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 چکیده طرح :

 مشخصات طرح

 تفریحی و توریستی نیاوران ساری -مجتمع تجاری عنوان طرح: .1

                                               اقتصادی بخش اقتصادی:  .2 تجاری -گردشگری  زیر بخش:

 تجاری -ستیتفریحی و توری –پذیرایی  –اقامتی  -خدمات گردشگری محصول /خدمت: .3

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

 شرح مختصر طرح: .5

 با توجه به گستردگی طرح پیش رو پروژه مذکور در چند فاز متفاوت اجرائی می گردد که به شرح ذیل اعالم می گردد.
 فاز اول : اماکن اقامتی و پذیرایی

 م : بخش های تجاری و نمایشگاهی بین  المللی کشور فاز  دو
 اموزش و ورزشی –فاز سوم: بخش های تفریحی و توریستی 

 فاز چهارم :بخش های درمانی و اداری مرکزی ) واحد درمانی شامل بخش های طب نوین و طب سنتی خواهد بود (

میلیون نفر  2شرایط استقرار پروژه متوسط تعداد بیش از  پیش بینی شده با توجه بهظرفیت ساالنه طرح :  ظرفیت ساالنه طرح: .6
 خدمات گردشگری و غیره  ارائه گردد.

 

 وضعیت طرح

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

 میزان فروش:                 .8

 ) درصد ( %82) درصد (  بازار داخلی  %22بازار خارجی   -

 ماه ( 31) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری اجرای طرح : مدت زمان  .9

 وضعیت پروژه:                 .12

 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 * 

 دسترسی به زیرساختهای تولید) برق ,آب , تلفن , سوخت و ...( - بلی * خیر  
 ده/ فروشنده دانش فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟فهرست شرکت های سازن - بلی * خیر  

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

 وضعیت منابع مالی : -11

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

نیاز خارجی 

 )میلیون یورو(

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 18.45 2 18.45 152222 2،767،553 سرمایه ثابت

 2.28 2 2.28 152222 11،442 سرمایه متغیر

 18.53 2 18.53 2 2،778،993 سرمایه کل

   میلیون یورو 1ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی    -

   میلیون یورو 3.,3خلی ارزش تجیهزات و ماشین آالت دا   -

   ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    میلیون یورو   -

   ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی     میلیون یورو   -

 سال 01میلیون یورو  برای      30,13( :        NPVارزش خالص دارایی )    -

     23%( :    IRRنرخ بازده داخلی )    -

      سال 3,77(:    PPسرمایه ) دوره برگشت 
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -12 تاسیس  تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

 آقای منصوری )مدیر عامل(نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

 مجتمع توریستی نیاوران سارینام شرکت:  -

 جنب شهرک فرهنگیان  –ساری جاده قائمشهر آدرس:   -

 9121131266 منصوری آقای تلفن همراه: - :  تلفن  -

 anboohsazansari@yahoo.com ایمیل:  - وب سایت: -
 :شرکت یساختار قانون - یبخش خصوص - یبخش عموم - ریسا -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 100) 33313313 – 333.3337 – .333.333 – 333.3331تلفن: 

333.7733- 333.77..-  333.77.2- 33312331- 33312333 – 3331233.  (120) 

   120 – 333.7773و  100 -333.3123فکس: 
Website:  www.investin-mz.ir  ,  www.investiniran.ir 

 

 

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

	چکیده طرح :



