
 :نام پزوصه
 ستارٜ آبطار 5ٞتُ 

97تابستاٖ   



 ٘ٛع پزٚصٜ جذیذ

 عزح ٘اْ ستارٌ آبشار 5َتل 

 بخص التصادی حمل ي ومل ي گزدشگزی

 ٘ٛع عزح جذیذ

 تؼذاد فاسٞای اجزا یه فاس

 شُز اصفُان -استان اصفُان
ٔحُ پیطٟٙادی استمزار  

 عزح

 ٘ٛع ٔاِىیت شُزداری-ديلتی

 ٘حٜٛ ٚ ٘ٛع ٚاٌذاری   BOTلزارداد 

 مشخصات کلی پزوصه 



 فعال 11،662

 تعداد ٍاحدّای اقاهتی کطَر
 در حال تاسیس 3،219

  فعال 455
 تعداد ٍاحدّای اقاهتی استاى

 در حال تاسیس 89

 داخلی ضة -ًفز1000
 گزدضگز   پتاًسیل تعداد جذب

 خارجی ضة -ًفز200

 اطالعات باسار



 موقعیت پزوصه 



 موقعیت پزوصه 



 موقعیت و طزح مفهومی پزوصه 



 موقعیت پزوصه 



   ایه َتل در بافت جذیذ شُز ي در محًر تًسعٍ شزق اصفُان لزار گزفتٍ است 

  دستزسی سزیع ي آسان بٍ ریىگ سًم ي چُارم اصفُان ي ومزبىذی شزق اصفُان ي َمچىیه مجايرت باا

 پل در حال مطالعٍ بز ريی ريدخاوٍ سایىذٌ ريد

 ي سىًت مًجاًد باٍ دير اس َیااًَ ي تزافیاه مىااکك مزواشی شاُز ي امىاان اساتزاحت وامال           آرامش

 گزدشگزان

ٌيجًد ولیٍ خذمات مزتبط شُزی در مجايرت پزيص 

 مشیت رقابتی پزوصه 



 ٘یاس ٔجٛسٞای ٔٛرد دارد

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

 ٞا

 ٔمیاس عزح بشري

 تأیٗ ٔٛاد اِٚیٝ ٔٛرد ٘یاس ٔحُ استاٖ اصفٟاٖ

 10: فاصّٝ تا خغٛط راٜ آٞٗ
 ویّٛٔتز
 ویّٛٔتز 20: فاصّٝ تا فزٚدٌاٜ

 ویّٛٔتز 2: فاصّٝ تا راٜ سٔیٙی

 دستزسی ٞا

 اضتغاَ پیص بیٙی ضذٜ ٔیشاٖ ٘فز 300

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 17

 با٘ه
 ٌذاری ٔستمیٓ داخّی سزٔایٝ

 ( ٚاْ خارجی)تأیٗ ٔاِی خارجی 
 سزٔایٝ ٌذاری ٔستمیٓ خارجی

 ٔاِی  ٔٙابغ تأیٗ

 مفزوضات ارسیابی اقتصادی

 .پزيصٌ َا تًسط اشخاص حمیمی ي حمًلی داخلی ي خارجی ي یا بٍ صًرت مشتزن لابل اوجام است



 بزنامه فیشیکی پیشنهادی

 سیزسٔیٗ

 ػٙٛاٖ درصذ/ تؼذاد/ ٔساحت

 سغح اضغاَ 70%

 تؼذاد عبمات پارویًٙ 2

 سیزبٙای ٘اخاِص 28,000

 تؼذاد پارویًٙ  1,120

 عبمٝ ٕٞىف ٚ اَٚ

 سغح اضغاَ 40%

 درصذ ٔطاػات 50%

 تؼذاد عبمات 2

 سیزبٙای ٘اخاِص 16,000

 تجاری -سیزبٙای خاِص خذٔاتی 8,000

 تؼذاد پارویًٙ ٔٛرد ٘یاس 160

 حیاط ٚ فضای باس  4,000

 عبمٝ دْٚ تا ٞطتٓ

 سغح اضغاَ 40%

 درصذ ٔطاػات 40%

 تؼذاد عبمات 7

 سیزبٙای ٘اخاِص 56,000

 سیزبٙای خاِص اتاق 33,600

 تؼذاد اتاق 840

 عبمٝ ضطٓ

 سغح اضغاَ 40%

 درصذ ٔطاػات 40%

 تؼذاد عبمات 1

 سیزبٙای ٘اخاِص 8,000

 تجاری -سیزبٙای خاِص خذٔاتی 4,800

 تؼذاد پارویًٙ ٔٛرد ٘یاس 96

 (ٔتزٔزبغ)ٔساحت سٔیٗ  20،000



 (ٔیّیارد ریاَ)ٔبّغ  ٘ٛع ٞشیٙٝ

  1.6 ّشیٌِ هقدهاتی

  0.0 ارسش سهیي

ّشیٌِ خدهات طزاحی ٍ ًظارت ًظام هٌْدس ٍ تیوِ 
  105.3 ساختواًی

  0.5 ّشیٌِ اًطعاتات

  0.0 ّشیٌِ عَارض ضْزداری

  1,424.0 ّشیٌِ ساخت

  8.0 ّشیٌِ هحَطِ ساسی

  800.0 ّشیٌِ تجْیشات

  14.3 ّشیٌِ پیص تیٌی ًطدُ

  2,354 (هثلیَى ریال)کل ّشیٌِ 

 بزآورد هشینه های ثابت سزمایه گذاری
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 جٕغ بٙذی ٞشیٙٝ ٞای ثابت سزٔایٝ ٌذاری



 بزآورد درآمذهای سزمایه گذاری

 ٘ٛع درآٔذ 
 ساال٘ٝدرآٔذ 

 (ٔیّیارد ریاَ) 

  797 اتاق

  131 واربزی ٞای جا٘بی

  929 ٔجٕٛع

 840 تؼذاد اتاق

ٔتٛسظ لیٕت اتاق ٞا 
 (ریاَ ٔیّیٖٛ)

4 



 ٘ٛع درآٔذ 
 ساال٘ٝدرآٔذ 

 (ٔیّیارد ریاَ) 
 درصذ 

 ٞای جاری  ٞشیٙٝ 
 جاریٔبّغ ٞشیٙٝ ٞای 

 (ٔیّیارد ریاَ) 

  399 %50  797 اتاق

واربزی ٞای  
 جا٘بی

131  45% 59  

  458  929 ٔ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

 10 تجٟیشات سایز واربزی ٞا
٘یاس بٝ سزٔایٝ ٌذاری 

 ٔجذد

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

  1,013  905  808  721  644 سٛد خاِص بٟزٜ بزداری ٚ فزٚش واربزی ٞا

  1,013  905  808  721  644 سٛد ٘اخاِص

  246  246  246  246  246 جٕغ استٟالن دارایی ٞای ثابت

  767  659  562  475  398 (ٔیّیٖٛ ریاَ)سٛد ٘اخاِص ٔطَٕٛ ٔاِیات 

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

  192  165  140  119  100 (ٔیّیٖٛ ریاَ)ٔاِیات بز سٛد ٘اخاِص  

  821  740  667  602  544 (ٔیّیٖٛ ریاَ)سٛد خاِص 

 سال اول بهزه بزداری 5مالی پزوصه در  خالصه عملکزد



 1،372 (NPV( )هیلیارد ریال)ًقدی ارسش فعلی جزیاًاى 

 22.8% (IRR) ساالًًِزخ تاسگطت سزهایِ 

 سال ّطتن سزهایِ گذاری (PBP)دٍرُ تاسگطت سزهایِ  
 تزداری سال پٌجن تْزُ
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  ٘مغٝ سز بٝ سز

 جزیان درآمذَای تجمعی جزیان َشیىٍ َای تجمعی

 ارسیابی شاخص های اقتصادی



 َایَشیىٍ تغییز 
 ثابت سزمایٍ گذاری 

 وزخ باسگشت

-20% 27.2% 
-15% 26.0% 
-10% 24.8% 
-5% 23.8% 
0% 22.8% 
5% 21.9% 

10% 21.0% 
15% 20.2% 
20% 19.5% 

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

 تغییز درآمذَای
 حاصل اس کزح 

 باسگشتوزخ 

-20% 17.2% 
-15% 18.8% 
-10% 20.2% 
-5% 21.5% 
0% 22.8% 
5% 24.0% 

10% 25.2% 
15% 26.4% 
20% 27.5% 

ٝ٘٘سبت بٝ تغییز ٘زخ تٛرْ ساال 

 وزخ باسگشت وزخ تًرم ساالوٍ

6% 16.5% 

8% 18.6% 

10% 20.7% 

12% 22.8% 

14% 24.9% 

16% 27.0% 

18% 29.1% 

 تحلیل حساسیت سزمایه گذاری
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تغییز ٘زخ باسٌطت سزٔایٝ ٘سبت بٝ تغییز 

 درآٔذٞای حاصُ اس عزح
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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 ٞشیٙٝ 

 ٞای عزح


