معرفی پروژه

عىىان :پرورش گاو شیری

بـخــش :کؾاوسصی
زیربخش :پشوسػ و يگهذاسی گاو ،گىعفًذ ،اعب ،االغ ،قاطش ،ؽبه اعب و قاطش پىصکی ،تىلیذ ؽیش خام
خذمات/تىلیذات :ؽیش ،گىعاله يش ،تلیغه ،گاو ؽیشی حزف ؽذه و کىد تىلیذی
محلاجرا :اعتاو آرسبایجاو غشبی– ؽهشعتاو اسوهیه
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه :دس ایى واحذ گاو ؽیشی خشیذاسی ؽذه و بخؾی اص گىعالههای صاد و ولذ ؽذه دس گله يگهذاسی ؽذه و جایگضیى
گله هیؽىيذ و بخؾی هن فشوخته هیؽىيذ همچًیى کىد و ؽیش گاو يیض به صىست جذاگايه به فشوػ هیسعذ.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت پشوسػ  0،222سأط گاو ؽیشی
ظشفیت تىلیذ ؽیش هعادل  0454425222کیلىگشم دس عال
ظشفیت تىلیذ گىؽت گىعاله يش هعادل  045422کیلىگشم دس عال
ظشفیت پشوسػ تلیغه هعادل  240سأط دس عال
ظشفیت تىلیذ گىؽت گاو ؽیشی حزف ؽذه هعادل  0225572کیلىگشم دس عال
ظشفیت کىد تىلیذی هعادل  652225222کیلىگشم دس عال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2عال

وضعیت طرح:






وجىد اهکاوعًجی طشح
تأهیى صهیى هىسد يیاص
اخز هجىصهای قايىيی (جىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،هحیطص یغت)... ،
ايعقاد قشاسداد با عشهایهگزاس داخلی /خاسجی







ايعقاد قشاسداد تأهیى هالی
ايعقاد قشاسداد با پیمايکاساو داخلی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،آب ،هخابشات ،عىخت ،جاده )...
وجىد فهشعت ؽشکتهای عاصيذه  /فشوؽًذه دايؼ فًی هاؽیىآالت و تجهیضات
ايعقاد قشاسداد خشیذ بشای هاؽیىآالت و تجهیضات و دايؼ فًی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

7265124

715264

4.61

2

4.61

سرمایه در گردش

765,14

715264

2.42

2

2.42

سرمایه کل

7115647

-

62.21

2

62.24

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

2.86

هیلیىو سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش فعلی خالص:

4.24

هیلیىو یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

22.32

دسصذ

مذت بازگشت سرمایه:

 0عال و  00هاه

 بخؼ دولتی

 بخؼ غیشدولتی

عاصهاو جهاد کؾاوسصی اعتاو آرسبایجاوغشبی
اسوهیه ،کیلىهتش  4جاده بغیج ،عاصهاو جهاد کؾاوسصی اعتاو آرسبایجاوغشبی

277-12422442

277-12422414

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

