
:نام پروژه
احداث –سنجی فنی مطالعات امکان

کارخانه سنگ شکن

97پاییز 



جدید نوع پروژه

احداث کارخانه سنگ شکن–فنی امکان سنجی طرحنام

صنعتی بخش اقتصادی

احداث و بهره برداری نوع طرح

تعداد فازهای اجرا

ریم خارج از ح) روستای احمد آباد -شهرستان بویین میاندشت
(شهری

محل پیشنهادی استقرار 
طرح

شهرداری نوع مالکیت

20000 (عمتر مرب)مورد نیاز زمین

مدنی نحوه و نوع واگذاری 

مشخصات کلی پروژه



مجوز سرمایه گذاری خارجی-1
پروانه ساخت-2
پایان کار-3

نیازمجوزهای مورد

دارد
، نظارتی و موافقت اولیه از دستگاه های اجرایی
فرمانداران شهرستان ها

داخل تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

-: فاصله تا خطوط راه آهن
-: فاصله تا فرودگاه
:فاصله تا راه زمینی

دسترسی هاوضعیت 

گاز   تلفن      اینترنت ●برق●آب  ساختهازیر

نفر20 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

شرایط احراز متقاضیان برای اجرای پروژه  

اطالعات فنی پروژه



وضعيت ظرفيت فعال و در حال ساخت

فعال
تعداد واحدهای کشور

در حال تاسیس

فعال
تعداد واحدهای استان

در حال تاسیس

داخلی
ر  گردشگپتانسیل تعداد جذب

خارجی



موقعيت پروژه 

بویینشهرستانارتباطیمسیر)شهریحریمازخارجدرطرحایناجرایمحل
نمعداینعرصه.باشدمی(آباداحمدروستای-خوانسارشهرستانبهمیاندشت
.باشدمیتن60000آنساالنهتولیدظرفیتوباشدمیمربعمتر20000



مشوق ها و حمایت های پروژه 

تامین بخشی از مصالح جهت احداث ساختمان مورد نیاز در محل معدن توسط شهرداری                    __
تامین آب و برق توسط شهرداری__



موقعيت پروژه 

:فاصله تقریبی دسترسی از معدن حاضر به شهرهای اطراف به شرح ذیل می باشد
کیلومتر20فاصله ی محل تا شهر بویین میاندشت 

کیلومتر15فاصله ی محل تا شهر خوانسار 
کیلومتر40فاصله ی محل تا شهر گلپایگان 
کیلومتر55فاصله ی محل تا شهر الیگودرز 

کیلومتر 25فاصله ی محل تا شهر افوس 
کیلومتر 27فاصله ی محل تا شهر برف انبار 

کیلومتر35فاصله ی محل تا شهر فریدونشهر 
کیلومتر40فاصله ی محل تا شهر داران 



(                                              خوانسلللارر فریدنراویرودرزرفریدون لللهر)فاصلللله دسترسلللی مطللللوب بللله شلللهرهای همجلللوار _

استفاده شهرداری و پیمانکاران شهرداری از مصاوح توویدی _

اشتغال زایی  _

مزیت رقابتی پروژه 



نرخ تنزیل

میلیارد ریال20 برآورد ریالی  

تن در سال60000 ظرفیت اسمی 

سال1
طول دوره اجرای طرح

سال30 طول دوره بهره برداری

م ترک  خارجی ●داخلی  گذارسرمایه

بانک 

گذاری مستقیم داخلی  سرمایه

(  وام خارجی)تامین ماوی خارجی 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی  

مالی  منابع تامین

مفروضات ارزیابی اقتصادی



:پارامترهای مهم طرح
.محل اجرای طرح در خارج از حریم شهری است

.آگهی جذب سرمایه گذار منتشر شده است

.تامین آب و برق به عهده شهرداری است


