پزٍفايل پزٍصُ -بزگِ خالصِ
هعزفي پزٍصُ
عٌَاى پزٍصُ  :لطعِ اٍل احداث باًد دٍم چْارخطِ راُ حويل ايالم صالح آباد هْراى ( ابتداي حَزُ استحفاظي ادارُ كل راُ ٍ
شْرسازي استاى ايالم تا ٍرٍدي شْر ايالم بِ طَل  55كيلَهتر
سيزبخؼ  :جادُ اي

بخؼ  :حول ٍ ًمل

هحصووَ / /خووذها  :تسههْيل در حوههل ٍ ًمههل بههار ٍ هسهها ر ايجههاد اهٌيههي اايههدار در هٌطمههِ ٍ ا ههساير اًبيههسُ هههردم بههراي اداهههِ
سكًَي ٍ ّوچٌيي ايجاد زهيٌِ صادرات هحصَالت كشاٍرزي ٍ  ...بِ كشَر عراق
ايجهاد بازارچههِ ّههاي هههرزي بعههالٍُ صههادرات ًفهي ٍ مههاز ٍ ايجههاد هجتوههو ّههاي بههيي راّهي ٍ رًٍههك صههٌعي مردشههبري ٍ ايجههاد كوربٌههد
ارتباطي غرب كشَر بِ جٌَب ٍ خَزستاى
سهيي اصلي □ هٌطمِ صٌعتي□ هٌطمِ ٍيضُ التصادي□ هٌطمِ آساد□ هَلعيت  :شْرستاى چرداٍل-سيرٍاى-ايالم
ؽزح پزٍصُ:

احداث باًد دٍم چْارخطِ از ابتداي حَزُ استحفاظي ادارُ كل راُ ٍ شْرسازي استاى ايالم تا ٍرٍدي شْر ايالم بِ طَل 55
كيلَهتر
ايي ارٍشُ لابليي اتصال شبكِ راُ ّاي كشَر ايراى بِ كشَر عراق ٍ خاٍر هياًِ را دارد ٍ در آيٌدُ هي تَاًد درٍازُ ارتباطي كشَرّاي
ّوسايِ براي اهر هْن عتبات عاليات ٍ صادرات ٍ ٍاردات ٍ حول بار ٍ هسا ر باشد ٍ ّوچٌيي ايجاد هٌطمِ آزاد تجاري در آيٌدُ ًِ چٌداى
دٍر در هرزّاي استاى ايالم ٍ كشَر ّوسايِ اير بيٌي هي شَد.
ظزفيت عا:ًِ/
 -1صادرات ساالًِ از ايالم بِ هرز هْراى بِ هبلغ  151هيليَى دالر
 -2هيساى حول بار ّ 5355سار تي در سال
 -3جابجايي  0111111هسا ر در سال

ٍضعيت پزٍصُ
دعتزعي هَاد خام ٍرٍدي/هياًگيي %40
فزٍػ
باسار صادراتي پيؼ بيٌي ؽذُ % 60 :
دٍرُ عاخت  3 :سال

ٍضعيت پزٍصُ
 -آيا اهكاى عٌجي آى هَجَد اعت؟

-

بلِ

خيز

 -سهيي هَرد ًياس تأهيي ؽذُ اعت؟

-

بلِ

خيز

 -اجاسُ ّاي لاًًَي (گَاّي تاعيظ_ عْويِ ارسي -هحيط ٍ غيزُ) گزفتِ ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -آيا تَافك هؾاركت با عزهايِ گذار خارجي ؽاهل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -تَافك هالي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -آيا تَافك با پيواًكاراى هحلي خارجي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

ؽذُ؟
 -خذها رفاّي (هثل آب -بزق) سيزعاختي (بزق -تأهيي آب-تلفي -عَخت -جادُ ٍ غيزُ ) تأهيي ٍ تْيِ

بلِ

خيز

 -ليغتي اس داًؼ (داًغتٌي ّا) هاؽيي -تجْيشا بِ هٌشلِ فزٍػ /خزيذار ؽزكت ّاي تَصيف ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -تَافما خزيذ بزاي هاؽيي (دعتگاُ) تجْيشا ٍ داًغتٌي ّاي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

