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 انیدیرش رضایعل

 (استان یگذار هیمرکز خدمات سرما سیرئ) استاندار

 

 

 

 

ت  یاقتصااد مقااتمت   یها استیس نیی)دامت برکاته( در تب یرهبر معظم انقالب اسالم شاتیفرما یدر راستا

ت بهار    ییت در جهات شااساا   "اشاتاال  -دیتول : یاقتصاد مقاتمت" یتحقق شعار سال جار ریحرکت در مس

از  یغاا  ی، کتاب حاضر کاه ممووهاه ا   یاستان خراسان رضو یداخل یها تیمااسب از حداکثر ظرف یریگ

 یدرمان ،یخدمات ،یگردشگر ،یصاعت، معدن، کشاترز یاستان در حوز  ها نیا یگذار هیسرما یفرصت ها

 ااه یزم یتواناد در تواام   یفرصت ها م نیاز ا حیصح یاست که بهر  بردار د یگرد نیباشد تدت یم یت تمار

 اقتصاد استان گردد. ییمذکور موجب توسعه ت شکوفا یها

اهادا    یالرضاا )(( ت در راساتا   یابان موسا   یحضرت ثامن الحمج هل ژ یت اتیاست با استعانت از هاا دیام

 شیمشارکت ب یرا برا اهیزم،  یگذار هیسرما یتالش در هدفواد نوودن فرصت ها نیا  د،یت ام ریدتلت تدب

ماوثر در   یت گاام  دیا وااستان فراهم ن یپرتژ  ها لیدر اجرا ت تکو یت خارج یداخل یبخش خصوص شیاز پ

 برداشته شود. دیجد یشال یفرصت ها مادیت ا یاهدا  کالن توسعه استان، رتنق اقتصاد شبردیپ
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 عهیمروج الشر یمحمد مهد

و توساعه منااابع   یاماور اقتصاااد  یمعااون هماااهنگ 

 ی استاندار

 

 

 

از مهام   یکیگردد که  یاجرا م یتوسعه اقتصاد یبرا یمتعدد یراهکارها افتهیتوسعه  یامرتز  در کشور ها

کاه   سات ین یدیا ترد چیها  یاست. جا یت خارج یاهم از داخل ،یگذار هیاز سرما تیآنها جذب ت حوا نیتر

 نیتار  یاصال  از یکا ی یت خاارج  یگاذاران داخلا   هیت سرما یبخش خصوص یگذار هیاستفاد  از ماابع سرما

 یبساتر مااساب جهات معرفا     مااد یتاها در صورت ا زیمهم ن نیاست که انمام ا یتوسعه اقتصاد یراهکارها

 موکن خواهد بود. یگذار هیسرما یفرصت ها

فرصات   یمعرف یمااسب برا یبستر مادیدر جهت ا یاستان خراسان رضو یگذار هیسرما یفرصت ها کتاب

استان را در  یگذار هیسرما یفرصت ها ،یاقتصاد مقاتمت یها استیاستان ت هول به س یگذار هیسرما یها

 هیسارما  شیزااست که ممووهه حاصل بتواند نقش خود را در اف دیکرد  ت ام یمختلف جوع آتر یحوز  ها

 کاد. فایاستان ا یدر پرتژ  ها یت خارج یداخل یگذار
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 یرمضان یمهد دیس

  مرکز سیو نائب رئ یو دارائ یکل امور اقتصاد ریمد

 

 

 

کشاور ت باه سابب     تیا اساتان پرجوع  نیاساتان پهاااتر ت دتما    نیبه هاوان چهاارم  یاستان خراسان رضو

 یبا  یها تیت متعدد از جوله تجود بارگا  مطهر حضرت رضا )(( ت قابل لیبد یب یها تیاز ظرف یبرخوردار

ت  یداخلا  رانگاذا  هیاز سارما  یاریهووار  مورد توجه بسا  ت ... یکشاترز ،یگردشگر ،یت معدن یشوار صاعت

 بود  است. یخارج

 یفرصات هاا    ،یاقتصاد مقااتمت  یتحقق اهدا  مصوب ستاد فرمانده ریحرکت در مس یرت در راستا نیاز ا 

ت کتااب حاضار    دیا ت به رتز گرد ییمستعد شااسا یحوز  ها هیدر کل یاستان خراسان رضو یگذار هیسرما

 هیا در کل یت خاارج  یداخل یقابل مشارکت بخش خصوص یگذار هیسرما یارزشواد از فرصتها یممووهه ا

 هیارائه داد  اسات. قطعاا تاالش مرکاز خادمات سارما      را  یسیت انگل یدر دت زبان فارس یاقتصاد یبخش ها

ت  یداخلا  یگاذار  هیجاذب سارما   ااد یتواناد فرآ  یما  یگذار هیسرما یکتاب فرصتها هیاستان در ته یگذار

 .دیاستان نوا یبه توسعه ت رتنق اقتصاد یانیکرد  ت کوک شا لیرا تسه یخارج
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میلیاون نفار چهاارمین اساتان پهاااتر ایاران ت دتماین اساتان          1هزارکیلومتر مربع ت جوعیات بایش از    111خراسان رضوی با تسعت 

جااد  ابریشام،   موقعیت جارافیایی ماحصر به فرد در مرکز اتصاال خاترمیاناه، آسایا ت ارتپاا ت مسایر      پرجوعیت کشور به شوار می آید. 

با افاانساتان ت   مرز مشتركاخل ت کشورهای هوسایه، نیرتی انسانی آموزش دید  ، ذخایر هظیم انرژی ، برخورداری از بازارگسترد  در د

 کشور جهان شد  است. 08ی است که موجب تعامل اقتصادی این استان با بیش از های ترین ظرفیت از مهم ترکواستان

بایش  انگیز  سفر مهوترین اما ،  برتر کشور محسوب می شودبه لحاظ جاذبه های تاریخی ت فرهاگی در شوار سه استان خراسان رضوی 

یکای از باشاکو  تارین بااهاای     اسات کاه   )(( الرضاا  ابن موسای  هلیمیلیون گردشگر خارجی حضرت  5میلیون گردشگر ایرانی ت  52از 

طبیعی، آرامگاا  مشااهیری   اثر تاریخی، فرهاگی ت  572جاذبة گردشگری ، 5288به شوار می رتد. تجود آرامگاهی سراسر جهان اسالم 

مرکاز درماانی فعاال در     58رشته صاایع دساتی ،   78درصد مراکز اقامتی کشور،  28درصد موز  هات  18چون فردتسی، خیام ت هطار، 

حوزة گردشگری سالمت  هوه ت هوه نشانه هایی از تجود قابلیتهای فراتان سرمایه گذاری در حوز  میارا  فرهاگای، صااایع دساتی ت     

 یِ در خراسان رضوی است.  گردشگر
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تاحد صاعتی ت معدنی ، قطب دتم صاعت خودرت ت قطعه ساازی ت بازتدی قطاب تولیاد فاو د       1888در هرصة صاعت با تجود بیش از 

،رتبه های برترکشور در تولید فرآترد  های غذایی ت لبای، صاایع تبدیلی ت تکویلی، سایوان، کاشای ت سارامیک،ظرت  چیاای ،طاال ت      

معادن باا ذخیارة     728شهرك ت ناحیه صاعتی ، فعالیت بایش از   27ع نساجی ت فرش نیز از آنِ خراسان رضوی است. تجود مس، صاای

میلیون تن مواد متاو( معدنی هوچون ساگ آهن، طال، آهاک، کرتمیات ت سایلیس، سااگ      52میلیارد تن ت استخراج سا نه  2با ی 

 ستان در هرصة معدن می باشد .تزئیای، مس ت گچ  از جوله توانوادیهای این ا

در هرصة تمارت خارجی نیز این استان با داشتن چهارپایانه، دت بازارچه مرزی ت دت ماطقه تیژ  اقتصادی فعال سارخس ت دتغاارتن باه    

 هاوان درتازة صادرات کا  بخش اهظوی از صادرات کشور به آسیای میانه ت افاانستان را به خود اختصاص داد  است.

آبای تدیام ت    میلیون هکتار سطح زیرکشت انوا( محصو ت زراهای ت بااغیِ   1/1بیش از در هرصة کشاترزی خراسان رضوی با دارا بودن 

 .را بر ههد  داردمیلیون تن انوا( محصو ت زراهی، باغی ت دامی  7/1میلیون تاحد دامی،  تولید بیش از  1/11ز بیش ا

درصد زهفران دنیا ت داشتن رتبه های برتر در تولید پسته، گوشت قرمز، تخام مار ، اناار، شایر ت      78مقام نخست ملی ت جهانی با تولید 

گوشت سفید، انگور، گوجه فرنگی ت گیاهان دارتیی ت زیر  سبز کشور موجب شد  سرمایه گذاری در زمیاة صاادارات ایان محصاو ت ت    

 میلیون تن  از توجیه مااسبی برخوردار باشد.   0/1توسعه صاایع فرآتری، تبدیلی ت بسته بادی آنها با ظرفیت 

دانشاگا    522هزار دانشمو در  218خراسان رضوی دتمین قطب جوعیت متخصص ت نیوه متخصص ایران محسوب می گردد ت بیش از 

فردتسای  دانشمو در مقطع دکترا تحصیل مای کاااد. دانشاگا      0888ت مرکز آموزش هالی مشاول به تحصیل هستاد که از این تعداد 

 مشاهد  پزشکی هلوم دانشگا های جامع کشور می باشد.  دارای جایگا  سوم دانشگا  ISCبادی ملی  مشهد از لحاظ قدمت ت در نظام رتبه

 که در توسعه گردشگری سالمت فعال میباشد. است کشور شرقدر  پزشکی هلومهای  دانشگا  بزرگترین یکینیز 

درصاد از مساافران هاوایی(،     11جابمایی مسافران جاد  ای ت رتبه دتم در هاوایی ) باا جابماایی    حول ت نقل استان دارای رتبه اتل در 

درصاد ترانزیات    12میلیاون مساافر ت    12درصدِ خطوط ریلای، جابماایی    11درصد از شبکة جاد  ای بین شهری، ،  2/7برخورداری از 

 در حوزة حول ت نقل است. ریلی کشور می باشد که نشان از تجود فرصتهای سرمایه گذاری مااسب

مگااتات   2118تجود انرژی ارزان ت زیر ساختهای مااسب از مزیتهای مااسب استان می باشد. میزان تولید انرژی نیرتگا  ها به ظرفیات  

صااعت در  رسید  است. در توزیع نیرتی برق نیز پایداری بسیار با  در تاسیسات ت تامین برق مطوئن به مشترکین قابلیتهای با ی این 

درصاد استحصاال گااز کشاور را باه خاود        1استان را نشان می دهد. ماابع مستقل گاز طبیعی استان نیز یاک درصاد ذخاایر گاازی ت     

های تمدیدپذیر کشور است ت سرهت باد ت تعداد رتزهای باادخیز ت غیار اباری    درصد انرژی 28اختصاص داد  اند. خراسان رضوی دارای 

