نام طرح :طرح پرورش کرم ابریشم
بخش

کشاورزی و شکار و فعالیتهای خدماتی وابسته ()01

زير بخش

تولید فرآورده های دامی طبقهبندی نشده در جای دیگر ()22

خدمات/توليدات

نخ ابریشم خام

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،جلفا ،منطقه آزاد ارس
مساحت ساختمان 900 :مترمربع

شرح پروژه

مساحت زمين 51000 :مترمربع
تاسيسات 321 :ميليون ريال
شرح مختصر از فرآیند تولید:
پرورش کرم ابریشم به منظور تولید نخ ابریشم خام

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی و عملی نخ ابریشم خام معادل  3.720کیلوگرم در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازارداخلي پيشبيني شده 70 :درصد بازار خارجي پيشبيني شده 30 :درصد كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 3 :سالوضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر زمين مورد نياز تهيه شده است؟ خیر مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ خیر قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خیر -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
0/256

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

12,979

50,700

0/256

0/00

سرمایه در گردش

320

50,700

0/006

0/00

0/006

کل سرمایهگذاری

13,298

50,700

0/262

0/00

0/262

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/025 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۰/059 :میلیون یورو در  ۲۵سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي ۲۳/۸۴ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 3/86 :سال از ابتدای دوره بهرهبرداری
• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۲۰ :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی (مطلع از طرح)
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،نصفراه ،سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانشرقی
تلفن041-34438000 :
فاکس041-34438005 :
پست الکترونیکیinfo@eaj.ir :
وب سایتwww.eaj.ir :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

