
 

 

 
 

 گذاریسرمایه معاونت

 گزارش ارزیابی طرح:
 "سامانه راویار"

 

 :طرح مجری
 شرکت زند گستر شرق

 

 گذاری:عامل سرمایه
 پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان

 

 نام شرکت کارگزار:
"************" 

 

 

 

 

 

00شماره گزارش :                  **********)آخرین ویرایش(: تاریخ گزارش

 



 

 

 یتیریخالصه مد

 گذارمشخصات عامل سرمایه

 و بلوچستان ستانیس یپارک علم و فناور نام عامل:

 حداکثر ارزش مشارکت با عامل در یک موضوع مشارکت: سقف مشارکت:

 نسبت سرمایه موضوع مشارکت به سقف مشارکت: تعداد قراردادهای منعقده:

 خیر ☐بلی     ☐بنیانی:    وضعیت دانش اعتبار باقیمانده:

 مشخصات ارزیابی

 نام کارگزار )در صورت برونسپاری(: نام کارشناس: برونسپاری☐داخلی        ☐نحوه ارزیابی:  

 مشخصات موضوع مشارکت

         سیستان و بلوچستانمحل اجرای طرح: استان:   

 زاهدان شهر:
 32/01/58 : تاریخ ثبت زاهدان محل ثبت:

 مسئولیت محدود نوع شرکت: رخی ☐بلی     ☐بنیانی:    وضعیت دانش ریال 0111111 سرمایه فعلی:

  اطالعات درخواست

 گذاریهم سرمایه موضوع درخواست:

 پیشنهاد ارزیابی پیشنهاد عامل شرح

   گذاریمبلغ سرمایه

   گذاریضریب هم سرمایه

 اطالعات طرح و محصول

  راویارسامانه  نام محصول/طرح:

  و امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات   حوزه فناوری:

بوده و  یبیترک ینادرست در شبکه ها ماتیو تنظ هایریپذ بیآس ییشبکه و شناسا اناتیخودکار جر شیجهت پا اریسامانه راو محصول:کاربرد 

 .باشدیشبکه م یهاینظم یدر معرض خطر و ب یهایی، دارا day-zero یهایریپذ بیآس ییبادارابودن داشبورد مجهز و برخط قادر به شناسا

 & Security informationتوسعه آن در حال تالش است، در عرصه  نهیکه شرکت زندگستر شرق در زم ینرم افزار : هدف از اجرای طرح

management systems  راتییروند تغ ،یکیمدل تراف یو بررس عیبه وقا یدارد با پاسخ ده یشبکه سع نگیتوریکه در کنار مان باشدیم 

 Dataآن با  قیو تطب کیروند تراف یسامانه با بررس دادیرو نیدهد. در ا صیتشخ VPN ایو  Proxyها را جدا از استفاده از رفتار مصرف کننده

Base د رش تیمهم سامانه در حال توسعه قابل تیو در صورت اخطار، هشدار دهد. مز نییآن را تع یریپذ بیتواند سطح آس یم یالمللنیب یها

 شود. یتواند مناسب ساز یاست که در همه حال م یبر منابع سازمان یتنمب

 TRL5 (Technology readiness levelسطح آمادگی فناوری )

 MRL7 (Market Readiness Levelsسطح آمادگی بازار )

 



 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

   های مالی طرحوضعیت شاخص

 میزان شاخص واحد شاخص

IRR 71 درصد یا نرخ بازده داخلی 

NPV % ... 08051 میلیون ریال برای کل سرمایه گذاری با نرخ تنزیل 

IRRE  71 درصد نرخ بازده داخلی صندوق 

 3322 سال دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادی 

 3372 سال دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیک 

 رقابتی، دالیل ورود/عدم ورود به طرح و ...(توضیحات و نکات کلیدی مربوط به موضوع مشارکت )وجود رقبا، مزیت 

ف بستر هد نیکرده و در حال توسعه آن است. در ا ی( را معرفاریکاربران )راو تیو هوشمند امن کپارچهی تیریشرکت زندگستر شرق سامانه مد

 ریظن یشود امکانات یانه ارائه مسام نیکه در ا یاست. خدمات یابر یو فضا یسازمان یشبکه بر بستر اختصاص تیخدمات امن سیارائه سرو

 یهایگواه تیهستند که با رعا یکم یهادر حال حاضر شرکت باشد. یم رهیو غ یگزارش ارتباطات درون سازمان ،یتیریداشبورد مد نگ،یتوریمان

ابحال تنها باشد. ت یابر یو در مرحله بعد مستقر بر فضا یسیکدنو یابر اصول حرفه یرا ارائه دهند که مبتن ییهاسیشبکه بتوانند سرو تیامن

محصول  نیماب یقابل توجه زیداشته اما تما یکارکرد باهتش یداشته شرکت ابرآروان بوده که محصول آن تا حد تیفعال هیزمن نیکه در ا یشرکت

 و دیکه در نرخ ارز رخ داده، خر یقیعم راتییگفت به علت تغ دیبایم یخارج یدر خصوص رقبا نیهمچن ابرآروان و زندگستر شرق وجود دارد.

فراهم است و  یمحصوالت داخل یرو برا شیاست. لذا مجدد فرصت بازار پ یاقتصاد یدر عمل دور از صرفه یمشابه خارج یاستفاده از نرافزارها

مه نبوغ برنا یریشرکت زندگستر شرق با بهره گ هد شد.شرکت خوا بینص اریارز، درآمد بس نرخاگر وارد مرحله صادرات شود مجدد به واسطه 

 تیمنا یکند در کنار دارا بودن تمام مجوزها دایدست پ یشبکه ا تیتوانسته به ساخت محصول امن ریاخ انیو تجربه بدست آمده سال یسینو

 .ستدیبا شتر،یب یحاضر با سهولت کاربر یشبکه بتواند چند پله باالتر از رقبا

 از نتایج ارزیابی پیشنهاد حاصل

حداقل سهام عامل در 

راستای اجرای قرارداد 

 مضاربه )درصد(

حداقل سهام مستقیم 

 عامل )درصد(

حداکثر سهام سایرین 

 )درصد(

 ارزش مشارکت صندوق

 )میلیون ریال( 

 ارزش مشارکت عامل

 )میلیون ریال(

     

 توضیحات:

  

 درصد از ارزش مشارکت صندوق سالیانه   ..............  کارمزد اداره مشارکت

 ............ درصد از مازاد سود نسبت به نرخ سپرده بانکی مصوب شورای پول و اعتبار  سود )پاداش( عامل

  ضمانت حسن انجام تعهدات

 



 

 

 پرسشنامه اثربخشی

 پاسخ واحد پرسش ردیف

 11 نفر  ییچند شغل خواهد شد؟شده است؟ اشتغالزا جادیخدمت منجر به به ا نیاخذ ا 1

 1 نفر خدمت منجر به حفظ شغل چند نفر خواهد شد؟شده است؟  حفظ اشتغال  نیاخذ ا 2

  22222 میلیون ریال طرح مصرف خواهد شد؟ شده است؟ نیا یاجرا یبرا هیسرما زانیانجام شده صندوق، چه م تیعالوه بر حما 3

 4 عدد خواهد شد؟شده است؟  دیمحصول جد جادیا خدمت منجر به توسعه/ نیاخذ ا 4

  عدد خدمت منجر به بهبود محصول خواهد شد؟شده است؟  نیاخذ ا 5

 دالر سالیانه  312222 واحد ارزی ؟از خروج ارز از کشور خواهد داشت؟ داشته است یریشگیبر پ یریخدمت چه تاث نیاخذ ا 1

 %32 - فروش شرکت خواهد داشت؟داشته است؟ زانیبر م یریخدمت چه تاث نیاخذ ا 7

 %82 - صادرات شرکت خواهد داشت؟ داشته است؟ زانیبر م یریخدمت چه تاث نیاخذ ا 8

 تاثیر بسزایی در افزایش ضریب امنیت سازمانها خواهد داشت - کشور خواهد داشت؟ داشته است؟ یبر حل مسائل اساس یریخدمت چه تاث نیاخذ ا 9

 اکوسیستم امنیت سایبریتوسعه  - داشته است؟ شود؟یم ینوظهور یهایو توسعه چه فناور یساز انیخدمت منجر به جر نیاخذ ا 12

 

 

 



 11 از 1شماره صفحه   شناسنامه طرح

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق موضوع مشارکت:

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 فهرست مطالب

 

 0 ............................................................................................... یتیریخالصه مد

 0 .......................................................................................... یپرسشنامه اثربخش

 1 ................................................................................................. فهرست مطالب

 5 ................................................................................................ شناسنامه طرح

 7 .......................................................................... شرکت تیوضع یبررس -1فصل 

 7 ................................................................................... شرکت یات ثبتاطالع -0-0

 7 ..................................................................................... محل استقرار شرکت -0-3

 5 ..................................................... ریپذ هیموضوع سرما تیاز سابقه فعال یخالصه ا -0-2

 2 .................................................................................... شرکت یانسان یروین -0-8

 01 ....................................................................... شرکت رهیمد اتیه یترکیب اعضا -0-8-3

 00 ................................................................................... یانسان یرویمشخصات ن -0-8-2

 02 ................................................................................ شرکت یدیافراد کل یمعرف -0-8-8

 08 ......................................................... ریپذ هیسوابق قابل ارائه موضوع سرما ریسا -0-8

 06 ................................................................................. شرکت یاطالعات مال -0-6

 06 ...................................................................وضعیت کنونی مالی و اقتصادی شرکت -0-6-0

 31 ........................................................................... شرکت یهاییدارا تیوضع -0-7

 31 .............................................................................................. ثابت یهاییدارا -0-7-0

 31 ............................................................................................. یجار یهاییدارا -0-7-3

 30 .................................................................. شرکت یسوابق فروش و قراردادها -0-5

 32 ....................................................... شرکت یها، استانداردها و مجوزهانامهیگواه -0-2

 38 ................................ ییو شکوفا یشرکت از صندوق نوآور یقبل یسابقه درخواستها -0-01

 25 ..................................................................................... طرح یمعرف -2فصل 

 38 .......................................................... یشنهادیو ارزش راه حل پ یمسأله محور -3-0

 38 ................................................................................... طرح یهدف از اجرا -3-3



 11 از 2شماره صفحه   شناسنامه طرح

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق موضوع مشارکت:

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 38 ................................................................................... طرح یضرورت اجرا -3-2

 36 ....................................................................... طرح یفعل تیو وضع خچهیتار -3-8

 35 ..................................... هافناورانه و نوآورانه آن یهایژگیمحصوالت طرح و و  یمعرف -3-8

 35 .................................................................................... محصول یمشخصات فن -3-8-0

 32 .................................................................................نوآورانه محصول یجنبهها -3-8-3

 32 ................................................................................ محصول یح کاربردهایتشر -3-8-2

 32 .................................................................................. محصول یرقابت تیمز -3-6

 21 .............................................. نیگزیجا ایمحصوالت طرح با محصوالت مشابه  سهیمقا -3-6-0

 21 .......................................................................................... یمدل درآمد -3-7

 20 ........................................................................... محصول طرح دیتول ندیفرآ -3-5

 22 ......................................................................................... یاتیبرنامه عمل -3-2

 33 ..................................................................................... بازار یبررس -3فصل 

 28 ......................................................................................... عرضه تیوضع -2-0

 25 ...................................... یآت یسالها ینیب شیو پ ریاخ یدر سالها یداخل دیتول یبررس -2-0-0

 25 .................................. یآت یسالها ینیب شیسال( و پ 8)ریاخ یواردات در سالها یبررس -2-0-3

 25 .......................................................................................... تقاضا تیوضع -2-3

 25 .................... یآت یسالها ینیب شیسال( و پ 8) ریاخ یصادرات محصوالت در سالها یبررس -2-3-0

 22 ...................................................................................... یداخل یتقاضا یبررس -2-3-3

 22 ............................................................. بازار یموازنه عرضه و تقاضا و جمع بند -2-2

 81 ................................................ سهم قابل کسب از بازار طرح نییو تع دیبرنامه تول -2-8

 82 ........................................................................... برنامه فروش و درآمد طرح -2-8

 88 ..................................................................................... یگذار متیق یاستراتژ -2-8-0

 35 ....................................................................... یو اقتصاد یمال یبررس -3فصل 

 88 .................................................................................. طرح یمشخصات کل -8-0

 88 ........................................................................ ریپذ هیسرما ینقد ریآورده غ -8-0

 86 ........................................................................................ ثابت یها نهیهز -8-3

 87 ............................................................. :زاتیآالت، دستگاه ها و تجه نیماش نهیهز -8-3-0

 87 ..................................................................................... :یات ادارزیتجه نهیهز -8-3-3

 85 ............................................................................ :یقبل از بهره بردار یهانهیهز -8-3-2



 11 از 3شماره صفحه   شناسنامه طرح

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق موضوع مشارکت:

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 85 ...............................................................................یبهره بردار یها نهیهز -8-2

 85 ........................................................................... دیتول یها نهیهز نیتخم-8-2-8

 82 ........................................................................................ ایحقوق و مزا نهیهز -8-2-0

 81 ............................................................................................... امکانات نهیهز -8-2-3

 81 .................................................................................... یو نگهدار ریتعم نهیهز -8-2-2

 81 ............................................................................................. استهالک نهیهز -8-2-8

 80 .................................................................................................. اجاره نهیهز -8-2-8

 80 .............................................................. دینشده تول ینیب شیسربار و پ یها نهیهز -8-2-6

 80 ................................................................... فروش و کسب درآمد د،یبرنامه تول -8-8

 83 ............................................................................ جدول سود و زیان ساالنه -8-8

 83 ...................................................................... گذاریریان نقدی کل سرمایهج -8-6

 82 .................................................................. طرح یاقتصاد یهاشاخص یبررس -8-7

 53 ........................................................................... طرح سکیر یبررس -5فصل 

 88 ................................................................................ نقطه سر به سر لیتحل -8-0

 88 ...................................................................................... تیحساس لیتحل -8-3

 87 ................................................................................ یسطوح آمادگ قیتطب -8-2

 SWOT ......................................................................................... 82 لیتحل -8-8

 61 ........................................................................... طرح یسکهایر یجمع بند -8-8

 61 .................................................................. طرحها یذات سکیر یابیارز -6فصل 

 60 ................................................................................................... مقدمه -6-0

 60 ................................................................................... آن میو مفاه سکیر -6-3

 63 ....................................................................... طرح سکیر یابیپرسشنامه ارز -6-2

 63 ............................................................................. طرح یاطالعات اختصاص -6-8

 63 ................................................................................................... بازار سکیر -6-8-0

 62 ......................................................................................... یع انسانمناب سکیر -6-8-3

 68 ................................................................................................. یک قانونسیر -6-8-2

 68 ...............................................................................................محصول سکیر -6-8-8

 68 ................................................................................................... یمال سکیر -6-8-8

 66............................................................ مورد انتظار یهایو خروج جدول پرداخت -6-8



 11 از 4شماره صفحه   شناسنامه طرح

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق موضوع مشارکت:

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 67 ................................................ یگذار هیسرما یجهت ارائه به شورا یینها شنهادیپ -6-6

 



 11 از 5شماره صفحه   شناسنامه طرح

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق موضوع مشارکت:

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 شناسنامه طرح 

 

