عىىان :بىمگردی و اکىکمپ "طبیعت گردی ،عشایری و روستایی" در سطخ استان

معرفی پروژه

بـخــش :خذمات
زیربخش :گشدضگشی
خذمات/تىلیذات :خذمات اجاسه خاوه سوستایی ،سستىسان و سفشهخاوه سىتی ،اجاسه غشفه فشوش صىایع دستی ،بىفه های
عشضه کىىذه مىاد غزایی
محلاجرا :استان آرسبایجان غشبی– مىاطك سوستایی (ضامل @< سوستای هذف گزاسی ضذه)
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:
احذاث و باصساصی خاوه های سوستایی جهت اجاسه ،احذاث غشفه های صىایع دستی ،سستىسان ،سفشه خاوه و بىفه

ظرفیت:

اجاسه خاوه سوستایی > :واحذ خاوه سوستایی با ظشفیت متىسط < وفش ،سستىسان :تعذاد  98عذد میض و وسایل با ظشفیت متىسط
< وفش با ظشفیت پزیشش  :<8وفش دس سوص ،سفشه خاوه سىتی :داسای  98عذد تخت ; وفشه ،غشفههای صىایع دستی :تعذاد =9
غشفه ،بىفه :تعذاد  9بىفه عشضه مىاد غزایی

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 لاوىوی (جىاص تأسیس ،سهمیه اسصی ،محیطص یست)... ،
اوعماد لشاسداد با سشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعماد لشاسداد تأمیه مالی
اوعماد لشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی

 تذاسک تسهیالت صیشساخت (بشق ،آب ،مخابشات ،سىخت ،جاده )...
 وجىد فهشست ضشکتهای ساصوذه  /فشوضىذه داوص فىی ماضیهآالت و تجهیضات
 اوعماد لشاسداد خشیذ 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

125321

245,17

,.10

,.,,

,.10

سرمایه در گردش

15,,0

245,17

,.,0

,.,,

,.,0

سرمایه کل

135323

-

,.12

,.,,

,.12

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

;8.8

میلیىن سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

8.9:

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

;:?.

دسصذ

مذت بازگشت سرمایه:

< سال و  7ماه

 بخص دولتی

 بخص غیشدولتی

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

,22-11267631

,22-112521,,

www.urmiachto.ir

info@urmiachto.ir

کل مىابع مىردویاز

