خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :احداث پایانه صادراتي
زير بخش  :صنعت صادرات

 - 2بخش  :صنعت
 -3خدمات  /توليدات  :احداث پايانه صادراتی
 -4محل اجراي طرح  :شهرستان الرستان

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
زمين  100000متر مربع – کل زيربنا  410850متر مربع  -آب به ميزان  30000متر مکعب در سال – گاز به ميزان  150000متر مکعب در سال – برق
با توان  800کيلووات

 – 6ظرفيت توليد ساالنه :
صادرات محصوالت کشاورزي  30000تن در سال – صادرات محصوالت خرما و فرآورده هاي مربوطه  15000تن در سال – صادرات محصوالت متفرقه
 3000تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 100درصد
درصد

 – 9کل زمان مورد نياز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :

بلی

 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ خير مجوزهاي قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزي  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ خير قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خيرخير
 قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟خير
 با پيمانکار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟خير
 تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شرکتهاي 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

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

2

سرمايه ثابت
سرمايه در گردش

2

کل سرمايه گذاري

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  -ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  0/172ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  0/585 :ميليون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  28/88 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4/25 :سال

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

توسعه و تکميل

تاسيس 

صندوق پستی :
فاکس :
خصوصی 

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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :توليد پلي اتيلن سبک و سنگين و خطي
زير بخش  :پلیمر و پتروشیمی

 - 2بخش  :صنعت
 -3خدمات  /تولیدات  :تولید پلی اتیلن سبک و سنگین و خطی
 -4محل اجراي طرح  :شهرستان کازرون

 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...
در اين پروژه کل ظرفیت تولید  300هزار تن است .حدود  175هزار تن( )58%از آن به تولید  HDPEو 125هزارتن( )42%به تولید  LLDPEاختصاص
يافته است

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  300 :هزارتن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  79 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  75درصد بازار خارجی پیش بینی شده  25درصد – 9کل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  4 :سال
 - 10وضعیت طرح :

بلی

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

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاري

مبالغ سرمايه گذاري شده

میلیون ريال

نرخ برابري

237621

39000

39000

2617317

2854938

معادل به میلیون يورو
67
6

73

39000

پول خارجی مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
يورو

4

10

273

340

277

350

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  273میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  45میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  18میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی -سال
 خالص ارزش فعلی  17/8 :میلیون يورو براي 20 نرخ بازگشت داخلی  20 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تكمیل

تاسیس 

 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی )  :شرکت پتروشیمی کازرون فعالیت جاري شرکت : آدرس  :تهران .بلوار آفريقا.خیابان نهم گاندي.ساختمان بازرگانی پتروشیمی صندوق پستی :فاکس 07142474924 :
 -تلفن 07142474920 :

پست الكترونیكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی 

info@kazerunpetro.ir
خصوصی 

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح 
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره) 

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :فراوردههای نفتي از گاز طبيعي
زير بخش  :گاز و نفت

 - 2بخش  :صنعت
 -3خدمات  /توليدات  :توليد فرآورده های نفتی
 -4محل اجرای طرح  :شهرستان سروستان

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
تامين زمين محل اجرای طرح از منابع طبيعی -روش توليد بصورت تبديل گاز به فراورده های نفتی می باشد

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  4562500 :بشکه

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 70درصد
 30درصد

 – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  3 :سال
 - 10وضعيت طرح :

خير

 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خيرخير
 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 ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خير -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خير

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

ميليون ريال

سرمايه ثابت

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش

470

كل سرمايه گذاری
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  398ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  -ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـ خالص ارزش فعلی  181 :ميليون يورو برای  3سال نرخ بازگشت داخلی  31 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5/2 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تکميل

تاسيس 

 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :سازمان صنعت و معدن و تجارت استان فارس فعاليت جاری شركت  :شركت بينالمللی  GTLناركنگانشيراز -خيابان چهل مقام -سازمان صنعت و معدن و تجارت فارس
 آدرس :فاكس 07132280634 :
07132280632
 -تلفن :

پست الکترونيکی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

imf@farsimt.ir
خصوصی 

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

صندوق پستی :

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :مونتاژ و توليد انواع کاميون
 - 2بخش :

صنعت

زير بخش  :تولید کامیون

 -3خدمات  /تولیدات  :مونتاژ و تولید انواع کامیون
 -4محل اجراي طرح  :استان فارس  -شهرستان الرستان
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و : )...
زمین  250000متر مربع – کل زيربنا  149960متر مربع  -آب به میزان  12000متر مکعب در سال – گاز به میزان  60000متر مکعب در سال – برق با
توان  8500کیلووات

6

ظرفیت تولید ساالنه  12000 :دستگاه

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پیش بیني شده  80درصد بازار خارجي پیش بیني شده  20درصد 9کل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  3 :سال
 - 10وضعیت طرح :

 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ خیر مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ خیر قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خیرخیر
 قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانکار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ خیرخیر
 تسهیالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلي -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون يورو

پول خارجي مورد نیاز

36

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاري

36

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي  --میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي  35306میلیون ريال معادل  1/003میلیون يورو ارزش دانش فني و تخصصي خارجي  --میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخلي  60میلیون ريال معادل 0/002سال
 خالص ارزش فعلي  6/083 :میلیون يورو براي نرخ بازگشت داخلي  29/43 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5/03 :سال

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقي  /حقوقي ) : فعالیت جاري شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونیکي :
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

کل مبلغ به میلیون
يورو

توسعه و تکمیل

تاسیس 

صندوق پستي :

فاکس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امکان سنجي طرح
مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجي و غیره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :ایجاد پایانه صادراتي ( فاز اول )
زير بخش  :صادرات – واردات

 - 2بخش  :صنعت

 -3خدمات  /توليدات  :تخليه و بارگيری – سردخانه و انبار کاالی صادراتی و وارداتی
 -4محل اجرای طرح  :شهرستان شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
زمين محل اجرای طرح از محل اراضی صورت گرفته و تامين اب  ،برق و سوخت صورت پذيرفته است

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  750000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 65درصد
 35درصد

 – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :

بلی

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

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاری شده

پول خارجی مورد نياز

0.6

کل مبلغ به ميليون
يورو

-

2

-

معادل به ميليون يورو

ميليون ريال

نرخ برابری

سرمايه ثابت

2500

3860

سرمايه در گردش

3860

3860

کل سرمايه گذاری

6360

1

3860

1.6

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  -ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  -ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـ خالص ارزش فعلی  2/1 :ميليون يورو برای  3سال نرخ بازگشت داخلی  26 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

توسعه و تكميل

تاسيس 

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی )  :شرکت پيشگام نوين اقتصاد انديشه فعاليت جاری شرکت :شيراز -خيابان چهل مقام -سازمان صنعت و معدن و تجارت فارس
 آدرس :فاکس 07132280634 :
07132280632
 -تلفن :

پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

imf@farsimt.ir
خصوصی 

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

صندوق پستی :

2

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح  :الياف پلياستر
زير بخش  :پتروشیمی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /تولیدات  :الیاف پلیاستر
 -4محل اجراي طرح  :آباده-جهرم
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  7000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده -بازار خارجی پیش بینی شده

 85درصد
 15درصد

 – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  2 :سال
 - 10وضعیت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادي 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 شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون يورو

پول خارجی مورد نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

سرمايه در گردش
3

كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  -میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  -میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  1/88 :میلیون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  28 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3/5 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونیكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكمیل

تاسیس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :انواع مخازن تحت فشار -اسکلت فلزی -تجهيزات پاالیشگاهي
زير بخش  :تجهیزات پااليشگاهی

 - 2بخش  :صنعت و معدن

 -3خدمات  /تولیدات  :انواع مخازن تحت فشار -اسکلت فلزی -تجهیزات پااليشگاهی
 -4محل اجرای طرح  :فیروزآباد
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  10000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده -بازار خارجی پیش بینی شده

 100درصد
 0درصد

 – 9كل زمان مورد نیاز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری )  3 :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 مشاركت با شريك 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 شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به میلیون يورو

پول خارجی مورد نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

سرمايه در گردش
8.7

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  -میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  -میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  6/22 :میلیون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  34 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

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

توسعه و تکمیل

تاسیس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غیره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :انواع واگنهای باربری و مسافربری و تجهيزات ریلي
زير بخش  :تجهیزات ريلی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /تولیدات  :انواع واگنهای باربری و مسافربری و تجهیزات ريلی
 -4محل اجرای طرح  :شیراز-آباده
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  :انواع واگن  450دستگاه -تجهیزات ريلی  20000تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده -بازار خارجی پیش بینی شده

 100درصد
 0درصد

 – 9كل زمان مورد نیاز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری )  3 :سال
 - 10وضعیت طرح :

