معرفی پروژه

عىىان :احذاث پرورش بس ساوه

بـخــش :کؾاوسصی
زیربخش :پشوسػ و وگهذاسی گاو و گىعفىذ و بض و ...
خذمات/تىلیذات :تىلیذ ؽیش بض و بضغاله های وژاد عاوه
محلاجرا :اعتان آرسبایجان غشبی ،صمیىی دس اطشاف ؽهش اسومیه
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه:

بض عاوه به تىلیذ ؽیش معشوف اعت و ؽایذ به جشات بتىان گفت بهتشیه وژاد ؽیشی بض دس دویاعتت .دوس ؽتیشدهی آن  062تتا
 523سوص اعت و سوصاوه به طىس متىعط  5.3لیتش ؽیش می دهذ .دسصذ چشبی ؽیش ایه بض  5.0دسصذ و  0.2دسصذ پتشوتییه ؽتیش
اعت دس واحذ پشوسػ بض تعذادی بض مىلذ و وش سا خشیذاسی کشد و عال به عال بضغالههایی به دویا میآیىذ که بخؾی اص آوهتا سا
بعذ اص پشواسبىذی به فشوػ میسعاوىذ و بخؾی سا دس گله وگه میداسوذ.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اعمی تىلیذ ؽیش معادل  022،222لیتش دس عال ،ظشفیت اعمی فشوػ بض مىلذ معادل  022ساط دس عال ،ظشفیت
اعمی فشوػ بضغاله وش معادل  636ساط دس عال ،ظشفیت اعمی فشوػ بض وش معادل  02ساط دس عال ،ظشفیت اعمی
فشوػ بضغاله ماد معادل  013ساط دس عال ،ظشفیت اعمی فشوػ کىد حیىاوی معادل  030،222کیلىگشم 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:

 0عال

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 ،جاد )...
وجىد فهشعت ؽشکتهای عاصوذ  /فشوؽىذ داوؼ فىی ماؽیهآالت و تجهیضات
اوعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماؽیهآالت و تجهیضات و داوؼ فىی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

61225

50520

1/20

2

1/20

سرمایه در گردش

1306

50520

2/20

2

2/20

سرمایه کل

65006

50520

1/60

2

1/60

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

2.20

میلیىن سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

1/12

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%53/61

مذت بازگشت سرمایه:

 0/22عال

 بخؼ دولتی

دسصذ

 بخؼ غیشدولتی

عاصمان جهاد کؾاوسصی اعتان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  5جاد بغیج ،عاصمان جهاد کؾاوسصی اعتان آرسبایجانغشبی

200-50202022

200-50202062

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

