
 :نام پزوصه
 ستارُ سپاّاى ضْز 5ّتل 

97تابستاى   



 ًَع پزٍصُ جذیذ

 عزح ًام ستارُ سپاّاى ضْز 5ّتل 

 بخص التصادی حول ٍ ًمل ٍ گزدضگزی

 ًَع عزح جذیذ

 تؼذاد فاسّای اجزا یه فاس

جذیذ  ضْز -ضْز اصفْاى -استاى اصفْاى
 سپاّاى ضْز

 هحل پیطٌْادی استمزار عزح

 ًَع هالىیت ضْزداری-دٍلتی

 ًحَُ ٍ ًَع ٍاگذاری  BOTلزارداد 

 مشخصات کلی پزوصه 



 فعال 11،662

 تعداد واحدهای اقاهتی کشور
 در حال تاسیس 3،219

  فعال 455
 تعداد واحدهای اقاهتی استان

 در حال تاسیس 89

 داخلی شة -نفز 250
 گزدشگز   پتانسیل تعداد جذب

 خارجی شة -نفز 50

 اطالعات باسار



 موقعیت پزوصه 



 موقعیت پزوصه 



 موقعیت پزوصه 



 موقعیت پزوصه 



 تزافیکی شُز اصفُان 4ي  3دستزسی بٍ ریىگُای 

وشدیکی بٍ ایستگاٌ راٌ آَه اصفُان 

وشدیکی بٍ يريدی بسیار پزتزدد جىًبی شُز اصفُان 

مجايرت با پارک بشرگ سپاَان شُز 

 با سیتی سىتز اصفُان بٍ عىًان بشرگتزیه مجمًعٍ چىذ عملکزدی کشًرمجايرت 

 مشیت رقابتی پزوصه 



 ًیاس هجَسّای هَرد دارد

 ، ًظارتی ٍ فزهاًذاراى ضْزستاى ّااخذ هَافمت اٍلیِ اس دستگاُ ّای اجزایی دارد

 همیاس عزح هتَسظ

 تاهیي هَاد اٍلیِ هَرد ًیاس هحل استاى اصفْاى

  3: فاصلِ تا خغَط راُ آّي
 ویلَهتز
 ویلَهتز 35: فاصلِ تا فزٍدگاُ

 ویلَهتز 1: فاصلِ تا راُ سهیٌی

 دستزسی ّا

 اضتغال پیص بیٌی ضذُ هیشاى ًفز 300

لَاًیي ٍ بخطٌاهِ ّای   عبك
ادارُ ول هیزاث فزٌّگی، صٌایغ 

دستی ٍ گزدضگزی استاى  
 اصفْاى 

 ضزایظ احزاس هتماضیاى بزای اجزای پزٍصُ  

 اطالعات فنی پزوصه 



 ًزخ تٌشیل درصذ 15

 ًزخ افشایص ساالًِ ّشیٌِ ّا   درصذ12

 ًزخ افشایص ساالًِ درآهذّای جاًبی درصذ 12

 عَل دٍرُ اجزای عزح سال 3

 عَل دٍرُ بْزُ بزداری سال 10

 باًه
 گذاری هستمین داخلی سزهایِ

ٍام  )تاهیي هالی خارجی 
 (  خارجی

سزهایِ گذاری هستمین  
 خارجی

 هالی   هٌابغ تاهیي

 مفزوضات ارسیابی اقتصادی

 .پزيصٌ َا تًسط اشخاص حقیقی ي حقًقی داخلی ي خارجی ي یا بٍ صًرت مشتزک قابل اوجام است