 امكان 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 مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانكار 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 شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به میلیون يورو

پول خارجی مورد نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

سرمايه در گردش
27

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  -میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  -میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  22/64 :میلیون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  35 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونیكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكمیل

تاسیس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجی و غیره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :انيدرید مالئيک
زير بخش  :پتروشیمی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /تولیدات  :انیدريد مالئیک
 -4محل اجراي طرح  :المرد
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  15000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده -بازار خارجی پیش بینی شده

 75درصد
 25درصد

 – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  3 :سال
 - 10وضعیت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريک داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادي 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 شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون يورو

پول خارجی مورد نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

سرمايه در گردش
22

كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  -میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  -میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  0/32 :میلیون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  36 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونیكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكمیل

تاسیس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :بلوک بتني AAC
زير بخش  :مصالح ساختمانی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /توليدات  :بلوک بتنی AAC
 -4محل اجراي طرح  :آباده
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  165000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 80درصد
 20درصد

 – 9كل زمان مورد نياز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزي  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
8.7

كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  -ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  -ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  4/92 :ميليون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  30 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :تایر و تيوپ موتور سيکلت
زير بخش :تولید تاير

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /تولیدات  :تاير و تیوپ موتور سیکلت
 -4محل اجراي طرح  :خرامه
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و : )...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  20000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  70 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پیش بیني شده -بازار خارجي پیش بیني شده

 100درصد
 0درصد

 – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  3 :سال
 - 10وضعیت طرح :

 امکان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانکار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ تسهیالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون يورو

پول خارجي مورد نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

سرمايه در گردش
10

كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي  -میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي  -میلیون يورو ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـسال
 خالص ارزش فعلي  5/05 :میلیون يورو براي نرخ بازگشت داخلي  32 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقي  /حقوقي ) : فعالیت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الکترونیکي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تکمیل

تاسیس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امکان سنجي طرح
مجوزهاي قانوني ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجي و غیره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :تراورس بتني
زير بخش  :مصالح ساختمانی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /توليدات  :تراورس بتنی
 -4محل اجراي طرح  :استان فارس
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  200000 :مگاوات

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

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 9كل زمان مورد نياز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزي  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
1

كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  -ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  -ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  1/30 :ميليون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  30 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :توليد انواع تراکتور
زير بخش  :تجهیزات کشاورزی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /تولیدات  :تولید انواع تراکتور
 -4محل اجرای طرح  :مرودشت
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايي  ،نحوه تولید و : )...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  50000 :دستگاه

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  80 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پیش بیني شده -بازار خارجي پیش بیني شده

 100درصد
 0درصد

 – 9کل زمان مورد نیاز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری )  3 :سال
 - 10وضعیت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزی  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهیالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به میلیون يورو

پول خارجي مورد نیاز

کل مبلغ به میلیون
يورو

سرمايه در گردش
36

کل سرمايه گذاری

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي  -میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي  -میلیون يورو ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـسال
 خالص ارزش فعلي  12/23 :میلیون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  32 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  5 :سال

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقي  /حقوقي ) : فعالیت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونیكي :
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

توسعه و تكمیل

تاسیس

صندوق پستي :
فاکس :
خصوصي

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غیره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :توليد آبغوره ،شيره انگور و فرآورده های جانبي
 - 2بخش  :صنعت

زير بخش  :آبمیوهجات

 -3خدمات  /تولیدات  :تولید آبمیوه
 -4محل اجراي طرح  :بوانات -اقلید -شیراز -فیروزاباد -آباده -ممسنی
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...
اشتغال پیشبینیشده۱۰ :

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  ۱5۰۰ :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  ۱۰۰ :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  6۰درصد بازار خارجی پیش بینی شده  4۰درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  3 :سال
 - ۱۰وضعیت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادي 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 شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -۱۱ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون يورو

سرمايه در گردش

كل سرمايه گذاري

۰.6

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلیمیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیمیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
میلیون يورو براي
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  ۱8 :درصدسال
 -دوره بازگشت سرمايه :

اطالعات كلي طرح
 -۱2نوع طرح:
 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونیكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

پول خارجی مورد نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

توسعه و تكمیل

تاسیس

صندوق پستی :

فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :توليد همزمان برق و بخار
زير بخش  :تجهیزات نیروگاهی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /تولیدات  :تولید همزمان برق و بخار
 -4محل اجراي طرح  :استان فارس
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  200000 :مگاوات

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  80درصد بازار خارجی پیش بینی شده  20درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  2 :سال
 - 10وضعیت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادي 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 شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون يورو

پول خارجی مورد نیاز

كل مبلغ به میلیون
يورو

سرمايه در گردش
9

كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  -میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  -میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  3/72 :میلیون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  32 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونیكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكمیل

تاسیس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :چيني آالت بهداشتي
زير بخش  :لوازم خانگی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /توليدات  :چينی آالت بهداشتی
 -4محل اجراي طرح  :آباده
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  10000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 90درصد

 80درصد
 20درصد

 – 9كل زمان مورد نياز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري )  3 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزي  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستی از دانش فنی  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
10

كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  -ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  -ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  5/57 :ميليون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  30 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقی  /حقوقی ) : فعاليت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :داروهای جامد و مایع
زير بخش  :ساخت دارو

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /توليدات  :داروهای جامد و مايع
 -4محل اجرای طرح  :شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  7500 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  20 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده -بازار خارجي پيش بيني شده

 70درصد
 30درصد

 – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  3 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
16

كل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي  -ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلي  -ميليون يورو ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ـسال
 خالص ارزش فعلي  0/91 :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  29 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  2/5 :سال

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

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستي :
فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :سنگبری صادراتي
زير بخش  :مصالح ساختمانی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /توليدات  :سنگبری صادراتی
 -4محل اجرای طرح  :خرمبيد -بوانات
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  65000 :تن

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

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  40درصد بازار خارجی پيش بينی شده  60درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :

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

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

سرمايه در گردش

كل سرمايه گذاری

3

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  -ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  -ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  2/18 :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  32 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  2 :سال

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

كل مبلغ به ميليون
يورو

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :کنستانتره سنگ آهن
زير بخش  :کانی فلزی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /توليدات  :کنستانتره سنگ آهن
 -4محل اجرای طرح  :خرمبيد
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  1400000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 100درصد

 100درصد
 0درصد

 – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  3 :سال
 - 10وضعيت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ مجوزهای قانونی ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ 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 ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

پول خارجی مورد نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

سرمايه در گردش
55

کل سرمايه گذاری

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی  -ميليون يورو ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی  -ميليون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ ميليون يوروميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  25/18 :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلی  34 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4 :سال

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

توسعه و تكميل

تاسيس

صندوق پستی :
فاکس :
خصوصی

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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسيان (شهرستان المرد)
 - 2بخش  :صنعت

زير بخش  :منطقه ويژه صنايع انرژی بر

 -3خدمات  /توليدات  :منطقه ويژه صنايع انرژی بر
 -4محل اجرای طرح  :شهرستان المرد
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و : )...
اشتغال پيشبينيشده640 :

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  750000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  65درصد بازار خارجي پيش بيني شده  35درصد – 9كل 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 ؟ مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،سهميه ارزی  ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ تسهيالت زيربنايي ( برق رساني ،آب رساني مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ فهرستي از دانش فني  ،ماشين آالت  ،تجهيزات و همچنين شركتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشين آالت  ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
شرح
سرمايه ثابت

ميليون ريال

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون يورو

سرمايه در گردش

كل سرمايه گذاری

45

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجي ميليون يوروميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
 خالص ارزش فعلي  21500 :ميليون يورو برای نرخ بازگشت داخلي  26/20 :درصدسال
 -دوره بازگشت سرمايه :

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

پول خارجي مورد نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

تاسيس

 خالصه وضعيت شركت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونيكي :
 -ساختار قانوني شركت  :دولتي

توسعه و تكميل

صندوق پستي :

فاكس :
خصوصي

لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكان سنجي طرح
مجوزهای قانوني ( جواز تاسيس  ،مجوز سرمايه گذاری خارجي و غيره)

 -1عنوان طرح  :تولید کیسه های اسپتیک
زير بخش :

 - 2بخش  :بسته بندی محصوالت
 -3خدمات  /توليدات  :کيسه های اسپتيک
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی جهرم

