
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 طرح جامع منطقه گردشگری مروارید اندیشمندان :عنوان طرح  -١

                                                                        خدمات:  خبش  - ٢
 گردشگری:زیر خبش 

 ورزشی/ تفریحی/فرهنگی/فضاهای اقامتی  :تولیدات / خدمات  -٣

 زمین اصلی  :حمل اجراي طرح  -۴

 ...) : زمني ، ساختمان ، تاسیسات زیربنایي ، حنوه تولید و ( شرح پروژه  -۵
هکتار احداث  ١٢۴این منطقه با عنوان یک جمتمع چند منظوره در زمینی به وسعت 

می گردد و به چهار خبش عمده اقامتی ،تفریحی ،ورزشی  و فرهنگی تقسیم می گردد 
یک نگاه ویژه ای به فضاهای اقامتی و خدماتی گروههای سنی باال  که در ابتدا

داشته و مهچنین با ایجاد مراکز تفریحی ،گردشگری ،امکانات ورزشی )ساملندان(
،فضاهای جتاری و مراکز خرید بزرگ باعث می گردد ساملندان از یک حمیط مناسب هم 

 .جوان هبره مند گردددر تعامل با هم نسالن خود و هم در ارتباط با گروههای 
 ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 نفر  ١۴٠٠:تعداد گردشگران مقیم            
 نفر  ٣١٠٠:تعداد مراجعان روزانه           
 نفر  ۴۵٠٠:کل تعداد گردشگر روزانه جمموعه   

 

 وضعیت پروژه

 درصد ١٠٠: دسرتسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  -٧

 :در بازار های خارجی فروش  پیش بینی -٨
 کل گردشگران جمموعه داخلی است

 سال٧: دوره ساخت و ساز – ٩

 
 :وضعیت طرح  - ١٠
           بلي    ؟ امكان سنجي طرح در دسرتس است -
   بلي  زمني مورد نیاز هتیه شده است ؟  -
قانوني    - هاي  غريه         ( جموز ست و  حمیط زی سهمیه ارزي ،  سیس ،  خذ ) جواز تا شده   ا

   بلي  است ؟
    قرارداد مشاركت با شریك داخلي یا خارجي منعقد شده است ؟ -
 خري    قرارداد تامني مايل پروژه منعقد شده است ؟ -
 خري           با پیمانكار داخلي یا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ -
نایي    - سهیالت زیرب جاده و         ( ت سوخت ،  خمابرات ،  ساني  ساني، آب ر ) غريه  برق ر

   بلي   فراهم شده است ؟
فهرسيت از دانش فين ، ماشني آالت ، جتهیزات و مهچنني شركتهاي فروشنده یا سازنده            -

 خري  حمصول مشخص شده است؟
 خري   قرارداد خرید ماشني آالت ، جتهیزات و دانش فين منعقد شده است ؟  -

 
 



 

 ساختار مايل

 
 :ساختار مايل -١١

 شرح

 یازپول داخلي مورد ن
پول خارجي 
 مورد نیاز

كل مبلغ 
به میلیون 

 یورو

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

معادل به 
میلیون 

 یورو
سرمایه 

 ثابت
١٢٩٧۴١ ٠٣۴٨٧٠ ٨٠٠۶۶   

سرمایه در 
 گردش

۴۵۵۵١ ٠۴٣٠٨ ٨٠٠   

كل سرمایه 
 گذاري

١۵٠١۵١ ٩١۴١٠١ ٨٠٠۴۶   

 
 میلیون یورو ٢٠۵٢ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -
 میلیون یورو ١٠٠٨ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي  -
ارزش دانش فين و ختصصي خارجي  -

.......................................................................
 میلیون یورو. 

ارزش دانش فين و ختصصي داخلي  -
.......................................................................

 میلیون یورو... 
 سال ٣۴برای ۴١٢،٩١:خالص ارزش فعلي  -
 درصد ۴١،۶٩:داخلي  بازدهنرخ  -
 سال٧،٧٩:نرخ بازگشت سرمایه  -
 

 
 اطالعات كلي طرح

 
  توسعه و تكمیل: نوع طرح  -١٢

  مالی:حنوه تامین         
- 
:                                                                                                    
                                                                           خصوصي:   ساختار قانوني شركت  -

 

 لطفا مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید

      حطر مطالعه امكان سنجي   
 


