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 :چکیده طرح 

 مشخصات طرح

        تولید رب و پوره  عنوان طرح: .1

                                                 کشاورزیبخش اقتصادی:  .2                                                 کشاورزیبخش اقتصادی: 

        رب و پوره محصول /خدمت: .3

 :         محل اجرای طرح . 4منطقه آزاد  منطقه ویژه اقتصادی  شهرک صنعتی منطقه معمولی 

 شرح مختصر طرح: .5
هدف ابتدایی از این طرح، توليد ربّ گوجه فرنگی و پوره با کيفيت باال است به طوری که این محصوو  بتوانود نومن هرنوه در سوط        

گی از جمله فرآورده هایی است که توليد آن در سالهای اخيور از  گوجه فرن وسيع بازار به خوبی از لحاظ کيفيت پاسخگوی پسند مشتری باشد.
رشد بسيار باالیی برخوردار بوده است و می توان گفت مهمترین چاشنی غذاهای ایرانی و هالوه بور آن ، مواده اوليوه بسوياری از محصووال  و      

ه یكدیگر نزدیك بوده و در بعضی موارد موی تووان بوه    ماشين آال  خط رب گوجه فرنگی و پوره بسيار ب کنسروهای مختلف به شمار می رود .
 آن بودین  تهيوه  طورز  .شوود  می تهيه ها ميوه خمير از که است محصولی پوره غذایی، صنایع هلوم نظر نقطه از صور  یكسان استفاده نمود.

 می نرم کامالً بخار از استفاده با را آن ( بافت گيری هسته و گيری تخمدان گيری، پوست محصو  ) نظير سازی آماده از پس که است صور 

 بندی بسته ها قوطی در آن بدون یا شكر با را آمده دست به محصو  .دهند هبور می مخصوص فيلترهای و صافی از را محصو  سپس و کنند

 ماننود  دیگور  مصارف یا و کودک غذای توليد اشك ، لو  ساخت جهت معموالً پوره .نمایند می هرنه بازار در شده خشك صور  به یا و کرده

 .گردد می هرنه و تهيه غيره و هنوان تنقال  به مصرف بستنی، ساخت در استفاده

   تن در سال 088 ظرفیت ساالنه طرح: .6

 

 وضعیت طرح

 )درصد (   000میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل   .7

 ) درصد ( %08بازار داخلی   ) درصد ( %28بازار خارجی  میزان فروش:                 .0

         ماه ) از شروع فعاليت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سا  ( 10مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .18

 امكانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خير  

 زمين مورد نياز تامين شده است؟ - بلی * خير  

 ؟نونی) تاسيس , مشارکت خارجی ، محيط زیست ( اخذ شده استمجوزهای قا - بلی * خير  
 ؟انعقاد قرارداد باسرمایه گذار داخلی / خارجی - بلی  خير * 

 ؟انقعاد قرارداد تامين مالی - بلی  خير * 
 ؟انعقاد قرارداد با پيمانكار داخلی / خارجی - بلی  خير * 
 ليد) برق ,آب , تلفن , سوخت و ...(دسترسی به زیرساختهای تو - بلی * خير  

 فهرست شرکت های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشين آال  و تجهيزا  موجود است؟ - بلی * خير  
 ، انعقاد خرید برای ماشين آال  و تجهيزا  و دانش فنی - بلی  خير * 
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 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

نابع مالی مورد م منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

نياز خارجی 

 )ميليون یورو(

 کل منابع مورد نياز

 ميليون یورو
 ميليون یورو نرخ ریا  ميليون ریا 

 2578071 5 2578071 055555 657574 سرمایه ثابت

 5521122  5521122 055555 04401 سرمایه درگردش

 2555740 5 2555740 055555 722488 سرمایه کل

 ميليون یورو     .…ماشين آال  خارجی     ارزش تجهيزا  و -

 ميليون یورو      0.,0ارزش تجيهزا  و ماشين آال  داخلی      -

 ميليون یورو         ..…ارزش تكنولوژی و دانش فنی خارجی    -

 ميليون یورو  ..…ارزش تكنولوژی و دانش فنی داخلی    -

 سا          00  یورو  برای      0,5( :       NPVارزش خالص دارایی )  -

 0,.0( :         IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سا      3,.:        ( PP )دوره برگشت سرمایه  -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -                          12تاسيس  تكميل و توسعه 

 مشخصا  شرکت:  -

 یزاده طوس یکه از طرح اطالها  کامل دارد : قل ینام فرد -

 (ازيامت یباران )تنها شرکت دارا ريت :  شرکت اکسنام شرک  -

 8 پالک – 1 طبقه – . واحد – انيک ديشه ابانخي –کاج  دانمي –سعاد  آباد  -: تهرانیآدرس : آدرس موقت  -

             889021-22863601-22807838تلفن:  - 89111536141-89121220206 تلفن همراه: - 889021-22863601فاکس:   -

                             ptousi@yahoo.comایميل:     - وب سایت: -

                  :شرکت یساختار قانون -  یبخش خصوص -  یبخش هموم -  ریسا -

 مازندران خارجی گذاری سرمایه خدما  مرکز

 (000) .0..5... – 03..4... – 04..4... – 05..4...: تلفن

..0433.0- ..043344-  ..043341- .0001.85- .0001.88 – .0001.84  (010) 

 010 – .04333.. و 000 -4.010...: فكس

www.investiniran.ir,    mz.ir-www.investinWebsite:    

http://www.investiniran.ir/
http://www.investin-mz.ir/

	چکیده طرح :



