمانی, مجموعه ورزشی و .... میكده, تونل مهمركز آب درمانی, جكوزي سنتی, سونا, پذیرایی, نوش
 

 موقعیت پروژه
 يباشد. كاروانسراي سعدالسلطنه در قلب محدودهسلطنه در شهر قزوین واقع شده و دسترسی اصلی آن از خیابان امام خمینی میمجموعه سعدال

 تاریخی شهر قزوین و در میان بازار و سردر عالی قاپو )عمارت تاریخی( قرار دارد. 
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 مالکیت زمین 
باشد و هاي الزم در حمام رضوي موجود میآنجایی كه زمین و فضاي مورد نیاز جهت ایجاد كاربريباشد. از مالكیت زمین در اختیار شهرداري می

 نیازي به تهیه و خرید زمین وجود ندارد, هزینه زمین در این برآورد معادل صفر است.

 

 برآورد درآمدها

قیت اجاره ماهانه  شرح

 )هزار ریال(

قیمت اجاره ساالنه )هزار 

 ریال(

 1020000 89000 درمانی, سونا, جكوزياستخر آب 

 480000 65000 حمام و حوض و دوش

 960000 85000 مجموعه ورزشی

 84000 75000 اسپا و سالمت

 18000 2900 اتاق مشت و مال

 780000 69000 مركز طب سنتی, مركز آموزش, گالري و سلمانی

 24000 2300 نوش كده

 4658400 388200 جمع

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح مشوق
 

   )تخصیص زمین سعدالسلطنه )حمام رضوي 

 ارائه جواز ساخت و مرمت بنا 

 دریافت وام بانكی تسهیل 

 گذارارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 سنجی طرح(ت امكانگذاري فعلی )مطالعاهاي سرمایههاي موجود در بستهمطالعات و بررسی 
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 مجموعه تاریخی سعدالسلطنه -برداري از حمام تاریخی سعدیه مرمت و بهره عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 خیابان امام خمینی, مجموعه تاریخی سعدالسلطنه, قزوین محل اجرا

 BOT , BOLT گذاری روش سرمایه

 باشد.متر مربع می721سنتی سعدیهحمام مساحت زمین  زمین موردنیاز

 گردش ري -خدمات تفریحی محصول / خدمت

 - ظرفیت 

 سال2مدت ساخت و مرمت  طول دوره اجرا

 سال 18 بهره برداری  یطول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 درصد 19.85(:BOLT)درصد20.22(:BOT: )(IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال9.16 (:BOLTسال)8.23(: BOTدوره بازگشت سرمایه:)

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو یورو به ریال نرخ میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.13 57000 7655.48 سرمایه ثابت

 0 0 57000 0 سرمایه در گردش

 0 0.13 57000 7655.48 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

 شرح پروژه
به منظور, حفظ این بناي تاریخی, شهرداري قزوین بافت تاریخی شهر , بازار تاریخی و همجوار با مجموعه سعدالسلطنه است.  داخل این گرمابه واقع در

هاي متعددي از جمله سالن مراسم, ایجاد ایجاد كاربريبرداري از این گرمابه به صورت مرمت و بهرهگذار, جهت در نظر دارد اقدام به جذب سرمایه

 فضاي نمایش اهی و فضاي فروش اهی نماید. 

 

 موقعیت پروژه

دوده لطنه در قلب محباشد. كاروانسراي سعدالسمجموعه تاریخی سعدالسلطنه در شهر قزوین واقع شده و دسترسی اصلی آن  از خیابان امام خمینی می

 قاپو )عمارت تاریخی( قرار دارد. تاریخی شهر قزوین و در میان بازار و سر در عالی
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 مالکیت زمین
باشد و هاي الزم در حمام سعدیه موجود میباشد. از آنجایی كه زمین و فضاي مورد نیاز جهت ایجاد كاربريمالكیت زمین در اختیار شهرداري می

 ي زمین در این برآورد معادل صفر خواهد بود.به تهیه و خرید زمین وجود ندارد, لذا هزینهنیازي 

 

 برآورد درآمدها
 

 قیمت اجاره ساالنه )هزارریال( قیمت اجاره ماهیانه )هزار ریال( شرح 

 300000 25000 فضای نمایشگاهی 

 336000 28000 طراحی و تشریفات ازدواج

 456000 38000 نگارستان پوشاك

 480000 40000 کافه بام 

 1572000 131000 جمع

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
  )تخصیص سعدالسلطنه )حمام سعدیه 

  ارائه جواز ساخت و مرمت بنا 

   تسهیل دریافت وام بانكی 

 گذاريارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

  گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح(هاي سرمایههاي الزم در بستهبررسیوجود مطالعات و 
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 تبدیل بناي تاریخی خانه اسدي )به همراه خانه خطیبی ( به مجتمع اقامتی و پذیرایی عنوان طرح

 اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 25قزوین,خیابان مولوي, كوچه صالحیه, كوچه خطیبی, پالك  محل اجرا

 BOT گذاریروش سرمایه

 مترمربع  515و مساحت اعیان  350خانه خطیبی: مساحت عرصه  زمین مورد نیاز 

 مترمربع  775و مساحت اعیان  500خانه اسدي: مساحت عرصه 

 خدمات اقامتی و پذیرایی محصول / خدمت

 سال نفر در 31000 ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(
نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 1.3 57000 74000 سرمایه ثابت

 0 0.17 57000 10000 سرمایه در گردش

 0 1.47 57000 84000 سرمایه كل

 اطالعات تماس

اداره كل میراث فرهن ی, –آدرس : قزوین, بلوار شهید سرلش ر بابایی, خیابان صنایع دستی 

 صنایع دستی و گردش ري استان قزوین

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :        028-33685027فكس: 

 

 شرح پروژه
وجه باشد. اما با تهاي سازمان میراث فرهن ی و صنایع دستی و گردش ري میفرهن ی از رسالت–حفاظت و ن هداري از آثار و ابنیه ارزشمند تاریخی 

هاي باالیی را به خود صرفه نبوده و هزینهها از نظر اقتصادي مقرون به هاي تاریخی, مرمت و ن هداري این نوع ابنیهبه نوع كاربري برخی از ابنیه

توان عالوه بر حفاظت از این آثار و میراث ملی و تاریخی استفاده از آنها هاي تاریخی میدهند. با توجه به این مهم با تغییر كاربري ابنیهاختصاص می

  را نیز اقتصادي و درآمدزا نمود.

ر است. از ویژگی هاي منحصبوده  ازجمله این بناها خانه صد ساله اسدي است كه متعلق به یكی از تجار بزرگ شهر قزوین, به نام حاج علی اصغراسدي 

 پروژه  یك به فرد این خانه تاریخی, قرار گرفتن آن در مجاورت دو خانه تاریخی خطیبی و زینلی است كه امكان واگذاري هر سه خانه تاریخی به صورت
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هایی جهت اقامت مسافرین,  مدیریت, ن هبانی, واحد فراهم می باشد. از فضاهاي عملكردي قابل اجرا در این مكان تاریخی می توان به ایجاد اتاق

 ارتباطات, رستوران سنتی,آشپزخانه و ... اشاره كرد.

 آن دولتی )میراث( است و نیاز به مرمت دارد.مالكیت  –مترمربع  515و مساحت اعیان  350خانه خطیبی: مساحت عرصه 

 مالكیت آن دولتی )میراث( است و نیاز به مرمت دارد. –مترمربع  775و مساحت اعیان  500خانه اسدي: مساحت عرصه 

 

 موقعیت پروژه
 25پالك  -كوچه خطیبی -كوچه صالحیه -خیابان مولوي -قزوین

 

 مالکیت زمین
 باشد.باشد. لذا هزینه زمین در برآورد هزینه ها صفر میفرهن ی,صنایع دستی و گردش ري میزمین مورد نظر در مالكیت میراث 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 بردارياختصاص زمین و صدور تمام مجوز هاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهره 

 اعطاي معافیت  از پرداخت برخی از عوارض امور اراضی و شهرداري 

 اي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه می شود.هزینه ه 

 اعطاي برخی از معافیت هاي مالیاتی حوزه گردش ري 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 احداث دهكده توریستی و شهرك ویالیی تفریحی  عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 زرشك منطقه نمونه گردش ري كامان و -قزوین محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری 

 متر مربع 350000 زمین موردنیاز

 و اقامتیخدمات گردش ري, تفریحی  محصول / خدمت

 نفر  2500 ظرفیت 

 سال ساخت 2 طول دوره اجرا

 سال 8 ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 درصد 26.83: (IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال 5.82دوره بازگشت سرمایه: 

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 4.3 57000 249374 سرمایه ثابت

 0 0.16 57000 9160 سرمایه در گردش

 0 4.46 57000 258534 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینسرمایهمعاونت 

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

 شرح پروژه

اي طبیعی هباشد كه در فصول مختلف تابستان و زمستان از جاذبههاي كوهستانی نزدیك به شهر قزوین میمنطقه كامان و زرشك از مهمترین تفرج اه

. منطقه, اما این مكان فاقد امكانات گردش ري الزم استاین زیبایی برخوردار است. علیرغم استقبال گردش ران برون استانی و درون استانی از طبیعت 

ح باشد. طرن میگذاري شهرداري قزویهاي سرمایهبنابراین طرح دهكده توریستی كامان و زرشك جهت توسعه امكانات گردش ري منطقه از اولویت

هاي زمستانی, مجتمع اقامت )هتل( كوهستان, فضاي پذیرایی روباز, رستوران سنتی, امكانات تفریحی شامل موتور برف سواري, شامل احداث كلبه

باشد. از جمله كمپینگ, دامنه پیمایی و خدمات متعدد از جمله پاركینگ, مركز امداد, جای اه سوخت, مراكز تجاري و فروش اهی, مسجد و ... می

ارگانیك ماهان كه داراي امكانات تفریحی شامل  -سنتی -آبرود و دهكده گردش ريهاي داخلی پروژه می توان به  دهكده گردش ري نمكنمونه

 سواري, اتومبیل, رستوران سنتی, بازی اه كودك, امكانات پذیرایی سنتی مانند دمنوش و شربتخانه می باشد, اشاره نمود. اسب

  عیت پروژه موق
كیلومتري شمال شهر قزوین در امتداد  18منطقه نمونه گردش ري كامان و زرشك در بخش مركزي از شهرستان قزوین قرار دارد. این منطقه در فاصله 

هاي زیبا و آب و هواي اندازو در دامنه كوه كافر میدان واقع شده و به همین جهت داراي چشم جاده قزوین به رودبار شهرستان از توابع استان قزوین

 كند. رازمیان امكان دسترسی به محدوده را فراهم می -رود. در حال حاضر جاده بهرام آبادمناسب و مكانی براي گذران اوقات فراغت به شمار می
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 فواصل حدودي محدوده :

 كیلومتر 8/30فاصله بین منطقه گردش ري زرشك و كامان تا مركز شهر قزوین : 

 كیلومتر 0/18منطقه گردش ري زرشك و كامان و بوستان باراجین )فدك( : فاصله بین 

 
 

 مالکیت زمین
 باشد. باشد. لذا هزینه آن در برآوردهاي مالی صفر میمالك زمین شهرداي قزوین می

 

 برآورد درآمدها
 باشد.برداري قابل وصول میست كه از سال اول بهرهبراي هر یك از فضاهاي احداث شده در مجموعه بر اساس اجاره ماهیانه مبلغی تعیین گردیده ا

 درآمد تخمینی ماهیانه و سالیانه اجاره به شرح جدول زیر می باشد:

 قیمت اجاره ساالنه)هزار ریال( قیمت اجاره ماهانه)هزار ریال( شرح ردیف

 3000000 250000 مراكز درمانی 1

 1800000 150000 استخر آب گرم  2

 720000 60000 سالن همایش و نمایش اه  3

 1440000 120000 رستوران و كافه سالمت  4

 720000 60000 بازارچه سالمت و ارگانیك  5

 660000 55000 مینی گلف  6

 696000 58000 تنیس سرپوشیده  7

 588000 49000 اسكواش  8

 15600000 1300000 هتل كوهستان  9

 1440000 120000 هرم هیجان  10

 21600000 1800000 ویالهاي كوهستانی  11

 1740000 145000 باغ رستوران پرندگان 12

 50004000 4167000 جمع 
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 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
  تخصیص زمین و جواز ساخت 

  تسهیل دریافت وام بانكی 

  گذار سرمایهارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي موجود در بستهمطالعات و بررسی 
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 احداث فود كورت منطقه نمونه گردش ري باغ تابان عنوان طرح

 شركت توسعه اندیشان همراه قزوین شرکت سرمایه پذیر

 قزوین, روستاي رشتقون, منطقه نمونه گردش ري باغ تابان, مجاورت ورودي جاده اصلی الموت محل اجرا

 باشد.گذاري )مشاركت( میمشاركت سهمی , تامین سرمایه مورد نیاز بر عهده متقاضی سرمایه روش سرمایه گذاری

 طبقه 2مترمربع و در  1294ساختمان فود كورت با زیربناي  زمین مورد نیاز

 خدمات پذیرایی محصول / خدمت

 نفر  در سال 15000 ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا

 توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(
نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.4 57000 23200 سرمایه ثابت

 0 0.15 57000 8000 سرمایه در گردش

 0 0.55 57000 31200 سرمایه كل

 شركت توسعه اندیشان همراه قزوین-چهار راه عمران -قزوینآدرس :  اطالعات تماس

 09127816440محمد سعید رئوفی, مدیرعامل شركت: تلفن همراه : 
 

 

 شرح پروژه
موافقت  1391مصوب و در سال  1389هكتار, واقع در شهرستان قزوین, روستاي رشتقون, در سال  47منطقه نمونه گردش ري باغ تابان به مساحت 

 نامه تاسیس آن صادر گردیده است. این منطقه تنها منطقه نمونه گردش ري كشور با مالكیت خصوصی می باشد و مطالعات طرح جامع منطقه نمونه

مصوبه كارگروه میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري, كارگروه امور زیربنایی و شهرسازي استان و همچنین شوراي برنامه ریزي و توسعه  داراي

 استان می باشد. 

