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 7 از 1 صفحه 
 

 بسمه تعالی 

 پیشگفتار ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه

دفتر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه بر این است تا بر  تالش سوریه، در بازسازی آغاز فرآیند فعالیتهای به توجه با

مبنای حضور در سوریه، بتواند پروژه های کلیدی که توسط دولت سوریه برای سرمایه گذاری معرفی می شوند را شناسایی 

 کرده و به سرمایه گذاران خصوصی و دولتی ایرانی معرفی نماید.

به شرایط موجود در سوریه، این فرصت برای سرمایه گذاران ایرانی مهیاست تا به دور بدیهی است در حال حاضر با توجه 

 حضور از رقبای قدرتمند نسبت به سرمایه گذاری در سوریه اقدام نمایند.  

با توجه به روابط دوستانه و قدیمی با جمهوری عربی سوریه و سندهای راهبردی اقتصادی که با این  جمهوری اسالمی ایران

ور به امضا رسانده، و همچنین وجود توانمندی های فنی و مهندسی، می تواند فعالیتهای سرمایه گذاری خوبی را در این کش

 کشور انجام دهد.

مشارکت در بازسازی سوریه در حوزه های مختلفی فراهم است که از جمله آنها می توان به حوزه زیرساخت )برق، راه، مسکن، 

صنایع کلیدی مانند سیمان، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، فوالد، صنایع مهندسی، نساجی( و  نفت و گاز(، صنعت )انواع

جمهوری های بهره گیری از مجموعه توانمندیکشاورزی اشاره کرد.  ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه نیز قصد دارد با 

های ها و تفاهمور و اعتالی این روابط و پیگیری تحقق توافقدر جهت رفع موانع و گسترش روابط اقتصادی دو کش اسالمی ایران

 و در همکاری و هم افزایی با سایر نهادهای مربوطه اقدام نماید.حاصله 

در این خصوص ستاد لیست اولویتهای سرمایه گذاری سوریه را از وزارتخانه های مربوطه دریافت کرد و در ادامه  از  پروژه 

مل آورد. گزارش پیوست بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته از پروژه و مذاکرات اولیه با های مربوطه بازدید به ع

 مسئولین مربوطه تهیه شده و به عنوان یک راهنمایی اولیه در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار داده شده است.

این گزارش برای اخذ یک دید کلی از پروژه بوده تا سرمایه گذاران ایرانی بتوانند بدون نیاز به سفر به سوریه و بازدید، این 

اطالعات اولیه را کسب نمایند. بدیهی است هر گونه اطالعات تخصصی تر نیاز به انجام بازدیدهای تخصصی، تهیه پیشنهادات 

 رمایه گذاران تهیه شود. فنی و مالی دارد که باید توسط س
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 شرکت الشرق برای محصوالت غذایی دولت سوریه

 در حلب. یساختمان خدمات فن یروبرو دان،یشهر حلب، منطقه الم آدرس محل کارخانه:

 

 در کشور سوریه موقعیت جغرافیایی پروژه

 

 حلبموقعیت پروژه در شهر 
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 مختصات تقریبی منطقه پروژه

E 0.17'37°10 N 27.65'36°13 

 

 

 

 تاریخچه شرکت:

 شد  سیتأس یالدیم 1970در شهر حلب توسط شرکت الشرق در سال  اتیکارخانه لبن

 است ییغذا عیبه سازمان کل صنا وابسته

 زه،یپاستور ریو ش تزایپ ریپن ات،یلبن دیدر تول متخصص

 ریتن ش ونیلیپنج م باًیکارخانه تقر دیتول تیکرد و ظرف ی( استفاده می)دانمارک ییآالت منشاء اروپا نیشرکت از ماش نیا

 شده در سال برآورد شد. زهیپاستور

ش رایزد ز نیتوان تخم یکارخانه نم اتیو لبن تزایپ ریپن دیتول تیمورد ظرف در صات مختلف  شخ صرف ریبا م  دیدر تول یم

 آن متفاوت است.

 به علت جنگ متوقف شد. 2012در سال  نکهیخود ادامه داد تا ا دیکارخانه به تول نیا
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 نیروی انسانی:

 .کارگر در کارخانه مشغول به کار بودند 90حدود  دیدر زمان اوج تولخانه کار  نیدر ا

 .ستیحال حاضر تعداد کارگران مشخص ن در

 

 مساحت کارخانه:

 .شدی بامتر مربع م 400 در حدود  اتیمساحت کارخانه لبن

 

 بخش های کارخانه:

 در کار کارخانه وجود دارد یاریبس یاساس یداخل و خارج از کارخانه، بخش هادر 

 ستیمشخصات وجود دارد، اما مجهز ن زیآنال شگاهیو آزما ونیزاسیلیداخل کارخانه، سالن استر در

 باشد یم پیتزا ریپن دیکارخانه واحد تول ییو در قسمت باال

 .دار قرار دارد خچالی یو انبارها رندهیکارخانه، انبار پذ جنب

 

 کارخانه:در  ازیآالت مورد ن نیماش یفعل تیوضع

دالر برآورد شده  ونیلیدارد که حدود سه م یو نگهدار ریبه تعم ازیاست و ن یمی: وجود دارد، اما مدل قدونیزاسیلیبرج استر -

 .است

 .دارند یو نگهدار ریبه تعم ازیهمگن کننده: در دسترس هستند، اما ن یهانیماش -

 .ستی: مجهز نشگاهیآزما -

 .دارند یو نگهدار ریبه تعم ازی: در دسترس هستند، اما نونیزاسیپاستور یها نیماش -

 .دارد یو نگهدار ریبه تعم ازی: موجود است، اما نشستشو نیماش -

 .دارد یو نگهدار ریبه تعم ازیپرکن: موجود است، اما ن یها دستگاه -
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 .: نداردخچالی -

 

 تسهیالت:

 کند نیرا تام کارخانه ازیتواند آب مورد ن یوجود دارد که م کارخانهچاه آب در  کی

 کرد هیته یدولت یهاداریتوان از گاو یالزم را م ریش و

   ،برق هم و جود دارد اما برق صنعتى فراهم نیستاست،  مندر منطقه اکارخانه 

 

 

بایست پیشنهادات فنی و مالی خود را به طرف سوری شرکت های عالقه مند برای سرمایه گذاری در این پروژه می 

 ارائه نمایند و ظرفیت ها و نوع خط تولید نیز در فرآیند مذاکرات قراردادی با دولت سوریه نهایی خواهد شد.
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 آلبوم تصاویر:

 

 وضعیت بیرونی ساختمان کارخانه

 

 

 وضعیت ماشین آالت و تجهیزات داخل کارخانه
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 محصوالت کارخانه قبلى

 

 

 

 


