-1چکیده طرح
معرفي پروژه
 -1عنوان طرح:

منطقه نمونه گردشگری تورامین ایلخچي

 - 2بخش :خدمات
 -3خدمات/تولیدات:

زیر بخش  :گردشگـــــری
سیاحتي  ،اقامتي ،تفریحي ،پذیرایي

 -4محل اجرای طرح:
آذربایجان شرقي ،کیلومتر  22تبریز _ آذرشهر 4 ،کیلومتری شهر ایلخچي ،روبروی ایستگاه راه آهن
 -2شرح پروژه ( زمین  ،ساختمان  ،تاسیسات زیربنایي  ،نحوه تولید و : )...
ایجاد مجتمع گردشگری چند منظوره
 – 6ظرفیت تولید ساالنه :

وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل 100 :درصد
 -8فروش :
 بازار داخلي پیش بیني شده 90 :درصد بازار خارجي پیش بیني شده 10 :درصد – 9کل زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری) 2 :سال
 - 10وضعیت طرح:
 امکانسنجي طرح در دسترس است ؟ بلي زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بلي مجوزهای قانوني (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیطزیست و غیره ) اخذ شده است ؟ بلي قرارداد مشارکت با شریك داخلي یا خارجي منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامین مالي پروژه منعقد شده است ؟ خیر با پیمانکار داخلي یا خارجي قراردادی منعقد شده است ؟ خیر تسهیالت زیربنایي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ بلي فهرستي از دانش فني ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یـا سـازنده محلـول مشـخه شـدهاست؟ خیر
 -قرارداد خرید ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فني منعقد شده است ؟ خیر

ساختار مالي
 -11ساختار مالي:
پول داخلي مورد نیاز
شرح

میلیون ریال

نرخ
برابری

پول

معادل به م.یورو

خارجي
مورد نیاز

کل مبلغ به
میلیون یورو

سرمایه ثابت

100000

-

-

-

-

سرمایه در گردش

100000

-

-

-

-

کل سرمایهگذاری

200000

-

-

-

-

 ارزش ماشینآالت و تجهیزات خارجي: ارزش ماشینآالت و تجهیزات داخلي: ارزش دانش فني و تخللي خارجي: ارزش دانش فني و تخللي داخلي: خاله ارزش فعلي: نرخ بازگشت داخلي: دوره بازگشت سرمایه: -حداقل نرخ سود مورد انتظار:

میلیون یورو
میلیون یورو
میلیون یورو
میلیون یورو
میلیون یورو
 37.04درصد
 2.7سال
 22درصد

اطالعات كلي طرح
 -21نوع طرح:

تاسيس

توسعه و تكميل 

 خالصه وضعيت شركت: نام (اشخاص حقيقي  /حقوقي) :شركت باغ بهشت تبریز  /آقای اشرفي فعاليت جاری شركت- : آدرس- :فاكس- :
 تلفن ثابت142-14421442 :وب سایت- :
پست الكترونيكيsbarancenter@gmail.com :
خصوصي
 ساختار قانوني شركت :دولتي لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكانسنجي طرح 
مجوزهای قانوني (جواز تاسيس ،مجوز سرمایهگذاری خارجي و غيره) 

