معرفی پروژه

عىىان :تىلیذ اوىاع کىساوتره میىه ،پىره میىه و آب میىه از میىه تازه

بـخــص :کطاوزشی
زیربخص :ساخت محصىالت غرایی و انىاع آضامیدنیها

خذمات/تىلیذات :تىلید انىاع کنسانتسه میىه ،پىزه میىه و آب میىه اش میىه تاشه
محلاجرا :ضهسک صنعتی میاندوآب
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

ضرح پروژه:

محصىل تىلید کنسانتسه میىهجات اش طسیق بهداضتی و به زوش صنعتی و مقداز شیاد اش زوش خاظ پیسوی میکند کهه تقسیاها
دز همهه زوشههها مسا ههل یکسهها دازد و تنههها توههاوت مىجهىد اسههتواده اش سههوىی م تتهها تکنىلههىیی و اتىماسههیى صههنعتی
میباضد .همچنین دز بسخی مىازد خاظ بسای تىلید کنسانتسه بعضی میىهجات ،بسخهی مسا هل نریهس زوش آبییهسی متوهاوت
است ولی بقیه مسا ل همه زوشها یکسا میباضند.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظسفیت اسمی انىاع کنسانتسه میىه (سیب) معادل  6444تن دز سال،ظسفیت اسمی انىاع پىزه میىه (سیب) معادل 6444
تن دز سال،ظسفیت اسمی انىاع آبمیىه اش میىه تاشه (سیب) معادل  6444تن دز سال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیصبیىی بازار فروش

20درصد خارجی

80درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 5سال

وضعیت طرح:











وجىد امکا سنجی طسی
تأمین شمین مىزد نیاش
اخر مجىشهای قانىنی (جىاش تأسیس ،سهمیه ازشی ،محیطش یست)... ،
انعقاد قسازداد با سسمایهگراز داختی /خازجی
انعقاد قسازداد تأمین مالی
انعقاد قسازداد با پیمانکازا داختی /خازجی
تدازک تسهیالت شیسساخت (بسق ،آب ،م ابسات ،سىخت ،جاده )...
وجىد فهسست ضسکتهای ساشنده  /فسوضنده دانص فنی ماضینآالت و تجهیصات
انعقاد قسازداد خسید بسای ماضینآالت و تجهیصات و دانص فنی

ساختار مالی
میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

658934

;4;34

6.:4

-

6.:4

سرمایه در گردش

64934

;4;34

4.69

-

4.69

سرمایه کل

69;643

-

7.49

-

7.49

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماضیهآالت خارجی:

<

میتیى یىزو

ارزش تجهیسات و ماضیهآالت داخلی:

4.49

میتیى یىزو

ارزش تکىىلىژی و داوص فىی خارجی:

<

میتیى یىزو

ارزش تکىىلىژی و داوص فىی داخلی:

<

میتیى یىزو

ارزش فعلی خالص:

3.57

ورخ بازگطت داخلی:

%55.54

معرف پروژه

دزصد

 6سال و  6ماه اش ابتدای دوزه بهسهبسدازی

مذت بازگطت سرمایه:

 ب ص دولتی

میتیى یىزو دز <= سال بهسهبسدازی

 ب ص غیسدولتی

ساشما جهاد کطاوزشی استا آذزبایجا غسبی
ازومیه ،کیتىمتس  5جاده بسیج ،ساشما جهاد کطاوزشی استا آذزبایجا غسبی

466-54944;94

466-54944;89

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