  جهان کم نظیر است.در برخی مااطق استان در 
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 یت خاارج  یداخل یگذار هیمرکز سرما نی، اتل 1207در سال  یقانون اساس 11اصل  یاستهایس یقانون اجرا بیاز تصو پس

اساتاندار محتارم خراساان     دیا . باا بار تاک دیگرد لیاستان تشک ییت دارا یآن در ساختوان ادار   کل امور اقتصاد رخانهیت دب

باه ماظاور ارائاه     یگذار هیدر مرکز خدمات سرما ییاجرا یدستگاهها ادگانیدر خصوص حضور ثابت ت توام تقت نوا یرضو

استان باه   ییاجرا یدستگا  ها اریتام ا خت ادگانیت مستقل خود نقل مکان نوود  ت نوا دیخدمات مااسب،مرکز به محل جد

 گذاران در مرکز مستقر شدند. هیسقف به سرما کی ریماظور ارائه خدمات ز

 لیذ فیدر استان تظا رانیا یت فا یاقتصاد یت کوکها یگذار هیسازمان سرما اد یبه هاوان نوا یگذار هیخدمات سرما مرکز

 را بر ههد  دارد:

 محل کیدر  یگذار هیاطالهات مرتبط با بحث سرما هیکل عتموی 

 رانیا یادگیت ارائه آنها به سفارتخانه ها ت دفاتر نوا یاز دستگا  ها ت بخش خصوص یگذار هیسرما یفرصتها افتدری 

 خارج ت... میمق انیرانیا ،یگذار هیسرما یفرصت ها یها شگا ینوا ران،یکشورها ت دفاتر آنها در ا ریدر سا

  یگذار هیدر موضو( سرما رانیپذ هیگذاران ت سرما هیبه دستگا  ها ت سرما کارشااسی مشاتر 

 یت تشاکل هاا   یدتلتا  یاز دستگاهها یاقتصاد نیگذاران ت فعال هیت اهتراضات سرما اتیبه مشکالت، شکا یدگرسی 

 ها قهیشدن سل هیاز رت یریصدتر مموز ت پاسخ استعالم ت جلوگ یادهایشدن فرا یدر خصوص طو ن یدتلت ریغ

 اریا تاام ا خت  اادگان ینوا قیمشکالت آنها از طر یریگی زم در امور مربوط به اخذ مموزها ت پ یها هواهاگی انمام  

 یهووم یت نهادها یدتلت ریغ یت تشکل ها ییاجرا یستاد در دستگا  ها

 در استان رانیپذ هیگذاران ت سرما هیسرما نیارتباط ب برقراری به کوک 

 کشورها ریدر سا رانیا یاقتصاد زنانرای با ارتباط 

 از کشور یخارج یگذار هیسرما یفرصتها یشگاههانوای در حضور 

 به صورت کامل یخارج یگذار هیصدتر مموز سرما یادهایفرا یریگپی ت انمام 

 یگذار یفرصت ها معرفی 

 

  ،فرصت سرمایه گذاری در حوزه های  66با عنایت به ظرفیت های کم نظیر یاد شده در استان خراسان رضوی

ارائه گردیده است.و در این کتاب مختلف اقتصادی جمع آوری شده 
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 معرفی پروژه

 سنگ تیکامپوز دیتول  . عنوان پروژه:1

 بجز نفت و ذغال سنگ یرفلزیغ یمحصوالت کان عیصنا  زیربخش:                                                                         صنعت     . بخش :2

   

 سنگ تیکامپوز دیتول محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 ،موجود یها نهیزم رغمیو عل باشد یبرخوردار م یخوب یداخل یاز تقاضا ساخت و ساز در کشور رو به رشد است زانیم که ییاز آنجا

و اشتغال  یجهان یها متینسبت به ق یداخل متیمناسب بودن قو  رشد ساخت ساز .نشده است دیتول رانیمحصول تا کنون در ا نیا

 رانیدر ا  رهیو غ تی، مرمر تیمعادن سنگ گران وجود گردانده است. ریپذ هیتوج اریرا بس یدیواحد تول نیچن یازپروژه ، راه اند ییزا

 متیشود ق یامر سبب م نیا .نداشته باشد هیبه مواد اول یدر رابطه با دسترس یسنگ مشکل تیکامپوز دیموجب شده است که تول

 .دهد یم لمحصو نیو صادرات را به ا یمقرون به صرفه تر بوده و امکان رقابت جهان یجهان متینسبت به ق رانیا دیتول

 مترمربع 222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 % 42پیش بینی صادرات      -

 سال  2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 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 مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 4883  4883 42،412 195،186 سرمایه ثابت

 2841  2841 42،412 16،522 سرمایه در گردش

 5824  5824 42،412 211،686 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیمی ................................................  آالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم  382                                         داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم . .................................................................... یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم  ...................................................................... داخلی یارزش دانش فن -

  ورویمیلیون   789   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 76% : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 2 : (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 orasan.irwww.investinkh :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

 

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir
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 معرفی پروژه

 ) آهک (میانواع کاغذ از کربنات کلس دیطرح تول . عنوان پروژه:1

      )چوب و کاغذ( و چاپ و نشریسلولز عیصنا  زیربخش:               صنعت                                                                   . بخش :2

 شو و ..... یمقوا ، ت ،یصنعت ،یوارید ر،یانواع کاغذ تحر محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

با  یگرم، مقاوم در برابر آب و پارگ 322تا  32با گراماژ از  یو افزودن نیسنگ لنیات یو پل لنیپروپ یانواع کاغذ از سنگ آهک پل دیتول

 افیال یبجا یاستفاده از مواد معدن

 

 

 تن 7522 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 % 42پیش بینی صادرات      -

  ماه 4 . دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 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 مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 7817  7817 42،412 289،988 سرمایه ثابت

    42،412   سرمایه در گردش

 7817  7817 42،412 289،988 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  486                                           یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم 28218                                         داخلی آالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم ...................... ................................................ یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم ............................ .......................................... داخلی یارزش دانش فن -

  وروی...... ...............................   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 42٪ : (IRR) یبازده داخلنرخ  -

 سال 3 :   (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -
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 معرفی پروژه

 یلبن یفرآورده ها دیتول . عنوان پروژه:1

            ییغذا عیصنا زیربخش:                                                                                  صنعت. بخش : 2

 دوغ، ماست، کره ، خامه ر،یش محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 یلبن یها فراورده و ریش دتولی آالت نیماش و مدرن زاتیتجه از استفاده باباال  تیفیباک یلبن یها پردازش فراورده و دیتول 

  .زهیلیاستر و زهیپاستور

 تن 36،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 %122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 %122پیش بینی صادرات      -

 سال 2 : . دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 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 مالی11

 شرح

 نیازارز داخلی مورد 
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 48282 18649 28343 38،722 94،263 سرمایه ثابت

 28345 28165 28182 38،722 6،979 سرمایه در گردش

 48416 18813 28615 38،722 121،242 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  18649                                       یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم  28758                                       داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم  ...................................................................... یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم ............................ ..........................................  داخلی یارزش دانش فن -

 سال 5برای  وروی میلیون 28165   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 32٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 3 :  (PP)دوره بازپرداخت  -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

 

http://www.investinkhorasan.ir/
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 معرفی پروژه

 فسفات آمونیوم دیتول . عنوان پروژه:1

 یمیپتروش زیربخش:                                                                               صنعت. بخش : 2

 آمونیوم فسفات محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 است. ادیز اریمحصول بس نیبه ا یداخل ازیباشد و ن یم یمحصول در حال حاضر جز محصوالت واردات نیا

 تن 522،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال   2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 ومیآمون فسفات دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 27صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 218463 68439 158225 38،722 581،752 سرمایه ثابت

 218124 2 218125 38،722 817،172 سرمایه در گردش

 428568 68439 368129 38،722 1،398،922 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  68439                                       یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

   وروی 458628   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 44886٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 3 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

 

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 متانول دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 24صفحه 

 معرفی پروژه

 متانول دیتول . عنوان پروژه:1

 یمیپتروش زیربخش:                                                                                 صنعت. بخش : 2

 متانول محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

به بازار پرسود نفت  یو دسترس افته،یتوسعه  یخوببه  یها رساختیز ،یعال قانونی بسیارو  یتجار فضای موقعیت ژئوپلتیک سرخس،

مواد به عنوان عالوه بر این متانول  است. نمودهفراهم  ای کسب و کار منطقه را برای این یرینظ یب محیطو ترکمنستان،  رانیو گاز ا

 . کاربردهای جدید برای متانول همواره افزایش می باید. باشد یم لنیو پروپ دیاس کی، است MTBE د،یفرمالدهبرای تولید  اولیه

 تن522،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 % 22پیش بینی صادرات      -

 سال   2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 متانول دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 22صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 نیازارز داخلی مورد 
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 1568541 1328942 2386 38،722 913،824 سرمایه ثابت

 1528283 2 1528283 38،722 5،818،943 سرمایه در گردش

 3268824 1328942 1738883 38،722 6،732،747 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  1258325                                       یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم    128224                                         داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم  ......                                                                   یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم      ......                                                                داخلی یارزش دانش فن -

 سال 15 یبرا وروی 1598242   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 31٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 682 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5لی داخ   251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی شدهنوع شرکت تاسیس  -

 

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 کیفسفر دیاس دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 28صفحه 

 معرفی پروژه

 کیفسفر دیاس دیتول . عنوان پروژه:1

 یمیپتروش زیربخش:                                                                                 صنعت. بخش : 2

 کیفسفر دیاس دیتول محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 ییدر مواد غذا نیفسفاته، همچن یکودها و نمک ها دیاست که در تول ییایمیش عیدر صنا یا هیپا یدهایاز اس یکی کیفسفر دیاس

کننده در صنعت آب و فاضالب، مواد کنترل کننده آتش و مواد  هی، مواد تصف وریخوراک دام و ط ی(، مکمل هایخوراک دی)بصورت گر

 شود. یاستفاده م ندهیشو

 تن382،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 % 67پیش بینی صادرات      -

 سال   2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 کیفسفر دیاس دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 21صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 228581 68775 158827 38،722 612،264 سرمایه ثابت

 22871 2 228699 38،722 878،891 سرمایه در گردش

 458292 68775 388526 38،722 1،492،955 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  68775                                       یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 سال 4 یبرا وروی 248987   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 32٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 4 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 orasan.irwww.investinkh :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

 

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 ورق پلیمری دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 25صفحه 

 معرفی پروژه

 ورق پلیمری دیتول . عنوان پروژه:1

 یمیپتروش زیربخش:                                                                                  صنعت. بخش : 2

 یمریورق پل محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 امیخ شهرک صنعتیمتر مربع در  12492به مساحت  ینیدر زم بررسی ها و امکان سنجی انجام شده پس از 1392پروژه از سال ین ا

آغاز گردیده و هم اکنون کلیه زیرساختهای الزم اعم از برق و آب و فاضالب و عملیات خاکی و احداث ساختمانهای تدارکات و اداری و 

انبار به پایان رسیده است وآماده احداث سالن های بزرگ تولید، خرید و نصب و راه اندازی ماشین آالت  1مدیریت و برق سالن شماره 

