نام طرح :هتل  5ستاره
بخش

گردشگری

زير بخش

هتلسازی

خدمات/توليدات

خدماتی رفاهی

محل اجراي طرح

تبریز ،ورودی غربی پارک شمیم پایداری

شرح پروژه

سطح اشغال 50 :درصد
مساحت عرصه 6000 :مترمربع
زیربنای کل 40 :هزار مترمربع
تعداد طبقات 12 :طبقه
توضیح :پروژه به صورت  B.O.Tپیشبینی شده است و امکانات الزم از طرف
شهرداری ،زمین و مجوزهای ساخت ،پروانه و عوارض به عنوان آورده شهرداری
در اختیار سرمایهگذار قرار خواهد گرفت.

ظرفيت توليد ساالنه

-

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)- :
وضعيت طرح:
امكانسنجي طرح در دسترس است؟ در حال مطالعه زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی 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؟ 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
19/72

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

1000000

50700

19/72

0/00

سرمایه در گردش

0/00

50700

0/00

0/00

0/00

کل سرمایهگذاری

1000000

50700

19/72

0/00

19/72

• 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
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :امور سرمایهگذاری و مشارکت های مردمی شهرداری کالنشهر تبریز
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،چایکنار ،باغ صبا ،امور سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری کالنشهر
تبریز
تلفن041 - 35245411 , 35233684 , 35261176 :
فاکس041 - 35234006 41 :
پست الکترونیکیinvestment@tabriz.ir :
وب سایتwww.investment.tabriz.ir :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

