عملیات تجهیز و نوسازی در سطح یکصد هزار هکتار از اراضی کشاورزی فارس

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

اجرای عملیات تجهیز و نوسازی یکصد هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان فارس
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☑

07132272180-8
07132293572-32299029
☑

شهرك گلخانه اي داریون( سبزي و صیفی) شامل  65واحد  1/5هکتاري

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

یکصد هکتار اراضی مشتمل بر  65قطعه 1/5هکتاري همراه با تامین آب توسط الکترو پمپ

50000
-

-

☑

kushkmola@gmail.com


☑

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
 10هکتار زمین محصور با آب و برق

گل هاي زينتي 4250000 :گل شاخه بريده  ،سبزي و صیفي 1350 :تن محصول

☑

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
 10هکتار زمین محصور با آب و برق

گل هاي زينتي 4250000 :گل شاخه بريده  ،سبزي و صیفي 1350 :تن محصول

☑

07132272344

07132251481
Fars1394@yahoo.com

 -1عنوان طرح  :بسته بندی اسانس گیاهان داروئی
زير بخش  :بسته بندی

 - 2بخش  :کشاورزی
 -3خدمات  /توليدات  :اسانس گياهان داروئی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی جهرم

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و  : )...گياهان داروئی شامل بخش هايی از گياه است که پس از خشکاندن  ،بدون ايجاد
هرگونه تغييری در مغازه ها و عطاری ها به فروش می رسد  .اسانس ها پس از اينکه از گياهان داروئی استخراج شدند به عنوان طعم دهنده و معطر کننده
داروها و غذاها مورد استفاده قرار می گيرند .

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  100 :تن

 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  50درصد بازار خارجی پيش بينی شده  50درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلهبله
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خيرخير
 قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بله قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خيربله

 -11ساختار مالی:
شرح

ميليون ريال

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

41/868

24/955
66/823

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون
يورو

 45/000ريال

0/775

 45/000ريال

1 /2

 45/000ريال

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

0/462

ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0/051ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 10سال
ميليون يورو برای
2/9
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 39 : -دوره بازگشت سرمايه  4/1 :سال

 -12نوع طرح:

ايجادی

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونيکی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

توسعه و تکميل

تاسيس √

صندوق پستی :

فاکس :
خصوصی

مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :توليد خوراک دام و طيور
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع كشاورزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  15000 :متر مربع
مواد اوليه  :مواد شيميايی و معدنی و پسماند كشاورزی
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  48000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  50درصد بازار خارجی پيش بينی شده  50درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.5 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلیبلی
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده

ميليون ريال

معادل به ميليون
يورو

نرخ برابری

سرمايه ثابت

0.586

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

2.344

2.93

1.92

كل سرمايه گذاری

1.92
2.344

2.506

4.85

ميليون يورو
2.2
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.586
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.144
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 84 : -دوره بازگشت سرمايه  1.2 :سال

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الکترونيکی :

توسعه و تکميل

تاسيس

صندوق پستی :

فاكس :

 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :کود کمپوست
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع كشاورزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  7000 :متر مربع
مواد اوليه  :پسماند شهری(زباله)
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  10000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  50درصد بازار خارجی پيش بينی شده  50درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلیيلی
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده

ميليون ريال

معادل به ميليون
يورو

نرخ برابری

سرمايه ثابت

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.24

1.55

0.31

سرمايه در گردش

0.41

كل سرمايه گذاری

0.41
1.24

0.72

1.96

ميليون يورو
1.162
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.31
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.78ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 172درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  0.6 :سال

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الکترونيکی :

توسعه و تکميل

تاسيس

صندوق پستی :

فاكس :

 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خصوصی

 -1عنوان طرح  :فرآوری پرتقال ( تولید پوره )
زير بخش  :صنايع تبديلی

 - 2بخش  :کشاورزی
 -3خدمات  /توليدات  :پوره پرتقال
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی جهرم

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و  : )...پوره پرتقال محصولی است که از خمير ميوه پرتقال تهيه می شود  ،استفاده در
غذای کودک جهت ارزش غذايی و بهبود طعم  ،استفاده در ماست و بستنی ميوه ای  ،انواع مربا و پودينگ  ،انواع تافی  ،انواع نوشيدنی  ،انواع کيک که در اين
راستا شهرستان جهرم يکی از توليد کنندگان عمده پرتقال و مرکبات در منطقه است .

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  700 :تن

 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 100 :

درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  50درصد بازار خارجی پيش بينی شده  50درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟بله
 زمين مورد نياز تهيه شده است ؟بله
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خيرخير
 قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بله قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خيربله

 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

مبالغ سرمايه گذاری شده

ميليون ريال

نرخ برابری

80/255

 45/000ريال

1 /5

145/945

 45/000ريال

2 /7

65/720

معادل به ميليون
يورو

 45/000ريال

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

1 /2

ميليون يورو
0/816
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 10سال
ميليون يورو برای
5/4
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  35 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4/3 :سال

 -12نوع طرح :ايجادی
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونيکی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

توسعه و تکميل

√

صندوق پستی :

فاکس :
خصوصی

مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

 -1عنوان طرح  :فرآوری انگور
زير بخش  :صنايع تبديلی

 - 2بخش  :کشاورزی
 -3خدمات  /توليدات  :کشمش
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی جهرم

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و  : )...در دنيای امروز صنايع تبديلی و تکميلی کشاورزی به لحاظ ارزش افزوده بااليی که
ايجاد می کنند از اهميت خاصی برخوردارند  .توليد کشمش به جهت استفاده از تکنولوژی ساده و کم هزينه می تواند صنعتی به سودآوری کالن خصوصا در
بخش صادرات باشد .

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2000 :تن

 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  50درصد بازار خارجی پيش بينی شده  50درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟بله
 زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بله قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خيرخير
 قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خيربله

بله

 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

ميليون ريال

نرخ برابری

58/504

 45/000ريال

1

155/501

 45/000ريال

2 /8

96/997

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی4/102
 خالص ارزش فعلی : 39درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  4/1 :سال

 -12نوع طرح:

مبالغ سرمايه گذاری شده

 45/000ريال

1 /8

ميليون يورو
ميليون يورو
0/176
ميليون يورو
ميليون يورو
 10سال
ميليون يورو برای

ايجادی

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونيکی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

معادل به ميليون
يورو

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

تاسيس

توسعه و تکميل

√

صندوق پستی :

فاکس :
خصوصی

مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

 -1عنوان طرح  :تولید کنستانتره میوه
 - 2بخش :

زير بخش  :صنايع تبديلی

کشاورزی

 -3خدمات  /توليدات  :کنستانتره ميوه
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی جهرم
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و  : )...کنستانتره شکلی از ماده است که اکثر اجزای اصلی تشکيل دهنده يا حالل آنرا
حذف نموده اند  .فايده توليد کنستانتره اين است که با حذف آب  ،وزن ماده غذايی کاهش يافته و بنابراين حمل و نقل آن راحت تر و با صرف هزينه کمتر
صورت می گيرد .

