
:نام پروژه
منطقه نمونه گردشگری مشهد ارهال



جدید نوع پروژه

منطقه نمونه گردشگری مشهد اردهال پروژهنام

گردشگری بخش اقتصادی

توسعه نوع پروژه

یک فاز تعداد فازهای اجرا

شهرستان کاشان-استان اصفهان محل پیشنهادی استقرار پروژه

خصوصی نوع مالکیت

BOTقرارداد  نحوه و نوع واگذاری  

مشخصات کلی پروژه



اطالعات بازار

200 فعال
تعداد واحدهای کشور

1293 در حال تاسیس

8 فعال
تعداد واحدهای استان

0 در حال تاسیس

نفر روزانه1000 داخلی
گردشگر پتانسیل تعداد جذب

نفر روزانه100 خارجی



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



موقعیت پروژه 



مزیت رقابتی پروژه 

 هجرری قمرری   محمد باقر پیشوایِ پنجم شیعیان که قدمت آن به سده ششمفرزند امام معصوم مجاورت با بنای امامزاده سلطان علی بن محمد باقر

.می رسد

برگزاری مراسم و وقایعی نظیر مراسم قالی شویان و توانایی جذب گردشگران زیاد در ایام مشخصی از سال

 منطقه و جذب مسافران خاص آنوجود آرامگاه شاعر معروف سهراب سپهری در این

 المللیبا شهرهای بزرگی نظیر کاشان و امکان جذب مخاطب گردشگری در مقیاس منطقه ای، کشوری و بین مجاورت

  شاخص های مالی مناسب پروژه



معافیت ها

:معافيت  اصلي مالياتي

ر سال معافيت مالياتي با نرخ صف5اين طرح از 31/4/94قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 132بر اساس ماده •

.برخوردار مي باشد( تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر)مكرر146منوط به رعايت ماده 

:ساير معافيت مالياتي

ر صدورت  نفر يا بيشتر باشد، از سال ششم فعاليت به بعدد د 50در شركت هايي كه نيروي انساني شاغل در آن •

عداعي  درصد سال قبل با تأييد ادارات كل تعاون، كدار و رفداه امتعداعي و تدأمين امت    50افزايش نيرو به ميزان 

.مي تواند از معافيت فوق الذكر  در آن سال برخوردار گردد

ز معافيدت  برابر ميزان سرمايه ثبتي يا پرداخت شده شدركت باشدد مدي تواندد ا    2چنانچه درآمد مشعول ماليات •

.درصدي از درآمد  با نرخ صفر برخوردار باشد50مالياتي 



دارد نیازمجوزهای مورد

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

متوسط مقیاس پروژه

استان اصفهان تامین مواد اولیه مورد نیازمحل

کیلومتر35: فاصله تا خطوط راه آهن
کیلومتر50: فاصله تا فرودگاه

کیلومتر1: فاصله تا راه زمینی
دسترسی ها

نفر30 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

ل  قوانین و بخشنامه های اداره کطبق
میراث فرهنگی، صنایع دستی و  

گردشگری 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

سال3 طول دوره اجرای پروژه

سال15 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



برنامه فیزیکی پیشنهادی
تعداد( عمترمرب)مساحت نوع کاربری

30,000خیابان کشی 
10,000پیاده رو سازی
15,000فضای سبز

20,000پارکینگ عمومی و ترمینال مسافربری مشهد اردهال
1,0004سرویس بهداشتی عمومی

اداری
1001دفتر مدیریت  

1001دفتر اطالع رسانی  
2001محل استراحت کارکنان 

1,0001مرکز آتش نشانی مجموعه

فرهنگی

2,0002سالن اجتماعات 
2,0002فرهنگسرا 

1,0001کتابخانه و سالن مطالعه 
1,00020غرفه های فروش محصوالت فرهنگی 

1,00020غرفه های فروش کتاب 
1,0001موزه امامزاده سلطانعلی 

1,0001موزه آثار و افکار سهراب سپهری 

ورزشی 
5,0002سالن ورزشی چند منظوره  

2,0001استخر شنا 
5001مرکز درمانی شبانه روزدرمانی

تجاری

1,00020مرکز خرید و فروش محصوالت و صنایع دستی منطقه 
2,0002خدماتی وسائط نقلیه –جایگاههای تعمیراتی 

1,0001هایپر مارکت 
5,00060مرکز خرید  
1,0002رستوران  
1,0004فود کورت 

5005دفاتر فروش بلیط ترمینال 
5,00070سوئیت -متلاقامتی

110,400مجموع



اریگذبرآورد هزینه های ثابت سرمایه 

(میلیارد ریال)مبلغ نوع هزینه
0.0هزینه خرید زمین

5.5هزینه مقدماتی

32.6هزینه خدمات طراحی و نظارت 

68.1هزینه الزم برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز

0.0هزینه عوارض شهرداری

60.0خیابان کشی  

20.0پیاده رو سازی

30.0فضای سبز

40.0الپارکینگ عمومی و ترمینال مسافربری مشهد ارده

10.0سرویس بهداشتی عمومی

354.0هزینه ساخت کاربری ها

47.8هزینه تجهیز

15.4های پیش بینی نشدههزینه 

683جمع کل مبلغ
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جمع بندی هزینه های ثابت سرمایه گذاری



