
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران، مرکز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

 خالصه وضعیت طرح 

 مشخصات طرح

 پروژه تفریحی و توریستی قلعه تاریخی مارکوه:عنوان طرح .1

 خدمات: اقتصادی بخش .2 گردشگری زیر بخش:

 ، پارک جنگلی و احیا و باززنده سازی قلعه تاریخی مارکوه مجموعه گردشگریمحصول /خدمت: .3

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

 شرح مختصر طرح: .5

پروژه شهرداری  اصلیمتولی .  محترم وزیران در منطقه نمونه گردشگری می باشددارای کتابچه طرح و مصوبه هیات این پروژه تفریحی 

 می بایست با رعایت ظوابط میراثی سرمایه گذاری گردد. بوده و کتالم 

 باشد.می هکتار  52مساحت عرصه 

 میلیون نفر 1در صورت انجام طرح ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد ( 111میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل .7

 میزان فروش:                 .8

 ) درصد ( ..…بازار خارجی محصول   -

 برداری تجاری در سال () از شروع فعالیت ها تا شروع بهره سال  3مدت 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 * 

 ؟داخلی / خارجیانعقاد قرارداد باسرمایه گذار  - 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  

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

      سرمایه ثابت

      سرمایه متغیر

 1667 1 1667 151111 111111 سرمایه کل

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

 میلیون یورو ..…ارزش 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 )  -

 51%( :      IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال 6:        ( PP )گشت سرمایه ردوره ب -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: - 12تاسیس تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

 ـ معاون شهردارآقای مهندس سروش نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

 نام شرکت: -

 شهرداری کتالم و ساداتشهر: آدرس -

 تلفن:   - 19111936818تلفن همراه: - فاکس:     -

 ایمیل:      - وبسایت: -

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

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 111) 33323313– 33363333 – 33363336 – 33363332تلفن: 

33363333- 33363366-  33363365- 33315392- 33315399 – 33315396  (151) 

   151 – 33363333و  111-33363153فکس: 
Website:  www.investin-mz.ir ,  www.investiniran.ir 

 

  

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



