معرفی پروژه

عىىان :بستهبىسی گىضت (قرمس و سفیس)

بـرــص :کشاوسصی
زیربرص :تىلیذ ،عملآوسی و حفاظت گىشت و محصىالت گىشتی اص فساد

ذسمات/تىلیسات :بستهبىذی گىشت قشمض (گىسفىذ) و گىشت سفیذ (مشغ و ماهی)
محلاجرا :شهشک صىعتی شىط
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

ضرح پروژه:
زر برص روش تىلیس قطعهبىسی و بستهبىسی گىضت به ایه صىرت میباضس که الضه تهیهضسه از کطتارگاه پـ از
اوتقال به کارذاوه تىزیه ضسه و سپ تىسط تجهیسات اوتقال الضـه بـه اتـا سـرز مىتقـل میگـرزز زر مرلهـه بعـس
الضهها ضستطى ضسه و پیص از ایىکه الضهها به ساله قطعهبىسی مىتقـل ضـىوس تىسـط زامپسضـر بررسـی ضـسه و
سپ الضهها به ساله قطعه بىسی گىضت مىتقل ضـسه و زر نوجـا بـا اسـتفازه از تجهیساتـی از قریـل اره عهـىزی بـه
قطعات مرتهف تقسیم ضسه و زر ظروف بستهبىسی قرار زازه میضىوس سپ زاذل کارته قرار زازه ضسه و پـ از
قرار زازن ایرل و زرج تارید اوقا به زاذل تىول اوجهاز و بعس از نن به سرزذاوه مىتقل میضىوس

ظرفیت تىلیس ساالوه:

ظشفیت اسمی قطعهبىذی ،بستهبىذی فشآوسی و اوجماد گىشت قشمض معادل  056ته دس سال و ظشفیت عملی معادل 526
ته دس سال ،ظشفیت اسمی قطعهبىذی ،بستهبىذی فشآوسی و اوجماد گىشت مشغ معادل  056ته دس سال و ظشفیت عملی
معادل  526ته دس سال ،ظشفیت اسمی قطعهبىذی ،بستهبىذی فشآوسی و اوجماد آبضیان معادل  266ته دس سال و ظشفیت
عملی معادل  106ته دس سال،
وضعیت پروژه

زسترسی به مىاز اولیه مىرز ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیصبیىی بازار فروش

10درصد خارجی

90درصد داخلی

طىل زوره اجرای طرح:

 2سال

وضعیت 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

معرف پروژه

میهیىن ریال

ورخ برابری

میهیىن یىرو

مىابع مالی ذارجی
مىرز ویاز به میهیىن
یىرو

میهیىن یىرو

سرمایه ثابت

76757

99909

9.38

9.28

0.95

سرمایه زر گرزش

77207

99909

9.79

-

9.79

سرمایه کل

009979

-

0.82

9.28

0.67

مىابع مالی زاذهی مىرز ویاز

ارزش تجهیسات و ماضیهنالت ذارجی:

9.226

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماضیهنالت زاذهی:

9.989

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و زاوص فىی ذارجی:

6

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و زاوص فىی زاذهی:

6

میلیىن یىسو

ارزش فعهی ذالص:

9.690

میلیىن یىسو دس  16سال بهشهبشداسی

ورخ بازگطت زاذهی:

%86.3

دسصذ

مست بازگطت سرمایه:

 8سال

اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

 بخش دولتی

 بخش غیشدولتی

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

977-82729979

977-82729957

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىرزویاز

