معرفی پروژه

عىىان :تىلیذ فشآوسدههای گىجه فشوگی
بـخــش :کشاوسصی
زیربخش :عمل آوسی و حفاظت میىه و سبضیجات اص فساد
خذمات/تىلیذات :فشآوسدههای گىجه فشوگی (سب ،پىدس و تفاله گىجهفشوگی)
محلاجرا :استان آرسبایجانغشبی شهشک صىعتی شىط
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

شستشى و دست چیه کشدن ،خشد و له کشدن ،حشاست دادن پالپ ،خاسج کشدن پىست و بذزس ،صذاک کذشدن و تهذفیه گىشذت
تىسط صافی ،تغلیظ گىشت تا حهىل غلظت مطلىب و پش کشدن دس قىطی یا سایش ظشوک وگهذاسی

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی سب گىجه فشوگی معادل  40544ته دس سال و ظشفیت عملی معادل  3044ته دس سال
ظشفیت اسمی پىدس گىجه فشوگی معادل  544ته دس سال و ظشفیت عملی معادل  434ته دس سال
ظشفیت اسمی تفاله گىجه فشوگی معادل  30244ته دس سال و ظشفیت عملی معادل  2024ته دس سال
وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز
پیشبیىی بازار فروش
طىل دوره اجرای طرح:

0درصد خارجی

 100درصد داخلی

 50درصد خارجی

 50درصد داخلی

 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 ،آب ،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
میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

064831

91901

0..2

-

0..2

سرمایه در گردش

0616.1

91901

0.86

-

0.86

سرمایه کل

234401

-

2.93

-

2.93

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

4

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

1.6.

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

1.22

ورخ بازگشت داخلی:

%24.2

معرف پروژه

دسصذ

 6سال و  00ماه اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

مذت بازگشت سرمایه:

 بخش دولتی

میلیىن یىسو دس  04سال بهشهبشداسی

 بخش غیشدولتی

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

188-62221921

188-62221932

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

