معرفی پروژه

عىىان :بستهبىذی حبىبات و غالت

بـخــص :کشاوسصی
سیزبخص :فعالیتهای بستهبىذی

خذمات/تىلیذات :بستهبىذی حبىبات و غالت
محلاجزا :شهشک صىعتی اسومیه 3
 تأسیس

وىع پزوژه:

 تىسعه وتکمیل

ضزح پزوژه:
دستگاه بىجار تىسط فطار هىا و حزکات مکاویکی گزد و غبار مىجىد در حبىبات اولیه را بزطزف کزده و بـزای اوتاـا
به مزحله بعذ آماده میساسد.سپس کارگزان در اطزاف وىار تفاله به صىرت دسـتییه ادـذاب بـه جذاسـاسی اتـافات
دابل رویت می ومایىذ .در ادامه دستگاه پىلیص با حذف غبار مىجىد بز روی حبىبات آن را به صىرت بزاق در مـیآورد
و وعایتا با مکاویشب وسوی ،حبىبات در لفافهای ضفاف بستهبىذی میضىد.

ظزفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی معادل  0011111بسته دس سال و ظشفیت عملی معادل  0001111بسته دس سال

وضعیت پروژه

دستزسی به مىاد اولیه مىرد ویاس

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیصبیىی باسار فزوش

20درصد خارجی

80درصد داخلی

طى دوره اجزای طزح:

 2سال

وتعیت طزح:











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

معرف پروژه

میلیىن ریا

وزخ بزابزی

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاس به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سزمایه ثابت

22202

92902

2.22

-

2.22

سزمایه در گزدش

0020

92902

2.20

-

2.20

سزمایه کل

20000

-

2.02

-

2.02

مىابع مالی داخلی مىرد ویاس

ارسش تجهیشات و ماضیهآالت خارجی:

2

میلیىن یىسو

ارسش تجهیشات و ماضیهآالت داخلی:

2.22

میلیىن یىسو

ارسش تکىىلىژی و داوص فىی خارجی:

1

میلیىن یىسو

ارسش تکىىلىژی و داوص فىی داخلی:

1

میلیىن یىسو

ارسش فعلی خالص:

2.20

وزخ باسگطت داخلی:

%00.6

دسصذ

مذت باسگطت سزمایه:

 0سال

اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

 بخش دولتی

میلیىن یىسو دس  01سال بهشهبشداسی

 بخش غیشدولتی

ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  5جاده بسیج ،ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی

2۴۴-02022902

2۴۴-02022960

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاس

