« آگهي فراخوان عمومي شناسايي سرمايهگذار »

نوبت آگهی اول

در اجراي تبصره  3اصالحي ذيل بند الف ماده  3قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  44قانون اساسي كه مقرر نموده است ،سازمانهاي توسعههاي
مصوب دولت (از جمله سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) پس از فراخوان عمومي از سوي وزارتخانه يا شركت مادر تخصصي ذيربط و احراز
عدم تمايل بخشهاي غير دولتي براي سرمايهگذاري بدون مشارکت دولت در طرحهاي اقتصادي موضوع فهاليتهاي گروه يک ماده
( )2اين قانون در مناطق كمتر توسههيافته ،ميتوانند به هر ميزان اقدام به سرمايه گذاري مشترک با بخشهاي غير دولتي مشاركت نمايند .سهام يعا
قدرالسهم دولتي ناشي از اين نوع مشاركت بايد ظرف حداكثر سه سال پس از بهرهبرداري با رعايت مقررات اين قانون واگذار شود.
لذا در خصوص توسعه صنعتي مناطق کمتر توسعه يافته كشور از طريق مشاركت بخعش غيردولتعي توانمنعد بعا سعازمانهاي توسعههاي،
سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در نظر دارد از كليه اشخاص و فهاالن بخش صنهت و تجارت كه از توانمندي مالي ،فني و صعنهتي مناسع
جهت اجراي طرحهاي صنهتي برخوردار بوده و تمايل به انجام سرمايهگذاري ،بدون مشارکت بخش دولتي ي ا ب ا مش ارکت اي ن
سازمان دارند  ،در طرح  27هزار تني توليد انواع تاير هاي باري  ،اتوبوسي ،راهسازي و معدني  OTR-TBRذيل نسبت به
شناسايي و ارزيابي آنها اقدام نمايد .كليات طرح مورد نظر به شرح ذيل ميباشد:
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صنهت تاير كه خود جزئي از صنايع پاييندستي خودرو به شمار ميآيد با در اختيار داشتن حدود  19000شاغل مستقيم و فروش
ساليانه نزديک به  750-800ميليون دالر نقش شايان توجهي در رشد صنهتي و توليدات ملي دارد .بعا توجعه بعه رشعد مصعرف
خودرو در صنهت تا سال  ، 1404ميزان خودروهاي در حال حركت كشور به  3برابر ميزان كنوني آن خواهد رسيد از يک سعو و
نياز روز افزون بخش هاي مهدني ،كشاورزي و حمل و نقل زميني كشور به تايرهاي سعنیين و فعوس سعنیين از سعوي ديیعر،
اهميت توليد داخلي تاير به عنوان كاالي مصرفي در صنهت توليد خودرو و نيز ناوگان حمل و نقل جادهاي كشور بيش از پعيش
مزاياي
نمايان خواهد شد .اگر اين پتانسيل با مجموعه تواناييهاي فني ،علمي و نيروي انساني كشورهاي منطقه و نيز حركت صنهت و
اجراي طرح
بازار خودرو در منطقه در كنار افق هاي جديد ايجاد شعده در ترانزيعت جعاده اي كعاال در كريعدور شعمال-جنعوب (چابهعار بعه
كشورهاي آسياي ميانه و افغانستان و بالهکس) مورد توجه قرار گيرد ،مشخص ميشود كه صنهت تاير ايران بعا سعابقه ورود 50
ساله خود ،در صورت برنامهريزي صحيح و اصولي ميتواند جايیاه شايان توجهي در صادرات صنهتي كشعور تعا افعق برنامعه20
ساله را به خود اختصاص دهد.كما اينکه در سند چشمانداز توسهه صنهت تاير بر توسهه صادرات تاير نيز تاكيد شده است.
هدف از اجراي طرح؛ احداث كارخانه توليد تاير انواع خودروهاي سنیين و نيمه سنیين ميباشد.
توليد  6كارخانه سازنده تايرهاي باري و اتوبوسي با تکنولوژي قديمي باياس و يک كارخانه با تکنولوژي راديال(سيمي) طي
سالهاي  91تا  98در كشور بطور متوسط بالغ بر  67.567تن در سال بوده است .در خصوص تايرهاي فوس سنیين عمدتا وارد
كننده هستيم ليکن در حوزه توليد تايرهاي كشاورزي نيز در سال  98بالغ بر  19700تن توليد داخل داشته ايم .اين در حالي
است كه كل مصرف  ،نياز كشور به اينیونه تايرها و بررسي عملکرد توليد صادرات ،واردات و مصرف تاير و تيوپ خودرو در
کليات عرضه
سال هاي گذشته مؤيدكمبودي حدود 100هزار تن تاير از نوع راديال سيمي در كشور مي باشد .با احتساب رشد  %4در مصرف
و تقاضا
(رشد مصرف جهاني  %4/3تا سال  )2017پيشبيني مصرف داخلي تاير در افق  1404مهادل  600هزار تن برآورد ميگردد .با
توجه به فرسودگي ماشينآالت ،قديميبودن تکنولوژي ،بيش از %70تايرهاي توليدي داراي تکنولوژي باياس و حدود  %30آن
داراي تکنولوژي راديال از نوع استيل بلت يا تمام سيمي ميباشد .لذا بايد تصميمگيري جدي در زمينه تغيير تکنولوژي و
نوسازي ماشينآالت صورت پذيرد.
