
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 اقتصادی و فنی ایرانسازمان سرمایه گذاری و کمکهای 

 خالصه وضعیت طرح 

 مشخصات طرح 

     تولید مایع پاستوریزه تخم مرغ و پودر تخم مرغ به صورت تفکیک شده     عنوان طرح : -1

 تبدیلی و تکمیلیصنایع  زیر بخش :                                                                                   کشاورزیبخش :    -2

 پودر پوسته تخم مرغ-انواع پودر تخم مرغ-انواع مایع پاستوریزه تخم مرغ محصول /خدمت : -3

  منطقه معمولی            شهرک صنعتی                منطقه ویژه اقتصادی                     :         مناطق آزادمحل اجرای طرح  -4

 شرح مختصر طرح : -5

ی پزی و....(و باا ننایات باه اینکاه تخام مارغ یاک        نتولید انواع سس،شیر-کاربرد فراوان تخم مرغ در صنایع غذایی)کیک و کلوچهبا توجه به اهمیت و 

صحیح و نلمی از آن در صنایع مذکور اهمیت ویژه ای دارد و در این راساتا ساازمان   محصول فوق العاده حساس و فسادپذیر می باشد لذا لزوم استفاده 

کاه  ز کلیه صنایع غذایی را ملزم به استفاده از مایع پاستوریزه تخم مرغ و یا پودر تخم مرغ در فرایند تولید خود نموده اسات.باتوجه باه این  غذا و دارو نی

 مناطق شمال و شمال شرق کشور از قطب های مهم تولید محصوالت غذایی در کشور می باشند لزوم وجود و راه اندازی مجمونه ای جهات اراهاه ایان   

پاستوریزه تخم مرغ ،نسبت به تولیاد اناواع پاودر تخام مارغ نیاز اقادام         مایعمات به آن ها اهمین ویژه ای پیدا می کند.در این طرح نالوه بر تولید خد

خواهد شد که نقش بسیار مهمی در تنظیم قیمت تخم مرغ در بازار در فصول مختلف سال و همچنین صادرات مازاد تخم مرغ تولیادی باه کشاورهای    

 همسایه خواهد داشت.

 تن 2561ظرفیت ساالنه طرح :  -6

 

 وضعیت طرح

 )درصد (   111  میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل -7

 میزان فروش  :                        -8

  ) درصد (  61بازار خارجی محصول   -

 (          برداری تجاری در سال از شروع فعالیت ها تا شروع بهرهمدت زمان اجرای طرح : )  -9

 وضعیت پروژه :                     -11

 امکانسنجی طرح در دسترس است ؟ - بلی   خیر   

 زمین مورد نیاز تامین شده است ؟ - بلی   خیر   

 ؟ محیط زیست ( اخذ شده است، مشارکت خارجی  , تاسیس مجوزهای قانونی) - بلی   خیر   

   ؟ انعقاد قرارداد باسرمایه گذار داخلی / خارجی - بلی   خیر 

   ؟ انقعاد قرارداد تامین مالی - بلی   خیر 

 ؟انعقاد قرارداد با پیمانکار داخلی / خارجی   - بلی   خیر   

 برق ,آب , تلفن , سوخت و ...( دسترسی به زیرساختهای تولید) - بلی   خیر   

 فروشنده دانش فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟ فهرست شرکت های سازنده/ - بلی   خیر   

   انعقاد خرید برای ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی - بلی   خیر ، 

  

 

 

 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 اقتصادی و فنی ایرانسازمان سرمایه گذاری و کمکهای 

  ساختار مالی 

 وضعیت منابع مالی : -11

منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 )میلیون یورو( خارجی

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 64.1 1 64.1 311111 1918511 سرمایه ثابت

 1422 1 1422 311111 366161 سرمایه متغیر

 7462 1 7462 311111 228.681 سرمایه کل

 میلیون یورو        ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی  -

 میلیون یورو     0   ارزش تجیهزات و ماشین آالت داخلی  

 میلیون یورو   ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی     میلیون یورو -

 سال               برای  ( :             یورو  NPVارزش خالص دارایی )  -

            8.,3%   ( :      IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال       8,3:        ( PP )گشت سرمایه ردوره ب -

 

 

 اطالعات عمومی 

 تکمیل و توسعه                         تاسیسنوع طرح :                                    -12

 مشخصات شرکت  :                         -

 دکتر شمشیری-نلویدیانا نام فردی که از طرح اطالنات کامل دارد :  -

 پودر آالکامهنام شرکت : -

 شهرک صنعتی-بهشهرآدرس : -

 82681898..0فاکس :                                                                           3183190..07  تلفن : -

 وب سایت :                                                          alakameh@mail.comایمیل :     -

 بخش عمومی                         سایر             بخش خصوصی    ساختار قانونی شرکت                  -

 

 لطفا مدارک ذیل را درصورتی که قابل دسترسی است ضمیمه نمائید 

    پیش امکان سنجی -

  امکانسنجی -

                               های قانونی)تاسیس,مشارکت خارجی محیط زیست ( اخذ شده است زوجم -

 