 1294زیربناي فود كورت واقع در منطقه نمونه از ابنیه فاز یك منطقه بوده و در مرحله اخذ پروانه ساختمانی می باشد. ساختمان فود كورت با 

طبقه طراحی گردیده است. در این پروژه امكان عرضه متنوع انواع غذاهاي سنتی و فست فود فراهم می باشد و طراحی بام سبز آن  2مترمربع و در 

غرفه عرضه  21با امكان دسترسی مستقل به محوطه و چشم انداز وسیع شهر قزوین از ویژگی هاي منحصر بفرد این پروژه می باشد. در این پروژه 

مترمربع و سایر فضاهاي خدماتی و پشتیبانی و  400مترمربع, سالن سرو غذا به مساحت  300غرفه داخلی( به مساحت  8غرفه خارجی و  13غذا ) 

 همچنین پاركینگ اختصاصی, آبنما و ... پیش بینی شده است.
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 موقعیت پروژه
 بان, مجاورت ورودي جاده اصلی الموتمنطقه نمونه گردش ري باغ تا -روستاي رشتقون -قزوین

 

 مالکیت زمین
 باشد.هاي شركت سرمایه پذیر می باشد. لذا از آوردهزمین مورد نظر در مالكیت  شركت توسعه اندیشان همراه قزوین می

 

 های شرکت سرمایه پذیرجهت اجرای طرحمشوق
 تامین زمین از سوي شركت سرمایه پذیر به عنوان آورده شركت 

  مجوز هاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهره برداري از سوي شركت سرمایه پذیراخذ 

 پذیر انجام شده است.مطالعات امكانسنجی طرح از سوي شركت سرمایه 
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 تبدیل بناي تاریخی كاروانسراي آوج به مجتمع اقامتی و پذیرایی عنوان طرح

 اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین طرحکارفرما یا صاحب 

 داخل شهر آوج -شهرستان آوج محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری 

 متر می باشد.  3660هكتار و زیر بناي آن  1مساحت زمین  زمین مورد نیاز 

 پذیرایی و خدمات اقامتی محصول / خدمت

 تخت( 40)تعداد تخت هاي پیشنهادي:  نفر در سال 14600اقامت   ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.32 57000 18150 سرمایه ثابت

 0 0.03 57000 2000 سرمایه در گردش

 0 0.35 57000 20150 سرمایه كل

 اطالعات تماس

اداره كل میراث فرهن ی,  –آدرس : قزوین, بلوار شهید سرلش ر بابایی, خیابان صنایع دستی

 صنایع دستی و گردش ري استان قزوین

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :        028-33685027فكس: 
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 شرح پروژه
وجه باشد. اما با تهاي سازمان میراث فرهن ی و صنایع دستی و گردش ري میفرهن ی از رسالت–حفاظت و ن هداري از آثار و ابنیه ارزشمند تاریخی 

-هاي باالیی را ایجاب میها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و هزینهمرمت و ن هداري این نوع ابنیههاي تاریخی, به نوع كاربري برخی از ابنیه

توان عالوه بر حفاظت از این آثار و میراث ملی و تاریخی, استفاده از آنها را نیز هاي تاریخی مینماید. اما با توجه به این مهم با تغییر كاربري ابنیه

 زا نمود. اقتصادي و درآمد

هایی است كه در مسیرهاي اصلی كشور به دستور شاه عباس احداث و در زمان پادشاه شاه صفی پایان كاروانسراي شاه عباسی شهر آوج از منزل اه

 یافت. بناي تاریخی كاروانسراي آوج نیز با توجه به موقعیت مكانی قابلیت تبدیل به مركز اقامتی و پذیرایی را دارد.

 

 وژهموقعیت پر

 داخل شهر آوج واقع شده است. -ساختمان مورد نظر در شهرستان آوج

 

 

 مالکیت زمین
 باشد. لذا هزینه زمین در برآورد هزینه ها صفر می باشد.ساختمان مورد نظر پروژه در مالكیت سازمان میراث فرهن ی,صنایع دستی و گردش ري می

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 زمین و صدور تمام مجوز هاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهره برداري تخصیص 

 اعطاي معافیت  از پرداخت برخی از عوارض امور اراضی و شهرداري 

 .هزینه هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه می شود 

 اعطاي برخی از معافیت هاي مالیاتی حوزه گردش ري 
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 تبدیل بناي تاریخی كاروانسراي پیچه بن به مجتمع اقامتی و پذیرایی عنوان طرح

 اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 تنكابن -جاده قزوین 130كیلومتر  -شهرستان قزوین محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری

 - زمین موردنیاز

 پذیراییو   خدمات اقامتی خدمتمحصول / 

 نفر در سال  5500اقامت   ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 یورو میلیون

 0 0.12 57000 7000 سرمایه ثابت

 0 0.02 57000 1000 سرمایه در گردش

 0 0.14 57000 8000 سرمایه كل

 اطالعات تماس

 اداره كل میراث فرهن ی, –آدرس : قزوین, بلوار شهید سرلش ر بابایی, خیابان صنایع دستی  

 صنایع دستی و گردش ري استان قزوین

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :        028-33685027فكس: 
 

 شرح پروژه
الیه ارتفاعات الموت, هم مرز با استان مازندران كیلومتري قزوین و  در منتهی 130كاروانسراي پیچه بن از كاروانسراهاي دوره شاه عباس است كه در 

 تنكابن فراهم می گردد. -دسترسی به آن از جاده قزوینقرار دارد و به وسیله یك جاده محلی امكان 

هاي گردش ري از جمله اقامت اه, پاركینگ و امكانات رفاهی از مشكالت منطقه پیچه بن علیرغم داشتن جاذبه هاي طبیعی بی نظیر فقدان زیرساخت

 ظر ها از ناروانسراي پیچه بن, مرمت و ن هداري این نوع ابنیههاي تاریخی از جمله كمی باشد. از سوي دی ر  باتوجه به نوع كاربري برخی از ابنیه
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نماید. لذا با  تغییر كاربري این كاروانسرا  و تبدیل آن به مركز اقامتی و پذیرایی, عالوه هاي باالیی را ایجاب میاقتصادي مقرون به صرفه نبوده و هزینه

 منطقه را نیز می توان فراهم نمود.بر حفاظت از این اثر تاریخی, بستر توسعه گردش ري در 

 

 موقعیت پروژه

 تنكابن  -جاده قزوین 130كیلومتر  -شهرستان قزوین

 

 مالکیت زمین
 باشد. لذا هزینه زمین در برآورد ساختمان مورد نظر پروژه در مالكیت سازمان میراث فرهن ی,صنایع دستی و گردش ري می

 باشد.ها صفر میهزینه

 

 

 جهت اجرای طرح های کارفرمامشوق
 تخصیص زمین و صدور تمام مجوز هاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهره برداري 

 اعطاي معافیت  از پرداخت برخی از عوارض امور اراضی و شهرداري 

 .هزینه هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه می شود 

 اعطاي برخی از معافیت هاي مالیاتی حوزه گردش ري 
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 تبدیل بناي تاریخی كاروانسراي بین راهی هجیب به مجتمع اقامتی و پذیرایی عنوان طرح

 اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 ساوه–زهرا كیلومتري از بوئین زهرا در جاده بوئین 50شمال غرب روستاي هجیب به فاصله محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 4884 زمین مورد نیاز

 خدمات اقامتی, پذیرایی محصول / خدمت

 تخت( 40نفر در سال )تعداد تخت هاي پیشنهادي:  14600اقامت   ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز

 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.3 57000 17200 سرمایه ثابت

 0 0.05 57000 3000 سرمایه در گردش

 0 0.35 57000 20200 سرمایه كل

 اطالعات تماس

اداره كل میراث فرهن ی,  –آدرس : قزوین, بلوار شهید سرلش ر بابایی, خیابان صنایع دستی 

 صنایع دستی و گردش ري استان قزوین

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :        028-33685027فكس: 
 

 

 شرح پروژه
توجه  باشد, كه باهاي سازمان میراث فرهن ی و صنایع دستی و گردش ري میفرهن ی از رسالت –حفاظت و ن هداري از آثار و ابنیه ارزشمند تاریخی 

نماید. یی را ایجاب مهاي باالیها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و هزینههاي تاریخی, مرمت و ن هداري این نوع ابنیهبه نوع كاربري برخی از ابنیه

توان عالوه بر حفاظت از این آثار و میراث ملی و تاریخی استفاده از آنها را نیز اقتصادي و هاي تاریخی میاما با توجه به این مهم با تغییر كاربري ابنیه

 درآمدزا نمود.
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 1000مساحت كاروانسرا  یخی به ثبت ملی رسیده است. بناي تاریخی هجیب از یادگارهاي ارزشمند دوره صفویه است كه در فهرست آثار تار

د. از جمله شمترمربع می باشد و بناي تاریخی كاروانسراي هجیب نیز با توجه به موقعیت مكانی قابلیت تبدیل به مركز اقامتی و پذیرایی را دارا می با

گ, جای اه پمپ گاز و بنزین, مسجد, ن هبانی, سرویس هاي فضاهاي عملكردي قابل اجرا در طرح فوق می توان به  ایجاد فضاهایی چون كمپین

 بهداشتی, تعمیرگاه, فضاي بازي كودكان و ... اشاره نمود.

 

 موقعیت پروژه

 ساوه واقع شده است.–كیلومتري از بوئین زهرا در جاده بوئین زهرا50ساختمان مورد نظر در شمال غرب روستاي هجیب به فاصله

 

 مالکیت زمین
 باشد. لذا هزینه زمین در برآورد مورد نظر پروژه در مالكیت سازمان میراث فرهن ی,صنایع دستی و گردش ري میساختمان 

 باشد.ها صفر میهزینه

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 تخصیص زمین و صدور تمام مجوز هاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهره برداري 

 از عوارض امور اراضی و شهرداري اعطاي معافیت  از پرداخت برخی 

 .هزینه هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه می شود 

 اعطاي برخی از معافیت هاي مالیاتی حوزه گردش ري 
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 احداث كمپ گردش ري اوان عنوان طرح

 گردش ري استان قزویناداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و  کارفرما یا صاحب طرح

 الموت شرقی, دریاچه اوان -جاده قزوین 85شهرستان قزوین,كیلومتر  محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 1600هكتار  با زیربناي  5/2 زمین مورد نیاز

 

 خدمات اقامتی, پذیرایی وتفریحی محصول / خدمت

 نفر در سال 215000 ظرفیت 

 سال 4 طول دوره اجرا 

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.35 57000 20200 سرمایه ثابت

 0 0.08 57000 4500 سرمایه در گردش

 0 0.43 57000 24700 سرمایه كل

 اطالعات تماس

اداره كل میراث فرهن ی,  –آدرس : قزوین, بلوار شهید سرلش ر بابایی, خیابان صنایع دستی 

 صنایع دستی و گردش ري استان قزوین

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :        028-33685027فكس: 
 

 پروژهشرح 
مترمربع در ارتفاع متوسط  70000روستاي اوان ,وربن, زواردشت و زرآباد واقع شده است, این دریاچه با وسعتی حدود  4دریاچه زیباي اوان در حلقه 

ظیر در منطقه, نهاي طبیعی بیمتري از سطح آب دریا قرار دارد و یكی از مناطق گردش ري استان قزوین به شمار می رود. علیرغم وجود جاذبه1800

هدف  ضعف در ارائه خدمات اقامتی و پذیرایی و كمبودهاي موجود در این زمینه, از مهمترین موانع توسعه گردش ري در این منطقه  بوده است. لذا

 باشد.طرح, احداث كمپ اقامتی در این منطقه می

 200مترمربع, فست فود به مساحت  300ان سنتی به مساحت مترمربع, رستور 30سوئیت اقامتی هر یك به مساحت  20در كمپ اوان , تعداد 

هاي بهداشتی, نمازخانه, مترمربع, ساختمان مدیریت و ن هبانی, سرویس 100مترمربع, پای اه سالمت به مساحت  100مترمربع, كافی شاپ به مساحت 

5 
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متر  1600سازي و ... مجموعاً به متراژ ضاي بازي روباز, محوطهسكوي چادر, ف 12آالچیق و  24مترمربع,  تعداد  20واحد تجاري هریك به متراژ 

 شود.بینی میزیربنا, پیش

 

 موقعیت پروژه
 الموت شرقی, دریاچه اوان  -جاده قزوین 85شهرستان قزوین,كیلومتر 

 

 مالکیت زمین
 باشد. قسمتی از زمین مورد نظر پروژه در مالكیت سازمان میراث فرهن ی,صنایع دستی و گردش ري می

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 برداريهاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهرهتخصیص زمین و صدور تمام مجوز 

 اعطاي معافیت  از پرداخت برخی از عوارض امور اراضی و شهرداري 

 شود.هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه میهزینه 

 مالیاتی حوزه گردش ريهاي اعطاي برخی از معافیت 
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 زهرا  تكمیل كمپینگ گردش ري بویین عنوان طرح

 اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 زهرازهرا, داخل پارك آق امام بویینشهرستان بویین محل اجرا

 BOT گذاریروش سرمایه

 مترمربع 21277 زمین مورد نیاز 

 خدمات اقامتی, پذیرایی و تفریحی محصول / خدمت

 نفر در سال  58765 ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا 

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 میلیون ریال یورو(خارجی)میلیون 
نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.19 57000 10900 سرمایه ثابت

 0 0.01 57000 600 سرمایه در گردش

 0 0.20 57000 11500 سرمایه كل

 اطالعات تماس

اداره كل میراث فرهن ی,  -آدرس : قزوین, بلوار شهید سرلش ر بابایی, خیابان صنایع دستی 

