
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 سبزی و صیفی گلخانه ای و فضای بازتولید بذر و هیربید حمصوالت  :عنوان طرح  -١

                                                                        کشاورزی:  خبش  - ٢
 :زیر خبش 

 ای تولید حمصوالت سبزی وگلخانه  :تولیدات / خدمات  -٣

 شهرستان ساوجبالغ –استان الربز  :حمل اجراي طرح  -۴

 ...) : زمني ، ساختمان ، تاسیسات زیربنایي ، حنوه تولید و ( شرح پروژه  -۵
ر مصرفی در گلخانه ها و مزارع سبزی وصیفی کشور از خارج از ذب%  ٩٠بیش از 

ه تنها در یک بذر و هیربید به گونه ای تولید شده اند ک. کشور وارد می شود 
نیاز به واردات  سال امکان تولید حمصول با کیفیت را دارند و در سال بعد جمددا

این طرح از طرحهای مادر در خبش کشاورزی است که امکان تولید بذر هیربید . است 
طرح نیازمند حتقیقات .مورد نیاز استان و خبشی از کشور را دارا می باشد 

و بسیار پر هزینه در خبش سرمایه در گردش می  متداوم در چندین سال می باشد
 .برابر تولید را افزایش می دهند  ١٠بذر و هیربید بعضا تا . باشد 

 .نفر اشتغال زایی دارد  ٣۴
 .هکتار می باشد  ۵زمین مورد نیاز  

 
 

 .تن در سال پیش بینی می گردد  ٨ :ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 

 وضعیت پروژه

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

 :فروش  -٨
 درصد.......... 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
قیقات برای حصول نتیجه نیاز سال حت ۵ماه اما حداقل به  ٢٠حد اکثر : )جتاري 

  .می باشد 
 

 :وضعیت طرح  - ١٠
   بلي    ؟ امكان سنجي طرح در دسرتس است -
 خري  زمني مورد نیاز هتیه شده است ؟  -
قانوني    - هاي  غريه         ( جموز ست و  حمیط زی سهمیه ارزي ،  سیس ،  شده   ) جواز تا خذ  ا

 خري  است ؟
 خري   ي منعقد شده است ؟قرارداد مشاركت با شریك داخلي یا خارج -
 خري   قرارداد تامني مايل پروژه منعقد شده است ؟ -
 خري   با پیمانكار داخلي یا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ -
نایي    - سهیالت زیرب غريه          ( ت جاده و  سوخت ،  خمابرات ،  ساني  ساني، آب ر ) برق ر

 خري   فراهم شده است ؟
ت ، جتهیزات و مهچنني شركتهاي فروشنده یا سازنده       فهرسيت از دانش فين ، ماشني آال     -

 خري    حمصول مشخص شده است؟



 خري قرارداد خرید ماشني آالت ، جتهیزات و دانش فين منعقد شده است ؟  -
 

 

 

 ساختار مايل

 
 :ساختار مايل -١١

 شرح

 پول داخلي مورد نیاز
پول خارجي 
 مورد نیاز

كل مبلغ 
به میلیون 

 یورو

میلیون 
 لریا

نرخ 
 برابري

معادل به 
میلیون 

 یورو
سرمایه 

 ثابت
۴۵١ ٠٠٠۶٨١٢ ٠٠٠۵/٨١٢  ٢۵/٢ 

سرمایه در 
 گردش

١۶١ ٠٠٠۶١  ١ ٠٠٠ 

كل سرمایه 
 گذاري

۶١ ١٠٠٠۶٨١٢ ٠٠٠۵/٨١٢  ٣۵/٣ 

 
ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -

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

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

 میلیون یورو
ارزش دانش فين و ختصصي خارجي  -

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

ش فين و ختصصي داخلي ارزش دان -
.......................................................................

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

 



 اطالعات كلي طرح

                                                              تاسیس                                     : نوع طرح  -١٢

                                                                           خصوصي :   ساختار قانوني شركت  -
 

 مكان ارائه فرماییدلطفا مستندات زیر را در صورت ا

   حمطالعه امكان سنجي طر   
     

 


