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 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندرانسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
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 :چکیده طرح 

 مشخصات طرح

        تولید پودر کیوی  عنوان طرح: .1

 کشاورزیبخش اقتصادی:  .2 غذایی زیر بخش:

        پودر کیوی محصول /خدمت: .3

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

  شرح مختصر طرح: .5

 اتالف از جلوگيري اهميت روز به روز و است قرار گرفته توجه مورد بسيار غذايي مواد كمبود و جمعيت رشد به هتوج با غذايي محصوالت نگهداري و حفظ

 .ميگردد نمايان بيشتر پايدار بازارهاي آوردن بدست و صادرات بدليل رشد آنها ماند زمان نمودن طوالني و غذايي مواد
 آوري عمل هزينه روش اين در.است مواد غذائي نگهداري روشهاي ترين قديمي و بهترين از يكي غذايي صنايع در كردن پودر و كردن خشك روش

 انبار در محصوالت و ندارد غيره و سردخانه و برودتي تاسيسات به نيازي محصوالت ، نگهداري آوري عمل از پس و بوده كمتر روشها ساير به نسبت

 محصوالت حجم و وزن شديد كاهش ساير روشها به نسبت ميوه كردن پودر و خشك روش هاياولويت از ديگر يكي . دارند را نگهداري مناسب قابليت

 كاهش طريق از آنها ماندگاري افزايش .باشد مي بصرفه مقرون خبلي انبارها اشغالي زمينه حجم در و ونقل حمل و ترابري مسائل در امر اين كه است

 و يك اتيلني پلي هاي كيسه در نرم پودر صورت به محصوالت اين .باشد مي اين محصوالت مزاياي ديگر از آنها ميكروبي رشد روند كاهش و آبي فعاليت
 .ميشوند بندي بسته كيلوئي پنج

 تن 1111  ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   111میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل   .7

 میزان فروش:                 .8

 ) درصد ( %81) درصد (  بازار داخلی  %21ارجی  بازار خ -

         سال ) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال ( 1.1مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .11

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خیر  

 زمین مورد نیاز تامین شده است؟ - بلی * خیر  

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

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

 ؟انقعاد قرارداد تامین مالی - بلی  خیر * 

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

 ای تولید) برق .آب . تلفن . سوخت و ...(دسترسی به زیرساخته - 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

منابع مالی مورد نیاز  نیاز داخلیمنابع مالی مورد  شرح

خارجی )میلیون 

 یورو(

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 05.9.2 250 0509.2 077777 076907 سرمایه ثابت

 250679 7 250679 077777 220217 سرمایه متغیر

 256.9 250 050.9 077777 2209177 سرمایه کل

 میلیون یورو    1.1تجهیزات و ماشین آالت خارجی     ارزش -

 میلیون یورو      1.000ارزش تجیهزات و ماشین آالت داخلی      -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی   میلیون یورو -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی   میلیون یورو -

 سال         11     برای    یورو میلیون 0.14( :        NPVارزش خالص دارایی )  -

 14%( :         IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال      3.11:        ( PP )دوره برگشت سرمایه  -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -                          12تاسیس  تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

  نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

 که داران نشتاسپهرشرکت خشنام شرکت:  -

 نشتارود –تنکابن  –مازندران آدرس:   -

         19111574368یوسفی:   19111945311پلنگرودی:  تلفن همراه: - 11133391648فاکس:   -

 ایمیل:     -  وب سایت: -

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

ی مازندرانمرکز خدمات سرمایه گذاری خارج  

 ( 111) 33313010 – 33340033 – 33340034 – 33340031تلفن: 

33343303- 33343344-  33343341- 33311091- 33311099 – 33311094  (111) 

   111 – 33343330و  111 -33340113فکس: 
Website:   www.investin-mz.ir  ,  www.investiniran.ir 
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	چکیده طرح :