 گردش ري استان قزوین صنایع دستی و

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الکترونیک )آدرس ایمیل( :        028-33685027فکس: 

 

 شرح پروژه
, از پروژه هاي عمرانی  اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین %58زهرا با پیشرفت فیزیكی كمپینگ گردش ري بویین

میلیون ریال,  3270آغاز و  فاز اول آن با صرف  1389مترمربع, در سال  21277رود,  كه عملیات اجرایی آن, در زمینی به مساحت به شمار می

نفر, تعداد  5مترمربع و با ظرفیت  70سوییت اقامتی, هر یك به مساحت  3اعتبارات ملی و استانی به پایان رسیده است. پروژه در حال حاضر شامل 

مترمربع شامل نمازخانه و  233بهداشتی به مساحت  -نفر, یك مجتمع خدماتی 8مترمربع و با ظرفیت  20ادر, هریك به مساحت سكوي چ 14



136 

 

متر  200سازي پروژه شامل ( می باشد. محوطه%85سیسات )جمعا با پیشرفت فیزیكی أسرویس بهداشتی, دو واحد تجاري, اتاق سرایداري و اتاق ت

 باشد.زهرا میارچینی به همراه نرده, انجام شده است. شایان ذكر است زمین پروژه تحت مالكیت شهرداري بویینمتر دیو400كشی و فنس

باب سوییت اقامتی, ساختمان  5باشد: رستوران, سالن اجتماعات, ساختمان اداري, تعداد این پروژه به منظور تكمیل نیازمند فضاهایی بدین شرح می

 سازي, فضاي بازي و ... . مدیریت و ن هبانی, محوطه

 

 موقعیت پروژه: 

 زهرا, داخل پارك آق امام بویین زهراشهرستان بویین
 

 مالکیت زمین
 باشد.باشد. لذا هزینه زمین در برآورد هزینه ها صفر میزمین مورد نظر در مالكیت شهرداري می

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
  بردارياولیه, موافقت اصولی و پروانه بهرهتخصیص زمین و صدور تمام مجوزهاي 

 اعطاي معافیت از پرداخت برخی از عوارض امور اراضی و شهرداري 

 شود.هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه میهزینه 

 هاي مالیاتی حوزه گردش رياعطاي برخی از معافیت 
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 گردش ري گازرخاناحداث كمپ  عنوان طرح

 اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 الموت شرقی, روستاي گازرخان -جاده قزوین 110شهرستان قزوین,  كیلومتر  محل اجرا

 گذاري بخش خصوصی) داخلی یا خارجی(سرمایه گذاریروش سرمایه

 متر مربع 1000با زیربناي حدودهكتار   5/1 زمین مورد نیاز

 

 خدمات اقامتی, پذیرایی محصول / خدمت

 نفر در سال 110000 ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا 

 بلند مدت و توافقی بهره برداری  یطول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 گذاري كل پروژه لحاظ نشده است.* هزینه تملك زمین در رقم سرمایه

 شرح

منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

خارجی)میلیون 

 یورو(

میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.18 57000 10300 سرمایه ثابت

 0 0.03 57000 2000 سرمایه در گردش

 0 0.21 57000 12300 سرمایه كل

 اطالعات تماس

اداره كل میراث فرهن ی,  -خیابان صنایع دستی قزوین, بلوار شهید سرلش ر بابایی, آدرس : 

 صنایع دستی و گردش ري استان قزوین

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الکترونیک )آدرس ایمیل( :        028-33685027فکس: 
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 شرح پروژه
واقع  مركز شهرستانكیلومتري  110كیلومتري شهر معلم كالیه و  16روستاي گازرخان از توابع بخش رودبار الموت شهرستان قزوین, در فاصله 

. روستاي گازرخان دره باریكی است كه راستاي شمالی ی جنوبی داشته و از سه سو به وسیله ارتفاعات محصور شده است. این روستا در شده است

كه در فصول مختلف سال طراوت و  بودهوهوایی معتدل آباي داراین روستا پاي مشهورترین دژ تاریخی كشورمان , قلعه الموت واقع شده است. 

هاي به دلیل فقدان فضاي اقامتی و پذیرایی در این منطقه, الزمه توسعه گردش ري در آن احداث كمپ .بخشدشادابی زایدالوصفی به روستا می

 .باشداقامتی و پذیرایی در كنار طبیعت بكر و زیباي منطقه می
 100مترمربع, چایخانه به مساحت  200مترمربع, رستوران سنتی به مساحت  30سوئیت اقامتی هر یك به مساحت  14د در كمپ گازرخان تعدا

سكوي  20آالچیق و  10مترمربع,  تعداد  20واحد تجاري هریك به متراژ4هاي بهداشتی, نمازخانه, مترمربع, ساختمان مدیریت و ن هبانی, سرویس

 شود.بینی میمتر زیربنا, پیش 1000ه سازي و ... مجموعا به متراژ چادر, فضاي بازي روباز, محوط
 

 موقعیت پروژه
 الموت شرقی، گازرخان واقع شده است. -جاده قزوين 110زمين مورد نظر در شهرستان قزوين،  كيلومتر 

 الکیت زمینم
 زمين مورد نظر طرح از امالک خصوصی بوده و بايستی خريداری گردد.

 کارفرما جهت اجرای طرحهای مشوق
 برداريهاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهرهتخصیص زمین و صدور تمام مجوز 

 اعطاي معافیت  از پرداخت برخی از عوارض امور اراضی و شهرداري 

 شود.هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه میهزینه 

 گردش ريهاي مالیاتی حوزه اعطاي برخی از معافیت 
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 احداث كمپ گردش ري گرمارود عنوان طرح

 اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح 

 الموت شرقی, گرمارود -جاده قزوین 130شهرستان قزوین, كیلومتر  محل اجرا

 )داخلی یا خارجی(سرمایه گذاري بخش خصوصی  گذاریروش سرمایه

 متر مربع800زیربنا به مساحت  زمین مورد نیاز 

 خدمات اقامتی و پذیرایی محصول / خدمت

 نفر در سال )خدمات اقامتی و پذیرایی( 105000 ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا 

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 است.گذاري كل پروژه لحاظ نشده * هزینه تملك زمین در رقم سرمایه

 شرح

منابع مالی مورد نیاز  مورد نیاز داخلیمنابع مالی 

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.15 57000 8500 سرمایه ثابت

 0 0.04 57000 2500 سرمایه در گردش

 0 0.19 57000 11000 سرمایه كل

 اطالعات تماس

ی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دست -آدرس : قزوین، بلوار شهید سرلشگر بابایی، خیابان صنایع دستی 

 گردشگری استان قزوین

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الکترونیک )آدرس ایمیل( :        028-33685027فکس: 
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 شرح پروژه
كیلومتري شهر قزوین قرار دارد.این  130كیلومتري شهر معلم كالیه و  30توابع بخش رودبار الموت شهرستان قزوین, در فاصله روستاي گرمارود, از 

رو احداث این كمپ براي اسكان و واقع شده است, از این 4000روستا در یكی از مسیرهاي صعود كوهنوردان به قلل البرز مركزي با ارتفاع بیش از 

هاي گردش ري تنها محل اقامت مسافران در این منطقه است كه با استقبال گردش ران اكنون هتل نویذر و كاشانهن ضروري است. هماقامت مسافرا

ین اندازي ارود با راهها نیست و امید میبراي استفاده از فضاي زیباي این منطقه همراه است, اما این میزان تاسیسات گردش ري پاسخ وي نیاز آن

 كل اسكان مسافران برطرف شود.كمپ مش

 100مترمربع, چایخانه به مساحت  150مترمربع, رستوران سنتی به مساحت  30سوئیت اقامتی هر یك به مساحت  14در كمپ گرمارود تعداد 

سكوي  10آالچیق و  7مترمربع,  تعداد  20واحد تجاري هریك به متراژ2مترمربع, ساختمان مدیریت و ن هبانی, سرویس هاي بهداشتی, نمازخانه, 

 شود.بینی میمتر زیربنا, پیش 800چادر, فضاي بازي روباز, محوطه سازي و ... مجموعأ به متراژ 
 

 موقعیت پروژه
 الموت شرقی, گرمارود  -جاده قزوین 130شهرستان قزوین, كیلومتر 

 

 مالکیت زمین
 زمین مورد نظر طرح از امالك خصوصی بوده و بایستی خریداري گردد.

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 برداريتخصیص  زمین و صدور تمام مجوزهاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهره 

 اعطاي معافیت از پرداخت برخی از عوارض امور اراضی و شهرداري 

 شود.هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه میهزینه 

 حوزه گردش ريهاي مالیاتی اعطاي برخی از معافیت 
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 تبدیل بناي تاریخی گرمابه تنكابنی به رستوران سنتی عنوان طرح

 اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 جنب مجموعه بازار قزوین ،قزوین, تقاطع خیابان امام خمینی و مولوي محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری 

 )مترمربع اعیان514مترمربع عرصه و783( مترمربع 1260 زمین مورد نیاز 

 خدمات پذیرایی و توریسم سالمت محصول / خدمت

 نفر  در سال  3650 ظرفیت 

 سال 2 طول دوره اجرا

 بلند مدت و توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز

 

 شرح

 مالی مورد نیاز داخلیمنابع 
منابع مالی مورد نیاز 

 میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(
نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.4 57000 23000 سرمایه ثابت

 0 0.05 57000 3000 سرمایه در گردش

 0 0.45 57000 26000 سرمایه كل

 اطالعات تماس

اداره كل میراث فرهن ی,  -خیابان صنایع دستی آدرس : قزوین, بلوار شهید سرلش ر بابایی, 

 صنایع دستی و گردش ري استان قزوین

 028-33688555تلفن : 

 INFO@QCHTO.IRپست الكترونیك )آدرس ایمیل( :        028-33685027فكس: 
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 شرح پروژه
به  .مترمربع از وسیع ترین گرمابه هاي قزوین است و شكل گیري آن به دوره قاجار بر می گردد  500حمام تاریخی تنكابنی با مساحتی بیش از

منظور حفظ این بناي تاریخی اداره كل میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري استان قزوین در نظر دارد براي این حمام, سرمایه گذار بخش 

ذب نماید. كاربري پیشنهادي براي این بناي تاریخی, رستوران سنتی است. همچنین از  هاي  اقتصادي جخصوصی جهت مرمت و ایجاد كاربري

 بوفه, رختكن و ... اشاره كرد.  ،فضاهاي عملكردي قابل اجرا در این پروژه می توان به سونا 

 موقعیت پروژه
 قزوین, تقاطع خیابان امام خمینی و مولوي ,جنب مجموعه بازار قزوین

 

 مالکیت زمین
 باشد. لذا هزینه زمین در برآورد هزینه ها صفر می باشد.مورد نظر در مالكیت میراث فرهن ی,صنایع دستی و گردش ري می زمین

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 تخصیص زمین و صدور تمام مجوز هاي اولیه, موافقت اصولی و پروانه بهره برداري 

  امور اراضی و شهردارياعطاي معافیت  از پرداخت برخی از عوارض 

 شود.هاي مرتبط با انرژي با تعرفه بخش صنعت محاسبه میهزینه 

 اعطاي برخی از معافیت هاي مالیاتی حوزه گردش ري 
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 احداث مجتمع آب درمانی الماس غرب  عنوان طرح

 شهرداري آب رم  -آقاي غالمرضامیناخانی کارفرما یا صاحب طرح

 شهر آب رم اجرامحل 

درصد  85درصد از مالكیت طرح در اختیار شهرداري و  15مشاركت سهمی) در حال حاضر  نحوه مشارکت و تأمین سرمایه مورد نیاز

 باشد ( متعلق به آقاي غالمرضا میناخانی می

 گذار قرار گرفته است. توسط شهرداري تأمین شده و در اختیار سرمایه زمین موردنیاز

 هاي اقامتی تاالر و رستوران استخرهاي آب درمانی و تفریحی, واحدهاي تجاري و احداث سوئیت / خدمتمحصول 

 نفر در سال 18250000 ظرفیت طرح

 سال 4 طول دوره اجرا

 سال 40 ی بهره برداری طول دوره

 اطالعات مالی

 شرح

 

 

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 یورو( خارجی)میلیون
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال

میلیون 

 یورو

  0.57 57000 33000 سرمایه ثابت

  0 57000 0 سرمایه در گردش

  0.57 57000 33000 سرمایه كل

 میلیون ریال  100000(: NPVخالص ارزش فعلی)

 درصد  25(:IRRنرخ بازگشت داخلی)

 سال 5دوره بازگشت سرمایه: 

 اطالعات تماس

 ساختمان شهرداري  -شهرداري خیابان -بلوار امام خمینی)ره( -شهر آب رم آدرس:

 غالمرضامیناخانی 09122645464همراه: 

 02634310573فكس: 
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 :شرح پروژه
 جهت مجتمع آب درمانی الماس غرب با توجه به وجود آب هاي معدنی فراوان با قابلیت هاي درمانی و چشمه هاي جوشان  در شهرستان آب رم, 

متر مربع و زیربناي  3161در زمینی به مساحت تاالر و رستوران  ,هاي اقامتیاحداث استخرهاي آب درمانی و تفریحی, واحدهاي تجاري, سوئیت

 متر مربع در حال احداث می باشد. 15500

 

 موقعیت پروژه: 
 و در مجاورت رودخانه خررود خیابان شهید بابائی -شهر آب رم بلوار امام خمینی

 
 مالکیت زمین:

 پذیر می باشد. زمین مورد نیاز طرح, در مالكیت سرمایه

 

 برآورد درآمدها:
 

 درآمد حاصل مسافر  متوسط درآمد از هر مسافر  پيش بيني تعداد مسافر در سال  پيش بيني تعداد مسافر در روز  رديف

 109500 500000 2190000 نفر  6000 1

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق
  تسهیل در ارائه مجوزهاي الزم 

