
بسته سرمایه گذاری معرفی 

رشتهتل درنا  شهر 

: مجری طرح

نوید سعیدی رضوانیدکتر 



 رشتنزدیکی سایت به فرودگاه بین المللی

دریافت کامل مجوز های الزم برای احداث و بهره برداری

 دانگ و سند دار6دارای زمین

 پروژهدرصدی 60پیشرفت فیزیکی

 واحد تجاری28دارای مجوز احداث

دارای امتیاز آب و برق و گاز و تلفن به طور کامل

 و  وهوایی آبمناسب کوران های ی انبوه از پوشش گیاهی و ایجاد خرد اقلیم مطلوب تر از شهر رشت و عرصه

مناسب در سایتسایه اندازی 

 یکی از  مراکز تفریحی بزرگ شهر شادی به عنوان نزدیکی به پارک

 رشتشمالی شهر نیمه ی مرکز اقامتی مطلوب در فقدان

مالیات و وام کم بهره

شاخصهایکلیدیطرح



۱۳2ده آیین نامه رفع موانع تولید که اصالح ما۳۱طبق ماده 

راکز قانون مالیات های مستقیم است، تمام هتل ها، م

پروانه 95ال اقامتی و تأسیسات گردشگری که از ابتدای س

درصد معافیت ۱00بهره برداری دریافت می کنند، مشمول 

.مالیاتی می شوند

%100بامعافیتمالیات%12مشوقها،وام



موقعیتمکانیطرح

فرودگاه رشت
هتل درنا



موقعیتطرحدرمحدوده

فرودگاه رشت
هتل درنا



فرودگاهرشت

این . خورشیدی بازمی گردد۱۳۴۷فرودگاه رشت به سال تأسیس 

فرودگاه از لحاظ دسترسی شهری در شهر رشت یکی از برترین 

.فرودگاه های ایران است

رهای قرارگیری فرودگاه رشت در قلب استان گیالن سبب پوشش سف

این . هوایی تمامی شهرستان های این استان و استان های همجوار است

مسیر فرودگاه دارای موقعیت ارتباطی ممتاز حاشیه دریای کاسپین و در

.گردیده استواقع ( کریدور نوستراک)جنوب –کریدور شمال



فاصلهتاشهررشت

فاصلهتاشهرانزلی

کیلومترتامرکزشهر4

کیلومتر31

کیلومتر10فاصلهتاشهرخمام



کاربریهایشاخصمجاورهتل

هر فرودگاه بین المللی ش

رشت

شهر بازی شهر شادی

بیمارستان آریا



هتلهایشاخصشهررشت

هتل شبستان

هتل پردیس

هتل پامچال

هتل اردیبهشت

هتل کیوان

ستاره5

هستار4

ستاره3

ستاره2

ستاره2

ستاره2



ظرفیت هتل های رشت 

ظرفیت تعداد اتاق  هتل

288 96 هتل کادوس

۱۳2 60 هتل پردیس 

60 ۳0 هتل پامچال

50 20 هتل شبستان

60 ۳0 هتل اردیبهشت

590 مجموع ظرفیت هتل ها



پارتمان ها ، هتل رتبه بندی هتل ها
 
آستان گیالنمهمان پذیرهای و آ

80ص .نقشه راه و توسعه استان استان گیالن،گزارش فرهنگی و اجتماعی:منبع

رتبهدرصدتعدادشهرستان ردیف

۱0۱2/۳4۳آستارا۱

44/948آستانه اشرفیه 2

2024/7۱بندرانزلی۳

67/46تالش4

8۱04رشت5

22/469رضوانشهر6

22/469رودبار 7

۱۱۱۳/62رودسر8

22/469شقت9

۱۱/2۳۱0صومعه سرا۱0

78/85فومن۱۱

22/469الهیجان۱2

56/27لنگرود۱۳

۱۱/2۳۱0ماسال۱4

-8۱۱00جمع کل 



تفریحیموجوددراستانگیالنهتلهای
رده یدررودسرورشتشهرستانومی باشدداراگیالناستانهایشهرستانبیندررااولمقامبندرانزلیشهرستاندرتفریحیهتل هایتعداد
.داردقرارسومودوم

