
:نام پروژه
اصفهان-مجتمع بین راهی سطح یک آزادراه نطنز



جدید نوع پروژه

اصفهان-مجتمع بین راهی آزادراه نطنز پروژهنام

خدماتی-گردشگری بخش اقتصادی

مترمربع65،000 مساحت

جدید نوع پروژه

یک فاز تعداد فازهای اجرا

سال2 طول دوره اجرای پروژه  

سال10 طول دوره بهره برداری پروژه 

برخوار و میمه شهرستان های پیشنهادی

اصفهان -آزادراه نطنزمجاورت
اهکیلومتر قبل از کاروانسرای مادرش20

محل پیشنهادی استقرار پروژه

دولتی نوع مالکیت

ساله99اجاره  نحوه و نوع واگذاری  

مشخصات کلی پروژه



اطالعات بازار

651 فعال

تعداد واحدهای کشور
0

43 در حال تاسیس

55 فعال

3 در حال تاسیس تعداد واحدهای استان

نفر روزانه624 داخلی
گردشگر پتانسیل تعداد جذب

نفر 0 خارجی



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



 اصفهان-نطنز-باالی محور آزادراهی کاشانترافیک

جنوب کشور-قرارگیری در مسیر ترانزیت شمال

امکان ایجاد پارکینگ های شبانه روزی و کاربریهای مرتبط با وسایل نقلیه سنگین

    ود امکان سرویس دهی به ترافیک عبوری به سمت غرب اصفهان و استانهای جنوب غربی بهه دلیهل عهدج وجه

نمونه مشابه در فواصل نزدیک

 بانکیامکان دریافت تسهیالت

شاخص های مالی مناسب پروژه

مزیت رقابتی پروژه 



دارد نیازمجوزهای مورد

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

بزرگ مقیاس پروژه

استان اصفهان تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

کیلومتر125: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر100: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر1: فاصله تا راه زمینی
دسترسی ها

نفر80 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

قوانین و بخشنامه های اداره کل  طبق
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  

اصفهان
شرایط احراز متقاضیان برای اجرای پروژه  

اطالعات فنی پروژه



درصد15 نرخ تنزیل

درصد12 نرخ افزایش ساالنه هزینه ها

درصد12 نرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانبی

سال2 طول دوره اجرای پروژه

سال10 طول دوره بهره برداری

بانک
گذاری مستقیم داخلیسرمایه

( وام خارجی)تامین مالی خارجی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مالی  منابع تامین

مفروضات ارزیابی اقتصادی

.پروژه ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و یا به صورت مشترک قابل انجام است



(  مترمربع)مساحت تعدادنوع کاربریبرنامه فیزیکی پیشنهادی

1450سرویس بهداشتی
1300نمازخانه

1400واحد کمک های اولیه و درمانی
111,000خیابان های داخلی محوطه

123,000فضای سبز درختکاری و آبنما
1300(موتورخانه)تاسیسات 

150واحد اطالع رسانی و هواشناسی و انتظامات
3208,000پارکینگ وسائط نقلیه سبک و سنگین

13,000باند هلیکوپتر
11,100فضای اداری و خوابگاه کارکنان

120اتاق کودک و مادر
14,500جایگاه سوخت

21,000خدمات خودرویی، تعمیرگاه و امداد خودرو
11,000رستوران

1500فست فود و چایخانه
10150(بزرگ و کوچک)فروشگاه ها 

12400(صنایع دستی و محصوالت بومی)بازارچه محلی 
13,100محل بازی کودکان 

1200بانک
150خدمات بیمه ای

151,100سوییت  -متل
59,620مجموع



اریگذبرآورد هزینه های ثابت سرمایه 
(میلیارد ریال)مبلغ نوع هزینه

0.00هزینه خرید زمین

1.30هزینه مقدماتی

0.00هزینه خدمات طراحی و نظارت 

20.00هزینه انتقال خدمات زیربنایی و انشعابات

177.40هزینه ساخت 

60.94هزینه تجهیز

0.00هزینه عوارض شهرداری

259.64(میلیون ریال)جمع کل مبلغ 

ساله به 99زمین پروژه به صورت اجاره 
.سرمایه گذار واگذار می شود
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پروژهجمع بندی هزینه های ثابت اجرای 



جاری سرمایه گذاریبرآورد هزینه های 

هزینه نوع
نوع کاربری

درآمد ساالنه  
(میلیارد ریال)

هایدرصد هزینه 
بهره برداری

جاری ساالنه مبلغ هزینه های 
(میلیارد ریال)

