
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 022خالصه طرح احداث گلخانه 

 هکتاری سبزی و صیفی جات
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 محصوالت طرح

 سطح زیر کشت )هکتار( محصول ردیف
 عملکرد

 )کیلوگرم در هکتار(

 مقدار تولید 

 )تن در سال(

 4.522 052.222 81 خیار 1

 8.062 02.222 81 توت فرنگی 2

 6.3.2 355.222 81 گوجه فرنگی 3

 844 1.222 81 گیاهان دارویی 4

 3.62 002.222 81 فلفل دلمه ای 5

 

 

 

 

 

 



 

 هزینه های سرمایه گذاری طرح
 

 شرح
 سرمایه گذاری موجود

 )هزار ریال (

 سرمایه گذاری موردنیاز

 )هزار ریال (

 جمع کل سرمایه گذاری

 )هزار ریال (

 422,222,222 2 422,222,222 زمین

 105,560,802 105,560,802 2 ساختمان و تاسیسات عمومی

 3,105,580,522 3,105,580,522 2 تجهیزات، تاسیسات و سازه گلخانه

 30,586,810 30,586,810 2 سرمایه در گردش

 334,122,222 334,122,222 2 سود دوران مشارکت

 00,302,222 00,302,222 2 هزینه های مقدماتی

 5,445,002,120 5,245,002,120 422,222,222 جمع

 منابع تامین سرمایه گذاری

 الف: تسهیالت اعطایی بانك

 3,002,222,222 3,002,222,222 2 سهم الشرکه بانك در مشارکت مدنی

 32,222,222 32,222,222 2 تسهیالت سرمایه در گردش

 334,122,222 334,122,222 2 سود دوران مشارکت

 ب: سرمایه گذاری متقاضی

 53,424,602. 53,424,602. 2 سهم الشرکه نقدی متقاضی در مشارکت مدنی

 420,586,810 0,586,810 422,222,222 سرمایه گذاریهاسایر 

 5,445,002,120 5,245,002,120 422,222,222 جمع
 

 

 



 

 درآمد حاصل از فروش محصوالت طرح

 ارزش ) هزار ریال ( مقدار قیمت واحد )ریال( شرح

 310,522,222 4,522 15,222,222 خیار )تن(

 006,122,222 8,062 812,222,222 توت فرنگی )تن(

 0.1,052,222 6,3.2 805,222,222 گوجه فرنگی )تن(

 822,122,222 844 022,222,222 گیاهان دارویی )تن(

 02,022,222. 62.,3 045,222,222 فلفل دلمه ای )تن(

 2،4,0،252،222 15،254 جمع کل 
 

 هزینه های سالیانه تولید طرح

 هزینه ها ) هزار ریال ( شرح 

 33,633,222 جاریهزینه های 

 03,322.,2. انرژی

 051,308,112 کارکنان دائم

 8,658,834 بیمه ساختمانها و تاسیسات 

 0,658,235 بیمه ماشین االت 

 3,208,6.0. هزینه تعمیرات و نگهداری

 00,305,222 هزینه غذای کارکنان 

 02,538,052 هزینه ایاب و ذهاب کارکنان

 518,222,.4 هزینه بازاریابی و اداری 

 3,222,222 هزینه پوشاک کارکنان

 0.8,.515,03 جمع

 65.,016,.0 پیش بینی نشده 

 685,206,056 جمع کل



 

 

 سرمایه در گردش

 1سال  روز شرح

 1,421,052 2. مواد اولیه و کمکی

 0,518,821 32 انواع انرژی مورد نیاز

 08,506,103 32 حقوق و دستمزد

 30,586,810 جمع کل

 

  : هزار ریال 32,2222222222تسهیالت پیشنهادی بلند مدت 

  : هزار ریال 3222222222تسهیالت پیشنهادی کوتاه مدت 

  : 3222نرخ بازده داخلی,% 

  : سال 2202دوره بازگشت سرمایه 

 


