
 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

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

 خالصه وضعیت طرح 

 مشخصات طرح

 عباسی مقدم و سید آبادی 1هتل آپارتمان درجه   :عنوان طرح .1

 خدماتی: اقتصادی بخش .2 گردشگری زیر بخش:

 اقامتی و پذیرائی محصول /خدمت: .3

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

  شرح مختصر طرح: .5

متر مربعدارای موافقت اصولی از اداره کل میراث  1111ارتمان درجه در شهرستان بابلسر در نوار ساحلی در زمینی به مساحت پطرح احداث هتل آ

متر مربع در حال اجرا می  11511فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران و پروانه ساختمان صادره از شهرداری بابلسر و بنایی به مساحت 

درصد می  6باشد. این طرح دارای مجموعه واحد های اقامتی، واحد پذیرائی، سرگرمی و استخر می باشد. پیشرفت فیزیکی طرح در حال حاضر 

 باشد.

  

 

 نفر 14444  ظرفیت ساالنه طرح: .6
 

 وضعیت طرح

 )درصد (   144  میزان دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل .7

 میزان فروش:                 .8

  ) درصد (  ..…بازار خارجی محصول   -

         ) از شروع فعالیت ها تا شروع بهره برداری تجاری در سال (سال  1مدت زمان اجرای طرح :  .9

 وضعیت پروژه:                 .11

 امکانسنجی طرح در دسترس است؟ - بلی * خیر  

 تامین شده است؟زمین مورد نیاز  - 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 نیاز  منابع مالی مورد نیاز داخلی شرح

 )میلیون یورو( خارجی

 کل منابع مورد نیاز

 میلیون یورو نرخ ریال میلیون ریال میلیون یورو

 8112 1 8112 151111 1217826 سرمایه ثابت

 1111 1 1111 151111 16144 سرمایه متغیر

 8123 1 8123 151111 1233971 سرمایه کل

 میلیون یورو     ..…   ارزش تجهیزات و ماشین آالت خارجی  -

 میلیون یورو      ..…   ارزش تجیهزات و ماشین آالت داخلی   -

 میلیون یورو         ..…ارزش تکنولوژی و دانش فنی خارجی    -

 میلیون یورو  ..…ارزش تکنولوژی و دانش فنی داخلی    -

 سال         ..…      برای  یورو       ..…( :        NPVارزش خالص دارایی )  -

 % 55/15   ( :      IRRنرخ بازده داخلی )  -

 سال      7:        ( PP )گشت سرمایه ردوره ب -
 

 اطالعات عمومی

   نوع طرح: -12                            تاسیس تکمیل و توسعه 

 مشخصات شرکت:  -

 آقای عباسی مقدم نام فردی که از طرح اطالعات کامل دارد:  -

  نام شرکت: -

 بابلسر : آدرس -

 تلفن:   - 41155171144 تلفن همراه: - فاکس:     -

 ایمیل:      - سایت: وب -

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

 مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی مازندران

 ( 411) 11151141 – 11161117 – 11161116 – 11161115تلفن: 

11167711- 11167766-  11167765- 11145115- 11145111 – 11145116  (451) 

   451 – 11167771و  411 -11161451فکس: 
Website:   www.investin-mz.ir  ,  www.investiniran.ir 

 

  

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