 ارائه تسهیالت بانكی 

 گذاري هاي سرمایهبرخورداري از معافیت مالیاتی و مشوق 

 گذار ارائه مشاوره, نظرات و پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 نجی طرح(هاي موجود )مطالعات امكانسارائه مطالعات و بررسی 
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 احداث مجتمع تفریحی, اقامتی, فرهن ی و ورزشی  عنوان طرح

 شهرداري آب رم کارفرما یا صاحب طرح

 شهر آب رم محل اجرا

 درصد از مالكیت طرح در اختیار شهرداري(  15درصد از مالكیت طرح متقاضی ) 85واگذاري  نحوه مشارکت و تأمین سرمایه مورد نیاز

 متر مربع از سوي شهرداري آب رم 5000اختصاص زمینی به مساحت  موردنیاززمین 

 محصول / خدمت
هاي اقامتی, مراكز خرید, كافی تاالرشهر, استخر آب درمانی, آمفی تئاتر, سالن ورزشی, سوئیت

 هاي سنتی و بازی اه كودكشاپ, رستوران

 نفر 1450000 ظرفیت طرح

 سال 5 طول دوره اجرا

 سال 45 ی بهره برداری طول دوره

 اطالعات مالی

 شرح

 

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 2.45 57000 140000 سرمایه ثابت

 0 0 57000 0 سرمایه در گردش

 0 2.45 57000 140000 سرمایه كل

 میلیون ریال 50000(: NPVفعلی)خالص ارزش 

 درصد 25(:IRRنرخ بازگشت داخلی)

 سال 6دوره بازگشت سرمایه: 

 اطالعات تماس

 ساختمان شهرداري -شهرداري خیابان -بلوار امام خمینی)ره( -آدرس: شهر آب رم

  09128830499همراه: 02834763344فكس:   02834762668تلفن: 

 دوست)مسئول عمرانی(امین
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 شرح پروژه:
باشد. وجود هاي رسیدن به منابع درآمدي پایدار و رشد و توسعه جوامع میامروزه توسعه صنعت گردش ري و جذب توریست یكی از مهمترین روش

ت ر جاده ترانزیهاي جوشان آب رم با قابلیت درمانی كم نظیر در كشور از یك سو و قرار گرفتن این شهرستان در مسیهاي معدنی فراوان و چشمهآب

 هاي گردش ري در این شهرستان را بوجود آورده است. مركز به غرب كشور و همجواري با شهرهاي بزرگ, قابلیت اجراي مجموعه

متر مربع شامل تمامی امكانات تفریحی, توریستی و آب درمانی توسط شهرداري  40000متر مربع و زیربناي  5000این پروژه در زمینی به مساحت 

 رم پیشنهاد داده شده است. الزم به ذكر است شهرداري آب رم با توجه به اختصاص زمین مورد نظر و ارائه كلیه مجوزهاي الزم توسط شهرداريآب 

 درصد از این پروژه خواهد بود.   15مالك 

 

 موقعیت پروژه:
 عباس آبادمسیر دسترسی به روستاي  -خیابان شهید بابایی -بلوار امام خمینی)ره( -شهر آب رم

 
 

 مالکیت زمین:
 باشد. زمین مورد نیاز طرح, در مالكیت شهرداري می

 

 برآورد درآمدها: 
 

 درآمد حاصل مسافر متوسط درآمد از هر مسافر بيني تعداد مسافر در سالپيش بيني تعداد مسافر در روزپيش رديف

 ۲336۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۲۹۲۰۰۰۰ نفر  ۸۰۰۰ ۱

 

 اجرای طرح:های کارفرما جهت مشوق
  تسهیل در ارائه مجوزهاي الزم 

 ارائه تسهیالت بانكی 

 گذاري هاي سرمایهبرخورداري از معافیت مالیاتی و مشوق 

 گذار ارائه مشاوره, نظرات و پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 هاي اقتصادي موجود )مطالعات امكانسنجی طرح(ارائه مطالعات و بررسی 
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 احداث مجتمع تفریحی, اقامتی, فرهن ی و ورزشی  عنوان طرح

 شهرداري آب رم کارفرما یا صاحب طرح

 شهر آب رم محل اجرا

 درصد از مالكیت طرح در اختیار شهرداري(  15درصد از مالكیت طرح به متقاضی ) 85واگذاري  نحوه مشارکت و تأمین سرمایه مورد نیاز

 شود.شهرداري تأمین میتوسط  زمین موردنیاز

 محصول / خدمت

درمانی, سینما هفت بعدي, پاركینگ طبقاتی, پارك آبی,  رستوران گردان, استخر آب

ی و هاي اقامتهاي ورزشی بیلیارد, بدنسازي, پینت بال, هتلهایپرماركت, بازی اه كودك, سالن

 بام سبز

 نفر در سال  3250000 ظرفیت طرح

 سال 5 طول دوره اجرا

 سال 45 ی بهره برداری طول دوره

 اطالعات مالی

 شرح

 

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 3.68 57000 210000 سرمایه ثابت

 0 0 57000 0 سرمایه در گردش

 0 3.68 57000 210000 سرمایه كل

 میلیون ریال 50000(: NPVخالص ارزش فعلی)

 درصد  25(:IRRنرخ بازگشت داخلی)

 سال 6:دوره بازگشت سرمایه

 اطالعات تماس
 ساختمان شهرداري -شهرداري خیابان -بلوار امام خمینی)ره( -آدرس:  شهر آب رم

 02834763344فكس:   02834762668تلفن: 
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 شرح پروژه:
متر مربع و  5000هاي توریستی شهر آب رم, این پروژه به منظور ارائه خدمات اقامتی, فرهن ی و ورزشی در زمینی به مساحت قابلیتبا توجه به 

متر مربع توسط شهرداري آب رم پیشنهاد داده شده است. الزم به ذكر است شهرداري آب رم با توجه به اختصاص زمین مورد نظر و  40000زیربناي 

 درصد از این پروژه خواهد بود.   15مجوزهاي الزم توسط شهرداري مالك  ارائه كلیه

 

 

 

 موقعیت پروژه:
 مسیر دسترسی به روستاي عباس آباد -خیابان شهید بابایی -بلوار امام خمینی)ره( -شهر آب رم

 
 
 

 مالکیت زمین:
 باشد. زمین مورد نیاز طرح, در مالكیت شهرداري می

 

 برآورد درآمدها: 
 

 درآمد حاصل مسافر متوسط درآمد از هر مسافر بيني تعداد مسافر در سالپيش بيني تعداد مسافر در روزپيش رديف

 ۲336۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۲۹۲۰۰۰۰ نفر  ۸۰۰۰ ۱

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق
  تسهیل در ارائه مجوزهاي الزم 

 ارائه تسهیالت بانكی 

 گذاري سرمایههاي برخورداري از معافیت مالیاتی و مشوق 

 گذار ارائه مشاوره, نظرات و پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 هاي اقتصادي موجود )مطالعات امكانسنجی طرح(ارائه مطالعات و بررسی 
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 احداث مجتمع تفریحی, توریستی, درمانی عنوان طرح

 شهرداري آب رم کارفرما یا صاحب طرح

 شهر آب رم  محل اجرا

 درصد از مالكیت طرح در اختیار شهرداري ( 15درصد از مالكیت طرح به متقاضی) 85واگذاري  نحوه مشارکت و تأمین سرمایه مورد نیاز

 متر مربع از سوي شهرداري آب رم 4000اختصاص زمینی به مساحت  زمین موردنیاز

 محصول / خدمت
 و آكواریوم  پرندگان, استخر آب درمانی, مراكز خرید, مركز درمانیرستوران, فودكورت, كافه تریا, باغ 

 

 نفر در سال  1850000 ظرفیت طرح

 سال 5 طول دوره اجرا

 سال 40 ی بهره برداری طول دوره

 اطالعات مالی

 شرح

 

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

ه بنرخ یورو 

 ریال
 میلیون یورو

 0 2.28 57000 130000 سرمایه ثابت

 0 0 57000 0 سرمایه در گردش

 0 2.28 57000 130000 سرمایه كل

 میلیون ریال 50000(: NPVخالص ارزش فعلی)

 درصد 25(:IRRنرخ بازگشت داخلی)

 سال 6دوره بازگشت سرمایه: 

 اطالعات تماس
 ساختمان شهرداري-خیابان شهرداري-خمینی)ره(بلوار امام  -آدرس: شهر آب رم

 09128830499همراه:   02834763344فكس:    02834762668تلفن: 
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 شرح پروژه:
هاي آب رم با خواص درمانی كم نظیري در كشور و قرار گرفتن در كریدور غرب به مركز هاي معدنی و چشمهشهر آب رم به دلیل برخورداري از آب

متر  4000هاي آب درمانی و توریستی كشور تبدیل گردد. این پروژه در زمینی به مساحت تواند به یكی از قطبهمجواري با پایتخت كشور میایران و 

 خدمات تفریحی و توریستی به گردش ران, توسط شهرداري آب رم پیشنهاد شده است. متر مربع جهت ارائه 35000مربع و زیربناي 

 موقعیت پروژه:
 خیابان نظامی)جاده قدیم( -بلوار امام خمینی)ره( -ب رمشهر آ

 
 
 

 مالکیت زمین:
 باشد. زمین مورد نیاز طرح, در مالكیت شهرداري می

 

 برآورد درآمدها: 
 

 درآمد حاصل مسافر متوسط درآمد از هر مسافر بيني تعداد مسافر در سالپيش بيني تعداد مسافر در روزپيش رديف

 ۲۰۴۴۰۰ ۸۰۰۰۰۰ ۱۸۲5۰۰ نفر  ۷۰۰۰ ۱

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح:مشوق
  تسهیل در ارائه مجوزهاي الزم 

 ارائه تسهیالت بانكی 

 گذاري هاي سرمایهبرخورداري از معافیت مالیاتی و مشوق 

 گذار هاي الزم از سوي شهرداري به سرمایهارائه مشاوره 

 مطالعات امكانسنجی طرح(هاي اقتصادي موجود ارائه مطالعات و بررسی( 
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 احداث هتل آپارتمان منطقه نمونه گردش ري باغ تابان عنوان طرح

 شركت توسعه اندیشان همراه قزوین شرکت سرمایه پذیر

 قزوین, روستاي رشتقون, منطقه نمونه گردش ري باغ تابان, مجاورت ورودي جاده  اصلی الموت محل اجرا

 .باشدگذاري )مشاركت( میسهمی , تاًمین سرمایه مورد نیاز بر عهده متقاضی سرمایه مشاركت روش سرمایه گذاری 

 مترمربع 6556 زمین مورد نیاز 

 خدمات پذیرایی و اقامتی محصول / خدمت

 تخت( 56نفر در سال )تعداد تخت هاي هتل آپارتمان:   20440 ظرفیت 

 سال 3 طول دوره اجرا

 توافقی ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(
نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.33 57000 19000 سرمایه ثابت

 0 0.08 57000 5000 سرمایه در گردش

 0 0.42 57000 24000 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 شركت توسعه اندیشان همراه قزوین            -چهار راه عمران  -آدرس : قزوین

 09127816440تلفن همراه : محمد سعید رئوفی, مدیرعامل شركت: 
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 شرح پروژه
موافقت  1391و در سال مصوب  1389هكتار, واقع در شهرستان قزوین , روستاي رشتقون, در سال  47منطقه نمونه گردش ري باغ تابان به مساحت 

باشد و مطالعات طرح جامع منطقه نمونه نامه تاًسیس آن صادر گردیده است. این منطقه تنها منطقه نمونه گردش ري كشور با مالكیت خصوصی می

وسعه ریزي و تبرنامه داراي مصوبه كارگروه میراث فرهن ی, صنایع دستی و گردش ري, كارگروه امور زیربنایی و شهرسازي استان و همچنین شوراي

 باشد.استان می

 6556باشد. ساختمان هتل آپارتمان با زیربناي هتل آپارتمان واقع در منطقه نمونه از ابنیه فاز یك منطقه بوده و در مرحله اخذ پروانه ساختمانی می 

ف با كاربري تاالر پذیرایی و خدمات عمومی, طبقه اول طبقه طراحی گردیده است به این ترتیب كه زیرزمین با كاربري خدماتی, همك 8مترمربع و در 

هاي اجتماعات, طبقه دوم با كاربري سالن جلسات و تریا, طبقه سوم تا ششم با كاربري اقامتی, طبقه هفتم با كاربري با كاربري تاالر پذیرایی و سالن

 رستوران طراحی گردیده است.

