نام طرح :هتل و مجتمع گردشگری اتو پارک
بخش

گردشگری و خدمات

زير بخش

خدمات

خدمات/توليدات

مجتمع گردشگری و هتل

محل اجراي طرح

آذربایجانشرقی ،تبریز ،جاده قدیم باسمنج ،سه راه زرنق

شرح پروژه

مساحت زمین 36373 :مترمربع ،سطح اشغال 23068 :مترمربع
هتل و مجتمع گردشگری اتوپارک در ضلع شرقی شهرک خاورن در مسیر جاده تبریز ـ باسمنج همچنین در محیط
خوش آب و هوای این جاده در مسیر دامنه کوه سهند واقع شده است .از دیگر مشخصههای این سایت همجواری
با آزاد راه تبریز ـ زنجان (مسیر ترانزیت) که می تواند در دسترسی سایت به مجموعههای شهری و بین شهری
مهم باشد .طبقات  -3و  -2مجتمع گردشگری به منظور استفاده از پارکینگ در نظر گرفته شده است .طبقات ،-1
همکف ،اول و دوم کاربری نمایشگاهی ،طبقه سوم خدماتی و طبقه چهارم کاربری اداری است .ساختمان هتل
اتوپارک شامل زیرزمین دوم با کاربری پارکینگ ،استخر و انباری ،زیرزمین اول با کاربری پارکینگ و انباری ،طبقه
همکف رفاهی ،طبقه اول خدماتی ،طبقات دوم تا یازدهم اقامتی است.

ظرفيت توليد ساالنه

مجتمع گردشگری:
طبقه  :-3مساحت  21625مترمربع و تعداد  543واحد پارکینگ؛ طبقه  :-2مساحت  21625مترمربع و تعداد 530
واحد پارکینگ؛ طبقه  :-1مساحت  21625مترمربع و تعداد  13واحد دفتر (کاربری نمایشگاهی)؛ طبقه همکف:
مساحت  17085مترمربع و تعداد  12واحد دفتر (کاربری نمایشگاهی)؛ طبقه  :1مساحت  17654مترمربع و تعداد
 109واحد غرفه (کاربری نمایشگاهی)؛ طبقه  :2مساحت  17654مترمربع و تعداد  109واحد غرفه (کاربری
نمایشگاهی)؛ طبقه  :3مساحت  17654مترمربع و تعداد  56واحد غرفه (کاربری خدماتی)؛ طبقه  :4مساحت 2155
مترمربع و تعداد  12واحد دفتر (کاربری اداری)
هتل:
زیرزمین دوم :مساحت  10075مترمربع با کاربری پارکینگ (گنجایش  192خودرو) ،استخر (مساحت 2627
مترمربع) و انباری؛ زیرزمین اول :مساحت  10075مترمربع با کاربری پارکینگ (گنجایش  267خودرو) و انباری؛
همکف :مساحت  5982.65مترمربع با کاربری رفاهی؛ طبقه اول :مساحت  6267.75مترمربع با کاربری خدماتی؛
طبقات دوم تا یازدهم :مساحت  28970مترمربع با کاربری اقامتی و تعداد  600واحد اتاق.

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده ۱۰۰ :درصد بازار خارجي پيشبيني شده ۰ :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۲ :سال
وضعيت طرح:
امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی 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

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
70/46

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

3572053/2

50700

70/46

0/00

سرمایه در گردش

0/00

50700

0/00

0/00

0/00

کل سرمایهگذاری

3572053/2

50700

70/46

0/00

70/46

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي - :ميليون یورو
• نرخ بازگشت داخلي- :
• دوره بازگشت سرمايه- :

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

خصوصی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :آقایان شکراله شفیعزاده و بهنام میرزاکوچکی
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :آذربایجانشرقی ،تبریز ،جاده قدیم باسمنج ،سه راه زرنق
تلفن09144127668 :
فاکس- :
پست الکترونیکی- :
وب سایت- :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

