نام طرح :هتل  5ستاره حاشیه سد امند
بخش

گردشگری

زير بخش

خدمات

خدمات/توليدات

خدمات هتل  5ستاره ،رستوران و سفرهخانه سنتی ،خدمات البی هتل شامل
کافیشاپ ،خدمات بانکی و تاکسی سرویس ،واحدهای تجاری و مجتمع تفریحی

محل اجراي طرح

آذربایجانشرقی 14 ،کیلومتری جاده تبریز -صوفیان ،ضلع شمالغربی کالنشهر
تبریز ،محدوده حاشیه سد امند.
زیربنای طرح 3،100 :مترمربع
تاسیسات  57،067 :میلیون ریال

شرح پروژه

مساحت کل زمين منطقه 4 :هکتار
کل ساختمانسازی 25،000 :مترمربع

ظرفيت توليد ساالنه

هتل  5ستاره 200 :عدد اتاق دو نفره با مساحت متوسط  70مترمربع ،رستوران :به
مساحت  1،000مترمربع و ظرفیت پذیرایی  200نفر ،رستوران سنتی :به مساحت
 600مترمربع و ظرفیت پذیرایی  120نفر ،کافیشاپ :به مساحت  400مترمربع و
ظرفیت پذیرایی  80نفر ،خدمات امور بانکی و تاکسی سرویس :مجموع ًا در فضایی
به مساحت  100مترمربع ،واحدهای تجاری 6 :واحد  100مترمربعی ،سالن همایش
و نمایشگاه 2 :سالن به مساحت  750مترمربع و ظرفیت پذیرایی  300نفر ،مجتمع
تفریحی :به مساحت  1،000مترمربع شامل  10خط بولینگ 4 ،عدد میز بیلیارد و
 4عدد میز اسنوکر.

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازارداخلي پيشبيني شده 70 :درصد بازار خارجي پيشبيني شده 30 :درصد كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۴ :سالوضعيت 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
16/51

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

836,937

50,700

16/51

0/00

سرمایه در گردش

6,250

50,700

0/12

0/00

0/12

کل سرمایهگذاری

843,187

50,700

16/63

0/00

16/63

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 2/73 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۱/27 :میلیون یورو در  ۱۵سال
• نرخ بازگشت داخلي ۲۶/۹۲ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 6/65 :سال از ابتدای دوره ساخت (چهار سال ساخت)
• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۲۵ :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :ژئو تجارت سیمرغ
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،خیابان شریعتی جنوبی ،اول بارون آواک ،ساختمان  ،197طبقه  ،2واحد 204
تلفن۰۴۱ - 35533375-3557049۰ :
فاکس۰۴۱ - 35540869 :
پست الکترونیکیinfo@gtsimorgh.com :
وب سایتwww.gtsimorgh.com :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