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2000 :تن

 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  50درصد بازار خارجی پيش بينی شده  50درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟بله
 زمين مورد نياز تهيه شده است ؟بله
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خيرخير
 قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خيربله

بله

 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

مبالغ سرمايه گذاری شده

ميليون ريال

نرخ برابری

127/813

 45/000ريال

2 /4

261/157

 45/000ريال

4 /9

133/344

2 /5

 45/000ريال

ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 1/5ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیميليون يورو برای 10
8/1
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  36 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4/2 :سال

 -12نوع طرح:

ايجادی

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونيکی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

معادل به ميليون
يورو

تاسيس

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

سال

توسعه و تکميل

√

صندوق پستی :

فاکس :
خصوصی

مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

 -1عنوان طرح  :بسته بندی خرما
زير بخش  :بسته بندی

 - 2بخش  :کشاورزی
 -3خدمات  /توليدات  :خرمای بسته بندی شده
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی جهرم

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و  : )...محصول توليدی طرح خرمای خوراکي بسته بندی شده است  ،موارد کاربرد
محصول خوراکي و برای مصارف خانگي و صنعتي ميباشد که حجم نياز و تقاضای محصول در کشور و جهان در حال افزايش ميباشد .

 – 6ظرفيت توليد ساالنه 10000 :تن

 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  50درصد بازار خارجي پيش بيني شده  50درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بله مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بله قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خيرخير
 قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خيربله

بله

 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

ميليون ريال
64/807

147/163

211/970

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون
يورو

 45/000ريال

1 /2

 45/000ريال

3 /9

 45/000ريال

پول خارجي مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

2 /7

ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجيميليون يورو
%85
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
ميليون يورو برای 10
3/5
 خالص ارزش فعلي : 35درصد
 نرخ بازگشت داخلي : 4/3سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

 -12نوع طرح :ايجادی
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

تاسيس

توسعه و تكميل

√

صندوق پستي :

فاکس :
خصوصي

مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

 -1عنوان طرح  :تولید اسانس از مرکبات
زير بخش  :صنايع تبديلی

 - 2بخش  :کشاورزی
 -3خدمات  /توليدات  :اسانس خوراکی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی جهرم

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و  : )...اسانس ها به دليل معطر بودن و داشتن طعم های مشخص در صنايع غذايی ،
عطرسازی و لوازم آرايشی  ،داروسازی و بطور کلی در صنايعی که محصوالت معطر و يا دارای طعم خاص توليد می کنند  ،مورد مصرف دارند موارد کاربرد
محصول در زمينه های خوراکی  ،آرايشی و بهداشتی و دارويی می باشد .

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  220 :تن

 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  50درصد بازار خارجی پيش بينی شده  50درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟بله
 زمين مورد نياز تهيه شده است ؟بله
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خيرخير
 قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خيربله

بله

 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

مبالغ سرمايه گذاری شده

ميليون ريال

نرخ برابری

31/116

 45/000ريال

0/576

47/447

 45/000ريال

0/878

16/331

معادل به ميليون
يورو

 45/000ريال

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

0/302

ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0/115ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 10سال
 1/9ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 35درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  4/3 :سال

 -12نوع طرح :ايجادی
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

توسعه و تكميل

√

صندوق پستی :

فاکس :
خصوصی

مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

 -1عنوان طرح  :تولید نهال خرما به روش کشت بافت
 - 2بخش  :تولیدات گیاهی

زير بخش  :مديريت امور باغبانی

 -3خدمات  /تولیدات  :تامین نهال های مورد نیاز خرمای استان و کشور
 -4محل اجرای طرح  :شهرستان های خرما خیز
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و  : )...احداث يک واحد تولید نهال کشت بافت در سطح  35000متر مربع شامل 2000
متر آزمايشگاه تخصصی و  3هکتار گلخانه پیشرفته می باشد  .همچنین پروتکل تولید نهال از خارج از کشور بايستی تهیه گردد.

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  200000 :اصله

وضعیت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل % 50. :
 -8فروش :
 بازار خارجی پیش بینی شده % 20. – 9زمان ساخت  -----4----- :سال
 - 10وضعیت طرح :

خیر
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی *خیر *
 زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلیخیر
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزی  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ بلی *خیر *
 قرارداد مشارکت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلیخیر*
 قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلیخیر*
 با پیمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ بلیخیر *
 تسهیالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی *خیر *
 -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

پول داخلی مورد نیاز

میلیون ريال

نرخ برابری

20000

42000

50000
70000

42000

معادل به میلیون يورو
1.2
.5

1.7

42000

پول خارجی مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
يورو

0

.5

4

5.2

4

5.7

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  ....................................................................میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  ..................................1.2....................................میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ...............................4.........................................میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..........................................................................میلیون يورو خالص ارزش فعلی  ------- :يورو برای  ...............سال نرخ بازگشت داخلی % ----- : -مدت زمان بازگشت سرمايه  ................... :سال

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونیکی :
 -ساختار قانونی شرکت  :بخش دولتی

تاسیس

فاکس :

توسعه و تکمیل

وب سايت
بخش خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه پیش امکان سنجی طرح
مطالعه امکان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غیره)

ساير موارد

 -1عنوان پروژه :پایانه صادراتی فارس فاز اول
زیربخش :خدمات صادرات

 -2بخش :خصوصی

 -3محصول  /خدمات :خدمات /صادرات محصوالت کشاورزی
 -4محل :مناطق آزاد 

مناطق ویژه اقتصادي 

شهرك صنعتی 

سرزمين اصلی▀

-5شرح پروژه:
پایانه این شهرك مشتمل بر کليه اجزایی است که می تواند نياز کليه عوامل توليد و توزیع محصوالت کشاورزي و دامی را تامين نماید که بعضی از این اجزاء

عبارتند از -1 :ميدان فروش محصوالت کشاورزي  -2پایانه صادراتی محصوالت کشاورزي  -3مرکز فروش کليه نهاده هاي مورد نياز کشاورزان (کود ،سم و )...

 -4مرکز فروش ماشين آالت کشاورزي - 5مرکز خدمات کشاورزي ( دام پزشکی ،گياه پزشکی ،تحقيقات کشاورزي و  -6)...مرکز خدمات بسته بندي کاالهاي
کشاورزي -7مرکز خدمات .

این شهرك در دو قطعه زمين به مساحتهاي  22هکتار و  42هکتار قرار دارد.

