تعرفه گروه مطالعات سرمایهگذاریهای صنعتی
جهت 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

عنوان گزارش

شرح

خروجیهای نرمافزار کامفار

گزارشهای نتایج نرمافزار کامفار در قالب فایل

()COMFAR Result

 ،pdfبه همراه فایل کامفار پروژه

4

زمان مورد نیاز

 2,111,111تومان
 2,511,111تومان

پروژههای بدون وام
 2روز

پروژههای با وام ریالی

 3,111,111تومان

پروژههای با وام ارزی

طرح توجیهی مالی با استفاده

بخش مالی طرح توجیهی بر اساس استاندارد

 8,111,111تومان

پروژههای بدون وام

از نرمافزار کامفار

سیستم بانکی همراه با خروجیهای نرمافزار

 9,111,111تومان

)(Financial Study

 COMFARو نتایج تحلیل حساسیت پروژه

 01,111,111تومان

2

3

مبلغ حقالزحمه

توضیحات

 5روز

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.

گزارش مطالعات بازار

جمعآوری اطالعات و تدوین گزارش

)(Market Study

مطالعات بازار بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 0101110111تومان

 33روز

در طرحهای چند محصولی ،هر
محصول به صورت مجزا

تلفـن:

321-22421423

توضیحات:

تلفـن:

321-95721717

 .1چنانچه نتایج مطالعات ،حاکی از توجیهپذیری طـرح باشد ،امکان همراهی کارفرما

فکس:

321-27993592

در فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصـوبه در کلیه وزارتخانهها ،بانکها و نهادهای

همراه:

3712-9143993

دولتی و خصوصی ،توسط گروه مطالعات ســرمایهگذاریهای صـنعتی وجود دارد.

پست الکترونیک:

info@comfar.org

آدرس دفتر مدیریت :تهران ،خیابان ولیعصر،نرسیده به نیایش ،برج کیان ،طبقه پانزدهم

 .2هـزینه دفـاع از طـرح و اخـذ مصـوبه ،به صورت توافــقی محاسـبه خواهد شد.

تلفن282-82682482 :

وبسایتCOMFAR.org :

پست الکترونیکinfo@comfar.org :

صن
گروه مطالعات سرماهیگذا ریاهی عتی

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

ردیف

1

مبلغ حقالزحمه

عنوان گزارش

شرح

خروجیهای نرمافزار کامفار

گزارشهای نتایج نرمافزار کامفار در قالب فایل

()COMFAR Result

 ،pdfبه همراه فایل کامفار پروژه

زمان مورد نیاز

 2,511,111تومان
 3,111,111تومان

توضیحات
پروژههای بدون وام

 2روز

پروژههای با وام ریالی

 3,511,111تومان

پروژههای با وام ارزی

طرح توجیهی مالی با استفاده

بخش مالی طرح توجیهی بر اساس استاندارد

 01,111,111تومان

پروژههای بدون وام

از نرمافزار کامفار

سیستم بانکی همراه با خروجیهای نرمافزار

 00,111,111تومان

)(Financial Study

 COMFARو نتایج تحلیل حساسیت پروژه

 02,111,111تومان

2

3
4

 5روز

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.

گزارش مطالعات بازار

جمعآوری اطالعات و تدوین گزارش

)(Market Study

مطالعات بازار بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 0201110111تومان

 33روز

در طرحهای چند محصولی ،هر
محصول به صورت مجزا

تلفـن:

321-22421423

توضیحات:

تلفـن:

321-95721717

 .1چنانچه نتایج مطالعات ،حاکی از توجیهپذیری طـرح باشد ،امکان همراهی کارفرما

فکس:

321-27993592

در فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصـوبه در کلیه وزارتخانهها ،بانکها و نهادهای

همراه:

3712-9143993

دولتی و خصوصی ،توسط گروه مطالعات ســرمایهگذاریهای صـنعتی وجود دارد.

