معرفی پروژه

عىىان :فرآوری و بستهبىذی گیاهان دارویی

بـخــص :کشاوسصی
زیربخص :عملآوسی و حفاظت میىه و سبضیجات اص فساد

خذمات/تىلیذات :بادسوجبىیه خشک ،وعىاع خشک و آویشه خشک
محلاجرا :شهشک صىعتی اسومیه 3
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

ضرح پروژه:
اوتخاب مىاد اولیه برای فرآیىذ ،عملیات آمادهسازی ،تمیس کردن و ضسته ،غیرفعـا کـردن آوسی هـا ببنوییىـ، ،
خطک کردن ببا دستگاه خطککه تىولی و بستهبىذی

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی فشآوسی و بستهبىذی بادسوجبىیه خشک معادل  30333کیلىگشم دس سال
ظشفیت اسمی فشآوسی و بستهبىذی وعىاع خشک معادل  30333کیلىگشم دس سال
ظشفیت اسمی فشآوسی و بستهبىذی آویشه خشک معادل  00333کیلىگشم دس سال
وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیصبیىی بازار فروش

20درصد خارجی

80درصد داخلی

طى دوره اجرای طرح:

 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

معرف پروژه

میلیىن ریا

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

02723

93903

3.03

-

3.03

سرمایه در گردش

2030

93903

3.30

-

3.30

سرمایه کل

00032

-

0.09

-

3.09

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماضیهآالت خارجی:

3

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماضیهآالت داخلی:

3.33

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوص فىی خارجی:

3

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوص فىی داخلی:

3

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

3.37

ورخ بازگطت داخلی:

%03.30

مذت بازگطت سرمایه:

 0سال

 بخش دولتی

میلیىن یىسو دس  03سال بهشهبشداسی
دسصذ
اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

 بخش غیشدولتی

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

3۴۴-02723973

3۴۴-02723937

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

