
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندراننسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایرا

 :چکیده طرح

 مشخصات طرح

 احداث و تجهیز  هتل  آپارتمان کیان احمدی عنوان طرح: .1

 گردشگری                                                                                            بخش اقتصادی:  .2 اقامتی و پذیرایی زیر بخش:

 یارائه خدمات اقامتی و گردشگر محصول /خدمت: .3

 :         محل اجرای طرح .4 منطقه آزاد منطقه ویژه اقتصادی  شهرک صنعتی منطقه معمولی 

 شرح مختصر طرح: .5

اقل رویان ،  با درجه پیشنهادی سه ستتار  بته فرتیتت حتد     -متر مربع واقع در شهرستان نور0077این طرح ) هتل و آپارتمان مدرن ( در زمینی به مساحت

خوابه ،رستوران و تروشگا   صنایع دستی ،سالن بازی،انبتار ،امتور اداری و    دوواحد  سوئیت  91هفت واحد سوئیت دو خوابه   ابه ، هفت واحد سوئیت سه خو

 متر مربع در حال اجرا است .1660طبقه باالی همکف با مساحت کل بنا به میزان  6همکف و  -9مدیریت ، در طبقات 

ارزان  بودن مواد  -نزدیک بودن به دریا -حمایت دولت و استانداری از طرحهای مشابه و زیربنایی-نطقه به هتلنیاز شدید م-داشتن برند گردشگری منطقه
پایین بودن ریسک -کاهش نرخ بیکاری در منطق -ارزان بودن زمین و نیروی انسانی در منطقه -اولیه  برای سرمایه گذاران خارجی و اتزایش جذابیت آن

 از مزایای طرح میباشد ی منطقه شمال ایرانداشتن برند گردشگر-پروژ 

 نفر سالیانه   55555 ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   977میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل   .7

 میزان فروش:                 .8

 ) درصد ( %155) درصد (  بازار داخلی  %5بازار خارجی   -

 سال ) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال ( 6ح : مدت زمان اجرای طر .9

 وضعیت پروژه:                 .15

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خیر  

 زمین مورد نیاز تامین شده است؟ - بلی * خیر  

 ؟مجوزهای قانونی) تاسیس , مشارکت خارجی ، محیط زیست ( اخذ شده است - بلی * خیر  

 ؟انعقاد قرارداد باسرمایه گذار داخلی / خارجی - بلی  خیر * 

 ؟انقعاد قرارداد تامین مالی - بلی  خیر * 

 ؟انعقاد قرارداد با پیمانکار داخلی / خارجی - بلی  خیر * 

 دسترسی به زیرساختهای تولید) برق ,آب , تلفن , سوخت و ...( - بلی * خیر  

 فهرست شرکت های سازنده/ فروشنده دانش فنی ماشین آالت و تجهیزات موجود است؟ - بلی * خیر  

 ، انعقاد خرید برای ماشین آالت و تجهیزات و دانش فنی - بلی  خیر * 
 



 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 ، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندرانسازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

 ساختار مالی

 وضعیت منابع مالی : -11

منابع مالی مورد  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

نیاز خارجی 

 )میلیون یورو(

 مورد نیاز کل منابع

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 2228 5 2228 155555 341،643 سرمایه ثابت

 5254 5 5254 155555 5،551 سرمایه متغیر

 2231 5 2231 5 347،194 سرمایه کل

 میلیون یورو 7ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی   -

 میلیون یورو 6.,7لی ارزش تجیهزات و ماشین آالت داخ   -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    میلیون یورو   -

 ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی     میلیون یورو   -

 سال 90میلیون یورو  برای     4.,. (  NPVارزش خالص دارایی )    -

   60%( :    IRRنرخ بازده داخلی )    -

    سال  .(:    PPدوره برگشت سرمایه ) 
 

 اطالعات عمومی

 نوع طرح: -12 تاسیس  تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

 آقای حسین کیان احمدینام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

 نام شرکت:  -

 خرم آباد -رویان -شهرستان نور –مازندران آدرس:   -

 71999091169 کیان احمدی تلفن همراه: - ..769664940فاکس:   -

 ایمیل:     - سایت:وب  -

 :شرکت یساختار قانون - یبخش خصوص - یبخش عموم - ریسا -

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 799) .7..0... – 10..6... – 16..6... – 10..6...تلفن: 

..1600.1- ..160066-  ..160066- .1176.40- .1176.44 – .1176.46  (769) 

   769 – .16000..و  799 -6.761...فکس: 
Website:  www.investin-mz.ir  ,  www.investiniran.ir 

http://www.investin-mz.ir/
http://www.investiniran.ir/

	چکیده طرح:



