
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 منطقه منونه گردشگری بین املللی فرودگاه آزادی :عنوان طرح  -١

                                                                        گردشگری:  خبش  - ٢
 :زیر خبش 

 –توریسم جذب گردشگری و  –احداث منطقه منونه گردشگری  :تولیدات / خدمات  -٣
 پروازهای تفریحی و آموزشی  –خدمات فرودگاهی 

 شهرستان نظر آباد :حمل اجراي طرح  -۴

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

 –جموز ایستگاه راه آهن  –فرودگاه بین املللی  –منطقه ویژه آزاد اقتصادی 
آشیانه های تعمیر و نگهداری هواپیما , مراقبت پروازبرج , ایستگاه هوا شناسی

 و ساختمان های اداری موجود می باشد
 مالکیت خصوصی اراضی  قابل توسعه

 :ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 

 وضعیت پروژه

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

 :فروش  -٨
 درصد... ٨٠.......ه بازار داخلي پیش بیين شد -
 درصد..... ٢٠....بازار خارجي پیش بیين شده  -

تا زمان شروع فعالیتهاي  از ابتدا ( ن مورد نیاز براي پروژه كل زما – ٩
 سال ۵ : )جتاري 

 
 :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 ،  شده   ) جواز تا خذ  ا

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

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

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

 

 



 ساختار مايل

 
 :ساختار مايل -١١

 شرح

 پول داخلي مورد نیاز
پول خارجي 
 مورد نیاز
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 یورو

میلیون 
 ریال
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سرمایه 

 ثابت
میلیون  ٢٠ ٣۵ - ۵٠٠٫٠٠٠

 یورو
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سرمایه در 
 گردش

میلیون  ٣۵ ٧۵ - ١٫٠٠٠٫٠٠٠
 یورو

٣۵ 

كل سرمایه 
 گذاري

- - ١١٠ - ۵۵ 

 
 میلیون یورو ۶ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -
 میلیون یورو ١۵ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي  -
 میلیون یورو ٢ارزش دانش فين و ختصصي خارجي  -
 میلیون یورو ٧ارزش دانش فين و ختصصي داخلي  -
 -:علي خالص ارزش ف -
 -:نرخ بازگشت داخلي  -
 -:نرخ بازگشت سرمایه  -
 -: حداقل نرخ سود مورد انتظار  -

 

 اطالعات كلي طرح

                                                              تاسیس:                                           نوع طرح  -١٢
       توسعه و تكمیل

                                          دولــــــــــيت :   ســــــــــاختار قــــــــــانوني شــــــــــركت  - -
                                                                           خصوصي 

 

 لطفا مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید

   حطر مطالعه امكان سنجي   
  ) جواز تاسیس ، جموز سرمایه گذاري خارجي و غريه( جموزهاي قانوني     

 


