-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :غذای زنبور عسل
 - 2بخش :کشاورزی

زير بخش :صنایع تبدیلی

 -3خدمات/تولیدات :غذای زنبور عسل
 -4محل اجراي طرح :استان آذربایجانشرقی
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زيربنايي ،نحوه تولید و )...
زمین 0555 :مترمربع

ساختمانسازی 0055 :مترمربع

تاسیسات زیربنایی 00555 :میلیون ریال

 – 6ظرفیت تولید ساالنه 0055 :تن
وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 055:درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیش بیني شده 05 :درصد بازار خارجي پیش بیني شده 05 :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري):آماده فعالیت میباشد.
 - 11وضعیت طرح:
 امكان سنجی طرح در دسترس است ؟ بلی زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلی مجوزهای قانونی ( جواز تاسیس  ،سهمیه ارزی  ،محیط زیست و غیره ) اخذ شده است ؟ بلی قرارداد مشارکت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ خیر با پیمانكار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ خیر تسهیالت زیربنای ی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستی از دانش فنی ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شدهاست؟ بلی
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ بلی

ساختار مالی
 -00ساختار مالی:
پول داخلی مورد نیاز
میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به میلیون یورو

پول خارجی
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون یورو

سرمایه ثابت

000555

000555

0/00

5055

0/00

سرمایه در گردش

000555

000555

5/80

5055

5/80

کل سرمایهگذاری

050555

000555

0/01

5055

0/01

شرح

 ارزش ماشینآالت و تجهیزات خارجی 5/1 :میلیون یورو ارزش ماشینآالت و تجهیزات داخلی 5/0 :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی 5/50 :میلیون یورو ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی /50 :میلیون یورو نرخ بازگشت داخلی 20 :درصد دوره بازگشت سرمایه 0/0 :سال -روش تأمین مالی :شخصی و تسهیالت بانكی

اطالعات کلی طرح
 -00نوع طرح:

تاسیس

توسعه و تكمیل

 خالصه وضعیت شرکت: نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی (آقای نقیلی) فعالیت جاری شرکت- : آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،خیابان آزادی ،حدفاصل چهارراه الله و رسالت ،سازمان جهاد کشاورزی استانآذربایجانشرقی
فاکس520-02208000 :
 تلفن 58020011000 :و 520-02200555وب سایتwww.eaj.i :
پست الكترونیكی-:
خصوصی 
 ساختار قانونی شرکت :دولتیلطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید
مطالعه امكانسنجی طرح
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره)

