معرفی پروژه

عىىان :پایاوه صادرات محصىالت کشاورزی

بـخــش :کشاوزشی
زیربخش- :

خذمات/تىلیذات :خدمات اوباز مسقف ،سسدخاوه شیس صفس ،سسدخاوه باالی صفس واحدهای تجازی ،خدمات زستىزان و ...
محلاجرا :مىطقه آشاد ماکى
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

ظرفیت تىلیذ ساالوه:اجازه ماهیاوه اوباز مسقف به مسااح  0555متسمسبا ،،اجاازه زوشاواه ساسدخاوه شیاس صافس باه س یا
اسمی ساالوه  005555ته ،اجازه زوشاوه سسدخاوه باالی صفس به س ی اسامی سااالوه  0005555تاه ،اسوو واحادهای
تجازی به مساح  0055متس مسب ،،اجازه ماهیاوه زستىزان به مساح  005متس مسب ،،خادمات تلییاه و باازییسی و خادمات
تسمیىال به س ی اسمی ساالوه  000555کامیىن ،تاىشیه باا باساکىل  05تىای باه س یا اسامی سااالوه  000555تاه،
خدمات ساله سىزت و بستهبىدی به س ی اسمی ساالوه  000555ته

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 3سال

وضعیت طرح:







وجىد امکانسىجی طسح
تأمیه شمیه مىزد ویاش
اخر مجىشهای قاوىوی (جىاش تأسیس ،سهمیه ازشی ،محیطش یس )... ،
اوعقاد قسازداد با سسمایهیراز داخیی /خازجی
اوعقاد قسازداد تأمیه مالی






اوعقاد قسازداد با پیماوکازان داخیی /خازجی
تدازک تسهیالت شیسساخ (بسق ،آب ،ملابسات ،سىخ  ،جاده )...
وجىد هسس شسک های ساشوده  /سوشىده داوش ىی ماشیهآالت و تجهیصات
اوعقاد قسازداد خسید بسای ماشیهآالت و تجهیصات و داوش ىی

ساختار مالی
میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

333333

99939

3.93

-

3.93

سرمایه در گردش

39999

99939

9.63

-

9.63

سرمایه کل

693333

-

6.63

-

6.63

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

5

میییىن یىزو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

3.31

میییىن یىزو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

5

میییىن یىزو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

5

میییىن یىزو

ارزش فعلی خالص:

9.93

ورخ بازگشت داخلی:

%39.39

معرف پروژه

دزصد

 3سال و  8ماه اش ابتدای دوزه بهسهبسدازی

مذت بازگشت سرمایه:

 بلش دولتی

میییىن یىزو دز  05سال بهسهبسدازی

 بلش غیسدولتی

ساشمان جهاد کشاوزشی استان آذزبایجانغسبی
ازومیه ،کییىمتس  0جاده بسیج ،ساشمان جهاد کشاوزشی استان آذزبایجانغسبی

999-33639969

999-33639936

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

