معرفی پروژه

عىىان :مجتمع صىایع تبذیلی کىسشوجات
بـخــش :کشاوسصی
زیربخش :عمل آوسی و حفاظت میىه و سبضیجات اص فساد
خذمات/تىلیذات :کىسشو رست ،کىسشو لىبیا چیتی و کىسشو تششیجات
محلاجرا :استان آرسبایجانغشبی شهشک صىعتی اسومیه 3
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

مشاحل تىلیذ کىسشو:خىشه گیشی ،شستشىی داوهها ،پخت اولیه ،پش کشدن رست دس قىطی های فلضی ،افزضودن آ ومزو و
سایش افضودوی ها به رست داخل قىطی،دس بىذی ،پخت وهایی ،عملیات حشاستی ،لیبل صوی ،بسته بىذی
مشاحل تىلیزذ تششزی:تىصیه مزىاد اولیزه قبزل اص تخلیزه و تاىیزل بزاس ،شستشزى و تمیزض کزشدن اولیه،دسجزه بىزذی ،جذاسزاصی
قسمتهای صائذ ،پىستگیشی ،خشد کشدن ،آماده کشدن مالىل سشکه ،قشاسدادن سبضیجات خزشد دس شیشزه بزه وسزیله دسزتگاه
پشکه ،پاستىسیضاسیىن ،دستگاه دسبىذی تو هذ و چىذ هذ ،دستگاه اتیکزت چسزبان خ،زی ،شزشیى ،پزو ،مشاحزل تىلیزذ و
بسته بىذی سبضی خشو ،شستشى و ضذعفىوی به صزىست حىضز ه ای و دوساوزی ،وسود بزه خشزو کزه ،بىجزاسی و بسزته
بىذی
ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی کىسشو رست معادل با  2444444عذد دس سال
ظشفیت اسمی لىبیا چیتی  414گشمی معادل با  2444444عذد دس سال
ظشفیت اسمی تىلیذ و بسته بىذی تششیجات -شیشه  044گشمی معادل با  2444444عذد دس سال
وضعیت پروژه

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

0درصد خارجی

 100درصد داخلی

 20درصد خارجی

 80درصد داخلی

 2سال

وضعیت طرح:











وجىد امکانسىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای قاوىوی (جىاص تأسیس ،سهمیه اسصی ،مایطص یست)... ،
اوعقاد قشاسداد با سشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعقاد قشاسداد تأمیه مالی
اوعقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تسهیالت صیشساخت (بشق ،آ  ،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

17017

90970

0.10

0.01

0.07

سرمایه در گردش

79121

90970

0.27

-

0.27

سرمایه کل

90101

-

0.99

0.01

7.01

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

4.43

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

0.70

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

0.21

ورخ بازگشت داخلی:

%11.20

معرف پروژه

دسصذ

 2سال و  77ماه اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

مذت بازگشت سرمایه:

 بخش دولتی

میلیىن یىسو دس  14سال یهشهبشداسی

 بخش غیشدولتی

ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  0جاده بسیج ،ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی

011-12120910

011-12120921

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