 ستر شرقزند گ نام شرکت

 سامانه راویار عنوان  طرح

 پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان عامل

 )میلیون ریال(مطابق پیشنهاد عامل  - مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز 

 سهم صندوق: 

 سهم عامل: 

 :1آورده نقدی موضوع سرمایه پذیر

 

 

 کنندگان گزارش ارزیابیارزیاب طرح و تهیه گروه

 مقطع رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1     

2     

3     

4     

     

 

 ( سوابق و رزومه مشاور فنی طرح************:) 

 سوابق تحصیلی: 

 سال مدرک

  

  

  

  

 ها:های تخصص و مهارتحوزه 

- ************************* 

 یسوابق اجرای: 

- ***************************** 

 

 

 

 

                                                      

 .شودیم هیخدمات و محصول آن ته یطرح برا نیاست که ا یشرکت حقوق ای میت ر،یپذ هیمنظور از موضوع سرما0 



 11 از 6شماره صفحه   شناسنامه طرح

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق موضوع مشارکت:

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 های مهمتاریخ

 توضیحات تاریخ شرح فعالیت دیف

1    

2    

3    

 

 

 



 11 از 1شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 بررسی وضعیت شرکت -1 فصل

 اطالعات ثبتی شرکت-1-1
 زند کستر شرق نام شرکت

 تعاونی سهامی عام              سهامی خاص                مسئولیت محدود           نوع شخصیت حقوقی

 ۲۲۳۳شماره  شماره ثبت

 اداره ثبت شرکت های زاهدان محل ثبت

 10500010210 شناسه ملی

 23/10/۵5 تاریخ تاسیس

 انیریزنج یمهد دارندگان حق امضا

 1 سرمایه اولیه )میلیون ریال(

 1 سرمایه فعلی )میلیون ریال(

 کلیه فعالیتهای انفورماتیکی اساسنامه(موضوع فعالیت)مطابق با 

 مهناز حاجی زاده نام و نام خانوادگی نماینده شرکت

 00153402463-05434115000 تلفن ثابت و تلفن همراه

 info@zandgostar.ir پست الکترونیکی

 آدرس کنونی

 0۵16۵03111-استان یدانشگاه آزاد،پارک علم و فناور یروبرو-زاهداندفتر: 

 0۵16۵03111-استان یدانشگاه آزاد،پارک علم و فناور یروبرو-زاهدانواحد تولیدی: 

 www.zandgostar.ir وب سایت

 2تولیدی نوع   1تولیدی نوع □           2نوپا نوع □          1نوپا نوع □ نوع شرکت 

  بنیان شدنتاریخ دانش

 سال 2 مدت اعتبار دانش بنیان بودن )سال(

 سامانه مانیتورینگ زند محصول/محصوالت دانش بنیاننام 

 اطالعات نهاد همکار )در صورت وجود(

 عصر ارتباطات دانش نیمروز  شرکتنام 

 1400۵135۵00  یشناسه مل

 محل استقرار شرکت-1-2

 

 مالکیت آدرس محل ردیف

 0۵16۵03111-استان یدانشگاه آزاد،پارک علم و فناور یروبرو-زاهدان دفتر 

  مالک 

  مستأجر 

 0۵16۵03111-استان یدانشگاه آزاد،پارک علم و فناور یروبرو-زاهدان واحد تولیدی 1

  مالک 

  مستأجر 
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  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 خالصه ای از سابقه فعالیت موضوع سرمایه پذیر-1-3

تحت  ۳۲/۰۱/۵۲در شهر زاهدان آغاز به فعالیت نموده و در تاریخ  ۵۲شرکت زند گستر شرق از  نیمه سال 

با عنوان شرکت زند گستر شرق )مسئولیت محدود(در اداره ثبت شرکت های زاهدان  با شرح   ۲۲۳۳شماره 

 وظایف ذیل به ثبت رسیده است.

 

 بازار هدف شرکت:

امروزه با توجه به افزایش نیاز جوامع به فضای مجازی تامین امنیت الزم برای استفاده از این بستر اهمیتی خاص 

ستر شرق با هدف رفع نیازهای امنیتی کاربران در فضای مجازی تاسیس گردیده و حیاتی دارد شرکت زند گ

و تا کنون با تولید محصوالتی شاخص در حوزه ی فناوری اطالعات به خصوص امنیت اطالعات به 

 دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه دست یافته است.

والت روز جهانی و ارائه خدمات حرفه تالش در جهت دستیابی به دانش تولید محص مهمترین هدف شرکت،

 ای امنیت اطالعات و ارتباطات با استفاده از پتانسیل متخصصان داخل استان می باشد.

از جمله ماموریت های مهم این شرکت تولید محصوالت مورد نیاز استان در حوزه های نرم افزاری و خصوصا 

 ویروس و فایروال و....می باشد. در سطوح فناوری های بنیادی مانند: سیستم های عامل،ضد

باتوجه به چشم انداز و ماموریت تعریف شده این شرکت فعالیت های فناورانه ی خود را در دو حوزه متمرکز 

 نموده است:

 توسعه نرم افزار و سخت افزارهای بومی 

 ارائه خدمات حرفه ای در حوزه امنیت اطالعات و ارتباطات 

 

 مجوزها و رتبه بندی های شرکت:

 افتا یدر حوزه خدمات فن تیمجوز فعال 

 عضو پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان 

 عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

 پروانه خدمات فنی و مهندسی از وزارت صنایع و معادن 

  مجری طرح های فناوری اطالعاتIT 
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 لیست محصوالت شرکت:

 VMو   Applianceمانیتورینگ شبکه قابل ارائه به صورت  -

 ITSMسامانه مدیریت خدمات فناوری اطالعات در راستای استاندارد  -

تست نفوذ خودکار و هوشمند با قابلیت بروز شدن در مرحله )آزمایش ،تحقیق و   PEN RoboBoxدستگاه  -

 توسعه(

 ترافیک آنالیزر با قابلیت ارائه بر روی فضای ابری -

 ورت نرم افزاری و متن باز)به ص SOHOفایروالهای فارسی سازی شده  -

 ها NASاکانتینگ بهینه سازی شده از طیف گسترده  -

           
 

           
 

 نیروی انسانی شرکت-1-4

 شرکت سهامداران فعلی ترکیب -0-8-0-0

ردی

 ف

نام 

سهامدا

 ر

شماره  نوع سهام نوع شخصیت

شناسنام

 ه/

شماره 

 ثبت

ی کد ملی/ شناسه

 ملی

تعدا

د 

سها

 م

در

صد 

سها

 م

ارزش 

 سهام

 )ریال(

 رشته و

مدرک 

 تحصیلی
 حقیقی

حقو

 قی

عاد

 ی

مم

 تاز
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  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

1 
مهدی 

 زنجیریان

 
☐  825 2630036551 71 71 7113111 

فناوری 

 اطالعات

2 

مهناز 

حاجی 

 زاده

 

☐  061 2630883226 01 01 0113111 

فناوری 

 اطالعات

3 
عادل 

 علیزهی

 
☐  022 2630876018 01 01 0113111 

فناوری 

 اطالعات

4 

حامد 

حاجی 

 زاده

 

☐  08082 1171288235 01 01 0113111 
فناوری 

 اطالعات

5  ☐ ☐        

     جمع کل

 

 شرکت هیات مدیره اعضایترکیب -1-4-2

ضای هیات سهترکیب اع صورتجل صالحیت دار  ، طبق  صمیمات ارکان  هیئت  مدیره / هیات امناء  فعلی ، مطابق آخرین ت

 :به شرح ذیل است 02/03/0227مورخ  30888.   یا مطابق روزنامه رسمی شماره 00/00/27مورخ   مدیره

 

 عکس پرسنلی ردیف
نام و نام 

 خانوادگی

 نوع شخصیت

)حقیقی/حقوقی به 

 نمایندگی از...(

 تاریخ تولد کد ملی سمت

رشته و 

مدرک 

 تحصیلی

1 

 

مهدی 

 زنجیریان
 حقیقی

ریاست 

هیئت 

 مدیره 

 کارشناسی 17/18/0286 2630036551

2 

 

مهناز 

حاجی 

 زاده

 حقیقی
مدیر 

 عامل
2630883226 15/13/0263 

کارشناسی 

 ارشد

3 

 

عادل علی 

 زهی
 حقیقی

عضو 

هیئت 

 مدیره

 کارشناسی 17/13/0268 2630876018

4 

 

حامد 

حاجی 

 زاده

 حقیقی

عضو 

هیئت 

 مدیره

 کارشناسی 05/16/0262 1171288235
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  مشخصات نیروی انسانی-1-4-3

نفر به صورت پاره وقت در شرکت مشغول به کار هستند. بر اساس آخرین لیست  11نفر به صورت تمام وقت و  12در حال حاضر تعداد 

 لیست پرسنل شرکت به شرح جدول ذیل است:  .باشدنفر می 12بیمه شرکت، تعداد پرسنل بیمه شده شرکت 

 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 سطح

 تحصیالت

 رشته

 تحصیلی

 نوع قرار داد

)تمام یا پاره 

 وقت(

سابقه کار 

 مرتبط )سال(
 وضعیت بیمه

0 

کارشناسی  کارشناس فنی سید علی موسوی

 ارشد

مهندسی 

 فناوری اطالعات

 بیمه شرکت ☒ 8 تمام وقت

 بیمه خارج از شرکت ☐

 بیمه ندارد ☐

3 

مهندسی  کارشناسی کارشناس فنی معین عطایی

 فناوری اطالعات

 شرکت مهبی ☒ 8 تمام وقت

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

2 
مهندسی  کارشناسی کارشناس فنی محمدرضا راستی

 فناوری اطالعات

 شرکت مهبی ☒ 3 تمام وقت

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

8 
کارشناسی  امور مالی سمیه پارسا

 ارشد

 شرکت مهبی ☒ 3 تمام وقت علوم اقتصادی

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

8 
کارشناسی  کارشناس فنی مهال آقایی

 ارشد

مهندسی 

نرم -کامپیوتر

 افزار

 شرکت مهبی ☒ 2 تمام وقت

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

6 
کارشناسی  کارشناس فنی ماندانا ماه گلی

 ارشد

مخابرات -برق

 موجمیدان و 

 شرکت مهبی ☒ 2 تمام وقت

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

7 
کارشناسی  برنامه نویس داوود اذانی

 ارشد

 شرکت مهبی ☒ 6 تمام وقت علوم اقتصادی

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

5 
کارشناس  برنامه نویس زهرا آیسته

 ارشد

مهندسی 

نرم -کامپیوتر

 افزار

 شرکت مهبی ☒ 2 تمام وقت

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

2 
کارشناس  کارشناس فنی مرتضی هراتی

 ارشد

مهندسی 

نرم -کامپیوتر

 افزار

 شرکت مهبی ☒ 8 تمام وقت

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 سطح

 تحصیالت

 رشته

 تحصیلی

 نوع قرار داد

)تمام یا پاره 

 وقت(

سابقه کار 

 مرتبط )سال(
 وضعیت بیمه

01 
کارشناس  کارشناس فنی سیامک ترشابی

 ارشد

مهندسی 

نرم -کامپیوتر

 افزار

 شرکت مهبی ☒ 2 وقتتمام 

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

00 
 – عمران کارشناسی مدیر عامل مهدی زنجیریان

 اطالعات فناوری

 بیمه شرکت ☒ 31 تمام وقت

 بیمه خارج از شرکت ☐

 بیمه ندارد ☐

 38 وقت پاره اطالعات فناوری دکتری   مدیرارشد  احمد کاظمی 03

 بیمه شرکت ☐

 بیمه خارج از شرکت ☒

 بیمه ندارد ☐

02 
 رضی سیدمحمد

  محمدی مجد
 مدیر

 کارشناسی
 ارشد

 33 وقت پاره اطالعات فناوری

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☒

 ندارد مهبی ☐

 31 وقت پاره مدیریت دکتری مدیر  یعقوبی محمد نور 08

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☒

 ندارد مهبی ☐

 مدیر زاده حاجی مهناز 08
 کارشناس

  ارشد
 08 وقت تمام مهندسی صنایع

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☒

 ندارد مهبی ☐

06 
 یوسف رضا حمید

 زایی
 کارشناس فنی

 کارشناس
 ارشد

 31 وقت پاره فناوری اطالعات

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☒

 ندارد مهبی ☐

 0 وقت پاره مخابرات  کارشناس کارشناس فنی  شهریاری آرش 07

 شرکت مهبی ☒

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

 03 وقت پاره فناوری اطالعات  کارشناس کارشناس فنی  زاده حاجی حامد 05

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☒

 ندارد مهبی ☐

 01 وقت پاره فناوری اطالعات  کارشناس کارشناس فنی   زهی علی عادل 02

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☒

 ندارد مهبی ☐

  وقت پاره   کارشناس کارشناس   جمالی محمد 31

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☒

 ندارد مهبی ☐
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 سمت نام و نام خانوادگی ردیف
 سطح

 تحصیالت

 رشته

 تحصیلی

 نوع قرار داد

)تمام یا پاره 

 وقت(

سابقه کار 

 مرتبط )سال(
 وضعیت بیمه

  وقت پاره   کاردانی  اصغریان افشین 30

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☒

 ندارد مهبی ☐

  وقت پاره   دیپلم   بها میر فهیمه 33

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☒

  وقت پاره   دیپلم   زاده عرب عاطف 32

 شرکت مهبی ☐

 خارج از شرکت مهبی ☐

 ندارد مهبی ☐

 

 

 شرکت یدیافراد کل یمعرف-1-4-4

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 سوابق و دستاوردها محل اخذ مدرک تحصیلی سوابق تحصیلی

0 
 مهدی

 زنجیریان
 زاهدان آزاد دانشگاه کارشناسی

 موسسو  فنی مدیر
 شرکت

 دانشگاه تهران دکتری احمد کاظمی 2

عضو هیات علمی دانشگاه 

سیستان و بلوچستان و مجری 

طرح های پژوهشی امنیت و 

 فناوری اطالعات

 مشاور فنی دانشگاه سیستان و بلوچستان ارشد کارشناسی سید رضی مجد 3

4 
مهناز حاجی 

 زاده
 دانشگاه آزاد ارشد کارشناسی

عامل و موسس مدیر

 شرکت

 است: به شرح ذیلطرح  افراد کلیدیرزومه 

*********************************** 
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 سایر سوابق قابل ارائه موضوع سرمایه پذیر-1-5

 تخصصی مورد نیاز:لیست فعالیت های شرکت در زمینه های 

 انتقال: 

 در سطح استان  NECو ITIنصب و راه اندازی آزمایش و تحویل رادیو های  -

 نصب و راه اندازی آزمایش و تحویل رادیو های هواوی  -

 در سطح استان NSNنصب و راه اندازی آزمایش و تحویل رادیو های  -

 در سطح استان  Ericsson های BTSو تحویل رادیو های  نصب و راه اندازی آزمایش -

 آزمایش تحویل  آنها در سطح استان وراه اندازی و  ADSLنصب و تجهزات دیتا و  -

 ۲Gو۳G( High Capنصب و راه اندازی آزمایش و تحویل رادیو های) -

 نصب و راه اندازی و آزمایش تحویل دوربین های حراست شرکت مخابرات استان -

 نصب و راه اندازی و آزمایش تحویل تجهیزات و فایبر هوم در کنارک چابهار،سوران، سراوان، دهپابید، نوبندیان                        -

 در سطح استان  IPBaseنصب و راه اندازی رادیو های  -

 تعویض با طرحهای ایستگاه اصلی قطار خنجک شرکت زیر ساخت -

 در سطح استان، BTS Siemens ،Huawei ،ZTE نصب و راه اندازی آزمایش و تحویل -

 واجرای سکتور در سطح استان. .......و XPOl ۳با  VPOLتعویض آنتن های  -

 

 و سرویسهای مرتبط LAN،WAN  ،Wirelessنصب و راه اندازی شبکه های 

  طراحی و پیاده سازی ویندوز سرور و راه اندازی سرویس اکتیو دایرکتوری مجموعا با بیش از

کالینت استانداری، سازمان صنعت و معدن ، سازمان امور اقتصادی و دارایی ، اداره کار  ۰۱۱۱

 و تعاون و رفاه، کمیته امداد و ...