82ص .نقشه راه و توسعه استان استان گیالن،گزارش فرهنگی و اجتماعی:منبع

رتبهدرصدتعدادشهرستان ردیف

۳4/056آستارا۱

۳4/056املش2

28۳7/84۱انزلی۳

۳4/056تالش4

۱۱۱4/902رشت5

8۱0/8۱۳رودسر6

۳4/056رضوانشهر7

۱۱/۳57صومعه سرا8

۳4/056فومن9

45/45الهیجان۱0

68/۱4لنگرود ۱۱

۱۱/۳57ماسال۱2

74۱00جمع کل



خارجی ایرانی سال 

4227 ۱77094 92
۱8۱۳2۱

۳090 ۱92۱6۱ 9۳
۱9525۱

6292 2589۳6 94
265228

ماریظرفیتساالنهواحدهایاقامتیشهرستانرشت
 
گزارشا



شاخص ها گردشگران ورودی به 

واحدهای اقامتی

سال 

متوسط مدت 

اقامت

متوسط مدت 

اقامت 

گردشگر 

خارجی

متوسط مدت 

اقامت 

گردشگر 

ایرانی

درصد نسبت 

گردشگر 

خارجی

درصد اشغال 

اتاق

درصد اشغال 

تخت

خارجی ایرانی

1.83 1.72 1.94 2.97 43.53 46.50 19917 649799 88

669716

1.90 1.92 1.87 4.03 44.02 47.14 30754 732162 89

762916

1.93 1.95 1.91 4.11 46.08 48.56 32548 1013651 90

1046199

2.87 2.89 2.84 2.72 57.10 61.24 339956 1214002 91

1247958

3.25 3.50 3.00 2.89 60.50 63.75 41615 1396190 92

1437805

2.93 3.00 2.85 2.58 60.71 65.25 39820 1503978 93

1543798

3.00 3.50 2.90 2.25 61.25 65.92 43367 1879973 94

1923340

3.00 3.20 2.90 2.66 61.25 65.92 191306 7007794 مجموع

7199100

94تا86گردشگرانورودیبهواحدهایاقامتیاستانگیالن



شهر عنوان شهرستان عنوان

624507 85جمعیت سال  9۱8445 90جمعیت سال 

6۳995۱ 90جمعیت سال  95697۱ 95جمعیت سال 

679٫995 95سال جمعیت 997۱0۳ ۱400پیش بینی در سال

۱2/6 ور در بیکاری کل کشنرخ
96بهار 

۱0/6 در بهار نرخ بیکاری  گیالن
96

مرکز آمار ایران: منبع

جمعیت



نیاز شهر به هتل به خصوص در این بخش از شهر

ترشخرید،تاالر مرکزی شهر شهر،فرودگاه،مراکز دسترسی های مطلوب به مرکز 

هراقلیم و پوشش گیاهی منحصر به فرد سایت به عنوان یک زمین مرکز ش

موقعیت ممتاز سایت

دارای سند شش دانگ

دارای امتیازات و مجوزات الزم احداث هتل

خالصهمزیتهایجانمای  یهتلدراینمجموعه



واحدتجاری28مزیتهایاحداث

کسب درآمد پیش از آغاز احداث هتل

ورود برندهای معتبر در کنار هتل

ارزش افزوده واحدهای تجاری و شاخص بودن آنها در محدوده



رضایت مشتریان

کیفیت خدمات

قابلیت اعتماد

سرعت

درک مشتریان

مزیت رقابتی

نوآوری یا ابداع در 
طرح

ایجاد تصویر ذهنی 
مطلوب 

مکان یابی لموفقیت پروژه هت

درختتصمیمورضایتدرپروژههایهتل



تعداددرخواستهایارائهشدهبرایاحداثهتل

تعداد درخواست مجوز و موافقت اصول برای احداث هتل در شهر 

مجوز4: 1395رشت در سال 

تعداد درخواست مجوز و موافقت اصول برای احداث هتل در شهر 

1396رشت در سال 

مجوز2: نیمه اول سال

سازمان میراث فرهنگی شهر رشت



نوع ضابطه فعالیت در حوزه شاخص

گردشگری
حداقل اتاق حداقل زمین

100 2500 ستاره5هتل 

50 2000 ستاره4هتل 

30 1000 ستاره3هتل 

20 600 ستاره2هتل 

10 400 ستاره1هتل 

400 - ستاره1هتل آپارتمان 

800 - ستاره2هتل آپارتمان 

1500 - ستاره3هتل آپارتمان 

(۳:۱۳94ایمانی خوشخو و داغستانی ،: منبع

استانداردهاوسرانههایتاسیساتگردشگری



توضیحات شرح ردیف

متر مربع۱۱000 مساحت زمین ۱

8 تعداد طبقات 2

متر مربع۱492۱.70 مجموع مساحت زیربنا ۳

۱06
سوییت دو خوابه5۱
سوییت یک خوابه55

سوییتتعداد 4

نفر400ظرفیت نرستوران، البی و کافی شاپو سالن جش 5

28 تجاریواحد 6

دارد استخر و سونا و جکوزی 7

خالصهبررسیفنیطرح



متر مربع شرح

۱679.70 طبقه همکف با نیم طبقه

۱6۱5 اولطبقه

۱6۱5 دومطبقه

۱627.7 سومطبقه

۱627.7 چهارمطبقه

۱627.7 پنجمطبقه

۱440.9 ششمطبقه

۱588 هفتمطبقه

2۱00 مجتمع رستوران های سنتی و بین المللی

۱492۱.70 جمع

مشخصاتطبقات



تصاویریازوضعیتموجود







پالن

درناهتل 













بررسی اقتصادی و کالبدی طرح 
هتل درنا



روژهمفروضات اساسی ارزیابی مالی و اقتصادی پ

 درصد در نظر گرفته شده است۱۱نرخ تورم پروژه

 درصد در نظر گرفته شده است۱۷( هزینه فرصت سرمایه گذاری)نرخ تنزیل در محاسبات

 سال مد نظر قرار گرفته است2مدت ساخت

واحد شمارش ارقام ریالی میلیون ریال می باشد



ارزش حال هزینه

(های خروجیجریان)گذاری شده است ارزش حال هزینه عبارتست از مجموعه ارزش فعلی کل وجوهی که سرمایه