پست الکترونیک:

info@comfar.org

آدرس دفتر مدیریت :تهران ،خیابان ولیعصر،نرسیده به نیایش ،برج کیان ،طبقه پانزدهم

 .2هـزینه دفـاع از طـرح و اخـذ مصـوبه ،به صورت توافــقی محاسـبه خواهد شد.
تلفن282-82682482 :

وبسایتCOMFAR.org :

پست الکترونیکinfo@comfar.org :

صن
گروه مطالعات سرماهیگذا ریاهی عتی

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

ردیف

1

2

3
4

مبلغ حقالزحمه

عنوان گزارش

شرح

خروجیهای نرمافزار کامفار

گزارشهای نتایج نرمافزار کامفار در قالب فایل

()COMFAR Result

 ،pdfبه همراه فایل کامفار پروژه

زمان مورد نیاز

 3,111,111تومان
 3,511,111تومان

توضیحات
پروژههای بدون وام

 2روز

پروژههای با وام ریالی

 4,111,111تومان

پروژههای با وام ارزی

طرح توجیهی مالی با استفاده

بخش مالی طرح توجیهی بر اساس استاندارد

 02,111,111تومان

پروژههای بدون وام

از نرمافزار کامفار

سیستم بانکی همراه با خروجیهای نرمافزار

 03,111,111تومان

)(Financial Study

 COMFARو نتایج تحلیل حساسیت پروژه

 04,111,111تومان

 5روز

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.

گزارش مطالعات بازار

جمعآوری اطالعات و تدوین گزارش

)(Market Study

مطالعات بازار بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 0501110111تومان

 33روز

در طرحهای چند محصولی ،هر
محصول به صورت مجزا

تلفـن:

321-22421423

توضیحات:

تلفـن:

321-95721717

 .1چنانچه نتایج مطالعات ،حاکی از توجیهپذیری طـرح باشد ،امکان همراهی کارفرما

فکس:

321-27993592

در فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصـوبه در کلیه وزارتخانهها ،بانکها و نهادهای

همراه:

3712-9143993

دولتی و خصوصی ،توسط گروه مطالعات ســرمایهگذاریهای صـنعتی وجود دارد.

پست الکترونیک:

info@comfar.org

آدرس دفتر مدیریت :تهران ،خیابان ولیعصر،نرسیده به نیایش ،برج کیان ،طبقه پانزدهم

 .2هـزینه دفـاع از طـرح و اخـذ مصـوبه ،به صورت توافــقی محاسـبه خواهد شد.
تلفن282-82682482 :

وبسایتCOMFAR.org :

پست الکترونیکinfo@comfar.org :

صن
گروه مطالعات سرماهیگذا ریاهی عتی

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

ردیف

1

عنوان گزارش

شرح

خروجیهای نرمافزار کامفار

گزارشهای نتایج نرمافزار کامفار در قالب فایل

()COMFAR Result

 ،pdfبه همراه فایل کامفار پروژه

زمان مورد نیاز

 3,511,111تومان
 4,111,111تومان

پروژههای بدون وام
 2روز

پروژههای با وام ریالی

 4,511,111تومان

پروژههای با وام ارزی

طرح توجیهی مالی با استفاده

بخش مالی طرح توجیهی بر اساس استاندارد

 03,111,111تومان

پروژههای بدون وام

از نرمافزار کامفار

سیستم بانکی همراه با خروجیهای نرمافزار

 04,111,111تومان

)(Financial Study

 COMFARو نتایج تحلیل حساسیت پروژه

 05,111,111تومان

2

3

مبلغ حقالزحمه

توضیحات

 5روز

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.

4

گزارش مطالعات بازار

جمعآوری اطالعات و تدوین گزارش

)(Market Study

مطالعات بازار بر اساس استاندارد سیستم بانکی

 2101110111تومان

 33روز

در طرحهای چند محصولی ،هر
محصول به صورت مجزا

تلفـن:

321-22421423

توضیحات:

تلفـن:

321-95721717

 .1چنانچه نتایج مطالعات ،حاکی از توجیهپذیری طـرح باشد ،امکان همراهی کارفرما

فکس:

321-27993592

در فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصـوبه در کلیه وزارتخانهها ،بانکها و نهادهای

همراه:

3712-9143993

دولتی و خصوصی ،توسط گروه مطالعات ســرمایهگذاریهای صـنعتی وجود دارد.

پست الکترونیک:

info@comfar.org

آدرس دفتر مدیریت :تهران ،خیابان ولیعصر،نرسیده به نیایش ،برج کیان ،طبقه پانزدهم

 .2هـزینه دفـاع از طـرح و اخـذ مصـوبه ،به صورت توافــقی محاسـبه خواهد شد.
تلفن282-82682482 :

وبسایتCOMFAR.org :

پست الکترونیکinfo@comfar.org :