نفر با ورودي مستقل وجود دارد و در طبقه دوم هتل آپارتمان نیز بام سبز با قابلیت  1000تقریبی در این پروژه دو سالن پذیرایی مجلل با ظرفیت 

 6خوابه,  3واحد آپارتمانی  3سرو غذا و نوشیدنی, با چشم انداز زیبا به چهار طرف سایت درنظر گرفته شده است. ساختمان هتل آپارتمان نیز داراي 

 باشد.آپارتمانی یك خوابه میواحد  7خوابه و  2واحد آپارتمانی 
 

 موقعیت پروژه
 قزوین, روستاي رشتقون, منطقه نمونه گردش ري باغ تابان, مجاورت ورودي جاده  اصلی الموت

 

 مالکیت زمین
 باشد.پذیر میباشد. لذا از آورده هاي شركت سرمایهزمین مورد نظر در مالكیت  شركت توسعه اندیشان همراه قزوین می

 شرکت سرمایه پذیر جهت اجرای طرحهای مشوق
  تامین زمین از سوي شركت سرمایه پذیر به عنوان آورده شركت 

 پذیربرداري از سوي شركت سرمایهاخذ مجوز هاي اولیه , موافقت اصولی و پروانه بهره 

 پذیر انجام شده است.مطالعات امكانسنجی طرح از سوي شركت سرمایه 
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 تفریحی - ورزشی بخش
 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

 

 مجموعه ورزش هاي هیجانی –كوهستان  سواري احداث پیست دوچرخه عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 منطقه كامان و زرشك -قزوین محل اجرا

 BOLTیا BOT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 15000 زمین موردنیاز

 تفریحی -خدمات ورزشی محصول / خدمت

 نفر در سال 4320 ظرفیت 

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال 9 ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 درصد33.03:(BOLTدرصد )50.67(:BOT: )(IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال 4.33:(BOLTسال ) 3.04:(BOTدوره بازگشت سرمایه: )

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.025 57000 1478 سرمایه ثابت

 0 0.007 57000 404 در گردشسرمایه 

 0 0.033 57000 1882 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 
 

 شرح پروژه

سواري در منطقه كامان و زرشك , ایجاد مسیر استاندارد دوچرخه سواري كوهستان, استعدادیابی و پرورش قهرمانان هدف از ساخت پیست دوچرخه

 هاي هیجانی می باشد.در این رشته ورزشی و ایجاد قطب ورزشی با احداث این زمین در كنار زمین سایر ورزش
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 موقعیت پروژه
 باشد. منطقه نمونه گردش ري كامان و زرشك كه دسترسی به آن نیز  از سمت جاده بهرام آباد می

 
 

 مالکیت زمین
 باشد. و هزینه هاي آن در برآوردها صفر در نظر گرفته شده است.مالكیت زمین در اختیار شهرداري قزوین می

 

 

 برآورد درآمدها

 حاصلبینی درآمدهای پیش

 برآورد درآمد ساالنه )هزار ريال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ريال( نام فضا    

پيست دوچرخه سواری 

 کوهستان

90000 1080000 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 زمین و اخذ جواز ساخت  تخصیص 

   تسهیل در دریافت وام بانكی 

  گذار كارشناسان شهرداري به سرمایهارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي موجود در بستهمطالعات و بررسی 
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 محموعه ورزشهاي هیجانی  –احداث مجموعه زوربینگ  عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 بوستان باراجین -قزوین محل اجرا

 BOLTو   BOTهاي روش سرمایه گذاریروش 

 مترمربع 24000 زمین موردنیاز

 تفریحی -خدمات ورزشی  محصول / خدمت

 نفر در سال 9000 ظرفیت

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال 9 طول دوره بهره برداری 

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد30.5 :(BOLT)  درصد 46.28 :(BOT: )(IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال 4.55:(BOLT) سال 3.19:(BOT) دوره بازگشت سرمایه: 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
 منابع مالی مورد نیاز

 )میلیون یورو(خارجی 
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال

میلیون 

 یورو

 0 0.075 57000 4295.1 سرمایه ثابت

 0 0.017 57000 995.5 سرمایه در گردش

 0 0.092 57000 5290.6 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

 
 

 شرح پروژه 
تفریحی با احداث این _ و ایجاد قطب ورزشی   ان یز در قزویناهداف و فواید احداث مجموعه زوربینگ, ساخت امكانات مورد نیاز یك ورزش هیجان

 باشد.ها میزمین بازي در كنار زمین سایر ورزش

سال مجاز  19باشد, كه افراد باالي (ارائه كننده خدمات زوربینگ و پایین رفتن از تپه در كوه زورب می Zorb new Zealandمجموعه زوربینگ) 

 باشد. و زوربیت )زوربینگ خشك( می باشند. خدمات این مجموعه شامل دو نوع زیدرو )زوربینگ خیس(به استفاده از این مجموعه می

 امكانات این مجموعه شامل موارد زیر می باشد:

 دو نوع زوربینگ خیس و خشك  -

 خط مجزا 4 -

 امكانات الزم جهت استفاده كودكان -
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 موقعیت پروژه 
 باراجین است. زمین مورد نظر جهت اجراي پروژه در بوستان باراجین می باشد و  دسترسی بوستان از سمت جاده

 
 
 

 

 مالکیت زمین 
 باشد.مالكیت زمین در اختیار شهرداري می

 برآورد درآمدها 
 بینی درآمدها كل پروژهپیش

 برآورد درآمد ساالنه )هزار ریال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ریال( نام فضا

 2700000 225000 زوربینگ 

 120000 10000 بوفه

 2820000 235000 مجموع

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح مشوق
 

  ارائه زمین و اخذ جواز ساخت 

   تسهیل در دریافت وام بانكی 

 گذار ارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 
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 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي موجود در بستهمطالعات و بررسی 

 

 مجموعه ورزش هاي هیجانی -احداث بانجی جامپینگ عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 بوستان باراجین -قزوین محل اجرا

 BOLTیا    BOT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 800 زمین مورد نیاز

 خدمات گردش ري و تفریحی -بانجی جامپینگ محصول / خدمت

 نفر در سال 3600 ظرفیت 

 سال 1 دوره اجراطول 

 سال 9 طول دوره بهره برداری

 منابع مالی مورد نیاز

 درصد BOLT  :31.51درصد    BOT :52.14: (IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال BOLT  :4.45سال       BOT  :3دوره بازگشت سرمایه : 

 شرح
منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.045 57000 2611 سرمایه ثابت

 0 0.0064 57000 369.9 سرمایه در گردش

 0 0.05 57000 2980.9 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 
 
 

 شرح پروژه :

هاي هیجانی در این بستر مناسب ورزش است شایسته باشد,منطقه باراجین یكی از مكانهاي تفریحی و گردش ري شهر قزوین می اینكه به توجه با

 تواند باراجین را به عنوانهاي هیجانی در منطقه مورد نظر میگانه ورزش 9گردد. طرح احداث بانجی جامپینگ یكی از طرح هاي بسته  منطقه فراهم

 هاي هیجانی در كشور جهت جذب گردش ران داخلی و خارجی تبدیل نماید. قطب ورزش
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 موقعیت پروژه 
 باشد.پروژه مورد نظر در بوستان باراجین در بخش مركزي از شهرستان قزوین قرار دارد. دسترسی بوستان باراجین از سمت جاده باراجین می

 

 

 
 

 مالکیت زمین 
 اختیار شهرداري است و هزینه هاي آن در برآوردها صفر درنظر گرفته شده است.مالكیت زمین در 

 

 

 برآورد درآمدها
 پیش بینی درآمدها حاصل از اپراتوري

 برآورد درآمد ساالنه )هزار ریال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ریال( نام فضا

پروژه بانجی جامپینگ در شهر 

 قزوین

135000 1620000 
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 های کارفرما جهت اجرای طرح مشوق
 

  ارائه زمین و اخذ جواز ساخت 

   تسهیل در دریافت وام بانكی 

 گذار ارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي الزم در بستهوجود مطالعات و بررسی 
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 شرح پروژه
برداري از زمین چمن ورزشی موجود به سرمایه گذار منتخب واگذار می شود و سرمایه گذار وظیفه تكمیل, ساخت, تجهیز و بهره در این طرح بهره 

برداري از فضاي واگذار شده از طرف بخش دولتی گیرد, همچنین امتیاز بهرهبرداري از آن را با رعایت استانداردهاي مورد نظر بخش دولتی بر عهده می

 .باشدهاي ساخت, تجهیز و بهره برداري میگذار متعهد به انجام هزینهگذار اعطا می شود و در قبال آن سرمایههبه سرمای
 

 مالکیت زمین

و بخش خصوصی صورت خواهدگرفت, پیش فرض این است كه زمین به همراه  )دولتی(با توجه به اینكه احداث پروژه به صورت مشاركت بخش عمومی

همچنین كارفرما یا بخش دولتی, مالك زمین و ساختمان  .هاي بخش عمومی استختمان و تجهیزات دولتی موجود, به عنوان آوردهمجوزهاي الزم و سا

 سالن می باشد.

 

 تكمیل زمین چمن مینودر  عنوان طرح

 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 تكمیل و تجهیز نوع طرح

 قزوین , مینودر , ضلع جنوبی هتل ورزشی محل اجرا

 )ساخت,بهره برداري, انتقال به سرمایه پذیر( BOT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 7400 زمین موردنیاز

 خدمات ورزشی  محصول / خدمت

 - طول دوره اجرا

 ی بهره برداری طول دوره
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  27بر اساس تصمیم كارگروه واگذاریماده 

 (, طول دوره بهره برداري توسط سرمایه گذار مشخص می گردد.2مالی دولت )

 منابع مالی مورد نیاز

 میلیون ریال  عنوان هزینه

بخش عمومی )آورده بخش سرمایه  -هزینه هاي سرمایه اي 

 پذیر(
57200 

 8557.5 بخش خصوصی )آورده سرمایه گذار( -هزینه هاي سرمایه اي 

 506 (OPEXهزینه هاي عملیاتی بخش خصوصی)

 2275 (Revenueدرآمد عملیاتی بخش خصوصی)

 1769 عملیاتی بخش خصوصیسود 

 ماه 5سال و 13درصد :  18دوره بازگشت سرمایه با نرخ تنزیل -

 احداث آن شروع شده است. 1390درصد پیشرفت فیزیكی دارد و از سال  70طرح  توضیحات

 اطالعات تماس
 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین

 028-33372712تلفن: 
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 درآمدهای عملیاتی ساالنه

 

 دریافتی از هرنفر )ریال( تعداد مراجعه در سال عنوان
 درآمد ساالنه

 )میلیون ریال( 

 2275 1000000 2275 اجاره سانس

 2275   مجموع کل درآمد

 

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح
 تخصیص زمین و مجوزهاي ساخت 

 تحویل مراكز دولتی موجود, تحویل زمین براي توسعه مراكز جدید وتسهیل در اعطاي مجوزهاي الزم براي فعالیت هاي سرمایه گذار 

  ها و درآمد باش اه»( مبنی بر 31/4/94قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم )  134ماده  1برخورداري از معافیت مالیاتی بر اساس تبصره

ربط از محل تبلیغات, نقل و انتقال یا معاوضه ورزشكار, فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات مؤسسات ورزشی داراي مجوز از مراجع ذي

یا مؤسسات دولتی براي انجام خدمات ورزشی, درآمد ناشی از فعالیت  هاي دریافتی آنها از دولت وباش اه و مؤسسه ورزشی و همچنین كمك

هاي ورزشی فاقد مجوز, مشمول مالیات ها و مؤسسات مذكور و نیز فعالیتهاي اقتصادي باشی اهگردد. سایر فعالیتورزشی تلقی می

 «باشند.می
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 شرح پروژه
 بهره برداري و تجهیز تكمیل, ساخت, وظیفه سرمایه گذار و میشود واگذار منتخب سرمایه گذار به از خواب اه ورزشی موجود بهره برداري طرح این در

 به دولتی بخش طرف از شده واگذار فضاي از برداري بهره امتیاز همچنین گیرد.می عهده بر دولتی بخش استانداردهاي موردنظر رعایت با را از آن

 .باشدمی بهره برداري و تجهیز ساخت, هاي هزینه انجام به متعهد گذار سرمایه آن قبال در و شودمی اعطا سرمایه گذار
  

 مالکیت زمین

و بخش خصوصی صورت خواهدگرفت, پیش فرض این است كه زمین به  )دولتی(عمومی  بخش مشاركت صورت به پروژه تكمیل اینكه به توجه با

 .همراه مجوزهاي الزم و ساختمان و تجهیزات دولتی موجود, جزو آورده هاي بخش عمومی است

 

 زهراتكمیل خواب اه ورزشی بویین  عنوان طرح

 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 تكمیل و تجهیز  نوع طرح

 جنب مجموعه ورزشی تختی –خیابان ولیعصر  –بویین زهرا  محل اجرا

 )ساخت,بهره برداري, انتقال به سرمایه پذیر( BOT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 1500 زمین موردنیاز

 ارائه خدمات رفاهی و اقامتی به ورزشكاران محصول / خدمت

 - طول دوره اجرا

 ی بهره برداری طول دوره
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  27بر اساس تصمیم كارگروه واگذاري ماده 

 گردد.(, طول دوره بهره برداري توسط سرمایه گذار مشخص می2مالی دولت )

 نیازمنابع مالی مورد 

 میلیون ریال  عنوان هزینه

بخش عمومی )آورده بخش سرمایه  -هزینه هاي سرمایه اي 

 پذیر(
8500 

 9765 بخش خصوصی )آورده سرمایه گذار( -هزینه هاي سرمایه اي 

 907 ( در سالOPEXهزینه هاي عملیاتی بخش خصوصی)

 2944 ( در سالRevenueدرآمد عملیاتی بخش خصوصی)

 2037 بخش خصوصی در سالسود عملیاتی 

 سال 18درصد:  18دوره بازگشت سرمایه با نرخ تنزیل -

 احداث آن شروع شده است.   1390درصد پیشرفت فیزیكی دارد و از سال  35طرح  توضیحات

 اطالعات تماس
 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین

 028-33372712تلفن: 
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 درآمدهای عملیاتی ساالنه

 

 دریافتی از هرنفر )ریال( تعداد مراجعه در سال عنوان
 درآمد ساالنه

 )میلیون ریال( 

 5/182 100000 1825 اجاره تخت

 219 300 730 اجاره سوییت

 900 15000000 60 اجاره سالن غذاخوري

 5/1642 150000 10950 فروش غذا

 2944   مجموع کل درآمد

 

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح
 تخصیص زمین و مجوزهاي ساخت 

  تحویل مراكز دولتی موجود, تحویل زمین براي توسعه مراكز جدید و تسهیل در اعطاي مجوزهاي الزم براي فعالیتهاي سرمایه گذار 

  ها و درآمد باش اه»( مبنی بر 31/4/94قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم )  134ماده  1برخورداري از معافیت مالیاتی بر اساس تبصره

ربط از محل تبلیغات, نقل و انتقال یا معاوضه ورزشكار, فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات اراي مجوز از مراجع ذيمؤسسات ورزشی د

هاي دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی براي انجام خدمات ورزشی, درآمد ناشی از فعالیت باش اه و مؤسسه ورزشی و همچنین كمك

هاي ورزشی فاقد مجوز, مشمول مالیات ها و مؤسسات مذكور و نیز فعالیتهاي اقتصادي باشی اهعالیتگردد. سایر فورزشی تلقی می

 «باشند.می
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 شرح پروژه

در این طرح بهره برداري از زمین چمن ورزشی موجود به سرمایه گذار منتخب واگذار می شود و سرمایه گذار وظیفه تكمیل, ساخت, تجهیز و 

برداري از فضاي واگذار شده از طرف همچنین امتیاز بهرهگیرد, بهره برداري از آن را با رعایت استانداردهاي مورد نظر بخش دولتی بر عهده می

 .باشدهاي ساخت, تجهیز و بهره برداري میگذار متعهد به انجام هزینهگذار اعطا می شود و در قبال آن سرمایهبخش دولتی به سرمایه
  

 مالکیت زمین

و بخش خصوصی صورت خواهدگرفت, پیش فرض این است كه زمین به  )دولتی(با توجه به اینكه احداث پروژه به صورت مشاركت بخش عمومی

همچنین كارفرما یا بخش دولتی, مالك زمین و  .هاي بخش عمومی استهمراه مجوزهاي الزم و ساختمان و تجهیزات دولتی موجود, جزو آورده

 ساختمان سالن می باشد.

