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  محل اجراي طرح  عنوان طرح  ردیف
گذاري مورد میزان سرمایه

 )میلیون ریال(نیاز 

ایجاد منطقه نمونه گردشگري   1

 چشمه مرتضی علی
 50,800 طبس

احداث مجتمع تفریحی روستاي   2

  هدف گردشگري فورگ   

شهرستان اسدیه، بخش 

درمیان                                
9.000  

3  
  ي تون فردوسکمپ گردشگر

شهرستان فردوس، بخش 

مرکزي                                
16500  

ایجاد منطقه نمونه گردشگري بوذر   4

  جمهر  

شهرستان قاینات، بخش 

مرکزي                                
220.000  

ایجاد منطقه نمونه گردشگري   5

  کریمو   - مصعبی

شهرستان سرایان، بخش 

                           مرکزي     
150.000  
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 جدول خالصه - 1مشخصات پروژه

  پروژهمعرفی 

 مجتمع سیاحتی و تفریحی منطقه نمونه گردشگري چشمه مرتضی علی طبس: عنوان پروژه -1

 خدمات: گردشگري                                             زیر بخش:   بخش -2

 پذیرایی و تفریحی -اقامتی: خدمات/ محصوالت -3

           زمین اصلی         منطقه صنعتی               منطقه ویژه اقتصادي              منطقه آزاد :  مکان -4

 -)آب گـرم و سـرد  ( منطقه نمونه گردشگري چشمه مرتضی علی طبس به دلیل قابلیت هاي بـی نظیـر تفریحـی شـامل رودخانـه     : شرح پروژه -5

تورهـاي   -گردشـگران  -وههاي سر به فلک و روستاي سرسبز خرو همه روزه به ویژه در روزهاي آخر هفته شاهد حضور خیل عظـیم مسـافران  ک

کافی شاپ و تله کابین  –مرکز پذیرایی جهت استفاده گردشگران  -این منطقه قابلیت ایجاد تاسیسات اقامتی از جمله هتل. داخلی و خارجی است

  .می باشد

  

 

 نفر 2000000: ظرفیت ساالنه  -6

 وضعیت پروژه

 درصد 100..محلی/ دسترسی به مواد اولیه داخلی  -7

  :فروش -8

 درصد30درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی 

 سال  4دوره زمانی ساخت  -9

  :وضعیت پروژه -10

  در دسترس است؟) امکان سنجی(آیا امکانات مطالعه و بررسی  -

  مورد نیاز تأمین شده است؟آیا زمین  -

  گرفته شده است؟) ، محیط زیست و غیره)مشارکت خارجی( پروانه تأسیس، سهمیه ارز خارجی(آیا مجوزهاي قانونی -

  آیا قرارداد مشارکت با سرمایه گذار خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  آیا قرارداد تأمین مالی منتعقد شده است؟ -

  ان خارجی یا داخلی بسته شده است؟آیا قرارداد با پیمانکار -

  فراهم شده است؟) برق، تأمین آب، تلفن، سوخت، جاده وغیره( آیا امکانات زیربنایی -

  آیا جدول یا لیستی از دانش فنی ، ماشین آالت، تجهیزات و بعالوه شرکتهاي فروشنده یا سازنده مشخص شده است؟ -

  ت و دانش و اطالعات منعقد شده است؟آیا قراردادي براي خرید ماشین آالت، تجهیزا -

  

 

 

  

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر    بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

 خیر     بله
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 ساختار مالی

  :جدول مالی  -11

 شرح

  )ارزي(یمنابع مالی مورد نیازخارج )ریالی(منابع مالی مورد نیاز داخلی 

 برحسب میلیون یورو

جمع کل میلیون 

 یورو
میلیون 

 ریال

نرخ                  

نرخ تبدیل (

 )به یورو

معادل برحسب 

 میلیون یورو

 - - - - 50000 سرمایه ثابت

 - - - -- 800 )متغیر( سرمایه درگردش

     50800 سرمایه کل

  میلیون یورو.......................................................................................... ............ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