 بزنامه فیشیکی پیشنهادی

 سیزسهیي

 ػٌَاى درصذ/ تؼذاد/ هساحت

 سغح اضغال 80%

 تؼذاد عبمات پارویٌگ 2

 سیزبٌای ًاخالص 9,360

 تؼذاد پارویٌگ  250

 عبمِ ّوىف 

 سغح اضغال 60%

 درصذ هطاػات 50%

 سیزبٌای ًاخالص 2,340

 تجاری -سیزبٌای خالص خذهاتی 1,170

 تؼذاد پارویٌگ هَرد ًیاس 23

 حیاط ٍ فضای باس  1,560

 عبمِ اٍل تا پٌجن

 سغح اضغال 60%

 درصذ هطاػات 20%

 سیزبٌای ًاخالص 11,700

 سیزبٌای خالص اتاق 9,360

 تؼذاد اتاق 234

 عبمِ ضطن

 سغح اضغال 60%

 درصذ هطاػات 40%

 سیزبٌای ًاخالص 2,340

 تجاری -سیزبٌای خالص خذهاتی 1,404

 تؼذاد پارویٌگ هَرد ًیاس 56

 (هتزهزبغ)هساحت سهیي  3900



 (هیلیارد ریال)هبلغ  ًَع ّشیٌِ

  0.3 ّشیٌِ همذهاتی

  0.0 ارسش سهیي

ّشیٌِ خذهات عزاحی ٍ ًظارت ًظام هٌْذس ٍ بیوِ  
 ساختواًی

22.1  

  0.5 ّشیٌِ اًطؼابات

  0.0 ّشیٌِ ػَارض ضْزداری

  295.6 ّشیٌِ ساخت

  3.1 ّشیٌِ هحَعِ ساسی

  163.8 ّشیٌِ تجْیشات

  3.0 ّشیٌِ پیص بیٌی ًطذُ

  488 ّشیٌِول 

 بزآورد هشینه های ثابت سزمایه گذاری
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 جوغ بٌذی ّشیٌِ ّای ثابت سزهایِ گذاری



 بزآورد درآمذهای سزمایه گذاری

 ًَع درآهذ 
 ساالًِدرآهذ 

 (هیلیارد ریال) 

  194 اتاق

  32 واربزی ّای جاًبی

  226 هجوَع

 234 تؼذاد اتاق

هتَسظ لیوت اتاق ّا  
 (ریال هیلیَى)
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 ًَع درآهذ 
 ساالًِدرآهذ 

 (هیلیارد ریال) 
 درصذ 

 ّای جاری  ّشیٌِ 
 جاریهبلغ ّشیٌِ ّای 

 (هیلیارد ریال) 

  97 %50  194 اتاق

  14 %45  32 کاربزی َای جاوبی

  112  226 مجمًع

 بزآورد هشینه های جاری سزمایه گذاری



 داراییًَع 
 ثابت  

 ػوزهفیذ
 دارایی ثابت  

 بًِیاس ٍ ػذم ًیاس 
 سزهایِ گذاری هجذد  

 25 ساختواى ّای بتٌی
ػذم ًیاس بِ سزهایِ گذاری 

 هجذد

 10 هحَعِ ساسی 
ًیاس بِ سزهایِ گذاری 

 هجذد
 فضایتجْیشات ّتل ٍ 
 پذیزیایی

5 
ًیاس بِ سزهایِ گذاری 

 هجذد

 10 تجْیشات سایز واربزی ّا
ًیاس بِ سزهایِ گذاری 

 هجذد

 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  سال/ خالصِ ّشیٌِ ٍ درآهذ

ّا سَد خالص بْزُ بزداری ٍ فزٍش واربزی 
 (هیلیارد ریال)

157  176  197  221  247  

  247  221  197  176  157 (هیلیارد ریال)ًاخالص سَد 

  51  51  51  51  51 (هیلیارد ریال)ثابت جوغ استْالن دارایی ّای 

  196  170  146  125  106 (ریالهیلیارد )سَد ًاخالص هطوَل هالیات 

 %25 %25 %25 %25 %25 درصذ هالیات بز سَد ًاخالص 

  49  42  37  31  27 (هیلیارد ریال)هالیات بز سَد ًاخالص  

  198  178  160  145  130 (هیلیارد ریال)سَد خالص 

 سال اول بهزه بزداری 5مالی پزوصه در  خالصه عملکزد



 153 (NPV( )میلیارد ریال)نقدی ارزش فعلی جریانان 

 21.7% (IRR) ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

 سال هفتن سزهایه گذاری (PBP)دوره بازگشت سرمایه  
 تزداری سال چهارم تهزه
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  ًمغِ سز بِ سز

 جزیان درآمذَای تجمعی جزیان َشیىٍ َای تجمعی

 ارسیابی شاخص های اقتصادی



 َایَشیىٍ تغییز 
 ثابت سزمایٍ گذاری 

 وزخ باسگشت

-20% 27.1% 
-15% 25.6% 
-10% 24.2% 
-5% 22.9% 
0% 21.7% 
5% 20.5% 
10% 19.5% 
15% 18.5% 
20% 17.5% 

 ًسبت بِ تغییز ّشیٌِ ّای ثابت سزهایِ گذاری ًسبت بِ تغییز درآهذّای حاصل اس عزح 

 تغییز درآمذَای
 حاصل اس طزح 

 باسگشتوزخ 

-20% 14.7% 
-15% 16.6% 
-10% 18.4% 
-5% 20.1% 
0% 21.7% 
5% 23.2% 
10% 24.7% 
15% 26.1% 
20% 27.5% 

ًًِسبت بِ تغییز ًزخ تَرم ساال 

 وزخ باسگشت وزخ تًرم ساالوٍ

6% 15.5% 

8% 17.5% 

10% 19.6% 

12% 21.7% 

14% 23.7% 

16% 25.8% 

18% 27.9% 

 تحلیل حساسیت سزمایه گذاری
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 درآهذّای حاصل اس عزح
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 تَرم ساالًِ
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