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 چکیده طرح :

 مشخصات طرح

 (IQF) سریع انجماد روش به سبزیجات و میوه نگهداری طرح:  طرح عنوان .1

 کشاورزیبخش اقتصادی:  .2 کشاورزی تبدیلی صنایع زیر بخش:

 انجماد میوه و سبزیجات محصول /خدمت: .3

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

 شرح مختصر طرح: .5

Individual Quick Freezing یا  IQF- ایي  .  باشيد  ميی  سانتیگراد درجه-04 هوای در شناوری بروش غذایی مواد سریع انجماد روش 

 بافي   مانيدن  سيالم  فيو   روش محاسي   از. کند می فراهم را سال فصول تمام در منجمد سبزیجات بودن دسترس در امكان نگهداری، روش

 وضيعی   و باشيد  نميی  امكانپذیر خانگی و صنعتی معمول کردن منجمد در که چیزی باشد می انجماد از بعد آن ویتامینهای کلیه و محصول

 تيازه  هيای  میيوه  انيوا   برای آن استفاده قابلی  IQFروش های مزی  از دیگر یكی . کرد ذکر نگهداری روش ای  بارز مزی  توان می را فو 

 فيو   های میوه نگهداری امكان روش ای  از استفاده با طوریكه به برد نام را غیره و رطب ، بادام چغاله ، فرنگی توت ، سبز گوجه مانند نوبرانه

  . دارد وجود سال فصول کلیه برای

 تن در سال 0888  ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   044میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل   .7

 میزان فروش:             .0

 %04بازار خارج  %04داخلی محصولبازار  -

         ) از شرو  فعالی  ها تا شرو  بهره برداری تجاری در سال ( سال 0مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .18

 امكانسنجی طرح در دسترس اس ؟ - بلی * خیر  

 نیاز تامی  شده اس ؟ زمی  مورد - بلی * خیر  

 ؟مجوزهای قانونی) تاسیس  مشارک  خارجی ، محیط زیس  ( اخذ شده اس  - بلی  خیر * 

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

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

 دسترسی به زیرساختهای تولید) بر  آب  تلف   سوخ  و ...( - بلی * خیر  
 فهرس  شرک  های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشی  آالت و تجهیزات موجود اس ؟ - بلی  خیر * 

 ، انعقاد خرید برای ماشی  آالت و تجهیزات و دانش فنی - بلی  خیر * 
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 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

نیاز خارجی 

 )میلیون یورو(

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

                             سرمایه ثابت

        -                   سرمایه در گردش

                             سرمایه کل

 میلیون یورو  ارزش تجهیزات و ماشی  آالت خارجی     -

 میلیون یورو   78.2ارزش تجیهزات و ماشی  آالت داخلی    -

 ارزش تكنولوژی و دانش فنی خارجی   میلیون یورو -

 ارزش تكنولوژی و دانش فنی داخلی   میلیون یورو -

 سال        04میلیون یورو  برای             386( :        NPVارزش خالص دارایی )  -

 37%( :         IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال     780:        ( PP )دوره برگش  سرمایه  -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: - 12تاسیس  تكمیل و توسعه 

 مشخصات شرک : -

 آقای رمضان مهدی زاده جهاد دانشگاهی مازندران نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد: -

 جهاد دانشگاهی مازندراننام شرک :  -

 چپکرود -جویبار  -مازندرانآدرس:   -

   40333033.3 تلف :- .4100000630 تلف  همراه: - فاکس:   -

 ایمیل:    -  وب سای : -

 :شرک  یساختار قانون -  یبخش خصوص -  یبخش عموم -  ریسا -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 400) 33303040 – 33360012 – 33360016 – 33360010تلف : 

33162201- 33162266-  33162267- 311470.0- 311470.. – 311470.6  (470) 

   470 – 33162220و  400 -33360471فكس: 
www.investiniran.ir    mz.ir-www.investin Website:   

 

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

	چکیده طرح :



