نام طرح :منطقه نمونه گردشگری قلعه درهسی
بخش

گردشگری

زير بخش

خدمات

خدمات/توليدات

خدمات تله کابین ،خدمات اقامتی شامل اجاره ویال ،هتل  5ستاره و هتل  4ستاره،
خدمات پارکینگ و کارواش ،مجموعه غذاخوری ،ورزش های آبی ،شهربازی شامل
شهربازی سرپوشیده ،روباز ،بولینگ ،بازی کودکان و  ،)...مجتمع سمعی بصری
شامل سینما ،آمفی تئاتر ،پیستهای کارتینگ ،اسکیت ،ماشین کوهستان ،ایستگاه
پرواز بالون و گالیدر ،مجموعه باغها شامل باغ طبیعت ،باغ گل ،پارک تندستی،
باغ میوه و مجموعه بازار سنتی

محل اجراي طرح

آذربایجانشرقی ،شهرستان کلیبر ،منطقه نمونه گردشگری قلعه دره سی (اراضی
روستاهای زاویه و شجاعآباد)
زیربنای کل  28،600 :مترمربع

شرح پروژه

مساحت کل زمين منطقه  120 :هکتار
تاسیسات  60728 :میلیون ریال

ظرفيت توليد ساالنه

خدمات تلهکابین با ظرفیت  86کابین  6نفره ،ویال با ظرفیت  60سوئیت ،هتل 5
ستاره با ظرفیت  100سوئیت ،هتل  4ستاره با ظرفیت  60اتاق ،خدمات پارکینگ با
ظرفیت  400دستگاه ،کارواش با ظرفیت  290دستگاه در روز ،مجموعه غذاخوری
با ظرفیت روزانه  2،800پرس ،انواع ورزشهای آبی با ظرفیت  1،450نفر در روز،
شهربازی با ظرفیت روزانه  5،800نفر بازی ،سینما با ظرفیت روزانه  730نفر،
کارتینگ و اسکیت با ظرفیت روزانه  1،000نفر ،ایستگاه پرواز بالون و گالیدر با
ظرفیت  360نفر ،مجموعه باغها با ظرفیت  2،200نفر و مجموعه بازار سنتی نیز
با ظرفیت  2،200نفر.

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازارداخلي پيشبيني شده ۹۰ :درصد بازار خارجي پيشبيني شده ۱۰ :درصد كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۴/۸ :سالوضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است؟ جهت واگذاری اعالم آمادگی شده است. مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ در دست اقدام 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؟ بلی -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
27/80

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

902,602

50,700

17/80

10/00

سرمایه در گردش

16,761

50,700

0/33

0/00

0/33

کل سرمایهگذاری

919,363

50,700

18/13

10/00

28/13

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۱۰ :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۲/43 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 0/59 :میلیون یورو در  ۱۵سال
• نرخ بازگشت داخلي 25/52 :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 7 :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) :شرکت ساپراپارس سرزمین ارس  /آقای سید رحیم حسینی
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس- :
تلفن09147563405 :
فاکس- :
پست الکترونیکیHoseynirahim@yahoo.com :
وب سایت- :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

