
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 رباغامنطقه منونه گردشگری چه  :عنوان طرح  -١

                                                                      گردشگری:    خبش  - ٢

 خدمات گردشگری :تولیدات / خدمات  -٣

 سهیلیه سه راه –هشتگرد –شهرستان ساوجبالغ  :حمل اجراي طرح  -۴

 ...) : زمني ، ساختمان ، تاسیسات زیربنایي ، حنوه تولید و ( شرح پروژه  -۵
 

واحدهای  –واحدهای پذیرایی -مرکز تفریحی ،فرهنگی-شهربازی–فضاهی اقامتی 
 .واحدهای جتاری و اداری پیش بینی شده است–خدماتی و رفاهی 

 :ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 

 وضعیت پروژه

 درصد ٩٠: به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  دسرتسي -٧

 :فروش  -٨
 درصد ۶۵ : بازار داخلي پیش بیين شده -
 درصد ٣۵ : بازار خارجي پیش بیين شده -

تا زمان شروع فعالیتهاي  از ابتدا ( ن مورد نیاز براي پروژه كل زما – ٩
 سال٢ -در سه فاز: )جتاري 

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

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

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

 خري    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
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معادل به 
میلیون 

 یورو
   ايسرم
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كل سرمایه 
 گذاري

١۵١٠٠  ٠٠٠٠٠ ۵١٠٠ ٠ 

 
 میلیون یورو  ۵ آالت و جتهیزات خارجي ارزش ماشني -
 میلیون یورو ٢۵ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي  -
 میلیون یورو ١ارزش دانش فين و ختصصي خارجي  -
 میلیون یورو ١۵ختصصي داخلي ارزش دانش فين و  -
 میلیون یورو ٢۵:خالص ارزش فعلي  -
 درصد ٢٠:نرخ بازگشت داخلي  -
 درصد ٢۵:نرخ بازگشت سرمایه  -
  درصد١۵:حداقل نرخ سود مورد انتظار  -

 

 اطالعات كلي طرح

تاسیس                                                 :              نوع طرح  -١٢

                                                                                            
                                                                          خصوصي:   ساختار قانوني شركت  -

 

 ت زیر را در صورت امكان ارائه فرماییدلطفا مستندا

   حمطالعه امكان سنجي طر   
 ) جواز تاسیس ، جموز سرمایه گذاري خارجي و غريه( جموزهاي قانوني     

 