 احداث زمین چمن اقبالیه عنوان طرح

 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 ساخت و تجهیز  نوع طرح

 اقبالیه -قزوین  محل اجرا

 روش سرمایه گذاری
BOT )ساخت,بهره برداري, انتقال به سرمایه پذیر( 

BOO ) ساخت, مالكیت , بهره برداري ( 

 متر مربع 2000 زمین موردنیاز

 خدمات ورزشی  محصول / خدمت

 - طول دوره اجرا

 ی بهره برداریطول دوره
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات قانون الحاق  27بر اساس تصمیم كارگروه واگذاري ماده 

 گذار مشخص می گردد.برداري توسط سرمایه(, طول دوره بهره2مالی دولت )

 منابع مالی مورد نیاز

 میلیون ریال  عنوان هزینه

بخش عمومی )آورده بخش سرمایه  -هزینه هاي سرمایه اي 

 پذیر(
3000 

 1470 سرمایه گذار(بخش خصوصی )آورده  -هزینه هاي سرمایه اي 

 231 (OPEXهزینه هاي عملیاتی بخش خصوصی)

 648 (Revenueدرآمد عملیاتی بخش خصوصی)

 417 سود عملیاتی بخش خصوصی

 ماه 1سال و 7درصد :  18دوره بازگشت سرمایه با نرخ تنزیل -

 باشد. طرح فاقد پیشرفت فیزیكی می توضیحات

 اطالعات تماس
 جوانان استان قزویناداره كل ورزش و 

 028-33372712تلفن: 
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 درآمدهای عملیاتی ساالنه

 

 دریافتی از هرنفر )ریال( تعداد مراجعه در سال عنوان
 درآمد ساالنه

 )میلیون ریال( 

 648 400000 1620 اجاره سانس برای تمرین

 648   مجموع کل درآمد

 

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح
 تخصیص زمین و مجوزهاي ساخت 

  الزم براي فعالیت هاي سرمایه گذارتحویل مراكز دولتی موجود, تحویل زمین براي توسعه مراكز جدید وتسهیل در اعطاي مجوزهاي 

  ها و درآمد باش اه»( مبنی بر 31/4/94قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم )  134ماده  1برخورداري از معافیت مالیاتی بر اساس تبصره

م متضمن نشان و یا مشخصات ربط از محل تبلیغات, نقل و انتقال یا معاوضه ورزشكار, فروش لوازمؤسسات ورزشی داراي مجوز از مراجع ذي

هاي دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی براي انجام خدمات ورزشی, درآمد ناشی از فعالیت باش اه و مؤسسه ورزشی و همچنین كمك

 «باشند.مالیات میهاي ورزشی فاقد مجوز مشمول ها و مؤسسات مذكور و نیز فعالیتهاي اقتصادي باشی اهگردد. سایر فعالیتورزشی تلقی می
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 زمستانی هاي بازي و یخ روي اسكیت احداث پیست عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

  و زرشك منطقه گردش ري كامان -قزوین محل اجرا

 BOT روش سرمایه گذاری

 مترمربع 868930 زمین موردنیاز

 خدمات گردش ري و تفریحی -زمستانی  هايبازي و یخ روي اسكیت محصول / خدمت

 نفر تخمین زده شده است. 10000كنندگان در فصل زمستان )آخر هفته( حدود تعداد مراجعه ظرفیت

 سال 2 طول دوره اجرا

 سال 10 طول دوره بهره برداری 

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد 20.10 : (IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال 6.66دوره بازگشت سرمایه : 

 شرح
 نیازمنابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی

 میلیون یورو نرخ یورو به ریال میلیون ریال خارجی)میلیون یورو(

 0 0.64 57000 36926 سرمایه ثابت

 0 0.06 57000 3426.5 سرمایه در گردش

 0 0.70 57000 40352.5 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینسرمایهمعاونت 

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

 

 شرح پروژه 

 سیژ تله به توجه با كامان, اسكی كامان قرار گرفته است. پیست و زرشك زمستانی در محدوده هايبازي و یخ روي اسكیت پیست احداث 

 ترینطوالنی از یكی كه اسكی جهت كیلومتر 2.5 طول به مسیري با باشد,می كشورسیژ  تله هايدست اه بهترین از یكی كه منطقه در موجود

 از بازاناسكی براي هاپیست پرطرفدارترین از یكی تواندمی شك بدون باشد,می موجود اسكی هايپیست با در مقایسه اسكی مسیرهاي

 آلپاین, اسنوبورد اسكی مختلف هايرشته براي استاندارد و مجهز اسكی پیست این .باشد خارجی بازاناسكی حتی و كشور مختلف نقاط

هاي زمستانه به عنوان یك پروژه پیشرو و محرك توسعه در منطقه نمونه گردش ري كامان و زرشك از منظر مجموعه ورزش .باشدمی  ...و

ه از آنها توان تبدیل شدن به مقصدي جذاب سازي و استفادهاي زیادي است كه در صورت آمادههاي صنعت گردش ري, داراي قابلیتفعالیت

باشد. این طرح وهوایی منطقه مذكور نیز پاسخ وي این مهم بوده و جهت انجام طرح مناسب میبراي گردش ران دارد. همچنین شرایط آب

 باشد. هاي زمستانی, زون پذیرایی , زون اقامتی و زون تفریحی میهاي زون ورزششامل بخش

 و كامان گردش ري يمحدوده روباز در صورت به زمستانی هايورزش يمحدوده طراحی و هاایده تكمیل جهت وژهپر این اصلی هدف

 باشد.می آزاد دانش اه روي به رو هكتاري 12 يمحدوده در سرپوشیده فضاهاي يزرشك و نمونه
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 موقعیت پروژه 
استان  توابع از شهرستان رودبار به قزوین جاده درامتداد قزوین شهر شمال كیلومتري هجده فاصله در منطقه گردش ري كامان و زرشك

 اوقات گذران براي مكانی و هواي مناسب و آب و زیبا اندازهاي چشم داراي جهت همین به و شده واقع میدان كافر كوه دامنه در و قزوین

  .گردش ري می باشد هايفعالیت فراوان جهت تقاضاي داراي موجود وضعیت در و اكنون هم منطقه این .رودمی شمار به فراغت
 

 
 
 

 مالکیت زمین 
 .است شده گرفته نظر در صفر زمین جهت انجام طرح, باشد و قیمتمی شهرداري تملك در زمین
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 برآورد درآمد
 

 قیمت اجاره ساالنه)هزار ریال( قیمت اجاره ماهانه)هزار ریال( شرح ردیف

 1800000 150000 پیست های اسكی 1

 1440000 120000 ماز برفی و پیست سورتمه و تیوب سواری 2

 1260000 105000 اسنوموبیل 3

 384000 32000 سایت پرواز و صخره نوردی 4

 456000 38000 استخر روباز 5

 108000 9000 بوفه فنجون 6

 1320000 110000 رستوران قله 7

 960000 80000 کافه و چایخانه سنتی 8

 540000 45000 فروشگاه تجاری 9

 336000 28000 آتیله عكاسی 10

 444000 37000 آموزشی 11

 456000 38000 پارکینگ 12

 264000 22000 سرسره یخی 13

 384000 32000 کافه یخی 14

 432000 36000 پاتیناژ 15

 10584000 882000 جمع
 
 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح مشوق
 

   ارائه زمین و اخذ جواز ساخت 

   تسهل در دریافت وام بانكی 

 گذار  ارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي الزم در بستهوجود مطالعات و بررسی 
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 هاي هیجانیمجموعه ورزش –هاي رولر(احداث پیست اسكیت)رشته عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 بوستان باراجین -قزوین محل اجرا

 BOLT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 8500 زمین موردنیاز

 ارائه خدمات ورزش اسكیت محصول / خدمت

 نفر در سال 25200 ظرفیت 

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال 9 ی بهره برداریطول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد 21.81: (IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال 5.01دوره بازگشت سرمایه: 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال
 میلیون یورو

 0 0.27 57000 15612 سرمایه ثابت

 0 0.02 57000 808.4 سرمایه در گردش

 0 0.29 57000 16420.4 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

 شرح پروژه
 هايمنظوره براي رشتهبا توجه به وجود استعدادهاي درخشان و قهرمانان متعدد در شهر قزوین  در  رشته اسكیت, شایسته است كه فضایی چند 

عالوه بر این, صرف نظر از جنبه قهرمانی و رقابتی اسكیت, در  .مختلف اسكیت رول كه امكان تمرین و آموزش این رشته را فراهم كند, ایجاد شود

ي الزم توجه ویژه به ایجاد فضاها گذاري وسالهاي گذشته شاهد استقبال روز افزون شهروندان از این رشته ورزشی بوده ایم, كه بیان ر پتانسیل سرمایه

 .براي این ورزش است

 موقعیت پروژه
باشد و در مجاورت مجموعه دالفك و دهكده طبیعت قرار دارد.  از زمین مورد نظر شهرداري براي اجراي پروژه در محدوده بوستان باراجین می

 توان به موارد زیر اشاره نمود:هاي این زمین میویژگی

  اناتوببا مجاورت 

 مجاورت با دانش اه آزاد اسالمی 

 مجاورت با مجموعه تاالر شهر 

 اختصاص بودجه چند میلیاردي جهت ایجاد دسترسی به زمین پروژه از سوي شهرداري 
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 باشد.مسیر دسترسی به موقعیت پروژه نیز از سمت جاده باراجین می
 

 

 مالکیت زمین : 

از سوي شهرداري براي اجراي طرح تأمین شده و و  نوع كاربري و فعالیتی در زمین وجود نداردباشد. درحال حاضر هیچ شهرداري مالك زمین می

 باشد.هزینه آن در طرح نیز صفر می

 

 برآورد درآمدها

 برآورد درآمد ساالنه )هزار ریال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ریال( نام فضا

 2772000 231000 پیست اسكیت

 480000 40000 فروش اه تجهیزات ورزشی

 480000 40000 هایپر كافه

 840000 70000 نت و ...(فضاي مرتبط با بازي هاي مختلف در مجموعه )گیم

 4572000 381000 مجموع

 

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح

 ساخت اخذ جواز و تأمین زمین 

 تسهیل دریافت وام بانكی 

  گذار كارشناسان شهرداري به سرمایهارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي الزم در بستهوجود مطالعات و بررسی 
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 مجموعه ورزش هاي هیجانی –احداث پاركور پارك  عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 بوستان باراجین -قزوین محل اجرا

 BOLTیا BOT گذاری روش سرمایه

 متر مربع 1000 زمین موردنیاز

 ورزشی -خدمات تفریحی محصول / خدمت

 نفر در سال 10800 ظرفیت 

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال 9 ی بهره برداریطول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد33.68(BOLT)درصد و  BOT 67.85: (IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال4.28(BOLTسالو ) 2.58( BOTدوره بازگشت سرمایه: )

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال

میلیون 

 یورو

 0 0.045 57000 2582 سرمایه ثابت

 0 0.012 57000 693.8 سرمایه در گردش

 0 0.057 57000 3275.8 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 
 

 

 

 شرح پروژه
ز ي حركتی و كمترین انرژي مصرفی بدن اترین شیوهپاركو یعنی عبور از موانع در سریع ترین زمان ممكن با استفاده از آسان ترین و ساده

 یك مبدأ به مقصد. پاركور یك ورزش و هنر است, هنر جابه جایی. 