 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايي  ،نحوه توليد و  : )...روش های سترون سازی مواد بسته بندی را در سيستم های بسته بندی اسپتيک
شامل استفاده از بخار خيلي داغ سوپر هيت  ،استفاده از هوای خشک داغ  ،استفاده از تشعشع گاما  ،استفاده از آب اکسيژنه  ،استفاده مدام از آب اکسيژنه و
گرما  ،استفاده توام از آب اکسيژنه و نور ماوراء بنفش  ،شهرستان جهرم با توجه به نزديکي به بنادر جنوبي و مراکز تأمين مواد اوليه استعداد الزم برای توسعه
و ايجاد ارزش افزوده حاصل از توليد اين محصوالت در اين شهرستان وجود دارد .
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  5000 :تن

 -7دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  50 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پيش بيني شده  100درصددرصد
 بازار خارجي پيش بيني شده – 9کل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان 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 شريک داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خيرخير
 قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ با پيمانکار 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

ميليون ريال

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاری

96/917

125/632

222/549

مبالغ سرمايه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به ميليون
يورو

 45/000ريال

1 /8

 45/000ريال

4 /1

 45/000ريال

پول خارجي مورد
نياز

کل مبلغ به ميليون
يورو

2 /3

ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجيميليون يورو
0/921
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخليميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجيميليون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخليسال
ميليون يورو برای 10
6/4
 خالص ارزش فعلي :درصد
 نرخ بازگشت داخلي 37 : 4/2سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

 -12نوع طرح:

ايجادی

 خالصه وضعيت شرکت : نام ( اشخاص حقيقي  /حقوقي ) : فعاليت جاری شرکت : آدرس : تلفن :پست الکترونيکي :
 -ساختار قانوني شرکت  :دولتي

تاسيس

توسعه و تکميل

√

صندوق پستي :

فاکس :
خصوصي

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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :توليد اوره و آمونياک
 - 2بخش :

صنعت

زير بخش  :تولیدات شیمیايی

 -3خدمات  /تولیدات  :تولید اوره و آمونیاک
 -4محل اجراي طرح  :استان فارس  -شهرستان الرستان
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...
زمین  350000متر مربع – زيربنا  74600متر مربع – آب مورد نیاز 16335000متر مکعب در سال – گاز مورد نیاز  1227000000متر
مکعب بعنوان خوراک و  158400000متر مکعب بعنوان انرژي – توان برق مورد نیاز  30مگاوات ( برق مصرفی از طريق نیروگاه قابل تاسیس
در خود کارخانه تامین خواهد شد ) .

 – 6ظرفیت تولید ساالنه :
کالً  2100000تن ( اوره صادراتی  1575000تن  -اوره داخلی  399000تن – آمونیاک صادراتی  105000تن – آمونیاک داخلی 21000
تن )
وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  40درصد بازار خارجی پیش بینی شده  60درصد – 9کل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  5 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ خیر مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ خیر قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ خیر با پیمانکار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ خیر تسهیالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ خیر فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

مبالغ سرمايه گذاري شده
میلیون ريال

نرخ برابري

سرمايه ثابت

معادل به میلیون
يورو

پول خارجی مورد
نیاز

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاري

کل مبلغ به میلیون
يورو
312
312

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  205/38میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  990500میلیون ريال معادل  28/15میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  5/3میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی معادل --سال
 خالص ارزش فعلی  61/67 :میلیون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  28/29 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4/44 :سال

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

توسعه و تکمیل

تاسیس 

صندوق پستی :

فاکس :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

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

خصوصی

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :پتروشيمي کازرون(توليد پلي استال)
زير بخش  :پلیمر و پتروشیمی

 - 2بخش  :صنعت
 -3خدمات  /تولیدات  :پلی استال
 -4محل اجراي طرح  :شهرستان کازرون

 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...
در اين پروژه از  20هزار تن ظرفیت تولیدي ساالنه10 ،هزارتن به صادرات و 10هزارتن براي فروش داخل اختصاص خواهد يافت .ظرفیت تولید
در سال اول 60درصد بوده که در سال دوم به 75درصد می رسد .اين رقم در سال سوم به  90درصد افزايش يافته و نهايتا در سال چهارم به
ظرفیت کامل خواهد رسید.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه 20 :هزار تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل :

 75درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  50درصد بازار خارجی پیش بینی شده  50درصد – 9کل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  3 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلیبلی
 مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟خیر
 قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟بلی
 قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ بلی تسهیالت زيربنايی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خیر

بلی

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

کل سرمايه گذاري

مبالغ سرمايه گذاري شده

معادل به میلیون
يورو

میلیون ريال

نرخ برابري

429669

39000

11

472044

39000

12

42375

39000

پول خارجی مورد
نیاز

کل مبلغ به میلیون
يورو

73

84

85

97

1

12

13

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  73میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  5میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی  8میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی  -میلیون يورو خالص ارزش فعلی  39 :میلیون يورو براي  20سال نرخ بازگشت داخلی  11 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  6 :سال

اطالعات کلي طرح
 -12نوع طرح:

تاسیس 

 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی )  :شرکت پتروشیمی کازرون فعالیت جاري شرکت : آدرس  :تهران .بلوار آفريقا.خیابان نهم گاندي.ساختمان بازرگانی پتروشیمی صندوق پستی :فاکس 07142474924 :
 تلفن 07142474920 :info@kazerunpetro.ir
پست الكترونیكی :
خصوصی 
 ساختار قانونی شرکت  :دولتیلطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح 
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره) 

توسعه و تكمیل

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :آب اکسيژنه
زير بخش :

 - 2بخش :
 -3خدمات  /توليدات  :توليدی –شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  3000مترمربع
مواداوليه آب مقطر – اسيد سولفوريک
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  1200 :متر مکعب

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

درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) :

2.1سال

 - 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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.53

0.67

0.53

0.74

0.134
0.07

سرمايه در گردش

0.204

كل سرمايه گذاری

0.07

ميليون يورو
0.5025
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.134ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی0.03ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 0ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 45 : -دوره بازگشت سرمايه  2.1 :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  :آلياژ PCABS
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  5000مترمربع
مواداوليه پلی كربنات –پليمرABS
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  5000 :تن در سال

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

 80درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2.3 :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

0.675
1.79

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

2.465

كل سرمايه گذاری

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

2.638

3.37

2.638

1.79
5.15

 2.36ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.675ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.338ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 43: -دوره بازگشت سرمايه  2.2 :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  :پروفيل پالستيک
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :شيميايی و پليمری

 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی وپليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  2000مترمربع
مواد اوليه -PVCپيگمنت-كربنات كلسيم
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  450 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 90 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  3.3 :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

0.155

سرمايه ثابت

0.075

سرمايه در گردش

كل سرمايه گذاری

پول خارجی مورد
نياز
0.56

كل مبلغ به ميليون
يورو
0.715
0.075

0.56

0.23

0.79

 0.525ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.155ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.035ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 30 : 3.3سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

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  :پلي استايرن انبساطي ضد آتش
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :شيميايی و پليمری

 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  4500مترمربع
مواداوليه :گرانول پلی استايرن انبساطی
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  4000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  90 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.8 :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

0.352

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.408

1.76

0.66

كل سرمايه گذاری

0.66
1.408

1.012

2.42

 1.23ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.352
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.088
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  52 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  1.8 :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  :گوني پلي پرو پيلن
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :شيميايی و پليمری

 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 4000:مترمربع
مواداوليه :گرانول پلی پروپيلن
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  4000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 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

0.324

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.326

1.4566

0.77

كل سرمايه گذاری

0.77
1.326

1.094

2.22

ميليون يورو
1.134
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.324ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.081
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 34 : 2.8سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

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 :لوله پلي اتيلن
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  4000مترمربع
مواد اوليه گرانول پلی اتيلن سنگين – كربن بالک
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2000 :تن در سال

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

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

0.186

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.757

0.943

0.4

كل سرمايه گذاری

0.4
0.757

0.586

1.34

ميليون يورو
0.66
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.186ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.047
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 0ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 37 : -دوره بازگشت سرمايه  2.6 :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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :فيلم پالستيک چند اليه
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  3000متر مربع
مواد اوليه پلی اتيلن سبک وسنگين –پلی پروپيلن
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  300 :تن در سال

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

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) :

1.2سال

 - 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

0.126

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.504

0.63

0.110

كل سرمايه گذاری

0.114
0.504

0.24

0.744

ميليون يورو
0.41
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.126
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.063ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 38 :سال
 -دوره بازگشت سرمايه 2.5

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  :پلي اتر پلي ال
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :شيميايی و پليمری

 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  8000مترمربع
مواداوليه اكسيد اتيلين –اكسيد پروپيلين
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  7000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  95 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلیدر حال انجام است
 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

0.356

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.224

1.58

1.78

كل سرمايه گذاری

1.78
1.224

2.136

3.36

ميليون يورو
1.185
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.356ميليون يورو
0.168
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 0سال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  42 :درصدسال
 -دوره بازگشت سرمايه 2.3

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  :پلي وينيل الكل
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :شيميايی و پليمری