  میلیون یورو...................................................................................................... ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی -

میلیون ...................................................................................................... خارجی) مهارت فنی و تکنولوژي(ش دانش فنی و خدمات تخصصیارز -

  یورو

میلیـون  ...................................................................... ................................داخلی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  یورو

  سال ....................... یورو براي ) ................................................. NPV(ارزش فعلی خالص -

  درصد  IRR(- 20( نرخ بازده داخلی -

 سال  PP( 5(دوره باز پرداخت سرمایه -

 اطالعات عمومی

 تکمیل و توسعه                                          تأسیس:                                        نوع پروژه -12

  :مشخصات شرکت -13

  اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگري خراسان جنوبی) حقوقی/ اشخاصی حقیقی( نام  -

  :نام شرکت -

  نبش سمن -خیابان یاس –خیابان غفاري  -بیرجند: آدرس -

  www.skchto.com: وب سایت    05632341341:   فاکس      05632341367:    تلفن -

 sarmayeh90@yahoo.com: پست الکترونیکی -

 سایر                بخش دولتی                      بخش خصوصی:     کارآفرین محلی-

 :مدارك زیر، در صورت موجود پیوست گرددلطفاً 

                                                                                      مطالعات امکان سنجی -                                                                مطالعات قبل از امکان سنجی -

 ) پروانه تأسیس، میزان ارز خارجی، محیط زیست و غیره( مجوزهاي قانونی -
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  جدول خالصه -  2مشخصات پروژه

  سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی معرفی پروژه

  احداث مجتمع تفریحی روستاي هدف گردشگري فورگ   :  عنوان پروژه -1

  :زیر بخش                               شهرستان اسدیه، بخش درمیان :  بخش -2

  ارائه خدمات اقامتی ، پذیرایی، تفریحی  : خدمات/ محصوالت -3

             زمین اصلی         منطقه صنعتی               منطقه ویژه اقتصادي              منطقه آزاد :  مکان -4

  :شرح پروژه -5

  رستوران، شهربازي   احداث آالچیق، سفره خانه، سوئیت،

  

  

  نفر در سال  500.000 :ظرفیت ساالنه  -6

  در حال اجرا : وضعیت پروژه

  درصد..... 100..محلی/ دسترسی به مواد اولیه داخلی  -7

  :فروش -8

  درصد............درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی 

  سال ............ دوره زمانی ساخت  -9

  :وژهوضعیت پر -10

  در دسترس است؟) امکان سنجی(آیا امکانات مطالعه و بررسی  -

  آیا زمین مورد نیاز تأمین شده است؟ -

  گرفته شده است؟) ، محیط زیست و غیره)مشارکت خارجی( پروانه تأسیس، سهمیه ارز خارجی(آیا مجوزهاي قانونی -

  است؟ آیا قرارداد مشارکت با سرمایه گذار خارجی یا داخلی بسته شده -

  آیا قرارداد تأمین مالی منتعقد شده است؟ -

  آیا قرارداد با پیمانکاران خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  فراهم شده است؟) برق، تأمین آب، تلفن، سوخت، جاده وغیره( آیا امکانات زیربنایی -

  شنده یا سازنده مشخص شده است؟آیا جدول یا لیستی از دانش فنی ، ماشین آالت، تجهیزات و بعالوه شرکتهاي فرو -

  آیا قراردادي براي خرید ماشین آالت، تجهیزات و دانش و اطالعات منعقد شده است؟ -

  

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  ساختار مالی
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  :مالی جدول  -11