داریهزینه های بهره بر
کاربری های پروژه

 23%50.0 45.6رستوران 

 18%50.0 36.4فست فود

 88%97.0 91.1جایکاه سوخت

 2%30.0 6.4متل

 131 179.5جمع

نوع هزینه
مبلغ هزینه های جاری ساالنه 

(میلیارد ریال)

2اجاره زمین پروژه

133(ریالمیلیارد)کل هزینه جاری ساالنه 



مشتریان برآورد 

96260میزان متوسط تردد ساعتی محور در سال 

976240میزان متوسط تردد روزانه محور در سال 

%10درصد جذب سفر در مجتمع خدمات بین راهی

624میزان جذب سفر در مجتمع خدمات بین راهی

624تعداد وسیله نقلیه جذب شده به جایگاه سوخت

2تعداد متوسط مسافر در هر وسیله نقلیه

1248تعداد مشتریان وارد شده به هر مجتمع بین راهی

624هر یک از کاربری های پذیراییتعداد مشتریان روزانه



درآمدهای سرمایه گذاریبرآورد 

نوع کاربری
مشتریانتعداد 

روزانه
واحد

درصد ظرفیت 
در سالپر 

مشتریانتعداد 
ساالنه

قیمت دریافتی از 
(میلیون ریال)نفر هر 

ساالنهدرآمد 
(میلیون ریال)

سوددرصد 
خالص

خالصسود 
(میلیارد ریال)

 22.8%50 45,552 0.25 182,208%80نفر 624رستوران 

 18.2%50 36,442 0.20 182,208%80نفر 624فست فود

 2.7%3.00 91,104 0.40 227,760%100نفر624جایکاه سوخت

 4.5%70 6,406 1.80 3,559%65شب/ اتاق 15متل

48/2مجموع

 برداریدرآمد حاصل از بهره

(میلیارد ریال)سود خالص نوع کاربری
 1.2خدمات خودرویی، تعمیرگاه و امداد خودرو

 3.6(بزرگ و کوچک)فروشگاه ها 
 0.7(صنایع دستی و محصوالت بومی)بازارچه محلی 

 0.6بانک
 0.4خدمات بیمه ای

 6.5مجموع  

درآمد حاصل از اجاره



درآمدهای سرمایه گذاریبرآورد 
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دارایینوع 
ثابت

عمرمفید
دارایی ثابت

بهنیاز و عدم نیاز 
سرمایه گذاری مجدد

ددعدم نیاز به سرمایه گذاری مج25ساختمان های بتنی

نیاز به سرمایه گذاری مجدد10محوطه سازی 

نیاز به سرمایه گذاری مجدد5تجهیزات هتل و رستوران 

نیاز به سرمایه گذاری مجدد10تجهیزات سایر کاربری ها

سال اول بهره برداری5مالی پروژه در خالصه عملکرد

5سال 4سال 3سال 2سال 1سال سال/ خالصه هزینه و درآمد

1.951.951.953.443.44(میلیارد ریال)هزینه های کل 

68.6176.8486.0696.39107.96(میلیارد ریال)ها سود خالص بهره برداری و فروش کاربری 

66.6674.8984.1192.95104.52(میلیارد ریال)ناخالص سود 

21.5021.5021.5021.5021.50(میلیارد ریال)ثابت جمع استهالک دارایی های 

45.1553.3962.6171.4583.01(میلیارد ریال)سود ناخالص مشمول مالیات 

%25%25%25%25%25درصد مالیات بر سود ناخالص  

11.2913.3515.6517.8620.75(میلیارد ریال)مالیات بر سود ناخالص 

55.3761.5468.4675.0983.77(میلیارد ریال)سود خالص 



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

23.38%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

سال هفتم سرمایه گذاری(PBP)دوره بازگشت سرمایه 
برداریسال پنجم بهره

ارزیابی شاخص های اقتصادی
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تحلیل حساسیت سرمایه گذاری

هایهزینه تغییر 
ثابت سرمایه گذاری

نرخ بازگشت

-20%23.8%
-15%23.7%
-10%23.6%
-5%23.5%
0%23.4%
5%23.3%
10%23.2%
15%23.1%
20%23.0%

 نسبت به تغییر هزینه های ثابت سرمایه گذارینسبت به تغییر درآمدهای حاصل از پروژه
تغییر درآمدهای
حاصل از پروژه

بازگشتنرخ 

-20%16.4%
-15%18.3%
-10%20.1%
-5%21.8%
0%23.4%
5%24.9%
10%26.4%
15%27.9%
20%29.2%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشتنرخ تورم ساالنه

6%17.0%

8%19.1%
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18%29.8%
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