
:نام پروژه
–فنی سنجی مطالعات امکان

مجتمع اقامتی میدان معلماقتصادی

97تابستان 



تجاری نوع پروژه

لماقتصادی مجتمع اقامتی میدان مع–فنی امکان سنجی طرحنام

گردشگری بخش اقتصادی

احداث نوع طرح

4 تعداد فازهای اجرا

جاده خمینگلپایگان، میدان معلم، ابتدای
محل پیشنهادی استقرار 

طرح

شهرداری نوع مالکیت

7000 (عمتر مرب)مورد نیاز زمین

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 

اینترنت ●تلفن●گاز●برق●آب  ساختهازیر

نفر47 اشتغال پیش بینی شدهمیزان

شرایط احراز متقاضیان برای اجرای پروژه  

اطالعات فنی پروژه



وضعیت ظرفیت 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



موقعیت پروژه 

بهزمینیدرخمینجادهابتدایومعلممیدانگلپایگان،شهرستاندرطرحاین
مجموعهایناحداثبودنفردبهمنحصر.شدخواهداجرامربعمتر7000مساحت

.آیدمیحساببهآنرقابتیمزایایازیکی



موقعیت پروژه 



منحصر به فرد بودن-1

جذب گردشگر-2

ایجاد اشتغال-3

مزیت رقابتی پروژه 



درصد15 نرخ تنزیل

درصد12 نرخ افزایش ساالنه هزینه ها

درصد12 نرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانبی

سال2
طول دوره اجرای طرح

سال30 طول دوره بهره برداری

مشترک  خارجی ●داخلی  گذارسرمایه

بانک 

گذاری مستقیم داخلی  سرمایه

(  وام خارجی)تامین مالی خارجی 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی  

مالی  منابع تامین

مفروضات ارزیابی اقتصادی



:پارامترهای مهم طرح
اجاره سوئیتهای اقامتی-1

خدمات رستوران وسفره خانه سنتی-2

خدمات سالن ورزشی-3

خدمات خانه کودک-4



ثابت سرمایه گذاریهای هزینه 
طرح موضوع تسهیالتهاشرح هزینه

جمعمبلغ مورد نیازمبلغ انجام شده

019،000،000،00019،000،000،000زمین

03،789،660،0003،789،660،000سازی محوطه

2،947،175،0002،947،175،000آماده سازی زمین

039،742،500،00039،742،500،000هاساختمان

04،379،676،0004،379،676،000تجهیزات

09،060،000،0009،060،000،000تأسیسات

02،712،500،0002،712،500،000برق کشی

03،000،000،0003،000،000،000فضای سبز

085،893،180،000های ثابتجمع هزینه

01،587،600،0001،587،600،000سوخت و انرژی

03،615،000،0003،615،000،000مواد اولیه

02،652،497،8002،652،497،800نگهداری و تعمیرات

09،756،000،0009،756،000،000منابع انسانی

017،611،100،000جمع هزینه های متغیر

103،504،300،000جمع کل هزینه ها

84،504،300،000(بدون هزینه زمین)جمع کل هزینه ها 



هزینه های عملیاتی  

هاهزینهموضوعردیف

103،504،300،000کل سرمایه گذاری1

85،893،180،000گذاری ثابتسرمایه2

17،611،100،000(شدر گرد)سرمایه گذاری عملیاتی3



تسهیالت 
مبلغ 

(میلیون ریال) 
دوره باز پرداخت 

(سال)
نرخ سود 

(درصد)

تسهیالت بانکی 

درصد(میلیون ریال) مبلغ نوع سهم  

درصد70تسهیالت بانکی از هزینه های ثابت سرمایه گذاری  سهم استفاده از

درصد30از هزینه های ثابت سرمایه گذاری  سهم آورده بخش خصوصی



ارزیابی شاخص های اقتصادی

103،504،300،000ارزش حال کل هزینه دوره اجرا و بهره برداری

42،374،500،000ارزش حال کل درآمد دوره اجرا و بهره برداری

NPV38،605،960،000خالص ارزش فعلی 

B/C6/1نسبت درآمد به هزینه 

%7/21نرخ بازگشت سرمایه


