-1چکیسٌ طزح

هٌطقِ ًوًَِ گشدضگشی داهٌِ ّای هیطَ ضبستش

احساث باغ يحص ،ساذتمان تفزیحات عمًمی (بیلیارز  ،بًلیىگ ي تیزاوساسی) ،رستًران ي کافی ضاپ،
پارک معزفی آثار استان ي مطاَیز ،اقامتگاٌ کًتاٌ مست کًَستاوی ،تاالر میُمان ي باغ پذیزایی

خذهات باغ ٍحص ،خذهات ساختواى تفشیحات عوَهی (بیلیاسد  ،بَلیٌگ ٍ تیشاًذاصی) ،خذهات سستَساى ٍ کافی ضاپ،
خذهات پاسک هعشفی آثاس استاى ٍ هطاّیش ،خذهات اقاهتگاُ کَتاُ هذت کَّستاًی ،خذهات تاالس هیْواى ٍ باغ
پزیشایی

استاى آرسبایجاى ضشقی  ،جادُ غَفیا ضبستش اساضی سٍستای باغ ٍصیش

هساحت کل صهیي هٌطقِ  403335 :هتشهشبع اص ّ280کتاس کل هٌطقِ گشدضگشی
صیشبٌای اقاهتگاُ ّای کَّستاًی  3000 :هتشهشبع

صیشبٌای ساختواى تفشیحی1000 :هتشهشبع

صیش بٌای سستَساى ٍ کافی ضاپ  4877 :هتش هشبع

صیشبٌای تاالس هیْواًاى 5000 :هتشهشبع تاسیسات  11268 :هیلیَى سیال

–
اقامتگاٌ َای کًَستاوی 50 :عذد سَئیت با هساحت ّش کذام  60هتش هشبع  ،رستًران ي کافی ضاپ :هساحت  4877هتش
هشبع ٍ ظشفیت 1200پشس ؼزا دس سٍص پارک معزفی آثار ي مطاَیز استان :بِ هساحت 2000هتشهشبع ،باغ يحص :بِ
هساحت 6000هتشهشبع ٍ ظشفیت ً1000فش دس سٍص ،ساذتمان تفزیحی :بِ هساحت 1000هتشهشبع ٍ ظشفیت ً400فش دس سٍص،
تاالر میُمان ي باغ پذیزایی :بِ هساحت  8735هتشهشبع ٍ ظشفیت ً1300فش

ٍضعیت پشٍطُ
 -7زستزسی بٍ مًاز ايلیٍ مًرز ویاس طزح اس زاذل %100 :
 -8فزيش:

 باسار زاذلی پیص بیىی ضسٌ 100 :دسغذ باسار ذارجی پیص بیىی ضسٌ 0 :دسغذ – 9کل سمان مًرزویاس بزای پزيصٌ :زي سال
 - 10يضعیت طزح:
 اهکاى سٌجی طشح دس دستشس است ؟ بلٍ صهیي هَسد ًیاص تْیِ ضذُ است ؟ بلٍ هجَصّای قاًًَی ( جَاص ساخت  ،سْویِ اسصی  ،هحیط صیست ٍ ؼیشُ ) اخز ضذُ است ؟ ذیز قشاسداد هطاسکت با ضشیك داخلی یا خاسجی هٌعقذ ضذُ است ؟ بلٍ قشاسداد تاهیي هالی پشٍطُ هٌعقذ ضذُ است ؟ ذیز با پیواًکاس داخلی یا خاسجی قشاسدادی هٌعقذ ضذُ است ؟ ذیز تسْیالت صیشبٌایی ( بشق سساًی ،آب سساًی هخابشات  ،سَخت  ،جادُ ٍ ؼیشُ ) فشاّن ضذُ است ؟ ذیز فْشستی اص داًص فٌی ،تجْیضات ٍ ّوچٌیي ضشکتْای فشٍضٌذُ یا ساصًذُ هحػَل هطخع ضذُ است؟ ذیز -قشاسداد خشیذ تجْیضات ٍ داًص فٌی هٌعقذ ضذُ است ؟ ذیز

ساختاس هالی
 -11ساذتار مالی:
پَل داخلی هَسد ًیاص
میلیًن ریال

وزخ بزابزی

معازل بٍ م.یًري

پَل خاسجی
هَسد ًیاص

کل هبلػ بِ
هیلیَى یَسٍ

سشهایِ ثابت

152,297

43,560

3.50

0.00

3.50

سشهایِ دس گشدش

7,926

43,560

0.18

0.00

0.18

کل سشهایِگزاسی

160,223

-

3.68

0.00

3.68

ضشح

وزخ یًري بٍ تارید  96/04/17بزابز وزخ آساز بزابز  43،560ریال زر وظز گزفتٍ ضسٌ است.
 -ارسش ماضیه آالت ي تجُیشات ذارجی:

 0میلیًن یًري

 -ارسش ماضیه آالت ي تجُیشات زاذلی:

 0.32میلیًن یًري

 -ارسش زاوص فىی ي ترصصی ذارجی:

 0میلیًن یًري

 -ارسش زاوص فىی ي ترصصی زاذلی:

 0میلیًن یًري

 0.67میلیًن یًري زر  10سال

 ذالص ارسش فعلی: -وزخ باسگطت زاذلی:

35.19زرصس

 -وزخ باسگطت سزمایٍ:

 2.68سال اس ابتسای زيرٌ بُزٌ بززاری (زي سال ساذت)

 -حساقل وزخ سًز مًرز اوتظار:

 %30زرصس

اطالعات کلی طزح
تاسیس

 -12وًع طزح:

تَسعِ ٍ تکویل

 ذالصٍ يضعیت ضزکت : -فعالیت جاسی ضشکت  :گززضگزی

 ًام ( اضخاظ حقیقی  /حقَقی )  :ضزکت وًیه کًثز آدسس --: -تلفي ثابت 041-33284801 :

پست الکتشًٍیکی :

فاکس -- :
ٍب سایت www.novinkosar.com :

novinkosar110@yahoo.com

 -ساختاس قاًًَی ضشکت  :دٍلتی

خػَغی

لطفاً هستٌذات صیش سا دس غَست اهکاى اسائِ فشهاییذ
هطالعِ اهکاى سٌجی طشح
هجَصّای قاًًَی ( جَاص تاسیس  ،هجَص سشهایِ گزاسی خاسجی ٍ ؼیشُ)