  ، پشتیبانی و نگهداری تمام سرورها و کالینتهای دامین استانداری ، سازمان صنعت و معدن

 یته امداد و ...سازمان امور اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و رفاه، کم

 تامین و پیاده سازی سرورIPTV  در شبکه داخلی استانداری 

  :طراحی و پیاده سازی تجهیزات فعال شبکه از قبیلcisco SW ۳69۱- ۲5۲۱- 9۲۱۱- 

 استانداری 0۲۱۱-۲۵0۲

 ساختمان با  ۲در  و کنترلر  طراحی و راه اندازی شبکه اینترنت وایرلس با تجهیزات میکروتیک

 استانداری در  نقطه ۰۱۱بیش از 



 11 از 15شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

  با دارابودن تجهیزات در مراکز طراحی و پیاده سازی تجهیزات و خطوط شبکه دولت استانداری

 مخابراتی

  طراحی و پیاده سازی سرویسHyper-vوClustering  تمام  سرورهای استانداری، سازمان

 اه، کمیته امداد و ...صنعت و معدن ، سازمان امور اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و رف

  طراحی و پیاده سازیFailover     و    Loadbalancing   ، تجهیزات شبکه استانداری

سازمان صنعت و معدن ، سازمان امور اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و رفاه، کمیته امداد 

 و ...

 ۰۱۱تیو با بیش از طراحی و پیاده سازی ویندوز سرور و راه اندازی سرویس اکتیو دایرک 

 کالینت سازمان صنعت و معدن استان

  پیاده سازی تجهیزات فعال شبکه از قبیلcisco sw- cisco routers- mikrotik- 

fortigate  سازمان صنعت و معدن ، سازمان امور اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و

 رفاه، سازمان جهاد کشاورزی ،  کمیته امداد و ...

 ندازی شبکه وایرلس اینترنت و اینترنت بین دو ساختمان و سرویس فیبر سازمان صنعت و راه ا

 معدن استان

  طراحی و اجرای شبکهINTRANET ,PTMP ( و  ۰6استانداری ، کلیه فرمانداریها )شهرستان

شهر( همچنین سازمان صنعت و معدن ،  ۲5بخشداری( و کلیه شهرداریها ) 0۵کلیه بخشداریها)

 و ...در کل استان ، کمیته امداد در کل استان ر و تعاون و رفاهاداره کا

  طراحی و پیاده سازی نرم افزار ویدئو کنفرانسینگ وVOIP یها و کمیته امداد در سطح اراستانداری ، فرماند

 استان

 

 مانیتورینگ و امنیت شبکه

 و معدن ،  طراحی و پیاده سازی زونهای تخصصی مانیتورینگ استانداری ،  سازمان صنعت

 سازمان امور اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و رفاه

  پیاده سازی سامانه مانیتورینگ شبکه استانداری ، سازمان صنعت و معدن ، سازمان امور

 اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و رفاه، کمیته امداد و ...



 11 از 16شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 های سخت افزاری استانداری ، سازمان تامین تجهیزات و راه اندازی پورت آنالیز و فایروال

 صنعت و معدن ، سازمان امور اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و رفاه، کمیته امداد و ...

  پیاده سازی اکانتینگLAN , WLAN   استانداری ، سازمان صنعت و معدن ، سازمان امور

 اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و رفاه، کمیته امداد و ...

 طراحی و نصب و راه اندازی شبکه وایرلس مناطق ادارات شهرستان زاهدان کمیته امداد استان 

 پروژه های وب و نرم افزار

  و اتوماسیون منطبق با  شبکه استانداری ، سازمان طراحی و پیاده سازی سامانه خدمات داخلی

 صنعت و معدن ، سازمان امور اقتصادی و دارایی ، اداره کار و تعاون و رفاه، کمیته امداد و ...

 طراحی و پیاده سازی سامانه اطالعات اخبار حوزه امنیتی 

 طراحی و پیاده سازی سامانه موقعیت  یاب جغرافیایی حوزه امنیتی 

 ی سامانه پیام کوتاه دفتر روابط عمومیپیاده ساز 

 طراحی و پیاده سازی وب سایت بحران استان 

 طراحی وپیاده سازی نرم افزار صندوق قرض الحسنه سازمان 

 طراحی و پیاده سازی سایت شرکت شهرک های صنعتی 

 طراحی و پیاده سازی سایت شرکت نمایشگاه های استان 

 مایتی زندانیانطراحی و پیاده سازی سایت شرکت خدمات ح 

 طراحی و پیاده سازی سایت  فنی و حرفه ای زاهدان 

 طراحی وپیاده سازی سایت پنجره واحد اقتصاد و سرمایه گذاری 

 طراحی وپیاده سازی درگاه خدمات الکترونیک استانداری 

 طراحی و پیاده سازی وب سایت بحران استاندار 

 اطالعات مالی شرکت-1-6

 شرکتوضعیت کنونی مالی و اقتصادی -1-6-1

 صورتهای مالی بر اساس:

 حسابرسی شده )نام حسابرس:                    (  ☐

 اظهارنامه مالیاتی ☒

 خود اظهاری ☐



 11 از 11شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 "بررسی ترازنامه"

 )ارقام: میلیون ریال(

 

 

 شرح

آخرین تراز آزمایشی 

به 

 20/0۵/1300تاریخ

1301 1306 1305 

 48،521،443 123.572.242 1.311.195.777 727.919.915 موجودی نقد

     های کوتاه مدتسرمایه گذاری

   5.342.174.912 7.299.484.579 حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

    781.293.949 سایر حسابها و اسناد دریافتنی

    2.274.421.327 موجودی مواد و کاال

     سفارشات و پیش پرداختها

     داراییهای جاری

 51،222،222 12.222.222 327.214.222 471.924.222 ثابت مشهود دارائیهای

     های بلند مدتسرمایه گذاری

     دارائیهای نامشهود

  427.758 427.758 427.758 داراییهای غیرجاری

 99.521.443 114.222.222 1.981.512.495 11.335.231.528 جمع دارائیها

 548،113،281 123.222.222 123.222.222 7.247.141.222 حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

 48،113،281 12.222.222 5.593.742.821 123.222.222 سایر حسابها و اسناد پرداختنی

     جاری شرکا

     پیش دریافتها

     ذخیره مالیات

     سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

 522،222،222    تسهیالت مالی دریافتی

 1.291.321.512 113.222.222 5.191.742.821 7.352.141.222 بدهیهای جاری

     حسابها و اسناد پرداختنی بلندمدت

     تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت

     ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

     بدهیهای غیرجاری

 1.291.321.512 113.222.222 5.191.742.821 7.352.141.222 جمع بدهیها

 1.222.222 1.222.222 1.222.222 1.222.222 سرمایه

     افزایش سرمایه در حال ثبت

     اندوخته قانونی

     سایر اندوخته ها

 (997.822.119) 2   سود )زیان( انباشته

   1.283.821.194 3.983.595.481 سود )زیان( سال جاری

     حقوق صاحبان سهام

 99.521.443 114.222.222 1.981.512.495 11.335.231.528 و حقوق صاحبان سهامجمع بدهیها 



 11 از 1۵شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 "بررسی صورت حساب سود و زیان"
 )ارقام: میلیون ریال(

آخرین تراز  شرح

 آزمایشی به 

 20/0۵/1300تاریخ

1301 1306 1305 

 179.971.222 1.571.529.894 13.784.251.131 4.481.382.222 فروش خالص

 2 2   شده کاالی فروش رفته بهای تمام

 179.971.222 1.571.529.894 13.784.251.131 4.481.382.222 سود ناخالص

 2.122.712.119 1.822.5442444 14.222.811.242 2.333.734.714 هزینه های فروش، اداری و عمومی

 424.971.222 1.243.854.119 1.232.722.222 1.835.948.222 خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 (997.822.119) 997.822.119 591.895.594 3.983.595.481 سود عملیاتی

     هزینه های مالی

     خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

     سود ناشی از فعالیتهای عادی قبل از مالیات

     مالیات سود فعالیتهای عادی

     سود خالص

 

 "گردش حساب سود و زیان بررسی"
 )ارقام: میلیون ریال(

آخرین تراز  شرح

آزمایشی به 

 20/0۵/1300تاریخ

1301 1306 1305 

 (997.822.119) 997.822.119 501.۵05.504 3.983.595.481 سود خالص

 2 (997.822.119)   سود )زیان( انباشته در ابتدای سال مالی

 2  191.921.122  تعدیالت سنواتی

 2 2 2  قابل تخصیص سود

 2 2 2  اندوخته قانونی

 2 2 2  سود سهام پیشنهادی

 2  2  پاداش هیأت مدیره

 (997.822.119) 2 1.283.821.194  سود انباشته در پایان سال

 

 

 

 

 



 11 از 10شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 

 "های مالیبررسی نسبت"

 1305 1306 1301 ← های مالینسبت

ی
نقدینگ

 2.244 2.135 1.117 دارایی جاری/ بدهی جاری نسبت جاری 

 2.244 2.135 1.117 )پیش پرداخت+موجودی کاال((/ بدهی جاری-)دارایی جاری  نسبت آنی

 2.487 2.131 2.953 دارایی جاری/کل دارئیها نسبت دارائی جاری

ی(
سرمایه گذار

ی )
اهرم

 

   2.225 بدهیها/ ارزش ویژه نسبت کل بدهی

   2.225 ویژه )جهت سرمایه درگردش(بدهی جاری / ارزش  یدهی جاری به ارزش ویژه

   3.922 (%75غیرصنعتی ح %122دارایی ثابت / ارزش ویژه )صنعتی ح دارایی ثابت به ارزش ویژه

   2.183 ارزش ویژه/کل داراییها مالكانه

 2 2 2 )مالیات + هزینه بهره + سود خالص( / هزینه بهره  پوشش بهره

ی
سودآور

 

 2 2 2 قیمت تمام شده / فروش قیمت تمام شده به فروش

  2.132 2.242 سود ناویژه / فروش سود ناویژه به فروش

  2.132 2.242 سود خالص/فروش خالص بازده فروش

  1.284 2.284 سود خالص/مجموع داراییها بازده داراییها

  997 2.412 سود خالص/حقوق صاحبان سهام بازده ارزش ویژه

    ارزش ویژه/بازده دارائیهابازده  سودمندی وام

ت
فعالی

 

 4.823 9.112 1.974 دارائیهافروش خالص / کل نسبت گردش دارائیها

 2 2 2.219 خالص( / فروش 312ا)متوسط حسابها و استاد دریافتنی *  دوره وصول طلب

 2 2 2 ( / بهای تمام شده 312موجودی مواد و کاال * ا)متوسط دوره گردش کاال

 2 2 2 دوره گردش کاال + دوره وصول مطالبات گردش عملیاتدوره 

نسبت کاال به سرمایه در 

 گردش
 0 0 0 موجودی کاال/ سرمایه درگردش)دارایی جاری منهای بدهی جاری(

 

 

 1305 1306 1301 شرح

ت
ی روند تغییرا

س
برر

 

صد(
)در

 

    فروش

    سود عملیاتی

    ارزش ویژه

    سرمایه در گردش

 

 های کلیدی ترازنامه و صورت سود و زیان:تحلیل روند تغییرات افقی و عمودی آیتم

 

 

 



 11 از 20شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 

 اظهار نظر حسابرس:

 سال مالی

 اظهار نظر حسابرس

} مطلوب، مشروط، مردود، 

}... 

 خالصه بندهای حائز اهمیت

   

   

   

 

 های شرکتیوضعیت دارای-1-7

 های ثابت دارایی-1-7-1

 واحد: میلیون ریال

 ارزش فعلی ارزش دفتری کلی دارائیهای شرکتلیست  ردیف

  471.924.222 دارائیهای ثابت مشهود 0

3    

2    

  471.924.222 جمع کل

 

 

 های جاریدارایی-1-7-2

 

 ارزش  مشخصات های جاری شرکتلیست دارایی ردیف

 727.919.915  موجودی نقد 0

   های کوتاه مدتسرمایه گذاری 3

 7.299.484.579  دریافتنی تجاریحسابها و اسناد  2

 781.293.949  سایر حسابها و اسناد دریافتنی 8

 2.274.421.327  موجودی مواد و کاال 8

   سفارشات و پیش پرداختها 6

   داراییهای جاری 7

 01563218781 جمع کل



 11 از 21شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 سوابق فروش و قراردادهای شرکت -1-8

 گذشته سال 2 طی اهمیت با یقراردادها فهرست
)ارقام: میلیون ریال(   

 ردیف
تاریخ 

 قرارداد/فاکتور 
 مقدار محصول خریدار

 مبلغ فروش 
 مدت قرارداد

0 10/10/22 
جهاد 

 کشاورزی 

 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 201 

3 07/10/22 
پارک علم و 

 فناوری

 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 281 

2 10/10/22 

اداره کل راه 

شهرسازی و 

 استان

 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 281 

8 02/17/25 
اداره کل 

بیمه سالمت 

 استان

 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 828 

 استانداری 10/10/26 8
 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 821 

6 08/10/22 
اداره کل 

اموراقتصادی 

 و دارایی

 پشتیبانی،بروزرسانی

 مشاوره و
 یک سال 201 

7 10/10/26 
منابع 

 طبیعی 

 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 881 

5 10/17/26 

صنعت و 

معدن 

 وتجارت

 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 281 

 استانداری 10/10/27 2
 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 821 

 استانداری 10/10/25 01
 پشتیبانی،بروزرسانی

 و مشاوره
 یک سال 681 
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 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت
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 11 از 23شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 ها، استانداردها و مجوزهای شرکتگواهینامه-1-9

 

تاریخ  مرجع صدور نوع مجوز ردیف

 دریافت/پیشبینی

 تاریخ دریافت

مجوز دریافت  مدت اعتبار

 شده است؟

 توضیحات

فعالیت  مجوز 0

در حوزه 

خدمات فنی 

 افتا

سازمان فناوری 

 اطالعات ایران
38/01/0225 3 

  ☐خیر  ☒بلی 

مجوز واحد  3

 فناوری

پارک علم و 

 فناوری

  ☐ ریخ ☒ یبل  8/0/27

سازمان نظام  2

 صنفی رایانه ای

سازمان نظام 

 صنفی رایانه ای

  ☐ ریخ ☒ یبل  33/7/25

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 از 24شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 های قبلی شرکت از صندوق نوآوری و شکوفاییدرخواستسابقه -1-11
 )ارقام: میلیون ریال(