 .می باشد

 تن5،222 فیت ساالنه:ظر .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 % 22پیش بینی صادرات      -

 سال   2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 ورق پلیمری دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 21صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 1 2829 287 38،722 27،124 سرمایه ثابت

 2846 2826 282 38،722 7،744 سرمایه در گردش

 1846 2855 289 38،722 34،848 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم    286                                          یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم    2825                                         داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم    2821                                                             یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 2837   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 51885٪ : (IRR) یداخلنرخ بازده  -

 سال 188 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      horasan.irInvestment@investink   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

 

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 سولفات میپتاس دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 20صفحه 

 معرفی پروژه

 اتسولف میپتاس دیتول . عنوان پروژه:1

 یمیپتروش زیربخش:                                                                                صنعت. بخش : 2

 سولفور                             میپتاس محصوالت / خدمات :. 3

  اصلی سرزمینمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

معموال در ترکیب  سولفور میپتاس است. ادیز اریبسآن به  یداخل یازهایباشد و ن یم یمحصول در حال حاضر جز محصوالت واردات نیا

 کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

 تن 132،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  /داخلیمحلی . دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال   2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ موجود استمطالعات امکان سنجی  -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 است؟قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده  -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 سولفات میپتاس دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 23صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 98114 28911 88222 38،722 317،598 سرمایه ثابت

 58442 2 58442 38،722 212،727 سرمایه در گردش

 148566 28911 138648 38،722 528،325 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  28911                                       یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 سال 3 یبرا وروی 128342   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 36833٪ : (IRR) یداخلنرخ بازده  -

 سال 3 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 یکود اوره با پوشش گوگرد دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 27صفحه 

 معرفی پروژه

 کود اوره با پوشش گوگردیتولید  . عنوان پروژه:1

 یمیپتروش زیربخش:                                                                             صنعت. بخش : 2

 کود اوره محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

که به  ردیگ یکود مورد استفاده قرار م کی  عنوان به آن گیاهان و خاک برای بسیار مزایای و باال راندمان با( SCU) اوره داده پوشش گوگرد

 نیاز مورد نیتروژن کشاورزی برای صنعت در ساالنه است اوره تن 1622222 از بیش ام کشور در .دارد یفراوان یاثر نموده و کاربردها یآهستگ

 یشتری(، کشاورزان مجبور به استفاده از کود بتروژننی ٪52از  شیآن )هدر رفت ب نییپا یبهره ور لیاما متاسفانه، به دله، شد تولید گیاهان

و  دیتول طیموثر و شرا یپارامترها رییاوره، با تغ دیتول ندیبا در نظر گرفتن فرا نیباشند. عالوه بر ا یم اهانیگ یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا

 کنترل استفاده ، جلوگیری ازپروژه این از کلی هدف اخت این محصول با درصد و غلظتهای متفاوت وجود دارد.امکان س ت،متفاو یکاربردها

 .شود زیست آب و محیط آلودگی،باعث سرطان تواند می که است شیمیایی کودهای از نشده

 تن722،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال 2 : . دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 یکود اوره با پوشش گوگرد دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 87صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 18877 5863 13814 38،722 528،878 سرمایه ثابت

 23817 2 23817 38،722 897،164 سرمایه در گردش

 41894 5863 36831 38،722 1،426،242 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  58632                                        یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 سال 4 یبرا وروی میلیون  238941   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 3188٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 4 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5لی داخ   251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی شدهنوع شرکت تاسیس  -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 اسید سولفوریک دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 84صفحه 

 معرفی پروژه

 اسید سولفوریکتولید  . عنوان پروژه:1

 صنایع شیمیایی، فرآورده های نفتی، الستیک و پالستیک زیربخش:                                                                     صنعت. بخش : 2

 اسید سولفوریک محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

به علت طیف گسترده مصرف اسید سولفوریک معموال حجم مصرف این ماده در یک کشور می تواند بعنوان شاخص معتبری در 

محاسبه روند اقتصادی یک جامعه تولیدی صنعتی منظور گردد. با توجه به اینکه طرح در مجاورت پاالیشگاه گازی بزرگ شهید 

هزار تن گوگرد قرار دارد جانمایی طرح در موقعیت مناسبی می باشد. از  622سرخس با ظرفیت تولید سالیانه بیش از هاشمی نژاد 

سوی دیگر با توجه به موقعیت استراتژیک، مزیت های قانونی و گمرکی و وجود زیر ساخت های فیزیکی مناسب در منطقه ویژه 

  آسیای میانه و افغانستان نیز وجود دارد.اقتصادی سرخس امکان صادرات محصول به کشورهای 

 تن  1،122،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال   2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است گذار داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد مشارکت با سرمایه  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 اسید سولفوریک دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 82صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 98492 18423 88266 38،722 312،315 سرمایه ثابت

 38788 2 38788 38،722 146،657 سرمایه در گردش

 138277 18423 118854 38،722 458،972 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  18423                                       یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم   .......                                         داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم    ......                                                             یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 سال 5 یبرا وروی میلیون  18297   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 43٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 5 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتکمتوسعه و ساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


  سوپر فسفات تریپل دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 88صفحه 

 معرفی پروژه

 تولید کود سوپر فسفات تریپل . عنوان پروژه:1

 صنایع شیمیایی، فرآورده های نفتی، الستیک و پالستیک زیربخش:                                                                           صنعت. بخش : 2

 کود فسفاته جهت مصرف در کشاورزی محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 .است. ادیز اریبس پلیتر تبه سوپر فسفا یداخل یازهایباشد و ن یم یمحصول در حال حاضر جز محصوالت واردات نیا

 تن  322،222 ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال   2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


  سوپر فسفات تریپل دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 81صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 158835 38167 128668 38،722 492،522 سرمایه ثابت

 98125 2 98125 38،722 352،547 گردش سرمایه در

 248942 38167 218773 38،722 843،249 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم 38167                                      یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم    .......                                                            یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ........                                                             داخلی یارزش دانش فن -

 سال 3 یبرا وروی میلیون 228215   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 38٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 3 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   شرکت:نام  -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 orasan.irwww.investinkh :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


  سیستم ترمز ایمنی آسانسور دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 85صفحه 

 معرفی پروژه

 سیستم ترمز ایمنی آسانسور . عنوان پروژه:1

 الکترونیک زیربخش:                                                                           صنعت. بخش : 2

 سیستم ترمز ایمنی آسانسور)پاراشوت( شامل نوع لحظه ای،نوع لحظه ای با اثر ضربه گیری و نوع تدریجی محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

کاربرد دارد. این پایین  به رو حرکت جهت دربرای توقف کابین  که است آسانسور در الزامات جمله از( پاراشوتنی)ایم ترمز سیستم

بسیار باالی ایمنی در آسانسور، در حال حاضر هیچ  سیستم می بایست حتی هنگام خاموشی برق نیز عمل نماید. علی رغم اهمیت

 احداث چنین کارخانه ای برای پاسخگویی به تقاضای داخلی و لذا واحد صنعتی فعالی در کشور برای تولید محصول فوق وجود ندارد.

 .ت می یابدرروهمچنین صادرات به کشورهای همسایه ض

 واحد 222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال   2. دوره ساخت 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


  سیستم ترمز ایمنی آسانسور دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 81صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 28565  28565 42،412 22،872 سرمایه ثابت

 28223  28223 42،412 82،929 سرمایه در گردش

 28568  28568 42،412 123،821 گذاری کل سرمایه

 

 وروی ونیلیم     ......                                         یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم   28292                                         داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم 1814   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 26٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 3 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 موتور چهار زمانه   دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 80صفحه 

 معرفی پروژه

 تولید موتور چهار زمانه . عنوان پروژه:1

 ماشین آالت، تجهیزات و محصوالت فلزی زیربخش:                                                                           صنعت. بخش : 2

 موتور چهار زمانه  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

سوز، یک  موتور دروناست ( IC)یک موتور احتراق داخلی  (همچنین به عنوان چهار چرخه شناخته می شود)یک موتور چهار زمانه 

گیری از موتورهای  و صنایع کاربرد دارد. بدون بهره موتورسیکلتها، قایق موتوری، هواگردها خودروها، در که است گردنده لهوسی

محصول را می توان در اتومبیل های مختلف، قطار، موتور الکترونیکی و صنایع  این .سوز، اختراع و ساخت هواپیماها ممکن نبود درون

 احداث میگردد.خراسان رضوی استان متر مربع در  5222 نی به مساحتیزماین پروژه در  کرد.دفاعی استفاده 

 عدد 32،222 ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  1 : . دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد مشارکت با سرمایه گذار  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82_%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA


 موتور چهار زمانه   دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 83صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 18716  18716 42،412 69،372 سرمایه ثابت

 28275  28275 42،412 3،232 سرمایه در گردش

 18791  18791 42،412 72،422 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  28364                                        یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم  28429                                         داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 58٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 1872 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 orasan.irwww.investinkh :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 دستگاه بافندگی تار و پودی  دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 87صفحه 

 معرفی پروژه

 بافت همزمانطرح تولید دستگاه بافندگی تار و پودی با توان  . عنوان پروژه:1

 و چرم صنایع نساجی، پوشاک زیربخش:                                                                           صنعت. بخش : 2

 دستگاه بافندگی تار و پودی با توان بافت همزمان محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

این نوع ماشین بافندگی قابلیت استفاده در تمامی کارخانجات نساجی بافندگی تار و پودی را دارد. به دلیل ویژگی خاص آن که بافت 

هزینه های تولید شامل انرژی مصرفی، نیروی انسانی و تار و پود به صورت همزمان است باعث افزایش راندمان کاری، کاهش 

 محدودهمی تواند جایگزین ماشین های بافندگی در حال فعالیت در کشور گردد. این طرح برای اجرا در   شده و استهالک دستگاه

 تعریف گردیده است. صنعتی شرکت شهرکهای

 دستگاه   122 ظرفیت ساالنه: .6

 

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال   2  . دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 دستگاه بافندگی تار و پودی  دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 17صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 18723  18723 42،412 69،652 سرمایه ثابت

 28253  28253 42،412 2،182 سرمایه در گردش

 18776  18776 42،412 71،832 گذاری کلسرمایه 

 

 وروی ونیلیم 28717                                        یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم  28329                                        داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

  ورویمیلیون      (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 44٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 2825 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 جی تی ال دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 14صفحه 

 معرفی پروژه

 واحد تولید جی تی ال . عنوان پروژه:1

 پتروشیمی زیربخش:                                                                           صنعت. بخش : 2

  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 . شرح پروژه:5

 های هیدروکربنسایر گازی به  های هیدروکربنو یا سایر  گاز طبیعیتبدیل  ی برایپاالیشگاهفرایند  یک( GTLتبدیل گاز به مایع )

خام نیست اما با این تکنولوژی این  در حال حاضر گاز طبیعی جایگزین کامل نفت .باشد می گازوئیلمانند بنزین یا  دارای زنجیره بلند

استخراج و  از کاربرد های جی تی ال می توان به تبدیل گازهای زائد به سوخت های با ارزش .شود جایگزینی تا حدودی کامل می

