نام طرح :احداث هتل  5ستاره
بخش

گردشگری

زير بخش

خدمات

خدمات/توليدات

خدمات هتل  5ستاره (اتاق و سوییت) ،رستوران و سفرهخانه سنتی ،خدمات البی
هتل شامل کافیشاپ ،الندری ،سالن کنفرانس ،همایش ،مجتمع تفریحی و خدمات
پارکینگ

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،ورودی شهر تبریز ،محدوده زمینهای پایداری شهر
تبریز ،باغ موزه دفاع مقدس

شرح پروژه

مساحت کل زمين منطقه 7،000 :مترمربع
کل ساختمانسازی در  12طبقه 21،925 :مترمربع
تاسیسات  30،224 :میلیون ریال

ظرفيت توليد ساالنه

هتل  5ستاره 334 :عدد اتاق دو نفره با مساحت متوسط  24مترمربع ،مجموعه
رستورانها :به مساحت  2،900مترمربع و ظرفیت پذیرایی  400نفر ،البی ،تاالر
و کافی شاپ :به مساحت  4،270مترمربع و ظرفیت پذیرایی مجموع ًا 1،000
نفر ،سالن کنفرانس و همایش :مجموع ًا در فضایی به مساحت  1،200مترمربع،
واحدهای تجاری 57 :باب مغازه در فضایی به مساحت  2،280مترمربع ،استخر :به
مساحت  1،000مترمربع ،پارکینگ :با ظرفیت  200اتومبیل در فضایی به مساحت
 2،000مترمربع.

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 100 :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده 80 :درصد بازار خارجي پيش بيني شده 20 :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 3 :سال
وضعيت 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؟ خیر 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
26/367

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

1,336,821

50,700

26/367

0/00

سرمایه در گردش

5,930

50,700

0/117

0/00

0/117

کل سرمایهگذاری

1,342,752

50,700

26/484

0/00

26/484

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 1/38 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 3/33 :میلیون یورو در  15سال
• نرخ بازگشت داخلي 22/56 :درصد
• زمان برگشت سرمایهگذاری اولیه 6/66 :سال از ابتدای دوره ساخت (سه سال ساخت)
• حداقل نرخ سود مورد انتظار 20 :درصد

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :ادارهکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس  /آقای آذریان
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،خیابان استاد معین ،پارک شمیم پایداری
تلفن041 - 33295001 :
فاکس- :
پست الکترونیکی- :
وب سایت- :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