-6ظرفيت ساالنه 750.000 :تن

 -7دسترسی به مواد خام داخلی /محلی  10 :درصد از توليدات استان می تواند ظرفيت ساالنه فوق را تامين نماید.
 -8فروش:

بازار صادراتی پيش بينی شده :کشورهاي حوزه خليج فارس -عراق -روسيه -ژاپن

 -9دوره ساخت 2 :سال
 -10وضعيت پروژه:

-

مطالعات امکانسنجی موجود است؟

زمين مورد نياز آماده شده است؟

مجوزهاي قانونی(جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجی ،محيط زیست و  ) ...اخذ شده است؟
موافقت نامه مشارکت با سرمایه گذاران خارجی نهایی شده است؟

موافقت نامه تامين مالی نهایی شده است؟

موافقت نامه با پيمانکاران داخلی /خارجی نهایی شده است؟

زیر ساختهاي (برق ،آب ،مخابرات ،سوخت ،راه و  )....اخذ شده است؟

ليست دانش فنی ،ماشين آْالت ،تجهيزات از جمله شرکت هاي خریدار  /فروشنده مشخص شده است؟

موافقت نامه خرید ماشين آالت و تجهيزات و دانش فنی نهایی شده است؟

بله ▀

بله ▀
بله ▀

بله 
بله 
بله ▀
بله ▀
بله ▀

بله 

خير 
خير 
خير
خير▀
خير▀
خير
خير
خير
خير▀

 -11جدول مالی:
توضيح
سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
کل سرمایه گذاري

-

نياز ریالی
نرخ

ميليون ریال

1.659.720/6

33720

49.220

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات داخلی
ارزش دانش فنی خارجی

ارزش دانش فنی داخلی

33720
0

ميليون یورو

0

ميليون یورو

0

ميليون یورو براي

0
0

ارزش حال خالص): (NPV

نرخ بازده داخلی ()IRR
دوره بازگشت )(PP

 -12نوع پروژه :در حال تاسيس ▀

0/074

9/9194

1.657.204/3

33720

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات خارجی

ميليون یورو
ميليون یورو

سال

سال

طرح توسعه  -تکميل 

در صد پيشرفت فيزیکی در هرکدام از وضعيت ها%.....................:

 -13رزومه شرکت  /شخص:

 -نام (شخص حقيقی  /حقوقی)

نام شرکت  :شرکت اندیشه نوین اقتصادی پیشگام

آدرس :شیراز -خیابان قدمگاه -حدفاصل کوچه  -8 6پالک 61
تلفن:

ایميل:

07138216311

فکس07138214659 :

hematian_amin@yahoo.com

وب سایتwww.farset.ir :

شریك داخلی :بخش خصوصی  بخش دولتی  سایر 

-

پيش مطالعات امکانسنجی▀:

مطالعات امکانسنجی ▀ :

1/8388

50/9848

برابري با ميليون یورو

ميليون یورو

49.146

2.516/3

نياز ارز خارجی

کل

مجوز هاي قانونی (جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجی ،محيط زیست و )...

11/7582

ميليون یورو

9/9934

60/9782

پرورش اسب 100راسی
اموردام

کشاورزی
مادیان و اسب نر
استان فارس

پرورش اسب به ظرفیت 100رأس در زمینی به مساحت  2هکتار

 36مادیان و  34اسب نر

% ..100

 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

كل سرمايه گذاري

ميليون ريال

پول داخلي مورد نياز
نرخ برابري

70000

معادل به ميليون
يورو

5000

75000

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي  ....................................................................ميليون ريال ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي  .....................................................................ميليون ريال ارزش دانش فني و تخصصي خارجي  ........................................................................ميليون ريال ارزش دانش فني و تخصصي داخلي  ..........................................................................ميليونريال خالص ارزش فعلي  -117427------ :ميليون ريال براي  ...............سال نرخ بازگشت داخلي % --19/3- : -مدت زمان بازگشت سرمايه  ........5/8......... :سال

*

پول خارجي مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

پرورش گاو شیری  500راسی
کشاورزی
3

اموردام

 :شیر خام ،تلیسه  ،گوشت قرمزو کود
استان فارس شهرستانهای شیراز  ،مرودشت وسپیدان

پرورشگاو شیری به ظرفیت 500رأس در زمینی به مساحت
4/5هکتار

 5478تن شیر خام 100 ،رأس تلیسه 100 ،تن گوشت قرمز و  15000تن کود

% ..100

ميليون ريال
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي -- ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي  .......................20...............................................ميليون ريال ارزش دانش فني و تخصصي خارجي  ........................................................................ميليون ريال ارزش دانش فني و تخصصي داخلي  ..........................................................................ميليون ليون ريالميليون ريال

*

پروانه تاسيس

 -1عنوان طرح :احداث پا یا نه عمده فروشی ماهی شیراز

اجراي طرح  :شهرستان شیراز
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و  )...نیاز به زمین حدود  5هکتار-مطالعات اولیه توسط مشاور
انجام پذيرفته است و دستگاه های ذيربط اعم از دامپزشکی – بهداشت – محیط زيست – شهرداری – شیالت – صنعت و معدن – و
اتحاديه مربوطه موافقت کلی خود را با احداث بازار اعالم نموده اند.

 -1عنوان طرح :پرورش ماهیان خاویاری
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :شیالت

 -3خدمات  /تولیدات  :تولید ماهیان خاوياری
 -4محل اجراي طرح  :شهرستانهای مساعد با دمای آب  18تا  25درجه سانتی گراد
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و  : )...مساحت کل  1000متر مربع – مساحت انبار  50متر مربع
– نهادهای اصلی شامل خوراک و بچه ماهی میباشد – مساحت مفید  600متر مربع – آب مورد نیاز  100لیتر در ثانیه – روش تولید
بصورت اليه ای میباشد.

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :فرآوری گياهان داروئي
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع کشاورزی

 -3خدمات  /توليدات  :فرآوری گياهان داروئی جهت زير بخش های داروئی  ،آرايشی و....

 -4محل اجرای طرح  :اقليد ،داراب ،جهرم ،کازرون ،الرستان
 -5شرح پروژه :گياهان داروئي در موارد درماني و داروئي جایگاه خاصي دارند .امروزه در اروپا فراورده های گياهان داروئي جایگزین

مناسبي برای داروهای شيميایي به شمار مي آید .بطوری که بسياری از گياهان داروئي به صورت خام از کشور ما صادر شده

فرآورده های حاصل از آن با قيمت گزاف وارد مي شود .استان فارس با دارا بودن اقليم مستعد و اراضي حاصلخيز دارای سطح زیر

کشت  14650هکتار اراضي زراعي مستثنيات و ملي و  669290هکتار عرصه های منابع طبيعي خودرو گياهان دارویي است.
همچنين توسعه سه ساله کاشت گياهان دارویي استان فارس در سطح  5200برنامه ریزی شده است .هدف از فرآوری گياهان

دارویي تامين مواد اوليه مورد نياز در صنایع داروسازی ،آرایشي ،بهداشتي ،غذایي و همچنين بسته بندی مي باشد.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2500 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  70درصد بازار خارجی پيش بينی شده 30درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

اشتغال پيش بينی شده  10:نفر

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلی قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

خير

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 -فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی خير

 -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

پول داخلی مورد نياز

ميليون ريال

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

12000
3000

24000

نرخ برابری

43000

معادل به ميليون يورو
0/28

43000

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

./07
./35

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  ..................................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ............................./13 ...............................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ....................................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  .....................................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه 5 :سال -نرخ بازگشت سرمايه 23 :

 -حداقل نرخ سود مورد انتظار %10 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس 

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :درجه بندی وبسته بندی خرما
 - 2بخش :

زير بخش  :صنايع تبديلی کشاورزی

 -3خدمات  /توليدات  :بسته بندی خرما

 -4محل اجرای طرح  :کازرون ،قيروکارزین ،الرستان ،گراش ،فراشبند
 -5شرح پروژه :وضعيت آب و هوایي و شرایط اقليمي استان فارس ،شهرستان های جنوبي را جهت توسعه محصول خرما متمایز مي

کند .ارقامي مانند کبکاب و زاهدی ،به عنوان ارقام تجاری محسوب مي شوند و توسعه این ارقام در فارس در دست اجرا مي باشد.

