
:نام پروژه
تابسایت تفریحی گردشگری آف–سنجی فنی امکان

97پاییز 



جديد نوع پروژه

سايت تفريحی گردشگری آفتاب-فنی  امکان سنجی طرحنام

گردشگری-خدماتی بخش اقتصادی

و بهره برداریاحداث نوع طرح

تعداد فازهای اجرا

ضلع غربی حسین آباد جنب امامزاده شاهزاده حیدر-هرند 
محل پیشنهادی استقرار 

طرح

شهرداری نوع مالکیت

2000000 (عمتر مرب)مورد نیاز زمین

مدنی نحوه و نوع واگذاری 

مشخصات کلی پروژه



مجوز سرمایه گذاری خارجی-1
پروانه ساخت-2
پایان کار-3

نیازمجوزهای مورد

دارد
، نظارتی و موافقت اولیه از دستگاه های اجرایی
فرمانداران شهرستان ها

داخل تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

-: فاصله تا خطوط راه آهن
-: فاصله تا فرودگاه

:فاصله تا راه زمینی
دسترسی هاوضعیت 

گاز   تلفن      اينترنت * برق*آب  ساختهازیر

نیروی انسانی درصورت احداث کامل50 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

شرایط احراز متقاضیان برای اجرای پروژه  

اطالعات فنی پروژه



وضعيت ظرفيت فعال و در حال ساخت

فعال
تعداد واحدهای کشور

در حال تاسیس

فعال
تعداد واحدهای استان

در حال تاسیس

داخلی
ر  گردشگپتانسیل تعداد جذب

خارجی



کیلومتری35مرکز گردشگری ورزنه در 

(مزيت رقابتي ) رقبا و فرصت هاي موجود   



ن آن موجود با توجه به اینکه شهر هرند در مسیر شاهراه ترانزیت اصفهان قرار گرفته و بناهای تاریخی ای که در بط

هر یک  می باشد و همچنین استفاده از ظرفیت های گردشگری شهرهای اطراف به این نتیجه می رسیم که این ش

زی جهت قطب فرهنگی، تفریحی، گردشگری از لحاظ جاذبه های توریستی می باشد و از این طریق می توان مرک

این  و سایت مورد نظر برای. گردشگری توریستی، تفریحی برای گردشگران داخلی و خارجی در نظر گرفت

ت مؤثر مجموعه در نزدیکی قلعه ای تاریخی و برج کبوتر خانه قرار گرفته که از لحاظ دید بصری  و جذب توریس

می باشد و در مجاورت آن مزرعه ای قرار دارد که جهت تلطیف و تازگی هوا  و فضای اطراف و القای فضای 

برای که در کل می توان گفت که این مجموعه گردشگری، مرکزی. ارگانیک زندگی بسیار با اهمیت می باشد

.درآمدزایی، اشتغال زایی و در نهایت قطب اقتصادی برای استان اصفهان و بخصوص شهر هرند می باشد

توضيحات طرح



نرخ تنزیل

میلیارد ريال500 (میلیارد ریال)براورد ریالی طرح 

نفر گردشگر  200روزانه  ظرفیت اسمی

سال3 طول دوره اجرای طرح

سال30 طول دوره بهره برداری

مشترک  خارجی ●داخلی  گذارسرمایه

بانک 

گذاری مستقیم داخلی  سرمايه

(  وام خارجی)تامین مالی خارجی 

سرمايه گذاری مستقیم خارجی  

مالی  منابع تامین

مفروضات ارزیابی اقتصادی