 .اقتصادی رسوبات گازی اشاره کرد

   بشکه در روز 12،222  ظرفیت ساالنه: .6

 

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال 3 : . دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86


 جی تی ال دیتول 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 12صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 45785  45785 4222 192181 سرمایه ثابت

 21882  21882 4222 916854 سرمایه در گردش

 67587  67587 4222 2837854 گذاری کلسرمایه 

 بانکی می باشد بهرهسرمایه در گردش شامل هزینه های قبل بهره برداری و  *
 

 وروی ونیلیم ......                                        یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم  ......                                        داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم ......                                                            یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم ......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  ورویمیلیون  ......... (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 3789٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 %24836: نرخ بازگشت سرمایه داخلی اصالح شده  -

 74813%:  (IRRE) نرخ بازگشت سرمایه مربوط به آورده سرمایه گذار -

 %32871:  نرخ بازگشت سرمایه آورده سرمایه گذار اصالح شده -

 سال 3  :(PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 

 



 کال چهل بازه 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 11صفحه 

 معرفی پروژه

 چهل بازهکال  . عنوان پروژه:1

 گردشگری زیربخش:                                                                         خدمات. بخش : 2

 گردشگری محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

پارک ملی چهل بازه به عنوان یکی از محورهای کالن طبیعی شهر مشهد و به عنوان حلقه اتصال بافت اولیه شهر مشهد با بافت 

توسعه شهر)غرب شهر مشهد( عمل می نماید.لذا استفاده بهینه از فرصتهای و پتانسیل های موجود در این پارک، عالوه بر حفظ و 

ردشگری، درآمدزایی و رونق اقتصادی مجموعه را به همراه خواهد داشت. در این راستا احداث تقویت فضای سبز موجود و توسعه گ

زون اصلی که هریک  8در قالب هکتار و  115ورزشی چهل بازه)حدفاصل میدان نمایشگاه تا بلوار دانشجو( به مساحت -پارک تفریحی

ورزشی، -حییاکولوژی، کودک و خانواده، تفر-وضوعیفرهنگی، م-گردشگری، تفریحی-: تفریحیشامل چندین فعالیت )اعم از

 نمایشگاهی و خدمات تجاری پراکنده در پارک( می باشد پیشنهاد گردیده است.-تجاری

 نفر 1،486،222  ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  6 :ساخت. دوره 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 اهم شده است؟(فررهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 کال چهل بازه 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 15صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 112823  112823 42،412 4،526،984 سرمایه ثابت

 3879  3879 42،412 153،292 سرمایه در گردش

 115882  115882 42،412 4،682،276 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم  3841                                        یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 سال 22 یبرا وروی  21736   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 ٪ 2683 : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 4 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 ابرده  -ابرآکواریوم شاندیز 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 11صفحه 

 معرفی پروژه

 ابرده-زیشاند ومیابرآکوارمجموعه گردشگری  . عنوان پروژه:1

 گردشگری زیربخش:                                                                         خدمات. بخش : 2

 خدمات گردشگری محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 نیا احداث شودیم ینیب شیپ شودیمحسوب م ایدر دن یو علم یحیمراکز تفر نیتر نندهیاز پرب یکی ومیپروژه آکوار نکهیبا توجه به ا

با  گردشگری داخلی و خارجی برخوردار است،  ابرده که از پتانسیل بسیار باالی-و در منطقه ییالقی شاندیز مجموعه در حومه مشهد

شود.  مجموعه گردشگری فوق با زیرمجموعه هایی شامل انواع آکواریوم و مزارع آبی، مراکز تفریحی و اقامتی و روبرو  یاستقبال خوب

 باغهای موضوعی در نظر گرفته شده است.

 نفر  3،222،222  ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 ابرده  -ابرآکواریوم شاندیز 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 10صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 نیازارز داخلی مورد 
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 29886  29886 42،412 1،226،619 سرمایه ثابت

 11814  11814 42،412 452،478 سرمایه در گردش

 41  41 42،412 1،657،297 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم   ......                                        یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

  وروی ونیلیم ...........    (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 42% : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 3 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 عمومیاطالعات 

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری بهارستان  

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 13صفحه 

 معرفی پروژه

 مجتمع تجاری بهارستان . عنوان پروژه:1

 تجاری زیربخش:                                                                         خدمات. بخش : 2

 خدمات محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 دیشهر جد 1مورد نظر در فاز پروژه  .گردد یاحداث م هیناح اسیمتر مربع در مق 3562به مساحت  ینیبهارستان در زم یمجتمع تجار

مدت زمان پروژه )ساخت، فروش  .قرار دارد ینیو بلوار امام خم یجام ابانیگلبهار و در مرکز محله بهارستان و با فاصله کم از تقاطع خ

پروژه از روش فروش و  یمال نیسال در نظر گرفته شده است. جهت تام 3 زین هیسال و دوره بازگشت سرما 3فروش( شیو پ

 .گردد یاستفاده م فروش شیپ

 نفر 222/52  ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد مشارکت با سرمایه گذار  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری بهارستان  

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 17صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 2865  2865 42،412 127،323 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 وروی میلیون 2854 (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 47٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 3 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5لی داخ   251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی شدهنوع شرکت تاسیس  -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 شهربازی سرپوشیده و روباز 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 57صفحه 

 معرفی پروژه

 شهربازی سرپوشیده و روباز . عنوان پروژه:1

 تفریحی زیربخش:                                                                         خدمات. بخش : 2

 تفریحی خدمات محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

پروژه  یمال نی. جهت تامگردد یمنطقه احداث م اسیمتر مربع در مق 39365به مساحت  ینیاطلس خاوران در زم یشاد نیسرزم

در مجاورت  ،یگلبهار و در ضلع شمال بلوار مولو دیشهر جد 1پروژه مورد نظر در فاز  شده است. شنهادیپ B.L.O.Tو  B.O.Tروش 

 نگیو روباز، رستوران و پارک دهیسرپوش یحیشامل مجموعه تفر یشهرباز .سنجاقک قرار دارد یبایز اچهی( پارک و دری)ضلع شرق

 .شود یمجموعه م یباال تیکه سبب جذاب آورد یو به صورت مکمل فراهم م ممجموعه در کنار ه کیرا در  یاست که خدمات متنوع

 نفر 422،222  ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  4 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 شهربازی سرپوشیده و روباز 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 54صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 173849  173849 42،412 7،212،853 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

  ورویمیلیون   173859   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 27٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 9 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 سال 13دوره بهره برداری :  -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5لی داخ   251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی شدهنوع شرکت تاسیس  -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 یتخصص کینیمرکز پاراکل 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 52صفحه 

 معرفی پروژه

 یتخصص کینیمرکز پاراکل . عنوان پروژه:1

 درمانی-بهداشتی زیربخش:                                                                         خدمات. بخش : 2

 خاص سالمت خدمات محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 شهر 1 ناحیه در نظر مورد پروژه .گردد می احداث ناحیه مقیاس در مربع متر 5116 مساحت به زمینی در تخصصی پاراکلینیک مرکز

 بازگشت دوره و سال 3( فروش پیش و فروش ساخت،) پروژه زمان مدت. دارد قرار مولوی بلوار شمال و( شهر شمال) گلبهار جدید

 گردد. می استفاده فروش پیش و فروش روش از پروژه مالی تامین جهت. است شده گرفته نظر در سال 3 نیز سرمایه

  نفر 222،22  ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 است؟(گرفته شده رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 یتخصص کینیمرکز پاراکل 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 58صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 یورو()میلیون 

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 2889  2889 42،412 117،222 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 وروی میلیون 2827   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 37٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 3 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 شهر مرکز تفریحی تجاری مجموعه 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 51صفحه 

 معرفی پروژه

 شهر مرکز تفریحی تجاری مجموعه . عنوان پروژه:1

 تفریحی -تجاری  زیربخش:                                                                         خدمات. بخش : 2

 تفریحی وتجاری  خدمات محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

پروژه مورد نظر در  شده است. شنهادیشهر پ اسیمتر مربع در مق 23866به مساحت  ینیمرکز شهر در زم یحیتفر یمجموعه تجار

شده جهت  ینیب شیمدت زمان پ .باشد یواقع م یبرونس دیگلبهار و در تقاطع بلوار امام رضا )ع( و بلوار شه دیشهر جد کیمرکز فاز 

پروژه از روش  یمال نی. جهت تامباشد یسال م 3 هیسال  و دوره بازگشت سرما 4فروش(  شیشدن پروژه )ساخت، فروش و پ یاتیعمل

 .شود یاستفاده م فروش شیفروش و پ

 نفر  222،222  ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 شهر مرکز تفریحی تجاری مجموعه 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 55صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 نیازارز داخلی مورد 
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 9829  9829 42،412 367،352 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 وروی میلیون 1846   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 42٪: (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 3 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 بیمارستان تخصصی 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 51صفحه 

 معرفی پروژه

 بیمارستان تخصصی . عنوان پروژه:1

 درمانی -بهداشتی  زیربخش:                                                                         خدمات. بخش : 2

 درمانی-بهداشتی خدمات محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

شهر گلبهار  2پروژه مورد نظر در فاز  .گردد می احداث شهر مقیاس در مربع متر  65117 مساحت به زمینی در تخصصی بیمارستان

 تامین جهت .قرار دارد یمطهر ابانیو خ یطوس نیرالدیخواجه نص ابانیحدفاصل خ ینی)جنوب شهر( و در ضلع شمال بلوار امام خم

 گردد. می پیشنهاد B.L.O.T روش پروژه مالی

 نفر 422،222  ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمتاسیسجواز ) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 ده است؟(فراهم شرهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 بیمارستان تخصصی 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 50صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 1215  1215 42،412 41،225،559 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

 وروی میلیون 28828   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 32٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 7 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 ورزشی -دهكده توریستی  

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 53صفحه 

 معرفی پروژه

 ورزشی -دهکده توریستی  . عنوان پروژه:1

 ورزشی-گردشگری زیربخش:                                                                         خدمات. بخش : 2

 ورزشی -گردشگری خدمات  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

پروژه مورد نظر در  .گردد یمنطقه احداث م اسیمتر مربع در مق 254722به مساحت  ینیگلبهار در زم یو ورزش یستیدهکده تور

سال و دوره  19( یبردار مدت زمان پروژه )ساخت و بهره قرار دارد. یگلبهار )شمال شهر( و شمال بلوار مولو دیشهر جد 1 هیناح

 شده است. شنهادیپ B.O.Tپروژه روش  یمال نیسال در نظر گرفته شده است. جهت تام 9 هیبازگشت سرما

 نفر 422،222  ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

 پیش بینی صادرات      -

 سال  4 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 ورزشی -دهكده توریستی  

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 57صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 74856  74856 42،412 3،212،971 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                                                 یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    ......                                                              داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 125887   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 27٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 9 :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 بتن آمود نیگلخانه پر 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 17صفحه 

 معرفی پروژه

 بتن آمود نیگلخانه پر . عنوان پروژه:1

 زراعت و باغداری زیربخش:                                                                       کشاورزی    . بخش : 2

 محصوالت صیفی صادراتی گلخانه ای محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

در این پروژه از انرژی و دی اکسید کربن مورد اتالف در . صادراتیهکتار برای تولید محصوالت صیفی  22احداث گلخانه به مساحت 

کارخانه بتن سبک تخصصی که بزودی راه اندازی شده و بزرگترین واحد در نوع خود در در سطح کشور خواهد بود، استفاده خواهد 

 شد.