  شرح

  )ارزي(منابع مالی مورد نیازخارجی  )ریالی(منابع مالی مورد نیاز داخلی 

  برحسب میلیون یورو

جمع کل 

  میلیون یورو
  میلیون ریال

نرخ                 

  )نرخ تبدیل به یورو(

معادل برحسب 

  میلیون یورو

          8.000  سرمایه ثابت

          1.000  )متغیر( سرمایه درگردش

          9.000  ایه کلسرم

  میلیون یورو...................................................................................................... ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

  میلیون یورو............................................. .........................................................ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی -

  میلیون یورو...................................................................................................... خارجی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  میلیون یورو...................................................................................................... داخلی) مهارت فنی و تکنولوژي(صصیارزش دانش فنی و خدمات تخ -

  سال ....................... یورو براي ) ................................................. NPV(ارزش فعلی خالص -

  درصد ) .......................................... IRR( نرخ بازده داخلی -

  سال) ....................... PP(دوره باز پرداخت سرمایه -

  اطالعات عمومی 

  و توسعه تکمیل                                           تأسیس:                                        نوع پروژه -12

  :مشخصات شرکت -13

  دهیاري ) : حقوقی/ اشخاصی حقیقی( نام  -

  : نام شرکت -

  درمیان، روستاي فورگ: آدرس -

  :وب سایت:                                    فاکس                     0562-3224510:              تلفن -

  :پست الکترونیکی -

  سایر                بخش دولتی                      وصیبخش خص:     کارآفرین محلی-

  : لطفاً مدارك زیر، در صورت موجود پیوست گردد

                                                                                      مطالعات امکان سنجی -                                                                مطالعات قبل از امکان سنجی -

  ) پروانه تأسیس، میزان ارز خارجی، محیط زیست و غیره( مجوزهاي قانونی -

  

  



 

��م ��� اطال

  جدول خالصه -  3مشخصات پروژه

  سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی معرفی پروژه

  دوس فر تونکمپ گردشگري :  عنوان پروژه -1

  :زیر بخش                               شهرستان فردوس، بخش مرکزي :  بخش -2

  ارائه خدمات اقامتی ، پذیرایی، تفریحی  : خدمات/ محصوالت -3

             زمین اصلی         منطقه صنعتی               منطقه ویژه اقتصادي              منطقه آزاد :  مکان -4

  :شرح پروژه -5

  احداث کمپ جهت استفاده مسافران شامل احداث رستوران، سوئیتهاي اقامتی، چایخانه   

  

  

  نفر در سال  3.000.000 :ظرفیت ساالنه  -6

  در حال اجرا : وضعیت پروژه

  درصد....... محلی/ دسترسی به مواد اولیه داخلی  -7

  :فروش -8

  درصد............ درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی

  سال .... 3....دوره زمانی ساخت  -9

  :وضعیت پروژه -10

  در دسترس است؟) امکان سنجی(آیا امکانات مطالعه و بررسی  -

  آیا زمین مورد نیاز تأمین شده است؟ -

  ه است؟گرفته شد) ، محیط زیست و غیره)مشارکت خارجی( پروانه تأسیس، سهمیه ارز خارجی(آیا مجوزهاي قانونی -

  آیا قرارداد مشارکت با سرمایه گذار خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  آیا قرارداد تأمین مالی منتعقد شده است؟ -

  آیا قرارداد با پیمانکاران خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  فراهم شده است؟) برق، تأمین آب، تلفن، سوخت، جاده وغیره( آیا امکانات زیربنایی -

  ول یا لیستی از دانش فنی ، ماشین آالت، تجهیزات و بعالوه شرکتهاي فروشنده یا سازنده مشخص شده است؟آیا جد -

  آیا قراردادي براي خرید ماشین آالت، تجهیزات و دانش و اطالعات منعقد شده است؟ -

  

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  ساختار مالی
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  :جدول مالی  -11

