
 خالصه طرح
 

 معرفي پروژه 

 تولید لواشک میوه جات یمطالعات امکان سنجعنوان پروژه :  -1

 بخش: صنعت -2

 موارد مصرف محصول / خدمات : صنایع غذایی -3

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

همچون  ییهاوهمیآمده و قوام شدهظیغل رهیو با مزه ترش و شور است که از ش یرانیا یخوراک کیلواشک شرح پروژه :  -5

 .تا خشک شود کنندیو همچون لواش آن را پهن و نازك م کنندیم هیو امثال آن ته يویک یسیآلوچه،زردآلو ،آلو، ق

و در زبان  ندیگویم« ت]کنسانتره[اکستراک»به آن  هیاست که متخصصان تغذ هاوهمی از شدهگرفتهعصاره  یدر واقع نوع لواشک

 ينگهدار يهاروش نیترو متداول نیتر. خشک کردن از سادهدیآیاست و با خشک کردن به دست م «نیقمر الد»موسوم به  یعرب

تا  یسنت يهاگوناگون از روش يهامختلف به شکل يتمدن بشر دارد و امروزه در کشورها هبه انداز ياست که عمر ییمواد غذا

و  افتیلواشک هم تحول  هیته يهاروش ییغذا عی. امروزه با توجه به توسعه صنارودیخشک کردن بکار م يبرا یصنعت يالگوها

 .شودیبه بازار عرضه م یمحصول با نظارت بهداشت نیا نینو يهانمونه

 تن 400ظرفیت ساالنه :  -6
 

 وضعيت پروژه : 

 درصد    100        : دسترسی به مواد خام داخلی/ محلی -7

 درصد  30فروش:   بازار صادراتی پیش بینی شده :       -8

 سال      2دوره ساخت :        -9

   وضعیت پروژه:  -10

 مطالعات امکانسنجی موجود است؟  -

 زمین مورد نیاز آماده شده است؟  -

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

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

 موافقت نامه تامین مالی نهایی شده است؟  -

 موافقت نامه با پیمانکاران داخلی / خارجی نهایی شده است؟  -

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

هاي خریدار/فروشنده مشخص شده جهیزات از جمله شرکتلیست دانش فنی، ماشین آالت، ت -

 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 همکاري :  -11

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

 ساختار مالي  

 جدول مالی : -12



 توضیح

 نیاز ریالی
 نیاز ارز خارجی

 میلیون یورو

 کل

 میلیون ریال میلیون یورو
 نرخ

-)سامانه نیما

17/7/99) 

برابري با میلیون 

 یورو

 34/0  34/0 280220 95510 ثابتسرمایه 

 03/0  03/0 280220 7851 سرمایه در گردش

 37/0  37/0 280220 103361 کل سرمایه گذاري 

 میلیون یورو     -ارزش ماشین آالت/ تجهیزات خارجی        -

 میلیون یورو       18/0ارزش ماشین آالت/ تجهیزات داخلی           -

 میلیون یورو             ارزش دانش فنی خارجی        -

 میلیون یورو       018/0ارزش دانش فنی داخلی          -

 سال        5میلیون یورو براي        14/0(:  NPVارزش حال خالص ) -

 % 21( : IRRنرخ بازده داخلی ) -

 سال                5( :                 PPدوره بازگشت ) -
 

 اطالعات عمومي  

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

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

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

)میلیون ریالی 

 ریال(

)ریالی( میلیون  ارزي )میلیون یورو(

 ریال

سهم نسبت به کل سرمایه 

 گذاري
ارزي )میلیون 

 یورو(

سهم نسبت به کل سرمایه 

 گذاري

      
 

 رزومه شرکت / شخص :  -14

 نام شرکت : شرکت مشاوران کاوش

 3ط  4پ  متري جی ك سحري 21آدرس : تهران خ آزادي خ استادمعین خ هاشمی بعد از 

   021-66099752فکس:   021-66099733تلفن: 

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:   -

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

 