 تن 12،222 ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  /داخلیمحلی . دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   % 92  :پیش بینی صادرات  -

 سال  1 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ سنجی موجود استمطالعات امکان  -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 شده است؟قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد  -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 بتن آمود نیگلخانه پر 

 خدمات سرمایه گذاری خراسان رضویمرکز 

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 14صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 2387 22 187 42،412 68،697 سرمایه ثابت

 2 2 2 42،412 82،822 سرمایه در گردش

 2587 22 387 42،412 149،517 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم     22                                        یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم     185                                         داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم   282                                                            یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    285                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون ...............   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 27٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 5-4   :  (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 

 

 

 



 مسكونی بوستان یک -مجتمع تجاری 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 18صفحه 

 معرفی پروژه

 مسکونی بوستان یک-مجتمع تجاری . عنوان پروژه:1

 مسکونی-تجاری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تجاری محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

متری میدان  72در   11و   9 سعدی های حد فاصل خیابان ،شهرداری مشهد نزدیک به محدوده ثامن 8منطقه  در یکبوستان  مجتمع

سعدی ) یکی از مناطق معروف تجاری شهر مشهد در مجاورت حرم مطهر( با هدف کاربری تجاری مختص فروش و تعمیرات لوازم 

طبقه آن در زیر زمین با کاربری  4طبقه احداث می گردد که  12الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری ایجاد خواهد شد. این پروژه در 

واحد تجاری  33قرار خواهد داشت. این پروژه شامل  مسکونی-طبقه بر روی سطح با کاربری تجاری 8باری و تاسیسات و پارکینگ، ان

 متری خواهد بود. 52انبار  23متر مربعی و  22واحد تجاری   81متری و  52

 نفر 1،222،222  ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مسكونی بوستان یک -مجتمع تجاری 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 11صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 مورد نیازارز داخلی 
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 2387  2387 42،412 9628926 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم    ......                                        یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم    ......                                         داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم   .......                                                            یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 1287   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 45٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  : ...........(PPدوره بازپرداخت ) -
 98%( : ROR)هینرخ بازگشت سرما -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مسكونی بوستان دو -مجتمع تجاری 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 15صفحه 

 معرفی پروژه

 مسکونی بوستان دو-مجتمع تجاری . عنوان پروژه:1

 تجاری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تجاری محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

متری  72در   7و  5 سعدی های درحد فاصل خیابان شهرداری مشهد نزدیک به محدوده ثامن 8در منطقه   2پروژه تجاری بوستان 

با هدف کاربری تجاری مختص فروش و تعمیرات میدان سعدی ) یکی از مناطق معروف تجاری شهر مشهد در مجاورت حرم مطهر( 

طبقه آن در زیر زمین با  4طبقه احداث می گردد که  12این پروژه در  .خواهد شدلوازم الکترونیکی و لوازم صوتی و تصویری ایجاد 

واحد تجاری  43طبقه بر روی سطح با کاربری تجاری قرار خواهد داشت. این پروژه شامل  8اری و تاسیسات و کاربری پارکینگ، انب

  متری خواهد بود. 52انبار  32متر مربعی و  22واحد تجاری   128متری و  52

 نفر 1،222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مسكونی بوستان دو -مجتمع تجاری 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 11صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 نیازارز داخلی مورد 
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 3288  3288 42،412 1،247،472 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 15   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 43٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  : ...........(PPدوره بازپرداخت ) -
 91%( : ROR)هینرخ بازگشت سرما -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع مسكونی چشم انداز 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 10صفحه 

 معرفی پروژه

 مجتمع مسکونی چشم انداز . عنوان پروژه:1

 ساختمان زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 مجتمع مسکونی محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

متر  122طبقه با میانگین مساحت  12واحد مسکونی در  216دارای مجتمع مسکونی چشم انداز مجتمع مسکونی لوکس و بسیار شیک 

مربع با کلیه امکانات رفاهی مانند سالن های ورزشی، مجموعه آبی، مهد کودک، فضای سبز، بیلیارد، بدنسازی، کافی نت، گیم نت و در 

 و در مجموعه اراضی زکریا تعریف گردیده است. 9شهرداری منطقه 

 متر مربع 122طبقه با میانگین  12واحد مسکونی لوکس در  216  ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد مشارکت با سرمایه گذار  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع مسكونی چشم انداز 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 13صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 228935  228935 42،412 846،222 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 3844   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 64٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  2: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5لی داخ   251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی شدهنوع شرکت تاسیس  -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 برج مهر و ماه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 17صفحه 

 معرفی پروژه

 مهر و ماه مسکونی-برج تجاری . عنوان پروژه:1

 تجاری و مسکونی زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تجاری ، مسکونی و هتل محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

مهر و ماه به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های چند عملکردی شرق کشور با مشارکت قلوی پروژه تجاری و مسکونی برج های دو 

ساخته ستاره  5هتل  مسکونی، تجاری، فروشگاهی و دفتری و با کاربری هایشهرداری مشهد و سرمایه گذاری بخش خصوصی 

 58متر میرسد و شامل  211ارتفاع کل پروژه به  حاشیه بلوار وکیل آباد می باشد. موقعیی منحصر بفرد درخواهد شد. زمین پروژه در 

جهت  % 52و سهم سرمایه گذار %  48سهم شهرداری در پروژه معادل  طبقه آن روی زمین ساخته می شود، خواهد بود. 52طبقه که 

 هزینه های ساخت خواهد بود.

 بازدید کننده( 6222)برآورد روزانه نفر  2،222،222  ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  5 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است شدهقرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 برج مهر و ماه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 07صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 252  252 42،412 12،125،212 گذاری کل سرمایه

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون  11686   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 35٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

   24%: (DR) نرخ تنزیل -

 % )بدون در نظر گرفتن نرخ تورم(17نرخ بازگشت سرمایه گذاری: -

 )بدون در نظر گرفتن نرخ تورم( 86%( :   BEPنقطه سربسری)-

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 قطار شهری مشهد 3مجتمع تجاری در خط  ساخت

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 04صفحه 

 معرفی پروژه

 قطار شهری مشهد 3ساخت مجتمع تجاری در خط  . عنوان پروژه:1

 تجاری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تجاری محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

قطار شهری  3خط . نزدیک به بهره برداری است آن و خط دوم در حال اجرا می باشدمشهد با یک خط قطار شهری در حال حاضر، 

از شمال غرب به جنوب شرق مشهد را پوشش  این خطایستگاه راه اندازی خواهد شد.  22کیلومتر در زیر زمین  با  25با طول  مشهد

 یها نهیو هز نیزم نیتام یسهم شهردار در شهرک ابوذر واقع می گردد. و آخرین ایستگاه این خط الهیه است نقطه شروع دهد. می

 درصد( 44باشد.) یساخت م یصدور مجوز ها

  در فاز دونفر ساعت  24222نفر ساعت در فاز یک و  16222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  5 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 قطار شهری مشهد 3مجتمع تجاری در خط  ساخت

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 02صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 2986  2986 42،412 1،196،313 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 6282   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 133٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 227% ( :BCR)نرخ بازگشت سرمایه -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 قطار شهری مشهد 4مجتمع تجاری در خط  ساخت

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 08صفحه 

 معرفی پروژه

 قطار شهری مشهد 4ساخت مجتمع تجاری در خط  . عنوان پروژه:1

 تجاری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تجاری محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

خط چهارم قطار  و خط دوم نیز به زودی به بهره برداری می رسد. در حال اجرا بودهیک خط  مشهد با یدر حال حاضر قطار شهر

. دهد یخط از شمال تا شرق مشهد را پوشش م نیا احداث خواهد شد. نیزم ریزایستگاه در  14و   لومتریک 14به طول  یشهر

متر و عمق  122ها حدود  ستگاهیاز ا کیباشد. طول هر یم ییادر شهرک رج یانیپا ستگاهیو ا عیشروع در خواجه رب نقطه بطوریکه

و  نیزم نیتام یگردد. سهم شهردار یمنتخب احداث م یها ستگاهیدر ا یمجتمع تجار 5. پیش بینی شده است متر 22متوسط آنها 

 درصد( 42باشد.) یساخت م یصدور مجوز ها یها نهیهز

   نفر ساعت در فاز دو 22222نفر ساعت در فاز یک و  16222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  5 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد مشارکت با سرمایه گذار  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 قطار شهری مشهد 4مجتمع تجاری در خط  ساخت

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 01صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 6689  6689 42،412 2،723،977 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 4989   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 64٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 .......: (PPدوره بازپرداخت ) -

 133% ( :BCR)نرخ بازگشت سرمایه -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 orasan.irwww.investinkh :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری گلستان یک 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 05صفحه 

 معرفی پروژه

 مجتمع تجاری گلستان یک . عنوان پروژه:1

 تجاری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تجاری  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

متری  72شهرداری مشهد و نزدیک به محدوده ثامن در حال احداث می باشد. مجتمع در  8تجاری گلستان یک در منطقه مجتمع 

واحد  41میدان سعدی یکی از مناطق معروف تجاری مشهد، نزدیک حرم مطهر و خطوط قطار شهری قرار دارد. این مجتمع شامل 

از با توجه به نی مجتمع زمینربع در زیرمتر م 72متراژ  به 126متر مربع می باشد.  22واحد با متراژ  225مترمربع و  52تجاری با متراژ 

مترمربع در دو بخش اختصاصی و  14932ارکینگ طبقاتی هوشمند در هفت طبقه با زیربنای شدید واحدهای تجاری برای انبار وپ

 .شده است در نظر گرفته عمومی

 نفر  1،222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری گلستان یک 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 01صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 1686  1686 42،412 671،312 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیتجه ارزش -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 887   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 84٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 117%( : ROR)هینرخ بازگشت سرما -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری گلستان دو 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 00صفحه 

 معرفی پروژه

 مجتمع تجاری گلستان دو . عنوان پروژه:1

 تجاری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تجاری محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

متری  72باشد. مجتمع در شهرداری مشهد و نزدیک به محدوده ثامن در حال احداث می  8در منطقه  2مجتمع تجاری گلستان 

( یکی از مناطق معروف تجاری مشهد، نزدیک حرم مطهر و ایستگاههای قطار شهری قرار 16و  14میدان سعدی )حدفاصل سعدی 

 26طبقه آن در زیرزمین به پارکینگ و انبار اختصاص یافته است. این مجتمع  شامل  3طبقه ساخته می شود  که  6دارد.  مجتمع در 

این  متر مربع در زیر زمین 52متراژ  به هر یک انبار 18متر مربع می باشد.  22واحد با متراژ   128مترمربع و  52ی به متراژ واحد تجار

 .شده است در نظر گرفتهبا توجه به نیاز شدید واحدهای تجاری برای انبار  مجتمع

 نفر  1،222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری گلستان دو 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 03صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 1281  1281 42،412 412،752 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیتجه ارزش -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 189   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 38٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 82%( : ROR)هینرخ بازگشت سرما -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری گلستان سه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 07صفحه 

 معرفی پروژه

 مجتمع تجاری گلستان سه . عنوان پروژه:1

 تجاری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

مجتمع در نزدیکی  میدان شهرداری مشهد و در نزدیکی محدوده ثامن احداث می گردد. این  8در منطقه  3مجتمع تجاری گلستان 

طبقه ساخته می  6سعدی یکی از مناطق معروف تجاری مشهد، نزدیک حرم مطهر و ایستگاه های قطار شهری قرار دارد.  مجتمع در 

مترمربع و  52واحد تجاری با متراژ  6طبقه آن در زیرزمین برای پارکینگ و انبار اختصاص یافته است. این مجتمع  شامل  3شود که 

متر مربع می باشد. دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی به عنوان محصوالت اصلی در این مجتمع به فروش خواهد  22واحد با متراژ  32

متر مربع در زیر زمین این مجتمع با توجه به نیاز شدید واحدهای تجاری برای انبار در نظر گرفته  52انبار هر یک به متراژ  18 رسید.