  شرح

  )ارزي(منابع مالی مورد نیازخارجی  )ریالی(منابع مالی مورد نیاز داخلی 

  برحسب میلیون یورو

جمع کل 

  میلیون یورو
  میلیون ریال

نرخ                 

  )نرخ تبدیل به یورو(

معادل برحسب 

  ورومیلیون ی

          15.000  سرمایه ثابت

          1500  )متغیر( سرمایه درگردش

          16500  سرمایه کل

  میلیون یورو...................................................................................................... ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

  میلیون یورو...................................................................................................... زات داخلیارزش ماشین آالت و تجهی -

  میلیون یورو........................... ...........................................................................خارجی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  میلیون یورو...................................................................................................... داخلی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  سال ....................... یورو براي ........................... ) ......................NPV(ارزش فعلی خالص -

  درصد ) .......................................... IRR( نرخ بازده داخلی -

  سال) ....................... PP(دوره باز پرداخت سرمایه -

  اطالعات عمومی 

  تکمیل و توسعه                                           تأسیس            :                            نوع پروژه -12

  :مشخصات شرکت -13

  ) : حقوقی/ اشخاصی حقیقی( نام  -

   شهرداري فردوس: نام شرکت -

  شهرستان فردوس، شهرداري : آدرس -

  :وب سایت:                                    فاکس                     0534221701-5:              تلفن -

  :پست الکترونیکی -

  سایر                بخش دولتی                      بخش خصوصی:     کارآفرین محلی-

  : لطفاً مدارك زیر، در صورت موجود پیوست گردد

                                                                                      مطالعات امکان سنجی -                                                                مطالعات قبل از امکان سنجی -

  ) پروانه تأسیس، میزان ارز خارجی، محیط زیست و غیره( مجوزهاي قانونی -
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  صهجدول خال -  4مشخصات پروژه

  سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی معرفی پروژه

  ایجاد منطقه نمونه گردشگري بوذر جمهر  :  عنوان پروژه -1

  :زیر بخش                               شهرستان قاینات، بخش مرکزي :  بخش -2

  تفریحی   ارائه خدمات پذیرایی،اقامتی،: خدمات/ محصوالت -3

             زمین اصلی         منطقه صنعتی               منطقه ویژه اقتصادي              منطقه آزاد :  مکان -4

  :شرح پروژه -5

 ی و غیره، تـاالر م شیرینگ، رستورانهاي سنتَیایجاد منطقه نمونه گردشگري بوذرجمهر قاین، شامل المانهاي احداث هتل، ویالهاي تا

  ...پذیرایی، پارك هاي بازي و

  

  نفر در سال  3.000.000 :ظرفیت ساالنه  -6

  در شرف آغاز  : وضعیت پروژه

  درصد....... محلی/ دسترسی به مواد اولیه داخلی  -7

  :فروش -8

  درصد............درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی 

  سال .... ساله 5فاز 3در ....دوره زمانی ساخت  -9

  :وضعیت پروژه -10

  در دسترس است؟) امکان سنجی(آیا امکانات مطالعه و بررسی  -

  آیا زمین مورد نیاز تأمین شده است؟ -

  گرفته شده است؟) ، محیط زیست و غیره)مشارکت خارجی( پروانه تأسیس، سهمیه ارز خارجی(آیا مجوزهاي قانونی -

  یا داخلی بسته شده است؟ آیا قرارداد مشارکت با سرمایه گذار خارجی -

  آیا قرارداد تأمین مالی منتعقد شده است؟ -

  آیا قرارداد با پیمانکاران خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  فراهم شده است؟) برق، تأمین آب، تلفن، سوخت، جاده وغیره( آیا امکانات زیربنایی -

  بعالوه شرکتهاي فروشنده یا سازنده مشخص شده است؟آیا جدول یا لیستی از دانش فنی ، ماشین آالت، تجهیزات و  -

  آیا قراردادي براي خرید ماشین آالت، تجهیزات و دانش و اطالعات منعقد شده است؟ -

  

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  ار مالیساخت



 