با توجه به ویژگي های ارقام مذکور ،ضرورت احداث واحدهای بسته بندی ،بيش از پيش نمایان گردیده است .بسته بندی خرما در
ایران معموالً به صورت سنتي است .بيشترین خرمای توليدی در حال حاضر به مصرف داخلي رسيده یا در اثر عدم رعایت نکات

بهداشتي از بين مي رود .فرآیند بسته بندی خرما به روش جدید است که قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجي مي باشد.
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 1000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  60درصد بازار خارجی پيش بينی شده  40درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال اشتغال  8نفر
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلی قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

خير

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی خير -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

پول داخلی مورد نياز

ميليون ريال
21000

نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

43000

./15

43000

6500

19000

./5

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

./65

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  ...................................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ......................./14 ......................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ........................................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..........................................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه 4.5 : -نرخ بازگشت سرمايه 21.7 :

 -حداقل نرخ سود مورد انتظار %10 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :فرآوری انجير

 - 2بخش :

زير بخش  :صنايع کشاورزی

 -3خدمات  /توليدات  :محصوالت فرآوری شده از انجير
 -4محل اجرای طرح  :ني ریز ،کازرون ،داراب ،استهبان ،جهرم

 -5شرح پروژه :استان فارس به ویژه شهرستان استهبان به عنوان قطب انجير کل کشور به شمار ميآید .حدود  44هزار هکتار

معادل چهار ميليون اصله درخت انجير دیم با توليد ساالنه35هزارتن در این استان قرار دارد .که لزوم توجه ویژه به این محصول را
از لحاظ فرآوری وبسته بندی دوچندان مي نماید .

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  40درصد بازار خارجی پيش بينی شده  60درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال اشتغال  15:نفر
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:

پول داخلی مورد نياز

شرح

ميليون ريال

سرمايه ثابت

15000

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

نرخ برابری

معادل به ميليون
يورو

43000

./58

43000

25000

40000

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

./35

./93

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  ....................................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ........................... ./12 ..................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ........................................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..........................................................................ميليون يورو خالص ارزش فعلی 13546493 : دوره بازگشت سرمايه30/2 : نرخ بازگشت سرمايه 21/8 : -حداقل نرخ سود مورد انتظار % 25 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :درجه بندی وبسته بندی سيب با انبار سرد
 - 2بخش :

زير بخش  :صنايع کشاورزی

 -3خدمات  /توليدات  :درجه بندی وبسته بندی سيب وميوه جات
 -4محل اجرای طرح  :آباده  ،اقليد  ،سپيدان  ،مرودشت ،شيراز
 -5شرح پروژه :شرایط اقليمي و آب و هوایي استان باعث شده که شهرستانهای شمالي استان منبع توليد محصول سيب باشند.

ميزان مصرف سيب استان 12876تن است .هيچ گونه فرآیندی بر روی محصول قبل از عرضه به بازار مصرف انجام نميشود ،که
خود عامل اصلي ایجاد ضایعات در زمان عرضه به بازار گردیده است .عالوه بر این به دليل عدم وجود بسته بندی مناسب مدت

ماندگاری محصول را به شدت پایين آورده است .هدف اصلي از بسته بندی این است که بتوان سيب را با حداقل ضایعات حمل و
نقل و  ...نگهداری کرد و به بازار مصرف عرضه نمود.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2500 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده 90درصد بازار خارجی پيش بينی شده 10درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال اشتغال  8 :نفر
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

 قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير

بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:

پول داخلی مورد نياز

شرح

ميليون ريال

سرمايه ثابت

11000

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

نرخ برابری

معادل به ميليون
يورو

43000

./24

43000

10000
90000

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

./26
0/5

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  .................................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ........................ ./10..................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ........................................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..........................................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه22 : دوره بازگشت سرمايه 5 : -حداقل نرخ سود مورد انتظار %15 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :درجه بندی و بسته بندی انار
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :بسته بندی انار
 -4محل اجرای طرح  :شيراز ،مرودشت ،نيریز ،کازرون ،ارسنجان
 -5شرح پروژه :فارس یکي از رویشگاه های مهم و اصلي انار ميباشد و در اکثر مناطق آن باغات انار را به وفور مي توان دید .انار

جزء محصوالت اصلي فارس به شمارمي آید ،که به صورت مستقيم از باغات جمع آوری شده و بدون هيچ گونه درجه بندی و بسته

بندی مناسب به بازار عرضه مي شود و این خود عامل اصلي افزایش ضایعات و صدمه دیدن حين حمل و نقل وکاهش زمان

ماندگاری محصول ميگردد .عالوه بر این محصول انار استان قابليت باالیي برای صادرات دارد .درجه بندی و بستهبندی در
نگهداری ومحافظت و استاندارد سازی محصول نقش داشته ،منتج به یافتن بازارهای جدید و افزایش صادرات ميگردد.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2500 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  .60درصد بازار خارجی پيش بينی شده  40درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال اشتغال  7نفر
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:

پول داخلی مورد نياز

شرح

ميليون ريال

سرمايه ثابت

13320

43000

سرمايه در گردش

15000

43000

کل سرمايه گذاری

28320

نرخ برابری

معادل به ميليون
يورو
./31
./35

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

./66

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  ....................... .............................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  .................................. ./15.............................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ........................................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..........................................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه 21/9 :درصد دوره بازگشت سرمايه  4/5 :سال -حداقل نرخ سود مورد انتظار %25 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :فرآوری کنجد
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :حلوا کنجدی – حلوا شکری – ارده – روغن کنجد
 -4محل اجرای طرح  :مهر-فراشبند-داراب-الرستان ،المرد
 -5شرح پروژه :در مناطق جنوب و جنوب شرقي استان فارس کشت کنجد از رونق خاصي برخوردار است .ميزان توليد کنجد در

استان فارس  7777تن مي باشد .توجه به فرآوری کنجد زمينه توسعه بيشتر آن را فراهم مي نماید .روغن کنجد از ارزش غذایي
بسيار باالیي برخوردار بوده ونقش مهمي در سالمت دارد .با توجه به اینکه استان فارس با مشکل کم آبي مواجه است و نيز نياز

آبي پایين کنجد نسبت به سایر ارقام متداول زراعي ،به عنوان یک الگوی کشت موفق برای جایگزیني در مناطق کم آب استان،

بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  500 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  80درصد بازار خارجی پيش بينی شده  20درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال اشتغال  11:نفر
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:

پول داخلی مورد نياز

شرح

ميليون ريال

سرمايه ثابت

14500

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

نرخ برابری

معادل به ميليون
يورو

43000

./07

43000

3200

17700

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

./34
./41

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  ..........................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ...................... ./10 ..............................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ..............................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ................................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه 23 :درصد دوره بازگشت سرمايه 4 :سال -حداقل نرخ سود مورد انتظار %20 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :فرآوری زیتون
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :زیتون شور ،زیتون پرورده
 -4محل اجرای طرح  :جهرم ،سپيدان ،فيروزآباد
 -5شرح پروژه :استان فارس حدود  12هزار هکتار باغ زیتون دارد.در فرآوری زیتون از ارقام مختلف زیتونهای سبز و سياه استفاده
مي شود و از آن محصوالتي چون کنسرو زیتون ،ترشي و شوری زیتون و زیتون پرورده حاصل ميگردد.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  200 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  60درصد بازار خارجی پيش بينی شده  40درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال اشتغال  10 :نفر
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:

