


جديد-ايجادي  نوع پروژه

جزايريگلخانه رضا عنوان پروژه

مترمربع تن
اسميظرفيت

30,000 900

كشاورزي بخش اقتصادی

يك فاز تعداد فازهای اجرا

آباداهلل–مباركه  محل استقرار پروژه

شخصي نوع مالکيت

70,000
متر)مورد نياز زمين

(مربع

با بخش خصوصي مشاركتي نحوه و نوع واگذاری  

مشخصات کلی پروژه



موقعیت پروژه

شهرستان مبارکه

اهلل آباد

مكان پروژه

مبارکه



دارد نيازمجوزهای مورد

دارد تان  اجرايي و شهرسموافقت اوليه از دستگاه های

بزرگمتوسطكوچك مقياس پروژه

خارج از كشورملياستان تامين مواد اوليه مورد نيازمحل
كيلومتر20:  فاصله تا خطوط راه آهن

كيلومتر50:  فاصله تا فرودگاه
متر500: فاصله تا راه زميني

دسترسي هاوضعيت 

ت  اينترنتلفن گاز برقآب 


ساختهای موجودزير

نفر21 اشتغال پيش بيني شدهميزان
استخدام كارشناس فني :فني 

%  30وجود منابع مالي حداقل معادل : اعتباری
گذاري پروژهسرمايه

شرايط احراز متقاضيان برای اجرای پروژه  

اطالعات فنی پروژه



وضعیت ظرفیت فعال و در حال ساخت

توليدميزان ظرفيت/مساحت 

عنوان
استان  كشور  استان  كشور

تن245000 تنميليون2130

هكتار1638 هكتار11500 گلخانه
شاخهميليون170 شاخهميليون2720



 مزيتهای رقابتي پروژه:
  وجود بازار فروش داخلي و خارجي

دسترسي به زير ساخت مورد نياز

  وجود دانش فني و نيروي انساني متخصص مورد نياز در استان

وجود آب و هواي مناسب

  وجود واحدهاي بزرگ توليد نشاء در استان

مشوقهای پروژه:

 ساله5وجود تسهيالت ارزان قيمت بدون گردش مالي در بانك و بازگشت

    محاسبه نرخ حامل هاي انرژي با نرخهاي ترجيحي بخش كشاورزي

معافيت های پروژه:
 ق م م در آمد حاصل از كليه فعاليتهااي كشااورزي از پرداخات مالياات    81بر اساس ماده

.معاف مي باشد



درصد15 نرخ تنزيل

49,500ريال (يورو)نرخ ارز 

12%
نرخ افزايش ساالنه درآمدهای  

جانبي

يكسال طول دوره اجرای پروژه

سال 15 طول دوره بهره برداری

مشترک  خارجي داخلي  سرمايه گذاری  قابليت

بانك 

گذاري داخلي  سرمايه

( وام خارجي)تامين مالي خارجي 

سرمايه گذاري مستقيم خارجي  

مالي  منابع تامين

مفروضات ارزیابی اقتصادی



(  در ظرفیت اسمی) برآورد پارامترهای مهم طرح 

شرح
مبلغ 

(ميليون ريال)

سرمايه ثابت
46,500

سرمايه در گردش
12,000

كل سرمايه گذاری
58,500

در آمد حاصل از فروشكل
27,000



نوع هزينه  
مبلغ 

(ميليون ريال)
7,500خريد زمين 

27,000ساختمان ها  

1,500محوطه سازی

7,500گلخانه تاسيسات

1,500و تجهيزات  ماشين آالت

1,500هزينه های احتمالي  

46,500جمع  

سرمایه ثابت پروژه



سرمایه در گردش پروژه

(الميليون ري) مبلغ نوع هزينه  

2,400مواد اوليه 

2,100انرژی  

4,500دستمزد

2,400ساير  

600پيش بيني نشده  

12,000جمع  

وليدتنسبت ظرفيت فعالسال 

%100اول

%100دوم 

%100سوم



تسهيالت 
مبلغ 

ميليون ) 
(ريال

دوره باز پرداخت  
(سال)

نرخ سود  
(درصد)

32,000515تسرمايه ثاب

در  سرمايه
گردش

6,000115

تسهیالت بانكی  

درصد(ميليون ريال) مبلغ نوع سهم  

تسهيالت بانکي از هزينه هایسهم استفاده از
ثابت سرمايه گذاری 

32,55070%

از هزينه های ثابت  سهم آورده بخش خصوصي
سرمايه گذاری  

13,95030%



نقدیارزش فعلي جريانان 
(NPV( )ميليون ريال)

15,000

18.3درصد(IRR)بازده داخلي نرخ 

5(سال()PBP)دوره بازگشت سرمايه  عادی

19,875(لرياميليون)ارزش افزوده در نقطه سربسر 

81سربسرتوليد در نقطهدرصد

ارزیابی شاخص های اقتصادی