��م ��� اطال

  :جدول مالی  -11

  شرح

  )ارزي(منابع مالی مورد نیازخارجی  )ریالی(منابع مالی مورد نیاز داخلی 

  برحسب میلیون یورو

جمع کل 

  میلیون یورو
  میلیون ریال

نرخ                 

  )نرخ تبدیل به یورو(

معادل برحسب 

  میلیون یورو

          200.000  سرمایه ثابت

          20.000  )تغیرم( سرمایه درگردش

          220.000  سرمایه کل

  میلیون یورو...................................................................................................... ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

  میلیون یورو.................................................................... ..................................ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی -

  میلیون یورو...................................................................................................... خارجی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  میلیون یورو...................................................................................................... داخلی) مهارت فنی و تکنولوژي(رزش دانش فنی و خدمات تخصصیا -

  سال .................. .....یورو براي ) ................................................. NPV(ارزش فعلی خالص -

  درصد ) .......................................... IRR( نرخ بازده داخلی -

  سال) ....................... PP(دوره باز پرداخت سرمایه -

  اطالعات عمومی 

  تکمیل و توسعه                                           تأسیس                                      خدماتی:  نوع پروژه -12

  :مشخصات شرکت -13

  ) : حقوقی/ اشخاصی حقیقی( نام  -

  هرداري قاینش: نام شرکت -

    قاین،شهرداري: آدرس -

  :وب سایت:                                    فاکس                     056252222201:              تلفن -

  :یپست الکترونیک -

  سایر             بخش دولتی                      بخش خصوصی :     کارآفرین محلی-

  : لطفاً مدارك زیر، در صورت موجود پیوست گردد

                                                                                      مطالعات امکان سنجی -                                                                مطالعات قبل از امکان سنجی -

  ) پروانه تأسیس، میزان ارز خارجی، محیط زیست و غیره( مجوزهاي قانونی -

  

  



 

��م ��� اطال

  جدول خالصه -5مشخصات پروژه

  سازمان میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی استان خراسان جنوبی معرفی پروژه

  کریمو   -ایجاد منطقه نمونه گردشگري مصعبی:  پروژهعنوان  -1

  :زیر بخش                               شهرستان سرایان، بخش مرکزي :  بخش -2

  ارائه خدمات پذیرایی،اقامتی، تفریحی  : خدمات/ محصوالت -3

             زمین اصلی         ه صنعتی منطق              منطقه ویژه اقتصادي              منطقه آزاد :  مکان -4

  :شرح پروژه -5

سکو هاي استراحت و  ایجاد منطقه نمونه گردشگري شامل احداث واحدهاي اقامتی رستورانهاي سنتی و غیر سنتی و پارکهاي بازي و

  .آالچیق 

  

  نفر در سال 200000  :ظرفیت ساالنه  -6

  آماده آغاز می باشد : وضعیت پروژه

  درصد.. 100.محلی/ سترسی به مواد اولیه داخلی د -7

  :فروش -8

  درصد............درصد مورد انتظار فروش در بازار خارجی 

  سال .... 3....دوره زمانی ساخت  -9

  :وضعیت پروژه -10

  در دسترس است؟) امکان سنجی(آیا امکانات مطالعه و بررسی  -

  آیا زمین مورد نیاز تأمین شده است؟ -

  گرفته شده است؟) ، محیط زیست و غیره)مشارکت خارجی( پروانه تأسیس، سهمیه ارز خارجی(یا مجوزهاي قانونیآ -

  آیا قرارداد مشارکت با سرمایه گذار خارجی یا داخلی بسته شده است؟ -

  آیا قرارداد تأمین مالی منتعقد شده است؟ -

  ست؟آیا قرارداد با پیمانکاران خارجی یا داخلی بسته شده ا -

  فراهم شده است؟) برق، تأمین آب، تلفن، سوخت، جاده وغیره( آیا امکانات زیربنایی -

  آیا جدول یا لیستی از دانش فنی ، ماشین آالت، تجهیزات و بعالوه شرکتهاي فروشنده یا سازنده مشخص شده است؟ -