 ردیف

 

 تاریخ تصویب عنوان طرح
مبلغ 

 تسهیالت 

نوع 

 تسهیالت

نرخ 

 سود
 وثیقه

مبالغ 

 پرداختی

تعداد 

اقساط 

بازپرداخت 

 شده

تعداد 

اقساط 

 باقیمانده

زمان 

تسویه 

حساب 

 نهایی

0 
 

         

3           

2           

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 از 25شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 معرفی طرح -2 فصل

 مسأله محوری و ارزش راه حل پیشنهادی-2-1

 

های کوچک و متوسط، نیاز به وجود یک مدیر شبکه ها و سازمانیکی از بزرگترین مشکالت شرکت     

روز رسانی روزانه و منظم  های ضد ویروس و ضد جاسوسی نیازمند بهوقت است. برنامهو امنیت بصورت تمام

های مکرر و های کاربردی نیاز به وصله  های عامل و برنامهطور موثر فعالیت کنند. سیستم دارند تا به

های امنیتی دارند تا مشکل امنیتی پیدا نکنند. استفاده از تجهیزات و ابزارهای امنیتی نیز  استفاده از ترمیم

گری ندارند. از طرفی مشکالتی بدون راه اندازی صحیح و بروز رسانی مستمر آنها جز اتالف هزینه فایده دی

عمدتاً تنها با کمک تجهیزات  ،شدن اطالعات بصورت ناخواسته و خرابکاریهای ناشناخته، پاکمانند ویروس

 .های کوچک مقرون به صرفه نیستها توسط سازمانپذیرد که بکار گیری آنو توسط متخصصینی انجام می

 SaaS یا به اختصار Security as a Service ، راهکار امنیتیترین راه حلترین و مطمئن  امروزه به صرفه

ها با کمک متخصصان و کارشناسان خود های امنیتی ارائه میگردد. این شرکتاست که توسط برخی شرکت

های روز برای امن روز هفته جهت نگهداری سرویس آماده هستند و از آخرین فناوری 7ساعته و در  38

 .کند های حساس در برابر تهدیدات انتشار یافته استفاده می حافظت از دادهنگه داشتن سازمان و م

شود. با استفاده از این های مورد استفاده میحل باعث یکپارچگی راه SaaS اضافه بر آن، راهکار امنیتی 

های  ییکپارچه سازی نیازی نیست مدیر به طور دائم نگران یکپارچه کردن راهکارهای متعدد و به روزرسان

با استفاده از تجربه و تخصص خود این مهم را تامین خواهد  SaaS ی سرویس متفاوت باشد. ارائه کننده

 .ساخت

 هدف از اجرای طرح -2-2

 

به آنها  SaaS ها و گزارشهایی کهتوانند با استفاده از تحلیلمی IT مدیران SaaS با استفاده از سرویس امنیت

 .دهند اطمینان  سازمان از صدمات و تهدیدات را به مدیران باالدستی خود کند امن بودن شبکه و ارائه می

 Common criteria گزارش داده است که جلوگیری از انتشار تهدیدات با استفاده از راهکار SaaS بهره 

-یم جویی صرفه ی باالیی را  ، زمان و هزینه IT کند. چرا که در این شیوه مدیرانوری باال را تضمین می

 .کنند

 ضرورت اجرای طرح-2-3

 

کند، مدیران باید روش محافظت از یک به شکلهای مختلف و متمایزی رشد می IT از آنجایی که ساختارهای

توان گفت هر چه محیط توزیع یافته تر باشد؛ امن کردن آن محیط توزیع یافته را بدانند. به طور کلی می

ی امنیت است. البته طرح این موضوع، مزایا و تاثیر  هتر خواهد بود و این به معنای افزایش هزینسخت
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کننده مسیر  کند و واضح است که محیطهای توزیع شده تامینبسزای محیطهای توزیع شده را نفی نمی

بهتری در انجام مبادالت و تجارت پایدار هستند که این امر در مراکز مجتمع بسیار بزرگ دست یافتنی 

گیرد. اما همچنان تر به مشتری انجام میها نزدیک توزیع شده امر پردازش دادهنیست. در محیطهای تجاری 

 .کنترل کردن و امن نگه داشتن آنها مشکل است

راهکار امنیتی ایده آل برای محیطهای توزیع شده این است که سرویس امنیت را تا حد ممکن به نقطه 

د. بهترین شیوه این است که راهکار توزیع امنیت کند نزدیک نموتوزیع، جایی که کاربر نهایی فعالیت می

به گونه ای که  SaaS را با استفاده از یک راهکار مرکزی مجازی ترکیب نمود. به عبارت دیگر با استفاده از

شود؛ مدیران امنیت هم به شکل توزیع شده و هم به صورت مرکزی )مجازی( به طور همزمان مدیریت می

امنیتی را یک بار تنظیم نموده و به صورت خودکار آنها را در چند مکان توزیع  سازد سیاستهایرا قادر می

 .شده به کار بندند

 تاریخچه و وضعیت فعلی طرح-2-4

 

تحقیق بازار و نیازهای فناورانه محصول در سه ماهه آخر طرح با سرمایه گذاری اولیه شرکت وارد مراحل 

 0عملیاتی ماژولهای ذیل ادامه یافت و در تیرماه فاز  در فازهای 0222انجام و از ابتدای سال  0225سال 

 و فاز سوم  بخشهای شناسایی و آنالیز تهدیدات و در آبانماه فاز دوم در مرجله انتشار و پایلوت قرار گرفت

 شمای برخی از بخش های مختلف سامانه به شرح ذیل ارائه گردیده است: در حل انجام میباشد.

 : امکانات و قابلیت ها

 

  داشبورد اطالعات سخت افزاری سیستم های کاربران
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 : گزارش اطالعات سخت افزاری
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 : مدیریت هشدارها

 
 

 

 هاهای فناورانه و نوآورانه آنمعرفی  محصوالت طرح و ویژگی -2-5

جهت پایش خودکار جریانات شبکه و شناسایی آسیب پذیریها و تنظیمات نادرست در شبکه  راویار سامانه

،  zero-dayهای ترکیبی بوده و بادارابودن داشبورد مجهز و برخط قادر به شناسایی آسیب پذیریهای 

 نظمیهای شبکه میباشد.داراییهای در معرض خطر و بی 

 مشخصات فنی محصول-2-5-1

  اجنت ها از در.Net Framework 831 استفاده شده است 

  اجنت به وسیلهRegistryKey با هربار روشن شدن سیستم اجرا میشود 

  رمزنگاری فایل هایXML   با استفاده ازSystem Security Cryptography 

  رفتن به سطح دسترسی کاربر دیگر باImpersonator  در فضای نامSystem Security Principal  

  اجرای دستورات کامند با استفاده از RunspaceFactory وPipeline  در فضای نام

System.Management.Automation  

  استفادهC#  درPacket  Analyzer 

  دسترسی به اکتیو دایرکتوری با استفاده ازSystem Directory Services 
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 گرفتن اطالعات با استفاده ازWMI   وManagement Object Searcher 

  گرفتن اطالعات فایروال با استفاده ازNetFwTypeLib.dll  

  دسترسی به اکتیو دایرکتوری با استفاده ازSystem Directory Services 

 با استفاده از فضای نام   نرم افزارهای در حال اجرا از طریق پردازنده های درحال اجرا دسترسیSystem Diagnostics 

  به زبان طراحی سایتASP.Net و با معماریMVC (code first) 

  استفاده ازSQL server  برایAuthentication     ))پسورد ها هش شده و غیر قابل رویت حتی از طریق دیتابیس 

  استفاده از دیتابیسMongoDB  برای ذخیره سازی و مدیریت داده های ارسالی کالینت ها 

  طراحیUI/UX  با استفاده از bootstrap   وjquery.js  

 یافت اطالعات تجهیزات شبکه با استفاده از درSNMP   وSYSLOG  

 

 مشخصات نام محصول ردیف

 پایش خودکار جریانات شبکه و شناسایی آسیب پذیریها راویار 1

 

 های نوآورانه محصولجنبه-2-5-2

  (Network irregularities and Anomaly Detection)شناسایی رفتار و بی نظمیهای شبکه  

 zero-dayشناسایی آسیب پذیریهای 

 امکان قرنطینه و جداسازی جریانات مشکوک اعمال وصله های امنیتی

جهت ارزیابی ریسک دسته بندی ، اولویت  MLتشخیص آسیب پذیریها مطابق بانک تهدیدات و استفاده از 

 بندی و کاهش ریسکهای امنیتی

 مشتری جهت کاهش هزینه هاامکان توسعه و رشد برنامه بر اساس مقیاس سازمان 

 ریتارسال اطالعات بصورت بسیار کم حجم و استفاده حداقل منابع تجهیزات مش

 محصول یکاربردها حیتشر-2-5-3

: مدیریت و کنترل داراییهای سازمانی و تحلیل رفتار  (Organization( )یو خصوص ی)اعم از دولت سازمانی

 کاربران و تحلیل وکنترل ریسکهای امنیتی

 سی ، تحلیل ریسک های امنیتیتحلیل مدیریت رفتار کاربران،کنترل دستر  (SME): مشتریان سرویس ابری 

 طباق آسیب پذیری بر اساس بانک ارزیابی آسیب پذیریو ان

 مزیت رقابتی محصول-2-6

دارد که سبب می شود فاصله تمایزی قابل توجهی با دیگر محصوالت  هاییمحصول دانش بنیان شرکت ویژگی

 ویژگی عبارت است از: ششبالقوه بازار ایجاد نماید، این 
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 هاتحلیل ترافیک داده 

 تحلیل مدیریت رفتار کاربران 

 هامدیریت متمرکز اکانتو  یساز کپارچهی 

 ها و پاسخ به وقایعمدیریت منابع و آسیب پذیری 

 صورت به ارائهی و ابر یفضا در ارائه امکان SaaS 

 یمشتر ازین با توسعهی و ساز یسفارشی و بوم توسعه 

 مقایسه محصوالت طرح با محصوالت مشابه یا جایگزین-2-6-1

می شود فاصله تمایزی  باعثکه  های منحصر بفردی استویژگی  دارایمحصول دانش بنیان شرکت 

 ها در جدول زیر خالصهایجاد نماید، این ویژگی  داخلی و خارجی قابل توجهی با دیگر محصوالت بالقوه بازار

 شده است.

 مدل درآمدی -2-7

 شرکت زندگستر شرق در نظر دارد که محصول خود را در دو سطح و بازار جداگانه به فروش برساند.

  )سازمانی )اعم از دولتی و خصوصی(Organization) 

، نصب و راه اندازی بر روی سرور ل فروش بر اساس الیسنس نرم افزارسازمانها مددر این نوع 

 و پشتیبانی ساالنه محصول راویار خواهد بود.اختصاصی 

 یابر سیسرو انیمشتر (SME  ) 

در این نوع مشتریان مدل فروش بر اساس حق اشتراک نرم افزار راویار و به تعداد در حال حاضر 

 هم اضافه خواهد شد. مبتنی بر پهنای باند یدرآمدمدل و در فاز توسعه  کاربر خواهد بود.

 رقبای خارجی رقبای داخلی 

 Could IR SIEM UEBA Could IR SIEM UEBA 

نام/ عنوان 

 رقیب

پارس  ابر آروان

 فناوران

 IBM -- امن پرداز

InsightIDR 
LOGRhythm 

AlianVault 

 
SolarWinds 

InsightIDR 

LOGRhyth 

IBM 

InsightIDR 
LOGRhythm 

امکان ارائه در فضای ابری/ یکپارچه سازی /ارائه  مزیت رقابتی

 SaaSبه صورت 

 قیمت مناسب/توسعه بومی/سفارشی سازی/توسعه با نیاز مشتری

برنامه کاهش 

 فاصله

همگام سازی و یکپارچه سازی خدمات بر روی 

 فضای ابری ارائه سرویس

روز و پشتیبانی از داده های بومی جهت توسعه بر اساس تکنیکهای 

 بومی سازی امنیت و رفتارهای کاربران و ارائه نقشه راه امنیت
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  فرآیند تولید محصول طرح-2-8

مدل آبشاری و نمونه سازی در فرایند تولید نرم افزار راویار از مدل های استاندارد مهندسی نرم افزار بویژه 

باال جهت  نانیاطم یپرکاربرد و دارا یاز مدل ها یکینرم افزار  یدر طراح یمدل آبشاراستفاده شده است. 

جهت  الزم نانیاطم یتکرار در مدل نمونه ساز یبوده و به علت چرخه ها هیاول ازیبا ن ییمحصول نها قیتطب

 . دینمایرا فراهم م یبازخورد مشتر افتیمکرر و در یتست ها

 

 خواهد شد. ییمحصول نها تیفیک نیباعث تضم ارینرم افزار راو یدو مدل معروف در مهندس نیا بیترک

 

 فلوچارت ذیل خواهد بود. و با الگوگیری از مباحث فوق فرایند تولید محصول راویار به شرح

 ها و  زریاطالعات ، آناال یساز رهینرم افزار شامل پرابها، ذخ قیو تحق ی: بررسفاز شناخت

 .یخارج یتاهایو ارتباط با د لیداشبورد و نحوه تحل

 هت ج ندهایمجدد فرا لیو تحل یبند تیو بازخورد اولو ستمیطرح س هیته: یزیفاز برنامه ر

 .و اجرا یزیبرنامه ر

 توسعه ، اجرا و تست نرم افزار  یساز ادهی، پ یطراح زی: شامل آنالجهت انتشار یابیفاز ارز ،

 .داده نرم افزار لیتحل یبانگها یو به هنگام ساز رهیبازخوردها و ذخ ریو تاث

 متعدد  فیو باز خوردها به ط کسهاینرم افزار و انتشار جهت باگ ف یاجرا: یاتیفاز عمل

 .انیمشتر
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 یاحتمال یبازخوردها و رفع نقصها یبند تیو اولو افتیو در یتجار عی: توزاتیفاز چرخه ح 

 نظرات و کمک به توسعه نرم افزار افتیو در

 

 

 ی راویاررفتار کاربران و سامانه ها لیبا تحل ،یتیامن یها یناهنجار صیامانه تشخطراحی س
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 برنامه عملیاتی -2-9
 )ارقام: میلیون ریال(

 شرح فعالیت مرحله

 دوره زمانی 
هزینه هر 

 فعالیت 

)درخواست 

 متقاضی(
1 2 3 4 5 6 1 ۵ 0 10 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ و توسعه محصول تحقیقفاز  1
توسط شرکت با 

 2000سرمایه 

 انجام شده است

2 
انتشار نسخه آزمایشی و فاز 

 اصالح
☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 1000 

 1000 ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ دوره تنفسفاز  3

 1500 ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ بازاریابی فاز  4

 2000 ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ توسعه بازار ملیفاز  5

33  مجموع هزینه ها در هر بازه زمانی
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  بررسی بازار -3 فصل
 

 وضعیت عرضه-3-1
ها تحت عنوان مشاور و پیمانکار در ها و ارگانها با سازمانهای اخیر که شرکت در این سالطی فعالیت

زمینه ای انجام داده، متوجه حوزه فناوری اطالعات، نگهداری، پشتیبانی و بروزرسانی شبکه های رایانه

و در بخش مشتریان شرکتهای کوچک و متوسط شده سازمانی امنیت کاربران  کار بر روی تامین مستعد

صورت گیرد نه تنها از امنیت بسزایی برخوردار خواهد بود بلکه نمونه  Cloudچنانچه در بستر  خصوصی

 ای بدیع و تازه است که فرصت های نوینی پیش رو دارد.