 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  5000:مترمربع
مواد اوليه :پلی وينيل استات –اسيد سولفوريک
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  1000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  90 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 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 ؟ 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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.77

2.35

0.58

سرمايه در گردش

0.17

كل سرمايه گذاری

0.17
1.77

0.75

2.52

ميليون يورو
1.645
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.58ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.1175
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 42 : -دوره بازگشت سرمايه  2.3 :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  :توليد کامپوزيتهای پلي آميد
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی وپليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 4000مترمربع
مواداوليه پلی آميد –الياف شيشه
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  3000 :تن در سال

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

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

0.19

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.532

0.722

0.95

كل سرمايه گذاری

0.95
0.532

1.14

1.672

ميليون يورو
0.5
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.19
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.0361
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 0ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 50 : -دوره بازگشت سرمايه  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 شيميايي کامل NPK
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :شيميايی پليمری
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  4000متر مربع
مواد اوليه اوره –سولفات آمونيوم – كلر و پتاسيم و.......
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  10000 :تن درسال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده -بازار خارجی پيش بينی شده

 95درصد

0درصد
 100درصد

 – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) :

2.1سال

 - 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

0.18

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.743

0.923

0.65

كل سرمايه گذاری

0.65
0.743

0.83

1.57

ميليون يورو
0.7
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.18
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.043
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 40درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  2.5 :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 سوپر فسفات تريپل
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 4000متر مربع
مواد اوليه سنگ معدن فسفات –اسيد سولفوريک –اسيد فسفريک
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  10000 :تن در سال

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

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده 0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.8 :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

0.2

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.968

1.16

0.968

1.55

0.38

0.38

كل سرمايه گذاری

0.58

 0.87ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.2ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 0.092ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 0سال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 44 : -دوره بازگشت سرمايه  2.25سال

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  :فوم عايق صدا ازپلي اورتان
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :شيميايی و پليمری

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  5000مترمربع
مواد اوليه پلی ال –ايزو سيانات – ورق آلومينيوم
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 180000 :متر مربع در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  95 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

2.12

2.63

0.51

سرمايه در گردش

0.93

كل سرمايه گذاری

0.93
2.12

1.44

3.56

ميليون يورو
1.9
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.51
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.22ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 38درصد
 نرخ بازگشت داخلی :سال
 -دوره بازگشت سرمايه 2.5

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  :اتيلين آمينها
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 6000
مواد اوليه :آمونياک –اتيلين دی كلرايد-سود
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  10000 :تن در سال

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

 95درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  3 :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

4.1

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

16.32

20.42

1.9

كل سرمايه گذاری

1.9
16.32

6

22.32

ميليون يورو
15.315
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
4.1
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
1
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  50 :درصدسال
 -دوره بازگشت سرمايه 2

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  :توليد گازهای اکسيژن –نيتروژن و آرگون
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 5000
مواد اوليه :هوا

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  :اكسيژن -2160000:نيتروژن  - 1440000:آرگون  43200:مترمکعب در سال

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

100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد50درصد
 بازار خارجی پيش بينی شده – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

نرخ برابری

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

2.54

8.73

11.27

2.74

8.73

معادل به ميليون
يورو

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

0.2

كل سرمايه گذاری

0.2
11.47

ميليون يورو
8.064
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
2.254
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.666
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 0سال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 25درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  4 :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  :توليد لوح فشرده
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :شيميايی و پليمری

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 2000:متر مربع
مواد اوليه :پلی كربنات – رزين اكرليک
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 14000000 :حلقه در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  95 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.6

2

0.4

سرمايه در گردش

0.1

كل سرمايه گذاری

0.1
1.6

0.5

2.1

ميليون يورو
1.5
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.4ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.1
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی :47 2.1سال
 -دوره بازگشت سرمايه :

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  :آنيدريد اسيد
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :شيميايی و پليمری

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 9000مترمربع
مواد اوليه اسيد استيک – متانول –منو اكسيد كربن – نرمال بوتيل استات
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 10000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  95 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2.8 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

8.13

10.13

2

سرمايه در گردش

0.47

كل سرمايه گذاری

0.47
8.13

2.47

10.6

 7.6ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 2ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.53ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 41درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  2.4 :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  :رنگهای پايه آبي
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  3000:متر مربع
مواد اوليه :رنگ ئانه های معدنی
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  3000 :تن در سال

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

 80درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.4 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

2.31

2.88

0.57

سرمايه در گردش

0.63

كل سرمايه گذاری

0.63
2.31

1.2

3.51

ميليون يورو
2.16
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.57
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.15
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 62 : -دوره بازگشت سرمايه  1.6 :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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :الياف آکريليک
زير بخش  :شيميايی و پليمری

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 4000:متر مربع
مواد اوليه :اكيريلو نيتريل –دی متيل اكريالت –دی متيل فرمايد
 – 6ظرفيت توليد ساالنه 40000 :م تن در سال

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

 90درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  4 :سال
 - 10وضعيت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلیدبلی
 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

29.8

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

119.4

149.2

11.62

كل سرمايه گذاری

11.62
119.4

41.42

160.8

 112ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 29.8ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
7.4
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  62 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  1.6 :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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :الياف پلي پرو پيلن
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع نساجی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت 4500 :متر مربع
مواداوليه  :پلی پروپيلن
 – 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  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.72

2.12

1.72

3.78

0.4

سرمايه در گردش

1.66

1.66

كل سرمايه گذاری

2.06

ميليون يورو
1.6
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.4
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.12
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 53درصد
 نرخ بازگشت داخلی :سال
 -دوره بازگشت سرمايه 1.8

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  :حوله وپارچه حوله ای
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع نساجی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ميژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت  300:مترمربع
مواد اوليه :الياف پنبه
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  120 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.88

1.1

0.22

سرمايه در گردش

0.07

كل سرمايه گذاری

0.07
0.88

0.29

1.17

ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.825ميليون يورو
0.22
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.055
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 32 : -دوره بازگشت سرمايه 3.1 :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  :چرم و سالمبور
زير بخش  :صنايع پوشاک و نساجی

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  2500مترمربع
مواد اوليه پوست گوسفند و بز
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  400،000 :فوت مربع در سال

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

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 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

0.228

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.532

0.76

0.12

كل سرمايه گذاری

0.12
0.532

0.88

0.88

ميليون يورو
0.532
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.228
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 0.038سال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 50 : -دوره بازگشت سرمايه  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  :توليد فنر تخت اتومبيل
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع ماشين و قطعه سازی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  3000متر مربع
مواد اوليه فوالد فنری – ساچمه و ...
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  1100 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  50 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.8 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.16

1.46

0.3

سرمايه در گردش

0.15

كل سرمايه گذاری

0.15
1.16

0.45

1.61

ميليون يورو
1
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.3
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.06
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 31درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  3.2 :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  :توليد پمپ وشير هيدروليک
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع ماشين و قطعه سازی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  2500 :متر مربع
مواد اوليه  :فوالد آلياژی
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  :پمپ هيدروليک  10000شير هيدروليک 50000

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  78 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  2.1 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.57

0.97

0.2

سرمايه در گردش

0.5

كل سرمايه گذاری

0.5
0.57

0.7

1.47

 0.7ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.2ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0.070
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  63 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  1.5 :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  :پلوس خودرو
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع ماشين و قطعه سازی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  2500 :متر مربع
مواد اوليه  :فوالد آلياژی
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  30000 :عدد در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  85 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.7 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.76

0.96

0.2

سرمايه در گردش

0.10

0.1

كل سرمايه گذاری

0.76

0.3

1.06

ميليون يورو
0.72
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.2
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.04ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 42درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  2.3 :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  :پوشک کامل بچه
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع سلولزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  2000 :مترمربع
مواد اوليه  :خمير پالپ  ،تيشو و ....
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  500،000 :بسته در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  80 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) 1.6 :

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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.86

1.01

0.15

سرمايه در گردش

0.07

كل سرمايه گذاری

0.07
0.86

0.22

1.08

ميليون يورو
0.75
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.2ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.06
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 38درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  2.6 :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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :پاکت کاغذی سيمان
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع سلولزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  4000 :مترمربع
مواد اوليه  :كاغذ كرافت  ،نوار پالستيک  ،چسب كاغذ
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  15000000 :عدد در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  80 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.9 :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

0.34

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.377

1.717

1.377

1.99

0.27

0.27

كل سرمايه گذاری

0.61

1.3ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.34
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.077
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 0.13ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 46درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  2.1 :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  :توليد خمير کاغذ از ضايعات کشاورزی
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع سلولزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  8000 :مترمربع
مواد اوليه  :كاه و ساقه گندم  ،سود  ،كربنات سديم و...
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  20000 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.1 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