  است؟ آیا قراردادي براي خرید ماشین آالت، تجهیزات و دانش و اطالعات منعقد شده -

  

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر    بله 

  خیر     بله

  خیر     بله

  خیر     بله

  ساختار مالی



 

��م ��� اطال

  :جدول مالی  -11

  شرح

  )ارزي(منابع مالی مورد نیازخارجی  )ریالی(منابع مالی مورد نیاز داخلی 

  برحسب میلیون یورو

کل جمع 

  میلیون یورو
  میلیون ریال

نرخ                 

  )نرخ تبدیل به یورو(

معادل برحسب 

  میلیون یورو

          100.000  سرمایه ثابت

          50.000  )متغیر( سرمایه درگردش

          150.000  سرمایه کل

  میلیون یورو.......................................................... ............................................ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی -

  میلیون یورو...................................................................................................... ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی -

  میلیون یورو...................................................................................................... خارجی) نی و تکنولوژيمهارت ف(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  میلیون یورو...................................... ................................................................داخلی) مهارت فنی و تکنولوژي(ارزش دانش فنی و خدمات تخصصی -

  سال ....................... یورو براي ) ................................................. NPV(ارزش فعلی خالص -

  درصد ) .......................................... IRR( نرخ بازده داخلی -

  سال) ....................... PP(ایهدوره باز پرداخت سرم -

  اطالعات عمومی 

  تکمیل و توسعه                                           تأسیس                                      خدماتی:  نوع پروژه -12

  :مشخصات شرکت -13

  دستی و گردشگري خراسان جنوبیاداره کل میراث فرهنگی ، صنایع ) : حقوقی/ اشخاصی حقیقی( نام  -

  : نام شرکت -

  میراث فرهنگی –میدان موزه  –خیابان معلم  –بیرجند : آدرس -

  :وب سایت                     4430151:               فاکس     4430152 -3:        تلفن -

  :پست الکترونیکی -

  سایر             خش دولتی ب                     بخش خصوصی :     کارآفرین محلی-

  : لطفاً مدارك زیر، در صورت موجود پیوست گردد

                                                                    مطالعات امکان سنجی -                                                                مطالعات قبل از امکان سنجی -

  ) پروانه تأسیس، میزان ارز خارجی، محیط زیست و غیره( مجوزهاي قانونی -

  

  



 

��م ��� اطال

  6مشخصات پروژه

 
  ایجاد مجتمع سیاحتی تفریحی روستاي ازمیغان :عنوان پروژه 

  روستاي ازمیغان -طبس :محل اجراي پروژه 

  اقامتی و پذیرایی: خدمت /محصول

  حتی و تفریحیایجاد مجتمع سیا: شرح پروژه 

  نفر 52 :اشتغال

  نفر 300000: ظرفیت سالیانه

  100) : درصد(دسترسی به مواد اولیه داخلی

  100): درصد(بازار فروش داخلی

  سال 3 ) :سال(دوره زمانی ساخت

     ...) آب، برق،راه و تلفن و(امکانات زیربنایی      زمین      امکان سنجی :وضعیت پروژه 

  مجوزهاي قانونی 

    قرارداد تامین مالی      قرارداد مشارکت

     20000 ) :میلیون ریال(منابع داخلی مورد نیاز

  تاسیسی: نوع پروژه 



 

��م ��� اطال

 7مشخصات پروژه

 
  کمپ کویرنوردي دهسلم :عنوان پروژه

  نهبندان :محل اجراي پروژه

  احداث فضاهاي الزم جهت استفاده گردشگران و کویرنوردان: خدمت/محصول

احداث کمپینگ شامل فضاهاي استراحت، سرویس بهداشتی و نمازخانه، آالچیق، فضاهاي  :شرح پروژه 