پول داخلی مورد نياز

شرح

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

8000

43000

معادل به ميليون
يورو

43000

./17

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

5000

13000

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

./18
./35

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  ............................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  .................. 0/10...................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  .................................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..................................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه4 : نرخ بازگشت سرمايه 21 : -حداقل نرخ سود مورد انتظار %15 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :کشتارگاه دام سبک وسنگين و بسته بندی گوشت
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :کشتارگاه گوسفندی  3750تن و بسته بندی گوشت گوسفندی  500تن  -گشتارگاه گاوی  3750تن ،گوشت

گاوی  500تن

 -4محل اجرای طرح  :آباده ،استهبان ،پاسارگاد ،جهرم ،خرمبيد ،داراب ،سپيدان ،فراشبند ،فسا ،فيروزآباد ،قيروکارزین ،کازرون،

الرستان ،المرد ،مرودشت ،ممسني ،ني ریز ،خنج،مهر ،زرین دشت،بوانات(ظرفيت مورد نياز استان 43300تن با نوع تيپ های از

1تا )4

 -5شرح پروژه :فرآیند توليد شامل:انتظار دام در جایگاه انتظار ،انتقال به ریل کشتارگاه ،ذبح ،پوست کني ،تخليه شکم ،قطعه بندی
و استخوان گيری ،انتقال به سردخانه یا فروشگاهها ميباشد.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  7500 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  70درصد بازار خارجی پيش بينی شده  30درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :سه سال
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 -مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟

 قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

اشتغال پيش بينی شده  140 :نفر

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

پول داخلی مورد نياز
ميليون ريال

نرخ برابری ارز

معادل به ميليون يورو

57190

43000

1.33

43000

10000
67190

پول خارجی کل مبلغ به
ميليون يورو
مورد نياز

./23

1.56

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  .........................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ..................... ./28 ..............................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  .............................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ...............................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه 4/5 :سال نرخ بازگشت سرمايه  22 :درصد -حداقل نرخ سود مورد انتظار %25 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :سردخانه زیرصفر

 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :نگهداری خرما  ،رطب  ،گوشت ،فرآورده های گوشتي و....
 -4محل اجرای طرح  :فراشبند ،خنج ،جهرم ،کازرون
 -5شرح پروژه برای افزایش عمر نگهداری محصوالت خرما  ،رطب و فرآوردههای آن و نگهداری گوشت استفاده از یک یا چند روش
نگهداری ضروری است .متداول ترین روش دراز مدت روش سردخانه زیرصفر است.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  1000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  60درصد بازار خارجی پيش بينی شده  40درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

اشتغال پيش بينی شده  6 :نفر

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

پول داخلی مورد نياز
ميليون ريال

نرخ برابری ارز

معادل به ميليون يورو

18000

43000

./42

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

10000
28000

43000

پول خارجی
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون يورو

./23
./65

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  .................... ./19 .............................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ...........................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  .............................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ...............................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه 4/5 :سال نرخ بازگشت سرمايه  21 :درصد -حداقل نرخ سود مورد انتظار %20 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :درجه بندی و بسته بندی مرکبات
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :بسته بندی مرکبات
 -4محل اجرای طرح  :جهرم ،داراب ،فسا ،فيروزآباد ،کارزون ،الرستان ،ممسني ،قيروکازین
 -5شرح پروژه استان فارس با توليد ساليانه حدود  1200000تن مرکبات و برخورداری از رتبه دوم به لحاظ توليد و سطح زیر کشت از
مهمترین استانهای توليد کننده مرکبات است .عمده مرکبات فارس شامل :پرتقال ،دارابي (محلي) ،والنسيا دیررس ،ليمو ترش،
ليمو شيرین و نارنگي ميگردد .با توجه به حجم باالی توليد مرکبات در برخي شهرستان های استان فارس ،درجه بندی و بسته
بندی این محصول در جهت افزایش ارزش افزوده و کاهش ضایعات فرصت مناسبي برای سرمایه گذاری مي باشد.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  5000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  60درصد بازار خارجی پيش بينی شده  40درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

اشتغال پيش بينی شده  8 :نفر

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

پول داخلی مورد نياز
ميليون ريال

نرخ برابری ارز

معادل به ميليون يورو

17000

43000

./40

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

24000
41000

43000

پول خارجی
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون يورو

./56
./96

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  .........................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  .......................... 0/16...........................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  .............................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ...............................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه 4/5 :سال نرخ بازگشت سرمايه 22 :درصد -حداقل نرخ سود مورد انتظار %25 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :فرآوری سبزیجات (توليد سبزیجات خشک)
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :سبزیجات آماده طبخ ( سبزی خشک )
 -4محل اجرای طرح  :شيراز ،فسا ،قيروکارزین،کازرون ،جهرم
 -5شرح پروژه روشهای مختلف خشک کردن عبارتند از :خشک کردن در فضای باز ،خشک کردن صنعتي با استفاده از هوای داغ،
و خشک کردن توسط استوانه های دو جداره ،ظرفيت تعداد  6واحد صنایع موجود استان برابر با  8772تن و ميزان توليد استان

برابر با  60000تن است.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  350 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  70درصد بازار خارجی پيش بينی شده  30درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

اشتغال پيش بينی شده  9 :نفر

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

پول داخلی مورد نياز
ميليون ريال

نرخ برابری ارز

معادل به ميليون يورو

11600

43000

./27

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

3500

41000

43000

پول خارجی
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون يورو

./08
./35

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  ........................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  .................. ./10 ...............................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  .............................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ...............................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه  4 :سال نرخ بازگشت سرمايه 22 :درصد -حداقل نرخ سود مورد انتظار %20 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :درجه بندی و بسته بندی پياز
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :پياز بسته بندی شده
 -4محل اجرای طرح  :داراب ،سپيدان ،شيراز ،کازرون ،الرستان ،مرودشت
 -5شرح پروژه درجه بندی پياز توسط دستگاه های سورتينگ انجام ميپذیرد .این عمل ميتواند بعد از پوستگيری اوليه یا بدون

پوستگيری انجام شود .استفاده از بستهبندی پياز را در برابر نور محافظت نموده و زمان نگهداری این محصول را افزایش مي
دهد .سرانه مصرف پياز به ميزان  22کيلوگرم ،ميزان توليد استان برابر با  155842تن است.

