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 که باشد می کشاورزي ضایعات از کاغذ خمیرتولید  این پروژه مربوط به احداث کارخانه: مشخصات پروژه .5

 کنندگان مصرف به عرضه قابل مستقیم بطور و هبود اي واسطه کاالي یک عنوان به بررسی مورد محصول
 کشاورزي ضایعات از و کاغذ فلوتینگ کاغذ و مقوا تولید کارخانجات در آن عمده مصرف باشد لذا نمی نهائی

همچنین براي . باشد میکشاورزي  ضایعات ساقه و کاهي این محصول  اصلی تشکیل دهنده مواد. باشد می
نفر در نظر گرفته  36متر مربع  و اشتغالزایی  5250متر مربع با زیر بناي  15000این پروژه زمینی به مساحت 

  .شده است
  در سالتن  20000: ظرفیت ساالنه .6
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 □خیر             ■بلی                         سنجی                            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            □قرارداد تامین مالی منعقد                                                                 بلی  -
 ■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 منعقد شده براي خرید دستگاه قرارداد -



 

 

  :ساختار مالی
 :جدول مالی .10

 تعریف
 ارز مورد نیاز میلیون یورو گذاري رمایهسمیزان 

 معادل با میلیون یورو نرخ میلیون ریال 
 0.982 1.403 18138 25,456 سرمایه ثابت

 0.349 0.699 18138 12,673 یه در گردشسرما

 38129 سرمایه کل
 

2.102 1.331 

  میلیارد ریال   NPV :(4/16(ارزش حال خالص  -
 % IRR :(34(نرخ بازگشت داخلی  -
  ماه 2و  سال PP :(4( سرمایه دوره زمانی بازگشت -

  □گسترش و توسعه                                ■تشکیل :                                نوع پروژه .11
  