شاخصهاي
اقتصادي
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 شرايط متقاضيان سرمايهگذاري:
 توانمندي فني و تخصصي جهت انجام سرمايهگذاري به نحوي كه داراي سوابق اجرايي مفيد و مرتبط در خصوص موضوع طرح باشند.(فهاالن صنهتي -بازرگاني در حوزه تاير از اولويت برخوردار ميباشند).
 توانمندي مالي مناس جهت تأمين سهمالشركه موردنياز در سرمايهگذاري موردنظر . سرمايه گذاري در طرح فوس از طريق مشاركت در شركت گسترش صنايع آريا تاير هامون(مجري طرح  27هزار تني تعاير در شهرسعتانهامون ) انجام خواهد شد  .شركاء موظف خواهند بود متناس با سهم خود در اين سرمايه گذاري حداقل  %30از كل آورده نقدي معورد
نياز اجراي طرح را پس از انهقاد قرارداد مشاركت بحساب شركت مذكور (در قال خريد حق تقدم سهام شركت گسترش صنايع آريا تعاير
هامون) تأمين نموده و مابقي آورده شركاء در زمان اجراي طرح و متناس با پيشرفت پروژه در موعد مقرر واريز شود.
 تسهيالت و امتيازات ويژه براي سرمايه گذاران:
 تا ميزان حداكثر  50درصد سود ابرازي وام تخصيص يافته به پروژه از سوي صندوس توسهه ملي بانک هاي تجاري و يا بازار سرمايه  ،طبقبند(الف) تبصره  18قانون بودجه  1399كل كشور(يا قانون مشابه براي سال  )1400پرداخت مي گردد.
 سازمان گسترش ،در صورت عدم امکان تأمين وثايق الزم براي اخذ وام طرح متناس با سهم خود نزد بانک هعا  ،ايعن وثعايق را در قبعالترهين كل سهام شريک نزد خود تأمين خواهد نمود .بديهي است سهام ترهيني تا زمان تسويه حساب كامل اصل و سود وام(ارزي-ريعالي)
نزد سازمان گسترش باقي خواهد ماند.
 بهمنظور تشويق سرمايه گذاران؛ در صورت تأمين وجوه مربوط به آورده سهم سرمايه گذار از منابع بعانکي ،سعود متهلقعه توسعط سعازمانگسترش با ارائه مستندات الزم قابل پرداخت مي باشد.
 نحوه ارائه مدارك:
از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه مايل به سرمايهگذاري بدون مشاركت دولت يا مشاركت به هر ميزان بعا سعازمان گسعترش و
نوسازي صنايع ايران در طرح فوساالشاره ميباشند؛ دعوت به عمل ميآيد با مراجهه به سايت سازمان به آدرس  WWW.IDRO.ORGيا بعا
مراجهه حضوري ضمن كس اطالعات تکميلي در خصوص طرح مزبور ،نسبت به دريافت و تکميل فرمهاي مرتبط با اين فراخوان و اساسنامه
مشاركت اقدام نمايند و درخواست خود را با ذكر ميزان سهم مورد نظر جهت مشاركت ،حداكثر تا  14روز تقويمي پس از انتشار آين آگهعي بعه
دبيرخانه سازمان به آدرس تهران ،خيابان وليهصر ،ابتداي جام جم ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايعران ،طبقعه همکعف بعه منظعور ثبعت
اطالعات ،تحويل نمايند.
 توضيحات ضروري:
 .1سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران پس از ارزيابي مالي و فني متقاضيان نسبت به رد يا قبول درخواستهاي مشاركت مخير خواهد
بود و ارائه درخواست مشاركت براي متقاضي هيچگونه حقي را ايجاد نخواهد نمود.
 .2تحقق نهايي مشاركت منوط به انجام مراحل اداري و مقررات حاكم بر سرمايهگذاري سازمانهاي توسههاي خواهد بود.
 .3كليه مزاياي قانوني مترت بر سرمايهگذاري در مناطق كمتر توسهه يافته شامل طرح فوس نيز خواهد بود.
 .4سععهام يععا قدرالسععهم دولتععي ناشععي از ايععن نععوع مشععاركت ظععرف حععداكثر  3سععال پععس از بهععرهبععرداري و بععا رعايععت قععانون بععه
بخش غيردولتي واگذار ميشود.
 .5مبناي مشاركت سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران صرفاً اساسنامه مشاركت خواهد بود.
 .6اين آگهي در دو نوبت و به فاصله  10روز منتشر خواهد گرديد.
لطفاً جهت كس اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاي 23862209 :با كد ( )021تماس حاصل فرماييد.
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