
 :نام پزوصه
 مزمت ي باسساسی قلؼٍ تاریخی وُچیز

 



 وًع پزيصٌ جذیذ

 پزيصٌ وام ٍ بْساسی للعِ تاریخی ًْچیز هزهت

 بخش اقتصادی گزدضگزی

 وًع پزيصٌ هزهت ٍ تَسعِ

 اس فاس اٍل تَسظ ضْزداری هزهت ضذُ است   بخطی
 تؼذاد فاسَای اجزا دٍ فاس

 .دٍم ًیاسهٌذ هزهت ٍ هماٍم ساسی واهل هی باضذ فاس

 محل پیشىُادی استقزار پزيصٌ ضْزستاى هباروِ -استاى اغفْاى

 وًع مالکیت دٍلتی

 وحًٌ ي وًع ياگذاری   BOTلزارداد 

 مشخصات کلی پزوصه



 اطالعات باسار

 فعال 100
 تعداد واحدهای کشور

 در حال تاسیس 150

  فعال 15
 تعداد واحدهای استان

 در حال تاسیس 5

 داخلی 28،000
 گزدشگز  پتانسیل تعداد جذب

 خارجی 2،000



 موقعیت پزوصه 



 موقعیت پزوصه 



 موقعیت پزوصه 



 ّشار ًفز جوعیت 150ًشدیىی بِ ضْزستاى هباروِ با بیص اس 

هجاٍرت با وارخاًِ فَالد هباروِ ٍ اهىاى پذیزایی ٍ اسىاى هْواًاى 

اًجام بخطی اس هزهت فاس اٍل للعِ تَسظ ضْزداری هباروِ ٍ اهىاى ٍاگذاری بْزُ بزداری در فاس اٍل ٍ سایز فاسّا 

بزگشاری جطي ًَرٍسگاُ در سٌَات گذضتِ در للعِ ٍ استمبال بسیار سیاد ضْزًٍذاى ٍ هسافزاى 

 ُ1895ثبت ضذُ در فْزست آثار هلی با ضوار 

 سالِ 300لذهت تاریخی بیص اس 

ُضاخع ّای هالی هٌاسب پزٍص 

  

 مشیت رقابتی پزوصه 



 :معافيت  اصلي مالياتي 

سال معافيت مالياتي با 5اين طزح اس   31/4/94قانون ماليات هاي مستقيم مصوب  132بز اساس ماده •

بزخهوردار مهي   ( تسليم اظهارنامهه ماليهاتي در موعهق مقهزر    )مكزر 146نزخ صفز منوط به رعايت ماده 

 .باشق

 :ساير معافيت مالياتي

نفز يا بيشتز باشق، اس سال ششم فعاليت به بعق در  50در شزكت هايي كه نيزوي انساني شاغل در آن •

درصق سال قبل با تأييق ادارات كل تعاون، كهار و رفهاه امتعهاعي و     50صورت افشايش نيزو به ميشان 

 .تأمين امتعاعي مي توانق اس معافيت فوق الذكز  در آن سال بزخوردار گزدد

بزابز ميشان سزمايه ثبتي يا پزداخت شقه شزكت باشهق مهي توانهق اس    2چنانچه درآمق مشعول ماليات •

 .درصقي اس درآمق  با نزخ صفز بزخوردار باشق 50معافيت مالياتي 

 

 معافیت ها 



 ویاس مجًسَای مًرد دارد

 ، وظارتی ي فزماوذاران شُزستان َااخذ مًافقت ايلیٍ اس دستگاٌ َای اجزایی دارد

 مقیاس پزيصٌ هتَسظ

 تامیه مًاد ايلیٍ مًرد ویاس محل استاى اغفْاى

 ویلَهتز 10: فاغلِ تا خغَط راُ آّي
 ویلَهتز 80: فاغلِ تا فزٍدگاُ
 ویلَهتز 1/2: فاغلِ تا راُ سهیٌی

 دستزسی َا

 اشتغال پیش بیىی شذٌ میشان ًفز 30

لَاًیي ٍ بخطٌاهِ ّای ادارُ ول   عبك
هیزاث فزٌّگی، غٌایع دستی ٍ  

 گزدضگزی استاى اغفْاى 
 شزایط احزاس متقاضیان بزای اجزای پزيصٌ  

 اطالعات فنی پزوصه



 وزخ تىشیل درغذ 15

 وزخ افشایش ساالوٍ َشیىٍ َا  درغذ12

 وزخ افشایش ساالوٍ درآمذَای جاوبی درغذ 12

 فاس اٍل سال 1
 طًل ديرٌ اجزای پزيصٌ

 فاس دٍم سال 2

 فاس اٍل سال 7
 طًل ديرٌ بُزٌ بزداری

 فاس دٍم سال 15

 باًه
 گذاری هستمین داخلی سزهایِ

 ( ٍام خارجی)تاهیي هالی خارجی 
 سزهایِ گذاری هستمین خارجی

 مالی   مىابغ تامیه

 مفزوضات ارسیابی اقتصادی

 .پزٍصُ ّا تَسظ اضخاظ حمیمی ٍ حمَلی داخلی ٍ خارجی ٍ یا بِ غَرت هطتزن لابل اًجام است