سامانه مدیریت یکپارچه و هوشمند امنیت بق فوق، شرکت زندگستر شرق لذا با توجه به سوا    

را معرفی کرده و در حال توسعه آن است. در این بستر هدف ارائه سرویس خدمات امنیت  )راویار( کاربران

فضای ابری است. خدماتی که در این سامانه ارائه می شود امکاناتی اختصاصی سازمانی و  شبکه بر بستر

یتورینگ، داشبورد مدیریتی، گزارش ارتباطات درون سازمانی و غیره می باشد. آنچه که برای سال نظیر مان

های دولتی و نیمه دولتی و  های آتی توسط شرکت برنامه ریزی شده است امکان ارائه محصول به سازمان

که بصورت  تاسبه صورت ساالنه ه با رشد متناسب سال 8یک برنامه  در شرکت های خصوصی و مردم نهاد

 . جدول در ادامه آمده است

 شرکت زندگستر شرق در نظر دارد که محصول خود را در دو سطح و بازار جداگانه به فروش برساند.

  )سازمانی )اعم از دولتی و خصوصی(Organization) 

، نصب و راه اندازی بر روی در این نوع سازمانها مدل فروش بر اساس الیسنس نرم افزار

 و پشتیبانی ساالنه محصول راویار خواهد بود.سرور اختصاصی 

 یابر سیسرو انیمشتر (SME  ) 

در حال حاضر در این نوع مشتریان مدل فروش بر اساس حق اشتراک نرم افزار راویار و 

هم اضافه  به تعداد کاربر خواهد بود. و در فاز توسعه مدل درآمدی مبتنی بر پهنای باند

 خواهد شد.

 رقبای حاضر در بازار:

ا هایی رهای امنیت شبکه بتوانند سرویسهای کمی هستند که با رعایت گواهیدر حال حاضر شرکت    

ای کدنویسی و در مرحله بعد مستقر بر فضای ابری باشد. تابحال تنها ارائه دهند که مبتنی بر اصول حرفه

آن تا حدی شباهت کارکردی شته شرکت ابرآروان بوده که محصول داشرکتی که در این زمنیه فعالیت 

 داشته اما تمایز قابل توجهی مابین محصول ابرآروان و زندگستر شرق وجود دارد.
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باید گفت به علت تغییرات عمیقی که در نرخ ارز رخ داده، خرید همچنین در خصوص رقبای خارجی می    

ی اقتصادی است. لذا مجدد فرصت بازار پیش جی در عمل دور از صرفهو استفاده از نرافزارهای مشابه خار

داخلی فراهم است و اگر وارد مرحله صادرات شود مجدد به واسطه نرخ ارز، درآمد بسیار  ترو برای محصوال

 نصیب شرکت خواهد شد.

کنند  یددر خصوص رقبای داخلی شرکت هایی که توانستند محصوالت امنیت شبکه در حوزه سازمانی تول

شرکت هایی نظیر ابرپردازکویر، پارس فناوران خوارزم و ابرآروان است که در قسمت قبل توضحیاتی راجع 

 به آن ارائه گردید.

 

 

UEBA : User and entity behavior analytics 
SIEM : Security information and event management 

IR : Incident Response 
 

 تحلیل مختصر رقبا

 

 ریشرکت امن پرداز کو -

دارابودن  بااین شرکت بر اساس بررسی انجام شده بر روی محصوالت و اطالعات موجود در سایت شرکت 

 ینها با بانکهاآ لیتحل نیمختلف و همچن یاطالعات از دستگاهها افتیو در  SIEM رینظ ییسامانه ها

 NBA (Network Behavior و  SA (Smart Agent) یبا استفاده از ماژولها یریپذ بیسآ

Analysis)  ،LCE (Log Correlation Engine)  ،LM ( Log Manager) .می باشد 

 یابیارز یبانکها اطالعات از و گردد ی)خدمت در محل(  نصب م on-premiseبه صورت محصول 

 .کند یاستاندارد استفاده م

 رقبای خارجی رقبای داخلی 

 Could IR SIEM UEBA Could IR SIEM UEBA قابلیت ها

نام/ عنوان 

 رقیب

پارس  ابر آروان

 فناوران

 IBM -- امن پرداز

InsightIDR 
LOGRhythm 

AlianVault 

 
SolarWinds 

InsightIDR 

LOGRhyth 

IBM 

InsightIDR 
LOGRhythm 

امکان ارائه در فضای ابری/ یکپارچه سازی /ارائه  مزیت رقابتی

 SaaSبه صورت 

 قیمت مناسب/توسعه بومی/سفارشی سازی/توسعه با نیاز مشتری

برنامه کاهش 

 فاصله

سازی خدمات بر روی همگام سازی و یکپارچه 

 فضای ابری ارائه سرویس

توسعه بر اساس تکنیکهای روز و پشتیبانی از داده های بومی جهت 

 بومی سازی امنیت و رفتارهای کاربران و ارائه نقشه راه امنیت
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 UEBAعدم وجود ساختار با توجه به محصول بوده که  یجد بیقرشرکت امن پرداز  APK SIEMسامانه 

دارای مزیت رقابتی باالیی  SME انیارائه به مشتر عدم امکان و تهایمحدو ، یساز هادیپ یباال یها نهیهزو 

 با محصول راویار نخواهد داشت.

 

 آراوان ابرشرکت 

دارابودن  بااین شرکت بر اساس بررسی انجام شده بر روی محصوالت و اطالعات موجود در سایت شرکت 

از  یامکان ارائه فقط بخش اندک SaaS یسهایسروبصورت ارائه که با   WAF سرویس رینظ سرویسهایی

که دارای مزیت  محصول یجد بیقرو  داراست با امکانات محدودکلود را  یدر فضا یتیامن یسهایسرو

 رقابتی با محصول راویار باشد نخواهد بود.

 

 خوارزم پارس فناوران شرکت

دارابودن  بااین شرکت بر اساس بررسی انجام شده بر روی محصوالت و اطالعات موجود در سایت شرکت 

 helpdesk ستمیدر قالب س )پاسخ به حوادث( IR سامانهالگها و  لیارائه تحل سرویس رینظ سرویسهایی

را  موجود یا رهیجز یو گزارشات صادره از سامانه ها یتیامن یسامانه ها یها یامکان ارائه خروجخود 

، که دارای مزیت رقابتی با محصول محصول یجد بیقرموجود  با امکانات محدود. و با سازد یفراهم م

 راویار باشد نخواهد بود.

 

و امکان   mssp کی و طراحی ازیمورد ن یندهایفرا هیکل یساز کپارچهیتجمیع سرویسها و با  اریراو سامانه

 فیقادر به ارائه خدمت به ط ،)خدمت در محل(   on-premiseو   cloudبه صورت   رائه سرویس ا

  در دو الین پیشنهادی ذیل را دارا خواهد بود. رندگانیاز خدمات گ یعیوس

 

 

 مزیت های رقابتی:

در بحث فناوری اطالعات و به خصوص شبکه و امنیت شبکه، بر خالف عرف رایج که از چارچوب های     

شود، برگ برنده در حوزه امنیت برنامه کدنویسی انحصاری تولید استفاده می opensourceنویسی برنامه

کننده نرم افزار است. در همین امر شرکت زندگستر شرق با بهره گیری نبوغ برنامه نویسی و تجربه بدست 

آمده سالیان اخیر توانسته به ساخت محصول امنیت شبکه ای دست پیدا کند در کنار دارا بودن تمام 

بکه بتواند چند پله باالتر از رقبای حاضر با سهولت کاربری بیشتر، بایستد. همچنین تا مجوزهای امنیت ش
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به حال هیچ شرکتی داخلی نتوانسته محصولی را ارائه دهد که بتواند در کنار حوزه سازمانی، امنیت شبکه 

دارد که  یهاینیز فراهم آورده باشد. محصول دانش بنیان شرکت ویژگی Cloudکاربر فردی را در بستر 

ژگی وی ششسبب می شود فاصله تمایزی قابل توجهی با دیگر محصوالت بالقوه بازار ایجاد نماید، این 

 عبارت است از:

 هاتحلیل ترافیک داده 

 تحلیل مدیریت رفتار کاربران 

 هامدیریت متمرکز اکانتو  یساز کپارچهی 

 ها و پاسخ به وقایعمدیریت منابع و آسیب پذیری 

 صورت به ارائهی و ابر یفضا در ارائه امکان SaaS 

 یمشتر ازین با توسعهی و ساز یسفارشی و بوم توسعه 

 نرخ تولید:

 برنامه تولید و فروش برای دو الین در نظر گرفته شده محصول بشرح جداول زیر است.

 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول  مشتری سازمانی  ردیف

 ۵0 40 20 10 10 مشتری  1

 125 64 33 11 10 پشتیبانی  2

 45 24 13 1 0 تمدید الیسنس  3

 125 64 33 11 10 جمع  

 (یخصوص و یدولت از اعم) یسازمان افزار برای مشتریمحصول نرم 0برای الین تولید و فروش برنامه 

 

 

 

 ردیف
 سال سوم سال دوم سال اول  ( smeمشتری ابری)

 سال پنجم سال چهارم

 400 200 100 50 50 جدیدمشتری  1

 660 331 112 00 50 اشتراک  2

 260 131 12 40 0 تمدید اشتراک  3

 660 331 112 00 50 جمع 

 (SME)ی ابر سیسرو انیمشترافزار در حوزه محصول نرم 3برنامه فروش و درآمد برای الین 

 

  منظور  %51مشترکین ابری و تمدید اشتراک برای  %71الیسنس برای مشترکین سازمانی نرخ تمدید

 گردیده است.
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 و پیش بینی سالهای آتی های اخیربررسی تولید داخلی در سال-3-1-1

داخلی با مشخصات و ویژگیهای محصول نرم افزاری راویار در سالهای اخیر تولید بر اساس بررسی انجام شده 

 گردیده است.نداشته ایم و پیش بینی تولید شرکت طبق برآورد جدول فوق الذکر ارائه 

 های آتیسال( و پیش بینی سال 5های اخیر)بررسی واردات در سال-3-1-2

بایست پرداخت شود تماما به صورت دالری میدر سالهای اخیر نرم افزارهای امنیت شبکه خارجی تهیه     

و در صورت عدم تمدید آن، سریعا غیرفعال و همکاری موجود با سازمان قطع خواهد شد. اما با در نظر 

تعامالت و تحریم ها، افزارهای خارجی این ریسک وجود دارد که به واسطه گرفتن شرایط استفاده از نرم

های داده شده، کار را پیش برد. همچنین قیمت تمام شده آنها برای های سیاسی نتوان طبق قولتنش

است مصرف کننده مصرف کننده ایرانی، عجیب و چند برابر مقدار واقعی عرضه می شود که مجدد دلیلی 

 داخلی ترغیب شود از نمونه داخلی که پشتیبانی هم دارد، بهره ببرد.

 

 

 وضعیت تقاضا-3-2

 های آتیسال( و پیش بینی سال 5های اخیر) بررسی صادرات محصوالت در سال-3-2-1

محصول سامانه مدیریت یکپارچه و هوشمند امنیت کاربران که در حال توسعه مراحل نهایی است، قابلیت    

های اقتصادی انجام شده تابحال این امید است که برای کشورهای همسایه صادرات نیز دارد و با رایزنی

همچون افغانستان، عمان، پاکستان و عراق بتوان بازار مناسبی جهت فروش محصول پیدا نمود. با توجه به 

ر گرفته شده است، های خارجی در کشورهای همسایه، قیمتی که برای محصول خود در نظحضور نمونه

در ماه مورد توقع  حق اشتراک دالر برای هر کاربر به صورت گواهی 31دالر برای نسخه سازمانی و  0111

است. برای دستیابی به این مرحله، سازمانی را در داخل به عنوان پایلوت اجرای نرم افزار امنیت شبکه تحت 

درصدی رشد در آن مشاهده  21الی  31ال اول انتظار فضای ابری، در نظر گرفته شده است و اگر در پایان س

به های مشاشد، آنگاه نقطه ایده عالی برای حرکت به سمت بازارهای صادراتی است. البته در این امر نمونه

شود، اما دو نکته به عنوان مزیت رقابتی در این برنامه وجود دارد هم وجود دارد که به دو مورد منتهی می

آن در تبدیل ارزی در مقایسه با نمونه خارجی بسیار ناچیز است و دوم هنر و نبوغ کدنویسی  یک اینکه هزینه

 منحصر به فرد و اجرای آن در بستر فضای رایانش ابری است.



 11 از 30شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 بررسی تقاضای داخلی-3-2-2

شود که برای مشتریان سازمانی در هر سال )در در بعد بررسی بازار داخلی، بدین صورت مالحظه می    

 81سازمان از امکانات شرکت در زمینه امنیت شبکه استفاده کنند و در کنار آن نیز  01زین( آغاسال

مند شوند. در این مرحله های امنیت شبکه بهرهاز گواهی نامه کسب و کار های کوچک و متوسطمشتری 

 21این رقم  SMEو برای مشتریان  ساالنه میلیون تومان 51قیمت مورد انتظار برای مشتریان سازمانی 

ریزی رسد. لذا با توجه به حداقل مورد انتظار برنامهمی حق اشتراک ماهیانه به ازای هر کاربر هزار تومان

رق شرکت زندگستر ش در طرح توسعهیک میلیارد تومان بازگشت سرمایه خواهد داشت. شده سالیانه حدود 

باشد. در بعد بازار داخلی یشن نیز میدر حال توسعه محصول خود بر روی بستر موبایل به صورت اپلیک

المللی نیز باشد، کمتر دیده شده و با استانداردهای بین در حدمحصولی مشابه که تا این حد جامع باشد و 

رسانی دارند، هیچ وقت روزها دولتی که نیاز به شبکه و بههزاران شرکت و سازمانبازار تحلیل شده و وجود 

و  رسدبه ویژه امنیت شبکه که همیشه در حال هجوم هکرها بوده، به اشباع نمی فعالیت در حوزه نرم افزار

 شود. بلکه نیاز به ارتقای آن روزانه احساس می

 

 موازنه عرضه و تقاضا و جمع بندی بازار-3-3
ها و حوزه فردی، با توسعه فناوری همانطور که در قسمت قبل بیان شد، در زمینه امنیت شبکه در سازمان

یابد. نرم افزاری که شرکت زندگستر نیاز مقابله با حمالت سایبری به صورت روزافزون رشد می اطالعات

 Security information & managementشرق در زمینه توسعه آن در حال تالش است، در عرصه 

systems  یکی، فباشد که در کنار مانیتورینگ شبکه سعی دارد با پاسخ دهی به وقایع و بررسی مدل ترامی

تشخیص دهد. در این رویداد  VPNو یا  Proxyها را جدا از استفاده از روند تغییرات رفتار مصرف کننده

المللی می تواند سطح آسیب پذیری های بین Data Baseسامانه با بررسی روند ترافیک و تطبیق آن با 

توسعه قابلیت رشد مبتنی بر منابع آن را تعیین و در صورت اخطار، هشدار دهد. مزیت مهم سامانه در حال 

سازمانی است که در همه حال می تواند مناسب سازی شود. لذا با وجود هزاران شرکت و میلیون ها کاربر 

