تعرفه گروه مطالعات سرمایهگذاریهای صنعتی
در حوزه تهیه گزارشهای مطالعات امکانسنجی پروژههای سرمایهگذاری

COMFAR.org

صن
گروه مطالعات سرماهیگذا ریاهی عتی

حقالزحمه تهیه بخشهای مختلف گزارشهای مطالعات امکانسنجی (طرحهای کمتر از  01میلیارد تومان)

ردیف

1

2

3

8

عنوان گزارش

شرح

خروجیهای نرمافزار کامفار

گزارشهای نتایج نرمافزار کامفار در قالب فایل

()COMFAR Result

 ،pdfبه همراه فایل کامفار پروژه

مطالعات مالی
)(Financial Study

مبلغ حقالزحمه

زمان مورد نیاز

 001110111تومان
 005110111تومان

توضیحات
پروژههای بدون وام

 84ساعت

پروژههای با وام ریالی

 201110111تومان

پروژههای با وام ارزی

طرح توجیهی بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 501110111تومان

پروژههای بدون وام

همراه با خروجیهای نرمافزار COMFAR

 601110111تومان

و نتایج تحلیل حساسیت پروژه

 801110111تومان

یک هفته

پروژههای با وام ریالی
پروژههای با وام ارزی

مطالعات فنی

ارائه اطالعات فنی پروژهها به عهده کارفرما است .تهیه جداول ،فرمها و برگزاری و مدیریت جلسات با نمایندگان کارفرما جهت

)(Technical Study

استخراج و جمعآوری اطالعات جهت تدوین گزارشها توسط گروه ما انجام میشود.

مطالعات بازار

جمعآوری اطالعات و تدوین گزارش

)(Market Study

مطالعات بازار بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 501110111تومان
تا

هزینه بر اساس میزان مشارکت

یک تا دو ماه

 0501110111تومان

کارفرما در جمعآوری اطالعات
تعیین میشود.

توضیحات:
پست الکترونیک:

info@comfar.org

فکس:

120-88997198

تلفن:

18029077991

آدرس دفتر مدیریت :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،بنبست آفرین ،پالک  ،1طبقه اول

 .1چنانچه نتایج مطالعات ،حاکی از توجیهپذیری طرح باشد ،امکان همراهی کارفرما
در فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصوبه در کلیه وزارتخانهها ،بانکها و نهادهای
دولتی و خصوصی ،توسط گروه مطالعات سـرمایهگذاریهای صـنعتی وجود دارد.
 .2هـزینه دفـاع از طـرح و اخذ مصـوبه ،به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
فکس721-98997798 :

وبسایتhttp://comfar.org :

پست الکترونیکinfo@comfar.org :

صن
گروه مطالعات سرماهیگذا ریاهی عتی

حقالزحمه تهیه بخشهای مختلف گزارشهای مطالعات امکانسنجی (طرحهای از  01تا  51میلیارد تومان)

ردیف

1

2

3

8

عنوان گزارش

شرح

خروجیهای نرمافزار کامفار

گزارشهای نتایج نرمافزار کامفار در قالب فایل

()COMFAR Result

 ،pdfبه همراه فایل کامفار پروژه

مطالعات مالی
)(Financial Study

مبلغ حقالزحمه

زمان مورد نیاز

 005110111تومان
 201110111تومان

توضیحات
پروژههای بدون وام

 84ساعت

پروژههای با وام ریالی

 205110111تومان

پروژههای با وام ارزی

طرح توجیهی بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 901110111تومان

پروژههای بدون وام

همراه با خروجیهای نرمافزار COMFAR

 801110111تومان

و نتایج تحلیل حساسیت پروژه

 0101110111تومان

یک هفته

پروژههای با وام ریالی
پروژههای با وام ارزی

مطالعات فنی

ارائه اطالعات فنی پروژهها به عهده کارفرما است .تهیه جداول ،فرمها و برگزاری و مدیریت جلسات با نمایندگان کارفرما جهت

)(Technical Study

استخراج و جمعآوری اطالعات جهت تدوین گزارشها توسط گروه ما انجام میشود.

مطالعات بازار

جمعآوری اطالعات و تدوین گزارش

)(Market Study

مطالعات بازار بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 901110111تومان
تا

هزینه بر اساس میزان مشارکت

یک تا دو ماه

 0901110111تومان

کارفرما در جمعآوری اطالعات
تعیین میشود.

توضیحات:
پست الکترونیک:

info@comfar.org

فکس:

120-88997198

تلفن:

18029077991

آدرس دفتر مدیریت :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،بنبست آفرین ،پالک  ،1طبقه اول

 .1چنانچه نتایج مطالعات ،حاکی از توجیهپذیری طرح باشد ،امکان همراهی کارفرما
در فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصوبه در کلیه وزارتخانهها ،بانکها و نهادهای
دولتی و خصوصی ،توسط گروه مطالعات سـرمایهگذاریهای صـنعتی وجود دارد.
 .2هـزینه دفـاع از طـرح و اخذ مصـوبه ،به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
فکس721-98997798 :

وبسایتhttp://comfar.org :

پست الکترونیکinfo@comfar.org :

صن
گروه مطالعات سرماهیگذا ریاهی عتی

حقالزحمه تهیه بخشهای مختلف گزارشهای مطالعات امکانسنجی (طرحهای بیشتر از  51میلیارد تومان)

ردیف

1

2

3

8

عنوان گزارش

شرح

خروجیهای نرمافزار کامفار

گزارشهای نتایج نرمافزار کامفار در قالب فایل

()COMFAR Result

 ،pdfبه همراه فایل کامفار پروژه

مطالعات مالی
)(Financial Study

مبلغ حقالزحمه

زمان مورد نیاز

 201110111تومان
 205110111تومان

توضیحات
پروژههای بدون وام

 84ساعت

پروژههای با وام ریالی

 701110111تومان

پروژههای با وام ارزی

طرح توجیهی بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 801110111تومان

پروژههای بدون وام

همراه با خروجیهای نرمافزار COMFAR

 0101110111تومان

و نتایج تحلیل حساسیت پروژه

 0201110111تومان

یک هفته

پروژههای با وام ریالی
پروژههای با وام ارزی

مطالعات فنی

ارائه اطالعات فنی پروژهها به عهده کارفرما است .تهیه جداول ،فرمها و برگزاری و مدیریت جلسات با نمایندگان کارفرما جهت

)(Technical Study

استخراج و جمعآوری اطالعات جهت تدوین گزارشها توسط گروه ما انجام میشود.

مطالعات بازار

جمعآوری اطالعات و تدوین گزارش

)(Market Study

مطالعات بازار بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 0101110111تومان
تا

هزینه بر اساس میزان مشارکت

یک تا دو ماه

 2101110111تومان

کارفرما در جمعآوری اطالعات
تعیین میشود.

توضیحات:
پست الکترونیک:

info@comfar.org

فکس:

120-88997198

تلفن:

18029077991

آدرس دفتر مدیریت :تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،بنبست آفرین ،پالک  ،1طبقه اول

 .1چنانچه نتایج مطالعات ،حاکی از توجیهپذیری طرح باشد ،امکان همراهی کارفرما
در فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصوبه در کلیه وزارتخانهها ،بانکها و نهادهای
دولتی و خصوصی ،توسط گروه مطالعات سـرمایهگذاریهای صـنعتی وجود دارد.
 .2هـزینه دفـاع از طـرح و اخذ مصـوبه ،به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.
فکس721-98997798 :

وبسایتhttp://comfar.org :

پست الکترونیکinfo@comfar.org :

