هتل بیمارستان تخصصی
ب ـخ ـ ـ ــش :خدماتی
زیر بخـش- :
خدم ـ ــات :هتل بیمارستان تخصصی
محلاجرا :استان آذربایجان شرقی ،منطقه آزاد ارس
شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و)...
فرآیند ارائه خدمات شــامل پذیرش بیماران از سراســر کشــور و از کشــورهای همســایه و ارائه خدمات بیمارســتان و اقامتی به آنان
می باشد.

ظرفیت
ظرفیت اسمی معادل  ۳۲۰،۹۴۵نفر در سال ،انواع خدمات بیمارستانی و اقامتی
ظرفیت عملی معادل  ۲۵۵،۶۳۶نفر در سال،انواع خدمات بیمارستانی و اقامتی

Sqr/

وضعیت پروژه

 ۱۲،۰۰۰مترمربع

 ۲۱،۸۵۰مترمربع

 ۳۵،۲۵۶میلیون ریال

دسترسی به مواد اولیه

 ٪۶۰خارجی

 % 100داخلی

پیش بینی بازار فروش

 ٪۴۰خارجی

 % ۶0داخلی

زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری) ۲ :سال
وضعیت طرح
امكان سنجی طرح در دسترس است؟
زمین مورد نیاز تهیه شده است؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است؟
قرارداد مشاركت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است؟
قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟
با پیمانكار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟
تسهیالت زیربنایی (برق ،آب ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟
فهرستی از دانش فنی ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شركتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟
قرارداد خرید ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟

مــرکــز خــدمــات ســرمــایــه گـ ــذاری اس ـتــان آذربــای ـجــانشــرقــی
فرصت های سرمایهگذاری استان آذربایجانشرقی

پول داخلی مورد نیاز

ساختار مالی

اطالعات کلی

پول خارجی مورد

میلیون ریال

نرخ برابری

به میلیون یورو

نیاز به میلیون یورو به میلیون یورو

سرمایه ثابت

547،463

33،713

16/24

6/65

22/89

سرمایه در گردش

21،772

33،713

0/65

0/00

0/65

کل سرمایهگذاری

569،235

33،713

16/88

6/65

23/54

ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی

6/65

میلیون یورو

ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی

5/51

میلیون یورو

ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی

-

میلیون یورو

ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی

-

میلیون یورو

خالص ارزش فعلی

8/38

میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری

نرخ بازگشت داخلی

 39/94درصد

دوره بازگشت سرمایه

2/21

سال از ابتدای دوره بهره برداری

حداقل نرخ سود مورد انتظار

30

درصد

نوع طرح

تاسیس

توسعه و تکمیل

ساختار قانونی شرکت

دولتی

خصوصی

خالصه وضعیت شرکت

• QRCODE BUSINESS CARD

!• Scan the code to get our contact details

كل مبلغ

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی)

سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس

فعالیت جاری شركت

-

آذربایجان شرقی ،شهرستان جلفا ،خیابان تیمسار فالحی ،دفتر مرکزی منطقه آزاد ارس

۰۴۱-31352310-11

049-23024952

www.investin-ea.ir

info@investin-ea.ir

