معرفی پروژه

عىىان :کشتارگاه صىعتی دام

بـخــش :کشاوسصی
زیربخش :عملآوسی و حفاظت گىشت و محصىالت گىشتی اص فغاد

خذمات/تىلیذات .7 :خذمات کشتاسگاهی دام عبک گىعفىذ .8 .خذمات کشتاسگاهی دام عىگیه  -گاو
مذلاجرا :شهشعتان بىکان
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه:
دمل دام به مذىطه کشتارگاه ،تىزیه دام و معایىه آن تىسط دامپسشک ،قروطیىه دام ،ورود دام بـه سـاله کشـتار و
اعمال شىک الکتریکی ،ربخ دام و خارج ومىدن خىان از الشه ،جذا ومىدن سر دام به طىر کامل و ...

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اعمی خذمات کشتاسگاهی دام عبک -گىعفىذ معادل  876666سأط دس عال
ظشفیت اعمی خذمات کشتاسگاهی دام عىگیه -گاو معادل  70666سأط 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 امکانعىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای قاوىوی (جىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،محیطص یغت)... ،
اوعقاد قشاسداد با عشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعقاد قشاسداد تأمیه مالی
اوعقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،آب ،مخابشات ،عىخت ،جاده )...
وجىد فهشعت ششکتهای عاصوذه  /فشوشىذه داوش فىی ماشیهآالت و تجهیضات
اوعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماشیهآالت و تجهیضات و داوش فىی

ساختار مالی
میلیىن ریال

ورر برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

625461

59569

6.43

-

6.43

سرمایه در گردش

1241

59569

9.90

-

9.90

سرمایه کل

631051

-

6.56

-

6.56

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

9

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

9.2

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

6

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

6

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

9.02

ورر بازگشت داخلی:

%16.51

معرف پروژه

دسصذ

 2عال و  9ماه اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

مذت بازگشت سرمایه:

 بخش دولتی

میلیىن یىسو دس  76عال بهشهبشداسی

 بخش غیشدولتی

عاصمان جهاد کشاوسصی اعتان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  0جاده بغیج ،عاصمان جهاد کشاوسصی اعتان آرسبایجانغشبی

900-12329539

900-12329523

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

