
  خالصه مشخصات پروژه 

  :معرفی پروژه
  ظروف یکبار مصرف از پسماندهاي گیاهیتولید  :عنوان پروژه .1
  بازیافت: صنعت                                                          زیر بخش:  بخش .2
  ماندهاي گیاهیظروف یکبار مصرف از پس: خدمات/ تولیدات  .3
 .اشتهارد، شهرك صنعتی  شتهاردا، شهرستان  البرزاستان : محل .4

  □محل اصلی       ■شهرك صنعتی            □منطقه ویژه اقتصادي             □منطقه آزاد          
 میظروف یکبار مصرف از پسماندهاي گیاهی، این پروژه مربوط به احداث کارخانه تولید : مشخصات پروژه .5

 این از اه ساخته می شوند و عالوه بر اینکه استفادهگی از تماما گیاهی یکبار مصرف ظروفکه  باشد
 قابل طیور و دام خوراك براي نیز محصوالت این ندارد زباله خطري هیچ انسان سالمت براي محصوالت

اصلی تشکیل  مواد. باشد می استفاده قابل سبز فضاهاي براي گیاهی کود عنوان به همچنین و است استفاده
متر مربع  4000به مساحت  همچنین براي این پروژه زمینی. دنباش میپسماندهاي انواع ي این محصول  دهنده

  .نفر در نظر گرفته شده است 46متر مربع  و اشتغالزایی  2000با زیر بناي 
  در سال تن 1300: ظرفیت ساالنه .6

  

   :وضعیت پروژه
  % 100.داخلی / دسترسی به مواد اولیه محلی .7
  سال 1دوره ساخت  .8
 :وضعیت پروژه .9

 □خیر             ■سنجی                                                    بلی موجود بودن مطالعات امکان -
 □خیر             ■فراهم شدن زمین مورد نیاز                                                              بلی -
 □خیر             ■بلی)                         زیست و غیره جواز تأسیس، سهم ارز، محیط(مجوز قانونی  -
 ■خیر             □خارجی                             بلی/ توافقنامه همکاري منعقد با سرمایه گذار محلی -
 ■خیر            □بلی                                قرارداد تامین مالی منعقد                                   -
 ■خیر             □خارجی                              بلی/داخلی)پیمانکاران(قراردادهاي منعقد با پیمانکار -
 □خیر             ■بلی...)                     برق، آب، وسایل ارتباطی، سوخت، راه، (تأسیسات زیربنایی  -
 □خیر             ■سازنده مشخص       بلی/ ها و تجهیزات مانند فروشنده لیست دانش فنی و دستگاه -
   ■خیر             □ها، تجهیزات و دانش فنی                    بلی قرارداد منعقد شده براي خرید دستگاه -



 

 

  :ساختار مالی
 :جدول مالی .10

 تعریف
 ز میلیون یوروارز مورد نیا گذاري رمایهسمیزان 

 معادل با میلیون یورو نرخ میلیون ریال 
 1.045 1.493 18138  27,072 سرمایه ثابت

 0.662 1.324 18138  24,023 سرمایه در گردش

 51095 سرمایه کل
 

2.817 1.707 

  میلیارد ریال  NPV :(2(ارزش حال خالص  -
 % IRR:(22(نرخ بازگشت داخلی  -
  ماه 1سال و  PP :(5( سرمایه دوره زمانی بازگشت -

  □گسترش و توسعه                                ■تشکیل :                                نوع پروژه .11
  


