معرفی پروژه

عىىان :ایجاد بازارچه دائمی صىایع دستی در ارومیه

بـخــش :خذمات
زیربخش- :
خذمات/تىلیذات :خذمات سفشه خاوه سىتی ،اجاسه غشفه فشوش صىايع دستي و محصىالت مىطقه و اجاسه بىفه دهکذه
محلاجرا :استان آرسبايجان غشبی– ضهشستان اسومیه
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:
احذاث سفشه خاوه و غشفه فشوش صىايع دستی و محصىالت مىطقه

ظرفیت:

سفشه خاوه سىتي با ظشفیت  <::وفش دس سوص
اجاسه غشفه فشوش صىايع دستي و محصىالت مىطقه ضامل  <:غشفه به مساحت هش غشفه  ;:مىشمشبع
اجاسه غشفه فشوش صىايع دستي و محصىالت مىطقه ضامل  <:غشفه به مساحت هش غشفه  <:مىشمشبع
اجاسه بىفه دهکذه ضامل ; غشفه

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 1سال

وضعیت طرح:








وجىد امکانسىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای قاوىوی (جىاص تأسیس ،سهمیه اسصی ،محیطص يست)... ،
اوعقاد قشاسداد با سشمايهگزاس داخلی /خاسجی
اوعقاد قشاسداد تأمیه مالی
اوعقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی

 تذاسک تسهیالت صيشساخت (بشق ،آب ،مخابشات ،سىخت ،جاده )...
 وجىد فهشست ضشکتهای ساصوذه  /فشوضىذه داوص فىی ماضیهآالت و تجهیضات
 اوعقاد قشاسداد خشيذ بشای ماضیهآالت و تجهیضات و داوص فىی
ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

65656

465619

6.14

6.66

6.14

سرمایه در گردش

724

465619

6.62

6.66

6.62

سرمایه کل

75374

-

6.16

6.66

6.16

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

-

میلیىن يىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

;:.:

میلیىن سيال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن يىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن يىسو

ارزش فعلی خالص:

:.<0

میلیىن يىسو

ورخ بازگشت داخلی:

=30.:

دسصذ

مذت بازگشت سرمایه:

= سال

 بخص دولتی

 بخص غیشدولتی

اداسه کل میشاث فشهىگی ،صىايع دستی و گشدضگشی استان آرسبايجانغشبی
اسومیه ،خیابان ضهیذ بهطتی (داوطکذه) ،مىصه اسومیه

644-33489851

644-33474166

www.urmiachto.ir

info@urmiachto.ir

کل مىابع مىردویاز