ارزش حال درآمد

های جریان)گذاری انجام شده به دست می آید ارزش حال هزینه عبارتست از مجموعه ارزش فعلی کل درآمدهایی که سرمایه
(ورودی

 نرخ بازده داخلی

.رحبنابراین نرخ بازده داخلی عبارتست از متوسط نرخ بازده ساالنه یک ط.کندنرخ تنزیلی که ارزش فعلی خالص طرح را صفر می

دوره بازگشت سرمایه

:  یا به صورت فنی تر. شودگذاری برابر میهای نقدی ورودی با مبلغ خالص سرمایهمدت زمانی که در آن مدت مجموع جریان

 مدت زمانی که مجموع جریان خالص آتی صفر شوددوره بازگشت سرمایه.

مدت زمانی است که  مجموع جریان خالص فعلی برابر صفر شوددوره بازگشت سرمایه متحرک.



و دیوارکشیی لیف و کننیده سیطوح مختدیوارهیای جیدا با توجه به شییب نسیبتاز زییاد و تسیطیا و احیداث محوطه سازی هزینه 

کینیگ روبیاز و همچنیین و آسیفالت و بیتن رییزی پارخیابان بنیدی کودکیان و پارک بیازی و ایجاد فضای سبز و جدول بندی 

. استگردیده منظور سطحی آب های هدایت کانال های احداث 

محوطهسازیودیوارکشی

مترشرحردیف

850متر با آجر و نرده فلزی و پایه سنگ نما و قرنیز دو طرفه2دیوار کشی بارتفاع ۱

800بتن ریزی محوطه پارکینگ 2

250(متر طول) جدول بندی ، کانال کشی برای هدایت آبهای سطحی ۳

۱700ودکان خیابان بندی و زیر سازی و اسفالت و ایجاد فضای سبز و پارک بازی ک4

-نصب دو باب درب ورودی با سردری مناسب هتل 5

-متفرقه و پیش بینی نشده 6



شرحردیف

کیلو وات 650هزینه انشعاب و سهم سرمایه گذاری برای 1

5/۷۴هزینه پست سوئیچ برد 2

کیلو ولت ، خازنهای یکسو کننده و لوازم اندازه گیری و20سلول 5هزینه لوازم اندازه گیری شامل 3

غیره 

و پستK. V. A –800هزیته نصب ترانسفورماتور کاهنده بقدرت 4

آمپر و یک تابلو معابر با سه خروجی ۱600خروجی 6هزیته تابلو با 5

هزیته سیم کشی و کابل کشی قسمتهای داخلی ساختمان و روشنایی محوطه هتل 6

سه فاز K. V. A –562دیزل ژنراتور کوپله شده و لوو بقدرت 7

با سیم کشی وسایل کامل ( سیستم اعالم خطر)آژیر مرکزی 8

تاسیساتبرق



شرحردیف

اینچ شهری 4حق االمتیاز آب ۱

اینچ با نصب 4هزینه کنتور 2

متعلقه هزینه ها سایر ۳

و عایقکاری و اتصاالت و غیره لوله گذاری و لوله کشی هزینه 4

پی پیران ( یکدستگاه) اینچ 2الکتروپمپ 5

میل گالوانیزه آلمانی 5لیتر با ورق 20000مخزن ذخیره آب باظرفیت 6

بوفاضالبهتل
 
سیساتا

 
تا



ومحوطهآبیاریوسوناوراستخنیازموردآبتأمینبمنظورلذامی باشدجکوزیوسونااستخر،دارایهتلاینکهبانظر
بقدرتاینچ۱0تا8دهنهبامتر40حدودعمقنیمهچاهحلقهیکحفربهنیازگیالنمنطقه ایآبسازمانمجوزباغیره

لیتر7ادبیبکلرزنیپمپدستگاهیکبه همراهپیپیراناینچ۳شناورپمپیکدستگاهنصبوثانیهدرلیتر5آبدهی
.می باشدمربوطهلوله کشیولوله گذاریباشنیفیلترمخزنیکوثانیهدر

چاهنیمهعمق



البی،ورستورانا،سوئیت هواطاق هامصرفیآبشاملهتلمتغیروثابتآبمصرفبهتوجهبا
مکعبمتر62روزانهکاملظرفیتدرکهاجتماعاتوکنفرانسوجشنسالن هایوآشپزخانه ها
تولیدیپسابرهغیومحوطهآبیاریوجکوزیوسونااستخر،وجودباهمچنینومی شودپیش بینی

