خالصه مشخصات پروژه
معرفي پروژه:

 .1عنوان پروژه :پرورش ماهی در قفس های دریایی به ظرفیت تولید  4هزار تن در دریای خزر
 .2بخش :کشاورزی

زیر بخش :شیالت

 .3تولیدات  /خدمات :آبزیان دریای خزر
 .4محل:
منطقه آزاد ×

منطقه ويژه اقتصادي 

محل اصلي 

شهرك صنعتي 

 .5مشخصات پروژه( :خالصه فرآيند اجراي پروژه ،سابقه اجراي طرح ،ميزان اشتغالزايي)

برای اجرای این طرح تعداد  431قفس شناور پلی ایتلنی باا رریتاه ار مادا  33تان در دریاای رادر در
محدوده چونچنان مستقر متگردد .رریته تولتد ساالنه  1دار تن انواع ما تان استخوانی و راویاری اسه .ما ی
آزاد و قدال آال و یتل ما ی گونه ای اصلی پرورش متباشند .مطالعات قفس در سال  4331در دریای ردر انجاا
شد و یعالته ای تولتد از سال  4313آغاز گردید .و این طرح برای  14نفر اشتغالدایی دارد.
 .6ظرفیت ساالنه :مقدار  40444تن انواع ماهی

وضعيت پروژه:

 .7دسترسی به مواد اولیه محلی /داخلی .بچه ماهي و خوراك ماهي در بازار ايران قابل تهيه ميباشد
 .8بازار فروش:
سهم بازار داخلي )%( 05
سهم بازار خارجي )%( 05
 .9دوره ساخت :شش ماه تاسیسات دریایی
 .14وضعیت پروژه:
موجود بودن مطالعات امكانسنجي
فراهم شدن زمين مورد نياز
مجوز قانوني (جواز تأسيس ،سهم ارز ،محيط زيست و غيره)
توافقنامه همكاري منعقد با سرمايه گذار محلي /خارجي
قرارداد تامين مالي منعقد
قراردادهاي منعقد با پيمانكار (پيمانكاران) داخلي/خارجي
تأسيسات زيربنايي (برق ،آب ،وسايل ارتباطي ،سوخت ،راه)... ،

 ليست دانش فني و دستگاهها و تجهيزات مانند فروشنده /سازنده مشخص -قرارداد منعقد شده براي خريد دستگاهها ،تجهيزات و دانش فني

بلي□×
بلي□×
بلي□×
بلي□
بلي □
بلي□
بلي□×
بلي□×
بلي□

خير□
خير□
خير□
خير□×
خير□×
خير□ ×
خير□
خير□
خير□×

ساختار مالي:

 .11جدول مالی:
ميزان سرمايهگذاري (ريالي)
تعريف

ارز مورد نياز
(ميليون يورو)

مبلغ كل
(ميليون يورو)

9

ميليون ريال

نرخ

معادل با ميليون يورو

سرمايه ثابت

318،383

30،055

88

9

سرمايه در گردش

405،054

30،055

83

5

5

سرمايه كل

133،188

54

9

9

-

ارزش تجهيزات و ماشين آالت خارجي مورد نياز( 9 :ميليون يورو)
ارزش تجهيزات و ماشين آالت داخلي مورد نياز ( 5ميليون يورو)
( 5ميليون يورو)
ارزش دانش فني خارجي مورد نياز:
( 5ميليون يورو)
ارزش دانش فني داخلي مورد نياز:

 ارزش حال خالص (( 0،541،394 :)NPVيورو) نرخ بازگشت داخلي ()%( 38 :)IRR دوره زماني بازگشت سرمايه (( 0 :)PPسال) .12نوع پروژه:

تشكيل × 

گسترش و توسعه 

 .13اطالعات عمومی:
 مشخصات شركت: نام (اشخاص حقوقي/حقيقي) :مهرداد حبيبي نام شركت:شركت تعاوني پرورش ماهيان خاوياري و آزاد تندباد خزر منطقه آزاد انزلي -آدرس :گتالن –منطقه آزاد اندلی – مجتمع تجاری ونوس – سوئته شماره – 33واحد یک – مدپستی 13434-14114

 -تلفن59888359858-58333538054 :

 -ايميلfish.tondbadkhazar@gmail.com :

 فاكس58333538953 : -وب سايت:

 شرکت مؤسس (محلی):بخش خصوصي × 

بخش عمومي 

در صورت داشتن هر یك از اطالعات زیر تكمیل و ارسال گردد.
 مطالعات پيش امكان سنجي × مطالعات امكان سنجي × -مجوزهاي قانوني (جواز تأسيس ،سهم ارز ،محيط زيست و × )...

ساير 

