معرفی پروژه

عىىان :مجتمع تکثیش و پشوسش ماهیان سشد آبی چطمه ثشیا
بـخــش :کطاوسصی
زیربخش :ماهیگیشی ،اداسه هچشیها و مضسعههای تکثیش و پشوسش ماهی ،فعالیتهای خذماتی دس ساستای ماهیگیشی
خذمات/تىلیذات :ماهی قضل آالی صادساتی و بچه ماهی  5گشمی
محلاجرا :استان آرسبایجانغشبی ضهشستان پلذضت
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

سوش استفاده دس ایه طشح پشوسش یا استفاده اص سیستم مذاس بسته میباضذ.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ماهی قضل آالی صادساتی با ظشفیت اسمی  022ته دس سال
بچه ماهی  5گشمی با ظشفیت اسمی  02222222عذد دس سال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز
پیشبیىی بازار فروش
طىل دوره اجرای طرح:

0درصد خارجی

 100درصد داخلی

 20درصد خارجی

 80درصد داخلی

 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 ضشکتهای ساصوذه  /فشوضىذه داوص فىی ماضیهآالت و تجهیضات
اوعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماضیهآالت و تجهیضات و داوص فىی

ساختار مالی
میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

201012

91901

2.00

-

2.00

سرمایه در گردش

1270

91901

1.17

-

1.17

سرمایه کل

207172

-

2.02

-

2.02

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

2

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

0.09

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

1.12

ورخ بازگشت داخلی:

%02.2

معرف پروژه

دسصذ

 4سال و  2ماه اص ابتذای دوسه بهشهبشداسی

مذت بازگشت سرمایه:

 بخص دولتی

میلیىن یىسو دس  02سال بهشهبشداسی

 بخص غیشدولتی

ساصمان جهاد کطاوسصی استان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،کیلىمتش  1جاده بسیج ،ساصمان جهاد کطاوسصی استان آرسبایجانغشبی

144-02221921

144-02221972

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

