اعالم فراحوان عمومی جذب سرمایه گذار در شهرستان بابل
براساس حوزه های دهگانه
ستاد سرمایه گذاری بابل مستقر در فرمانداری این شهرستان در نظر دارد امتیاز سرمایه گذاری و اجرای طرحهای دارای ظرفیت
های بالقوه شهرستان را در زمینه های قید شده طبق جدول زیر  ،به سرمایه گذاران واگذار نماید.
داوطلبین می توانند فرم پیوستی ثبت نام را پس از تکمیل از طریق شماره تلگرام  92087941290و یا آدرس پستی بابل  ،میدان
والیت  ،فرمانداری ویژه شهرستان بابل-ستاد سرمایه گذاری از تاریخ 29/7/81لغایت  29/5/81اعالم نمایند.
برنامه ها و اطالعات تکمیلی متعاقبا در کانال تلگرامی که ایجاد خواهد شد اطالع رسانی میگردد؛ضمنا جهت دریاقت پاسخ به
سواالت متداول با شماره تلفن  92881889078دبیر ستاد آقای علی اسدنیا تماس حاصل نمائید .
حوزه های دهگانه و طرحهای قابل سرمایه گذاری
کد

حوزه

نام (فهرست ) طرحهای پیشنهادی به همراه کد
-8بسته بندی برنج و مشتقات آن ( روغن – سبوس – الکل – نشاسته )
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 -890درجه بندی  ،بسته بندی و فرآوری انواع سبزی و صیفی جات ( انجمادمیوه و سبزیجات )
 -891احداث کشتار گاه صنعتی طیور
کشاورزی

-897فرآوری و بسته بندی قارچ خوراکی
 – 895سرد خانه نگهداری محصوالت کشاورزی چند منظوره باالی صفر ( با اتمسفرکنترل شده )
 -899تولید کود آلی بجز ورمی کمپوست
-894فرآوری و بسته بندی انواع میوه ها ( آب میوه و کنسانتره – پوره )
 -891احداث انبار استاندارد نگهداری محصوالت کشاورزی .
 -892احداث مزرعه تولید گیاه استویا
 -889احداث بانک نشاء شالی – تیپ  59هکتاری .
 -888پرورش ماهی قزل آال در قفس پشت سد شیاده .
 -880احداث کارگاه صنایع بسته بندی آبزیان و تولید محصول آماده طبخ و مصرفی .
-881بازسازی و الیروبی و احیاء آببندان غیر فعال مرزون آباد .
 -887فرآوری و بسته بندی عسل طبیعی
 -885احداث گلخانه هیدروپونیک آنتوریوم
 -889پرورش ماهی گرم آبی و سر آبی در پایین دست تاج سدهای مخزنی .
 -884پرورش ماهی گرم آبی و سرد آبی
 -881احداث و بهسازی آببندان ها
 -882طرح تفریحی گردشگری بر روی رودخانه بابلرود در حاشیه جاده ساحلی شهربابل
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 -809طرح توریستی  ،تفریحی بر روی منطقه جنگلی وآبی شیاده .
گردشگری و

-808احداث تله کابین بر روی رودخانه ها  ،جنگل ها و کوهستانهای مستعد بابل

صنایع دستی

 -800بهره برداری از چمشه های آب معدنی و آب گرم .

 -801بهره برداری از فضای تفریحی -توریستی مجاور رودخانه ها و یا در محدوده سدهای مخزنی
احداث شده .
-807اجرای بزرگترین هتل در منطقه و محوطه سد مخزنی شیاده .
 -805اجرای سد پالستیکی برروی رودخانه بابلرود در پنج مقطع مختلف با هدف بهره برداری تفریحی
– توریستی و ...واقع در :
الف – باال دست پل درزیکالآخوندی ب -محدوده پل جران و آزادگان
ج-محدوده پل موزیرج د -محدوده پل عبوری مرزون آباد .
هـ  -محدوده پل امیر کال ( فوالد کال )
 -809احداث مجتمع تفریحی  ،توریستی بین راهی جاده آمل به بابل .
 -804احداث استخر درمانی همراه با خدمات ماساژ و فیزو ترابی  ،با هدایت و نظارت علوم پرشکی .
1

انرژی
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صنعت و

 -801اجرای طرح سد مخزنی سجاد رود بر روی رودخانه سجاد رود در باالدست فیروز جاه ( چند
منظوره ،تفریحی توریستی  ،تولید ماهیان  ،تولید برق و آب شرب )
 -802تولید برق آبی با استفاده از منابع آب مستعد بابل
 -819ساخت مخازن بتونی و فلزی هوایی مدرن برای ذخیره آب شرب .

معدن

 -818تبدیل زباله ی شهری و روستایی به کود زراعی
 – 810ساخت ادوات و دستگاههای آبیاری تحت فشار و قطره ای
 -811تولید دستگاههای کاهنده آب شرب
 -817بسته بندی آب معدنی
 815تولید کنتور هوشمند آب
 -819تولید انواع لوله های پلیمری
 -814تولید MDF

و فئوپان خام

 -811تولید کاغذ بهداشتی (تیشو )
 -812تولید کاغذ چاپ و تحریر .
 -879تولید انواع پروفیل ( )UPVC
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عمران و

 -878احداث مرکز آموزش امدادی و عملیاتی و ارتقای توان عملیاتی

شهرداری
9

ورزشی

- 870احداث مجموعه ورزشی انرژی بابل در حوزه شهر و روستا
 – 871احداث مجموعه های مختلف ورزشی چند منظوره ( پردیس )

تذکر  :دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری عالوه بر موضوعات یاد شده  ،سایرطرحهای پیشنهادی غیر از حوزه های فوق الذکر توسط
سرمایه گذاران را تا پایان تاریخ اعالم شده جهت طرح در کارگروه تخصصی و تصویب نهایی در غالب طرح توجیهی پذیرا
میباشد/.م8-29/7/89

ستاد سرمایه گذاری شهرستان بابل

فرم ثبت نام
نام و نام خانوادگی سرمایه گذار ( ارایه دهنده طرح  ............................حوزه مورد عالقه ...............
آدرس محل سکونت  ........................نام و کد طرح مورد نظر ...................
شماره تماس ..................

