معرفی پروژه

عىىان :احذاث واحذ روغه کشی از داوه روغىی کلسا

بـخــش :کؽاوزشی
زیربخش :محصىالت غرایی و آؼامیدویها
خذمات/تىلیذات :تىلید زوغه وباتی خام اش داوههای زوغىی و کىجاله
محلاجرا :مىطقه معمىلی
 تأظیط

وىع پروژه:

 تىظعه وتکمیل

شرح پروژه :پسض ظسد ،بهتسیه زاهکاز دزمیان زوغهاای متتفار زوغهکؽای اظا  ،دز ایاه زوغ اش های گىواه تسکیا
ؼیمیایی اظتفاده ومیؼىد .دز پسض ظسد زوغه با اظاتفاده اش اممااف اؽااز باه داواه هاا دز دماای پااییه و بادون وازد کاسدن
هسگىوه آظی به ظاختاز داوهی زوغىی تىلید میؼىد که دز مسحفهی بعاد ،رلاسد مىداىد دز زوغاه بىظایفهی ایفتاس دداظااشی
ؼده و زوغه با کیفی مطفىب آمادهی اظتفاده میؼىد.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظسای اظمی زوغه وباتی خام معادف  ;::،0::ته دز ظاف و ظسای ممفی معادف  0:،،<:دز ظاف
ظسای اظمی کىجاله معادف  08،،،8ته دز ظاف و ظسای ممفی معادف  ،2،0<0دز ظاف

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2ظاف

وضعیت طرح:








ودىد امکانظىجی طسح
تأمیه شمیه مىزد ویاش
اخر مجىشهای قاوىوی (دىاش تأظیط ،ظهمیه ازشی ،محیطش یع )... ،
اوعقاد قسازداد با ظسمایهگراز داخفی /خازدی
اوعقاد قسازداد تأمیه مالی
اوعقاد قسازداد با پیماوکازان داخفی /خازدی

 تدازک تعهیالت شیسظاخ (بسق ،آب ،متابسات ،ظىخ  ،داده )...
 ودىد اهسظ ؼسک های ظاشوده  /اسوؼىده داوػ اىی ماؼیهآالت و تجهیصات
 اوعقاد قسازداد خسید بسای ماؼیهآالت و تجهیصات و داوػ اىی
ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

779674

34379

3/48

0

3/48

سرمایه در گردش

456244

34379

72/27

0

72/27

سرمایه کل

575978

34379

76/75

0

76/75

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

-

میفیىن یىزو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

0 /3

میفیىن زیاف

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میفیىن یىزو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میفیىن یىزو

ارزش فعلی خالص:

2/74

میفیىن یىزو

ورخ بازگشت داخلی:

%36/78

مذت بازگشت سرمایه:

 3/67ظاف

 بتػ دولتی

دزصد

 بتػ غیسدولتی

ظاشمان دهاد کؽاوزشی اظتان آذزبایجانغسبی
ازومیه ،کیفىمتس  8داده بعیج ،ظاشمان دهاد کؽاوزشی اظتان آذزبایجانغسبی

044-32720970

044-32720967

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