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  60درصد بازار خارجی پيش بينی شده  40درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

اشتغال پيش بينی شده  12 :نفر

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

پول داخلی مورد نياز
ميليون ريال

نرخ برابری ارز

معادل به ميليون يورو

10000

43000

./23

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

3000

13000

43000

پول خارجی
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون يورو

./07
./30

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  .........................................................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ...................... 0/06............................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  .............................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ...............................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه  4 :سال نرخ بازگشت سرمايه 20 :درصد -حداقل نرخ سود مورد انتظار %20 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :فرآوری پياز
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :صنايع تبديلی

 -3خدمات  /توليدات  :پياز آماده طبخ
 -4محل اجرای طرح  :کوار ،مرودشت ،شيراز ،اقليد ،سپيدان ،کازرون،الرستان
 -5شرح پروژه  :فرآوری پياز به صورت سرخ شده سبب کاهش قابل توجه ضایعات و هزینه های انبار داری و دستمزدهای کارگری

مربوطه خواهد شد و این صنعت را به یک ضرورت اقتصادی مبدل ساخته است .پياز سرخ کرده عالوه بر تامين نياز داخلي ،دارای

ارزش صادراتي بوده و ميتواند از این حيث قابل توجه باشد .سرانه مصرف پياز بميزان  22کيلوگرم ،ميزان توليد استان برابر با

 155842تن است .

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  400 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  80درصد بازار خارجی پيش بينی شده  20درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  :دو سال
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی

خير

خير

 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلی -قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلی

اشتغال پيش بينی شده  10 :نفر

 -با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟

خير
بلی

خير

خير

بلی

 -تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی

خير

خير

 فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خير

خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

پول داخلی مورد نياز
ميليون ريال

نرخ برابری ارز

معادل به ميليون يورو

15000

43000

./35

سرمايه در گردش

600

43000

./02

کل سرمايه گذاری

15600

سرمايه ثابت

پول خارجی
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون يورو

./37

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  ................... ./16...............................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  ..........................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  .............................................................ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ...............................................................ميليون يورو دوره بازگشت سرمايه  4/5 :سال نرخ بازگشت سرمايه 21 :درصد -حداقل نرخ سود مورد انتظار %20 :

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسيس

فاکس :

توسعه و تكميل

وب سايت
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح

مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :زنجيره مرغ گوشتي
زير بخش :طيور

 - 2بخش  :کشاورزی

 -3توليدات  :توليد خوراک دام .جوجه و پرورش مرغ گوشتي و گوشت مرغ و فرآورده های جانبي
 -4محل اجرای طرح  :مرو دشت

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و  : )...دارای کارخانه توليد خوراک دام و طيور  ،کشتارگاه و بسته
بندی گوشت مرغ  ،مجوز مرغ مادر و جوجه کشي و قرارداد با 200مرغدار

 6ظرفيت توليد ساالنه  20000:تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل % ...100...... :
 -8فروش :

 -بازار خارجي پيش بيني شده % ...40......

 9زمان ساخت  ------3--------- :سال
 - 10وضعيت طرح :

 -امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي

 -زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلي

 مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ بلي -قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ بلي

 -با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟

بلي

بلي

 -تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟

بلي

 فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلي -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟ بلي

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

ميليون ريال

پول داخلي مورد نياز
نرخ برابری

400000

معادل به ميليون

پول خارجي مورد
نياز

يورو

کل مبلغ به ميليون
يورو

200000

600000

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي  .....................................2/5...............................ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي  ......................................................................ميليون يورو -ارزش دانش فني و تخصصي خارجي  ........................................................................ميليون يورو

 ارزش دانش فني و تخصصي داخلي  ..........................................................................ميليون يورو خالص ارزش فعلي  ------- :يورو برای  ...............سال -نرخ بازگشت داخلي % --35--- :

 -مدت زمان بازگشت سرمايه  .......5............ :سال

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
تكميل

تاسيس

زنجيره توليد گوشت مرغ

توسعه و

دارد

 -خالصه وضعيت شرکت :مرغ ساليذ

 نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) :احسان روحاني مدير عامل فعاليت جاری شرکت  :توليد  ،کشتار و بسته بندی و فروش آدرس  :مرودشت -تلفن :

فاکس :

09171281602

پست الكترونيكي :

وب سايت

بخش خصوصي

 -ساختار قانوني شرکت  :بخش دولتي

ساير موارد

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه پيش امكان سنجي طرح
مطالعه امكان سنجي طرح

دارد

دارد

مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

دارد

 -1عنوان طرح  :مجتمع گلخانه ایی چم گل ممسنی
 - 2بخش  :تولیدات گیاهی

زير بخش  :مديريت امور باغبانی

 -3خدمات  /تولیدات  :تولید انواع محصوالت گلخانه ايی از قبیل خیار ،گوجه فرنگی ،انواع سبزيجات،گل
 -4محل اجراي طرح  :شهرستان کازرون
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و  : )...احداث واحد هاي گلخانه به میزان  6هکتار بر روي زير ساخت هاي انجام شده در
محل اجراي طرح

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  1200 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل % 80. :
 -8فروش :
 بازار خارجی پیش بینی شده %50. – 9زمان ساخت  -----2----- :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی *خیر
 زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلی *خیر
بلی *
 مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟خیر *
 قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلیخیر*
 قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلیخیر*
بلی
 با پیمانکار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟خیر
بلی *
 تسهیالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی *خیر *
 قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلیخیر

خیر

ساختار مالی
 -11ساختار مالی:

پول داخلی مورد نیاز

شرح

میلیون ريال

نرخ برابري

سرمايه ثابت

77760

42000

1.85

42000

2.31

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاري

42000

19440
97200

معادل به میلیون
يورو

پول خارجی مورد
نیاز

کل مبلغ به میلیون
يورو

.46

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  ....................................................................میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  ......................................................................میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ........................................................................میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..........................................................................میلیون يورو خالص ارزش فعلی  ------- :يورو براي  ...............سال نرخ بازگشت داخلی % ----- : -مدت زمان بازگشت سرمايه  ................... :سال

اطالعات كلی طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شرکت : آدرس : -تلفن :

تاسیس

فاکس :

توسعه و تکمیل

پست الکترونیکی :

 -ساختار قانونی شرکت  :بخش دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه پیش امکان سنجی طرح
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره)

بخش خصوصی

*

وب سايت
ساير موارد

 -1عنوان طرح  :مجتمع گلخانه ایی خشت کازرون
 - 2بخش  :تولیدات گیاهی

زير بخش  :مديريت امور باغبانی

 -3خدمات  /تولیدات  :تولید انواع محصوالت گلخانه ايی از قبیل خیار ،گوجه فرنگی ،انواع سبزيجات،گل
 -4محل اجراي طرح  :شهرستان کازرون
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و  : )...احداث واحد هاي گلخانه به میزان  6.6هکتار بر روي زير ساخت هاي انجام شده
در محل اجراي طرح

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  1320 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل % 80. :
 -8فروش :
 بازار خارجی پیش بینی شده %50. – 9زمان ساخت  -----2----- :سال
 - 10وضعیت طرح :
خیر
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی *خیر
 زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلی *خیر
بلی *
 مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟خیر *
 قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلیخیر*
 قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلیخیر*
 با پیمانکار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ بلیخیر
بلی *
 تسهیالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی *خیر *
 -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خیر

ساختار مالی
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاري

میلیون ريال

پول داخلی مورد نیاز
نرخ برابري

92016

23004

42000

2.2

42000

2.74

42000

115020

معادل به میلیون
يورو

پول خارجی مورد
نیاز

کل مبلغ به میلیون
يورو

.54

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  ....................................................................میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  ......................................................................میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ........................................................................میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..........................................................................میلیون يورو خالص ارزش فعلی  ------- :يورو براي  ...............سال نرخ بازگشت داخلی % ----- : -مدت زمان بازگشت سرمايه  ................... :سال

