-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :شیرین لقمههای زعفرانی
 - 2بخش :صنعت

زير بخش :صنایع غذایی

 -3خدمات/تولیدات :شیرینی (شیرین لقمه زعفرانی)
 -4محل اجراي طرح :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،خیابان ارتش جنوبی
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زيربنايي ،نحوه تولید و )...
صاحب طرح سابقه تولید  03ساله محصول به صورت سنتی را داشته و اکنون به دنبال تولید در مقیاس صنعتی
میباشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه 0333 :کیلو (به صورت سنتی 033 :روز فعالیت و روزانه  5کیلو)
وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 033 :درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیشبیني شده 033 :درصد بازار خارجي پیشبیني شده 3 :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) :در حال تولید
 - 11وضعیت طرح:
 امكانسنجی طرح در دسترس است؟ خیر زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ خیر مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیطزیست و غیره) اخذ شده است؟ مجوز فنی و حرفهای دریافتشده است.
 قرارداد مشارکت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟ خیر با پیمانكار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟ خیر تسهیالت زیربنایی (برقرسانی ،آبرسانی مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟ خیر فهرستی از دانش فنی ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شدهاست؟ بلی
 -قرارداد خرید ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خیر

ساختار مالی
 -00ساختار مالی:
پول داخلی مورد نیاز

شرح

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به میلیون یورو

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون یورو

سرمایه ثابت

0333

006710

32305

3233

32305

سرمایه در گردش

0333

006710

32306

3233

32306

کل سرمایهگذاری

5333

006710

323.0

3233

323.0

نرخ ارز نیمایی به تاریخ  0036/03/30در نظر گرفته شده است.
 میلیون یورو ارزش ماشینآالت و تجهیزات خارجی: میلیون یورو ارزش ماشینآالت و تجهیزات داخلی: میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی:میلیون یورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی: میلیون یورو خالص ارزش فعلی: درصد نرخ بازگشت داخلی: سال دوره بازگشت سرمایه: روش تأمین مالی :مشارکتاطالعات کلی طرح
 -00نوع طرح:

تاسیس ■

توسعه و تكمیل □

-

 خالصه وضعیت شرکت: نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :خانم گل گندم فعالیت جاری شرکت- : آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،خیابان ارتش جنوبیفاکس- :
330..631130
 تلفن:وبسایت- :
پست الكترونیكی:
خصوصی ■
 ساختار قانونی شرکت :دولتی □لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید.
مطالعه امكانسنجی طرح
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره)

