معرفی پروژه

ػىوان :فزآور تفاله چغىذرقىذ

بـخــغ :کشاوسصی
سیزبخغ :تىلیذ (قىذ و شکش) -ساخت غزای آماده حیىاوات

خذمات/تولیذات :بستهبىذی گىشت قشمض (گىسفىذ) و گىشت سفیذ (مشغ و ماهی)
محلاجزا :شهشک صىعتی میاوذوآب
 تأسیس

ووع پزوژه:

 تىسعه وتکمیل

ػزح پزوژه:
تفاله چغىذرقىذ کـه اس مىـابغ یىـل پسـل طـاکاریذ ،اطـضا اس ـایؼات کارخاوهـات تایـه قىـذ اس چغىذرقىـذ اؿـل
ملػود .تفاله چغىذرقىذ به ػىوان یک خوراک وفهضم و مىبغ کسظیم ملتواوذ در تغذیه دام مورد اطـففاده قـزار
گزففه و قیمض واایل جیزه را تحض تأثیز قزار دهذ .ػىگامل که قىذ و دیگز مواد قابل اطفخزاج اس چغىذرقىذ به همزاه
آب اس آن گزففه ملػووذا تفاله چغىذرقىذ اؿل ملػود .تفاله چغىذرقىذ پض اس خؼک ػذن توطـ دطـفگاهها،
مخـوؽا به ػکلها ،مففوللا پزک و قالبل درآمذه که در تولیذ آن بؼضا اس مالص ویش بازه گزففه ملػود.

ظزفیض تولیذ طاالوه:

ظشفیت اسمی تفاله خشکشذه چغىذسقىذ معادل  06:::ته دس سال

وضعیت پروژه

دطفزطل به مواد اولیه مورد ویاس

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیغبیىل باسار فزوع

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طول دوره اجزا ،طزح:

 2سال

و ؼیض طزح:











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
میسیون ریال

وزخ بزابز،

میسیون یورو

مىابغ مالل خارجل
مورد ویاس به میسیون
یورو

میسیون یورو

طزمایه ثابض

45594

99909

9.59

-

9.59

طزمایه در گزدع

09529

99909

9.20

-

9.20

طزمایه کل

65026

-

9.72

-

9.72

مىابغ مالل داخسل مورد ویاس

ارسع تهایشات و ماػیهآالت خارجل:

9

میلیىن یىسو

ارسع تهایشات و ماػیهآالت داخسل:

9.22

میلیىن یىسو

ارسع تکىولوژ ،و داوغ فىل خارجل:

:

میلیىن یىسو

ارسع تکىولوژ ،و داوغ فىل داخسل:

:

میلیىن یىسو

ارسع فؼسل خالؾ:

9.02

وزخ باسگؼض داخسل:

%69.58

معرف پروژه

دسصذ

 6سال و  4ماه اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

مذت باسگؼض طزمایه:

 بخش دولتی

میلیىن یىسو دس  ;:سال بهشهبشداسی

 بخش غیشدولتی

ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  5جاده بسیج ،ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی

944-62729979

944-62729967

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابغ موردویاس

