-1چکیده طرح
معرفي پروژه :تولید پیت ماس برای تولید قارچ خوراکي

 -1عنوان طرح :تولید پیت ماس برای تولید قارچ خوراکی
 - 2بخش :زير بخش :باغباني
 -3خدمات/تولیدات :تولید پیت ماس برای تولید قارچ خوراکی
 -4محل اجرای طرح :بستان آباد
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زيربنايی ،نحوه تولید و :)...
نیاز تامین دستگاه خرد کن و ساير تجهیزات
 – 6ظرفیت تولید ساالنه1111 :تن

وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 011 :درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیشبیني شده91 :درصد بازار خارجي پیشبیني شده11 :درصد – 9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری):يکسال
 - 11وضعیت طرح:
 امكانسنجی طرح در دسترس است؟ بلی زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ بلی مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیطزيست و غیره) اخذ شده است؟بلی قرارداد مشارکت با شريك داخلی يا خارجی منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟ خیر نیاز به حمايت مالی و تسهیالتی ويژه دارد با پیمانكار داخلی يا خارجی قراردادی منعقد شده است؟هنوز خیر تسهیالت زيربنايی (برقرسانی ،آبرسانی مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟بلی فهرستی از دانش فنی ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده يا سازنده محصول مشخص شدهاست؟  01درصد
 -قرارداد خريد ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خیر

ساختار مالی
 -00ساختار مالی:
پول داخلی مورد نیاز
میلیون ريال

نرخ برابری

معادل به میلیون يورو

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون يورو

سرمايه ثابت

011111

010111

1/030

1.1

1/030

سرمايه در گردش

01111

010111

1/149

1.1

1/149

کل سرمايهگذاری

001111

010111

1/964

1.1

1/964

شرح

 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی 1/04 :میلیون يورو ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی 1/14 :میلیون يورومیلیون يورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی: ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی 1/04 :میلیون يورو1/90میلیون يورو
 خالص ارزش فعلی: نرخ بازگشت داخلی31 :درصدسال
دو
 دوره بازگشت سرمايه: -روش تأمین مالی :تسهیالت

اطالعات کلی طرح
 -01نوع طرح:

تاسیس*

توسعه و تكمیل

-

 خالصه وضعیت شرکت: نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی)- : فعالیت جاری شرکت - :قارچ رويش گل آدرس- :بستان آباد تلفن14090060491 :پست الكترونیكی-:
 ساختار قانونی شرکت :دولتیلطفاً مستندات زير را در صورت امكان ارائه فرمايید
مطالعه امكانسنجی طرح *
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،مجوز سرمايهگذاری خارجی و غیره)

فاکس-:
وب سايت-:
خصوصی*

