
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

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

 خالصه وضعیت طرح 

 مشخصات طرح

 توریستی احمدی و تفریحی مجتمع :عنوان طرح .1

 گردشگری :اقتصادی بخش .2  زیر بخش:

 گردشگری خدمات ارائه محصول /خدمت: .3

 :         محل اجرای طرح .4  آزاد همنطق منطقه ویژه اقتصادی    شهرک صنعتی منطقه معمولی 

 شرح مختصر طرح: .5

معلم( و با مساحت بنا به  دانیشهرستان بابلسر)م ینقطه مکان نیمتر مربع در بهتر 00111 مساحت به ینیمذکور در زم یستیو تور یحیمجتمع تفر

 مجموعه مذکور شامل: یاست. طراح دهیگرد ینیب شیمتر مربع پ 00111 زانیم

 اردیو بل نگیبال، بول نتیو خاص شامل پ ژهیبازی های و -0 انیو آقاو استخر بانوان  یپارک آب -0و روباز  دهیسرپوش یکیو الکترون نیشهربازی نو -0

 ییبا اشتغال زا ،یآسانسور و پله برق ع،یوس نگیپارک -7شاپ  یرستوران و کاف -6و فروشگاهها  دیمراکزخر -0 منظوره سالن اجتماعات چند -4

در کشور بوده و قطعا از توجه  یدر استان و به نوع رینظ یاز جمله طرح های جامع و ب شک یاست. که ب دهیگرد ینیب شیو پ ینفر طراح 011حداقل 

 باشد یبرخوردار م یو خارج یو جاذبه های گردشگری داخل

 

  ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   ..01…  میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل .7

          ) درصد (  ..1…بازار خارجی محصول  میزان فروش:  .8

         ) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال (سال  7 مدت 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 * 

 تولید) برق ,آب , تلفن , سوخت و ...(دسترسی به زیرساختهای  - بلی * خیر  

 فهرست شرکت های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟ - بلی * خیر  

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



 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

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

 

 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

منابع مالی مورد نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 )میلیون یورو( خارجی

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 01,7 00,7 00 07111 664060 سرمایه ثابت

 1,0 1,0 1,0 07111 4461 سرمایه متغیر

 00,0 00 00,0 07111 666640 سرمایه کل

 میلیون یورو   00,7ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی   -

 میلیون یورو ..7,0..زات و ماشین آالت داخلی ارزش تجهی -

 ...   میلیون یورو1,0.ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    .. -

 ...   میلیون یورو1,7.ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی     .. -

 سال    ...برای    01%میلیون یورو  با       ( :  NPVارزش خالص دارایی )  -

 04,0%( :   IRR) نرخ بازده داخلی  -

 سال  0,0: ( PP )دوره برگشت سرمایه  -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -12                           تاسیس تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

 10000104004 فر منصوری محمد و 10000400610 احمدی تقی محمدنام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

 اریس ارگنام شرکت:  -

 منزل احمدی -گالشکال -ریبهنم -بابلسر -مازندرانآدرس:  -

        100-77067404  تلفن: -   تلفن همراه: - 100-00611610فاکس:   -

 Yousefi.e@nasbniroo.comایمیل:   -  سایت: وب -

  ریسا - * یبخش خصوص -  یبخش عموم -  ریسا -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 100) 00000414 – 00064407 – 00064406 – 00064400تلفن: 

00067740- 00067766-  00067760- 00010460- 00010466 – 00010466  (100) 

   100 – 00067774و  100 -00064100فکس: 
Website:   www.investin-mz.ir  ,  www.investiniran.ir 

 

  

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