عاختار هالي
جذٍل هالي
تَضيح ٍ ؽزح

ارس خارجي هَرد

ارس هحلي هَرد ًياس

جوع

ًياس

هيليَى ريال

ًزخ

هعادل هيليَى يَرٍ

عزهايِ ثابت

1684091

33009

51

51

عزهايِ در گزدػ

-

-

-

-

كل عزهايِ

1684091

33009

51

51

ارسػ تجْيشا  /دعتگاّْاي خارجي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ تجْيشا  /دعتگاّْاي هحلي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ داًؼ فٌي خارجي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ داًؼ فٌي هحلي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ خالص فعلي:

 51هيليَى يَرٍ

ًزخ باسدُ داخلي % 29 :
دٍرُ بزگؾت عزهايِ  5 :عال

اطالعا كلي ٍ عوَهي
ًَع پزٍصُ :

تَععِ ٍ تكويل□

تاعيظ■

پزٍفايل ؽزكت:
اعن (افزاد طبيعي/لاًًَي) :ادارُ كل راُ ٍ ؽْزعاسي اعتاى ايالم

آدرط :ايالم – جادُ هْزاى

تلفي08433338001 :

فكظ08433334045 :

ايويلilamroad@yahoo.com :

ٍب عايتhttp://www.ilamru.ir :

كارآفزيي هحلي:

بخؼ خصَصي□

بخؼ عوَهي□

عايز■

لطفاً هذارن سيز را اگز در دعتزط هَجَد اعت ضويوِ كٌيذ.
پيؼ اهكاى عٌجي□
اهكاى عٌجي□
اجاسُ ّاي لاًًَي(گَاّي تأعيظ -عْيوِ ارسي -هحيط ٍ غيزُ)□

پزٍفايل پزٍصُ -بزگِ خالصِ
هعزفي پزٍصُ
عٌَاى پزٍصُ  :لطعِ دٍم احداث باًد دٍم چْارخطِ راُ حويل ايالم صالح آباد هْراى ( از خرٍجي شْر ايالم تا ٍرٍدي شْر
هْراى بِ طَل  01كيلَهتر)
سيزبخؼ  :جادُ اي

بخؼ  :حول ٍ ًمل

هحصووَ / /خووذها  :تسههْيل در حوههل ٍ ًمههل بههار ٍ هسهها ر ايجههاد اهٌيههي اايههدار در هٌطمههِ ٍ ا ههساير اًبيههسُ هههردم بههراي اداهههِ
سكًَي ٍ ّوچٌيي ايجاد زهيٌِ صادرات هحصَالت كشاٍرزي ٍ  ...بِ كشَر عراق
ايجهاد بازارچههِ ّههاي هههرزي بعههالٍُ صههادرات ًفهي ٍ مههاز ٍ ايجههاد هجتوههو ّههاي بههيي راّهي ٍ رًٍههك صههٌعي مردشههبري ٍ ايجههاد كوربٌههد
ارتباطي غرب كشَر بِ جٌَب ٍ خَزستاى
سهيي اصلي □ هٌطمِ صٌعتي□ هٌطمِ ٍيضُ التصادي□ هٌطمِ آساد□ هَلعيت  :شْرستاى ايالم  -هْراى
ؽزح پزٍصُ:

احداث باًد دٍم چْارخطِ از خرٍجي شْر ايالم تا ٍرٍدي شْر هْراى بِ طَل  01كيلَهتر
ايي ارٍشُ لابليي اتصال شبكِ راُ ّاي كشَر ايراى بِ كشَر عراق ٍ خاٍر هياًِ را دارد ٍ در آيٌدُ هي تَاًد درٍازُ ارتباطي كشَرّاي
ّوسايِ براي اهر هْن عتبات عاليات ٍ صادرات ٍ ٍاردات ٍ حول بار ٍ هسا ر باشد ٍ ّوچٌيي ايجاد هٌطمِ آزاد تجاري در آيٌدُ ًِ چٌداى
دٍر در هرزّاي استاى ايالم ٍ كشَر ّوسايِ اير بيٌي هي شَد.
ظزفيت عا:ًِ/
 -4صادرات ساالًِ از ايالم بِ هرز هْراى بِ هبلغ  151هيليَى دالر
 -5هيساى حول بار ّ 5355سار تي در سال
 -6جابجايي  0111111هسا ر در سال

ٍضعيت پزٍصُ
دعتزعي هَاد خام ٍرٍدي/هياًگيي %40
فزٍػ
باسار صادراتي پيؼ بيٌي ؽذُ % 60 :
دٍرُ عاخت  4 :سال