.می گرددبالغمکعبمتر۱00حدودبههتلروزانه

یندتصفیهپسابهتل
 
فاضالبوفرا



واحدسههمچنینوتنی2بویلردستگاهدواستقراربهتوجهباهتلنیازموردگازتأمینبرای
واضطراریروشنائیچراغ هاینصبوگرمکن هاگاز،اجاقدستگاه8حداقلوجودباآشپزخانه
.می شودپیش بینیروزدرمکعبمتر2000حداقلگازسوزوسایلسایروشیرینی گردانفرهای

شرحردیف

اینچ۳حق االمتیاز کنتور گاز توربینی ۱

ایستگاه گاز شامل نصب شیر ورودی ، فیلتر مربوطه و رگالتور و غیره 2

غیره لوله کشی ، عایقکاری ، نصب شیر های رابط ، بستها و دستمزد و راه اندازی و۳

سیساتگازیهتل
 
تا



و غیره یم کشی سو کابل گذاری و کابل کشی خط تلفن با حق االمتیاز و 54سیستم ارتباطی هتل توسط 
.می باشدجدول زیر از طریق شرکت مخابرات گیالن فابل تأمین بشرح 

شرحردیف
تلفنخط 54حق االمتیاز ۱
دستگاهMDFزوجی 25زوجی و 20کابل 2
هزینه طول خط احتمالی ۳

(سیستمارتباطیهتل)تلفن



تعدادشرحردیف
آمپر شرکت ساران باضمام 250با چهار دستگاه کمپرسور سه فاز ( تن۱60ظرفیت اسمی )تن ۱۱4چیلر بظرفیت ۱

( خنک کننده ها)کندانسور های متعلقه هوائی
دستگاه2

دستگاه8می شرکت ساران با وکوئیل آب گرم و سرد با فیلتر گرد و غبار گیر آلومینیو۱5000GFMیونیت هواساز حدود 2

دستگاه2راک با مشعل دو سوخته گاز و گازوئیل واحد ماشین سازی ا( تن2) پوند 4400بظرفیت ( دیگ بخار) بویلر ۳

دستگاه2میل آلمانی 5کوئیل با ورق 4

دستگاه۱میل آلمانی 5لیتر با ورق گالوانیزه ۱5000کخزن آب بظرفیت 5

دستگاه702*70*70میل گالوانیزه آلمانی 4لیتری با فلوتر و شیر آالت با ورق ۳50منبع انبساط 6

دستگاه80۱*80*80میل گالوانیزه آلمانی 4لیتری با فلوتر و شیر آالت با ورق 450منبع انبساط 7

یکسریدریچه های هوا با ورق گالوانیزه 8
دستگاه4پیپیران جهت سیر کوالسیون آب سرد و گرم40-250پمپ 9

دستگاهinline 4پمپ بل اند کاست از نوع ۱0

دستگاه۱چهار اینچ پیپیران (Booster)پمپ شناور ۱۱

ورق450میل گالوانیزه 5/۱متر با ورق 900کانال کشی بطول ۱2

-کن لوله با سایز های مختلف با اتصاالت و شیر های قطع کن و یکطرفه و شیر های فشار ش۱۳

-عایقکاری ، دستمزد نصب و راه اندازی ۱4

تهویهمطبوع



آبیاطفاءستمسیباهمراهحریقمحلشناندهندهوآژیراعالکسیستمبصورتهتلحریقاطفاء

.بودخواهد(هوائیدوش)اتوماتیک

نبودحساسضمنمحلدرشدهنصبسنسورهایبا(Detector)دتکتورهاسیستمایندر-

بهدتکتورهاجواردرهشدتعبیهبرقیشیرهایآناعالموحریقمحلشناساییبمحضودودوشعلهبه

اقدامحریقاءاطفبهنسبتآبهواییپاششطریقازقویپمپ هایبوسیلهواتوماتیکطور

.نمودخواهند

این رواز.بودخواهدگریکدیازمترسهدتکتورهرفعالیتشعاعمعموالزکهمی باشدتوضیابهالزم-

.استگردیدهبرآوردطرحدرمذکورفاصلهرعایتبابرقیشیرهایودتکتورهاتعداد

سیستماعالمواطفاءحریق



تعدادشرحردیف
عدد1400(عله و دودنشاندهنده محل حریق و حساس به ش) دتکتور با مارک آپولو از نوع یونیزه 1

عدد1400اینچ جهت دوش هوائی 4/3شیر برقی 2

دستگاهZayton 20سیستم آزیر با مارک 3

دستگاه8منطقه ای برای هر طبقه یک واحد 20سیستم اعالم مرکزی نشاندهنده محل حریق 4

یک واحدمتر مکعب350حوضچه بتنی زیر زمینی جهت ذخیره آب بظرفیت 5
دستگاه یک متر 40-30اینچ با هد حداق 3پمپ شناور 6

-سیم کشی و نصب تابلو و غیره 7
متر1200شیلنگ آتش نشانی با قرقره فلزی و کلگی و نازل 8

