
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 هکتار ۶۵٠٠احداث باغات دیم در سطح  :عنوان طرح  -١

                                                                        )تولید حمصوالت باغبانی(باغبانی :  خبش  - ٢
 :زیر خبش 

 تولید حمصوالت باغی :تولیدات / خدمات  -٣

 طالقان و کرجشهرستان  :راي طرح حمل اج -۴

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

هکتار زمین است وو جود شرایط اقلیمی مناسب در دو  ۶۵٠٠این پروژه نیازمند 
منطقه طالقان و مشال کرج و بارندگی مناسب در این مناطق که از پتانسیل های 

ار می رود و وجود اراضی مستثنیات کشاورزان در مناطق کوهپایه ای استان به مش
و با شیب مناسب برای احداث باغات ایجاب می مناید برای استفاده از امکانات 
موجود و اشتغالزایی کشاورزان بومی و افزایش سطح درآمد درمناطق مستعد شیب 

 حممدی دیم احداث منوددار با استفاده از فنون جدید باغات بادام ؛ انگور و گل 
 ٢سال به هبره برداری خواهد رسید و میانگین  ۵پس از :ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 تن تولیدات باغی در هکتار پیش بینی می شود
 

 وضعیت پروژه

 درصد: ......... دسرتسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  -٧

 :فروش  -٨
 درصد....... ١٠٠...بازار داخلي پیش بیين شده  -
 درصد......... بازار خارجي پیش بیين شده  -

تا زمان شروع فعالیتهاي  از ابتدا ( ن مورد نیاز براي پروژه كل زما – ٩
 ساله ۵در صورت وجود اعتبار و زمین مورد نیاز در طی یک برنامه  : )جتاري 

 
 :وضعیت طرح  - ١٠
   بلي    ؟ امكان سنجي طرح در دسرتس است -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 ساختار مايل

 
 :ساختار مايل -١١

 شرح

 پول داخلي مورد نیاز
پول خارجي 
 مورد نیاز

كل مبلغ 
به میلیون 

 یورو

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

   معادل ب
میلیون 

 یورو
 ١۵٫١٩٣٧۵  ١۵٫١٩٣٧۵ ١۶٠٠٠ ٢۴٣١٠٠٠ سرمایه ثابت
سرمایه در 

 گردش
١۶١ ٩٠٠۶١٫٠ ٠٠٠۵۶٢۵  ١٫٠۵۶٢۵ 

كل 
 گذاري  مایهسر

٢۵١ ٠٠٠٠۶١ ٠٠٠۶٫٢۵  ١۶٫٢۵ 

 
ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -

 ....................................................................
 میلیون یورو

ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي  -
.................................................................... ..

 میلیون یورو
ارزش دانش فين و ختصصي خارجي  -

.......................................................................
 میلیون یورو. 

ارزش دانش فين و ختصصي داخلي  -
.......................................................................

 میلیون یورو... 
 :زش فعلي خالص ار -
 :نرخ بازگشت داخلي  -
 :نرخ بازگشت سرمایه  -
 : حداقل نرخ سود مورد انتظار  -

 

 اطالعات كلي طرح

                                                              تاسیس:                                           نوع طرح  -١٢
       توسعه و تكمیل

ــ -- ــركت ســــــــ ــانوني شــــــــ ــيت :   اختار قــــــــ                                           دولــــــــ
                                                                           خصوصي 

 

 لطفا مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید

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

 


