-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :کافه رستوران تُرک لند
 - 2بخش :خدمات

زير بخش :خدمات

 -3خدمات/تولیدات :کافه رستوران
 -4محل اجراي طرح :آذربایجانشرقی ،تبریز ،منطقه رشدیه
 -5شرح پروژه (زمين ،ساختمان ،تاسيسات زیربنایی ،نحوه توليد و :)...
آشپزخانه 052 :مترمربع
زمين 0022 :مترمربع با پارکينگ
کل فضا درخت کاری شده با آبشار و حوضچه مصنوعی میباشد.
 – 6ظرفیت تولید ساالنه:
کلبه چوبی 8 :عدد؛ غرفه صنایع دستی 5 :عدد؛ کافیشاپ 08 :مترمربع؛ فست فود 61 :مترمربع؛ آشپزخانه052 :
مترمربع؛ آالچيق 62 :عدد؛ ست ميز و صندلی با چادر 60 :عدد
وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 622 :درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیشبیني شده 622 :درصد بازار خارجي پیشبیني شده 2 :درصد – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) 5 :ماه
 - 11وضعیت طرح:
 امكانسنجی طرح در دسترس است؟ خير زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی مجوزهای قانونی (جواز تاسيس ،سهميه ارزی ،محيطزیست و غيره) اخذ شده است؟ خير قرارداد مشارکت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است؟ خير با پيمانكار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟ خير تسهيالت زیربنایی (برقرسانی ،آبرسانی ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستی از دانش فنی ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شدهاست؟ خير

 قرارداد خرید ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است؟ خيرساختار مالی
 -66ساختار مالی:
پول داخلی مورد نياز
ميليون ریال

نرخ برابری

معادل به ميليون یورو

پول خارجی
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

-

01262

2

2

2

سرمایه در گردش

-

01262

2

2

2

کل سرمایهگذاری

02222

01262

2206

2

2206

شرح

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی- : ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی- : ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی- : ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی: خالص ارزش فعلی: نرخ بازگشت داخلی: دوره بازگشت سرمایه: -روش تأمين مالی :مشارکت

ميليون یورو
ميليون یورو
ميليون یورو
ميليون یورو
ميليون یورو
درصد
سال

اطالعات کلی طرح
 -60نوع طرح:

تاسيس 

توسعه و تكميل 

 خالصه وضعيت شرکت: نام (اشخاص حقيقی  /حقوقی) :آقای محمد گلچين حيدری فعاليت جاری شرکت- : آدرس :آذربایجانشرقی ،تبریز ،منطقه رشدیهفاکس- :
20680518818
 تلفن:وب سایت- :
پست الكترونيكیdiy_h@yahoo.com :
خصوصی
 ساختار قانونی شرکت :دولتی لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكانسنجی طرح
مجوزهای قانونی (جواز تاسيس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غيره)

