-1چکیده طرح
معرفي پروژه:تولید و پروش زنبور های گرد افشان

 -1عنوان طرح :تولید و پروش زنبور های گرد افشان
 - 2بخش :زير بخش :باغباني
 -3خدمات/تولیدات :تولید و پروش زنبور های گرد افشان
 -4محل اجرای طرح :جلفا
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زيربنايي ،نحوه تولید و :)...
نیاز به خريدو پروش ملکه و تولید جمعیت ونیاز به خريد پروتکل از کشور هلند مي باشد
 – 6ظرفیت تولید ساالنه 33 :هزار کندو

وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 02 :درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیشبیني شده73 :درصد بازار خارجي پیشبیني شده33 :درصد – 9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری):يکسال
 - 13وضعیت طرح:
 امکانسنجي طرح در دسترس است؟ بلي زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ بلي مجوزهای قانوني (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیطزيست و غیره) اخذ شده است؟بلي قرارداد مشارکت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر نیاز به حمايت مالي و تسهیالتي ويژه دارد با پیمانکار داخلي يا خارجي قراردادی منعقد شده است؟هنوز خیر تسهیالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟بلي فهرستي از دانش فني ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شدهاست؟  02درصد
 -قرارداد خريد ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
پول داخلي مورد نیاز
میلیون ريال

نرخ برابری

معادل به میلیون يورو

پول خارجي
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون يورو

سرمايه ثابت

1022222

000222

6.4

2.2

6.4

سرمايه در گردش

022222

000222

2.0

2.2

2.0

کل سرمايهگذاری

1022222

000222

0.00

2.2

0.00

شرح

 2.0میلیون يورو
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجي: ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلي 2.0 :میلیون يورو 0میلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي خارجي:میلیون يورو
 ارزش دانش فني و تخصصي داخلي2.4 :میلیون يورو
0.6
 خالص ارزش فعلي: نرخ بازگشت داخلي02 :درصدسال
دو
 دوره بازگشت سرمايه: -روش تأمین مالي :تسهیالت

اطالعات کلي طرح
 -10نوع طرح:

تاسیس*

 خالصه وضعیت شرکت: نام (اشخاص حقیقي  /حقوقي)- : فعالیت جاری شرکت- : آدرس- :جلفا تلفن20161104400 - :پست الکترونیکي-:
 -ساختار قانوني شرکت :دولتي

توسعه و تکمیل

-

فاکس-:
وب سايت-:
خصوصي*

لطفاً مستندات زير را در صورت امکان ارائه فرمايید
مطالعه امکانسنجي طرح
مجوزهای قانوني (جواز تاسیس ،مجوز سرمايهگذاری خارجي و غیره)

