معرفی پروژه

عىىان :احذاث شهرک گلخاوهای

بـخــش :کؾاوسصی
زیربخش- :
خذمات/تىلیذات :خیاس ،گىجه فشوگی ،فلفل دلمه ای ،گل آوتشیىم ،گل سص ،گیاه داسویی به لیمى و گیاه داسویی اعطىخىدوط

محلاجرا :اعتان آرسبایجان غشبی ،ؽهشعتان بىکان ،ؽهشک کؾاوسصی عشیل آباد
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه:

تکىىلىژی تىلیذ محصىالت طشح به سوػ کؾت هیذسوپىویک می باؽذ .دس ایه سوػ دس والع کؾت گیاهان دس آب و محلوى
غزایی بذون اعتفاده اص خاک مطشح می باؽذ .سوػ کؾت بذون خاک یا هیذسوپىویک جایگضیه کؾواوسصی بوا خواک اعوت و
ضمه مصشف آب کمتش ،محصىالت کؾاوسصی با کیفیت و با عالمت باالتش تىلیذ می ؽىد .دس کؾت بذون خواک ،سیؾوه گیواه
و گل دس مىادی اص جمله «کىکىپیت» و «پشلیت» لشاس می گیشد .محلى غزایی تهیه ؽذه تىعط فشد متخصو بوه ایوه بغوتش
سعاوذه و تغزیه گیاه اص ایه طشیك اوجام می ؽىد.
ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت تىلیذ خیاس معاد  0222ته دس عا
ظشفیت تىلیذ گىجه فشوگی معاد  0022ته دس عا
ظشفیت تىلیذ فلفل دلمه معاد  0222ته دس عا
ظشفیت تىلیذ گل آوتشیىم معاد  0022222ؽاخه دس عا
ظشفیت تىلیذ گل سص معاد  0022222ؽاخه دس عا
ظشفیت تىلیذ گیاه داسویی به لیمى معاد  00222کیلىگشم دس عا
ظشفیت تىلیذ گیاه داسویی اعطىخىدوط معاد  0222کیلىگشم دس عا
وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

10درصد خارجی

90درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 0عا

وضعیت طرح:










وجىد امکانعىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای لاوىوی (جىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،محیطص یغت)... ،
اوعماد لشاسداد با عشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعماد لشاسداد تأمیه مالی
اوعماد لشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،آب ،مخابشات ،عىخت ،جاده )...
وجىد فهشعت ؽشکتهای عاصوذه  /فشوؽىذه داوؼ فىی ماؽیهآالت و تجهیضات

 اوعماد لشاسداد 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

066525

-

-

2

-

سرمایه در گردش

01900

-

-

2

-

سرمایه کل

000005

-

-

2

-

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

-

میلیىن سیا

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

-

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

6..2

مذت بازگشت سرمایه:

3عا و  1ماه

 بخؼ دولتی

دسصذ

 بخؼ غیشدولتی

عاصمان جهاد کؾاوسصی اعتان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  5جاده بغیج ،عاصمان جهاد کؾاوسصی اعتان آرسبایجانغشبی

200-60102912

200-60102951

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