دستگاه 8جعبه آتش نشانی شامل شیلنگ ، تبر مخصوص برای هر طبقه 9
متر 400لوله گذاری ، لوله پلی اتیلنی محوطه با زانو و رابط ها 10
اینچ گالوانیزه و عایقکاری و زانو و2/1و 4/3و 1لوله گذاری و لوله کشی آب با سایز های 11

اتصاالت و شیر فلکه ها 
متر 1500

-دستمزد لوله کشی و نصب و راه اندازی 12
-لیتر 15000میل بظرفیت 6منبع ذخیره گازوئیل با ورق سیاه روغنی 13



مشخصات فنیشرح مشخصات فنیشرح 

کیلوگرم ۱000ظرفیت کیلوگرم 650ظرفیت 

طبقه ۳تعداد طبقات طبقه 8تعداد طبقات 

توقف۳تعداد توقف توقف8تعداد توقف 

لوالئیتلسکوپی و تمام اتوماتیک ونوع درب طبقات و کابین لوالئیتلسکوپی و تمام اتوماتیک ونوع درب طبقات و کابین 

یه متر بر ثان25/0یک متر بر ثانیه و سرعت اولیه و ثانویه یه متر بر ثان25/0یک متر بر ثانیه و سرعت اولیه و ثانویه 

ا قطعات میکروپروسسوری یا رله ای بنوع تابلو 
ممتاز 

ا قطعات میکروپروسسوری یا رله ای بنوع تابلو 
ممتاز 

ر تمام شاسی میکروسوئیچی و نمراتوردار دنشان دهنده طبقات 
طبقات

ر تمام شاسی میکروسوئیچی و نمراتوردار دنشان دهنده طبقات 
طبقات

دت وایلر سوئیس نوع تراول کابل دت وایلر سوئیس نوع تراول کابل 

لوکس نوع کابین لوکس نوع کابین 

MDFورق فوالدی با پوشش از جنس بدنه کابین MDFورق فوالدی با پوشش از جنس بدنه کابین 

رامیک سقف کاذب هواکش و آئینه ، کف سسایر متعلقات رامیک سقف کاذب هواکش و آئینه ، کف سسایر متعلقات 

درجه یک ایتالیائی نوع ریل درجه یک ایتالیائی نوع ریل 

8*۱9*۱0وابفر آلمان سیم بکسل 8*۱9*۱0وابفر آلمان سیم بکسل 

ایتالیائیM, G, Tنوا موتور گیربکس ایتالیائیM, G, Tنوا موتور گیربکس 

سانسورها
 
ا



شرحردیف
هزینه استخر شنا سرپوشیده با سوله ۱
سونا تر 2
سونا خشک برقی ۳
جکوزی انفرادی 4
وسایل بدنسازی 5

ازمتر۱5*۳5ابعادبااستخرومتر24*50ابعادودهندهباسولهنوعازپوشیدهسربصورتشنااستخر
با(شیرجهسکوی)دایوبارمپییاشیبداربصورتسردوگرمآبسیستمبامتر۳تاسانتیمتر60عمق
واحدیکواینچ2کوالتورسیرپمپدستگاهدوویکدرجهسرامیککفوبدنهبا450واترپروفبتن

سایرواینچ2فیهتصپمپوقطره ایکلرزنیدستگاهوفیلتر دارمخزنچهاروکوئیل دارهیتریونیت
وخبرکنندهاعالمستمسینصبوروشناییسیستمومربوطهعایقکاریولوله کشیوجانبیتأسیسات

.غیرهوموسیقی

استخرشنا،سوناخشکوتروجکوزی



ماهی،مرغ،،گوشتنظیر،غذاییموادازبرخیپذیریفسادازجلوگیریوانجمادبرودتتأمینجهت
اسب5کمپرسوربامکعبمتر25حجمباتنی6صفرزیرخانهسردواحدیکهتلبرایغیرهولبنیات

D, W, Mربوطه،ماتصاالتمسی،لوله هایبرق،تابلواواپرانور،اسب،6کندانسوروآلمانیکوپلند
.می باشداوزونالیهباسازگارفریون22گازتزریقویوریتانپلیورق هایباعایقکاریقطعات،

سردخانههتل



میلیون ریالتوضیحاتشرحردیف
ماتور احداث پست سوئیچ برد و نصب ترانسفورکیلو وات 650سیستم برق ۱

K.V.A-562و دیزل ژنراتور K.V.A-800بقدرت 
سه فاز 

۱۱526

5840مه عمیق انشعاب آب شهر ، تصفیه فاضالب ، چاه نیشبکه آب و فاضالب هتل 2

۱997انشعاب گاز شهر با احداث ایستگاه گاز سیستم گاز رسانی هتل ۳

۱204خط تلفن شهری ۱۳شامل ( نترنتباستثنای تلفن مرکزی ، فکس و ای) تلفن 4

48۱6۱یت هواساز تهویه مطبوع ، نصب چیلر،کندانسورها و یونسیستم گرمایش و سرمایش هتل 5

دوش )یک بصورت سیستم اعالم و اطفاء حریق اتوماتسیستم اطفاء حریق هتل 6
( هوائی

۱۱008

خلیه بار و شامل چهار دستگاه مسافربر و سه دستگاه تآسانسورها 7
خدمات 

9288

سونا تر با استخر مشتمل بر استخر سرپوشیده ، سونا خشک برقی واستخر 8
آب سرد و جکوزی و وسایل بدنسازی 

۱2040

860زیر صفر و باالی صفر سردخانه 9
5۳۳2متفرقه و پیش بینی نشده ۱0

۱07256جمع

سیساتموردنیازهتل
 
خالصههزینههایتا



البی،وطالعاتارستوران،سوئیت ها،نیازموردوسایلوتجهیزاتشاملهتلنیازموردتجهیزات
الندریری،خانه دا،کافی شاپاجتماعات،وکنفرانسومیهمانیوجشنسالن هایآشپزخانه ها،

.استدهشپیش بینیغیرهومالی،اداریواحدهایمدیریت،منشیومدیریت(رختشویخانه)

تجهیزاتووسایلموردنیازهتل



ا سنگ درجه ییک بیا دکوراسیون و پوشش راهروها و طبقات با فرش و موکت نوع مرغوب و برای پوشش سایر مراکز هتل ب

جشین ها، کنفیرانس، ن سالرستوران، ، دکوراسیون فضاهای کافی شاپ اطالعات و البی و رستوران، طراحی مخصوص بویژه در 

و همچنیین نمیای هتیل سیتون ها مناسیب در سیقف و همیراه گچ بری هیای بیهاطالعات و البی و غیره از نوع چوبی درجه ییک 

. بودسنتی و فرهنگ بومی خواهد معیارهای هماهنگ با 

: توضیا اینکه 

رد تاییید سیازمان کلیه تجهیزات مورد نیاز هتل با رعایت و ضیوابط اجراییی مربیوط بیه هتل هیای چهیار سیتاره ممتیاز و میو-۱

. ایرانگردی و جهانگردی برای طرح منظور و تدوین گردیده است

. اشدفهرست تجهیزات و لوارم هتل بصورت جداگانه و به تفکیک هر واحد تهیه و جزو ضمائم طرح می ب-2

دکوراسیون



میلیون ریالنام واحدردیف
6۱92تجهیزات اداری۱
TV-Room 2064اطالعات ، البی و 2
5۱60واحد خانه داری ۳
۱548(رختشویخانه) خشک شویی ، الندری 4
۱6000آشپزخانه ها و واحد آماده سازی غذا 5
۱۳072رستوران 6
۱892کافی شاپ ، قنادی 7
۳44تجهیزات صندوق اطاقها 8
۱205تلفن سانترال ، پیچینگ ، فاکس و اینترنت 9
48۱6سالن جسنها ۱0
۳784سالن کنفرانس و اجتماعات ۱۱
70تجهیزات مربوط به پیتزا ۱2
۱05(  زنانه و مردانه) خیاطی ۱۳
۱05(  زنانه و مردانه)آرایشگاه ۱4
2۱000تجهیزات مربوط به سوئیتها ۱5
۱400اطاق مدیریت هتل ۱6
420اطاق منشی مدیریت هتل ۱7
55آبدارخانه مدیریت هتل ۱8
9000دکوراسیون هتل ۱9

882۳2جمع

جدولخالصهتجهیزاتووسایلموردنیازهتلبهتفکیک



وتدارکاتوموادغذاییحمل ونقلبمنظورنیسانوانتدستگاهیکسواری،اتومبیلدستگاهیکهتلبرای

ارزشبگردشگرانومیهمانانمسافرتوجابجائیجهتهیوندائینفره2۱مینی بوسدستگاهیکهمچنین

.استگردیدهمنظورطرحدرزیربشرحوریالمیلیون550

تعدادشرحردیف

یک دستگاهاتومبیل سواری پژو ۱

یک دستگاهتن 2( سایپا) وانت نیسان 2

یک دستگاهنفره کولر دار 2۱هیوندائی مینی بوس ۳

وسایطنقلیه



روبییییییرو در جییییییدول 
میییدیریت و کارکنیییان

میییورد نییییاز هتیییل بیییه 
قیوق حبه همراه تفکیک 

و مزاییییای ماهیانیییه و 
سییییییالیانه بییییییرآورد و 

ده گردییییییپیش بینیییییی 
. است

تحصیالتحقوق سالیانه(هزار ریال)ماهیانهحقوق تعدادعنوانردیف

فوق لیسانس مدیریت۱50000600000مدیریت هتل۱

لیسانس مدیریت۱40000480000معاون مدیریت هتل2

لیسانس هتلداری2۳0000720000مدیر داخلی۳

لیسانس حسابداری۱۳5000420000مدیر مالی4

لیسانس مدیریت اداری۱25000۳00000مدیر امور اداری5

لیسانس حقوق۱۳0000۳60000مدیر امور حقوق6

کاردانی۱22000264000امور قراردادها7

لیسانس زبان۳25000900000مترجم دو زبانه8

با تجربه۳۱8000648000آشپز ماهر9

با تجربه2۱80004۳2000قناد و شیرینی پز ماهر۱0

زیر دیپلم4۱6000768000کمک آشپز و قناد۱۱

کاردان فنی۳20000720000(ونیکبرق، مکانیک و الکتر)تکنسین ۱2

دیپلم۳۱8000648000اپراتور۱۳

دیپلم6۱6000۱۱52000پذیرش و امور اداری۱4

دیپلم۳۱6000576000منشی۱5

دیپلم۳۱5000540000کارکنان حسابداری۱6

کاردان فنی۳20000720000کامپیوتر۱7

دیپلم2۱5000۳60000مخابرات۱8

با تجربه2۱5000۳60000مأمور خرید۱9

با تجربه2۱5000۳60000انباردار20

مدیریتوکارکنانموردنیازطرح



تحصیالتحقوق سالیانهحقوق ماهیانهتعدادعنوانردیف

دیپلم6۱5000۱080000آسانسورچی۳۱

با تجربه2۱6000۳84000(زنان و مردانه)خیاط ۳2

با تجربه۳۱5000540000راننده۳۳

دیپلم۱۱5000۱80000حراست۳4

با تجربه4۱6000768000نقاش، بنا، لوله کش، نجار۳5

زیر دیپلم ۱۱5000۱80000واکسی۳6

با تجربه2۱5000۳60000رختشور۳7

با تجربه۱۱6000۱92000خشکشویی۳8

زیر دیپلم ۱۱5000۱80000کارگر خششویی۳9

زیر دیپلم ۳۱5000540000نگهبان40

زیر دیپلم 5۱5000900000نظافتچی4۱

زیر دیپلم ۳۱5000540000آبدار چی42

زیر دیپلم 2۱5000۳60000باغبان4۳

زیر دیپلم 24۱50004۳20000کارگر ساده44

-669۳000--بیمه سهم کارفرما% 452۳

-28۳42000--عیدی و پاداش46

9500000--هزینه های جانبی و غیره47

-7۳6۳5000-۱46جمع



میلیون ریالشرحردیف 

6500هزینه غذای کارکنان۱

۳50هزینه لباس کارکنان2

۱60هزینه های اداری۳

250هزینه های خانه داری4

۱50هزینه های متفرقه5

74۱0جمع

جدولپیشبینیهزینههایجانبیسالیانههتل



:شودمیبینیپیشزیرجدولشرحبههتلظرفیتاشغالدرصداساسبرهتلسالیانهوجاریهزینه های

شرح

%۱00%90%80درصد اشغال هتل

۳920044۱0049000مواد اولیه

5۱۳۱25772664۱40حقوق و کارمزد کارکنان

9248۱0404۱۱560برق، آب، سوخت و نیرو و تلفن

760085509500(غذا و لباس کارکنان و غیره)هزینه جانبی 

206282۳20725786هزینه تعمیر و نگهداری

۱200۱۳50۱500هزینه بیمه

645972678074%5نشده حدود پیش بینی 

۱۳5647۱52604۱69560جمع

هزینههایجاریوسالیانهطرح

بدنسازیاحتماالزوتخراسشنایمربیانهمچنینوعاملمدیریتحقوقیوبین المللیوامورمالیمشاوراناینکهبهنظر
هزینه هاینشدهپیش بینی هایهزینهفصلسردرنامبردگانبهپرداختیدستمزدلذا.نمی باشندهتلاستخدامیپرسنلجزو

.استگردیدهمنظورولحاظفوقجدولسالیانهوجاری



میلیون ریالشرحردیف

25000اختمانیاخذ پروانه از شهرداری رشت، عوارض نوسازی و قانونی و هزینه تمدید پروانه س۱