فردی که هر روز نیاز مقابله با خطرات شبکه توسط آنها احساس می شود، شرکت های فعال در حوزه امنیت 

رویس را تحت رایانش ابری ارائه نماید، آینده روشن و به خصوص شرکت زندگستر شرق که قرار است س

پویایی در انتظار آنهاست. همانند رقیب حاضر شرکت ابرآروان که طی یک اتفاق در سه سال توانسته 

 .شرکت افزایش دهد 2111مشتریان خود را به 
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 برنامه تولید و تعیین سهم قابل کسب از بازار طرح-3-4

تخراج اطالعات از سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان بر اساس مطالعات و اس

 ایران ، صنایع، معدن و کشاورزیبازرگانیی اتاق آمارسالنامه و بلوچستان و همچنین اطالعات موجود در 

 

 خط درآمدی  ردیف

 محصول

TAM 

کل بازار در 

 دسترس

SAM 

بازار خدمات در 

 دسترس

SOM 

بازار خدمات 

 انتفاع قابل

 مالحظات

)اعم  یسازمانمشتریان  0

( یو خصوص یاز دولت

(Organization) 

8261 851 061 

(*01) 

مجموع دستگاههای 

اجرایی و شرکتهای 

  دولتی و نیمه دولتی

 یابر سیسرو انیمشتر 3

(SME) 

83360 3106 652  

(**008) 

مجموع  فعالین 

حوزه صنعت و 

 بازرگانی

 سازمان دارای قرارداد با شرکت در نظر گرفته شده است. 01ی استان دولت مهیو ن یدولت یو شرکتها ییاجرادستگاه  061مجموع * از 

 در نظر گرفته شده است. کت مستقر در پارک علم و فناوری استانرش 008استان  یحوزه صنعت و بازرگان فعال  652مجموع  ** از 
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 (Organization( )یو خصوص ی)اعم از دولت سازمانی:  الین اول محصول

محصول امنیت شبکه شرکت زندگستر شرق در  دسترسبازار در کل  :)2TAM(کل بازار در دسترس 

ا بکه است.  سطح کشورمستقر در دولتی و شرکتها و سازمانهای نیمه دولتی سازمان های  نهاییمرحله 

ترده و با حضور گس بدهیممحصول را به کل کشور تعمیم  در نظر داریم در تهران،شرکتهای همکار رایزنی با 

به واسطه ارگان های دولتی، این اطمینان خاطر برای افراد 

ایجاد شود که در حوزه فردی نیز می توانند به شرکت و 

 یمدیریت کاربران و سامانه ها محصول آن تکیه کنند و

ر د. به این سامانه بسپارندخود را  با اهمیتاطالعات  دارای

مرحله بعدی نیز کشورهای عمان و افغانستان با پیش بینی 

برای  خارجی یدرصد بازارهای بالقوه 01نه رشدبدبینا

 محصول می باشند.

با این فرض و بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

 نیمه دولتیدولتی و شرکتها و سازمانهای سازمان  8261کشور کل بازار در دسترس برابر با مجموع حدود 

 کشور خواهد بود.

دولتی و شرکتها و محصول سازمان های  دسترسدر خدمات بازار  :)3SAM(بازار خدمات در دسترس 

ست. ا سطح استان سیستان و بلوچستان و استانهای جنوب شرق کشورمستقر در سازمانهای نیمه دولتی 

با این فرض و بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی بازار خدمات در دسترس برابر مرحله این در که 

 دولتی و شرکتها و سازمانهای نیمه دولتی خواهد بود.سازمان  851با مجموع حدود 

 

دولتی و شرکتها و محصول سازمان های  خدمات قابل انتفاعبازار  :)3SOM(بازار خدمات قابل انتفاع 

ان سطح استان سیستان و بلوچستمستقر در  شرقشرکت زندگستر با  نیمه دولتی دارای قراردادسازمانهای 

با این فرض و بر اساس قراردادهای موجود بازار مرحله این در که است.  و استانهای جنوب شرق کشور

 ی خواهد بود.دولتی و شرکتها و سازمانهای نیمه دولتسازمان  01خدمات قابل انتفاع برابر با مجموع حدود 

 

 

                                                      
3 TAM = Total Addressable/Available Market 

3 SAM = Serviceable Available Market 
4 SOM = Serviceable Obtainable Market 
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 (  SME) یابر سیسرو انیمشتر:  محصول دومالین 

محصول امنیت شبکه شرکت زندگستر شرق در  دسترسبازار در کل  :(TAM)کل بازار در دسترس 

 شرکت های و نهادهای خصوصی و مردم نهاد دارای کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات نهاییمرحله 

 بازاریابی از طریق کانالهایبا که است.  سطح کشورمستقر در 

محصول  در نظر داریم ،اطالع رسانی و شبکه های اجتماعی

و این اطمینان خاطر برای افراد  بدهیمرا به کل کشور تعمیم 

د نیز می توانن مشتریان سرویس ابریایجاد شود که در حوزه 

مدیریت کاربران و  به شرکت و محصول آن تکیه کنند و

 .به این سامانه بسپارندخود را  با اهمیتعات اطال سامانه ها با

با این فرض و بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

  83360کشور کل بازار در دسترس برابر با مجموع حدود 

و مردم نهاد دارای کسب و کار  یحوزه صنعت و بازرگانشرکت های و نهادهای خصوصی  نیمجموع  فعال

 کشور خواهد بود.مبتنی بر فناوری اطالعات 

 

محصول امنیت شبکه شرکت زندگستر  دسترسدر  خدمات بازار :(SAM)بازار خدمات در دسترس 

شرکت های و نهادهای خصوصی و مردم نهاد دارای کسب و کار مبتنی بر فناوری مرحله این شرق در 

ازاریابی ببا که است.  استان سیستان و بلوچستان و استانهای جنوب شرق کشورسطح مستقر در  اطالعات 

استانهای جنوب شرق محصول را به  در نظر داریم ،از طریق کانالهای اطالع رسانی و شبکه های اجتماعی

العات اط مدیریت کاربران و سامانه ها بامی توانند  مشتریان سرویس ابریکه در حوزه  بدهیمتعمیم  کشور

 .به این سامانه بسپارندخود را  با اهمیت

برابر با مجموع  دسترسدر  خدمات بازاربا این فرض و بر اساس آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 

شرکت های و نهادهای خصوصی و مردم نهاد دارای کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات  3106حدود 

 استانهای جنوب شرق کشور خواهد بود.استان سیستان و بلوچستان و 

 

شرکت های و نهادهای خصوصی محصول  خدمات قابل انتفاعبازار  :(SOM)بازار خدمات قابل انتفاع 

ان و سیست پارک علم و فناوری استانمستقر در  و مردم نهاد دارای کسب و کار مبتنی بر فناوری اطالعات

موجود خدمات قابل انتفاع برابر با  اطالعاتو بر اساس با این فرض مرحله این در که است. بلوچستان 

 خواهد بود. SMEشرکت  008مجموع حدود 
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 برنامه فروش و درآمد طرح -3-5

 برنامه فروش و درآمد برای دو الین درآمدی در نظر گرفته شده محصول بشرح جداول زیر است.

 

 پنجمسال  سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول  مشتری سازمانی  ردیف

 ۵0 40 20 10 10 مشتری  1

 125 64 33 11 10 پشتیبانی  2

 45 24 13 1 0 تمدید الیسنس  3

 125 64 33 11 10 جمع  

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول   

 100000 51200 26400 13600 ۵000 ساالنه درآمد و فروش 

 100200 جمع کل 

 (یخصوص و یدولت از اعم) یسازمان افزار برای مشتریمحصول نرم 0الین برنامه فروش و درآمد برای 

 

 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول (smeمشتری ابری) ردیف

 400 200 100 50 50 مشتری جدید 1

 660 331 112 00 50 اشتراک  2

 260 131 12 40 0 تمدید اشتراک  3

 

 

 جمع 

 

50 

 

00 

 

112 

 

331 660 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم  سال اول   

 240۵4 11112 6102 3240 1۵00 ساالنه درآمد و فروش 

 410۵۵ جمع کل                                                                                                    

 (SME)ی ابر سیسرو انیمشترافزار در حوزه محصول نرم 3برنامه فروش و درآمد برای الین 

 

  میلیون * تعداد مشتری  51فرمول محاسبه فروش برای مشتری سازمانی : هزینه فروش ساالنه 

  : هزینه  01ماه * مشتری * متوسط تعداد کالینت03فرمول محاسبه فروش برای مشتری ابری *

 ریال 211111اشتراک ابری 
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 استراتژی قیمت گذاری-3-5-1

( یخصوص و یدولت از اعم) یسازمان برای مشتری افزارنرممحصول  0الین قیمت ارزش گذاری شده برای     

(Organization)  بصورت ارائه خدمت  میلیون تومان 51به طور میانگین برای هر سازمان به طور ساالنه

 .است و پشتیبانی ساالنه

هزینه  (SME) یابر سیسرو انیمشتردر حوزه  افزارنرممحصول  3الین قیمت ارزش گذاری شده برای    

است که بازگشت سرمایه برآورد گردیده هزار تومان   21ماهانه  کالینتبه ازای هر و اشتراک صدور گواهی 

را نوید می دهد. همچنین شرکت به منظور تضمین رضایت از  هسال را در برنامه پنج فوقطبق جداول 

 های آنتا مشتری با ویژگی خواهد نموداندازی محصول، آن را به طور موقت با ایجاد دسترسی مشتری، راه

 آشنا شده و سپس دست به خرید بزند.
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 بررسی مالی و اقتصادی  -4 فصل

 مشخصات کلی طرح-4-1
 شرح عنوان

 تحت مالكیت شرکت اجاره                       نوع خط تولید طرح

 راویار نام محصول )ها( یا خدمات

 25 ظرفیت تولید محصول)ها( یا خدمات

  332 تعداد روزهای کاری

 1 تعداد شیفت/روز

 2.225 نرخ تسعیر ارز

 % 18 5نرخ تنزیل

 11سال آخر:   1سال اول:  تعداد کارکنان در سال اول و آخر

 1222 فروش محصولقیمت 

 ماه 12 دوره ساخت

 سال 5 یدوره بهره بردار

 %12سال آخر:  %12سال اول:  سهم از بازار در سال اول و آخر

 

 آورده غیر نقدی سرمایه پذیر-4-1

 طبق جدول ذیل  )سال اول(  و توسعه محصول قیفاز تحقهزینه های انجام شده توسط سرمایه پذیر در 

  می باشد.

                                                      
 دالیل انتخاب نرخ تنزیل تشریح شود. 8

 ردیف

شده  صرف یها نهیهز شرح

 قیدر فاز تحق ریپذ هیتوسط سرما

 و توسعه محصول

 تعداد
 هزینه واحد 

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 

 مالحظات

 حقوق ماه 14با احتساب  131۵ ۵1.۵ 6 نیروی انسانی تمام وقت 1

 تورم سالیانه %21و 

 سالیانه 1200 40 15 نیروی انسانی پاره وقت 2

 سالیانه 40 ۵ 5 الیسنسخرید  3

 سالیانه 150 12.5 1 پهنای باند 4

 سالیانه 2.4 0.2 1 تلفن هزینه 5

 سالیانه 120 10 1 هزینه آب و برق 6

 سالیانه ۵.4 0.1 1 هزینه خدمات 1

  2000 2000 1 سرور ۵

0 Storage 1 2000 2000  

 سالیانه 144 12 1 هزینه اجاره  10

 %5 0521 - - %5نشده  هزینه های پیش بینی 11

 20000تقریبا  10004.04 جمع 
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 که در جدول ذیل در فاز های مختلف توزیع گردیده است.

مرح

 له
 شرح فعالیت

 هزینه هر فعالیت  ماهیانه دوره زمانی 

 1 2 3 4 5 6 1 ۵ 0 10 
 

11 

 

12 

 1200 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ انجام فاز شناخت  1

 3100 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ انجام فاز برنامه ریزی 2

3 
انجام فاز ارزیابی جهت انتشار 

 نرم افزار
☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 6300 

 4100 ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ انجام فاز عملیاتی 4

 4300 ☐ ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ انجام فاز ادامه حیات 5

 1000 ☒ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ارائه نسخه نهایی 6

             انجام شده مجموع هزینه ها 

20
00

0
 

 

 

 

 های ثابت هزینه-4-2

 

 تعداد شرح ردیف
 هزینه واحد

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 00 15 6 یادار زیم 1

 12 6 12 یصندل 2

 6 6 1 چهارکشو یادار فایل 3

 150 150 1 وتریکامپ 4

 6 6 1 تلفن 5

 110 110 1 اشپزخانه ملزومات 6

 30 30 1 ی(سر)لوازمات  سایر 1

 15 15 1 گاو صندوق ۵

 55 55 1 پرینتر 0

 ۵.5 ۵.5 1 دستگاه فکس 10

 1.5 1.5 1 ماشین حساب 11

 ۵00 20 4 اسپلیت 12

 1۵00 300 6 لپتاپ 13

 6000 2000 3 سرور 14

15 Storage 2 2000 4000 

 13204   جمع 
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 :یزاتها و تجه دستگاه ین آالت،ماشهزینه -4-2-1

 .است ریبه شرح ز یاصل زاتیمربوط به تجه یهانهیهز

 :یادار یزاتتجه هزینه-4-2-2

 های اثاثیه و لوازم اداری به شرح زیر است: هزینه

 هزینه کل )میلیون ریال( شرح ردیف

 3000 ماشین آالت، دستگاه ها و تجهیزات 1

 15۵0 تجهیزات اداری 2

 220 تکنولوژیهزینه های قبل از بهره برداری و خرید  3

 240 )مجموع ارقام باال %5(بینی نشده   پیش 4

 5149 جمع کل

 قیمت واحد تعداد شرح ردیف

 )میلیون ریال(

 جمع کل

 (میلیون ریال)

 3000 300 10 لپتاپ 1

 3111 جمع کل

 تعداد شرح ردیف
 هزینه واحد

 )میلیون ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 300 30 10 یادار زیم 1

 240 12 20 یصندل 2

 6 6 1 چهارکشو یادار فایل 3

 150 150 1 وتریکامپ 4

 6 6 1 تلفن 5

 110 110 1 اشپزخانه ملزومات 6

 30 30 1 ی(سر)لوازمات  سایر 1

 15 15 1 گاو صندوق ۵

 55 55 1 پرینتر 0

 1.5 1.5 1 ماشین حساب 10

 ۵00 200 4 اسپلیت 11

 1589 جمع کل
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 :های قبل از بهره برداریهزینه-4-2-3

که در  باشندیم یطرح ضرور یهستند که جهت اجرا ییهانهیشامل هز یقبل از بهره بردار یها نهیهز

 :اندارائه شده ریجدول ز

 

 

 

 برداریهای بهره  هزینه-4-3
 

 تخمین هزینه های تولید-4-3-4   

 ایاستهالک، حقوق و مزا نهیهز ،یو نگهدار ریتعم نهیهز ه،یمواد اول نهیواحد شامل هز تولید یها نهیهز

