
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 راه اندازی خط تولید مواد اولیه و حمیط های کشت میکروبی:عنوان طرح  -١

                                                                  علوم پایه ،پزشکی و کشاورزی:        خبش  - ٢
 :زیر خبش 

 بیو تکنولوژی :تولیدات / خدمات  -٣

 yeastمواد اولیه حمیط های کشت مانند انواع پپتون ها و :حمل اجراي طرح  -۴

extract انواع حمیط های کشت عمومی و اختصاصی، 

 ...) : زمني ، ساختمان ، تاسیسات زیربنایي ، حنوه تولید و ( شرح پروژه  -۵
 

 هدف از اجرای.اجرای این پروژه برای اولین بار در خاور میانه خواهد بود 
این پروژه تامین مواد اولیه و حمیط های مورد نیاز آزمایشگاههای تشخیص طبی 

 .،صنایع غذایی  و لبنی ،آب و فاضالب و صنایع بیو تکنولوژی  خواهد بود

 تن ١٠:ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 

 وضعیت پروژه

 خممر،گوشت،کازیین ،سویا ،سیب زمینی :  حملی/مواد خام داخلی  -٧

 :فروش  -٨
با توجه به نیاز کشورهای مهسایه به این حمصوالت و          :بازار خارجي پیش بیين شده       -

فارس                 لیج  حوزه خ شورهای  به ک صوالت  صادرات حم کان  یران ام یایی ا یت جغراف موقع
 .وجود خواهد داشت

 سال٢:دوره ساخت وساز – ٩

 
 :وضعیت طرح  - ١٠
     ؟ امكان سنجي طرح در دسرتس است -
 خري           بلي  نیاز هتیه شده است ؟ زمني مورد  -
قانوني    - هاي  غريه         ( جموز ست و  حمیط زی سهمیه ارزي ،  سیس ،  شده   ) جواز تا خذ  ا

 خري          بلي  است ؟
              بلي   قرارداد مشاركت با شریك داخلي یا خارجي منعقد شده است ؟ -
 خري
 خري         بلي   قرارداد تامني مايل پروژه منعقد شده است ؟ -
 خري         بلي   با پیمانكار داخلي یا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ -
نایي    - سهیالت زیرب غريه           ( ت جاده و  سوخت ،  خمابرات ،  ساني  ساني، آب ر ) برق ر

 خري        بلي   فراهم شده است ؟
یا سازنده    فهرسيت از دانش فين ، ماشني آالت ، جتهیزات و مهچنني شركتهاي فروشنده         -

 خري  بلي  حمصول مشخص شده است؟
 خري  بلي قرارداد خرید ماشني آالت ، جتهیزات و دانش فين منعقد شده است ؟  -

 
 

 



 ساختار مايل

 
 :ساختار مايل -١١

 شرح
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 میلیون یورو ١:ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -
 میلیون یورو نیم: ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي  -
 میلیون یورو :  ... دانش فين و ختصصي خارجي    ارزش  -
 یوروصد هزار )  :میلیون یورو( ختصصي داخلي ارزش دانش فين و  -
 یک میلیون یورو برای هر سال:              خالص ارزش فعلي  -
 درصد ٢۵:            نرخ بازگشت داخلي  -
 سال٣:            نرخ بازگشت سرمایه -
 : حداقل نرخ سود مورد انتظار  -

 

 اطالعات كلي طرح

                                                              تاسیس                              :             نوع طرح  -١٢
       توسعه و تكمیل

                                                                           خصوصي                دوليت :   ساختار قانوني شركت  -
 

 لطفا مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید

   حمطالعه امكان سنجي طر   
  ) جواز تاسیس ، جموز سرمایه گذاري خارجي و غريه( جموزهاي قانوني     

 


