معرفی پروژه

عىىان :عملآوری و بستهبىسی ماهی و میگى

بـرــص :کشاوسصی
سیزبرص :عملآوسی و حفاظت آبضیان و محصىالت حاصل اص آبضیان اص فساد

ذسمات/تىلیسات :ماهی و میگىی بستهبىذی شذه
محلاجزا :مىطقه آصاد ماکى
 تأسیس

وىع پزوژه:

 تىسعه وتکمیل

ضزح پزوژه:
مزاحل عملآوری ماهی و فزآورزههای آن ضامل کىتزل کیفی ،ضستطـى ،ترییـه ضـ ش ،ضستطـىی م ـسز ،پى ـ
کىی و حذف بالهها و ...
مزاحل عملآوری میگى ضامل کىتزل کیفی ،ضستطى و کیزسوی ،ىرتیىگ و ایشبىسی ،افـشوزن پـىزر یـد ،ـزسوی،
عملآوری ،او ماز اسی و ...

ظزفی تىلیس االوه:

فشآوسی ماهی به صىست پاکشذه و بستهبىذی شذه با ظشفیت اسمی ساالوه  0011ته
فشآوسی میگى به صىست سگصده و بستهبىذی شذه با ظشفیت اسمی ساالوه  011ته

وضعیت پروژه

ز تز ی به مىاز اولیه مىرز ویاس

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیصبیىی باسار فزوش

40درصد خارجی

60درصد داخلی

طىل زوره اجزای طزح:

 2سال

وضعی 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
میییىن ریال

وزخ بزابزی

میییىن یىرو

مىابع مالی ذارجی
مىرز ویاس به میییىن
یىرو

میییىن یىرو

07446

96906

6.40

6..0

0.60

زمایه زر گززش

760.0

96906

6.70

-

6.70

زمایه کل

060.60

-

0.00

6..0

0.00

مىابع مالی زاذیی مىرز ویاس

زمایه ثاب

ارسش ت هیشات و ماضیهآالت ذارجی:

6..0

میلیىن یىسو

ارسش ت هیشات و ماضیهآالت زاذیی:

6

میلیىن یىسو

ارسش ت ىىلىژی و زاوص فىی ذارجی:

1

میلیىن یىسو

ارسش ت ىىلىژی و زاوص فىی زاذیی:

1

میلیىن یىسو

ارسش فعیی ذالص:

6.67

وزخ باسگط زاذیی:

%.2.60

مست باسگط

معرف پروژه

دسصذ

 .سال و  3ماه اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

زمایه:

 بخش دولتی

میلیىن یىسو دس  01سال بهشهبشداسی

 بخش غیشدولتی

ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  0جاده بسیج ،ساصمان جهاد کشاوسصی استان آرسبایجانغشبی

677-.2426946

677-.2426904

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىرزویاس

