
 :نام پزوصه
 ستارٜ ضٟزرٚیاٞا 5ٞتُ 

97تابستان   



 ٘ٛع پزٚصٜ جذیذ

 عزح ٘اْ ضٟز رٚیاٞا ستارٜ 5ٞتُ 

 بخص التصادی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ٌزدضٍزی

 ٘ٛع عزح جذیذ

 تؼذاد فاسٞای اجزا یه فاس

 ٔحُ پیطٟٙادی استمزار عزح ضٟز اصفٟاٖ -استاٖ اصفٟاٖ

 ٘ٛع ٔاِىیت ضٟزداری-دِٚتی

 ٘حٜٛ ٚ ٘ٛع ٚاٌذاری   BOTلزارداد 

 مشخصات کلی پزوصه 



 فعال 11،662

 کطَر اقاهتی تعداد ٍاحدّای
 در حال تاسیس 3،219

  فعال 455
 استاى  اقاهتیتعداد ٍاحدّای 

 در حال تاسیس 89

 داخلی ضة -ًفز400
 گزدضگز   پتاًسیل تعداد جذب

 خارجی ضة-ًفز  50

 اطالعات باسار



 موقعیت پزوصه 



 موقعیت پزوصه 



موقعیت و طزح مفهومی  

 پزوصه 



  بٍ دلیل مجايرت با مزاکش تفزیحی در حال تًسعٍ شُز اصفُان تًاوایی جذب مخاطبان خاص خًد را دارد . 

   بٍ دلیل قزار گیزی در مجايرت ریىگ چُارم شُز ي َمچىیه کمزبىذی شزق، امکان دستزسی بهٍ تمهامی

 . وقاط شُز اصفُان را در حذاقل سمان ممکه دارد

تفزجی وظیز شُز ريیاَا، باغ َای تفزجی پارک شزق   -مجايرت با مزاکش تفزیحی 

امکان ارائٍ تسُیالت يیضٌ شُزداری جُت تکمیل ي راٌ اوذاسی پزيصٌ در حذاقل سمان ممکه 

 مشیت رقابتی پزوصه 



 ٘یاس ٔجٛسٞای ٔٛرد دارد

 ، ٘ظارتی ٚ فزٔا٘ذاراٖ ضٟزستاٖ ٞااخذ ٔٛافمت اِٚیٝ اس دستٍاٜ ٞای اجزایی دارد

 ٔمیاس عزح بشري 

 تأیٗ ٔٛاد اِٚیٝ ٔٛرد ٘یاس ٔحُ استاٖ اصفٟاٖ

  15: فاصّٝ تا خغٛط راٜ آٞٗ
 ویّٛٔتز
 ویّٛٔتز 15: فاصّٝ تا فزٚدٌاٜ

 ویّٛٔتز 1: فاصّٝ تا راٜ سٔیٙی

 دستزسی ٞا

 اضتغاَ پیص بیٙی ضذٜ ٔیشاٖ ٘فز 400

لٛا٘یٗ ٚ بخطٙأٝ ٞای   عبك
ادارٜ وُ ٔیزاث فزٍٞٙی، صٙایغ 

دستی ٚ ٌزدضٍزی استاٖ  
 اصفٟاٖ 

 ضزایظ احزاس ٔتماضیاٖ بزای اجزای پزٚصٜ  

 اطالعات فنی پزوصه 



 ٘زخ تٙشیُ درصذ 15

 ٘زخ افشایص ساال٘ٝ ٞشیٙٝ ٞا   درصذ12

 ٘زخ افشایص ساال٘ٝ درآٔذٞای جا٘بی درصذ 12

 عَٛ دٚرٜ اجزای عزح ساَ 3

 عَٛ دٚرٜ بٟزٜ بزداری ساَ 10

 با٘ه
 ٌذاری ٔستمیٓ داخّی سزٔایٝ

ٚاْ  )تأیٗ ٔاِی خارجی 
 (  خارجی

سزٔایٝ ٌذاری ٔستمیٓ  
 خارجی

 ٔاِی   ٔٙابغ تأیٗ

 مفزوضات ارسیابی اقتصادی

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



 بزنامه فیشیکی پیشنهادی

 سیزسٔیٗ

 ػٙٛاٖ درصذ/ تؼذاد/ ٔساحت

 سغح اضغاَ 80%

 تؼذاد عبمات پارویًٙ 2

 سیزبٙای ٘اخاِص 8,000

 تؼذاد پارویًٙ  320

 عبمٝ ٕٞىف 

 سغح اضغاَ 48%

 درصذ ٔطاػات 50%

 تؼذاد عبمات 1

 سیزبٙای ٘اخاِص 2,400

 تجاری -سیزبٙای خاِص خذٔاتی 1,200

 تؼذاد پارویًٙ ٔٛرد ٘یاس 24

 حیاط ٚ فضای باس  2,600

 عبمٝ اَٚ تا ٞطتٓ

 سغح اضغاَ 48%

 درصذ ٔطاػات 20%

 تؼذاد عبمات 8

 سیزبٙای ٘اخاِص 19,200

 سیزبٙای خاِص اتاق 15,360

 تؼذاد اتاق 384

 عبمٝ ضطٓ

 سغح اضغاَ 48%

 درصذ ٔطاػات 50%

 تؼذاد عبمات 1

 سیزبٙای ٘اخاِص 2,400

 تجاری -سیزبٙای خاِص خذٔاتی 1,200

 تؼذاد پارویًٙ ٔٛرد ٘یاس 48

 (ٔتزٔزبغ)ٔساحت سٔیٗ  5،000



 (ٔیّیارد ریاَ)ٔبّغ  ٘ٛع ٞشیٙٝ

  0.4 ّشیٌِ هقدهاتی

  0.0 ارسش سهیي
ّشیٌِ خدهات طزاحی ٍ ًظارت ًظام هٌْدس ٍ تیوِ 

  31.2 ساختواًی

  0.5 ّشیٌِ اًطعاتات

  0.0 ّشیٌِ عَارض ضْزداری

  424.0 ّشیٌِ ساخت

  5.2 ّشیٌِ هحَطِ ساسی

  240.0 ّشیٌِ تجْیشات

  4.3 ّشیٌِ پیص تیٌی ًطدُ

  706 (هثلیَى ریال)کل ّشیٌِ 

 بزآورد هشینه های ثابت سزمایه گذاری
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 بزآورد درآمذهای سزمایه گذاری

 ٘ٛع درآٔذ 
 ساال٘ٝدرآٔذ 

 (ٔیّیارد ریاَ) 

  319 اتاق

  53 واربزی ٞای جا٘بی

  371 ٔجٕٛع

 384 تؼذاد اتاق

ٔتٛسظ لیٕت اتاق ٞا 
 (ریاَ ٔیّیٖٛ)

3.5 



 ٘ٛع درآٔذ 
 ساال٘ٝدرآٔذ 

 (ٔیّیارد ریاَ) 
 درصذ 

 ٞای جاری  ٞشیٙٝ 
 جاریٔبّغ ٞشیٙٝ ٞای 

 (ٔیّیارد ریاَ) 

  159 %50  319 اتاق

  24 %45  53 واربزی ٞای جا٘بی

  183  371 ٔجٕٛع

 بزآورد هشینه های جاری سزمایه گذاری



 دارایی٘ٛع 
 ثابت 

 ػٕزٔفیذ
 دارایی ثابت 

 بٝ٘یاس ٚ ػذْ ٘یاس 
 سزٔایٝ ٌذاری ٔجذد 

 25 ساختٕاٖ ٞای بتٙی
ػذْ ٘یاس بٝ سزٔایٝ 

 ٌذاری ٔجذد

 10 ٔحٛعٝ ساسی 
٘یاس بٝ سزٔایٝ ٌذاری  

 ٔجذد
  فضایتجٟیشات ٞتُ ٚ 
 پذیزیایی

5 
٘یاس بٝ سزٔایٝ ٌذاری  

 ٔجذد
تجٟیشات سایز واربزی  

 ٞا
10 

٘یاس بٝ سزٔایٝ ٌذاری  
 ٔجذد

 5ساَ  4ساَ  3ساَ  2ساَ  1ساَ  ساَ/ خالصٝ ٞشیٙٝ ٚ درآٔذ

  405  362  323  288  258 سٛد خاِص بٟزٜ بزداری ٚ فزٚش واربزی ٞا

  405  362  323  288  258 سٛد ٘اخاِص

  74  74  74  74  74 جٕغ استٟالن دارایی ٞای ثابت

  332  288  249  215  184 (ٔیّیٖٛ ریاَ)سٛد ٘اخاِص ٔطَٕٛ ٔاِیات 

 %25 %25 %25 %25 %25 درصذ ٔاِیات بز سٛد ٘اخاِص 

  83  72  62  54  46 (ٔیّیٖٛ ریاَ)ٔاِیات بز سٛد ٘اخاِص  

  322  290  261  235  212 (ٔیّیٖٛ ریاَ)سٛد خاِص 

 سال اول بهزه بزداری 5مالی پزوصه در  خالصه عملکزد



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

 24.75% (IRR) ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

 سال ّفتن سزهایِ گذاری (PBP)دوره بازگشت سرمایه  
 تزداری تْزُ سال چْارم

 ارسیابی شاخص های اقتصادی
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  ًقطِ سز تِ سز

 جریان درآمدهای تجمعی جریان هسینه های تجمعی



 َایَشیىٍ تغییز 
 ثابت سزمایٍ گذاری 

 وزخ باسگشت

-20% 30.4% 
-15% 28.8% 
-10% 27.4% 
-5% 26.0% 
0% 24.7% 
5% 23.6% 

10% 22.4% 
15% 21.4% 
20% 20.4% 

 ٘سبت بٝ تغییز ٞشیٙٝ ٞای ثابت سزٔایٝ ٌذاری ٘سبت بٝ تغییز درآٔذٞای حاصُ اس عزح 

 تغییز درآمذَای
 حاصل اس طزح 

 باسگشتوزخ 

-20% 17.5% 
-15% 19.4% 
-10% 21.3% 
-5% 23.1% 
0% 24.7% 
5% 26.4% 

10% 27.9% 
15% 29.4% 
20% 30.8% 

ٝ٘٘سبت بٝ تغییز ٘زخ تٛرْ ساال 

 وزخ باسگشت وزخ تًرم ساالوٍ

6% 18.4% 

8% 20.5% 

10% 22.6% 

12% 24.7% 

14% 26.9% 

16% 29.0% 

18% 31.2% 

 تحلیل حساسیت سزمایه گذاری
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تغییز ٘زخ باسٌطت سزٔایٝ ٘سبت بٝ تغییز ٘زخ 

 تٛرْ ساال٘ٝ
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تغییز ٘زخ باسٌطت سزٔایٝ ٘سبت بٝ تغییز 

 درآٔذٞای حاصُ اس عزح

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

-20% -15% -10% -5% 0 5% 10% 15% 20% 

تغییز ٘زخ باسٌطت سزٔایٝ ٘سبت بٝ تغییز ٞشیٙٝ 

 ٞای عزح


