
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

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

 چکیده طرح :

 مشخصات طرح

 طرح سردخانه دو مداره و سورتینگ و درجه بندی میوه و مرکباتعنوان طرح: .1

  کشاورزیبخش اقتصادی:  .2 صنایع تبدیلی کشاورزیزیر بخش:

 بندی میوه و مرکباتنگهداری و درجه بندی و بسته محصول /خدمت : .3

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

 :         طرح

 شرح مختصر طرح: .5

جهت موضوعیت تولید  ساری در دفتر ثبت شرکتهای اداره ثبت شهرستان 09931تحت شماره  90/09/0901که در تاریخ  سهامی خاص   با نوعیت  وحدت گستر زاغمرز  شرکت 

 –مازندران در مرکزیت اصلی و محل اجرای   با دریافت پروانه بهره برد اری  از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی   خدمات سردخانه ایی و نگهداری مواد غذایی

با سازمان بنادر و دریا نوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد  در   19/99/38/مورخ 19/ص0909طی قرارداد شماره  منطقه اقتصادی ویژه بندر امیر آباد   –بهشهر  شهرستان 

مترمربع در زمینه احداث و تولید سردخانه ،سورتینگ درجه بندی و بسته بندی انواع میوه و مرکبات   با سرمایه ثابت   0800متر مربع و با مساحت کل زیربنایی  18599مساحتی بالغ بر 

میلیون ریال جهت ساخت و عرصه و عیان  و  011999میلیون ریال جهت آماده ستزی زمین و تسطیح و خاکبرداری و  5999میلیون ریال که شامل  035599ارشناسی شده کل ک

سرمایه گذاری  نموده است که بازار بسیار مناسبی  میلیون ریال جهت تاسیسات و کانال کشی و امتیازات   در این منطقه 09999میلیون ریال جهت ماشین آالت و تجهیزات  و  13599

برداری و تولید می باشد  ، که جهت مشارکت در برای تامین نیاز داخل و حتی طی قرارداد  با شرکت هلدینگ )نک( روسیه  تامین بازار صادرات و خارجی را نیز در بر داشته و آماده بهره 

میلیون ریال   جهت خرید مواد اولیه و میوه و مرکبات و آمادگی طرح توسعه چیپس میوه که از ملزومات تولید فوق می باشد به  19999بلغ سرمایه گذاری فوق و در سرمایه در گردش به م

 میلیون ریال بابت ماشین آالت و تاسیسات مورد نیاز می باشد .  19999میلیون ریال بابت سالن تولید و  09999میلیون ریال که  59999مبلغ 

تن، درجه بندی و بسته بندی میوه  5999تن، درجه بندی و بسته بندی مرکبات  1999سردخانه ظرفیت ساالنه طرح: .6

 تن. 0999تن، انبار فنی)خدمات سرد خانه ای(  5999جات 
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   099میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل   .7
 میزان فروش:                 .8
 ) درصد (فروش در داخل و در صورت شرایط مناسب فروش در خارج هم ممکن می باشد.                          099بازار خارجی محصول  -
 ) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال ( سال 0مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .11

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خیر  
 زمین مورد نیاز تامین شده است؟ - بلی * خیر  
 مجوزهای قانونی) تاسیس , مشارکت خارجی ، محیط زیست ( اخذ شده است؟ - 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  
 

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



 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

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

9 

 

 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

 منابع مورد نیاز داخلی منابع مالی مورد نیاز خارجی کل منابع مورد نیاز

 شرح
 )میلیون یورو( )میلیون یورو(

میلیون 

 یورو
 میلیون ریال نرخ ریال 

 سرمایه ثابت .6 3 .       6 12 2.1    . 

 .      2          .135 
سرمایه در 

 گردش

 جمع کل 3  .3.       6 2  2.1   3.1

 میلیون یورو 0,18ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی     -

 میلیون یورو0,90ارزش تجیهزات و ماشین آالت داخلی   -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی   میلیون یورو -

 تکنولوژی و دانش فنی داخلی   میلیون یوروارزش  -

 سال        09میلیون یورو  برای           5,0( :        NPVارزش خالص دارایی )  -

 93%( :         IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال      9:        ( PP )دوره برگشت سرمایه 
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -12 تاسیس  تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

آقای بنیامین نادری علمداردهی  بسمت  -اردهی  بسمت  رئیس هئیت مدیره  آقای احمد نادری علمدنام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

 خانم آناهیتا نادری علمداردهی  به سمت عضو هئیت مدیره   -رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل   نائب
 وحدت گستر زاغمرزنام شرکت:  -

 منطقه اقتصادی ویژه –بندر امیر آباد  –بهشهر آدرس:   -

 90010080900تلفن همراه:  - -فاکس:   -

 ایمیل:     - وب سایت: -

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

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 900) 99959191 –99981100–99981108–99981105تلفن: 

99080010- 99080088-  99080081- 90091135- 90091133–90091138  (910) 

 910–99080001و  900 -99981910فکس: 
www.investiniran.ir,   mz.ir-www.investinWebsite:   

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

	چکیده طرح :