 .شده است

 نفر 1،222،222 : ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری گلستان سه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 37صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 2829  2829 42،412 92،587 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 2888   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 36٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 76%( : ROR)هینرخ بازگشت سرما -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 تجاری و اداری کوشش  مجتمع

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 34صفحه 

 معرفی پروژه

  اداری کوشش -مجتمع تجاری . عنوان پروژه:1

 اداری-تجاری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

شهرداری مشهد در تقاطع بزرگراه کالنتری و خیابان کوشش ساخته خواهد شد. مساحت  7در منطقه  پروژه تجاری اداری کوشش

طبقه بر روی سطح بنا  5طبقه شامل سه طبقه در زیرزمین و  8پروژه در  % سطح اشغال می باشد. 352متر مربع با  6448زمین طرح 

 د، پروژه را بسیار سودآور نموده است.طرح در منطقه پر رفت و آم موقعیت مطلوب استقرارخواهد شد. 

 نفر  1،222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

                                                      زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 تجاری و اداری کوشش  مجتمع

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 32صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 1583  1583 42،412 621،823 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون  885   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 96٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 68% ( :BCR)خ بازگشت سرمایهنر -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


   مجتمع اقامتی و پارکینگ طبقاتی ستاره

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 38صفحه 

 معرفی پروژه

 ستاره طبقاتی پارکینگ و اقامتی مجتمع . عنوان پروژه:1

 تجاری، فرهنگی، ورزشی، سالمت، پارک موضوعی و اقامتی زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 تجاری، فرهنگی، ورزشی، سالمت، پارک موضوعی و اقامتی محصوالت / خدمات: خدمات  . 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

مجاورت شهرداری ثامن و با هدف رفع نیاز به پارکینگ در  شهرداری مشهد در 6و مجتمع اقامتی ستاره در منطقه  پارکینگ طبقاتی

این مجموعه در محدوده میدان عدالت یکی از پرترددترین مناطق شهری مشهد  منطقه پردد و کالن شهر مشهد تعریف گردیده است.

گرفته است. این مجموعه در قطار شهری قرار  4و  3و در فاصله یک کیلومتری حرم مطهر امام رضا )ع( و با دسترسی آسان به خطوط 

 می باشد. شارکت شهرداری از طریق ارائه پروانه پروژهسال و م 18طبقه ساخته خواهد شد. دوره بهره برداری از پروژه  12

  نفر سالیانه 228222خودرو        اقامتی: حداقل  1122پارکینگ:         ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


   مجتمع اقامتی و پارکینگ طبقاتی ستاره

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 31صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 318341  318341 42،412 1،266،524 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون  728721   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 52٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  5: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مذهبی اعجاز-مجموعه تفریحی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 35صفحه 

 معرفی پروژه

 مجموعه تفریحی مذهبی اعجاز . عنوان پروژه:1

 تفریحی، فرهنگی و مذهبی زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5
 با بهره گیری از استانداردهای روز دنیاا و معمااری مادرن   ، مطهر و در نزدیکی حرمشهرداری مشهد  4مذهبی اعجاز در منطقهمجموعه تفریحی 

این مجموعه بر اساس نیازها و ویژگی های پارک های مذهبی در دو بخش قبل و بعد از اسالم در قالاب ماکات هاایی از وقاایع     احداث می گردد. 

مترمرباع بارای    6822طبقه آن با زیربناای   3طبقه می باشد که  7مترمربع در  17246مجموعهزیربنای کل طراحی گردیده است. قرآنیمذهبی و 

کمباود  ز در دو بخش اختصاصی پارک اعجاز و عمومی جهت جبران بخشی ا اتومبیل 387اهداف تفریحی طراحی شده است.پارکینگ با ظرفیت 

ارائه زمین پروانه دار به صورت اجاره  در پروژه مشارکت شهرداری ده است.رستوران مجلل در طبقه سوم پیش بینی ش 3پروژه و  پارکینگ اطراف

از دیگر ویژگی های این  قطار شهری مشهد در آینده 4قابلیت دسترسی به خط سال تعیین شده.  25بوده که برای سرمایه گذاران  به شرط تملیک

 طرح می باشد.

  (نفر 822روزانه )282،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مذهبی اعجاز-مجموعه تفریحی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 31صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 7827  7827 42،412 293،853 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیتجه ارزش -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 9816   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 42٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  7: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مذهبی اشاره -مجموعه تفریحی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 30صفحه 

 معرفی پروژه

 اشارهمجموعه تفریحی مذهبی  . عنوان پروژه:1

 تفریحی، فرهنگی و مذهبی زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 تفریحی، فرهنگی و مذهبیخدمات  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

متری از حرم مطهر ساخته می شود. امکان دسترسی به این مرکز از  632اشاره در منطقه ثامن و در فاصله مجموعه تفریحی مذهبی 

مهم قبل و بعد  رویدادهایقطار شهری )در آینده نزدیک( میسر می باشد. این پروژه با هدف نمایاندن  4خط  طرق مختلف به ویژه

زیربنای کل  .یا و معماری مدرن احداث می گرددبا بهره گیری از استانداردهای روز دنماکت های وقایع مذهبی و قرآنی، اسالم در قالب 

مترمربع برای اهداف تفریحی طراحی شده است.پارکینگ با ظرفیت  11762طبقه آن با زیربنای  3طبقه می باشد که  7مترمربع در  28912 مجموعه

. دوران بهره برداری از پروژه پیش بینی شده است کمبود پارکینگ اطرافز در دو بخش اختصاصی و عمومی جهت جبران بخشی ا اتومبیل 722

 می باشد. ارائه زمین پروانه دار به صورت اجاره به شرط تملیک در پروژه مشارکت شهرداریسال خواهد بود.  25پروژه برای سرمایه گذاران 

  نفر( 822روزانه )282،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ موجود است مطالعات امکان سنجی -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 است؟قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده  -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مذهبی اشاره -مجموعه تفریحی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 33صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 داخلی مورد نیاز ارز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 12853  12853 42،412 526،382 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 68928   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 3287٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 9: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجموعه فرهنگی تفریحی کوهسنگی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 37صفحه 

 معرفی پروژه

 مجموعه فرهنگی تفریحی کوهسنگی . عنوان پروژه:1

 تفریحی زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 تفریحی، تجاری و ...خدمات  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

یکی از مشهورترین جاذبه های  شهرداری و در ضلع جنوبی پارک کوهسنگی 8تفریحی کوهسنگی واقع درمنطقه  –پروژه فرهنگی

با هدف سالمت و تفریح اقشار مختلف جامعه و همچنین تجهیزات تفریحی و سرگرمی در دو فضای باز و مسقف  گردشگری مشهد،

رت خط دو قطار شهری مشهد قرار دارد. پروژه شامل یک مجموعه سرپوشیده با کاربری پیشنهادی طراحی شده است و در مجاو

بازی های کامپیوتری، ماشین های سرگرمی برای کودکان و گالری های فرهنگی و هنری  و فضای باز مشتمل بر چرخ  رستوران، سالن

 .و فلک بزرگ، ترن هوایی، مونو ریل، بازی های آبی و ...می باشد

 بازدید کننده( 6222)برآورد روزانه نفر  2،222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  4 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجموعه فرهنگی تفریحی کوهسنگی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 77صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 4481  4481 42،412 1،784،222 سرمایه ثابت

 286  286 42،412 23،753 سرمایه در گردش

 4487  4487 42،412 1،827،753 گذاری کلسرمایه 

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون  883   :درآمد جاری پروژه -

 ..... : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 22دوره بهره برداری :  -
 25% :(DR) نرخ تنزیل-

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      tinkhorasan.irInvestment@inves   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجموعه ورزشی استخر پارک ملت

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 74صفحه 

 معرفی پروژه

 مجموعه ورزشی استخر پارک ملت . عنوان پروژه:1

 تفریحی -ورزشی  زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 استخر، جکوزی، سالن ورزشی محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

ملت و حاشیه بلوار امامت و نزدیک به ایستگاه قطار  بزرگ مناسب در پارک بسیار موقعیتی درمجموعه ورزشی استخر پارک ملت 

کاربری های  .می باشدورزشی مانند سونا، جکوزی ، بدنسازی و خدمات درمانی  -تفریحی قرار داشته و در صدد ارائه خدمات شهری

 باشد. ... مین بدنسازی و کافی شاپ، سال ،سونا، جکوزی ،تعریف شده شامل استخر سرپوشیده و روباز

 نفر  322،222  ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است گذار داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد مشارکت با سرمایه  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجموعه ورزشی استخر پارک ملت

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 72صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 1819  1819 42،412 48،172 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم 28534  : درآمد سالیانه -

 % سالیانه  22   :تنزیلنرخ  -

 سال  17: بهره برداریدوره  -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجموعه ورزشی مصلی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 78صفحه 

 معرفی پروژه

 مصلیمجموعه ورزشی  . عنوان پروژه:1

 تفریحی و ورزشی زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تفریحی و ورزشی محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

در دو  متر مربع 5595به مساحت  مشهد،شهرداری  6در منطقه  به جهت کمبود امکانات ورزشی مجموعه براساس نیاز متقاضیاناین 

زمین فوتبال، دو زمین والیبال، یک زمین زمین های ورزشی روباز شامل یک  گردیده است. طراحی روباز و سرپوشیده بخش

. می باشد فوتسال، هندبال، بسکتبال و والیبال ورزشی شامل زمین های بوده و سالن چند منظوره نیز بسکتبال، یک زمین بدمینتون 

مدل سرمایه گذاری  % کل سرمایه گذاری را در بر می گیرد.75می باشد که  ارائه زمین و صدور پروانهاز طریق شهرداری  مشارکت

کان بهره برداری سال ام 15سال خواهد بود.پس از ساخت، سرمایه گذار به مدت  24دوره بهره برداری  می باشد. B.O.Tپیشنهادی 

 از کاربری های پروژه را داشته و پس از این مدت کاربری ها به شهرداری منتقل می گردد.