اطالعات کلی طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شرکت : آدرس : -تلفن :

تاسیس

فاکس :

توسعه و تکمیل

پست الکترونیکی :

 -ساختار قانونی شرکت  :بخش دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه پیش امکان سنجی طرح
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره)

بخش خصوصی

*

وب سايت
ساير موارد

 -1عنوان طرح  :مجتمع گلخانه ایی دودج فسا
 - 2بخش  :تولیدات گیاهی

زير بخش  :مديريت امور باغبانی

 -3خدمات  /تولیدات  :تولید انواع محصوالت گلخانه ايی از قبیل خیار ،گوجه فرنگی ،انواع سبزيجات،گل
 -4محل اجراي طرح  :شهرستان فسا
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و  : )...احداث واحد هاي گلخانه به میزان 26هکتار بر روي زير ساخت هاي انجام شده در
محل اجراي طرح

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  5200 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل % 80. :
 -8فروش :
 بازار خارجی پیش بینی شده %50. – 9زمان ساخت  -----2----- :سال
 - 10وضعیت طرح :
خیر
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی *خیر
 زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلی *خیر
بلی *
 مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟خیر *
 قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ بلیخیر*
 قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ بلیخیر*
 با پیمانکار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ بلیخیر
بلی *
 تسهیالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی *خیر *
 -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

خیر

ساختار مالی
 -11ساختار مالی:

پول داخلی مورد نیاز

شرح

میلیون ريال

نرخ برابري

سرمايه ثابت

351000

42000

8.3

438750

42000

10.4

سرمايه در گردش

كل سرمايه گذاري

42000

87750

معادل به میلیون
يورو

پول خارجی مورد
نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

2.1

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  ....................................................................میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  ......................................................................میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  ........................................................................میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  ..........................................................................میلیون يورو خالص ارزش فعلی  ------- :يورو براي  ...............سال نرخ بازگشت داخلی % ----- : -مدت زمان بازگشت سرمايه  ................... :سال

اطالعات كلی طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شركت : آدرس : -تلفن :

تاسیس

فاكس :

توسعه و تکمیل

پست الکترونیکی :

 -ساختار قانونی شركت  :بخش دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه پیش امکان سنجی طرح
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره)

بخش خصوصی

*

وب سا يت
ساير موارد

 -1عنوان طرح  :طرح خشک و بسته بندی و اسانس گیری گیاه مورد
 - 2بخش  :صنعت

زير بخش  :کشاورزی و منابع طبیعی

 -3خدمات  /تولیدات  :اسانس گاه مورد
 -4محل اجرای طرح  :شهرستان ممسنی
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...
زمین يک هکتار – ساختمان جهت استقرار ماشین آالت فراوری –انبار – ساختمان نگهبانی و....

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  :دويست تن سر شاخه تر مورد

 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده 80درصد بازار خارجی پیش بینی شده  20درصد – 9کل زمان مورد نیاز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری )  1 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزی  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانکار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهیالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده

میلیون ريال

معادل به میلیون
يورو

نرخ برابری

سرمايه ثابت

پول خارجی مورد
نیاز

کل مبلغ به میلیون
يورو

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری
میلیون يورو
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجیمیلیون يورو
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلیمیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیمیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
میلیون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی :سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونیکی :

توسعه و تکمیل

تاسیس

صندوق پستی :

فاکس :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غیره)

خصوصی

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻓﺮاوري ﻣﺮﻛﺒﺎت -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺟﻬﺮم ،داراب ،ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد و ﻓﺴﺎ

 -ﻣﺠﺮي :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس

 -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  :دو ﻫﺰار ﺗﻦ

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج  ......... :درﺻﺪ -ﻓﺮوش :

 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  50درﺻﺪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ .......................................

 -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  50درﺻﺪ

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 15 :ﻧﻔﺮ

– ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  :ﺳﻪ ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:ﺷﺮح

رﻳﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن
رﻳﺎل(

ارزي )ﻫﺰار
دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

40000

1111

 36000رﻳﺎل

 %25ﺗﺎ %30

50000

1388

 36000رﻳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

10000

277

 36000رﻳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ  3840 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ .................. :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  8200 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ %19 :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  2750 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  5 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  4300 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر%20 :

%70

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻓﺮاوري ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ -ﻣﺠﺮي :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :اﻗﻠﻴﺪ ،ﺑﻮاﻧﺎت ،ﻛﺎزرون ،ﻣﺮودﺷﺖ و ﺷﻴﺮاز

 -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  4800 :ﺗﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج  ......... :درﺻﺪ -ﻓﺮوش :

 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  70درﺻﺪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ .......................................

 -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  30درﺻﺪ

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 20 :ﻧﻔﺮ

– ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:ﺷﺮح
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

رﻳﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن
رﻳﺎل(

ارزي )ﻫﺰار
دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

55000

1530

 36000رﻳﺎل

85000

2361

 36000رﻳﺎل

30000

833

 36000رﻳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ  4800 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ .................. :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  19200 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ %22 :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  32000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  5 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  3100 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر%20 :

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار
 %25ﺗﺎ %30
%70

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻓﺮاوري و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﺸﻜﺒﺎر -ﻣﺠﺮي :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :اﻗﻠﻴﺪ ،ﺑﻮاﻧﺎت ،داراب ،ﺳﭙﻴﺪان ،ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد و ﻧﻴﺮﻳﺰ

 -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  1000 :ﺗﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج  ......... :درﺻﺪ -ﻓﺮوش :

 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  30درﺻﺪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ .......................................

 -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  70درﺻﺪ

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 10 :ﻧﻔﺮ

– ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  2 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:ﺷﺮح
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

رﻳﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن
رﻳﺎل(
6000

5000

11000

ارزي )ﻫﺰار
دﻻر(
166

138

305

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

 36000رﻳﺎل

 %25ﺗﺎ %30

 36000رﻳﺎل

 36000رﻳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ  1620 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ .................. :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  3000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ%19 :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  2500 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  4 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  500 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر%20 :

%70

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻓﺮاوري ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺑﻪ روش IQF -ﻣﺠﺮي :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز ،ﻓﺴﺎ و ﻗﻴﺮوﻛﺎرزﻳﻦ

 -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2000 :ﺗﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج  ......... :درﺻﺪ -ﻓﺮوش :

 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  %40درﺻﺪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ .......................................

 -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  %60درﺻﺪ

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 12 :ﻧﻔﺮ

– ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:ﺷﺮح

رﻳﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن
رﻳﺎل(

ارزي )ﻫﺰار
دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

39000

1083

 36000رﻳﺎل

 %25ﺗﺎ %30

44000

1222

 36000رﻳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

5000

138

 36000رﻳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ  .3000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ .................. :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  14000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ %21 :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  30000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  5 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  5000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر %20 :

%70

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻓﺮاوري اﻧﮕﻮر -ﻣﺠﺮي :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺑﻮاﻧﺎت ،اﻗﻠﻴﺪ ،ﺷﻴﺮاز ،ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ،آﺑﺎده و ﻣﻤﺴﻨﻲ

 -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  1500 :ﺗﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج  ......... :درﺻﺪ -ﻓﺮوش :

 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  60درﺻﺪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ .......................................

