معرفی پروژه

عىىان :بستهبىدی زعفران

بـخــص :کشاوسصی
زیربخص :فعالیتهای بستهبىذی

خدمات/تىلیدات :صغفشان بستهبىذیشذه
محلاجرا :شهشک صىعتی خىی
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

ضرح پروژه:
پس از جداسازی کلیه ذرات خارجی و بقایای گل ،میسان و وىع بستهبىدی مـىر ورـر زعفـران بـا ترازودـای یـ و
کالیبره ضدن وزن میضى  .ر حال حاضر برای بستهبىدی زعفران ،ستگاه بستهبىدی ر ورر گرفتـه ضـده اسـ .
بازرسی و آزمىن ویژگی محصىل ر مراحل مختلف مىر پایص و اودازهگیری وا ع میضى .

ظرفی تىلید ساالوه:

 031کیلىگشم دس سال

وضعیت پروژه

سترسی به مىا اولیه مىر ویاز
پیصبیىی بازار فروش
طىل وره اجرای طرح:

0درصد خارجی

100درصد داخلی

20درصد خارجی

80درصد داخلی

 0سال

وضعی طرح:











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
میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىر ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

00607

71701

1.01

-

1.01

سرمایه ر گر ش

3002

71701

1.14

-

1.14

سرمایه کل

04711

-

1.07

-

1.07

مىابع مالی اخلی مىر ویاز

سرمایه ثاب

ارزش تجهیسات و ماضیهآالت خارجی:

8

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماضیهآالت اخلی:

1.10

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و اوص فىی خارجی:

8

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و اوص فىی اخلی:

8

میلیىن یىسو

1.11

ارزش فعلی خالص:
ورخ بازگط

%11.03

اخلی:

معرف پروژه

دسصذ

 1سال و  8ماه اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

مدت بازگط سرمایه:

 بخش دولتی

میلیىن یىسو دس  98سال بهشهبشداسی

 بخش غیشدولتی

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

122-10501751

122-10501745

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىر ویاز

