
 خالصه طرح
 

 معرفي پروژه 

 تولید خوراک دام از ضایعات خرما یمطالعات امکان سنجعنوان پروژه :  -1

 بخش: کشاورزی -2

 موارد مصرف محصول / خدمات : صنایع غذایی -3

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

شود،  یها را شامل م نهیدرصد کل هز ۷۰تا  ۶5به  کینزد یدامپرور یمواد خوراک نیتام نهیکه هز ییاز آنجاشرح پروژه :  -5

واد م نیتام نهیهز تیبا توجه به اهم نیاست. بنابرا ریاجتناب ناپذ یامر غذایی دام رهیدر ج متیارزان ق یاستفاده از مواد خوراک

و  یفرع یفرآورده ها نیمتداول با ا یکردن مواد خوراک نیگزیجا مت،یارزان ق یفرع یآسان به فرآورده ها یو دسترس یخوراک

 نیا یشود. اجرا یدام داتیتول نهیکاهش هز جهیخوراک و در نت نهیتواند منجر به کاهش هز یو مناسب از آنها م حیاستفاده صح

 تیفیمحصول ک نیا یبا فرآورها، دام ییغذا رهیدر ج ییغذا عاتیو ضا یمحصوالت کشاورز یایاز بقا نهیطرح عالوه بر استفاده به

ا هتمام شده نهاده متیموجب کاهش ق تیتر شده و در نهاها کوتاهو دوره پرورش دام افتهی شیافزا یدیو سالمت خوراک دام تول

 ،یپروار یهاگوساله یبرا هیاستفاده و تغذ تیخرما قابل عاتیاز هسته و ضا یدیخوراک دام تول .شودیم یو محصوالت دام

دام وارد  ییغذا رهیدر ج توانیم یجیرا دارد که به صورت تدر دیتولکم یریش یخشک و گاوها یآبستن، گاوها ریغ یهاسهیتل

 کرد.

 تن 1۰۰۰ظرفیت ساالنه :  -۶
 

 وضعيت پروژه : 

 درصد    1۰۰    دسترسی به مواد خام داخلی/ محلی : -۷

 درصد  3۰فروش:   بازار صادراتی پیش بینی شده :     -8

 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؟  -

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

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

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

 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

 توضیح

 نیاز ریالی
 نیاز ارز خارجی

 میلیون یورو

 کل

 میلیون ریال میلیون یورو
 نرخ

-)سامانه نیما

1۷/۷/99) 

برابری با میلیون 

 یورو

 12/۰  12/۰ 28۰22۰ 34191 سرمایه ثابت

 ۰2/۰  ۰2/۰ 28۰22۰ 3۷۷3 سرمایه در گردش

 14/۰  14/۰ 28۰22۰ 3۷9۶4 کل سرمایه گذاری 

 میلیون یورو     -ارزش ماشین آالت/ تجهیزات خارجی            -

 میلیون یورو        ۰1/۰ارزش ماشین آالت/ تجهیزات داخلی          -

 میلیون یورو                ارزش دانش فنی خارجی                -

 میلیون یورو                   ۰1/۰ارزش دانش فنی داخلی              -

 سال        5میلیون یورو برای        2۷/۰(:  NPVارزش حال خالص ) -

 % 3۷( : IRRنرخ بازده داخلی ) -

 سال                 4( :                 PPدوره بازگشت ) -
 

 ومي  اطالعات عم

 %  ……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 

 یورو(

سهم نسبت به کل سرمایه 

 گذاری

      
 

 رزومه شرکت / شخص :  -14

 نام شرکت : شرکت مشاوران کاوش

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

   ۰21-۶۶۰99۷52فکس:   ۰21-۶۶۰99۷33تلفن: 

ایمیل :    
kavoshmo.bs@gmail.com 

وب سایت:     
www.kavoshmo.ir 

 

 سایر               بخش دولتی      شریک داخلی :  بخش خصوصی 
 

 لطفا مدارک زیر را در صورت وجود ضمیمه نمایید

 پیش مطالعات امکانسنجی :  -

 مطالعات امکانسنجی:   -

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

 

 