 وضع موجود

 18,300 (متزمزبغ)مساحت سمیه 

 6,000 فاس ايل  

 12,300 فاس ديم

 (متزمزبغ)مساحت  پیشىُادیپزيصٌ  تؼذاد وام کاربزی وًع فاس

 6,000 پذیزایی -الاهتی 1 هسىًَی فاس اٍل

 12,300 پذیزایی -الاهتی 6 هسىًَی فاس دٍم



 بزنامه فیشیکی پیشنهادی

 فاس دٍم فاس اٍل

 ول( هیش/ اتاق) تعذاد ّز ٍاحذ( هیش/ اتاق) تعذاد تعذاد ٍاحذ هیش/ تعذاد اتاق تعذاد ٍاحذ ًَع واربزی

 70 14 5 14 1 اتاق ّای الاهتی

 60 10 6 10 1 رستَراى ٍ فست فَد

 30 5 6 5 1 وافی ضاپ

 30 5 6 5 1 چایخاًِ سٌتی

 14 14 1 0 0 غزفِ غٌایع دستی



 وًع َشیىٍ   وًع فاس
 مساحت

 (متزمزبغ) 
 ياحذمبلغ َز 

 (میلیًن ریال) 
 مبلغ 

 (ریالمیلیارد )

 فاس اٍل
 21 3.5 6,000 ّشیٌِ تىویل هزهت ٍ بْزُ بزداری

42 

 21 7 3,000 تجْیش  

 فاس دٍم  

 308 25 12,300 ّشیٌِ هزهت ٍ بْزُ بزداری

 43 7 6150 تجْیش   412

 62 5 12,300 اًتمال خذهات سیزبٌایی  

 گذاریبزآورد هشینه های ثابت سزمایه 



 وًع کاربزی وًع فاس 
 ساالوٍدرآمذ 

 (میلیًن ریال) 
درصذ َشیىٍ َای جاری اس 

 درآمذ ساالوٍ
 جاریمبلغ َشیىٍ َای 

 (میلیارد ریال) 

 فاس اٍل

  4.4 %50.0  8.8 رستَراى ٍ فست فَد

  0.7 %50.0  1.3 وافی ضاپ

  1.0 %50.0  2.0 چایخاًِ سٌتی

  2.0 %30.0  6.6 اتاق ّای الاهتی

 فاس دٍم

  26.3 %50.0  52.6 رستَراى ٍ فست فَد

  3.9 %50.0  7.9 وافی ضاپ

  5.9 %50.0  11.8 چایخاًِ سٌتی

  9.2 %30.0  30.7 اتاق ّای الاهتی

  53.3  121.6 (هیلیارد ریال)جوع هبلغ 

 .درآمذ حاصل اس غزفٍ َای صىایغ دستی صًرت اجارٌ دیذٌ شذٌ است ي بىابزایه َشیىٍ َای جاری بٍ آن متزتب ومی باشذ

 جاری سزمایه گذاریبزآورد هشینه های 



 درآمذهای سزمایه گذاریبزآورد 

 وًع کاربزی وًع فاس 
 مشتزیانتؼذاد 
 ريساوٍ  

 
 

 استفادٌ اس درصذ 
 ظزفیت اسمی

 

 مشتزیانتؼذاد 
 ساالوٍ  

 وفزقیمت دریافتی اس َز 
 (میلیًن ریال)  

 درآمذ ساالوٍ 
 (میلیًن ریال)

 درصذ
 سًد خالص  

 خالص سًد
 (میلیارد ریال)

 فاس اٍل

  4.4 %50  8,760  0.25  35,040 %80 120 ًفز رستَراى ٍ فست فَد

  0.7 %50  1,314  0.15  8,760 %80 30 ًفز وافی ضاپ

  1.0 %50  1,971  0.15  13,140 %80  45 ًفز چایخاًِ سٌتی

  4.7 %70  6,643  2.00  3,322 %65  14 ًفز/ اتاق  اتاق ّای الاهتی

  0.0 %100  0        0 ٍاحذ غزفِ غٌایع دستی

  10.7    18,688 هبلغ جوع

 فاس دٍم

  26.3 %50  52,560  0.25  210,240 %80  720 ًفز رستَراى ٍ فست فَد

  3.9 %50  7,884  0.15  52,560 %80  180 ًفز وافی ضاپ

  5.9 %50  11,826  0.15  78,840 %80  270 ًفز چایخاًِ سٌتی

  21.5 %70  30,660  2.00  15,330 %60  70 ًفز/ اتاق  اتاق ّای الاهتی

  21.5 %100  21,462        14 ٍاحذ غزفِ غٌایع دستی

  79.1    124,392 هبلغ جوع 



 داراییوًع 
 ثابت  

 ػمزمفیذ
 دارایی ثابت  

 بٍویاس ي ػذم ویاس 
 سزمایٍ گذاری مجذد  

 25 ساختواى ّای بتٌی
 عذم ًیاس بِ 

 گذاری هجذدسزهایِ 

 تجْیشات ّتل ٍ 
 فضای پذیزایی

5 
 بًِیاس 

 سزهایِ گذاری هجذد  
 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  سال/ خالصٍ َشیىٍ ي درآمذ