 -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  40درﺻﺪ

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 10 :ﻧﻔﺮ

– ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  2 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:ﺷﺮح

رﻳﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن
رﻳﺎل(

ارزي )ﻫﺰار
دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

15000

416

 36000رﻳﺎل

 %25ﺗﺎ %30

19000

527

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

4000

111

 36000رﻳﺎل

 36000رﻳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ  3120 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ .................. :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  5000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ%18 :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  8000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  5/5 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  2000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر%20 :

%70

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﺳﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺮ -ﻣﺠﺮي :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺷﻴﺮاز ،ﺟﻬﺮم ،داراب و زرﻳﻦ دﺷﺖ

 -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  2000 :ﺗﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100درﺻﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج  ......... :درﺻﺪ -ﻓﺮوش :

 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  70درﺻﺪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ .......................................

 -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  30درﺻﺪ

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 8 :ﻧﻔﺮ

– ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:ﺷﺮح

رﻳﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن
رﻳﺎل(

ارزي )ﻫﺰار
دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

45000

1250

 36000رﻳﺎل

 %25ﺗﺎ %30

55000

1527

 36000رﻳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

10000

277

 36000رﻳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ  4800 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ .................. :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  19500 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ %20 :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  23000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  4/5 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  2500 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر%22 :

%70

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﻓﺮاوري ﺧﺮﻣﺎ -ﻣﺠﺮي :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺟﻬﺮم ،ﻣﻬﺮ ،ﺧﻨﺞ ،ﮔﺮاش ،ﻻرﺳﺘﺎن ،داراب و ﻻﻣﺮد

 -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  1500 :ﺗﻦ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  100 :درﺻﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج  ......... :درﺻﺪ -ﻓﺮوش :

 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  50درﺻﺪﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ .......................................

 -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  50درﺻﺪ

اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 15 :ﻧﻔﺮ

– ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:ﺷﺮح

رﻳﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن
رﻳﺎل(

ارزي )ﻫﺰار
دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

40000

1111

 36000رﻳﺎل

 %25ﺗﺎ %30

55000

1527

 36000رﻳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

15000

416

 36000رﻳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ  4200 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ .................. :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  12000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ %20 :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  25000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ  5 :ﺳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  3000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر%20 :

%70

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوژه
 ﻋﻨﻮان ﻃﺮح  :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻋﺎري از ﭘﺎﺗﻮژن)اﺣﺪاث واﺣﺪ ﻣﺮغ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار(ﻣﺠﺮي :ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ

 -ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح  :ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن

 -ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  30000 :ﻗﻄﻌﻪ

دﺳﺘﮕﺎه ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻣﺠﻮز  :ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﻓﺎرس

وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮوژه
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از داﺧﻞ  80 :درﺻﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح از ﺧﺎرج  20 :درﺻﺪ -ﻓﺮوش :

 ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  80درﺻﺪ -ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه  20درﺻﺪ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺮﻛﻴﻪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار
اﺷﺘﻐﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه 30 :ﻧﻔﺮ

– ﻛﻞ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ) از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺗﺠﺎري (  3 :ﺳﺎل

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺮوژه
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻲ:ﺷﺮح

رﻳﺎﻟﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻮن
رﻳﺎل(

ارزي )ﻫﺰار
دﻻر(

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي ارز

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ

100000

2777

 36000رﻳﺎل

150000

4166

 36000رﻳﺎل

ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﮔﺮدش

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري

50000

1388

ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار

 36000رﻳﺎل

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻣﻴﻦ  -- :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﻌﻠﻲ .................. :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  20000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ داﺧﻠﻲ .............. .:

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  40000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ............... :

ﻛﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت  40000 :ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل

 -ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ...............

 -1عنوان طرح  :پرورش شتر داشتی شیری مناسب صادرات به ظرفیت  10000نفر دام درغالب زنجیره تولید

زير بخش  :دامپروری

 - 2بخش :کشاورزی
 -3خدمات  /توليدات  :شتر داشتی شيری

 -4محل اجرای طرح  :الر (درزساربان)-المرد (صحرارود)-خنج (مرکزی)- -مهر (مرکزی) -خرامه (بخش مرکزی) -داراب (فورگ) – زرين دشت (گزطويله)
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
از آنجا که در طرح مورد اشاره درنظر است از نژاد شيری شتر استفاده شود و با توجه به مديريت مناسب هر سه سال  2کره بازای هرنفر شتر ماده گرفته می
شود در نتيجه ساالنه توليد  3333نفر شتر نر مناسب صادرات و  3333نفر شتر ماده مناسب کشتار و صادرات و يا فروش داخلی می باشد ضمنا عالوه بر دام
مازاد قابل فروش توليد شير نيز وجود داشته که قابل فرآوری و بسته بندی و صادرات می باشد.
 – 6ظرفيت توليد ساالنه :

 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) :

 1سال

 - 10وضعيت طرح :
بله
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلهبله
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ خير با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خير تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خير

بله

 -11ساختار مالی:
مبالغ سرمايه گذاری شده

پول خارجی مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

شرح

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

820500

60000

13.7

سرمايه در گردش

186550

60000

3.1

کل سرمايه گذاری

1007050

60000

16.8

معادل به ميليون
يورو

ميليون يورو
2.5
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  27 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :سال و  257روز

 -12نوع طرح:

تاسيس

توسعه و تكميل

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :سازمان جهاد کشاورزی استان فارس فعاليت جاری شرکت : آدرس  :استان فارس ،شهر شيراز ،خيابان ارم ،سازمان جهاد کشاورزی استان فارسصندوق پستی http://www.fajo.ir/:
فاکس :
 تلفن +9832293570 :پست الكترونيكی ghasemi@fajo.ir :
خصوصی
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غيره)

 -1عنوان طرح  :تامین بره نر مناسب صادرات به ظرفیت 10000راس درهرماه درغالب زنجیره تولید
 - 2بخش  :کشاورزی

زير بخش  :دامپروری

 -3خدمات  /توليدات  :ظرفيت 10000راس درهرماه درغالب زنجيره توليد
 -4محل اجرای طرح  :شيراز(لپويي)-فراشبند(دهرم) -فيروزآباد-سپيدان(صادق آباد)
 فسا(شيب کوه)-ممسني(فحليان) -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و  : )...طرح مذکور بايد ماهيانه  20000راس دام نرو ماده توليد نمايد تا پس از طي دوره
پروا 10000راس از دامهای نر توليدی صادر گردد .اگر با بهترين شرايط  ،درصد آبستني و زايش دامهای مولد را 80درصد در نظر بگيريم ،پس در هرماه نياز
به حداقل 25000راس دام ماده مولد مي باشد تا بتواند تعداد 20000راس بره يا بزغاله به دنيا بياورد .درنتيجه بايک محاسبه سر انگشتي نياز به 300000
راس دام ماده مولد بوده تا بتواند توليد بره يا بزغاله ماههای مختلف (20000راس درماه) راتامين نمايد .
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 120000 :راس

