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 خالصه وضعیت طرح

 کن شرق مهر عنوان طرح: -1

 نانو و کشاورزی  رشته فعالیت: -2

 □تکمیل و توسعه               تاسیس                    نوع طرح: -3

توانایی جذب  دوزن خو برابر055تولید نانوژل، نوع خاصی از گرانول به صورت نانو می باشد که تا   شرح مختصر طرح: -4

سال ماندگاری دارد و برای محیط زیست مضر نمی باشد که طبعا برای 0ا دارد که با خاک مخلوط می شود و تا آب ر

 متر مربع زیربنا آماده می باشد. 555/25مترمربع زمین دارد و  555/88کشاورزی کاربردهای مفیدی دارد. 

 شهرک صنعتی لیا  محل اجرای طرح: -0

 ژلهیدرو نانو  محصول / خدمت: -6

 تن 2555 ظرفیت ساالنه طرح: -7

  میزان تولید برای صادرات: -8

  میزان ارزش صادرات: -9

 : میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل -10

  پایان:           :شروع            طول دوره اجرای طرح: -11

   تاریخ بهره برداری: -12

 غیرمستقیم :            مستقیم :                    اشتغال پیش بینی شده: -13

 وضعیت پروژه: -14

 □خیربله                                                                     امکانسنجی طرح در دسترس است؟   - 

 □خیربله                                                                       زمین مورد نیاز تأمین شده است؟  -  

 □خیربله                  مجوزهای قانونی )تأسیس، مشارکت خارجی محیط زیست ( اخذ شده است؟   -  

 خیر □بله                                                        انعقاد قرارداد با سرمایه گذار داخلی / خارجی   -  

 خیر □بله                                                                                د قرارداد تأمین مالیانعقا    -  

 خیر □بله                                                            انعقاد قرارداد با پیمانکاران داخلی/ خارجی   -  

 □خیر بله                                        ولید )برق، آب، تلفن، سوخت، و ...(دسترسی به زیر ساختهای ت   -  

 خیر □بله       فهرست شرکتهای سازنده / فروشنده دانش فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟  -  

 خیر □ بله                                   انعقاد قرارداد خرید برای ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی   -  
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 وضعیت منابع مالی -10

 شرح

 منابع مالی مورد نیاز داخلی
منابع مالی مورد نیاز 

 )میلیون یورو(خارجی

کل منابع مورد 

 )میلیون ریال(نیاز
نرخ تبدیل  میلیون ریال

 به یورو

 میلیون یورو

15 555 سرمایه ثابت     0/1 555 65  

25 555 سرمایه در گردش      

35 555 سرمایه کل    0/1 555 85  

 ریال می باشد. 00333هر یورو معادل *

 ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی ..... ................... میلیون یورو -

 میلیون یورو ..…………ارزش تجهیزات و ماشین آالت داخلی  -

 یلیون یوروارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی .............................. م -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی .............................. میلیون یورو -

     (:      میلیون یوروNPVارزش فعلی خالص ) -

 . :  (IRR)نرخ بازگشت داخلی  -

 .نرخ بازگشت سرمایه یا مدت بازگشت سرمایه :    -

 نام شرکت: -16

سرمایه گذاران مهستانی می باشد و قبال قصد تولید ظروف نوشابه های شرکت دارای سرمایه داران و  :تاریخچه شرکت

فلزی آسان بازشو را داشتند که بعد از تحریم ها منصرف شدند و در دوران لغو تحریم ها قصد تولید در زمینه محصول 

 .جدید را دارند و محصول قبلی به دلیل ورود سه شرکت ایرانی، توجیه اقتصادی و بازار فروش ندارد

 2شهرک صنعتی لیاء خ صنعتگران خ کیفیتآدرس: 

 50123056180تلفن همراه:                                   528 33404712-4 تلفن :

 528 33404712-4فکس: 

 : پست الکترونیک )آدرس ایمیل(

 سایر بخش دولتی )عمومی(              بخش خصوصی                      :ساختار حقوقی شرکت

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوینی و داراییامور اقتصاد اداره کلآدرس: قزوین، خیابان نواب صفوی، 

 34100-1-0318صندوق پستی : 

 528-33374510تلفکس:  

 http://qa.investiniran.irیت: اوب س

 investment_qazvin@yahoo.comایمیل: 

mailto:investment_qazvin@yahoo.com

