
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

     کمپ ورزشی استاندارد    :عنوان طرح  -١

                                                                      گردشگری:    خبش  - ٢
 :زیر خبش 

  :تولیدات / خدمات  -٣

 شهرستان طالقان :حمل اجراي طرح  -۴

 ...) :اختمان ، تاسیسات زیربنایي ، حنوه تولید و زمني ، س( شرح پروژه  -۵
با توجه به اینکه کمپ ورزشی استاندارد در کشور وجود ندارد میتوان به عنوان 
مرکز ورزشی درآمدزا برای استان باشد که این کمپ برای تیم های فوتبال داخلی 

ز جهت وخارجی مورد استفاده قرار می گیرد که بایستی دارای استانداردهایی ا
 .را دارا باشد ... ب و هوای مطلوب و آارتفاع از سطح دریا و 

میلیارد تومان  ١٠هکتار که قیمت زمین مورد نیاز در حدود  ٢٠زمین مورد نیاز 
 .شریک سرمایه گذار خارجی وجود دارد . برآورد شده است 

  نفر اشتغال غیر مستقیم ١٠٠٠نفر اشتغال مستقیم و حدود  ١٠٠حدود 
 
 

تیم فوتبال می تواند از این جمموعه  ۴هرماه   :ظرفیت تولید ساالنه  – ۶
 .استفاده مناید

 

 وضعیت پروژه

 درصد.... ٨٠: .....دسرتسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  -٧

 :فروش  -٨
 درصد..... ۶٠.....بازار داخلي پیش بیين شده  -
 رصدد.... ۴٠.....بازار خارجي پیش بیين شده  -

تا زمان شروع فعالیتهاي  از ابتدا ( ن مورد نیاز براي پروژه كل زما – ٩
 سال ٢مدت   : )جتاري 

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

 خري   است ؟
 خري  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        ( ت سوخت ،  خمابرات ،  ساني  ساني، آب ر غريه   برق ر ) و 

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

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

 
 



 

 ساختار مايل

 
 :ساختار مايل -١١

 شرح

 پول داخلي مورد نیاز
ل خارجي   پ

 مورد نیاز

كل مبلغ 
به میلیون 

 یورو

میلیون 
 ریال

نرخ 
 برابري

معادل به 
میلیون 

 یورو
سرمایه 

 ثابت
٣٠٠٠٠٠     

سرمایه در 
 گردش

٢٠٠٠٠٠     

كل سرمایه 
 گذاري

۵٠٠٠٠٠     

 
ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -

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

ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي  -
 ......................................................................

 میلیون یورو
ارزش دانش فين و ختصصي خارجي  -

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

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

 میلیون یورو... 
 ٣١۵۴۶  :خالص ارزش فعلي  -
 %٣٠  :نرخ بازگشت داخلي  -
 :نرخ بازگشت سرمایه  -
 : حداقل نرخ سود مورد انتظار  -

 

 العات كلي طرحاط

                                                              تاسیس:                                           نوع طرح  -١٢

 آفتاب هنر :خالصه وضعیت شركت  -
 ) :حقوقي / اشخاص حقیقي ( نام  -
   :فعالیت جاري شركت  -
   :آدرس  -
:                         فاكس                                   :          تلفن  -

                       :                                                پست الكرتونیكي 
                                                                                              :وب سایت 

                                                                           خصوصي :   ساختار قانوني شركت  -
 

 لطفا مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید

   حمطالعه امكان سنجي طر   



  ) ، جموز سرمایه گذاري خارجي و غريهجواز تاسیس ( جموزهاي قانوني     
 


