خالصه اجرایی طرح
معرفی متقاضی

7
11

سرمایه و سهامداران
سوابق مدیریتی

12
12

مجوزهاي قانونی
بررسی سوابق اجراي پروژه هاي مشابه
مطالعه فنی و مالی و اقتصادي طرح

12
12

مقدمه
هدف طرح
کاربردهاي سم عقرب

13
14
17

محل اجراي طرح و وسعت و متراژ سایت
موقعیت جغرافیایی زمین
بررسی و توجیه محل طرح

19
22
24

نقشه محل اجراي طرح با مقیاس  1به 50000
توجیهات محیط زیستی اجراي طرح
نام گونه و زیرگونه – پرورش و تشریح تامین مولدین

25
26
26

آشنایی با عقربهاي ایران
جمعیت ترکیبی گونه ها
جنس و ابعاد و محل نگهداري گونه ها

31
58
60

نقشه هاي مقدماتی و پالن جانمایی فضاها شامل تاسیسات -ساختمان – ویواریومها –قرنطینه –
فضاي سبز

65

شبیه سازي زیستگاه عقرب ها

65

تعیین و بیان روش دفع و تصفیه پساب و نگهداري و انتقال پسماند
معرفی مسئول فنی
زمان بندي اجراي طرح

77
77
78

فهرست و معرفی پرسنل و همکاران
تشریح نحوه تغذیه و جیره غذایی و محل تامین مواد غذایی مصرفی
براورد هزینه هاي ثابت – جاري – درامد ها

79
79
81

تعیین تجهیزات موجود و مورد نیاز
برآورد هزینه هاي ساالنه طرح

84
86
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تعیین نیروي انسانی مورد نیاز به تفکیك

88

برآورد میزان مصرف مواد اولیه
سرمایه در گردش
پیش بینی درآمد حاصل از فروش محصوالت
صورت سود و زیان

89
92
94
95

ترازنامه
محاسبه شاخصهاي اقتصادي طرح (  ، NPV ، IRRدوره بازگشت سرمایه و ) ...
ارزیابی اقتصادي طرح

96
97
101

تحلیل حساسیت شاخص هاي اقتصادي
توجیه اقتصادي
تعیین بازار هدف ( با در نظر گرفتن مالحضات اقتصادي  ،اجتماعی و فرهنگی و سیاسی )

102
103
104

پیش بینی تقاضا ( پیش بینی تقاضاي صادراتی و داخلی به لحاظ مصرفی  ،واسطه اي و سرمایه اي بودن 107
با استفاده از روش هاي پیش بینی مناسب )
تعیین عوامل محیطی و درونی طرح ( تحلیل SWOT

108

استراتژي بازاریابی
تشریح اقدامات و تمهیدات بهداشتی
تشریح جزئیات و بیان روش انجام طرح تا مرحله بهره برداري

110
111
114

روش هاي سم گیري از عقرب
ظرفیت مورد تقاضا
وضعیت عرضه و تقاضا

128
132
133

آدرس و تلفن تماس شرکتهاي بالقوه تولیدي و خریدار عقرب
معرفی تجهیزات و تاسیسات
پیشنهاد میزان تسهیالت مالی طرح
باز پرداخت اقساط تسهیالت پیشنهادي

134
144
152
156

تبیین ریسك هاي مالی طرح و ارائه پیشنهاد به منظور کنترل آنها
تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی
مراجع

156
158
159

پیوست نتایج کامفار طرح

160

به همراه  200صفحه نتایج و گزارشات نرم افزار کامفار
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زیر تماس بگیرید .براي سفارش نگارش طرح توجیهی فارم پرورش عقرب میتوانید با شماره و آیدي
تلگرام
شماره تماس :
آیدي تلگرام جهت مشاوره :
وب سایت :
کانال تلگرام :

0563 222 8127
https://t.me/Etojihico
https://etojihi.com
https://t.me/etojihi
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