
:نام پروژه
–فنی سنجی مطالعات امکان

تفریحی-مجموعه اقامتیاقتصادی
پارک جنگلی

97تابستان 



تجاری نوع پروژه

ی تفریح-اقتصادی مجموعه اقامتی–فنی امکان سنجی
پارک جنگلی

طرحنام

گردشگری بخش اقتصادی

احداث نوع طرح

4 تعداد فازهای اجرا

پا به شهرک صنعتی سایجاده خوانسار، نرسیدهگلپایگان، ابتدای
و جنب مجموعه پارک جنگلی

محل پیشنهادی استقرار 
طرح

شهرداری نوع مالکیت

12،000 (عمتر مرب)مورد نیاز زمین

Bot   . 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 

اینترنت ●تلفن●گاز●برق●آب  ساختهازیر

نفر55 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



موقعيت پروژه 

نعتیصشهرکبهنرسیدهخوانسار،جادهابتدایگلپایگان،شهرستاندرطرحاین
احداثمربعمتر12000مساحتبهزمینیدرجنگلیپارکمجموعهجنبوسایپا

.شدخواهد



موقعيت پروژه 



منحصر به فرد بودن مجموعه-1

ارائه خدمات متنوع رفاهی و اقامتی-2

ایجاد اشتغال-3

جذب هر چه بهتر و بیشتر گردشگر-4

مزیت رقابتی پروژه 



درصد15 نرخ تنزیل

درصد12 نرخ افزایش ساالنه هزینه ها

درصد12 نرخ افزایش ساالنه درآمدهای جانبی

سال5
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 اتاق های هتل-1

خدمات رستوران-2

خدمات سالن ورزشی-3

خدمات خانه کودک-4

خدمات روف گاردن-5

خدمات کافی شاپ-6

خدمات تاالرها-7

خدمات بازارچه سنتی-8

خدمات اتاق کنفرانس-9

خدمات سالن همایش-10



ریثابت و متغير سرمایه گذاهای هزینه 
طرح موضوع تسهیالتهاشرح هزینه

جمعمبلغ مورد نیازمبلغ انجام شده

026،000،000،00026،000،000،000زمین

08،743،000،0008،743،000،000*  سازیمحوطه

3،920،000،0003،920،000،000**آماده سازی زمین

0280،000،000،000280،000،000،000هاساختمان

014،080،820،00014،080،820،000تجهیزات

048،000،000،00048،000،000،000تأسیسات

03،475،000،0003،475،000،000برق کشی

0232،500،000232،500،000فضای سبز

0364،451،300،000های ثابتجمع هزینه

02،400،000،0002،400،000،000سوخت و انرژی

04،500،000،0003،000،000،000مواد اولیه

011،391،020،00011،391،020،000نگهداری و تعمیرات

012،600،000،00012،600،000،000منابع انسانی

030،891،020،000جمع هزینه های متغیر

395،342،300،000جمع کل هزینه ها

و بدون احتساب هزینه زمین)جمع کل هزینه ها

(مجوز
369،342،300،000



هزینه های عملياتی  

(میلیون ریال) کل نوع هزینه  

2،400،000،000انرژی  

12،600،000،000دستمزد

11،391،020،000سایر 

4،500،000،000مواد اولیه

30،891،020،000جمع 



تسهیالت 
مبلغ 

(میلیون ریال) 
دوره باز پرداخت 

(سال)
نرخ سود 

(درصد)

تسهيالت 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

395،342،300،000(با احتساب هزینه زمین)ارزش حال کل هزینه دوره اجرا و بهره برداری

369،342،300،000(بدون احتساب هزینه زمین)ارزش حال کل هزینه دوره اجرا و بهره برداری

211،149،000،000ارزش حال کل درآمد دوره اجرا و بهره برداری

323،222،800،000(با احتساب هزینه زمین)NPVخالص ارزش فعلی 

340،654،200،000(بدون احتساب هزینه زمین)NPVخالص ارزش فعلی 

3(با احتساب هزینه زمین)B/Cنسبت درآمد به هزینه 

3/2(بدون احتساب هزینه زمین)B/Cنسبت درآمد به هزینه 

%27/1(با احتساب هزینه زمینROR(نرخ بازده 

%28/5(بدون احتساب هزینه زمینROR(نرخ بازده 


