نام طرح :مجتمع تفريحی ،ورزشی و رفاهی فرش تبريز
بخش

گردشگری

زير بخش

خدمات

خدمات/توليدات

سالن چند منظوره ،رستوران بين الملل ،محوطه بازی کودکان ،کافی شاپ

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،شهرستان تبریز

شرح پروژه

مساحت کل زمين منطقه  35000:مترمربع ،مساحت رستوران بينالملل 1000 :
مترمربع ،مساحت کافیشاپ 200 :مترمربع ،مساحت محوطه بازی کودکان700 :
مترمربع ،مساحت سالن چند منظوره 2000 :مترمربع

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت رستوران بينالملل 600 :پرس غذا در روز؛ ظرفيت کافیشاپ 150 :نفر
در روز؛ ظرفيت محوطه بازی کودکان 200 :نفر در روز؛ ظرفيت سالن چندمنظوره:
 500نفر در روز

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازارداخلي پيشبيني شده ۱۰۰ :درصد بازار خارجي پيشبيني شده ۰ :درصد كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۲ :سالوضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خیر -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

Project Title: Recreational, sports, and
welfare
of Tabriz Carpet: the
مورد نیاز
 complexداخلی
پول
پولofخارجي كل مبلغ به
establishment
hotel, multipurpose saloon, restaurant, playground, coffee
shopشرح
Tourism
برابری
نرخ

میلیون ریال

Services

معادل به
ميليون یورو

50700
116,526
سرمایه ثابت
The
establishment of
hotel, multipurpose
saloon,
restaurant, playground, coffee shop

سرمایه در گردش

50700

4,648

Tabriz, East Azarbaijan province

50700land area: 35,000
121,174
restaurantگذاری
کل سرمایه
Total
m2, International
area: 1,000 m2, Coffee shop area: 200 m2, Playground
.
area: 700 m2, Multipurpose saloon area: 2,000 m2
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ميليون یورو

مورد نياز
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Project

یوروThe
capacity
restaurant:
ارزش600
meals
 of-internationalميليون
تجهيزات خارجي:
ماشينآالت و
•
per day; Coffee shop capacity: 150 people per
;day
Playground
200 children
;day
ميليون یورو
۰/03 capacity:
تجهيزات داخلي:
ارزشperماشينآالت و
•
Multipurpose saloon capacity: 500 people per day

0/09

location

Annual capacity

• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو

• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۰/61 :میلیون یورو در  10سال
• نرخ بازگشت داخلي ۳۶/۷۱ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 2/47 :سال از ابتدای دوره بهرهبرداری
• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۳۰ :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت فرش و پتوی تبریز  /آقای پرویزیان و آقای حبشی
فعالیت جاری شرکت :تولید فرش و پتو
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،کیلومتر  8جاده تهران
تلفن09121198456 :
فاکس- :
پست الکترونیکیrug_tabriz@yahoo.com :
وب سایت- :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

