معرفی پروژه

عىىان :تىلیذ اساوس گیاهی

بـخــش :کؾاوسصی
زیربخش :عاخت محصىالت غزایی و اوىاع آؽامیذوی ها
خذمات/تىلیذات :اعاوظ گل محمذی و گیاهان داسویی
محلاجرا :اعتان آرسبایجان غشبی– ؽهشک صىؼتی اسومیه 3
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىعؼه وتکمیل

شرح پروژه :اعتخشاج اعاوظ اص طشیق تقطیش باا بخااس آ ؽاامل تؼ یاق گیاهاان دس آ  ،جىؽااوذن و عا ظ خىا کشدن
بخاسات و جمغآوسی آنها میباؽذ .دس ایه سوػ مقذاس مؾخصی اص گیاه سا بشاعاط گىجایؼ مخااصن باا مقاذاسی آ تقطیاش
میکىىذ .تغییش دما دس ػمل تقطیش بایذ خی ی آهغته و مالیم باؽذ .به ػباستی افضایؼ واگهااوی دماا ،بؼ ای اص اجاضای مؼطاش
عب تش سا با هىای باقیماوذه دس دعتگاه تقطیش خاسج خىاهذ کشد .باس اعاوظ که اص تقطیش اول بذعت میآیذ کم اعت و بشای
جذا کشدن ایه اعاوظ ،مح ىل حاص ه دوباسه تقطیش ؽذه و اعاوظ مىسد وظش به دعت میآیذ.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اعمی اعاوظ گل محمذی مؼادل  88کی ىگشم دس عال و ظشفیت ػم ی مؼادل  07کی ىگشم دس عال
ظشفیت اعمی اعاوظ گیاهان داسویی مؼادل  536کی ىگشم دس عال و ظشفیت ػم ی مؼادل  678کی ىگشم دس عال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

30درصد خارجی

70درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2عال

وضعیت طرح:







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






اوؼقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخ ی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،آ  ،مخابشات ،عىخت ،جاده )...
وجىد فهشعت ؽشکتهای عاصوذه  /فشوؽىذه داوؼ فىی ماؽیهآالت و تجهیضات
اوؼقاد 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

224,22

,14262

2.1,

2.62

2..0

سرمایه در گردش

44,2,

,14262

2.61

2.22

2.61

سرمایه کل

014.,,

-

2..2

2.62

2.22

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

7..0

می یىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

7...

می یىن سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

می یىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

می یىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

7...

می یىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

35...

دسصذ

مذت بازگشت سرمایه:

 .عال و  0ماه

 بخؼ دولتی

 بخؼ غیشدولتی

عاصمان جهاد کؾاوسصی اعتان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کی ىمتش  6جاده بغیج ،عاصمان جهاد کؾاوسصی اعتان آرسبایجانغشبی

2,,-02422242

2,,-02422214

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

