-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :مشارکت در توسعه گلخانه در سطح  052هکتار شهرستان هریس
 - 2بخش :کشاورزی

زير بخش :باغبانی

 -3خدمات/تولیدات :مشارکت در توسعه گلخانه در سطح  052هکتار شهرستان هریس
 -4محل اجراي طرح :استان آذربایجانشرقی ،شهرستان هریس
 -5شرح پروژه (زمين ،ساختمان ،تاسيسات زیربنایی ،نحوه توليد و :)...
احداث زیر ساخت و سازه
 – 6ظرفیت تولید ساالنه 05222 :تن

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 02 :درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیشبیني شده 02 :درصد بازار خارجي پیشبیني شده 02 :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) :دو سال
 - 11وضعیت طرح:
 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی مجوزهای قانونی (جواز تاسيس ،سهميه ارزی ،محيطزیست و غيره) اخذ شده است؟ خير قرارداد مشارکت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است؟ خير با پيمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟خير تسهيالت زیربنایی (برقرسانی ،آبرسانی مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟بلی فهرستی از دانش فنی ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شدهاست؟ خير
 -قرارداد خرید ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خير

ساختار مالی
 -11ساختار مالی:
پول داخلی مورد نياز
ميليون ریال

نرخ برابری

معادل به ميليون یورو

پول خارجی
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

10222222

000502

55

2022

55

سرمایه در گردش

0222222

000502

5

2022

5

کل سرمایهگذاری

02222222

000502

50

2022

50

شرح

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی 15 :ميليون یوروميليون یورو
 ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی02 :ميليون یورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی5 :ميليون یورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی0 :ميليون یورو
 خالص ارزش فعلی:درصد
 نرخ بازگشت داخلی:سال
سه
 دوره بازگشت سرمایه: روش تأمين مالی :تسهيالتاطالعات کلی طرح
 -10نوع طرح:

تاسيس

توسعه و تکميل

 خالصه وضعيت شرکت: نام (اشخاص حقيقی  /حقوقی) :سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجانشرقی (آقای نقيلی)  /شرکت شهرکهایکشاورزی شعبه استان آذربایجانشرقی (آقای موسوی)
 فعاليت جاری شرکت- : آدرس :استان آذربایجان شرقی ،تبریز ،خيابان آزادی ،حدفاصل چهارراه الله و رسالت ،سازمان جهاد کشاورزی استانآذربایجانشرقی
فاکس201-00008000 :
 تلفن 28101155000 :و  201-00000222و 28100105008وب سایتwww.eaj.i :
پست الکترونيکی-:
خصوصی 
 ساختار قانونی شرکت :دولتیلطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایيد
مطالعه امکانسنجی طرح
مجوزهای قانونی (جواز تاسيس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غيره)