3.68

4.6

0.92

سرمايه در گردش

1.28

كل سرمايه گذاری

1.28
3.68

2.2

5.88

ميليون يورو
3.45
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.92
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.23ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  61 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  1.6 :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

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :توليد پودر قهوه
زير بخش  :صنايع سلولزی

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  2500 :مترمربع
مواد اوليه  :دانه قهوه
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  ( 3000 :تن در سال )

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 0 :

درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.3 :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

0.152

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.608

0.76

1.34

كل سرمايه گذاری

1.34
0.608

1.492

2.1

ميليون يورو
0.76
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.152ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.038ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 0ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 40درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  2.416 :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  :توليد گلوتن از آرد گندم
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع غذايی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  2500 :متر مربع
مواد اوليه  :آرد گندم

 – 6ظرفيت توليد ساالنه  1500 :تن درسال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) 1.3 :

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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.52

1.9

0.38

سرمايه در گردش

0.13

كل سرمايه گذاری

0.13
1.52

0.513

2.03

ميليون يورو
1.4
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.38
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.12
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 0.144ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 31درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  3.2 :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  :توليد نشاسته از گندم
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع سلولزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منتطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  3000 :متر مربع
مواد اوليه  :گندم
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  600 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.49

0.61

0.12

سرمايه در گردش

0.118

كل سرمايه گذاری

0.118
0.49

0.238

0.728

ميليون يورو
0.46
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.12
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.03
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 0ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 64 : -دوره بازگشت سرمايه  3 :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  :توليد قوطي فلزی کنسرو و کمپوت
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع سلولزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  4000 :مترمربع
مواد اوليه  :ورق حلب قلع اندود
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  9،000،000 :عدد در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.80 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1.04

1.3

0.26

سرمايه در گردش

0.16

كل سرمايه گذاری

0.16
1.04

0.42

1.46

ميليون يورو
0.975
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.26
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.065
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  32 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3 :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  :توليد آرد سوخاری
زير بخش  :صنايع سلولزی

 - 2بخش  :صنعتی
 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  2500 :متر مربع
مواد اوليه  :آرد ستاره
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  300 :تن در سال

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

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  0.82 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.4

0.5

0.1

سرمايه در گردش

0.04

كل سرمايه گذاری

0.04
0.4

0.14

0.54

ميليون يورو
0.375
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.1ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 0.025ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  50 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  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  :توليد کمپوت ميوه
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع سلولزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  5000 :متر مربع
مواد اوليه  :ميوه تازه و شکر
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  10،000،000 :قوطی در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  95 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.7 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

1

1.25

0.25

سرمايه در گردش

0.9

كل سرمايه گذاری

0.9
1

1.15

2.15

ميليون يورو
0.93
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.25
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.07
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 87درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  1.17 :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  :فرآوری و بسته بندی آجيل و خشكبار
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع سلولزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطق ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  5000 :متر مربع
مواد اوليه  :اجيل و خشکبار
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  1580 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.2 :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

3.24

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

12.96

16.2

1.25

كل سرمايه گذاری

1.25
12.96

4.49

17.45

ميليون يورو
12.15
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 3.24ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.81
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 118درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  0.9 :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  :بسته بندی مواد غذايي ( حبوبات و ادويه )
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع غذايی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  3000 :مترمربع
مواد اوليه  :حبوبات و ادويه
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2160 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری ) :

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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.54

0.67

0.54

1.39

0.13

سرمايه در گردش

0.72

0.72

كل سرمايه گذاری

0.85

ميليون يورو
0.5
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.13
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.04
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
0
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 91درصد
 نرخ بازگشت داخلی :سال
 -دوره بازگشت سرمايه 1.0

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  :توليد سرکه صنعتي
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع سلولزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  2500 :متر مربع
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  1500 :تن در سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 9كل زمان مورد نياز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهای تجاری )  1.3 :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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

0.42

0.52

0.1

سرمايه در گردش

0.056

كل سرمايه گذاری

0.056
0.42

0.156

0.576

ميليون يورو
0.35
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.1
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی 07.ميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  48 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  2.1 :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  :الياف شيشه( تيشو)
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع كانی غير فلزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويزه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  10000 :متر مربع
مواد اوليه  :پودر سيليس  ،كربنات سديم  ،كربنات پتاسيم و...
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  2000 :تن بر سال

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  95 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  0درصد بازار خارجی پيش بينی شده  100درصد – 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 ؟ 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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

4

5

1

سرمايه در گردش

0.184

كل سرمايه گذاری

0.184
4

1.184

6.184

ميليون يورو
3.75
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
1
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.25
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : 42درصد
 نرخ بازگشت داخلی : -دوره بازگشت سرمايه  2.3 :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  :توليد بتن سبک
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع كانی غير فلزی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويژه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  6500 :متر مربع
مواد اوليه  :سيمان  ،ماسه  ،آب
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  60000 :متر مکعب

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 ) 1.1

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

0.804

سرمايه در گردش

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

3.216

4.02

0.213

كل سرمايه گذاری

0.213
3.226

1.017

4.233

ميليون يورو
3.015
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 0.804ميليون يورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.201
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی :درصد
 نرخ بازگشت داخلی 34 : -دوره بازگشت سرمايه  3.1 :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  :نيروگاه برق مولد کوچک ( مولدهای کوچک )
 - 2بخش  :صنعتی

زير بخش  :صنايع انرژی

 -3خدمات  /توليدات  :توليدی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ويزه اقتصادی شيراز
 -5شرح پروژه ( زمين  ،ساختمان  ،تاسيسات زيربنايی  ،نحوه توليد و : )...
مساحت زمين  365 :متر مربع
مواد اوليه  :گاز شهری  ،گازوييل ( دوگانه)
 – 6ظرفيت توليد ساالنه  5 :مگاوات بر ساعت

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل  100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پيش بينی شده  100درصد بازار خارجی پيش بينی شده  0درصد – 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 ؟ 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

پول خارجی مورد
نياز

كل مبلغ به ميليون
يورو

2.16

2.7

0.54

سرمايه در گردش

0.046

كل سرمايه گذاری

0.046
2.16

0.586

2.746

ميليون يورو
2.025
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجیميليون يورو
0.54
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلیميليون يورو
0.135
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیميليون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلیسال
ميليون يورو برای
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  28 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  3.5 :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  :تولید الستیک مصنوعی
زیر بخش :

 - 2بخش  :صنایع شیمیائی
 -3خدمات  /تولیدات  :الستیک مصنوعی
 -4محل اجراي طرح  :منطقه ویژه اقتصادي جهرم

 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و  : )...الستیک مصنوعی نوع جدیدي از الستیک ها می باشند  .الستیک هاي مصنوعی
بیشتر نسبت به نفت و روغن  ،مواد شیمیائی مشخص و اکسیژن مقاوم هستند و انعطاف پذیري خوبی در یک گستره دمایی وسیع دارند الستیک هاي
مصنوعی به هم بسپارهاي بوتادي ان – استیرن موسوم اند  .محصول به شدت پالستیک میشود و در رنگ هاي شیرابه اي قابل استفاده است .

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  50 :تن

 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  50 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100درصددرصد
 بازار خارجی پیش بینی شده – 9کل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  2 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟بله
 زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زیست و غیره ) اخذ شده است ؟ بله قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است ؟ خیرخیر
 قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟خیر
 با پیمانكار داخلی یا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟ قرارداد خرید ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خیربله

بله

 -11ساختار مالی:
شرح
سرمایه ثابت

سرمایه در گردش

کل سرمایه گذاري

میلیون ریال
63/658

115/070
178/728

مبالغ سرمایه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون
یورو

 45/000ریال

1/17

 45/000ریال

3 /3

 45/000ریال

پول خارجی مورد
نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو

2/13

میلیون یورو
0/388
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجیمیلیون یورو
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلیمیلیون یورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیمیلیون یورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 10سال
میلیون یورو براي
4
 خالص ارزش فعلی : 35درصد
 نرخ بازگشت داخلی :سال
 -دوره بازگشت سرمایه 4/3 :

 -12نوع طرح :ایجادي
 خالصه وضعیت شرکت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شرکت : آدرس : تلفن :پست الكترونیكی :
 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

تاسیس

توسعه و تكمیل

√

صندوق پستی :

فاکس :
خصوصی

مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاري خارجی و غیره)

 -1عنوان طرح  :تولید آدامس
زیر بخش  :خوراکی

 - 2بخش  :صنایع خوراکی و آشامیدنی
 -3خدمات  /تولیدات  :آدامس خوراکی
 -4محل اجراي طرح  :منطقه ویژه اقتصادي جهرم

