
  خالصه وضعیت پروژه

 معريف پروژه

 منطقه منونه گردشگری کوهسار :عنوان طرح  -١

                                                                        گردشگری:  خبش  - ٢
 :زیر خبش 

احداث جمموعه گردشگری اقامتی ورزشی  -خدمات گردشگری :تولیدات / خدمات  -٣
 یتفریحی تفرج

 ضلع مشال غربی شهر کوهستار -شهرستان ساوجبالغ :حمل اجراي طرح  -۴

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

منر  ١۴١۵٠٠ -مرت مربع ساختمان سرپوشیده ١۵۶٩٠ -هکتار ١١٠زمینی به مساحت 
 موعه گردشگری و اقامتی احداث جم –فضای سبز و خیابان  -ع فضای رو بازمرب

 :ظرفیت تولید ساالنه  – ۶

 

 وضعیت پروژه

 درصد ٨۵: دسرتسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل  -٧

 :فروش  -٨
 درصد.... ٧٠......بازار داخلي پیش بیين شده  -
 درصد.. ٣٠.......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 ؟
 خري           قرارداد مشاركت با شریك داخلي یا خارجي منعقد شده است ؟ -
 خري            قرارداد تامني مايل پروژه منعقد شده است ؟ -
   بلي   با پیمانكار داخلي یا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ -
نایي    - سهیالت زیرب غريه           ( ت جاده و  سوخت ،  خمابرات ،  ساني  ساني، آب ر ) برق ر

 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
پول خارجي 
 مورد نیاز

كل مبلغ 
به میلیون 

 یورو

میلیون 
 ریال

معادل به  نرخ برابري
میلیون 
 یورو

سرمایه 
 ثابت

٠٠٠ ٠٠٠/٣٣٠/۴۴۴/٢۴ ۴۴۴/٢۴ - - 

سرمایه در 
 گردش

۴٠٠٠/٢٢٠/٢ ٧٠/٣٩١/٣۵٢٢٠/٢ ١۵٠٠٠/١٣٠ ٠٠٠/١٣٠ ١ 

كل سرمایه 
 گذاري

۴٠٠٠ ٧٠/٧٢١/٣/۶۶۴/٢٧۵ ۶۶۴/٢٧۵ ٠٠٠/١٣٠ ٠٠٠/١٣٠ 

 
 میلیون یورو  ٢٠ ارزش ماشني آالت و جتهیزات خارجي  -
 میلیون یورو ٢٢ارزش ماشني آالت و جتهیزات داخلي  -
 میلیون یورو ۵ارزش دانش فين و ختصصي خارجي  -
 میلیون یورو ٧ارزش دانش فين و ختصصي داخلي  -
 یورو قیمت زمین۴۴۴/٢۴ :خالص ارزش فعلي  -
 :رخ بازگشت داخلي ن -
 :نرخ بازگشت سرمایه  -
 %٢٠: حداقل نرخ سود مورد انتظار  -

 

 اطالعات كلي طرح

                                                   تاسیس          :نوع طرح  -١٢
       توسعه و تكمیل

                                          دوليت :   ساختار قانوني شركت  -
                                                                           خصوصي 

 

 لطفا مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایید

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

 


