
 خالصه طرح
 

 معرفي پروژه 

 بسته بندی رب گوجه فرنگی یمطالعات امکان سنجعنوان پروژه :  -1

 بخش: کشاورزی -2

 موارد مصرف محصول / خدمات : صنایع غذایی -3

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

 یلمع یبر اساس مبان ییدر وضع صنعت غذا یادیبن یراتییدانش بشر، تغ شیو با افزا یمتماد یقرن ها یطشرح پروژه :  -5

روش  و یفرآور بیترت نیارزان تر بود. به ا یمتیبا ق یاز مواد خوراک یادتریحجم ز دیتول د،یفنون جد ی دهیفا نیآمد. اول دیپد

بود، از حجم کم و  یخانوادگ یازهایرفع ن یبرا یمحل اسیفقط در مق ینطوال یسال ها یکه برا یو آماده ساز ینگه دار یها

مصرف  یبرا یجهان یتقاضا ریاخ یرب است. در سال ها ییمواد غذا نیاز ا یکی .افتیتوسعه  ادیدر سطح خانواده به حجم ز

 1947سال دوم در  یبعد از جنگ جهان یرب گوجه فرنگ دیتول یاست. البته توسعه و گسترش واقع شیرو به افزا یگوجه فرنگ

 صورت گرفت.

 تن 17340ظرفیت 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؟  -

 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؟  -

 ران داخلی / خارجی نهایی شده است؟ موافقت نامه با پیمانکا -

 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

 5/0  5/0 280220 133629 سرمایه ثابت

 2/0  2/0 280220 44238 سرمایه در گردش

 7/0  7/0 280220 177867 کل سرمایه گذاری 

 میلیون یورو     -تجهیزات خارجی           ارزش ماشین آالت/  -

 میلیون یورو        3/0ارزش ماشین آالت/ تجهیزات داخلی          -

 ارزش دانش فنی خارجی                               میلیون یورو -

 میلیون یورو                   3/0ارزش دانش فنی داخلی              -

 سال        5میلیون یورو برای        4(:  NPVارزش حال خالص ) -

 % 39( : IRRنرخ بازده داخلی ) -

 سال                 3( :                 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 

 یورو(

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 

   021-66099752فکس:   021-66099733تلفن: 

ایمیل :    
kavoshmo.bs@gmail.com 

وب سایت:     
www.kavoshmo.ir 

 

 سایر               بخش دولتی      شریك 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 ... (  -

 


