
فرصت معرفی  

 

 تولید ساالمبور از پوست دام  عنوان طرح-1

 صنعت بخش-2

 دباغی و پرداخت چرم زیر بخش-3

 محل اجرای طرح -4
ایرانشهر, بمپور, چابهار, خاش, دلگان, زابل, زاهدان, زهک, سراوان, سرباز, 
ز, م روسوارن, سیب, سیستان و بلوچستان, فنوج , قصرقند, کنارک, مهرستان, نی

 هامون, هیرمند, تمامی شهرستان های استان, خارج از شهرك صنعتي

شرح پروژه ) زمین ، ساختمان ، -5

تاسیسات زيربنايي ، نحوه تولید و 

 )... 

ساالمبور به پوستی اطالق میگردد که بر روی آن عملیات خیساندن ، آهک زنی ، 
جام گرفته باشد. این طرح مو زدایی ، آهک زدایی ، آنزیم دادن و اسیدی کردن ان

میلیون ریال  410.44مترمربع ساالمبور با سرمایه گذاری  440444برای تولید ساالنه 

 نفر درکلیه شهرستانهای استان قابل اجرا می باشد. 15و اشتغال 

  ظرفیت تولید ساالنه-6

 

 ظرفیت تولید ساالنه واحد محصوالت/خدمات

 04444 مترمربع تولید ساالمبور از پوست دام

 

 وضعیت طرح

 

دسترسي به مواد اولیه مورد -7

 نیاز طرح از داخل: 
 درصد 044

 فروش :-8
 درصد 04بازار داخلي پیش بیني شده-

 درصد 0931بازار خارجي پیش بیني شده-

كل زمان مورد نیاز براي پروژه )  -.

از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي 

 تجاري (: 

 سال 0

 وضعیت طرح:  -14

 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

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

 منعقد شده است ؟ خیرقرارداد تامین مالي پروژه  -
 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

فهرستي از دانش فني ، ماشین آالت ، تجهیزات و همچنین شركتهاي فروشنده يا سازنده  -
 ص شده است؟ خیرمحصول مشخ

 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 يورو 

میلیون 
 لاير 

نرخ 
 برابري 

معادل به 
 میلیون يورو 

 400 401 409 140444 01 سرمايه ثابت

سرمايه در 
 گردش

0040 140444 4040 4 4040 

كل سرمايه 
 گذاري

00040 140444 4090 401 4000 

 

 

 اطالعات عمومی

 

 تاسیس نوع طرح -12

 خالصه وضعیت شركت : -

 ستان و بلوچستاننام ) اشخاص حقیقي / حقوقي ( : سازمان جهاد کشاورزی استان سی -
 فعالیت جاري شركت : برنامه ریزی ، نظارت ، توسعه و حمایت از طرح های کشاورزی -

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

 41099000430تلفن : -

 41099001409فاكس :-
 info@sb-agrijahad.irپست الكترونیكي :

 ولتيساختار قانوني شركت :د -

 