 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و  : )...سده هاست که از آدامس براي تمیز کردن دهان یا خوشبو کردن تنفس استفاده
شده است  .آدامس به عنوان یکی از تنقالت با ویژگیهاي منحصر به فردش بازار مناسبی را به خود اختصاص داده است در کشور ما مصرف آدامس باال بوده
ولی متأسفانه تولید داخلی پاسخگو نمی باشد

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  3 :تن

 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل :

 100درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100درصددرصد
 بازار خارجی پیش بینی شده – 9کل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  2 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟بله
 زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟بله
 مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زیست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است ؟ خیرخیر
 قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟خیر
 با پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادي منعقد شده است ؟ تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهاي فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟ قرارداد خرید ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خیربله

بله

√

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :پکينگ و صنایع بسته بندی ( پلي اتيلن )
زیر بخش  :بسته بندی

 - 2بخش  :صنایع شیمیایی
 -3خدمات  /تولیدات  :تولید پک های بسته بندی
 -4محل اجرای طرح  :منطقه ویژه اقتصادی جهرم

 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زیربنایی  ،نحوه تولید و  : )...پلی اتیلن ترفتاالت یکی از معروفترین و پرمصرف ترین مواد پالستیک در جهان
است  ،این ماده جزء خانواده پلی استرهای گرما نرم خطی می باشد  .میزان رشد تولید و مصرف  PETدر کاربردهایی چون صنایع بسته بندی  ،ساخت بطری
 ،فیلم الیاف در جهان و ایران قابل مالحظه می باشد .

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  30 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل :

درصد

 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده  100درصددرصد
 بازار خارجی پیش بینی شده – 9کل زمان مورد نیاز برای پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری )  2 :سال
 - 10وضعیت طرح :
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟بله
 زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟بله
 مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است ؟ خیرخیر
 قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خیر تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ بله فهرستی از دانش فنی  ،ماشین آالت  ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟ قرارداد خرید ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خیربله

بله

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح

میلیون ریال
58/048

سرمایه ثابت

147/708

سرمایه در گردش

205/756

کل سرمایه گذاری

مبالغ سرمایه گذاری شده
نرخ برابری

معادل به میلیون
یورو

 45/000ریال

1

 45/000ریال

3 /7

 45/000ریال

پول خارجی مورد
نیاز

کل مبلغ به میلیون
یورو

2 /7

میلیون یورو
0/174
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجیمیلیون یورو
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلیمیلیون یورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجیمیلیون یورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 10سال
میلیون یورو برای
3
 خالص ارزش فعلی : نرخ بازگشت داخلی  31 :درصد -دوره بازگشت سرمایه  4/1 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:

ایجادی

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

تاسیس

توسعه و تکمیل

√

صندوق پستی :

فاکس :

 -ساختار قانونی شرکت  :دولتی

لطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امکان سنجی طرح
مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

خصوصی

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح  :پلياستال
زير بخش  :پتروشیمی

 - 2بخش  :صنعت و معدن
 -3خدمات  /تولیدات  :پلیاستال
 -4محل اجراي طرح  :المرد -فراشبند
 -5شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربنايی  ،نحوه تولید و : )...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه  20000 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل :
 -8فروش :
 بازار داخلی پیش بینی شده -بازار خارجی پیش بینی شده

 100درصد

 75درصد
 25درصد

 – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه ( از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري )  3 :سال
 - 10وضعیت طرح :

 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزي  ،محیط زيست و غیره ) اخذ شده است ؟ قرارداد مشاركت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است ؟ قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادي 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 شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ -قرارداد خريد ماشین آالت  ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟

ساختار مالي
 -11ساختار مالی:
شرح
سرمايه ثابت

میلیون ريال

مبالغ سرمايه گذاري شده
نرخ برابري

معادل به میلیون يورو

پول خارجی مورد نیاز

سرمايه در گردش
كل سرمايه گذاري

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی  -میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی  -میلیون يورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی ـ میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی ـسال
 خالص ارزش فعلی  31/99 :میلیون يورو براي نرخ بازگشت داخلی  36 :درصد -دوره بازگشت سرمايه  4 :سال

اطالعات كلي طرح
 -12نوع طرح:
 خالصه وضعیت شركت : نام ( اشخاص حقیقی  /حقوقی ) : فعالیت جاري شركت : آدرس : تلفن :پست الكترونیكی :
 -ساختار قانونی شركت  :دولتی

توسعه و تكمیل

تاسیس

صندوق پستی :
فاكس :
خصوصی

لطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرماييد
مطالعه امكان سنجی طرح
مجوزهاي قانونی ( جواز تاسیس  ،مجوز سرمايه گذاري خارجی و غیره)

كل مبلغ به میلیون
يورو

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه:

 -1عنوان پروژه :فرآورده های نفتي از گاز طبيعي ()GTL
زیربخش :صنایع پایين دستي

 -2بخش :صنایع شيميایي

 -3محصول  /خدمات :نفت وگاز ،نفتا ،نفت سفيد ،وپارافين
 -4محل :مناطق آزاد 

مناطق ویژه اقتصادی 

شهرك صنعتي 

سرزمين اصلي

-5شرح پروژه :طرح تولید فراوردهای نفتی از گاز طبیعی ( نفت وگاز ،نفتا ،نفت سفيد  ،وپارافين) در شهرستان سروستان از طرح گاز طبیعی
در زمینی به مساحت  48هکتار با تامین خوراک اولیه گاز طبیعی از خط سراسری با توجه به مجوز تامین خوراک از معاونت برنامه ریزی و هیدرو
کربوری وزارت نفت که در افق  10ساله مصارف گاز استان منظور شده است.

-6ظرفيت ساالنه 12500 :بشکه در روز

وضعيت پروژه:
 -7دسترسي به مواد خام داخلي /محلي :
 -8فروش:

بازار صادراتي پيش بيني شده:

 -9دوره ساخت:

 100درصد

30
3

درصد
سال

 -10وضعيت پروژه:

-

مطالعات امکانسنجي موجود است؟

زمين مورد نياز آماده شده است؟

مجوزهای قانوني(جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زیست و  ) ...اخذ شده است؟

موافقت نامه مشاركت با سرمایه گذاران خارجي نهایي شده است؟

موافقت نامه تامين مالي نهایي شده است؟

موافقت نامه با پيمانکاران داخلي /خارجي نهایي شده است؟

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

ليست دانش فني ،ماشين آْالت ،تجهيزات از جمله شركت های خریدار  /فروشنده مشخص شده است؟

موافقت نامه خرید ماشين آالت و تجهيزات و دانش فني نهایي شده است؟

بله 

بله 
بله 
بله 
بله 
بله 

بله 
بله 
بله 

خير 
خير 
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير

ساختار مالي
 -11جدول مالي:
توضيح

سرمایه در گردش

1160000

38600

38600

3160000

كل سرمایه گذاری

-

ميليون ریال

نرخ

2000000

سرمایه ثابت

-

نياز ریالي

375

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات داخلي

25

ارزش دانش فني خارجي

181

31%

نرخ بازده داخلي (: )IRR
دوره بازگشت )(PP

10

10

ارزش حال خالص): (NPV
:

51

30

38600

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات خارجي

ارزش دانش فني داخلي

برابری با ميليون یورو

81

ميليون یورو

نياز ارز خارجي

كل

375

426

ميليون یورو

375

ميليون یورو

ميليون یورو

ميليون یورو

ميليون یورو برای

6/2

 1سال

سال

اطالعات عمومي
 -12نوع پروژه :در حال تاسيس 

طرح توسعه  -تکميل 

در صد پيشرفت فيزیکي در هركدام از وضعيت ها %10

 -13رزومه شركت  /شخص:

 -نام (شخص حقيقي  /حقوقي)

نام شركت  :شركت بين المللي تبدیل گاز به مایع ناركنگان

آدرس :تهران -خ شریعتي -خ گل نبي -ميدان كفایي -شماره -1واحد  -8كد پستي 1574749111
تلفن:

ایميل:

22883084-5
وب سایت:

فکس22883085 :

شریك داخلي :بخش خصوصي  بخش دولتي  سایر 
لطفا مدارك زیر را در صورت وجود ضميمه نمائيد

-

پيش مطالعات امکانسنجي:

مطالعات امکانسنجي :

مجوز های قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زیست و )...

