
   بخش صنعت و معدن اسـتان خراسـان جنوبی  فرصت هاي سـرمایه گذاري

Investment opportunities in the mine and industry sector in South Khorasan province  

 سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوري خراسان جنوبی: شرکت/ دستگاه اجرایی

Administration/Company: The basij organization technology,research and science  

 

  لواشک فرا سودمند عناب و زرشک: نوان پروژه ـع

  ایران : اجراي پروژه  پیشنهادي محل

   لواشک  : خدمت /محصول

ترین  استان خراسان جنوبی یکی از مهم. اکسیدان بر کسی پوشیده نیست  هاي آنتی امروزه اهمیت غذاها و میوه: رح پروژه ـش

از آنجایی لواشک زرشک و عناب طرفداران . اکسیدان هستند  ندگان این محصول در ایران است و این دو میوه منابع غنی آنتیتولیدکن

  .شده است بیشتري نسبت به میوه تازه آن دارد ، این محصول باهدف بهبود سالمت و تولید غذاهاي سالم به بازار ارائه

  نفر 50 :اشتغال

  : زیربنا                                   1000) : متر مربع( وسعت طرح

  - : ظرفیت سالیانه

  %100:  )درصد(دسترسی به مواد اولیه داخلی

  %90): درصد(بازار فروش داخلی

  سال 2:  )سال(دوره زمانی ساخت

  قانونی مجوزهاي      ...) راه و تلفن و آب، برق،(امکانات زیربنایی    زمین    امکان سنجی: وضعیت پروژه 

    قرارداد تامین مالی      قرارداد مشارکت

     1500    ) :میلیون ریال( منابع داخلی مورد نیاز

  750:   سرمایه در گردش                      750:   سرمایه ثابت

  0) :  میلیون یورو( مورد نیاز منابع خارجی

   0:     سرمایه در گردش                        0: سرمایه ثابت

  تکمیلی –توسعه اي        تاسیسی: نوع پروژه 

 

Project title: Jujube and barberry rich dried fruit 

Location: iran 

Products/Services:    
Project description: 
Nowadays the importance of antioxidant foods and fruits is undeniable. South Khorasan province is 

one of the major producers of jujube and barberry in Iran. These two fruits are great sources of 

antioxidants. Dried fruits have more enthusiasts than the fresh fruits. So, dried fruits of jujube and 

barberry are being introduced to the market to improve health and produce healthful foods.  

Employment : ٥٠ 

Extensiveness of projects:    ١٠٠٠ m                           Construction:   
Annual capacity: - 
Local/internal raw material access: ١٠٠% 
Local Sale market:  ٩٠%  

Construction Period: ٢ years  

Project Status :   Feasibility study       land     Infrastructural utilities 
 Legal permissions           Partnership agreement     Financing agreement        

Local Currency required (million rials): 1/500 
Fix Capital : ٧٥٠                  Working Capital:  ٧٥٠           
Foreign Currency Required (Million Euro): ٠ 

Fix Capital : ٠                   Working Capital:       ٠      
  Project Type: Establishment   Expansion and completion 

٢ 


