معرفی پروژه

عىىان :مرمت و احیای بىاهای طرح پردیسان ماکى

بـخــص :خذمات
زیربخص :گشدؽگشی
خذمات/تىلیذات :اسائه خذمات باصدیذ اص اماکه تاسیخی دس دو عایت مجضا
محلاجرا :اعتان آرسبایجان غشبی– ؽهشعتان ماکى
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

ضرح پروژه:
مشمت و احیای بىاهای تاسیخی دس دو عایت مجضا و اسائه خذمات باصدیذ اص مجمىعه هاای تااسیخی باه گشدؽاگشان و احاذا
غشفه هایی جهت اجاسه به متقاضیان ،احذا سعتىسان و چایخاوه عىتی و ...

ظرفیت:

خذمات باصدیذ اص بىاهای عماست کاله فشوگی و هالل احمش (ؽیش و خىسؽیذ) 061 :وفش دس سوص ،خذمات باصدیذ اص بىاهای
باوک ملی و داسایی 061 :وفش دس سوص ،سعتىسان عىتی :به ظشفیت  011پشط دس سوص ،چایخاوه عىتی دس عایت عماست کاله
فشوگی :به ظشفیت  81وفش دس سوص ،چایخاوه عىتی دس عایت داسایی و باوک ملی :به ظشفیت  81وفش دس سوص ،اجاسه غشفه فشوػ
صىایع دعتي ،محصىالت مىطقه ،خؾکباس و  :...ؽامل  01غشفه دس هش عایت و دس مجمىع  01غشفه.

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیصبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 1عال

وضعیت طرح:







وجىد امکانعىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای قاوىوی (جىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،محیطص یغت)... ،
اوعقاد قشاسداد با عشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعقاد قشاسداد تأمیه مالی






اوعقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،آب ،مخابشات ،عىخت ،جاده )...
وجىد فهشعت ؽشکتهای عاصوذه  /فشوؽىذه داوؼ فىی ماؽیهآالت و تجهیضات
اوعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماؽیهآالت و تجهیضات و داوؼ فىی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

443,55

513,14

1.5,

,.,,

1.5,

سرمایه در گردش

135,1

513,14

,

,.,,

,

سرمایه کل

413454

-

1.5,

,.,,

1.5,

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماضیهآالت خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماضیهآالت داخلی:

1.10

میلیىن سیال

ارزش تکىىلىژی و داوص فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوص فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

-

میلیىن یىسو

ورخ بازگطت داخلی:

00.02

مذت بازگطت سرمایه:

 7عال

 بخؼ دولتی

دسصذ

 بخؼ غیشدولتی

عاصمان مىطقه آصاد ماکى
مىطقه آصاد ماکى ،کیلىمتش  0جاده تشاوضیتی باصسگان به ماکى ،عاختمان ؽماسه 0

,55-,5,44441-,
www.makufz.org

,55-5544,41,
pr@makufz.org

کل مىابع مىردویاز