 مترمرباع و پارکیناگ   852مترمربع و زمین هاای سرپوشایده باا مجماوع مسااحت       161385زمین های روباز با مساحت  ظرفیت: .6

 خودرو 42 اختصاصی با ظرفیت

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  1 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجموعه ورزشی مصلی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 71صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 28752  28752 42،412 32،393 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون  28296   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 4482٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  5: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


   ورزشی شیرینمجموعه 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 75صفحه 

 معرفی پروژه

 ورزشی شیرینمجموعه  . عنوان پروژه:1

 تفریحی ورزشی زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 ورزشی محصوالت / خدمات: خدمات تفریحی و . 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

. پروژه شامل شهرک شیرین تعریف گردیده است شهرداری مشهد، در 6مترمربع در منطقه  3729مساحت  وعه ورزشی بهمجم این

زمین های ورزشی روباز، سرپوشیده و پارک می باشد. در این مجموعه یک زمین فوتبال، یک زمین والیبال و یک سالن سرپوشیده 

% کل 69می باشد که  ارائه زمین و صدور پروانهبرای رشته های مختلف ورزشی پیش بینی شده است. مشارکت شهرداری از طریق 

سال خواهد بود.پس از ساخت،  24و دوره بهره برداری  B.O.Tسرمایه گذاری را در بر می گیرد. روش سرمایه گذاری پیشنهادی 

سال امکان بهره برداری از کاربری های پروژه را داشته و پس از این مدت کاربری ها به شهرداری منتقل می  15سرمایه گذار به مدت 

 گردد.

 خودرو 42مترمربع و پارکینگ با ظرفیت  852مترمربع و فضای سرپوشیده با مساحت  962فضای باز با مساحت  ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  1 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 شده است؟ (گرفتهرهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


   ورزشی شیرینمجموعه 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 71صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 28479  28479 42،412 19،361 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 28167   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 3985٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  5: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجموعه ورزشی حر

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 70صفحه 

 معرفی پروژه

 مجموعه ورزشی حر . عنوان پروژه:1

 ورزشی-تفریحی زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 خدمات تفریحی و ورزشی  محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

شهرداری مشهد در بلوار حر مقابل پارک رجا ساخته خواهد شد. کاربری های پیش بینی شده پروژه  6مجتمع ورزشی حر در منطقه 

 2شامل زمین های ورزشی روباز، سالن های ورزشی سرپوشیده، تجاری و پارکینگ می باشد. زمین های فضای باز مجموعه شامل 

ن بسکتبال هستند و یک مجموعه چند منظوره برای بازی های ورزشی مختلف نیز ساخته می زمی 2زمین والیبال و  3زمین فوتبال، 

 مترمربع می باشد. مشارکت شهرداری از طریق ارائه زمین و صدور پروانه ساخت خواهد بود. 8618شود. مساحت کل مجموعه 

 مترمربع 852احت متر مربع و  سالن سرپوشیده با مس 2926سه زمین با مساحت  ظرفیت ساالنه: .6

 
 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  1 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجموعه ورزشی حر

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 73صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 182146  182146 42،412 41،224 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 28351   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 42٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  5: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 گردشگری سالمت پدیده 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 77صفحه 

 معرفی پروژه

 گردشگری سالمت پدیده . عنوان پروژه:1

 تفریحی  تجاری، اقامتی وزیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 تفریحی تجاری، اقامتی ومحصوالت / خدمات :  . 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

سبز حتی یگزین شونده، افزایش سرانه فضای انرژی جاپروژه گردشگری سالمت با هدف بازگرداندن زمین به طبیعت، بهره گیری از 

شهرداری مشهد در محدوده جنوبی بزرگراه کالنتری واقع  9و  8این مجموعه در منطقه  درون فضاهای عملکردی به وجود آمده است.

نس، واحدهای تجاری، گردیده است. کاربری های تعریف شده در پروژه عبارت است از: مرکز درمانی، هتل، سالن اجتماعات و کنفرا

درصد از محل هزینه های خرید زمین، صدور مجوزات الزم و تغییر کاربری بوده و  23اداری و اقامتی. سهم شهرداری در پروژه معادل 

 درصد جهت هزینه های ساخت خواهد بود. 77سهم سرمایه گذار 

 نفر سالیانه 2،222،222 حداقل ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 گردشگری سالمت پدیده 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 477صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 55183  55183 42،412 2282798315 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون  16787   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 73٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

    152% ( :BCR) نرخ بازگشت سرمایه -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 کوهستان پارک خورشید 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 474صفحه 

 معرفی پروژه

 کوهستان پارک خورشید . عنوان پروژه:1

 گردشگری زیربخش:                                                                           خدمات. بخش : 2

 ورزشی و کمپینگ-خدمات تفریحی محصوالت / خدمات :. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 ین هکتار می باشد. ا 384است و مساحت آن شهرداری مشهد و در کوههای جنوبی شهر واقع شده  9پارک خورشید در منطقه 

ورزش های ساحلی، زمین های فوتبال، والیبال، فوتبال  شامل یک مجموعه ورزشی بزرگ برای کاربری های مختلفی مانند پروژه

اغ ب آب بهداشتی، پارکینگ، تله کابین،متر مکعبی  52، مخزن  سکو 122آالچیق،  85عدد باربیکیو،  52محل کمپینگ، دستی، 

مده ای از ن پروژه میتواند بخش عمی باشد. ای سایر کاربری هاو شره شناسی، پارک ورزش، پارک غذا پرندگان، باغ وحش، پارک ح

یا   B.O.Tکمبود فضاهای تفریحی، به ویژه برای کمپینگ و پیاده روی را جبران نماید روش پیشنهادی برای سرمایه گذاری

B.L.O.T   .می باشد 

 )گردشگر داخلی و خارجی(نفر  2،222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 بسته به میزان سرمایه گذاری متفاوت خواهد بود :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 کوهستان پارک خورشید 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 472صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     ثابتسرمایه 
 

     سرمایه در گردش
 

 24785  24785 42،412 12،222،222 سرمایه گذاری کل

 تغییر یابدمیلیون یورو  24785تا  8285سرمایه گذاری مورد نیاز ممکن است بین  ،بینی های متفاوت استفاده شده در پروژه بنابر پیش . 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون.......     (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 39٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  5: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 سپهر وکیل آباد 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 478صفحه 

 معرفی پروژه

 مجموعه سپهر وکیل آباد . عنوان پروژه:1

 اقامتی فرهنگی، ورزشی، سالمت، پارک موضوعی و  تجاری،زیربخش:                                                                خدمات. بخش : 2

 تجاری، فرهنگی، ورزشی، سالمت، پارک موضوعی و اقامتی  خدمات: محصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

جهت نشاط در جامعه، حفظ ، ایجاد مکانی تفریحی و ورزشی ر غرب مشهد با هدف توسعه گردشگریپروژه سپهر وکیل آباد واقع د

هکتار در مسیر منطقه  122زمین در نظر گرفته شده با مساحت  محیط زیست پایدار و توسعه سرمایه گذاری ایجاد شده است.

گردشگری طرقبه و شاندیز با عنوان دو قطب گردشگری شهر مشهد قرار دارد. کاربری های تعریف شده در پروژه عبارت است از: 

 فرهنگی، ورزشی، درمانی، شهربازی و اقامتی.  واحدهای تجاری،

 نفر سالیانه 2،222،222 حداقل ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  7 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 سپهر وکیل آباد 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 471صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     ثابتسرمایه 
 

     سرمایه در گردش
 

 2638  2638 42،412 126،622،439 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون  695   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 57٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 153% ( :BCR)نرخ بازگشت سرمایه -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5لی داخ   251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی شدهنوع شرکت تاسیس  -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 تپه وفا 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 475صفحه 

 معرفی پروژه

 تپه وفامجموعه  . عنوان پروژه:1

 گردشگری زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 تجاری و کمپینگ ،تفریحی  : خدماتمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 در جنوبی ترین بخش تپه وفا بین خیابان فکوری و پیروزی شهرداری مشهد  9منطقه در هکتار  385به مساحت زمین  مجموعه این

دسترسی به آن وجود دارد. پروژه خدمات مختلفی از  نیز امکان که از سمت خیابان کوهسنگی و بزرگراه کالنتریواقع شده است 

ارائه زمین و . مشارکت شهرداری از طریق  واهد داشت.در بر خ ... جمله هایپر مارکت، پارک سالمت، مرکز تجاری کودکان، رستوران و

 سال خواهد بود. 7و  دوره بهره برداری برای سرمایه گذار  B.O.Tمی باشد. روش سرمایه گذاری پیشنهادی  صدور پروانه

 ) گردشگر خارجی و داخلی(نفر 1،222،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  /داخلیمحلی . دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  2 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ موجود استمطالعات امکان سنجی  -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 ست؟قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده ا -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 
 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 تپه وفا 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 471صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 داخلی مورد نیاز ارز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

     سرمایه ثابت
 

     سرمایه در گردش
 

 31854  31854 42،412 1،274،529 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم 1285 : درآمد سالیانه -

   32%: (DR) نرخ تنزیل -

 سال  7: دوران بهره برداری  -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی افشار 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 470صفحه 

 معرفی پروژه

 افشار یاقامت -ریمجتمع تجا . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  واحدهای: محصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 . شرح پروژه:5

طبقه روی زمین و  5در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  14222مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  2456مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.3

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 4822متر مربع تجاری و  2222شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 نفر  222/222/2 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی افشار 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 473صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 7825  7825 42،412 284،929 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 7825  7825 42،412 284،929 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 2285   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 29٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال 4  :(PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی ایوب 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 477صفحه 

 معرفی پروژه

 ایوب یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 4طبقه روی زمین و  9در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  22522مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  3322مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 8222متر مربع تجاری و  4132شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 نفر 222/222/2 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است گذار داخلی/خارجی منعقد شدهقرارداد مشارکت با سرمایه  -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی ایوب 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 447صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 9869  9869 42،412 391،712 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 9869  9869 42،412 391،712 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 3823   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 62٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی دانیال 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 444صفحه 

 معرفی پروژه

 دانیال یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  6در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  21622مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  3822مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 7222متر مربع تجاری و  3222شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 7522متر مربع تجاری و  3222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :دوره ساخت. 9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهیو غ)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه ییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی دانیال 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 442صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 12848  12848 42،412 524،647 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 12848  12848 42،412 524،647 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 2883   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 45٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی دیبا 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 448صفحه 

 معرفی پروژه

 دیبا یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهای محصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  6در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  11622مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  2242مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 4222متر مربع تجاری و  1622شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 4222متر مربع تجاری و  1622 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی دیبا 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 441صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 8895  8895 42،412 361،922 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 8895  8895 42،412 361،922 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 2846   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 25٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی اقبال

