معرفی پروژه

عىىان :احذاث واحذ پرورش ماهي در قفص پشت ضذ ارش

بـخــش :کؾاوسصی
زیربخش :ؽیالت
خذمات/تىلیذات :پشوسػ هاهی قضل آال و کپىس هعمىلی
محلاجرا :اعتاو آرسبایجاو غشبی ،ؽهشعتاو پلذؽت ،سودخايه اسط
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه :ساهايذاصی طشح تىلیذ و پشوسػ هاهی دس قفظ عالوه بش آيکه ساهکاسی هطمئى و هقشوو به صشفه برشای تراهیى
پشوتئیى اعت ،اص هضایایی هايًذ قابلیت تىلیذ هًظن ،ؽشایط هًاعب پشوسؽی ،عذم آلىده عاصی هحیط ،هضیًره عرشهایه ارزاسی
يغبتا کن و باصدهی اقتصادی هًاعب يیض بشخىسداس اعت .به لحاظ تجاسی يیض ایى سوػ هی تىايذ هحصىل خىد سا برا کمیرت و
کیفیت هطلىب به باصاس عشضه يمایذ.

ظرفیت تىلیذ ضاالوه :ظشفیت اعمی تىلیذ  044تى هاهی دس يیمه دوم عال و ظشفیت عملی تىلیذ  044تى هاهی دس يیمه
دوم عال (قضلآال)
ظشفیت اعمی تىلیذ  044تى هاهی دس يیمه اول عال و ظشفیت عملی تىلیذ  044تى هاهی دس يیمه اول عال (کپىس)

وضعیت پروژه

دضترضی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2عال

وضعیت طرح:







وجىد اهکاوعًجی طشح
تأهیى صهیى هىسد يیاص
اخز هجىصهای قايىيی (جىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،هحیطص یغت)... ،
ايعقاد قشاسداد با عشهایهازاس داخلی /خاسجی
ايعقاد قشاسداد تأهیى هالی






ايعقاد قشاسداد با پیمايکاساو داخلی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،آب ،هخابشات ،عىخت ،جاده )...
وجىد فهشعت ؽشکتهای عاصيذه  /فشوؽًذه دايؼ فًی هاؽیىآالت و تجهیضات
ايعقاد قشاسداد خشیذ بشای هاؽیىآالت و تجهیضات و دايؼ فًی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

ضرمایه ثابت

13013

17143

0 /3

0

0 /3

ضرمایه در گردش

22813

17143

0/66

0

0/66

ضرمایه کل

91843

17143

3/94

0

3/94

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

0/18

هیلیىو سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش فعلی خالص:

3/37

هیلیىو یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%13/23

مذت بازگشت ضرمایه:

 2/32عال

 بخؼ دولتی

دسصذ

 بخؼ غیشدولتی

عاصهاو جهاد کؾاوسصی اعتاو آرسبایجاوغشبی
اسوهیه ،کیلىهتش  5جاده بغیج ،عاصهاو جهاد کؾاوسصی اعتاو آرسبایجاوغشبی

077-12420340

077-12420364

www.waaj.ir

info@waaj.ir

کل مىابع مىردویاز

