معرفی پروژه

عىىان :تىلیذ آلفا سلىلس از ضایعات کشاورزی

بـخــش :کشاوسصی
زیربخش :ساخت کاغز و محصىالت کاغزی
خذمات/تىلیذات :آلفا سلىلض
محلاجرا :استان آرسبایجان غشبی– شهشک صىعتی اسومیه 3
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:فشآیىذ تىلیذ خمیش کاغز اص الیاف غیشچىبی مشابه تىلیذ ایه خمیش اص چوى اسوت کوه بشم ىوای ووى سو هوا بوه
فشآیىذهای شیمیایی و شیمیایی -مکاویکی دستهبىذی میشىد .اوتخا ایه فشآیىذ بشای تىلیذ خمیش کاغز به شوشایط اقلیموی
و عىامل فىی -اقتصادی بستگی داسد که ایه ششایط با جغشافیای مىطقه مىسد وظش تغییش میکىذ .وى موىاد شویمیایی بوه کواس
سفته و میضان اوشژی صشف شذه بشای فشآوس خمیش کاغز م ىای اقتصادی فشآیىذ سا تشکیل میدهوذ .مشاحول مختلوت تىلیوذ
خمیش کاغز دس کاسخاوههای احذاث شذه ع است است اص :خشد کشدن ،آمادهساصی ،پخت ،آسیا او اس کشدن خمیوش ،آبگیوشی،
شکلدهی و خشک کشدن.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی تىلیذ آلفا سلىلض معادل  30333ته دس سال و ظشفیت عملی معادل  00733ته دس سال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2سال

وضعیت طرح:







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






اوعقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تسهیالت صیشساخت (بشق ،آ  ،مخابشات ،سىخت ،جاده )...
وجىد فهشست ششکتهای ساصوذه  /فشوشىذه داوش فىی ماشیهآالت و تجهیضات
اوعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماشیهآالت و تجهیضات و داوش فىی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

,20,25

210,64

6.62

6.,,

2.64

سرمایه در گردش

201,1

210,64

,.6,

,.,,

,.6,

سرمایه کل

,,0225

-

6.22

6.,,

2.24

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

5.31

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

-

میلیىن سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

3.50

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

35.17

دسصذ

مذت بازگشت سرمایه:

 3سال

 بخش دولتی

 بخش غیشدولتی

ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  1جاده بسیج ،ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی

,22-52,2,4,,

,22-52,2,41,

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

