
فرصت معرفی  

 

 فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی عنوان طرح-1

 صنعت بخش-2

 ساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی ها  زیر بخش-3

 خاش, شهرستانهای مهرستان / شهرستان خاش, خارج از شهرك صنعتي محل اجرای طرح -4

شرح پروژه ) زمین ، ساختمان ، -5

تاسیسات زيربنايي ، نحوه تولید و 
 )... 

گیاهان داروئی اگر چه از دیرباز برای آدمیان آشنا و در بسیاری از مواقع مرهم 

دردهای بشری بوده است اما پیشرفت های علمی و فن آوری طی سه دهه اخیر 

ازهای بشر به ویژه در حیطه اهمیت و نقش سازنده گیاهان داروئی را در تامین نی

دارو و درمان دو چندان ساخته است. امروزه به مدد بهره گیری از روشها و فنون 
تخصصی، ترکیبات موثره این گیاهان شناسایی و استخراج شده و در ساخت انواع 

داروها و ترکیبات شفابخش بکار گرفته می شود. بشر در حال حاضر در جستجوی 

رتر برای درمان بیماری هایی همچون سرطان با استفاده از داروهای برتر و موث
داروهای  %07عصاره گیاهان داروئی می باشد. با توجه به مراجع علمی نزدیک به 

شیمیایی موجود از اجزاء گیاهی و نباتات هستند. شهرستان مهرستان و 

برای نوع گیاه دارویی، منبع مورد اطمینانی  197شهرستان خاش با داشتن بیش از 
 237037تامین ماده اولیه این طرح می باشند. این طرح با سرمایه ای بالغ بر 

 نفر در شهرستان مهرستان قابل اجرا می باشد.  20میلیون ریال و اشتغال 

  ظرفیت تولید ساالنه-7

 

 واحد محصوالت/خدمات
ظرفیت تولید 

 ساالنه

انه ، اوکالیپتوس ، هندوانه ابوجهل، منگولی ، آویشن فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی شامل رازی
 کوهی

 0111 تن

 

 وضعیت طرح

 

دسترسي به مواد اولیه مورد -0

 نیاز طرح از داخل: 
 درصد 011

 فروش :-3
 درصد 01بازار داخلي پیش بیني شده-

 درصد 01بازار خارجي پیش بیني شده-

كل زمان مورد نیاز براي پروژه )  -9

تا زمان شروع فعالیتهاي از ابتدا 

 تجاري (: 

 سال 2

 وضعیت طرح:  -17

 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بله -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ خیر -

مجوزهاي قانوني ) جواز تاسیس ، سهمیه ارزي ، محیط زيست و غیره ( اخذ شده است  -

 ؟خیر
 شده است ؟خیرقرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد  -

 قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟ خیر -

 با پیمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟خیر -
تسهیالت زيربنايي ) برق رساني، آب رساني مخابرات ، سوخت ، جاده و غیره ( فراهم  -

 شده است ؟خیر



چنین شركتهاي فروشنده يا سازنده فهرستي از دانش فني ، ماشین آالت ، تجهیزات و هم -

 محصول مشخص شده است؟ خیر

 قرارداد خريد ماشین آالت ، تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر -

 

 وضعیت منابع مالی

 

finance1 

 ساختار مالي -11

 شرح 

 مبالغ سرمايه گذاري شده 
پول خارجي 

 مورد نیاز 

كل مبلغ به 

میلیون  میلیون يورو 

 لاير 

نرخ 

 برابري 

معادل به 

 میلیون يورو 

 4204 220 6224 01،111 200111 سرمايه ثابت

سرمايه در 

 گردش
20031 01111 1260   

كل سرمايه 

 گذاري
204031 01،111 6200   

 

 

 اطالعات عمومی

 

 تاسیس نوع طرح -12

 خالصه وضعیت شركت : -

 سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان  نام ) اشخاص حقیقي / حقوقي ( : -

 فعالیت جاري شركت : برنامه ریزی ، نظارت ، توسعه و حمایت از طرح های کشاورزی -

 ساختمان الله -بلوار بهداشت  -زاهدان  -آدرس :سیستان و بلوچستان  -
 10600623150تلفن : -

 10600620100فاكس :-

 info@sb-agrijahad.irپست الكترونیكي :
 ساختار قانوني شركت :خصوصی -

 