 156.0 139.3 124.4 111.1 99.2 سَد خالع بْزُ بزداری ٍ فزٍش واربزی ّا

 156.0 139.3 124.4 111.1 99.2 سَد ًاخالع

 28.2 28.2 28.2 28.2 28.2 جوع استْالن دارایی ّای ثابت

 127.9 111.2 96.2 82.9 71.0 (هیلیَى ریال)سَد ًاخالع هطوَل هالیات 

 %25 %25 %25 %25 %25 درغذ هالیات بز سَد ًاخالع 

 32.0 27.8 24.1 20.7 17.8 (هیلیَى ریال)هالیات بز سَد ًاخالع  

 124.1 111.5 100.3 90.3 81.4 (هیلیَى ریال)سَد خالع 

 سال اول بهزه بزداری 5مالی پزوصه در  خالصه عملکزد

فاس ديم 

فاس ايل 
 5سال  4سال  3سال  2سال  1سال  سال/ خالصٍ َشیىٍ ي درآمذ

 18.8 16.8 15.0 13.4 12.0 سَد خالع بْزُ بزداری ٍ فزٍش واربزی ّا

 18.8 16.8 15.0 13.4 12.0 سَد ًاخالع

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 جوع استْالن دارایی ّای ثابت

 13.8 11.8 10.0 8.3 6.9 (هیلیَى ریال)سَد ًاخالع هطوَل هالیات 

 %25 %25 %25 %25 %25 درغذ هالیات بز سَد ًاخالع 

 3.4 2.9 2.5 2.1 1.7 (هیلیَى ریال)هالیات بز سَد ًاخالع  

 15.4 13.9 12.5 11.3 10.2 (هیلیَى ریال)سَد خالع 



 نقدیارزش فعلی جریانان 
 7.9 (NPV( )میلیارد ریال)  

 21.5% (IRR) ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

 سال پنجن سزهایه گذاری (PBP)دوره بازگشت سرمایه  
 بزداری سال چهارم بهزه

 ارسیابی شاخص های اقتصادی

فاس ايل 

فاس ديم 

 نقدی ارزش فعلی جریانان 
 2،226 (NPV( )میلیارد ریال)

 19.5% (IRR) ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

 سال هشتن سزهایه گذاری (PBP)دوره بازگشت سرمایه  
 بزداری سال ششن بهزه
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 سز فاس دومنقطه سزبه 

 جریان درآمدهای تجمعی جریان هسینه تجمعی
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 فاس اولنقطه سزبه سز 

 جریان درآمدهای تجمعی جریان هسینه تجمعی



 تحلیل حساسیت سزمایه گذاری

 ّایّشیٌِ تغییز 
 ثابت سزهایِ گذاری 

ًزخ باسگطت  
 سزهایِ فاس اٍل

ًزخ باسگطت  
 سزهایِ فاس دٍم

-20% 36.2% 29.7% 
-15% 33.8% 28.6% 
-10% 31.5% 27.5% 
-5% 29.5% 26.6% 
0% 27.6% 25.7% 
5% 25.8% 24.9% 
10% 24.2% 24.1% 
15% 22.6% 23.4% 
20% 21.2% 22.7% 

 وسبت بٍ تغییز َشیىٍ َای ثابت سزمایٍ گذاری ٌوسبت بٍ تغییز درآمذَای حاصل اس پزيص 

 تغییز درآهذّای
 حاغل اس پزٍصُ 

ًزخ باسگطت  
 سزهایِ فاس اٍل

ًزخ باسگطت  
 سزهایِ فاس دٍم

-20% 17.0% 20.7% 
-15% 19.8% 22.1% 
-10% 22.5% 23.3% 
-5% 25.1% 24.5% 
0% 27.6% 25.7% 
5% 30.0% 26.8% 
10% 32.3% 27.9% 
15% 34.5% 28.9% 
20% 36.7% 29.9% 

ٍوسبت بٍ تغییز وزخ تًرم ساالو 

 ًزخ تَرم ساالًِ
ًزخ باسگطت  
 سزهایِ فاس اٍل

ًزخ باسگطت  
 سزهایِ فاس دٍم

6% 15.5% 13.3% 

8% 17.5% 15.4% 

10% 19.5% 17.4% 

12% 21.5% 19.5% 

14% 23.5% 21.5% 

16% 25.6% 23.6% 

18% 27.6% 25.7% 
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 تغییز وزخ باسگشت سزمایٍ وسبت بٍ تغییز وزخ تًرم

 فاس دٍم فاس اٍل
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تغییز وزخ باسگشت سزمایٍ وسبت بٍ تغییز 

 درآمذَای حاصل اس سزمایٍ گذاری

 فاس دٍم فاس اٍل
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تغییز وزخ باسگشت سزمایٍ وسبت بٍ تغییزَشیىٍ 

 َای ثابت سزمایٍ گذاری

 فاس دٍم فاس اٍل