  ...پذیرایی شامل رستوران و کافی شاپ و 

  نفر در سال 500.000حداقل  :ظرفیت سالیانه 

  %100: دسترسی به مواد اولیه داخلی

  سال 2 :دوره زمانی ساخت

      ...) آب، برق،راه و تلفن و(امکانات زیربنایی       زمین       امکان سنجی   :وضعیت پروژه 

   مجوزهاي قانونی 

  20000 ):میلیون ریال(سرمایه مورد نیاز

 تأسیسی: نوع پروژه



 

��م ��� اطال

 8مشخصات پروژه

 
  کمپ کویرنوردي همت آباد زیرکوه :عنوان پروژه

  شهرستان زیرکوه :محل اجراي پروژه

  ان و کویرنورداناحداث فضاهاي مورد نیاز گردشگر: خدمت/محصول

احداث کمپینگ شامل فضاهاي استراحت، سرویس بهداشتی و نمازخانه، آالچیق، فضاهاي  :شرح پروژه 

، ورزشهاي کویري شامل شترسواري و رالی و مسابقات ماشین ...پذیرایی شامل رستوران و کافی شاپ و 

  سواري کویر

  نفر در سال 200.000حداقل  :ظرفیت سالیانه 

  %100: واد اولیه داخلیدسترسی به م

  سال 2 :دوره زمانی ساخت

      ...) آب، برق،راه و تلفن و(امکانات زیربنایی       زمین       امکان سنجی   :وضعیت پروژه 

   مجوزهاي قانونی 

    قرارداد با پیمانکار

  20000 ) :میلیون ریال(سرمایه مورد نیاز

 تأسیسی: نوع پروژه



 

��م ��� اطال

  9مشخصات پروژه

  

     مجتمع آبدرمانی آبترش سربیشه :ان پروژهعنو

  شهرستان سربیشه، بخش مرکزي :محل اجراي پروژه

  ارائه خدمات آبدرمانی ، اقامتی، پذیرایی و تفریحی: خدمت/محصول

  احداث ساختمانهاي اصلی مجتمع آبدرمانی، احداث سوئیتهاي اقامتی ، رستوران  :شرح پروژه 

  نفر در سال 1.000.000حداقل  :ظرفیت سالیانه 

  %100: دسترسی به مواد اولیه داخلی

  سال 3 :دوره زمانی ساخت

مجوزهاي     ...) آب، برق،راه و تلفن و(امکانات زیربنایی     زمین    امکان سنجی   :وضعیت پروژه 

    قرارداد با پیمانکار   قانونی 

  16000 ) :میلیون ریال(سرمایه مورد نیاز

                           1000 :سرمایه در گردش                  15000  :سرمایه ثابت

 تأسیسی: نوع پروژه



 

��م ��� اطال

  10مشخصات پروژه

  

   اجراي طرح توسعه کویرنوردي و توریسم ورزشی: عنوان پروژه

  کویر بشرویه: محل اجراي پروژه

  ارائه خدمات ورزشی، گردشگري و اقامتی: خدمت/محصول

شترسواري و کویرنـوردي بـین المللـی،     مسابقات خودرویی، تورهاي سافاري،اجراي انجام  :شرح پروژه 

  هاي سنتی و مقامیاسکی روي شن و اجراي موسیقی

  هزار نفر 10: ظرفیت سالیانه 

  %100: دسترسی به مواد اولیه داخلی

    سال 2 :دوره زمانی ساخت

      ...) آب، برق،راه و تلفن و(یامکانات زیربنای       زمین       امکان سنجی   :وضعیت پروژه

   مجوزهاي قانونی 

    قرارداد با پیمانکار

  میلیون ریال  3005000 :)میلیون ریال(سرمایه مورد نیاز

  میلیون ریال  5000:سرمایه در گردش      میلیون ریال 3000000  :سرمایه ثابت

 تأسیسی: نوع پروژه

  

  

 

  