 زده شده است. نیتخم ریز یهاجدول مطابق

 شرح

 هزینه های ثابت

 )میلیون ریال(

 هزینه های متغیر

 )میلیون ریال(

هزینه های 

 تولید

 هزینه درصد هزینه درصد )میلیون ریال(

 1224 1224 100 0 0 مواد اولیه

 10006 66۵3.6 35 12412.4 65 نیروی انسانی

 465.6 312.4۵ ۵0 03.12 20 امکانات

 442.35 353.۵۵ ۵0 ۵۵.41 20 تعمیر و نگهداری

 1020.1 1020.1 100 0 0 استهالک

هزینه های سربار و پیش بینی 

 شده

مجموع ارقام باال به جز  5%)

 استهالک(

5 620.1 05 4۵2.1  1112.4 

جمع کل هزینه های تولید 

 )یکسال(
 1322237  1113637 23361345 

 هزینه )میلیون ریال( شرح ردیف

 ۵0 نقشه های مربوطه و تهیه طرح توجیهی 1

 ۵0 اخذ مجوزها 2

 60 سایر 3

 221 جمع کل



 11 از 40شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 هزینه حقوق و مزایا-4-3-1

 فرضیات زیر برای محاسبه حقوق و مزایای نیروی انسانی در نظر گرفته شده است:

 .هزینه حق سنوات و مزایا در طول سال به عنوان یک ماه حقوق در نظر گرفته شده است 

  است.هزینه عیدی پایان سال به عنوان یک ماه حقوق در نظر گرفته شده 

ماه( 03درصد حقوق هر ماه ) 28حقوق به همراه  08در نتیجه برای هر نفر در طول یک سال کاری تعداد 

 :باشدمی ذیلبعنوان حق بیمه کارفرما محاسبه گردید است که به شرح 

   

  های منابع انسانی بخش تولید و اداریهزینه

 شرح ردیف
 موجود

 )نفر(

مورد 

 نیاز

 )نفر(

 جمع

 (نفر)

 حقوق

 ماهانه

جمع 

حقوق 

سال اول 
 14حقوق )

 ماه(

جمع 

حقوق 

سال 

 دوم

جمع 

حقوق 

 سال 

 سوم

جمع 

حقوق 

سال 

 چهارم

جمع 

حقوق 

 سال 

 پنجم

 1 - مدیر عامل   1
1 120 16۵0 

با فرض 

افزایش 

ساالنه 

50% 

 پرسنل

 

 نفر 0

با فرض 

افزایش 

ساالنه 

30% 

 پرسنل

 

 نفر12

با فرض 

افزایش 

ساالنه 

30% 

 پرسنل

 

 نفر16

 

 

 

 

 

 

 نفر 16

 - 1 پروژهمدیر  2
1 100 

1400 

 1 - مدیر استراتژی  3
1 100 

1400 

4 
نرم کارشناس ارشد 

 افزار
- 1 

1 10 
0۵0 

 1 - کارشناس امنیت  5
1 50 100 

 - 1 کارشناس شبکه  6
1 50 100 

 2 3 برنامه نویسی 1
5 250 3500 

 1 - تحلیلگر ۵
1 50 100 

 1 - و فروش  بازرگانیمدیر  0
1 60  ۵40 

 1 - کارشناس فروش  10
1 50 100 

11 
کارشناس سرورهای 

 مجازی ابری 
- 1 

1 50 
100 

 - 1 کارشناس حسابداری 12
1 40 560 

 12320 12320 0240 603 0 4160 340 16 10 6 جمع 

 4312 4312 3234 2425 1666 درصد 35بیمه سهم کارفرما 

 2464 2464 1۵4۵ 13۵6 052 %20متوسط نرخ تورم سالیانه 

 10006 10006 14322 10141 131۵ جمع 

 



 11 از 50شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 امکانات هزینه-4-3-2

  

 مصرف سالیانه شرح
 قیمت واحد

 )میلیون ریال(

 هزینه یکسال

 )میلیون ریال(

 100 0.000۵ 125000 برق

 5.6 0.001 ۵00 آب

 240 0.0001 2400000 تلفن

 120 0.0001 1200000 اینترنت

 46536 جمع کل

 

 

 هزینه تعمیر و نگهداری-4-3-3

 هزینه تعمیر و نگهداری مطابق جدول زیر در نظر گرفته شده است:

 

 

 هزینه تعمیر نگهداری )میلیون ریال( درصد تعمیر نگهداری ارزش دارایی شرح

 0 2 0 سازی زیربنا و محوطه

 2۵4 5 5610 ماشین آالت و تجهیزات

 0 10 0 تاسیسات

 0 20 0 وسائط نقلیه

 160 10 15۵0 تجهیزات اداری

 442 جمع کل

 هزینه استهالک-4-3-4

 نرخ استهالک و ارزش اسقاطی برای واحد تولیدی طبق جدول زیر در نظر گرفته شده است:

 ارزش دارایی شرح
درصد 

 استهالک

هزینه استهالک )میلیون 

 ریال(
 نرخ قراضه

 0 0 0 0 زمین

 0 0 1 0 سازی و محوطهزیربنا 

 0 6۵1 12 5610 ماشین آالت و تجهیزات

 0 0 10 0 تاسیسات

 0 0 20 0 وسائط نقلیه

 0 22 10 220 هزینه های قبل از بهره برداری

 0 31۵ 20 15۵0 تجهیزات اداری

 1121 جمع کل



 11 از 51شماره صفحه   بررسی مالی و اقتصادی -فصل چهارم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 هزینه اجاره  -4-3-5

 های مربوط به اجاره در جدول زیر ثبت شده است. هزینه

 واحد شرح

 قیمت واحد

)میلیون 

 ریال(

میزان مصرف 

 سالیانه

 هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

 144 12 12 1 محلاجاره 

 Cloud 1 00 12 10۵0اجاره 

 1224 جمع کل

 

 

 هزینه های سربار و پیش بینی نشده تولید-4-3-6

بدون در نظر گرفتن استهالک  دیتول یها نهیمجموع هز % 8معادل  دینشده تول ینیب شیو پ سربار نهیهز

 218322برابر   دینشده تول ینیشبیمتفرقه و پ یها نهیهز زانیموضوع م نی. با توجه به ااست فرض شده

 .باشدیم الیر ونیلیم

 

 برنامه تولید، فروش و کسب درآمد-4-4

 

فزاری اهای نرمهای خود در حوزهگسترش فعالیت، توانایی نیروی انسانی خودشرکت با افزایش ظرفیت 

دهی را دارد. همچنین با افزایش تعداد نیروی انسانی و گزارش ، پشتیبانیها، امنیت اطالعاتمانند پایش داده

تلفن همراه نیز وجود  حوزه طراحی درتحقیق و توسعه و بخش  تقویتاندازی روشن برای شرکت، چشم

و کارهای کوچک و متوسط قرار  های تولیدی شرکت که مورد توجه سازمان دولتی و کسبافزاردارد. تا نرم

ین سوم الدر حوزه سرویسهای مبتنی بر شبکه های داده همراه نیز عرضه گردد و بدین ترتیب گرفته است، 

درآمدی هم برای محصول را اندازی گردد که بازازی بسیار جذاب و پر استفاده خواهد بود.



 11 از 52شماره صفحه   جمع بندی -فصل ششم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

  جدول سود و زیان ساالنه -4-5

 ردیف
سال  شرح

 اول

سال  سال دوم

 سوم

سال 

 چهارم

 سال هفتم سال ششم سال پنجم

 25222 25222 25222 25222 25222 22222 15222 درآمد فروش 1

 8242 8242 8242 8242 8242 1593 4945 ریمتغ های نهیکسر هز 2

 11758 11758 11758 11758 11758 13421 12255 متغیر حاشیه 3

 17 17 17 17 17 17 17 فروش درآمد از درصد 4

 11489 11147 11821 11821 11821 9151 1978 ثابت هایهزینه کسر 5

 5219 5112 4951 4951 4951 3752 3277 عملیاتی حاشیه 1

 21 22 22 22 22 18.7 21 فروش درآمداز درصد 7

 2 2 2 2 2 2 2 مالی هایهزینه 8

 5219 5112 4951 4951 4951 3752 3277 ناخالص ناشی از عملیات سود 9

 21 22 22 22 22 18.7 21 از درآمد فروش درصد 01

 5219 5112 4951 4951 4951 3752 3277 ناخالص ناشی از عملیات سود 11

 2 2 2 2 2 2 2 بردرآمد مالیات 12

 5219 5112 4951 4951 4951 3752 3277 خالص سود 13

 21 22 22 22 22 18.7 21 از درآمد فروش درصد 14

 

 

   گذاری جریان نقدی کل سرمایه -4-6

 

 
 
 
 

 هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول شرح                 سال

 25222 25222 25222 25222 25222 22222 15222 های نقدی ورودیکل جریان

 18991 18991 18991 18991 19151 13813 23239 های نقدی خروجیکل جریان

 2 2 2 2 2 2 7853 های ثابتافزایش در دارائی

افزایش در خالص سرمایه در 
 گردش

3992 1332- 115 2 2 2 2 

 18991 18991 18991 18991 18991 15193 11395 های عملیاتیهزینه

های توزیع و بازار یابی و هزینه
 فروش

142 142 142 142 142 142 142 

 2 2 2 2 2 2 2 مالیات بردرآمد
 1229 1229 1229 1229 5344 1137 -8239 خالص جریان نقدی

 27278 21219 15212 9251 3242 -2122 -8239 خالص جریان نقدی تجمعی
 2221 2127 3299 3157 3838 5221 -8239 خالص ارزش فعلی

 12429 12183 7551 4457 799 -3238 -8239 خالص ارزش فعلی تجمعی



 11 از 53شماره صفحه   جمع بندی -فصل ششم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

    های اقتصادی طرحبررسی شاخص-4-7

 پنج سال

 میزان شاخص واحد شاخص

IRR 19 درصد یا نرخ بازده داخلی 

NPV  ... 12818 میلیون ریال %برای کل سرمایه گذاری با نرخ تنزیل 

IRRE  19 درصد نرخ بازده داخلی صندوق 

 2.39 سال دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادی 

 2.79 سال دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیك 

 

 هفت سال

 میزان شاخص واحد شاخص

IRR 72 درصد یا نرخ بازده داخلی 

NPV % ... 14182 میلیون ریال برای کل سرمایه گذاری با نرخ تنزیل 

IRRE  72 درصد نرخ بازده داخلی صندوق 

 2.39 سال دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت عادی 

 2.79 سال دوره بازگشت سرمایه با سال ساخت دینامیك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 11 از 54شماره صفحه   جمع بندی -فصل ششم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 بررسی ریسک طرح -5 فصل

 

 تحلیل نقطه سر به سر-5-1

 

و میزان محصول تولید  Vو هزینه های متغیر هر واحد محصول را با  Fاگر هزینه های ثابت تولید را با 

نشان دهیم، برای محاسبه نقطه سر به سر  Pو قیمت فروش هر محصول را با  qشده و فروخته شده را با 

 می توان از رابطه زیر استفاده کرد: 

 

 

 

 

 لذا در رابطه با این طرح مقادیر فرمول باال به صورت ذیل میباشند:

F  =01782 میلیون ریال 

P  =0111 میلیون ریال 

V  =271 میلیون ریال 

 واحد محصول تولیدی و فروخته شده  17  نقطه سر به سر این طرح برابر بابنابراین بر اساس فرمول 

میباشد که در این نقطه تمام هزینه های طرح اعم از ثابت و متغیر پوشش داده شده و پس از آن طرح به 

سد. این در حالی است که مطابق با محاسبات و ارزیابی های صورت گرفته، پیش بینی سوددهی می ر

میگردد در اواسط سال دوم طرح به این میزان از فروش دست یافته و به سود دهی دست میابد. در ادامه 

 عدم تحقق این نقطه تا سال سوم، به عنوان معیاری جهت خروج از سرمایه گذاری مطرح شده است.
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 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 تحلیل حساسیت-5-2

 

، اثر تغییر در سه پارامتر اصلی COMFARبدست آمده از نرم افزار  IRRبر اساس نتایج تحلیل حساسیت 

درآمد حاصل »و « هزینه های سرمایه گذاری ثابت»،  «هزینه های عملیاتی»جریان نقدینگی پروژه یعنی 

+ در نظر گرفته 31تا % -31تغییرات از %در جدول زیر نشان داده شده است. بازه  IRRبر روی « از فروش

شده است و با توجه به جدول زیر مشخص است که تغییرات درآمد حاصل از فروش، بیشترین تاثیر را در 

 خواهد داشت. IRRمقدار 

 IRRمقدار  تغییرات شرح

 درآمد حاصل از فروش

31-% 1 

1% 62351 

31%+ 028327 

 سرمایه گذاری ثابت

31-% 57338 

1% 62351 

31%+ 08366 

 هزینه های عملیاتی

31-% 088336 

1% 62351 

31%+ 08330 

 

بر مبنای هزینه های عملیاتی، هزینه سرمایه گذاری ثابت و درآمد حاصل از  IRRنمودار تحلیل حساسیت 

فروش در تصویر زیر نمایش داده شده است. با توجه به این شکل مشخص است که تغییرات هزینه های 

پروژه خواهد داشت، اگرچه از نظر  IRRعملیاتی با هزینه سرمایه گذاری ثابت اثرات مشابهی بر روی مقدار 

 دارد. IRRاثرگذاری، هزینه های عملیاتی تاثیر بیشتری بر روی شدت 

وابسته به تغییر در مقدار درآمد حاصل از فروش میباشد  IRRهمانطور که پیشتر ذکر شد بیشترین تغییرات 

که در نمودار آنالیز حساسیت با توجه به شیب بیشتر نمودار درآمد حاصل از فروش نسبت به هزینه های 

 رمایه گذاری ثابت مشخص است. عملیاتی و س
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 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت
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 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 تطبیق سطوح آمادگی -5-3

  2 5 7 6 8 8 2 3 0  سطح آمادگی بازار

 MRL9                   2 شده بازارخلق راه حل مطابق با نیاز تحلیل

 5           ریسک فنی   MRL8 شناسایی متخصصان دارای توانمندی

 MRL7                   7 تحلیل توانمندی ها و منابع ضروری برای ارائه راه حل

 MRL6                   6 حلمحصول/خدمت جدید به توانمندی های فنی موردنیاز برای خلق راهترجمه ویژگی های مورد انتظاِر 

 MRL5                   8 حلهای سیستمی موردنیاز برای راهشناسایی توانمندی

 MRL4                   8 کمی سازی ویژگی های مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید

 2 ریسک بازار             MRL3 ی ویژگی های مورد انتظارِ محصول/خدمت جدیدشناسای

 MRL2                   3 ک نیاز بخصوصشناسایی ی

 MRL1                   0 «چیزی کم است»گیری این احساس که شکل

   TRL1 TRL2 TRL3 TRL4 TRL5 TRL6 TRL7 TRL8 TRL9 
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 11 از 5۵شماره صفحه   جمع بندی -فصل ششم

 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

در فازهای عملیاتی  0222انجام و از ابتدای سال  0225تحقیق بازار و نیازهای فناورانه محصول در سه ماهه آخر سال مراحل بر اساس نمودار باال و با توجه به اینکه 

در حال  و فاز سوم  بخشهای شناسایی و آنالیز تهدیدات له انتشار و پایلوت قرار گرفتو در آبانماه فاز دوم در مرح 0از ادامه یافت و در تیرماه ف مورد نظر طرحماژولهای 