ها و تفریحات و جوان بودن جمعیت وز براي این نوع ورزشباشد كه با توجه به تقاضاي باالي نسل امرهاي هیجانی میپاركور یكی از ورزش

باشد. از سوي دی ر منطقه باراجین نیز در هاي مناسب براي تفریحاتی از جمله ورزش پاركور الزم و ضروري میكشور و استان, ایجاد زمینه

باشد, لذا احداث پاركور تقاضاي نسل جوان می هاي موردحال تبدیل شدن به منطقه تفریحی و گردش ري با انواع امكانات بازیها و ورزش

رسد. هدف از احداث زمین پاركور در قزوین, با توجه به كم هزینه بودن فرآیند ساخت زمین پارك در كنار سایر امكانات ضروري به نظر می

 باشد. در این رشته ورزشی میها( و استعدادیابی و پرورش قهرمانان پاركور, ایجاد قطب ورزشی ) با احداث این زمین سایر ورزش
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 موقعیت پروژه
باشد و در مجاورت مجموعه دالفك و دهكده طبیعت قرار دارد.  زمین مورد نظر شهرداري براي اجراي پروژه در محدوده بوستان باراجین می

 توان به موارد زیر اشاره نمود:از ویژگی هاي این زمین می

 مجاورت با اتوبان 

  آزاد اسالمیمجاورت با دانش اه 

 مجاورت با مجموعه تاالر شهر 

 اختصاص بودجه چند میلیاردي جهت ایجاد دسترسی به زمین پروژه از سوي شهرداري 

 باشد.مسیر دسترسی به موقعیت پروژه نیز از سمت جاده باراجین می

 

 

 مالکیت زمین
باشد كه از سوي ن وجود ندارد و زمین بال استفاده میباشد. درحال حاضر هیچ نوع كاربري و فعالیتی در زمیشهرداري مالك زمین می

 باشد.شهرداري براي اجراي طرح تأمین شده و هزینه آن در طرح نیز صفر می

 برآورد درآمدها:
 برآورد درآمد ساالنه )هزار ریال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ریال( نام فضا

 2160000 180000 پاركور پارك

 120000 10000 بوفه

 2280000 190000 مجموع
 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح
 تامین زمینواخذ جوازساخت 

 تسهیل دریافت وام بانكی 

 گذار ارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي الزم در بستهوجود مطالعات و بررسی 
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 شرح پروژه
واگذار می شود و سرمایه گذار وظیفه تكمیل, ساخت, تجهیز و بهره  در این طرح بهره برداري از زمین چمن ورزشی موجود به سرمایه گذار منتخب

برداري از فضاي واگذار شده از طرف بخش دولتی گیرد, همچنین امتیاز بهرهبرداري از آن را با رعایت استانداردهاي مورد نظر بخش دولتی بر عهده می

 .باشدهاي ساخت, تجهیز و بهره برداري میه انجام هزینهگذار متعهد بگذار اعطا می شود و در قبال آن سرمایهبه سرمایه
 

 مالکیت زمین

و بخش خصوصی صورت خواهدگرفت, پیش فرض این است كه زمین به همراه  )دولتی(با توجه به اینكه احداث پروژه به صورت مشاركت بخش عمومی

همچنین كارفرما یا بخش دولتی, مالك زمین و ساختمان  .ی استهاي بخش عموممجوزهاي الزم و ساختمان و تجهیزات دولتی موجود, جزو آورده

 سالن می باشد.

 

 احداث زمین چمن آبیك  عنوان طرح

 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 ساخت و تجهیز  نوع طرح

 مجموعه پیامبر اعظم –آبیك  محل اجرا

 برداري و انتقال ()تجهیز و بازسازي, بهره ROT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 2000 موردنیاززمین 

 خدمات ورزشی  محصول / خدمت

 - طول دوره اجرا

 بهره برداری طول دوره
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  27بر اساس تصمیم كارگروه واگذاري ماده 

 , طول دوره بهره برداري توسط سرمایه گذار مشخص می گردد.)2(مالی دولت 

 مالی مورد نیازمنابع 

 میلیون ریال  عنوان هزینه

بخش عمومی )آورده بخش سرمایه  -هزینه هاي سرمایه اي 

 پذیر(
3000 

 840 بخش خصوصی )آورده سرمایه گذار( -هزینه هاي سرمایه اي 

 231 (OPEXهزینه هاي عملیاتی بخش خصوصی)

 648 (Revenueدرآمد عملیاتی بخش خصوصی)

 417 خصوصیسود عملیاتی بخش 

 ماه 9سال و 3درصد :  18دوره بازگشت سرمایه با نرخ تنزیل -

 طرح فاقد پیشرفت فیزیكی می باشد. توضیحات

 اطالعات تماس
 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین

 028-33372712تلفن: 
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 درآمدهای عملیاتی ساالنه

 

 دریافتی از هرنفر )ریال( تعداد مراجعه در سال عنوان
 درآمد ساالنه

 )میلیون ریال( 

 648 400000 1620 اجاره سانس برای تمرین

 648   مجموع کل درآمد

 

 

 جهت اجرای طرح مشوق های کارفرما
 تخصیص زمین و مجوزهاي ساخت 

 تحویل مراكز دولتی موجود, تحویل زمین براي توسعه مراكز جدید و تسهیل در اعطاي مجوزهاي الزم براي فعالیت هاي سرمایه گذار 

  ها و درآمد باش اه»مبنی بر ( 31/4/94قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم )  134ماده  1برخورداري از معافیت مالیاتی بر اساس تبصره

ربط از محل تبلیغات, نقل و انتقال یا معاوضه ورزشكار, فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات مؤسسات ورزشی داراي مجوز از مراجع ذي

ناشی از فعالیت هاي دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی براي انجام خدمات ورزشی, درآمد باش اه و مؤسسه ورزشی و همچنین كمك

هاي ورزشی فاقد مجوز, مشمول مالیات ها و مؤسسات مذكور و نیز فعالیتهاي اقتصادي باشی اهگردد. سایر فعالیتورزشی تلقی می

 «باشند.می
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 شرح پروژه
 تجهیز ساخت,  ,تكمیل وظیفه گذار سرمایه و می شود واگذار منتخب سرمایه گذار به موجود پوشیده سر استخر طرح, بهره برداري این در

 عهده بر دولتی بخش نظر مورد استانداردهاي رعایت با را استان جوانان و ورزش به اداره كل) ازدرآمدحاصل (اجاره پرداخت و برداري بهره و

 گذار سرمایه آن قبال در و شود می اعطا گذار سرمایه به دولتی بخش طرف از شده واگذار فضاي از برداري بهره امتیاز همچنین گیرد, می

 بخش باشد. می امكان صورت در دولتی بخش به درآمد از بخشی پرداخت نیز و برداريبهره و تجهیز ساخت, هاي هزینه انجام به متعهد

 می اجاره پرداخت و برداري و بهره تجهیز ساخت, طراحی, مختلف مراحل در دولتی بخش مدنظر استانداردهاي رعایت به موظف خصوصی

 .باشد

 

 

 

 تكمیل استخر سرپوشیده شهرستان آبیك عنوان طرح

 جوانان استان قزویناداره كل ورزش و  کارفرما یا صاحب طرح

 تكمیل نوع طرح

 آبيک محل اجرا

 BOLT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 1800 زمین موردنیاز

 بوفه و آموزشی ماساژ،كالسهای استخر، خدمات ورزشی شامل  محصول / خدمت

 ماه  18 طول دوره اجرا

-سال دوره بهره 13ساخت و تجهیز و  ماه دوره 18باشد كه ماه می  6سال و  14حداقل دوره قرارداد  ی بهره برداری طول دوره

 برداري می باشد.

 میلیون ریال  عنوان هزینه منابع مالی مورد نیاز

بخش عمومی )آورده بخش سرمایه  -هزینه هاي سرمایه اي 

 پذیر(
41340 

 29819 بخش خصوصی )آورده سرمایه گذار( -هزینه هاي سرمایه اي 

 3811 (OPEXبخش خصوصی)هزینه هاي عملیاتی 

 7994 ( در سالRevenueدرآمد عملیاتی بخش خصوصی)

 درصد 28(: IRR پروژه) داخلی بازده نرخ -

 ماه 11سال و  5دوره بازگشت سرمایه :-

 احداث آن شروع شده است. 1391درصد پیشرفت فیزیكی دارد و از سال 35طرح - توضیحات

 شده است.سال در نظر گرفته  40طول عمر كل طرح -

 سال در نظر گرفته شده است. 15طول عمر تجهیزات سرمایه اي طرح 

 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین اطالعات تماس

 028-33372712تلفن: 
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 موقعیت پروژه
 پرورش و آموزش بلوار– معلم میدان -طالقانی خیابان– آبیك

 
 شهرستانآبیکمکاناجرایطرح -استانقزوین

 مالکیت زمین

و بخش خصوصی صورت خواهدگرفت, پیش فرض این است كه  )دولتی( عمومی بخش مشاركت صورت به اینكه تكمیل پروژه به توجه با

باشد. همچنین كارفرما یا بخش هاي بخش عمومی میزمین به همراه مجوزهاي الزم و ساختمان و تجهیزات دولتی موجود, جزو آورده

 دولتی, مالك زمین و ساختمان طرح می باشد.

 

 

 

 درآمدهای عملیاتی ساالنه
 درآمد ساالنه )میلیون ریال( دریافتی از هر نفر )ریال( تعداد مراجعه در سال عنوان

 432 900000 480 برگزاري كالس هاي آموزشی

 7650 75000 102000 فروش بلیط 

 255 150000 1700 ماساژ

 180 بوفه

 8517 مجموع درآمد بخش اول

 ریال(درآمد ساالنه )میلیون  دریافتی از هر گروه )ریال( تعداد گروه در سال عنوان

 960 2000000 480 اجاره سانس )توسط گروه هاي متفاوت(

 9477 مجموع كل درآمد
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 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح
 تخصیص زمین و مجوزهاي ساخت 

  تحویل مراكز دولتی موجود, تحویل زمین براي توسعه مراكز جدید و تسهیل در اعطاي مجوزهاي الزم براي فعالیتهاي سرمایه

 گذار طرح

  درآمد »( مبنی بر 31/4/94قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم )  134ماده  1برخورداري از معافیت مالیاتی بر اساس تبصره

ربط از محل تبلیغات, نقل و انتقال یا معاوضه ورزشكار, فروش لوازم ها و مؤسسات ورزشی داراي مجوز از مراجع ذيباش اه

هاي دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی براي و مؤسسه ورزشی و همچنین كمكمتضمن نشان و یا مشخصات باش اه 

ها و مؤسسات مذكور و هاي اقتصادي باشی اهگردد. سایر فعالیتانجام خدمات ورزشی, درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می

 «باشند.هاي ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات مینیز فعالیت
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 مجموعه ورزش هاي هیجانی -احداث پیست اسلینگ شات عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 بوستان باراجین -قزوین محل اجرا

 BOLTیا   BOTهاي روش روش سرمایه گذاری

 متر مربع 2500 زمین موردنیاز

 تفریحی -خدمات ورزشی  محصول / خدمت

 نفر در سال 3600 ظرفیت 

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال 9 ی بهره برداریطول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد 27.54: (BOLT)درصد     31.64: (BOT): (IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال 4.97: (BOLT)سال         3.88:  (BOT)دوره بازگشت سرمایه :      

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی )میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال
 میلیون یورو

 0 0.036 57000 2101 سرمایه ثابت

 0 0.007 57000 417.6 سرمایه در گردش

 0 0.043 57000 2518.6 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

 

 شرح پروژه 
نماید. اهداف و فواید باشد كه این مجموعه را كامل و مفرح میگانه می 9هاي هیجانی پروژه اسلینگ شات بخشی از پروژه احداث امكانات ورزش

هاي هیجانی و ایجاد استرس,   ایجاد مجموعه ورزشاحداث اسلینگ شات در شهر قزوین, ایجاد امكانات ورزشی براي تخلیه هیجان و رهایی از 

 باشد.  جاذبه گردش ري و قطب هیجانی می

 

 موقعیت پروژه
 زمین مورد نظر شهرداري براي اجراي پروژه در محدوده بوستان باراجین می باشد و در مجاورت مجموعه دالفك و دهكده طبیعت قرار دارد.

 از ویژگی هاي این زمین می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
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 مجاورت با اتوبان 

 مجاورت با دانش اه آزاد اسالمی 

 مجاورت با مجموعه تاالر شهر 

 اختصاص بودجه چند میلیاردي جهت ایجاد دسترسی به زمین پروژه از سوي شهرداري 

 باشد.میمسیر دسترسی به موقعیت پروژه نیز از سمت جاده باراجین 

 

 

 

 مالکیت زمین : 
از سوي شهرداري براي اجراي این طرح در نظر  ندارد. وجود زمین در فعالیتی و كاربري نوع هیچ حاضر حال باشد. درشهرداري مالك زمین می

 باشد.گرفته شده و هزینه آن در طرح نیز صفر می

 
 

 برآورد درآمدها:

 

 برآورد درآمد ساالنه )هزار ریال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ریال( نام فضا

 1080000 90000 پروژه اسلینگ شات در شهر قزوین

 
 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح مشوق

 ساخت  اخذ جواز و تأمین زمین 

 تسهیل دریافت وام بانكی 

 گذار ارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

  گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( هاي سرمایههاي الزم در بستهبررسیوجود مطالعات و 
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 مجموعه ورزش هاي هیجانی –احداث ایست اه زیپ الین  عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 منطقه نمونه گردش ري كامان و زرشك محل اجرا

 BOLTیاBOTهاي روش روش سرمایه گذاری

 متر مربع 20000 موردنیاززمین 

 ورزشی -خدمات تفریحی محصول / خدمت

 نفر در سال 7200 ظرفیت 

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال 9 ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد43.36(: BOLTدرصد  )63.50(:BOT:  )(IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال3.67(: BOLTسال)2.72(:BOT)دوره بازگشت سرمایه: 

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 ریالبه 

میلیون 

 یورو

 0 0.037 57000 2163 سرمایه ثابت

 0 0.009 57000 547 سرمایه در گردش

 0 0.046 57000 2710 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 
 

 

 

 

 شرح پروژه

زیپ الین یك سرگرمی پرهیجان است كه این روزها توجه جوانان زیادي را به خود جلب كرده است. قرقره روي سیم بكسلی كه بین دو 

كنند. از جمله اهداف و فواید احداث زیپ الین را با سرعت طی میگیرد و مسافران در حالت معلق مسیر زیپ نقطه متصل شده, قرار می

 باشد. ایجاد قطب ورزشی و تفریحی هیجانی می ب والین در قزوین شامل تهیه امكانات الزم براي یك ورزش مهیج  و جذا
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 موقعیت پروژه

 ی باشد.منطقه نمونه گردش ري كامان و زرشك كه دسترسی به آن از سمت جاده بهرام آباد م

 
 

 مالکیت زمین

 مالكیت زمین با كاربري مورد نظر در اختیار شهرداري است و هزینه آن در برآوردها صفر در نظر گرفته شده است.