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 445صفحه 

 معرفی پروژه

 اقبال یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 4طبقه روی زمین و  5در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  21222مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  3122مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 6222متر مربع تجاری و  2742شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 6222متر مربع تجاری و  2742 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 است؟(گرفته شده رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی اقبال

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 441صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 یورو()میلیون 

 17891  17891 42،412 723،882 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 17891  17891 42،412 723،882 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 3826   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 37٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 inkhorasan.irwww.invest :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی عماد

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 440صفحه 

 معرفی پروژه

 عماد یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  6در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری این

مترمربع احداث می گردد و  9322مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  1637مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 3222متر مربع تجاری و  1322شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 3222متر مربع تجاری و  1322 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی عماد

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 443صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 6867  6867 42،412 269،919 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 6867  6867 42،412 269،919 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 2832   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 25٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی فراز

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 447صفحه 

 معرفی پروژه

 فراز یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری : واحدهای محصوالت / خدمات . 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  6در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  18822مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  3511مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 6322متر مربع تجاری و  2522شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 6322متر مربع تجاری و  2522 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی فراز

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 427صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 13821  13821 42،412 534،121 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 13821  13821 42،412 534،121 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 1874   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 34٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی هشت بهشت

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 424صفحه 

 معرفی پروژه

 هشت بهشت یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  9در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  38222مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  6226مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 12462متر مربع تجاری و  8122شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 12462متر مربع تجاری و  8122 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 است؟(گرفته شده رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی هشت بهشت

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 422صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 یورو()میلیون 

 21811  21811 42،412 853،327 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 21811  21811 42،412 853،327 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 48151   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 42٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 inkhorasan.irwww.invest :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی حیدر

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 428صفحه 

 معرفی پروژه

 حیدر یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 4طبقه روی زمین و  9در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  24222مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  3543مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 8722متر مربع تجاری و  4422شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 8722متر مربع تجاری و  4422 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی حیدر

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 421صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 1285  1285 42،412 425،282 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 1285  1285 42،412 425،282 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 3817   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 59٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی جواهر

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 425صفحه 

 معرفی پروژه

 جواهر یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  5در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  19222مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  3292مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 6322متر مربع تجاری و  2922شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 

 متر مربع اقامتی 6322متر مربع تجاری و  2922 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی جواهر

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 421صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 17828  17828 42،412 698،357 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 17828  17828 42،412 698،357 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 4851   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 46٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی مهدی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 420صفحه 

 معرفی پروژه

 مهدی یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  9در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  25292مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  4772مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 8222متر مربع تجاری و  6222شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 (متر مربع اقامتی 8222متر مربع تجاری و  6222 نفر  )با 222/322ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی مهدی

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 423صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 12866  12866 42،412 511،881 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 12866  12866 42،412 511،881 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 3861   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 54٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 inkhorasan.irwww.invest :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی ملكه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 427صفحه 

 معرفی پروژه

 ملکه یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  6در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری این

مترمربع احداث می گردد و  18422مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  3245مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 6422متر مربع تجاری و  2562شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 6422متر مربع تجاری و  2562 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی ملكه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 487صفحه 

 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 9855  9855 42،412 385،942 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 9855  9855 42،412 385،942 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 2861   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 28٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی میعاد

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 484صفحه 

 معرفی پروژه

 میعاد یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  6در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  11222مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  1973مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 3892متر مربع تجاری و  1562شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 3892متر مربع تجاری و  1562 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی میعاد

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 482صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 8872  8872 42،412 351،817 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 8872  8872 42،412 351،817 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 2841   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 25٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی مروه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 488صفحه 

 معرفی پروژه

 مروه یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  5در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  25222مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  5912مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 .متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 12822متر مربع تجاری و  5722شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 12822متر مربع تجاری و  5722 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 است؟(گرفته شده رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی مروه

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 481صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 یورو()میلیون 

 3387  3387 42،412 1،361،633 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 3387  3387 42،412 1،361،633 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 586   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 37٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 مشخصات شرکت : .13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مهراننوغان و مجتمع تجاری اقامتی 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 485صفحه 

 معرفی پروژه

 نوغان و مهران یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 4طبقه روی زمین و  9در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  42882مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  6722مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 11262متر مربع تجاری و  8722شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 11262متر مربع تجاری و  8722 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :دوره ساخت .9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهیو غ)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه ییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مهراننوغان و مجتمع تجاری اقامتی 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 481صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 28872  28872 42،412 1،159،543 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 28872  28872 42،412 1،159،543 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 5827   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 39٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی ره باغ رضوان

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 480صفحه 

 معرفی پروژه

 ره باغ رضوان یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 هطبق 9تا  6که از مجموعه های در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد  اقامتی-مجتمع تجاری 12این پروژه مربوط به احداث 

کاربری مترمربع احداث می گردد و  212،222مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  35،522مجتمع در زمینی به مساحت  .تشکیل شده است

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 65،222متر مربع تجاری و  32،222شامل حدود  آنهای قابل فروش 

 اقامتیمتر مربع  65،222متر مربع تجاری و  32،222 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی ره باغ رضوان

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 483صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 144862  144862 42،412 5،843،453 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 144862  144862 42،412 5،843،453 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 2382   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 37٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی صدرا 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 487صفحه 

 معرفی پروژه

 صدرا یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 4طبقه روی زمین و  9در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  19777مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  2929مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 7222متر مربع تجاری و  3622شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 7222متر مربع تجاری و  3622 ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 است؟(گرفته شده رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی صدرا 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 417صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 یورو()میلیون 

 886  886 42،412 348،936 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 886  886 42،412 348،936 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 2866   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 62٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی سورنا

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 414صفحه 

 معرفی پروژه

 سورنا یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری :  واحدهای محصوالت / خدمات . 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  9در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  14612مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  2757مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 4622متر مربع تجاری و  3622شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 4622متر مربع تجاری و  3622 : ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :دوره ساخت .9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهیو غ)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه ییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی سورنا

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 412صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 7823  7823 42،412 284،142 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 7823  7823 42،412 284،142 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 2835   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 62٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی طاووس

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 418صفحه 

 معرفی پروژه

 طاووس یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 3طبقه روی زمین و  6در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  18352مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  3759مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 7412متر مربع تجاری و  2972شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 7412متر مربع تجاری و  2972 : ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 (گرفته شده است؟رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی طاووس

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 411صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 )میلیون یورو(

 12868  12868 42،412 431،767 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 12868  12868 42،412 431،767 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

   وروی میلیون 2884   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 52٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 www.investinkhorasan.ir :تیوب سا                                      rasan.irInvestment@investinkho   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 مجتمع تجاری اقامتی زیتون

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 415صفحه 

 معرفی پروژه

 زیتون یاقامت یمجتمع تجار . عنوان پروژه:1

  اقامتی -تجاری  زیربخش:                                                                        خدمات. بخش : 2

 اقامتی -تجاری  : واحدهایمحصوالت / خدمات. 3

  سرزمین اصلیمنطقه صنعتی            منطقه ویژه                        منطقه آزاد      . موقعیت :4

 شرح پروژه: .5

 4طبقه روی زمین و  9در محدوده حرم مطهر  امام رضا )ع( می باشد که دارای  اقامتی-این پروژه مربوط به احداث یک مجتمع تجاری

مترمربع احداث می گردد و  12422مترمربع و با زیربنایی نزدیک به  1826مجتمع در زمینی به مساحت  طبقه نیز زیرزمین است.

 متر مربع اقامتی در کل مجتمع می باشد. 4522متر مربع تجاری و  2282شامل حدود  آنکاربری های قابل فروش 

 متر مربع اقامتی 4522متر مربع تجاری و  2282 : ظرفیت ساالنه: .6

 

 پروژه تیوضع

 % 122  محلی /داخلی. دسترسی به مواد اولیه 7

 . فروش : 8

   :پیش بینی صادرات  -

 سال  3 :. دوره ساخت9

 . وضعیت پروژه : 12

 ؟ مطالعات امکان سنجی موجود است -

 زمین مورد نیاز تهیه شده است؟ -

 است؟(گرفته شده رهیو غ ستیز طیارز، مح هی، سهمجواز تاسیس) یقانون یمجوزها -

 ؟است قرارداد مشارکت با سرمایه گذار داخلی/خارجی منعقد شده -

 شده است؟منعقد  یمال نیقرارداد تام -

 قرارداد با پیمانکار داخلی/خارجی منعقد شده است؟ -

 (فراهم شده است؟رهی)برق،منابع آب،مخابرات، سوخت،راه و غییربنایز خدمات -

 شده؟ فیسازنده/فروشنده تعر یشرکت ها نیو همچن زات،یآالت، تجه نی، ماشفنی فهرست دانش -

 منعقد شده است؟ یو دانش فن زاتیآالت، تجه نیماش دیخرقرارداد   -

 

 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

 خیر     بله 

  خیر     بله 

 

http://www.investinkhorasan.ir/


 مجتمع تجاری اقامتی زیتون

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 
www.investinkhorasan.irWebsite:  

 411صفحه 

 ساختار مالی
 . جدول مالی11

 شرح

 ارز داخلی مورد نیاز
 ارز خارجی مورد نیاز

 ) میلیون یورو(

 جمع

 نرخ میلیون ریال )میلیون یورو( 
 معادل آن

 یورو()میلیون 

 5847  5847 42،412 221،286 سرمایه ثابت

     سرمایه در گردش
 

 5847  5847 42،412 221،286 سرمایه گذاری کل

 

 وروی ونیلیم......                                            یآالت خارج نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم......                                             داخلیآالت  نیماش / زاتیارزش تجه -

 وروی ونیلیم.......                                                               یخارج یارزش دانش فن -

 وروی ونیلیم    .......                                                             داخلی یارزش دانش فن -

  وروی میلیون 1872   (:NPV)ارزش فعلی خالص پروژه -

 61٪ : (IRR) ینرخ بازده داخل -

 سال  4: (PPدوره بازپرداخت ) -

 

 اطالعات عمومی

 تیظرف لیتوسعه و تکمساخت                           ای سیتاس                           نوع پروژه :        . 12

 . مشخصات شرکت :13

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی   نام شرکت: -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی-15نبش طالقانی -خیابان احمدآباد-مشهد : آدرس-

 5داخلی    251-38472791-5       فکس:                                                                       251-38472791-5             تلفن:  -

 inkhorasan.irwww.invest :تیوب سا                                      Investment@investinkhorasan.ir   :کیپست الکترون -

 سایر                     خصوصی دولتی                                           : داخلی نوع شرکت تاسیس شده -

http://www.investinkhorasan.ir/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fa&tl=en&u=http://www.investinkhorasan.ir


 

 

 

 

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ایران مکهای اقتصادی و فنیو ک سازمان سرمایه گذاری

 724-87772131-87772135-87772080-87772445تلفن : 

 724-88710311فکس : 

 www.investiniran.ir وب سایت:

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی

 754-83107074الی  5تلفن : 

 www.investinkhorasan.ir وب سایت:

 

http://www.investiniran.ir/
http://www.investinkhorasan.ir/