 قرار دارد. TRL5و  MRL7طرح در سطح  نیلذا اانجام میباشد 
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 سامانه راویار طرح:  شرکت زند گستر شرق :موضوع مشارکت

 

 

  کارگزار: گذاری                          سرمایه معاونت

 

 SWOTتحلیل -5-4

ریزی استراتژیك است که به صاحب استارت آپ کمك می کند تا نقاط قوت و ضعف یك ابزار برنامه SWOTتجزیه و تحلیل 

صت و ته سایی کند. تجزیه و خود، و همچنین هر گونه فر شنا شد،  شته با سب و کار وجود دا شرایط خاص ک ست در  دیدی که ممكن ا

سب و کار  SWOTتحلیل  ستراتژی ک شود، اما همچنین یك ابزار خوب برای ا ستفاده می  شی از یك طرح بازاریابی ا اغلب بعنوان بخ

تواند اطالعات ارزشتتمندی را برای می SWOTیل عمومی و استتتفاده از آن به عنوان نقطه شتتروع برای بحی های تیم استتت. تحل

به  SWOTکند. در ذیل با استتتفاده از تكنیك ماتری  های مختلف به صتتاحبان کمك میاستتتارتاپ به ارمغان بیاورد که در موقعیت

 :پردازیمهای پروژه میشناسیایی و تحلیل ریسك

 عوامل داخلی                   

 عوامل خارجی

 هاقوت
 منابع یارزان 

 عرضه سریع محصول 

 هزینه کم توسعه فناوری 

 کدنویسی اختصاصی امن 

 هاضعف
 عدم ماندگاری نیروی انسانی 

 کمبود سرمایه 

 نداشتن سرور اختصاصی ابری 

 پهنای باند کم 

 هافرصت
 افزایش قیمت ارز 

  تحریم فناوری 

 زهیجوان و با انگ یانسان یروین 

 افزایش تهدیدات سایبری 

 تهاجمیهای استراتژی
تقویت و سرمایه گذاری در بخش بازاریابی  و فروش 

 در بازار داخلی 

 کارانههای محافظهاستراتژی
افزایش قیمت فروش و به طبع آن افزایش حقوق 
 نیروی انسانی و تزریق سرمایه به شرکت

 تهدیدها
 مهاجرت نیروی انسانی ماهر 

 ضعف در زیرساخت های ارتباطی استان 

 کنندگان نیتام یابر  یضعف سرو 

 و مقررات نیقوان 

 های رقابتیاستراتژی
 تمرکز بر رفاه بیشتر کارکنان شرکت

 های تدافعیاستراتژی
تالش در تامین سرور اختصاصی ابری برای 

 شرکت
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 های طرحجمع بندی ریسک-5-5

 های طرح پرداخته خواهد شد:در ذیل به بررسی ریسك

 ردیف
بندی دسته

 هاریسک
 احتمال هاریسکفهرست 

برآورد 

 میزان

 اثرگذاری

 %92 % 5 عدم عملكرد موفق کدهای برنامه نویسی شده های فنیریسك 1

 %82 %22 اختالل در سرورها های اجراییریسك 2

 %52 %32 عدم اعتماد بازار به محصول داخلی ریسك بازار و فروش 3

 %32 %12 زمان معینعدم دستیابی به نقطه سر به سر در  های مالیریسك 4
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 طرحهاارزیابی ریسک ذاتی  -6 فصل

 مقدمه-6-1

ضر مالحظه می سرمایهبه منظور فرمایید راهنمایی که در حال حا سك طرح های  شریح روش تكمیل ارزیابی ری گذاری ارائه ت

 شده به صندوق نوآوری و شكوفایی است که در ادامه مفاهیم آن توضیح داده خواهد شد.

سك  ست که ری سد این موضوع ا سك به ذهن می ر سشی که در زمینه ارزیابی ری شكست همواره اولین پر ست و چگونو  ه چی

 شود.  شناساییبایستی در مورد ارزیابی یك طرح 

 ریسک و مفاهیم آن -6-2

ست طرح به معنی  شك صداز بین رفتن  "به طور کلی در این متن  سرمایه حداقل پنجاه در سرمایه  امه یا توقف در ادگذاران از 

 شود.به عنوان ریسك شناخته می "هر عاملی که باعی به وجود آمدن شكست شود "است و "فعالیت طرح

شده و باید آن را ارزیابی کرد. بر  سایی  شنا شود به عنوان عامل ریسك  شكست  به همین منظور هر موردی که موجب افزایش 

ساس مطالعات و مصاحبه سته بنا شده، د سكهای بازار، های انجام  دی های مختلفی برای عوامل ریسك وجود دارد که مهمترین آنها ری

 منابع انسانی، قانونی، محصول و مالی هستند. از این رو در ادامه هر یك تعریف خواهد شد.

 :شود.مربوط می آن جادیو اساخت بعد از ، خدمت ارائه شدهمحصول و فروش  ییعدم توانااین ریسك به  ریسک بازار 

 :شود.این ریسك مربوط به ضعف عوامل انسانی طرح می ریسک منابع انسانی 

 :گیرد ی را در بر مینظارت ین و چارچوبهایانوق اط بتبمر ریسكهایتمام  ریسک قانونی 

 حصول عدم ساخت م سكیرشود(: )در بعضی از متون این ریسك با نام ریسك فنی یا تكنولوژی هم نامیده میریسک محصول

 شده است. یزیبرنامه ر یو مال یزمان طیتحت شرا تیفیبا ک

 :شود که همواره مورد توجه بوده است.یاشتباه شناخته م یمال یابیبا مفهوم ارز سكینوع ر نیا ریسک مالی 

 ارزیابی ریسک طرح

شده، از کارگزاران محترم  صنایع مختلف طراحی  شده در این متن، برای  ضا میاز آنجایی که مدل ارزیابی ارائه  ر شود که بتقا

 ای که در صنعت مورد نظر وجود دارد طبق دستورالعملی که در ادامه آمده، ارزیابی طرح را انجام دهند.اساس تجربه و سابقه عمومی

 :ارزیابی راهنمای

   مشخص + 2تا  -2پ  از تدوین طرح به هر یك از عوامل مشخص شده بر اساس تجربه گذشته و میانگین صنعت، امتیازی بین

ضوعاین کنید.  سبت به عموم  مو ست که اگر طرح در عامل مورد نظر ن صورت ا سكی همتراز با آنها صنعت، به این  دد ع داردری

عدد یك و در صورتی که بسیار بهتر است عدد دو داده شود. بر عك  اگر طرح نسبت به  صفر و در صورتی که وضعیت بهتر است

 د.وشیلی بدتری دارد عدد منفی دو داده عموم جامعه وضعیت بدتری دارد عدد منفی یك و اگر شرایط خ

  اب نمایید. کنید که عامل در مورد موضوعیت ندارد عدد صفر را انتخنظر خاصی ندارید یا گمان میدر صورتی که 
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 پرسشنامه ارزیابی ریسک طرح-6-3

 

 :لطفا صنعتی که طرح در آن قرار دارد را مشخص کنید 

  یمال خدمات 6  و معدن یعیمنابع طب 0

  اطالعات ارتباطات و 7  سازوساخت 3

  سازییتجار خدمات 5  یدیتول 2

  و بهداشت آموزشخدمات  2  و حمل و نقل تجارت 8

  دیگر صنایع 01  داریگردشگری و هتل 8

 

 

 بنیان، طرح مورد نظر در چه صنعتی قرار دارد:های دانشبندی شرکتبر اساس دسته 

0 
کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع 

 غذایی
  وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی 8 

3 
های پیشرفته حوزه دارو و فرآورده

 تشخیص و درمان
 6 

افزارهای برق و الکترونیک، سخت

 لیزر و فوتونیک
 

2 
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی 

 های شیمیاییبر فناوری
 7 

فناوری اطالعات و ارتباطات و 

 افزارهای رایانه اینرم
 

  سازیخدمات تجاری 5  آالت و تجهیزات پیشرفتهماشین 8

 اطالعات اختصاصی طرح-6-4

 ریسک بازار-6-4-1

 شرح ردیف

بسیار 

 کم

2 

 کم

1 

تراز هم

 میانگین

0 

 زیاد

1- 

بسیار 

 زیاد

2- 

0 
 نعتص نیانگی، نسبت به ممورد نظر طرح هیکنندگان مواد اول نیتام سکیر 

  است؟ چگونه
     

 علت
  

3 
 از محصول طرح مورد نظر، نسبت به  انیاستقبال مشتر سکیبه نظر شما ر

  صنعت چه مقدار است؟ نیانگیم
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 علت
  

2 
 ونه صنعت چگ نیانگینسبت به ممورد نظر، در طرح رقبا رقابت  میزان سکیر

  است؟
     

 علت
  

8 
 صنعت چگونه است؟ نیانگیطرح نسبت به م نیگزیجا یکاالهاوجود  سکیر       

 علت
  

8 

  صنعت  نیانگیطرح نسبت به مریسک عدم وجود موانع ورود رقبا برای

)الزم به ذکر است با توجه به نوآورانه بودن طرح ها، الزم است  چگونه است؟

  موانعی برای ورود دیگر رقبا ایجاد شود( 

     

 علت
  

6 
 (ریسک کیفیت مدل درآمدیRevenue Model )نیانگیطرح نسبت به م 

  صنعت چگونه است؟
     

 علت
  

 شود، ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید. دانید عالوه بر موارد فوق اضافهاگر مورد دیگری را الزم می 

 

 ریسک منابع انسانی-6-4-2

 شرح ردیف

بسیار 

 کم

2 

 کم

1 

تراز هم

 میانگین

0 

 زیاد

1- 

بسیار 

 زیاد

2- 

0 

 چگونه  صنعت نیانگیطرح، نسبت به م یاصل تیریمد یستگیشاعدم  سکیر

 داشتن ارتباطات موثر، ر،یمد یستگی)الزم به ذکر است منظور از شا است؟

تارتاپ اس تیدر صورت عدم موفق راتییو برنامه تغ یابیمناسب بازار یاستراتژ

 است(

     

 علت
  

3 

 ونه صنعت چگ نیانگی، نسبت به مییتوسعه و اجرا میت ییتواناعدم  سکیر

 یتمرکز و هماهنگ زه،یمتنوع، انگ یهاتخصص یتوانمند، دارا می)ت است؟

 گذار است( هیبا سرما یکاف

     

 علت
  

 دانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.اگر مورد دیگری را الزم می 
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 ریسک قانونی-6-4-3

 شرح ردیف

بسیار 

 کم

2 

 کم

1 

تراز هم

 میانگین

0 

 زیاد

1- 

بسیار 

 زیاد

2- 

0 
 ت؟صنعت چگونه اس نیانگیطرح نسبت به ممعنوی  تیمالک تیوضع سکیر       

 علت
  

3 
 طرح نسبت به  عدم آشنایی موسسان طرح با قوانین و مقررات سکیر

  صنعت چگونه است؟ نیانگیم
     

 علت
  

2 
 ه طرح نسبت ب یدولت نیقوان تیالزم و رعا یاستانداردها افتیعدم در سکیر

  صنعت چگونه است؟ نیانگیم
     

 علت
  

8 
 نیگانینسبت مدر برابر تغییرات قوانین کلی طرح  آسیب پذیری سکیر 

  صنعت چگونه است؟
     

 دانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.اگر مورد دیگری را الزم می 

 

 ریسک محصول-6-4-4

 شرح ردیف

بسیار 

 کم

2 

 کم

1 

تراز هم

 میانگین

0 

 زیاد

1- 

بسیار 

 زیاد

2- 

0 
 ؟صنعت چگونه است نیانگیطرح نسبت به م یتکنولوژ یدگیچیپ سکیر       

 علت
  

3 
  اثبات مدل مفهومریسک( یProof of Concept) نسبت به  محصول

  صنعت چگونه است؟ نیانگیم
     

 علت
  

2 
 یریپذ اسیمقعدم قابلیت  سکیر (scalability) نسبت  یاز لحاظ فن طرح

  صنعت چگونه است؟ نیانگیبه م
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 علت
  

8 
 وص کشور بخص یاقتصاد طیشرا رییتغمیزان حساسیت طرح در برابر  سکیر

  صنعت چگونه است؟ نیانگینسبت به م ،نرخ ارز
     

 علت
  

 دانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.اگر مورد دیگری را الزم می 

 

 ریسک مالی-6-4-5

 شرح ردیف

بسیار 

 کم

2 

 کم

1 

تراز هم

 میانگین

0 

 زیاد

1- 

بسیار 

 زیاد

2- 

0 
 صنعت مورد نظر  نیانگیطرح نسبت به م یمدهاآنادرست در نیتخم سکیر

  چگونه است؟ 
     

 علت
  

3 
 صنعت مورد نظر نیانگینسبت به می طرح هانهینادرست هز نیتخم سکیر 

 چگونه است؟ 
     

 علت
  

2 
  گذاری مورد نیاز طرح نسبت به ریسک تخمین نادرست حجم سرمایه

 میانگین طرح هایی که در صنعت مورد نظر ارائه شده چگونه است؟
     

 علت
  

 دانید عالوه بر موارد فوق اضافه شود، ذکر نموده و امتیاز ان را مشخص فرمایید.اگر مورد دیگری را الزم می 
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 های مورد انتظار جدول پرداخت و خروجی-6-5
 باشد:عنوان عامل( ارائه شده است به شرح جدول ذیل می)به*********************** که از  مجریان طرحهای مورد انتظار برنامه پرداخت و خروجی

 )همه مبالغ جدول ذیل به میلیون ریال(
 های مورد انتظار در انتهاخروجی مجموع مبلغ مورد تعهد صندوق مبلغ مورد تعهد عامل برآورد موعد پرداخت ردیف

 مجموعه ها ریتست ز یزیبازار و برنامه ر ازیخلق محصول بر اساس ن 332   ماه دوم  1

 ادغام و تست جامع نرم افزار 332   ماه سوم 2

 جهت ورود به بازار یزیبرنامه ر 342   ماه چهارم 3

 تست  یسامانه جهت سازمانها و شرکت ها و ارائه سرو یارائه حضور 522   ماه پنجم 4

 1 نیال یسازمان انیسامانه جهت مشتر یارائه حضور 1222   ماه ششم 5

 2 نیال یابر  یسرو انیسامانه جهت مشتر یارائه حضور 522   ماه هفتم 1

    2و1 نیال یها  یسرو یابیبازار 1132   ماه هشتم 7

 یشبكه ا یابیبازار با بازارتوسعه  132   ماه نهم  8

 یجهت توسعه بازار منطقه ا یزیو برنامه ر یفروش در سطح مل 142   ماه دهم 9
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 پیشنهاد نهایی جهت ارائه به شورای سرمایه گذاری-6-6

حداقل سهام عامل در راستای 
 اجرای قرارداد مضاربه )درصد(

حداقل سهام مستقیم عامل 
 )درصد(

حداکثر سهام سایرین 
 )درصد(

 مشارکت صندوقارزش 
 )میلیون ریال( 

 ارزش مشارکت عامل

 )میلیون ریال(

     

 توضیحات:

  

 سالیانه   ..............  درصد از ارزش مشارکت صندوق کارمزد اداره مشارکت

 ............ درصد از مازاد سود نسبت به نرخ سپرده بانكی مصوب شورای پول و اعتبار  سود )پاداش( عامل

  حسن انجام تعهداتضمانت 

 

 

 

 
 


