
 

 

 خالصه وضعیت طرح 

 مشخصات طرح

  ساحلی پارک آبی تفریحی مجتمع  پروژه:عنوان طرح .1

 خدمات: اقتصادي بخش .2 گردشگري زیر بخش:

 ایجاد تاسیسات ساحلی)پذیرایی و تفریحی(محصول /خدمت: .3

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

 مختصر طرح:شرح  .5

 دارای مطالعات اولیه و در منطقه نمونه گردشگری واقع شده است.این پروژه رامسر است. مالکیت زمین با شهرداری 

 آماده واگذاری به سرمایه گذار می باشد.هکتار  3زمین پارک آبی با ساحل طالیی تجمیع و به مساحت 

 

 نفر 50000بیش از ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد ( 011میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل .7

 میزان فروش:                 .8

 ) درصد ( ..…بازار خارجی محصول   -

 ) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال (سال  .3 مدت زمان اجراي طرح  .9

 وضعیت پروژه:                 .11

 طرح در دسترس است؟ امکانسنجی - 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 * 

 ؟قرارداد با پیمانکار داخلی / خارجیانعقاد  - بلی  خیر * 

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

 

 

 



 جمهوري اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادي و دارایی

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاري خارجی مازندرانسازمان سرمایه گذاري و کمکهاي اقتصادي 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 ریالمیلیون  میلیون یورو

      سرمایه ثابت

      سرمایه متغیر

 2667 1 2667 151111  411111 سرمایه کل

 میلیون یورو ..…ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی  -

 تومانارزش تجیهزات و ماشین آالت داخلی   -

 میلیون یورو   ..…ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    -

 میلیون یورو  ..…ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی    -

 سال ..…( :       یورو برای  NPVارزش خالص دارایی )  -

 10%( :      IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال 6:        ( PP )گشت سرمایه ردوره ب -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: - 12تاسیس تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

 مهندس غالمی ـ مسئول سرمایه گذاری شهرداری رامسرنام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

  نام شرکت: -

 شهرداری رامسر: آدرس -

   تلفن: - 19111115741 تلفن همراه: - فاکس:     -

 ایمیل:      - وبسایت: -

 :شرکت یساختار قانون - یبخش خصوص - یبخش عموم - ریسا -

مازندران مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی  

 ( 100) 33333313– 33363333 – 33363336 – 33363333تلفن: 

33363333- 33363366-  33363361- 33311393- 33311399 – 33311396  (110) 

   110 – 33363333و  100-33363113فکس: 
Website:  www.investin-mz.ir  ,  www.investiniran.ir 

 

  

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



