-1چکیسٌ طرح

هٌطقِ ًوًَِ گشدضگشی جضیشُ اسالهی اسکَ

احساث مجمًعٍ تفریحی  ،رستًران ،ساله چىسمىظًرٌ (فًتبال ي يالیبال ي بسکتبال) .پیست زيچرذٍ
سًاری .استرر ،متل ي پیىت بال

 -3خذهات/تَليذات:
خذهات اجاسُ اتاق ّای هتل– خذهات سستَساى  -خذهات دٍچشخِ سَاسی– بَفِ تٌقالت  -استخش– خذهات سالي
چٌذهٌظَسُ – خذهات پيٌت بال

استاى آرسبایجاى ضشقی  ،جادُ هياًگزس تبشیض – اسٍهيِ – کيلَهتش  12اساضی سٍستای خَسخَس

هساحت کل صهيي هٌطقِ ّ 6 :کتاس اص ّ250کتاس کل هٌطقِ گشدضگشی
صیشبٌای استخش1000 :هتشهشبع
صیش بٌای سستَساى  500 :هتش هشبع

صیشبٌای هتل  2000 :هتشهشبع

صیشبٌای سالي چٌذهٌظَسُ1000 :هتشهشبع صیش بٌای سالي پيٌت بال  1000 :هتش هشبع
تاسيسات  11577 :هيليَى سیال

–
متل ي کلبٍ چًبی 40 :عذد سَئيت با هساحت ّش کذام  50هتش هشبع  ،رستًران هساحت  500هتش هشبع ساله
چىسمىظًرٌ :بِ هساحت 1000هتشهشبع پیست زيچرذٍ سًاری :بِ طَل  1کيلَهتش استرر :بِ هساحت 1000هتشهشبع
بًفٍ  3 :عذد بَفِ ساله پیىت بال  1000 :هتش هشبع

ٍضعيت پشٍطُ
 -7زسترسی بٍ مًاز ايلیٍ مًرز ویاز طرح از زاذل %100 :
 -8فريش:
 بازار زاذلی پیص بیىی ضسٌ 100 :دسغذ -بازار ذارجی پیص بیىی ضسٌ 0 :دسغذ

 – 9کل زمان مًرزویاز برای پريشٌ :زي سال
 - 10يضعیت طرح:
 اهکاى سٌجی طشح دس دستشس است ؟ ذیر صهيي هَسد ًياص تْيِ ضذُ است ؟ بلٍ هجَصّای قاًًَی ( جَاص ساخت  ،سْويِ اسصی  ،هحيط صیست ٍ غيشُ ) اخز ضذُ است ؟ بلٍ قشاسداد هطاسکت با ضشیك داخلی یا خاسجی هٌعقذ ضذُ است ؟ ذیر قشاسداد تاهيي هالی پشٍطُ هٌعقذ ضذُ است ؟ ذیر با پيواًکاس داخلی یا خاسجی قشاسدادی هٌعقذ ضذُ است ؟ ذیر تسْيالت صیشبٌایی ( بشق سساًی ،آب سساًی هخابشات  ،سَخت  ،جادُ ٍ غيشُ ) فشاّن ضذُ است ؟ بلٍ فْشستی اص داًص فٌی ،تجْيضات ٍ ّوچٌيي ضشکتْای فشٍضٌذُ یا ساصًذُ هحػَل هطخع ضذُ است؟ ذیر -قشاسداد خشیذ تجْيضات ٍ داًص فٌی هٌعقذ ضذُ است ؟ ذیر

ساختاس هالی
 -11ساذتار مالی:
پَل داخلی هَسد ًياص
میلیًن ریال

ورخ برابری

معازل بٍ م.یًري

پَل خاسجی
هَسد ًياص

کل هبلغ بِ
هيليَى یَسٍ

سشهایِ ثابت

139,452

43,560

3.20

0.00

3.20

سشهایِ دس گشدش

6,036

43,560

0.14

0.00

0.14

کل سشهایِگزاسی

145,488

-

3.34

0.00

3.34

ضشح

ورخ یًري بٍ تارید  96/04/17برابر ورخ آزاز برابر  43،560ریال زر وظر گرفتٍ ضسٌ است.
 -ارزش ماضیه آالت ي تجُیسات ذارجی:

 0میلیًن یًري

 -ارزش ماضیه آالت ي تجُیسات زاذلی:

 0.21میلیًن یًري

 -ارزش زاوص فىی ي ترصصی ذارجی:

 0میلیًن یًري

 -ارزش زاوص فىی ي ترصصی زاذلی:

 0میلیًن یًري

 -ذالص ارزش فعلی:

 0.66میلیًن یًري زر  10سال

 -ورخ بازگطت زاذلی:

 35.19زرصس

 -ورخ بازگطت سرمایٍ:

 2.842سال از ابتسای زيرٌ بُرٌ برزاری (زي سال ساذت)

 -حساقل ورخ سًز مًرز اوتظار:

 %30زرصس

اطالعات کلی طرح
 -12وًع طرح:

تاسيس

تَسعِ ٍ تکويل

 ذالصٍ يضعیت ضرکت : ًام ( اضخاظ حقيقی  /حقَقی )  :ضرکت تًسعٍ گرزضگری طلًع آشر فعاليت جاسی ضشکت  :گرزضگری آدسس  :تبریس ،يلیعصر ،ذیابان فريغی ،کًچٍ ًَمه ،پالک  ،24طبقٍ 1 -تلفي ثابت 041-33272628 :

فاکس -- :

تلفي ّوشاُ( 09121119684 :آقای عبسالُیان مسیر ضرکت)
پست الکتشًٍيکیinfo@shanliisland.com :

 -ساختاس قاًًَی ضشکت  :دٍلتی

ٍب سایت www.shanliisland.com :

خػَغی

لطفاً هستٌذات صیش سا دس غَست اهکاى اسائِ فشهایيذ
هطالعِ اهکاى سٌجی طشح
هجَصّای قاًًَی ( جَاص تاسيس  ،هجَص سشهایِ گزاسی خاسجی ٍ غيشُ)

