
 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

   مجتمع تفریحی توریستی:عنوان طرح .1

 خدماتی: اقتصادی بخش .2 گردشگري زیر بخش:

 اقامتی و تفریحی و توریستی... محصول /خدمت: .3

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

 شرح مختصر طرح: .5

با اخذ موافقت اصولی از این اداره كل با عنوان مجتمع تفریحی توریستی در منطقه متر مربع  02222با مساحت  در زمينی دوکگپروژه در منطقه  

 نمونه گردشگری گدوگ در حال فعاليت می باشد. تمامی مجوزات از دستگاهها اخذ و در حال حاضر پس از تائيد نقشه های معماری از اداره كل

 در حال اخذ پروانه ساختمان از بخشداری سوادكوه می باشد. متر مربع 0222شگری با پيش بينی بنای گرد

 

 ميليون نفر 1  ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

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

 میزان فروش:                 .8

  ) درصد (  ..…بازار خارجی محصول   -

         ) از شروع فعاليت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال (سال  3مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .11

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی √ خير  

 زمين مورد نياز تامين شده است؟ - بلی √ خير  

 ؟مشاركت خارجی ، محيط زیست ( اخذ شده استمجوزهای قانونی) تاسيس ,  - بلی √ خير  

 ؟انعقاد قرارداد باسرمایه گذار داخلی / خارجی - بلی  خير * 

 ؟انقعاد قرارداد تامين مالی - بلی  خير * 

 ؟انعقاد قرارداد با پيمانکار داخلی / خارجی - بلی  خير * 

 ...( دسترسی به زیرساختهای توليد) برق ,آب , تلفن , سوخت و - بلی √ خير  

 فهرست شركت های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشين آالت و تجهيزات موجود است؟ - بلی  خير * 

 ، انعقاد خرید برای ماشين آالت و تجهيزات و دانش فنی - بلی  خير * 
 

  

 

 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندراناقتصادی و فنی ایرانسازمان سرمایه گذاری و کمکهای 

 

 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

منابع مالی مورد نياز  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 )ميليون یورو( خارجی

 منابع مورد نيازكل 

 ميليون یورو نرخ ریال ميليون ریال ميليون یورو

      سرمایه ثابت

      سرمایه متغیر

 1773 1 1773 151111 111111 سرمایه کل

 ميليون یورو     ..…   ارزش تجهيزات و ماشين آالت خارجی  -

 ميليون یورو      ..…   ارزش تجيهزات و ماشين آالت داخلی   -

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

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

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

 00%   ( :      IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال      7:        ( PP )گشت سرمایه ردوره ب -
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -                         12  تاسيس تکميل و توسعه 

 مشخصات شركت:  -

 آقای صيادی نام فردی كه از طرح اطالعات كامل دارد:  -

 گدوک دیشركت مروار نام شركت: -

 ليخ انيم یروستا -گدوک : آدرس-

 تلفن:   - 27111030070 تلفن همراه: - فاكس:     -

 ایميل:      - سایت: وب -

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

 مركز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 211) 33303323 – 33343377 – 33343374 – 33343370تلفن: 

33747737- 33747744-  33747740- 37720390- 37720399 – 37720394  (201) 

   201 – 33747773و  211 -33343207فکس: 
Website:   www.investin-mz.ir  ,  www.investiniran.ir 
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