ميليون یورو

30

456

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه:

 -1عنوان پروژه :الياف شيشه
زيربخش :کامپوزيت

 -2بخش :کاني غير فلزی

 -3محصول  /خدمات :الياف شيشه
 -4محل :مناطق آزاد 

مناطق ويژه اقتصادی 

شهرك صنعتي 

سرزمين اصلي

-5شرح پروژه :طرح تولید الیاف شیشه از مواد اولیه مانند سیلیس میکرونیزه ،پودر سنگ آهک ،سولفات سدیم ،سود سوز آور خشک وکائولین که
کاربرد آن در تولید لوله های  ،GRPصنایع اتومبیل سازی ،صنایع نقت و گاز ،کشتی سازی ،صنایع الکترونیک ،صنایع هوایی ،صنایع شیمیایی و
همچنین صنایع ساختمانی میباشد  .زمین محل اجرای طرح به میزان  100هکتار (از اراضی منابع ملی)واقع در شهرستان خرمبید به
شرکت الیاف شیشه خرمبید واگذارشده است .

-6ظرفيت ساالنه 30000 :تن در سال

وضعيت پروژه:
 -7دسترسي به مواد خام داخلي /محلي :
 -8فروش:

بازار صادراتي پيش بيني شده:

 -9دوره ساخت:

 100درصد

25
3

درصد
سال

 -10وضعيت پروژه:

-

مطالعات امكانسنجي موجود است؟

بله 

خير 

مجوزهای قانوني(جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زيست و  ) ...اخذ شده است؟

بله 

خير

زمين مورد نياز آماده شده است؟

موافقت نامه مشارکت با سرمايه گذاران خارجي نهايي شده است؟

موافقت نامه تامين مالي نهايي شده است؟

بله 
بله 
بله 

موافقت نامه با پيمانكاران داخلي /خارجي نهايي شده است؟

بله 

ليست دانش فني ،ماشين آْالت ،تجهيزات از جمله شرکت های خريدار  /فروشنده مشخص شده است؟

بله 

زير ساختهای (برق ،آب ،مخابرات ،سوخت ،راه و  )....اخذ شده است؟

موافقت نامه خريد ماشين آالت و تجهيزات و دانش فني نهايي شده است؟

بله 
بله 

خير 
خير
خير
خير
خير
خير
خير

ساختار مالي
 -11جدول مالي:
توضيح

ميليون ريال

نرخ

100000

38600

285000

سرمايه ثابت
سرمايه در گردش

385000

کل سرمايه گذاری

-

نياز ريالي

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات خارجي
ارزش ماشين آْالت /تجهيزات داخلي

ارزش دانش فني خارجي

ارزش دانش فني داخلي

45

:

7/4
10

10

ميليون يورو

21

ميليون يورو برای

5

45

ميليون يورو
ميليون يورو

% 35

نرخ بازده داخلي (: )IRR

2/6

-

38600

5

45

52/7

برابری با ميليون يورو

ميليون يورو

ميليون يورو

-

ارزش حال خالص): (NPV

دوره بازگشت )(PP

38600

نياز ارز خارجي

کل

 1سال

سال

اطالعات عمومي
 -12نوع پروژه :در حال تاسيس 

طرح توسعه  -تكميل 

در صد پيشرفت فيزيكي در هرکدام از وضعيت ها % 10 :

 -13رزومه شرکت  /شخص:

 -نام (شخص حقيقي  /حقوقي)

نام شرکت  :شرکت الياف شيشه خرمبيد

آدرس :شيراز -بلوار فرهنگ شهر -کوچه  -25ساختمان آپادانا -طبقه  -4واحد  -10کد پستي 7185935978
تلفن:

ايميل:

07136324970
وب سايت:

فكس07136324972 :

شريك داخلي :بخش خصوصي  بخش دولتي  ساير 
لطفا مدارك زير را در صورت وجود ضميمه نمائيد

-

پيش مطالعات امكانسنجي:

مطالعات امكانسنجي :

مجوز های قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زيست و )...

ميليون يورو

2/6
55

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه:

 -1عنوان پروژه :متيل آمين –پارافرمالدئيد-متو کسيد سدیم
زیربخش :صنایع پایين دست

 -2بخش :صنایع پترو شيمي

 -3محصول  /خدمات :متيل آمين –پارافرمالدئيد متو کسيد سدیم
 -4محل :مناطق آزاد 

مناطق ویژه اقتصادي 

شهرك صنعتي 

سرزمين اصلي

-5شرح پروژه :طرح تولید فرآورده های پتروشیمی از گاز طبیعی (متیل آمین – پارافرمالدئید -متو کسید سویم) در شهرستان المرد در زمینی به
مساحت  30هکتار با تامین خوراک اولیه گاز طبیعی در منطقه ویژه صنایع انرژی بر المرد میباشد

-6ظرفيت ساالنه 45000 :تن  300000-تن  10000-تن در سال

وضعيت پروژه:
 -7دسترسي به مواد خام داخلي /محلي :
 -8فروش:

بازار صادراتي پيش بيني شده:

 -9دوره ساخت:

 100درصد

30
3

درصد
سال

 -10وضعيت پروژه:

-

مطالعات امكانسنجي موجود است؟

زمين مورد نياز آماده شده است؟

مجوزهاي قانوني(جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زیست و  ) ...اخذ شده است؟

موافقت نامه مشارکت با سرمایه گذاران خارجي نهایي شده است؟

موافقت نامه تامين مالي نهایي شده است؟

موافقت نامه با پيمانكاران داخلي /خارجي نهایي شده است؟

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

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

موافقت نامه خرید ماشين آالت و تجهيزات و دانش فني نهایي شده است؟

بله 

خير 

بله 

خير

بله 
بله 
بله 
بله 
بله 
بله 
بله 

خير 
خير
خير
خير
خير
خير
خير

ساختار مالي
 -11جدول مالي:
توضيح

نياز ریالي

ميليون ریال

نرخ

300000

38600

600000

سرمایه ثابت
سرمایه در گردش

900000

کل سرمایه گذاري

7/8

-

38600
38600

23/34

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات خارجي

150

ميليون یورو

ارزش دانش فني خارجي

35

ميليون یورو

70

ميليون یورو براي

-

ارزش حال خالص): (NPV

-

دوره بازگشت )(PP

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات داخلي

ارزش دانش فني داخلي

نرخ بازده داخلي (: )IRR

-

31%

4

ميليون یورو
ميليون یورو

 1سال

سال

اطالعات عمومي
 -12نوع پروژه :در حال تاسيس 

طرح توسعه  -تكميل 

در صد پيشرفت فيزیكي در هرکدام از وضعيت ها %5 :

 -13رزومه شرکت  /شخص:

 -نام (شخص حقيقي  /حقوقي)

نام شرکت  :شرکت مهندسي و مدیریت سرمایه گذاري رزموند

آدرس :تهران -شهرك قدس -فاز -4خ فالمک شمالي -نبش درخشان -ساختمان آریو
تلفن:

ایميل:

02188375011
وب سایت:

فكس02188375014 :

شریک داخلي :بخش خصوصي  بخش دولتي  سایر 
لطفا مدارك زیر را در صورت وجود ضميمه نمائيد

-

پيش مطالعات امكانسنجي :

مطالعات امكانسنجي  :

150

165/54

برابري با ميليون یورو

ميليون یورو

15/54

10

نياز ارز خارجي

کل

مجوز هاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زیست و )...

150

ميليون یورو

7/8

173/34

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه:

 -1عنوان پروژه :شمش منيزیم
زیربخش :فلزی

 -2بخش :کاني فلزی

 -3محصول  /خدمات :شمش منيزیم
 -4محل :مناطق آزاد 

مناطق ویژه اقتصادی 

شهرك صنعتي 

سرزمين اصلي

-5شرح پروژه :شمش منیزیم با استفاده از مواد اولیه دولومیت که ذخایر بسیار خوبی در شهرستان المرد دارد تولید می گردد و از کار بردهای مهم
می توان در صنایع آلومینیوم ،صنایع خودرو سازی ،صنایع آهن فوالد ،صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،انرژی هسته ای ،صنایع هوا و فضا و صنایع
دفاعی و نظامی

-6ظرفيت ساالنه 20000 :تن

وضعيت پروژه:
 -7دسترسي به مواد خام داخلي /محلي :
 -8فروش:

بازار صادراتي پيش بيني شده:

 -9دوره ساخت:

 100درصد

30
4

درصد
سال

 -10وضعيت پروژه:

-

مطالعات امكانسنجي موجود است؟

بله 

خير 

مجوزهای قانوني(جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زیست و  ) ...اخذ شده است؟