ٍضعيت پزٍصُ
 -آيا اهكاى عٌجي آى هَجَد اعت؟

-

بلِ

خيز

 -سهيي هَرد ًياس تأهيي ؽذُ اعت؟

-

بلِ

خيز

 -اجاسُ ّاي لاًًَي (گَاّي تاعيظ_ عْويِ ارسي -هحيط ٍ غيزُ) گزفتِ ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -آيا تَافك هؾاركت با عزهايِ گذار خارجي ؽاهل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -تَافك هالي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -آيا تَافك با پيواًكاراى هحلي خارجي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

ؽذُ؟
 -خذها رفاّي (هثل آب -بزق) سيزعاختي (بزق -تأهيي آب-تلفي -عَخت -جادُ ٍ غيزُ ) تأهيي ٍ تْيِ

بلِ

خيز

 -ليغتي اس داًؼ (داًغتٌي ّا) هاؽيي -تجْيشا بِ هٌشلِ فزٍػ /خزيذار ؽزكت ّاي تَصيف ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -تَافما خزيذ بزاي هاؽيي (دعتگاُ) تجْيشا ٍ داًغتٌي ّاي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

عاختار هالي
جذٍل هالي
تَضيح ٍ ؽزح

ارس خارجي هَرد

ارس هحلي هَرد ًياس

جوع

ًياس

هيليَى ريال

ًزخ

هعادل هيليَى يَرٍ

عزهايِ ثابت

2363636

33009

72

72

عزهايِ در گزدػ

-

-

-

-

كل عزهايِ

2363636

33009

72

72

ارسػ تجْيشا  /دعتگاّْاي خارجي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ تجْيشا  /دعتگاّْاي هحلي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ داًؼ فٌي خارجي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ داًؼ فٌي هحلي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ خالص فعلي:

 72هيليَى يَرٍ

ًزخ باسدُ داخلي % 27 :
دٍرُ بزگؾت عزهايِ  6 :عال

اطالعا كلي ٍ عوَهي
ًَع پزٍصُ :

تَععِ ٍ تكويل□

تاعيظ■

پزٍفايل ؽزكت:
اعن (افزاد طبيعي/لاًًَي) :ادارُ كل راُ ٍ ؽْزعاسي اعتاى ايالم

آدرط :ايالم – جادُ هْزاى

تلفي08433338001 :

فكظ08433334045 :

ايويلilamroad@yahoo.com :

ٍب عايتhttp://www.ilamru.ir :

كارآفزيي هحلي:

بخؼ خصَصي□

بخؼ عوَهي□

عايز■

لطفاً هذارن سيز را اگز در دعتزط هَجَد اعت ضويوِ كٌيذ.
پيؼ اهكاى عٌجي□
اهكاى عٌجي□
اجاسُ ّاي لاًًَي(گَاّي تأعيظ -عْيوِ ارسي -هحيط ٍ غيزُ)□

پزٍفايل پزٍصُ -بزگِ خالصِ
هعزفي پزٍصُ
عٌَاى پزٍصُ  :لطعِ سَم احداث باًد دٍم چْارخطِ راُ حويل ايالم صالح آباد هْراى (خرٍجي شْر هْراى تا ااياًِ هرزي
هْراى(هرز عراق) بِ طَل  11كيلَهتر)
سيزبخؼ  :جادُ اي

بخؼ  :حول ٍ ًمل

هحصووَ / /خووذها  :تسههْيل در حوههل ٍ ًمههل بههار ٍ هسهها ر ايجههاد اهٌيههي اايههدار در هٌطمههِ ٍ ا ههساير اًبيههسُ هههردم بههراي اداهههِ
سكًَي ٍ ّوچٌيي ايجاد زهيٌِ صادرات هحصَالت كشاٍرزي ٍ  ...بِ كشَر عراق
ايجهاد بازارچههِ ّههاي هههرزي بعههالٍُ صههادرات ًفهي ٍ مههاز ٍ ايجههاد هجتوههو ّههاي بههيي راّهي ٍ رًٍههك صههٌعي مردشههبري ٍ ايجههاد كوربٌههد
ارتباطي غرب كشَر بِ جٌَب ٍ خَزستاى
سهيي اصلي □ هٌطمِ صٌعتي□ هٌطمِ ٍيضُ التصادي□ هٌطمِ آساد□ هَلعيت  :شْرستاى هْراى
ؽزح پزٍصُ:

احداث باًد دٍم چْارخطِ از خرٍجي شْر هْراى تا ااياًِ هرزي هْراى(هرز عراق) بِ طَل  11كيلَهتر
ايي ارٍشُ لابليي اتصال شبكِ راُ ّاي كشَر ايراى بِ كشَر عراق ٍ خاٍر هياًِ را دارد ٍ در آيٌدُ هي تَاًد درٍازُ ارتباطي كشَرّاي
ّوسايِ براي اهر هْن عتبات عاليات ٍ صادرات ٍ ٍاردات ٍ حول بار ٍ هسا ر باشد ٍ ّوچٌيي ايجاد هٌطمِ آزاد تجاري در آيٌدُ ًِ چٌداى
دٍر در هرزّاي استاى ايالم ٍ كشَر ّوسايِ اير بيٌي هي شَد.
ظزفيت عا:ًِ/
 -5صادرات ساالًِ از ايالم بِ هرز هْراى بِ هبلغ  151هيليَى دالر
 -0هيساى حول بار ّ 5355سار تي در سال
 -9جابجايي  0111111هسا ر در سال

ٍضعيت پزٍصُ
دعتزعي هَاد خام ٍرٍدي/هياًگيي %40
فزٍػ
باسار صادراتي پيؼ بيٌي ؽذُ % 60 :
دٍرُ عاخت  2 :سال

ٍضعيت پزٍصُ
 -آيا اهكاى عٌجي آى هَجَد اعت؟

-

بلِ

خيز

 -سهيي هَرد ًياس تأهيي ؽذُ اعت؟

-

بلِ

خيز

 -اجاسُ ّاي لاًًَي (گَاّي تاعيظ_ عْويِ ارسي -هحيط ٍ غيزُ) گزفتِ ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -آيا تَافك هؾاركت با عزهايِ گذار خارجي ؽاهل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -تَافك هالي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -آيا تَافك با پيواًكاراى هحلي خارجي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

ؽذُ؟
 -خذها رفاّي (هثل آب -بزق) سيزعاختي (بزق -تأهيي آب-تلفي -عَخت -جادُ ٍ غيزُ ) تأهيي ٍ تْيِ

بلِ

خيز

 -ليغتي اس داًؼ (داًغتٌي ّا) هاؽيي -تجْيشا بِ هٌشلِ فزٍػ /خزيذار ؽزكت ّاي تَصيف ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

 -تَافما خزيذ بزاي هاؽيي (دعتگاُ) تجْيشا ٍ داًغتٌي ّاي هؾوَل ؽذُ؟

-

بلِ

خيز

عاختار هالي
جذٍل هالي
تَضيح ٍ ؽزح

ارس خارجي هَرد

ارس هحلي هَرد ًياس

جوع

ًياس

هيليَى ريال

ًزخ

هعادل هيليَى يَرٍ

عزهايِ ثابت

325000

33009

10

10

عزهايِ در گزدػ

-

-

-

-

كل عزهايِ

325000

33009

10

10

ارسػ تجْيشا  /دعتگاّْاي خارجي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ تجْيشا  /دعتگاّْاي هحلي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ داًؼ فٌي خارجي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ داًؼ فٌي هحلي:

هيليَى يَرٍ

ارسػ خالص فعلي:

 10هيليَى يَرٍ

ًزخ باسدُ داخلي % 29 :
دٍرُ بزگؾت عزهايِ  3 :عال

اطالعا كلي ٍ عوَهي
ًَع پزٍصُ :

تَععِ ٍ تكويل□

تاعيظ■

پزٍفايل ؽزكت:
اعن (افزاد طبيعي/لاًًَي) :ادارُ كل راُ ٍ ؽْزعاسي اعتاى ايالم

آدرط :ايالم – جادُ هْزاى

تلفي08433338001 :

فكظ08433334045 :

ايويلilamroad@yahoo.com :

ٍب عايتhttp://www.ilamru.ir :

كارآفزيي هحلي:

بخؼ خصَصي□

بخؼ عوَهي□

عايز■

لطفاً هذارن سيز را اگز در دعتزط هَجَد اعت ضويوِ كٌيذ.
پيؼ اهكاى عٌجي□
اهكاى عٌجي□
اجاسُ ّاي لاًًَي(گَاّي تأعيظ -عْيوِ ارسي -هحيط ٍ غيزُ)□

