معرفی پروژه

عىىان :مىطقه گردشگری سهىالن در مهاباد

بـخــش :خذمات
زیربخش :گشدشگشی
خذمات/تىلیذات :خذمات سعتىسان و کافی شاپ ،اجاسه غشفه صىایع دعتی ،اعب عىاسی و صمیه باصی کىدکان
محلاجرا :اعتان آرسبایجان غشبی– مىطقه گشدشگشی عهىالن دس مهاباد
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه:
احذاث غشفه صىایع دعتی ،سعتىسان ،کافی شاپ ،اعب عىاسی و صمیه باصی کىدکان

ظرفیت:

سعتىسان :داسای  02عذد میض  6وفشه به ظشفیت  082,2پشط دس سوص .کافی شاپ :داسای  02عذد میض  4وفشه به ظشفیت
اعمی 642وفش دس سوص .غشفههای صىایع دعتی :تعذاد  01عذد غشفه صىایع دعتی بشای اجاسه به متقاضیان .صمیه اعب
عىاسی :یک صمیه اعب عىاسی با  02اعب که سوصاوه قادس به اسائه خذمت به  12وفش میباشذ .صمیه باصی کىدکان :یک
صمیه باصی به مغاحت  012متش مشبع به ظشفیت  012وفش دس سوص.

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

0درصد خارجی

100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 5.1عال

وضعیت طرح:







وجىد امکانعىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای قاوىوی (جىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،محیطص یغت)... ،
اوعقاد قشاسداد با عشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعقاد قشاسداد تأمیه مالی






اوعقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،آب ،مخابشات ،عىخت ،جاده )...
وجىد فهشعت ششکتهای عاصوذه  /فشوشىذه داوش فىی ماشیهآالت و تجهیضات
اوعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماشیهآالت و تجهیضات و داوش فىی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

008,22

91825,

2.12

2.22

2.12

سرمایه در گردش

985,,

91825,

2.20

2.22

2.20

سرمایه کل

018522

-

2.10

2.22

2.10

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

2.02

میلیىن سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

2.04

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

01.12

دسصذ

مذت بازگشت سرمایه:

 1عال و  4ماه

 بخش دولتی

 بخش غیشدولتی

اداسه کل میشاث فشهىگی ،صىایع دعتی و گشدشگشی اعتان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،خیابان شهیذ بهشتی (داوشکذه) ،مىصه اسومیه

299-9994,415

299-99909522

www.urmiachto.ir

info@urmiachto.ir

کل مىابع مىردویاز

