
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندرانو کمکهای اقتصادی و فنی ایران سازمان سرمایه گذاری

 :چکیده طرح

 مشخصات طرح

 قارچ پرورش برای کمپوست تولید  عنوان طرح: .1

 بخش اقتصاد: کشاورزی .2 کشاورزی تبدیلی زیر بخش:

 تولید کمپوست محصول /خدمت: .3

 :         محل اجرای طرح .4  منطقه آزاد منطقه ویژه اقتصادی   شهرک صنعتی منطقه معمولی 

 شرح مختصر طرح: .5

 راحتهی  بهه  بتواند قارچ که شوند می تبدیل فرمی به مواد این تجزیه، از پس شود می باعث کلش و کاه و انیحیو بقایای مخلوط

 .نباشد استفاده قابل دیگر های میکروارگانیسم برای که حالی در کند استفاده

 از را زا بیمهاری  عوامهل  و مضر های میکروارگانیسم که برود باال حدی تا دما شود می سبب کمپوست، در تخمیر فرآیند انجام با

 لذا بستر مناسب برای پرورش قارچ در این شرایط مهیا می گردد.  .ببرد بین

 متر مربع می باشد. 0777این طرح جهت تولید کود کمپوست  برای پرورش قارچ در زمینی به مساحت 
  

 تن  33333  ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   011رد نیاز طرح از داخل  میزان دسترسی به مواد اولیه مو .7

 میزان فروش:             .8

 %011داخلی محصولبازار -

 (ماه  6الی  3با توجه به اینکه این شرکت فعال می باشد با تجهیز ماشی االت جدید )مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .13

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خیر  

 زمین مورد نیاز تامین شده است؟ - بلی * خیر  

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

 ؟انعقاد قرارداد باسرمایه گذار داخلی / خارجی - بلی  خیر * 
 ؟انقعاد قرارداد تامین مالی - بلی  خیر * 

 ؟اخلی / خارجیانعقاد قرارداد با پیمانکار د - بلی  خیر * 

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

 فهرست شرکت های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟ - بلی * خیر  
 ، انعقاد خرید برای ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی - بلی  خیر * 

 

 

 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندرانسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

1 

 

 ساختار مالی

 ضعیت منابع مالی :و -11

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

نیاز خارجی 

 )میلیون یورو(

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 503171 سرمایه ثابت
311111 8,32 7,50 2,18 

 85871 سرمایه در گردش
311111 1,18 1 1,18 

 741433 سرمایه کل
333333 8,15 5771 2,02 

 میلیون یورو 7,50ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی     -

 میلیون یورو 1,113ارزش تجیهزات و ماشین آالت داخلی      -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی   میلیون یورو -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی   میلیون یورو -

 سال        01برای         یورومیلیون  8,7( :        NPVارزش خالص دارایی )  -

 88%( :         IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال    3,72:        ( PP )دوره برگشت سرمایه  -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -12 تاسیس  تکمیل و توسعه 

 - مشخصات شرکت: -

 آقای حسین پور و قشقاوی نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد: -

 -ام شرکت: ن -

 بابل  -مازندرانآدرس:   -

 -   تلفن:- 18080128898قشقاوی   :تلفن همراه - 

   ghashghavi@gmail.com     ایمیل:    - : وب سایت -

 :شرکت یساختار قانون -  یبخش خصوص -  یبخش عموم -  ریسا -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 100) 33373111 – 33391185 – 33391189 – 33391187تلفن: 

33895518- 33895599-  33895598- 38818127- 38818122 – 38818129  (180) 

   180 – 33895551و  100 -33391188فکس: 
iran.irwww.investin,    mz.ir-www.investin Website:   

http://www.investiniran.ir/
http://www.investin-mz.ir/

	چکیده طرح:



