
 خالصه طرح
 

 معرفي پروژه 

 بسته بندی و عصاره گیری گیاهان دارویی به روش سیاالت فوق بحرانی یمطالعات امکان سنجعنوان پروژه :  -1

 بخش: کشاورزی -2

 گیاهان داروییموارد مصرف محصول / خدمات : صنایع  -3

 سایر   شهرك صنعتی   مناطق ویژه اقتصادی   محل :  مناطق آزاد  -4

 ،یعطرساز ،یشیمواد آرا هیته یبرا هیمنابع اول نیتراز مهم یکی ،ییدارو اهانیحاصل از گ یعیمحصوالت طبشرح پروژه :  -5

 .داروها هستند نیها و همچندهنده، رنگطعم باتیترک

 یاهیبا منشاء گ ییاز داروها هایماریدرمان ب یدرصد مردم جهان برا ۸۰از  شیامروزه ب ،یگزارش سازمان بهداشت جهان طبق

 اهان،یاز گ میطور مستقبه ایهستند که  یاهیمنشاء گ یدارا ایدر دن شدههیته یداروها چهارمکی باًی. تقرکنندیاستفاده م

 یکی از مدرن ترین روش ها در این زمینه سیاالت فوق بحرانی اند.ساخته شده یاهیگ یهابیکبراساس تر ایاند شده یریگعصاره

 می باشد.

 تن 1۰۰ظرفیت ساالنه :  -6
 

  وضعيت پروژه :

 درصد    1۰۰    دسترسی به مواد خام داخلی/ محلی : -7

 درصد  3۰فروش:   بازار صادراتی پیش بینی شده :     -۸

 سال      2دوره ساخت :        -9

   وضعیت پروژه:  -1۰

 مطالعات امکانسنجی موجود است؟  -

 زمین مورد نیاز آماده شده است؟  -

 مجوزهای قانونی ) جوازتاسیس، سهمیه ارز خارجی، محیط زیست و ... ( اخذ شده است؟ -

 موافقت نامه مشارکت با سرمایه گذاران خارجی نهایی شده است؟  -

 موافقت نامه تامین مالی نهایی شده است؟  -

 ت؟ موافقت نامه با پیمانکاران داخلی / خارجی نهایی شده اس -

 زیرساختهای )برق، آب، مخابرات، سوخت، راه و ... ( اخذ شده است؟ -

های خریدار/فروشنده مشخص شده لیست دانش فنی، ماشین آالت، تجهیزات از جمله شرکت -

 است؟

 موافقت نامه خرید ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی نهایی شده است؟  -

  بله 
  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

 

 نوع همکاری :  -11

  (  فاینانس   BOT   BOO   Buy Back مشارکت مدنیترتیبات قراردادی )    مشارکت سهمی
   

 ساختار مالي  

 جدول مالی : -12

 کل نیاز ارز خارجی نیاز ریالی توضیح



 میلیون ریال
 نرخ

-)سامانه نیما

17/7/99) 

برابری با میلیون 

 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 2۰/۰  2۰/۰ 2۸۰22۰ 57۰72 سرمایه ثابت

 ۰7/۰  ۰7/۰ 2۸۰22۰ 1۸515 سرمایه در گردش

 27/۰  27/۰ 2۸۰22۰ 755۸7 کل سرمایه گذاری 

 میلیون یورو     -ارزش ماشین آالت/ تجهیزات خارجی            -

 میلیون یورو        ۰5/۰ارزش ماشین آالت/ تجهیزات داخلی          -

 ارزش دانش فنی خارجی                               میلیون یورو -

 میلیون یورو                   ۰1/۰ارزش دانش فنی داخلی              -

 سال        5میلیون یورو برای        17/۰(:  NPVارزش حال خالص ) -

 % 56( : IRRنرخ بازده داخلی ) -

 سال                 2                 ( :PPدوره بازگشت ) -
 

 اطالعات عمومي  

 %  ……درصد پیشرفت فیزیکی:                   طرح توسعه          نوع پروژه :   ایجادی  -13

 ( تکمیل گردد. 11جدول ذیل براساس اطالعات ساختار مالی )بند %13درصورت داشتن پیشرفت فیزیکی باالی 

 مبلغ مورد نیاز جهت تکمیل و راه اندازی مبلغ هزینه شده تاکنون

ریالی )میلیون 

 ریال(

)ریالی( میلیون  ارزی )میلیون یورو(

 ریال

سهم نسبت به کل سرمایه 

 گذاری
ارزی )میلیون 

 ورو(ی

سهم نسبت به کل سرمایه 

 گذاری

      
 

 رزومه شرکت / شخص :  -14

 نام شرکت : شرکت مشاوران کاوش

 3ط  4متری جی ك سحری پ  21آدرس : تهران خ آزادی خ استادمعین خ هاشمی بعد از 

   ۰21-66۰99752فکس:   ۰21-66۰99733تلفن: 

ایمیل :    
kavoshmo.bs@gmail.com 

وب سایت:     
www.kavoshmo.ir 

 

 سایر               بخش دولتی      شریک داخلی :  بخش خصوصی 
 

 لطفا مدارك زیر را در صورت وجود ضمیمه نمایید

 پیش مطالعات امکانسنجی :  -

 مطالعات امکانسنجی:   -

 مجوزهای قانونی ) جواز تاسیس، سهمیه ارز خارجی، محیط زیست و ... (  -

 

 