درآمد کاربری هایی که به صورت اجااره 

برآورد شده است، هزیناه هاای جااری    

.ساالنه ندارند

جاری سرمایه گذاریبرآورد هزینه های 
نوع کاربری

درآمد ساالنه  
(میلیارد ریال)

هایدرصد هزینه 
بهره برداری

هایمبلغ هزینه 
جاری ساالنه  

(میلیارد ریال)
29.4%58.750.0رستوران
18.9%37.750.0فودکورت

0.2%0.830.0موزه امامزاده سلطانعلی
0.2%0.830.0موزه آثار و افکار سهراب سپهری

1.2%2.940.0استخر شنا
7.9%26.330.0سالن اجتماعات

0.4%1.330.0سالن ورزشی چند منظوره 
9.2%30.730.0اتاق هتل

0.0%1.20.0هایپر مارکت
0.0%21.60.0مرکز خرید 

0.0%1.00.0خدماتی وسائط نقلیه–جایگاههای تعمیراتی 
0.0%4.80.0طقهمرکز خرید و فروش محصوالت و صنایع دستی من

0.0%0.60.0مرکز درمانی شبانه روز
0.0%2.40.0غرفه های فروش کتاب

0.0%2.40.0غرفه های فروش محصوالت فرهنگی
0.0%1.20.0فرهنگسرا

0.0%0.10.0کتابخانه و سالن مطالعه
0.0%3.00.0دفاتر فروش بلیط ترمینال

197/567/5جمع



درآمدهای سرمایه گذاریبرآورد 

نوع کاربری
مساحت 

(  مترمربع)
ازدرصد استفاده مشتریان روزانه

ظرفیت اسمی ساالنه
مشتریانتعداد 

ساالنه
قیمت دریافتی بابت 

(میلیون ریال)واحد هر 
درآمد ساالنه 

(میلیون ریال)
درصد 

ساالنه سود 
خالصسود 

(میلیارد ریال) تعدادواحد
29.4%50 58,719 0.25 234,878%65 990نفر 500رستوران
18.9%50 37,723 0.20 188,614%65 795نفر 1,000فودکورت

0.6%70 821 0.05 16,425%90 50نفر 1,000موزه امامزاده سلطانعلی
0.6%70 821 0.05 16,425%90 50نفر 1,000موزه آثار و افکار سهراب سپهری

1.8%60 2,920 0.20 14,600%80 50نفر 2,000استخر شنا
18.4%70 26,280 30.00 876%60 4سانس 2,000سالن اجتماعات

0.9%70 1,314 0.50 2,628%90 8سانس 5,000سالن ورزشی چند منظوره 
21.5%70 30,660 2.00 15,330%60 70شب/ اتاق 5,000اتاق هتل
92مجموع

(میلیارد ریال)سود خالص  (  مترمربع)مساحت نوع کاربری
1.2 1,000هایپر مارکت
21.6 5,000مرکز خرید  

1.0 2,000خدماتی وسائط نقلیه–جایگاههای تعمیراتی 
4.8 1,000مرکز خرید و فروش محصوالت و صنایع دستی منطقه

0.6 500مرکز درمانی شبانه روز
2.4 1,000غرفه های فروش کتاب

2.4 1,000غرفه های فروش محصوالت فرهنگی
1.2 2,000فرهنگسرا

0.1 1,000کتابخانه و سالن مطالعه
3.0 500دفاتر فروش بلیط ترمینال

38مجموع

درآمد حاصل از بهره برداری

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 

یپذیرایتجهیزات متل و خدمات 
و سالن اجتماعات

نیاز به سرمایه گذاری مجدد5

نیاز به سرمایه گذاری مجدد15استخر

سال اول بهره برداری5مالی پروژه در خالصه عملکرد

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

130154181214252سود خالص بهره برداری و فروش کاربری ها

130154181214252سود ناخالص

4848484848جمع استهالک دارایی های ثابت

82105133166204(میلیون ریال)سود ناخالص مشمول مالیات 

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

2126334151(میلیون ریال)مالیات بر سود ناخالص 

110127148172201(میلیون ریال)سود خالص 



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

21.5%(IRR)ساالنهنرخ بازگشت سرمایه 

سال نهم سرمایه گذاری(PBP)دوره بازگشت سرمایه 
برداریسال ششم بهره

ارزیابی شاخص های اقتصادی
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تحلیل حساسیت سرمایه گذاری

هایهزینه تغییر 
ثابت سرمایه گذاری

نرخ بازگشت

-20%23.2%
-15%22.2%
-10%21.2%
-5%20.4%
0%19.6%
5%18.8%
10%18.1%
15%17.5%
20%16.9%

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

بازگشتنرخ 

-20%15.1%
-15%16.3%
-10%17.4%
-5%18.5%
0%19.6%
5%20.6%
10%21.6%
15%22.5%
20%23.4%

نسبت به تغییر نرخ تورم ساالنه

نرخ بازگشتنرخ تورم ساالنه

6%15.9%

8%17.1%

10%18.3%

12%19.6%

14%20.8%

16%22.0%

18%23.3%
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