 

 برآورد درآمدها
 برآورد درآمد ساالنه )هزار ریال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ریال( نام فضا

 1.800.000 150.000 در شهر قزوینزیپ الین پروژه 

 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 زمین و اخذ جواز ساخت  تخصیص 

   تسهیل در دریافت وام بانكی 

 گذار  ارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح(هاي سرمایههاي موجود در بستهمطالعات و بررسی 
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 شرح پروژه
به سرمایه گذار منتخب واگذار می شود و سرمایه گذار وظیفه تكمیل, ساخت, تجهیز و بهره برداري  در این طرح بهره برداري از سالن ورزشی موجود

تی به از آن را با رعایت استانداردهاي مورد نظر بخش دولتی بر عهده می یرد, همچنین امتیاز بهره برداري از فضاي واگذار شده از طرف بخش دول

بخش خصوصی همچنین  باشد.سرمایه گذار متعهد به انجام هزینه هاي ساخت, تجهیز و بهره برداري میسرمایه گذار اعطا میشود و در قبال آن 

 باشد.)سرمایه گذار( موظف به رعایت استانداردهاي مدنظر بخش دولتی در مراحل مختلف طراحی, ساخت, تجهیز و بهره برداري می

 

 مالکیت زمین

و بخش خصوصی صورت خواهدگرفت, پیش فرض این است كه زمین به همراه  )دولتی(ركت بخش عمومیبا توجه به اینكه احداث پروژه به صورت مشا

همچنین كارفرما یا بخش دولتی, مالك زمین و ساختمان  .هاي بخش عمومی استمجوزهاي الزم و ساختمان و تجهیزات دولتی موجود, به عنوان آورده

 سالن می باشد.

 تكمیل سالن ورزشی چند منظوره مهرگان عنوان طرح

 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 تكمیل  نوع طرح

 شهرك مهرگان-قزوین محل اجرا

 )ساخت,بهره برداري, انتقال به سرمایه پذیر( BOT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 6272 زمین موردنیاز

 خدمات ورزشی  محصول / خدمت

 سال  1 طول دوره اجرا

 ی بهره برداری طول دوره
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  27بر اساس تصمیم كارگروه واگذاري ماده 

 طول دوره بهره برداري توسط سرمایه گذار مشخص می گردد2مالی دولت 

 منابع مالی مورد نیاز

 میلیون ریال  عنوان هزینه

بخش عمومی )آورده بخش سرمایه  -هزینه هاي سرمایه اي 

 پذیر(
11166 

5/4252 بخش خصوصی )آورده سرمایه گذار( -هزینه هاي سرمایه اي   

 233 (OPEXهزینه هاي عملیاتی بخش خصوصی)

 1138 ( در سالRevenueدرآمد عملیاتی بخش خصوصی)

 905 سود عملیاتی بخش خصوصی درسال

 ماه 4سال و 12درصد :  18دوره بازگشت سرمایه با نرخ تنزیل -

 احداث آن شروع شده است. 1390درصد پیشرفت فیزیكی دارد و از سال  55طرح  توضیحات

 اطالعات تماس
 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین

 028-33372712تلفن: 
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 درآمدهای عملیاتی ساالنه

 

 دریافتی از هرنفر )ریال( تعداد مراجعه در سال عنوان
 درآمدساالنه

 )میلیون ریال( 

 980 350000 2800 اجاره سانس

 158 1000000 158 اجاره سالن سقف كوتاه رزمی

 1138 مجموع کل درآمد

 

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح
 ارائه زمین و مجوزهاي ساخت 

  زمین براي توسعه مراكز جدید وتسهیل در اعطاي مجوزهاي الزم براي فعالیت هاي سرمایه گذارتحویل مراكز دولتی موجود, تحویل 

  ها و درآمد باش اه»( مبنی بر 31/4/94قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم )  134ماده  1برخورداري از معافیت مالیاتی بر اساس تبصره

تبلیغات, نقل و انتقال یا معاوضه ورزشكار, فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات  ربط از محلمؤسسات ورزشی داراي مجوز از مراجع ذي

هاي دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی براي انجام خدمات ورزشی, درآمد ناشی از فعالیت باش اه و مؤسسه ورزشی و همچنین كمك

«باشند.هاي ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات میؤسسات مذكور و نیز فعالیتها و مهاي اقتصادي باشی اهگردد. سایر فعالیتورزشی تلقی می
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 شرح پروژه
در این طرح بهره برداري از سالن ورزشی موجود به سرمایه گذار منتخب واگذار می شود و سرمایه گذار وظیفه تكمیل, ساخت, تجهیز و بهره 

واگذار شده از طرف بخش  برداري از فضايگیرد, همچنین امتیاز بهرهبرداري از آن را با رعایت استانداردهاي مورد نظر بخش دولتی بر عهده می

 باشدهاي ساخت, تجهیز و بهره برداري میگذار متعهد به انجام هزینهگذار اعطا می شود و در قبال آن سرمایهدولتی به سرمایه

 

 مالکیت زمین

و بخش خصوصی صورت خواهدگرفت, پیش فرض این است كه زمین به همراه  )دولتی(با توجه به اینكه احداث پروژه به صورت مشاركت بخش عمومی

همچنین كارفرما یا بخش دولتی, مالك زمین و ساختمان  .هاي بخش عمومی استمجوزهاي الزم و ساختمان و تجهیزات دولتی موجود, جزو آورده

 سالن می باشد.

 تجهیز سالن بعثت مجموعه ورزشی امام خمینی تاكستان  عنوان طرح

 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 تعمیر و بازسازي نوع طرح

 تاكستان-قزوین محل اجرا

 )تجهیز , بازسازي , بهره برداري و انتقال( ROT روش سرمایه گذاری

 متر مربع 1100 زمین موردنیاز

 خدمات ورزشی  محصول / خدمت

 - طول دوره اجرا

 ی بهره برداریطول دوره
 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 27بر اساس تصمیم كارگروه واگذاري ماده 

 (, طول دوره بهره برداري توسط سرمایه گذار مشخص می گردد.2مقررات مالی دولت )

 منابع مالی مورد نیاز

 میلیون ریال  عنوان هزینه

بخش عمومی )آورده بخش سرمایه  -هزینه هاي سرمایه اي 

 پذیر(
1650 

بخش خصوصی )آورده سرمایه  -هزینه هاي سرمایه اي 

 گذار(
630 

 233 (OPEXعملیاتی بخش خصوصی)هزینه هاي 

 525 (Revenueدرآمد عملیاتی بخش خصوصی)

 292 سود عملیاتی بخش خصوصی

 ماه 11سال و 3درصد :  18دوره بازگشت سرمایه با نرخ تنزیل -

 برداري می باشد.طرح در حال بهره توضیحات

 اطالعات تماس
 اداره كل ورزش و جوانان استان قزوین

 028-33372712تلفن: 
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 درآمدهای عملیاتی ساالنه

 

 دریافتی از هرنفر )ریال( تعداد مراجعه در سال عنوان
 درآمد ساالنه

 )میلیون ریال( 

 525 300,000 1750 اجاره سانس سالن اصلی

 525   مجموع کل درآمد

 

 

 مشوق های کارفرما جهت اجرای طرح
 ارائه زمین و مجوزهاي ساخت 

  الزم براي فعالیت هاي سرمایه گذارتحویل مراكز دولتی موجود, تحویل زمین براي توسعه مراكز جدید وتسهیل در اعطاي مجوزهاي 

  ها و درآمد باش اه»( مبنی بر 31/4/94قانون اصالح قانون مالیاتهاي مستقیم )  134ماده  1برخورداري از معافیت مالیاتی بر اساس تبصره

م متضمن نشان و یا مشخصات ربط از محل تبلیغات, نقل و انتقال یا معاوضه ورزشكار, فروش لوازمؤسسات ورزشی داراي مجوز از مراجع ذي

هاي دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی براي انجام خدمات ورزشی, درآمد ناشی از فعالیت باش اه و مؤسسه ورزشی و همچنین كمك

 «باشند.مالیات میهاي ورزشی فاقد مجوز مشمول ها و مؤسسات مذكور و نیز فعالیتهاي اقتصادي باشی اهگردد. سایر فعالیتورزشی تلقی می
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 مجموعه ورزش هاي هیجانی -احداث ایست اه س وي عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 منطقه باراجین -قزوین محل اجرا

 BOLTیا BOTهاي روش روش سرمایه گذاری

 .می باشدمترمربع  300 مساحت زمین ایست اه س وي زمین موردنیاز

 تفریحی -خدمات ورزشی محصول / خدمت

 نفر در سال18000 ظرفیت 

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال 9 ی بهره برداریطول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 

 درصد 26.05:(BOLTدرصد)27.85:(BOT: )(IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال 4.98:(BOLTسال   )4.04:(BOTدوره بازگشت سرمایه: )

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو به 

 ریال
 میلیون یورو

 0 0.06 57000 3641 سرمایه ثابت

 0 0.009 57000 564.3 سرمایه در گردش

 0 0.069 57000 4187.3 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 شهرداري قزوینگذاري و مشاركت معاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 

 شرح پروژه
ها در سالنی ویژه براي تفریح استفاده نمود. هدف توان از آن در كل مجموعه باراجین و یا براي سهولت در دسترسیبا توجه به نوع طراحی س وي می

ان یز بدون ایجاد آلودگی, جذب گردش ر از داخل و بیرون شهر و  اي هیجاناز احداث مسیر و ایست اه س وي, ایجاد مسیر طبیعت گردي با وسیله

 باشد. فراهم كردن امكانات تفریحی جذاب براي شهروندان و گردش ران می

 

 موقعیت پروژه
 اشد.بزمین مورد نظر جهت اجراي پروژه در بوستان باراجین قرار دارد. دسترسی به بوستان باراجین از سمت جاده باراجین می
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 مالکیت زمین
 باشد. لذا هزینه زمین در برآورد هزینه ها صفر می باشد.زمین مورد نظر پروژه در اختیار شهرداري می

 

 برآورد درآمدها

 پیشبینی درآمدهای حاصل از اپراتوری

 برآورد درآمد ساالنه )هزار ریال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ریال( نام فضا

 1.620.000 135.000 شهر قزوین پروژه س وي در

 

 

 های کارفرما جهت اجرای طرحمشوق
 زمین و اخذ جواز ساخت  تخصیص 

 دریافت وام بانكی تسهیل 

 گذارارائه مشاوره, نظرات, پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 امكانسنجی طرح(گذاري فعلی )مطالعات هاي سرمایههاي موجود در بستهمطالعات و بررسی 
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 مجموعه ورزش هاي هیجانی -احداث زیپ الین كودك عنوان طرح

 شهرداري قزوین کارفرما یا صاحب طرح

 بوستان باراجین -قزوین محل اجرا

 BOLTو   BOTهاي روش روش سرمایه گذاری

 متر مربع  4000 زمین موردنیاز

 تفریحی -خدمات ورزشی  محصول / خدمت

 نفر  5400 ظرفیت 

 سال 1 طول دوره اجرا

 سال 9 ی بهره برداری طول دوره

 منابع مالی مورد نیاز 

 درصد29.77(BOLTدرصد       )52.54(BOT):(IRR)نرخ بازگشت داخلی 

 سال4.93( BOLTسال   )2.98(BOTدوره بازگشت سرمایه: )

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی)میلیون یورو(
میلیون 

 ریال

نرخ یورو 

 به ریال
 میلیون یورو

 0 0.02 57000 1189 سرمایه ثابت

 0 0.008 57000 495.3 سرمایه در گردش

 0 0.03 57000 1684.3 سرمایه كل

 اطالعات تماس
 گذاري و مشاركت شهرداري قزوینمعاونت سرمایه

 33230879فكس:    028-33227001تلفن: 

 
 

 شرح پروژه 

الینی در مقیاس كوچكتر به منظور رفع اشییتیاق كودكان زیپ احداث الین براي بزرگسییاالن در مجموعه كامان و زرشییك,با توجه به وجود زیپ

ساختار زیپ  ستاندارد این بازي در دنیا برا     براي این تجربه جدید و حفظ ایمنی آنان با همان  ست. ا ودكان ي كالین بزرگساالن پیشنهاد گردیده ا

شد, از جمله اهداف و فواید زیپ كیلو می 80تا  25 ستفاده از این ورزش هیجانی براي كودكان, ارائه    با شامل فراهم نمودن امكانات ا الین كودك 

ی آموزي و درآمدزایی و ارتقاء امنیت این ورزش براي كودكان با احداث مجموعه اختصیییاصییی        خدمات قراردادي با مدارس جهت اردوهاي دانش      

 باشد.الین كودك میزیپ
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 موقعیت پروژه

توان به هاي شاخص این زمین میباشد. از ویژگیزمین مورد نظر پروژه در محدوده باراجین قرار داشته و دسترسی آن از سمت جاده باراجین می

 موارد زیر اشاره كرد:

  اتوبانبا مجاورت 

  دانش اه آزاد اسالمیبا مجاورت 

  تاالر شهربا مجاورت 

  اختصاص بودجه چند میلیاردي جهت دسترسی زمین توسط شهرداري 

 

 

 مالکیت زمین 

 باشد و هزینه هاي آن در برآوردها صفر در نظر گرفته شده است.مالكیت زمین در اختیار شهرداري می

 

 برآورد درآمدها

 برآورد درآمد ساالنه )هزار ریال( برآورد درآمد ماهانه )هزار ریال( نام فضا

 1.080.000 90.000 پروژه زیپ الین كودك در شهر قزوین

 

 های کارفرما جهت اجرای طرح مشوق

 

  تخصیص زمین و اخذ جواز ساخت 

   تسهیل در دریافت وام بانكی 

 گذار ارائه مشاوره, نظرات,  پیشنهادات مدیران و كارشناسان شهرداري به سرمایه 

 گذاري فعلی )مطالعات امكانسنجی طرح( سرمایههاي هاي موجود در بستهمطالعات و بررسی 

 


