
 
 

 مشخصات طرح

 بابلسر -(  خاویار و گوشت) خاویاری ماهی پرورش  عنوان طرح: .1

                                                 کشاورزیبخش اقتصادی:  .2 شیالت زیر بخش:

 ماهی خاویاری محصول /خدمت: .3

 :         طرحمحل اجرای  .4  منطقه آزاد منطقه ویژه اقتصادی   شهرک صنعتی منطقه معمولی 

 شرح مختصر طرح: .5

 پتروری  آبتزی  خاویتار،  و گوشتت  تولید افزایش جهت موثر بسیار های حل راه از یکی خزر، دریای و جهان در خاویاری ماهیان طبیعی ذخایر کاهش به توجه با 
 .است مناسب اقتصادی توجیه با جذاب گذاری سرمایه فرصت یک خاویار پرورش. باشد می

 تأمین را جهان خاویار درصد ۰۹ از بیش جهان در خاویاری ماهیان منبع ترین بزرگ عنوان به خزر دریای. است جهان غذاهای گرانترین از خاویار ماهیان تخم

 بسیار ۳امگا نوع از چرب اسیدهای غلظت خاویار در که چرا کند، می پیشگیری عروقی قلبی های بیماری و افسردگی بیماری به ابتال از خاویار مصرف. کند می

 .باالست

  در سال تن 05و خاویار  تن055گوشت ماهی خاویاری ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   055میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل   .7

 میزان فروش:                 .8

 ) درصد ( %82) درصد (  بازار داخلی  %22بازار خارجی   -

         ) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال (سال  1.5مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .12

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خیر  

 زمین مورد نیاز تامین شده است؟ - بلی  خیر * 

 ؟محیط زیست ( اخذ شده است مجوزهای قانونی) تاسیس  مشارکت خارجی ، - بلی  خیر * 

 ؟انعقاد قرارداد باسرمایه گذار داخلی / خارجی - بلی  خیر * 

 ؟انقعاد قرارداد تامین مالی - بلی  خیر * 

 ؟انعقاد قرارداد با پیمانکار داخلی / خارجی - بلی  خیر * 

 دسترسی به زیرساختهای تولید) برق آب  تلفن  سوخت و ...( - بلی * خیر  

 فهرست شرکت های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟ - بلی * خیر  

 ، انعقاد خرید برای ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی - بلی  خیر * 
 

  

  



 
 

 

 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

کل منابع مورد 

 نیاز

منابع مالی مورد نیاز 

 خارجی
 منابع مورد نیاز داخلی

 شرح

 میلیون یورو )میلیون یورو( )میلیون یورو(
نرخ 

 ریال 
 میلیون ریال

 سرمایه ثابت 107110 005555 04.0 5 04.0

 سرمایه در گردش 05555 005555 5400 5 5400

 جمع کل  177110 005555 0411 5 0411

 

 
 میلیون یورو

5. 
 

 ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی   -

 
 ارزش تجیهزات و ماشین آالت داخلی   - 5 میلیون یورو 

  
 ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی   - - میلیون یورو 

  
 ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی   - - میلیون یورو 

 (:NPVارزش خالص دارایی)- 44. میلیون یورو با  درصد 05 سال 00برای 

    
 ( :   IRRنرخ بازده داخلی )  - 5401

  
 ( : PPدوره برگشت سرمایه )   - 041 سال

 
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -                          12تاسیس  تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

 مهندس اصغری نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

 مازندران التیاداره کل شنام شرکت:  -

 یعتیشر ابانیخ -بابلسرآدرس:   -

                          500-00014.01تلفن:  - 07..5400000همراه :  تلفن - 500-00014.51فاکس:   -

 info@ shilat-maz.irایمیل:     - www.shilat-maz.ir وب سایت:  -

 شرکت                        یساختار قانون -  یبخش خصوص    یبخش عموم  ریسا

 

http://www.shilat-maz.ir/