بله 

خير

زمين مورد نياز آماده شده است؟

موافقت نامه مشارکت با سرمایه گذاران خارجي نهایي شده است؟

موافقت نامه تامين مالي نهایي شده است؟

بله 
بله 
بله 

موافقت نامه با پيمانكاران داخلي /خارجي نهایي شده است؟

بله 

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

بله 

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

موافقت نامه خرید ماشين آالت و تجهيزات و دانش فني نهایي شده است؟

بله 
بله 

خير 
خير
خير
خير
خير
خير
خير

ساختار مالي
 -11جدول مالي:
توضيح

نياز ریالي

ميليون ریال

نرخ

130000

38600

650000

سرمایه ثابت
سرمایه در گردش

780000

کل سرمایه گذاری

3/4

-

38600

17

38600

20/40

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات خارجي

50

ارزش دانش فني خارجي

2

ميليون یورو

ارزش حال خالص): (NPV

-

دوره بازگشت ): (PP

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات داخلي

ارزش دانش فني داخلي

5
1

28

36%

نرخ بازده داخلي (: )IRR

5

47

ميليون یورو
ميليون یورو

ميليون یورو برای

 1سال

سال

اطالعات عمومي
 -12نوع پروژه :در حال تاسيس 

طرح توسعه  -تكميل 

در صد پيشرفت فيزیكي در هرکدام از وضعيت ها % 5 :

 -13رزومه شرکت  /شخص:

 -نام (شخص حقيقي  /حقوقي)

نام شرکت  :شرکت مهندسي و بين المللي شمش منيزیم (سهامي خاص)

آدرس :تهران -شهرك غرب -فاز یک -خ ایران زمين -کوی ششم -گذر دی  -پالك 14
تلفن:

ایميل:

02188563665
وب سایت:

فكس02188092269 :

شریک داخلي :بخش خصوصي  بخش دولتي  سایر 
لطفا مدارك زیر را در صورت وجود ضميمه نمائيد

-

پيش مطالعات امكانسنجي:

مطالعات امكانسنجي :

47

64

برابری با ميليون یورو

ميليون یورو

ميليون یورو

-

نياز ارز خارجي

کل

مجوز های قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زیست و )...

ميليون یورو

3/4

67/4

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه:

 -1عنوان پروژه :شيشه مظروف
زيربخش :کاني غير فلزی

 -2بخش :کاني غير فلزی

 -3محصول  /خدمات :شيشه مظروف،
 -4محل :مناطق آزاد 

مناطق ويژه اقتصادی 

شهرك صنعتي 

سرزمين اصلي

-5شرح پروژه :با توجه به نیاز طرحهای صنایع غذایی استان فارس و همچنین استانهای همجوارو جنوبی کشور به شیشه های مظروف صنایع
غذایی،نیاز به احداث این واحد از اولویت های سرمایه گذاری میباشد

-6ظرفيت ساالنه 10000 :تن در سال

وضعيت پروژه:
 -7دسترسي به مواد خام داخلي /محلي :
 -8فروش:

بازار صادراتي پيش بيني شده:

 -9دوره ساخت:

 90درصد

20
3

درصد
سال

 -10وضعيت پروژه:

-

مطالعات امكانسنجي موجود است؟

زمين مورد نياز آماده شده است؟

مجوزهای قانوني(جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زيست و  ) ...اخذ شده است؟

موافقت نامه مشارکت با سرمايه گذاران خارجي نهايي شده است؟
موافقت نامه تامين مالي نهايي شده است؟

بله

خير

بله 

خير

بله 
بله 
بله 

موافقت نامه با پيمانكاران داخلي /خارجي نهايي شده است؟

بله 

ليست دانش فني ،ماشين آْالت ،تجهيزات از جمله شرکت های خريدار  /فروشنده مشخص شده است؟

بله 

زير ساختهای (برق ،آب ،مخابرات ،سوخت ،راه و  )....اخذ شده است؟

موافقت نامه خريد ماشين آالت و تجهيزات و دانش فني نهايي شده است؟

بله 
بله 

خير 
خير
خير
خير
خير
خير
خير

ساختار مالي
 -11جدول مالي:
توضيح

نياز ريالي

ميليون ريال

نرخ

30000

38600

75000

سرمايه ثابت
سرمايه در گردش

105000

کل سرمايه گذاری

0/777

-

38600
38600

3

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات خارجي

7

ميليون يورو

ارزش دانش فني خارجي

-

ميليون يورو

-

ارزش حال خالص): (NPV

-

:

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات داخلي

-

ارزش دانش فني داخلي

3/6

30%

نرخ بازده داخلي (: )IRR
دوره بازگشت )(PP

4

ميليون يورو

ميليون يورو

ميليون يورو برای  1سال

سال

اطالعات عمومي
 -12نوع پروژه :در حال تاسيس 

طرح توسعه  -تكميل 

در صد پيشرفت فيزيكي در هرکدام از وضعيت ها %0

 -13رزومه شرکت  /شخص:

 -نام (شخص حقيقي  /حقوقي)

نام شرکت  :شرکت شيشه سبک زالل
آدرس :فارس خرمبيد – قادر آباد
تلفن:

ايميل:

09173526252
وب سايت:

فكس- :

شريک داخلي :بخش خصوصي  بخش دولتي  ساير 
لطفا مدارك زير را در صورت وجود ضميمه نمائيد

-

پيش مطالعات امكانسنجي:

مطالعات امكانسنجي :

7

8/94

برابری با ميليون يورو

ميليون يورو

1/94

1

نياز ارز خارجي

کل

مجوز های قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زيست و )...

7

ميليون يورو

0/777
10

خالصه وضعيت پروژه
معرفي پروژه:

 -1عنوان پروژه :کاشي و سراميک
زيربخش :محصوالت سراميکي ساختماني

 -2بخش :کاني غير فلزی

 -3محصول  /خدمات :کاشي و سراميک
 -4محل :مناطق آزاد 

مناطق ويژه اقتصادی 

شهرك صنعتي  سرزمين اصلي

-5شرح پروژه :اخذ  17هکتار زمین از امور اراضی و انجام دیوار کشی ،انجام عملیات خاکبرداری و تسطیح انجام طراحی کل سایت شامل
ساختمانهای تولیدی ،اداری و فضای سبز انجام عملیات پی کنی فنداسیون ساختمان اداری و تاسیسات زیربنایی

-6ظرفيت ساالنه 25000 :تن در سال

وضعيت پروژه:
 -7دسترسي به مواد خام داخلي /محلي :
 -8فروش:

بازار صادراتي پيش بيني شده:

 -9دوره ساخت:

 90درصد

20
3

درصد
سال

 -10وضعيت پروژه:

-

مطالعات امکانسنجي موجود است؟

زمين مورد نياز آماده شده است؟

مجوزهای قانوني(جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زيست و  ) ...اخذ شده است؟
موافقت نامه مشارکت با سرمايه گذاران خارجي نهايي شده است؟

موافقت نامه تامين مالي نهايي شده است؟

موافقت نامه با پيمانکاران داخلي /خارجي نهايي شده است؟

زير ساختهای (برق ،آب ،مخابرات ،سوخت ،راه و  )....اخذ شده است؟

ليست دانش فني ،ماشين آْالت ،تجهيزات از جمله شرکت های خريدار  /فروشنده مشخص شده است؟
موافقت نامه خريد ماشين آالت و تجهيزات و دانش فني نهايي شده است؟

بله 

بله 
بله 
بله 
بله 
بله 

بله 
بله 
بله 

خير 
خير 
خير
خير
خير
خير
خير
خير
خير

ساختار مالي
 -11جدول مالي:
توضيح

سرمايه در گردش

-

110000

38600

410000

کل سرمايه گذاری

-

ميليون ريال

نرخ

300000

سرمايه ثابت

-

نياز ريالي

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات خارجي

20

ارزش دانش فني خارجي

-

ارزش ماشين آْالت /تجهيزات داخلي

ارزش دانش فني داخلي

5

ارزش حال خالص): (NPV

38600

10/62

% 29

نرخ بازده داخلي (: )IRR

3

دوره بازگشت )(PP

2/85

-

38600

-

ميليون يورو

ميليون يورو

ميليون يورو

ميليون يورو

ميليون يورو برای

 1سال

سال

اطالعات عمومي
 -12نوع پروژه :در حال تاسيس 

طرح توسعه  -تکميل 

در صد پيشرفت فيزيکي در هرکدام از وضعيت ها %16

 -13رزومه شرکت  /شخص:

 -نام (شخص حقيقي  /حقوقي)

نام شرکت  :کاشي آينه سيصد و سي و يک آباده

آدرس :آباده -جاده آباده اصفهان -دو راهي بهمن -روبروی روستای شورجستان
تلفن:

ايميل:

09177362414
وب سايت:

فکس07136317846 :

شريک داخلي :بخش خصوصي  بخش دولتي  ساير 
لطفا مدارك زير را در صورت وجود ضميمه نمائيد

-

پيش مطالعات امکانسنجي:

مطالعات امکانسنجي :

20

27/77

برابری با ميليون يورو

ميليون يورو

7/77

9/8

نياز ارز خارجي

کل

مجوز های قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارز خارجي ،محيط زيست و )...

20

ميليون يورو

2/85

30/62

