
 شناسنامه و مشخصات طرح سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری دیزج دیز 

شهر  آذربایجان غربی ، آدر س : دیزج دیز  نام  شهر  آذربایجان غربی  نام استان  

دیزج دیز ، خیابان الغدیر ، جنب سالن 

 ورزشی الغدیر

 تولیدی موارد کاربرد طرح تولید و عرضه پوشاک نام طرح/ پروژه 

تولید پوشاک و البسه جهت تامین نیاز داخلی و   از اجرای طرحهدف 

 صادرات  

شرح مختصری 

 از طرح 

احداث کارگاه تولید پوشاک ، 

عرضه مستقیم و صادرات البسه به 

 بازارای هدف خارج و داخلی

محل 

 خیابان الغدیر دیزج دیز ، جنب سالن ورزشی الغدیر پیشنهادی 

  شهر دیزج دیز  داخل حریم موقعیت زمین پیشنهادی  عمترمرب 900 زمین مورد نیاز 

 

 زیربنا
آمادگی  مترمربع 100 اداری

 پروژه
انجام مطالعات الزم ) مطالعه اولیه طرح ، تعیین 

 مترمربع 200 خدماتی مشخصات طرح ( آماده نمودن زمین محل اجرای طرح

  نفر غیر مستقیم 30ز مستقیم و بیش ا نفر 10 اشتغال زایی  مترمربع 600 عرصه 

 

 دسترسی ها 

و  فاصله تا شبکه برق  متر 15 فاصله تا راه مناسب

 میزان مصرف آن 

کنار خط تیر برق  شهری )فشارقوی و 

 کیلووات ساعت 300 -ضعیف ( 

 فاصله تا انشعاب آب

 و نوع آب مصرفی 

و  فاصله تا لوله گاز  یک اینچ  -   متر 1200

 میزان سوخت مصرفی 

 مترمکعب گاز 1000   -     متر 50

هزینه برآورد 

 شده
 

 ریالمیلیارد  5

 زمین و مجوز احداث ریال  میلیارد 1 آورده شهرداری 
 

 آورده سرمایه گذار 
شامل کلیه هزینه های   ریال میلیارد 4

 احداث
  

 ماه  9 مدت برآورد برای اجرای پروژه  مشارکت مدنی نوع مشارکت

بازار مصرف 

 ین طرحا

 نفرهزار  350 ظرفیت مصرف کننده  

 بازار مصرف داخل و سایر بازارهای خارجی پراکندگی مصرف کنندگان 

  سرمایه گذار ددرص 75درصد شهرداری و  25حدود   سهم الشرکه طرفین ) شهرداری و سرمایه گذار (

 ریال  میلیارد 2 و تجهیزاتهزینه تولید 
 ریال میلیارد 1 سرمایه در گردش

 ریال  میلیارد 8 کل سرمایه گذاری  

 سال  3 دوره بازگشت سرمایه 
 

 .زمین جهت واگذاری در حال اتمام می باشد  و انجام یافتهمطالعات اولیه طرح و مشاوره طرح توضیحات ضروری طرح : 

 تسهیالت ویژه طرح  : 

 


