-1چکیذه طزح

هٌطقِ ًوًَِ گشدشگشی تَساهیي ایلخچی

ایي هٌطقِ بب ّذف ایجبد سفبُ ٍ جزة گشدشگشاى داخلی ٍ خبسجی ًٍیض اسائِ ی کلیِ اهکبًبت تفشیحی  ،اقبهتی ٍ خذهبتی هبًٌذ
پبسک آبی ،استخش ،سستَساى هلل ،هشکض خشیذ ٍ  ...سبختِ شذُ استّ .وچٌیي بب تَجِ بِ تَسعِ طٌعت گشدشگشی ٍ استقببل
هشتشیبى ٍ هسبفشاى هجوَعِ بب سبخت ّتل پٌج ستبسُ بب کیفتی ببال هَسد ًیبص هی ببشذ .خذهبت قببل اسائِ دس بخش ّتل پٌج
ستبسُ ایي هجوَعِ بِ ششح ریل هی ببشذ
 .1اتبقّبی هجلل دًٍفشُ ٍ سَئیت جْت اسکبى هْوبىّب
 .2سستَساى ایشاًی ،فشًگی ٍ کبفی شبة
 .3تبالس بشای بشگزاسی هشاسن
 .4سبلي کٌفشاًس بشای بشگضاسی ّوبیش ٍ...
 .5خذهبت ٍسصشی شبهل استخش ،بیلیبسد ٍ بذى سبصی
.دٍ طبقِ پبسکیٌگ

استبى آرسببیجبى ششقی  ،کیلَهتش  25تبشیض – آرسشْش  4کیلَهتشی شْش ایلخچی سٍبشٍی ایستگبُ ساُ آّي

هسبحت کل صهیي هٌطقِ ّ 3.5 :کتبس کل هٌطقِ گشدشگشی
صیشبٌبی سَئیت ّب  11200 :هتشهشبع صیشبٌبی سبلي خذهبت ٍسصشی 1400 :هتشهشبع
تئبتش  1400 :هتش هشبع

صیشبٌبی پبسکیٌگ ٍتبسیسبت  2800 :هتشهشبع

صیش بٌبی سستَساى ،تبالس ،آهفی

تبسیسبت  11002 :هیلیَى سیبل

–
اتبق هبی دو نفزه 031 :اتبق 01متزی سوئیت هب 30 :اتبق سَئیت بب هسبحت  70هتش هشبع  ،رستوران هتل :هسبحت 400
هتش هشبع بب ظشفیت 1140پشس غزا دس سٍص سبلن استخز ،بذن سبسی و بیلیبرد :بِ هسبحت  1400هتشهشبع بب ظشفیت 550
ًفش دس سٍص ،تبالس ّتل :بِ هسبحت  500هتش هشبع ٍ ببظشفیت ً 800فش دس سٍص .سبلن آمفی تئبتز :بِ هسبحت  300هتشهشبع بب
ظشفیت ً 400فش دس سٍص ،پبسکیٌگ :بِ هسبحت  2800هتشهشبع دس دٍ طبقِ ٍ ظشفیت  230خَدسٍ .

ٍضعیت پشٍطُ
 -7دستزسی به مواد اولیه مورد نیبس طزح اس داخل %100 :
 -8فزوش:
 ببسار داخلی پیش بینی شذه 80 :دسطذ ببسار خبرجی پیش بینی شذه 20 :دسطذ – 9كل سمبن موردنیبس بزای پزوصه :سه سبل
 - 01وضعیت طزح:
 اهکبى سٌجی طشح دس دستشس است ؟ بله صهیي هَسد ًیبص تْیِ شذُ است ؟ بله هجَصّبی قبًًَی ( جَاص سبخت  ،سْویِ اسصی  ،هحیط صیست ٍ غیشُ ) اخز شذُ است ؟ بله قشاسداد هشبسکت بب ششیك داخلی یب خبسجی هٌعقذ شذُ است ؟ خیز قشاسداد تبهیي هبلی پشٍطُ هٌعقذ شذُ است ؟ خیز بب پیوبًکبس داخلی یب خبسجی قشاسدادی هٌعقذ شذُ است ؟ خیز تسْیالت صیشبٌبیی ( بشق سسبًی ،آة سسبًی هخببشات  ،سَخت  ،جبدُ ٍ غیشُ ) فشاّن شذُ است ؟ بله فْشستی اص داًش فٌی ،تجْیضات ٍ ّوچٌیي ششکتْبی فشٍشٌذُ یب سبصًذُ هحظَل هشخض شذُ است؟ خیز -قشاسداد خشیذ تجْیضات ٍ داًش فٌی هٌعقذ شذُ است ؟ خیز

سبختبس هبلی
 -00سبختبر مبلی:
پول داخلی مورد نیبس

پول خبرجی

كل مبلػ به

هیلیَى سیبل

ًشخ بشابشی

هعبدل بِ م.یَسٍ

مورد نیبس

میلیون یورو

سزمبیه ثببت

466,156

43,560

10.70

0.00

10.70

سزمبیه در گزدش

19,459

43,560

0.45

0.00

0.45

كل سزمبیهگذاری

485,615

-

11.15

0.00

11.15

شزح

نزخ یورو به تبریخ  99/10/07بزابز نزخ آساد بزابز  03،،91ریبل در نظز گزفته شذه است
 -ارسش مبشین آالت و تجهیشات خبرجی:

 1میلیون یورو

 -ارسش مبشین آالت و تجهیشات داخلی:

 05،0میلیون یورو

 -ارسش دانش فنی و تخصصی خبرجی:

 1میلیون یورو

 -ارسش دانش فنی و تخصصی داخلی:

 1میلیون یورو
 8508میلیون یورو در  01سبل

 خبلص ارسش فعلی: -نزخ ببسگشت داخلی:

 3،593درصذ

 -نزخ ببسگشت سزمبیه:

 2.29سبل اس ابتذای دوره بهزه بزداری ( 3سبل سبخت)

 -حذاقل نزخ سود مورد انتظبر:

 %31درصذ

اطالعبت كلی طزح
تبسیس

 -08نوع طزح:

تَسعِ ٍ تکویل

 خالصه وضعیت شزكت :ً -بم ( اشخبص حقیقی  /حقَقی )  :شزكت ببغ بهشت تبزیش

 -فعبلیت جبسی ششکت  :گزدشگزی

 آدسس --: -تلفي ثببت 041-34410441 :

پست الکتشًٍیکی :

--

 -سبختبس قبًًَی ششکت  :دٍلتی

فبکس -- :
ٍة سبیت -- :
خظَطی

لطفبً هستٌذات صیش سا دس طَست اهکبى اسائِ فشهبییذ
هطبلعِ اهکبى سٌجی طشح
هجَصّبی قبًًَی ( جَاص تبسیس  ،هجَص سشهبیِ گزاسی خبسجی ٍ غیشُ)

