-1چکیذٌ طرح
معرفي پريژٌ
 -1عىًان طرح :هجتوغ خذهاتی  -سفاّی بیي ساّی  -هحَسیت خذهات خَدسٍیی
 - 2بخص :خذمات

زير بخص  :خذهات

 -3خذمات/تًلیذات :اسائِ خذهات سفاّی ،تؼویشگاّی خَدسٍیی ٍ تَصیؼی لَاصم یذکی خَدسٍیی ٍ ساختواًی
 -4محل اجراي طرح :ػجبطیش ،کیلَهتش  5هحَس کوشبٌذی جذیذاالحذاث ػجبطیش
 -5ضرح پريژٌ ( زمیه  ،ساختمان  ،تاسیسات زيربىايي  ،وحًٌ تًلیذ ي : )...
هتشاط صهیي 8979 :هتشهشبغ
هجَصّای الصم بشای فؼالیت اخز ضذُ ٍ صهیي هَسد ًیاص ًیض خشیذاسی ضذُ است .پشٍطُ دس  3فاص اجشایی ػولیاتی
خَاّذ ضذ کِ طشح حاضش بشای فاص اٍل دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
 – 6ظرفیت تًلیذ ساالوٍ - :

ٍضؼیت پشٍطُ
 -7دسترسي بٍ مًاد ايلیٍ مًرد ویاز طرح از داخل 100 :دسغذ
 -8فريش :
 بازار داخلي پیص بیىي ضذٌ 100 :دسغذ بازار خارجي پیص بیىي ضذٌ 0 :دسغذ – 9كل زمان مًرد ویاز براي پريژٌ (از ابتذا تا زمان ضريع فعالیتَاي تجاري) :یک سال

 - 10يضعیت طرح:
 اهكاىسٌجی طشح دس دستشس است ؟ بلی صهیي هَسد ًیاص تْیِ ضذُ است ؟ بلی هجَصّای قاًًَی (جَاص تاسیس ،سْویِ اسصی ،هحیطصیست ٍ غیشُ ) اخز ضذُ است ؟ بلی قشاسداد هطاسکت با ضشیک داخلی یا خاسجی هٌؼقذ ضذُ است ؟ خیش قشاسداد تاهیي هالی پشٍطُ هٌؼقذ ضذُ است ؟ خیش با پیواًكاس داخلی یا خاسجی قشاسدادی هٌؼقذ ضذُ است ؟ خیش تسْیالت صیشبٌایی (بشقسساًی ،آبسساًی ،هخابشات ،سَخت ،جادُ ٍ غیشُ ) فشاّن ضذُ است ؟ بلی فْشستی اص داًص فٌی ،هاضیيآالت ،تجْیضات ٍ ّوچٌیي ضشکتّای فشٍضٌذُ یاا سااصًذُ هحػاَل هطاخعضذُ است؟ خیش
 -قشاسداد خشیذ هاضیيآالت ،تجْیضات ٍ داًص فٌی هٌؼقذ ضذُ است ؟ خیش

ساختاس هالی
 -11ساختاس هالی:
پَل داخلی هَسد ًیاص
ضشح

هیلیَى سیال

ًشخ
بشابشی

پَل

هؼادل بِ م.یَسٍ

خاسجی
هَسد ًیاص

کل هبلغ بِ
هیلیَى یَسٍ

سشهایِ ثابت

99866

42000

2.38

-

2.38

سشهایِ دس گشدش

27150

42000

0.64

-

0.64

کل سشهایِگزاسی

127016

42000

3.02

-

3.02

 اسصش هاضیيآالت ٍ تجْیضات خاسجی - :هیلیَى یَسٍ -اسصش هاضیيآالت ٍ تجْیضات داخلی:

 -هیلیَى یَسٍ

 -هیلیَى یَسٍ

 اسصش داًص فٌی ٍ تخػػی خاسجی: -اسصش داًص فٌی ٍ تخػػی داخلی:

 -هیلیَى یَسٍ

 -خالع اسصش فؼلی:

 -هیلیَى یَسٍ

ً -شخ باصگطت داخلی:

 30.54دسغذ

 -دٍسُ باصگطت سشهایِ:

 3سال ٍ  4هاُ

اطالػات کلی طشح
تاسیس □

ًَ -12ع طشح:
 -خالغِ ٍضؼیت ضشکت :

-

 ًام ( اضخاظ حقیقی  /حقَقی ) : -فؼالیت جاسی ضشکت :

تَسؼِ ٍ تكویل ■

ضشکت تؼاًٍی پذیذُ اهیشاى ػجبطیش

-

 آدسس  :آرسبایجاى ضشقی ،ػجبطیش ،کیلَهتش  5هحَس کوشبٌذی جذیذاالحذاث ػجبطیش -تلفي :

( 09144053741آقای کشیوی)

پست الكتشًٍیكی :

kamran.satvati@gmail.com

 -ساختاس قاًًَی ضشکت  :دٍلتی

فاکس :

-

ٍب سایت :
خػَغی ■

لطفاً هستٌذات صیش سا دس غَست اهكاى اسائِ فشهاییذ
هطالؼِ اهكاى سٌجی طشح
هجَصّای قاًًَی ( جَاص تاسیس  ،هجَص سشهایِ گزاسی خاسجی ٍ غیشُ)

www.paaair.com

