
 پذيرايي هجیب -پرديس كاروانسراي اقامتي خالصه وضعیت طرح

 پذیرایی هجیب –راهی هجیب، به پردیس اقامتی  طرح تبدیل کاروانسرای بین عنوان طرح: -1
 تاسیسات گردشگری رشته فعالیت: -2
 توریستی -تفریحی -خدمات رفاهی محصول/خدمت:-3
 در کفه  اسفت  صففویه  دوره ارزشمند رهاییادگا از هجیب تاریخی بنای شرح مختصر طرح: -4

 ارزشفمند  رهفای  یادگفا  از هجیب سرای کاروان .رسیده است ملی ثبت به تاریخی آثار فهرست

 زهفرا،  بویین شهر کیلومتری ۰۵ فاصله در و ساوه – زهرا بویین جاده در که است صفویه دوره

 آن در ورودی ضفلع  و دهبفو  ایفوانی  چهار و شکل مربع بنا پالن .دارد قرار هجیب روستای در

 گرفتفه  قفرار  ورودی ایوان سوی دو در که است گانهای هشت نماهای طاق شامل خارجی نمای
 شفده  پوشف   مفدوری  شکل گنبدی سقف با که است وسیع فضایی ورودی عمارت، هشتی اند.

 یفا  سفردابه  صورت به که شده ساخته ضلعی هشت شکل به بنایی آجری حیاط مرکز در . است

 است. آب هچشم محل
 توسف   پفی   چنفدی  تفا  کاروانسفرا  حیفاط  داخل رواقهای 

 توسف   مرمفت  کفار  شفرو   با که گرفت می قرار استفاده مورد کاه انبار صورت به روستاییان

 آثار فهرست در 11۱۱ شماره که تاریخی بنای ینا .گردید متوقف کار این ینقزو استان میراث

 .شود تبدیل اقامتی مکانی به کاربری تغییر از پس که است قرار رسیده، ملی ثبت به تاریخی
جایگاه پمپ گفاز و   -از فضاهای عملکردی قابل اجرا در طرح فوق ایجاد فضاهایی چون کمپینگ

             فضفای بفازی کودکفان و ...     -تعمیرگفاه  -رویس هفای بهداشفتی  سف  -نگهبفانی  -مسفجد  -بنزین
 می باشد.

 

  محل اجرای طرح:-۰
 ساوه – زهرا بوئین جاده در بوئین زهرا از کیلومتری ۰۵ فاصله به هجیب روستای غرب شمال

 ظرفیت ساالنه طرح:  -6
 درصد ---: میزان دسترسی به مواد اولیه  مورد نیاز طرح از داخل-۱
 درصد ---:درصد            خارجی ---:میزان تولید برای صادرات:   داخلی-۱
    مرحله بهره برداریپایان:      آغاز عملیات اجرایی شرو  :    ساله ۰/1طول دوره اجرا طرح: -9
 139۱ تاریخ بهره برداری:-1۵
 نفر  1۵  یر مستقیم: نفر              غ 2۰  اشتغال پی  بینی شده:      مستقیم:-11

 



 

 
 وضعیت پروژه:-12

 خیر          بله                                                                     امکانسنجی طرح در دسترس است؟ 

 خیر           بله  زمین مورد نیاز تامین شده است؟                                                                      

 خیر           بله                       مجوز های قانونی)تاسیس، مشارکت خارجی محی  زیست( اخذ شده است؟    

 خیر          بله  انعقاد قرارداد با سرمایه گذار داخلی/خارجی                                                        

 خیر          بله داد تامین مالی                                                                                  انعقاد قرار

 خیر          بله انعقاد قرارداد با پیمانکار داخلی / خارجی                                                             

 خیر           بله ای تولید)برق،آب،سوخت،....(                                               دسترسی به زیر ساخته

 خیر          بله  فهرست شرکتهای سازنده/فروشنده دان  فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟     

 خیر          بله                         انعقاد قرارداد خرید برای ماشین آالت و تجهیزات و دان  فنی           

 
 

 وضعیت منابع مالی-13
منابع مالی  منابع مالی مورد نیاز شرح

مورد نیاز 
 خارجی

کل منابع 
میلیون  مورد نیاز

 ریال
نرخ تبدیل 

 به یورو
میلیون 

 یورو
   88/1 522400/5 44866 سرمایه ثابت

   46/5 522400/5 8166 سرمایه در گردش
   12/4 522400/5 85988 سرمایه کل

 ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی                   میلیون یورو

 ارزش تجهیزات و ماشین آالت داخلی                     میلیون یورو

 ارزش تکنولوژی و دان  فنی خارجی                    میلیون یورو

 میلیون یورو               ارزش تکنولوژی و دان  فنی خارجی    

 124۱1 (:NPVارزش فعلی خالص )

 32٪:  (IRRنرخ بازگشت داخلی)

 ماه 32 نرخ بازگشت سرمایه  یا مدت بازگشت سرمایه :
 

 تکمیل و توسعه             نو  طرح:                تاسیس--14
 
 مشخصات شرکت : هنوز واگذار نشده است. - 1۰

 فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین نام سازمان میراث-
 فعالیت های مرتب  با میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریفعالیت های جاری شرکت: -
 آدرس بلوار سرلشکر بابایی ف خیابان صنایع دستی-
 ۵2۱-336۱۱۰۰۰تلفن-

 ۵2۱-336۱۰۵2۱فکس ایمیل و وب سایت
-o@QCHTO.IRinfwww.QCHTO.IR - 

 ساختار قانونی   سهامی عام           غیر دولتی            ساختار قانونی شرکت:    دولتی 

mailto:info@QCHTO.IR-
mailto:info@QCHTO.IR-
http://www.qchto.ir/