700طراحی اولیه، آزمایش مکانیک خاک2

۱2000طراحی و دکوراسیون( سازه)طراحی معماری، محاسبات ایستائی ۳

950(برقی، مکانیکی و غیره)طراحی تأسیسات 4

975نظارت عالیه مستقیم5

900هزینه کارشناسی بانک6

5000هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه7

2200هزینه بیمه8

7500نشدهپیش بینی متفرقه و 9

55225جمع

هزینههایمقدماتیطرحهتلدرناومجتمعرستورانهای
سنتیوبینالمللی



شرح

(میلیون ریال)هزینه سرمایه گذاری

275.000(متر مربع۱۱000)زمین

7.759محوطه سازی و دیوار کشی و فضای سبز

268.578ساختمان

۱07.256تأسیسات 

88.2۳2تجهیزات و دکوراسیون

۳000وسایط نقلیه

22494(درصد۳) نشدهپیش بینی 

772.۳۱9جمع سرمایه گذاری ثابت

خالصهجدولکلسرمایهگذاریطرحهتلدرنا



میلیون ریالریالمیلیون شرحردیف

%90%80درصد اشغال هتل-

(۱06)خوابهدرآمد حاصله از سوئیتهای دو خوابه و یک ۱

۳.700.000نرخ  

۱۱4792۱28297

۱۳0۱0۱46۳6درآمد حاصله از سرو صبحانه میهمانان مقیم و غیر مقیم2

89852۱0۱08۳درآمد حاصله از نهار، شام و عصرانه میهمانان مقیم و غیر مقیم۳

۱85792090۱درآمد حاصله از کافی شاپ، البی، پیتزا، قنادی و غیره4

4۱7۳76۱9548و ۳و 2حق سرویس مشمول ردیفهای % 5۱5

8500956۳درآمد حاصله از سالن جشنها و میهمانی و مراسم تولد6

۳500۳9۳8درآمد حاصله از سالن کنفرانس و تاالر اجتماعات و غیره7

65007۳۱2درآمد حاصله از سونا خشک و تر و جکوزی و بدنسازی8

۱600۱800درآمد حاصله از آموزش شنا و استفاده از استخر شنا9

40004500(الندری)درآمد حاصله از سالنهای آرایش زنانه و مردانه و خشک شویی ۱0

۱0000۱۱250تجاریواحد / 28درآمد حاصله از اجاره ۱۱

287709۳2۳67۳جمع

مدسالیانههتل
 
درا



طرح اقتصادی و کالبدی 
مجتمع رستوران های سنتی و 

بین المللی 



مترمربعشرح

700(رستوران سنتی )زیرزمین طبقه -۱

700( fast food)طبقه همکف -2

700(سنتی رستوران های )طبقه اول -۳

---------کافی شاپ( بام)تراس -4

2۱00جمع



.گردیدمتر مربع و به شرح زیر احداث خواهد 2۱00به مساحت جمعا در سه طبقه رستوران ها ساختمان مجتمع 

ساختمان 



شرح ردیف 

کیلو وات ۱50برای سرمایه گذاری هزینه انشعاب و سهم ۱

هزینه پست سوئیچ برد2

وغیرهاندازه گیری یکسو کننده و لوازم خازن های کیلو ولت ، 20شامل سه سلول اندازه گیری هزینه لوازم ۳

معابر تابلوهای خروجی و تابلو های هزینه 4

و روشنایی محوطه رستوران ها داخلی مجتمع قسمت های کلیه کابل کشی و سیم کشی هزینه 5

سه فاز K.V.A-۱80موتور ژنراتور کوپکه شده بقدرت یک دستگاه هزینه خرید 6

کامل کابل کشی و سیم کشی با ( سیستم اعالم خطر )آژیر مرکزی 7

و غیره راه اندازی مربوط به دستمزد و هزینه های 8

تاسیسات برق 



شرح ردیف 

اینچ شهری 2حق االمتیاز آب ۱

اینچ با هزینه نصب 2هزینه خرید کنتور 2

منطقه هزینه های سایر ۳

و نصب اتصاالت مربوطه عایقکاری و لوله کشی و لوله گذاری هزینه لوله، خرید 4

اینچ 2خرید الکتروپمپ 5

لیتر با ورق گالوانیزه آلمانی 5000ساخت منبع ذخیره آب بظرفیت 6

و متفرقه راه اندازی هزینه خرید شیر آالت و 7

ب 
 
تاسیسات آ



شرح ردیف 

حق االمتیاز کنتور گاز ۱

فیلتر و رگالتور مربوطه ورودی، ایستگاه گاز شامل نصب شیر 2

بست ها رابط و شیرهای و نصب لوله کشی، عایقکاری ۳

راه اندازی دستمزد و 4

متفرقه هزینه های سایر 5

تاسیسات گازی 



شرح ردیف 

خط تلفن ۱6حق االمتیاز ۱

دستگاه MDFزوجی 25زوجی و 20کابل 2

هزینه طول خط احتمالی ۳

دستگاه فاکس ۱6هزینه خرید 4

راه اندازی دستمزد و 5

تلفن 



پرههشتدیگدستگاهدوو5و۳شمارهسوزگازمشعلدستگاهدوباوشوفاژسیستمبامجتمعگرمایش

منبعدستگاهیکولیتری400و600جدارهدومنبعدستگاهدوواینچ۳گرانفوسپمپدستگاهدوو400

وآلومینیومیرادیاتورهاینصبواینچ2و۱آببرگشتورفتپمپدستگاهدوولیتری500انبساط

.می باشدمختلفهایباقطرالیه5اتیلنیپلیلوله هایواتصاالتوشیر آالت

سیستم گرمایشی و سرمایشی



تعداد شرح ردیف 
ساس به شعله نشان دهنده محل حریق و ح) دتکتور با مارک آلوپو از نوع یونیزه ۱

(و دود 
عدد ۳50

عدد۳50دوش هوایی اینچ جهت 2شیربرقی 2
ه دستگاZayton6سیستم آژیر با مارک ۳
عدد 4احد محل حریق برای هر طبقه یک ونشان دهنده سیستم اعالم مرکزی 4
واحد ۱متر مکعب 80حوضچه بتنی زیر زمینی جهت ذخیره آب بظرفیت 5
دستگاه۱متر ۱5اینچ با حد اقل 2پمپ شناور 6
متر ۳00و نصب تابلو سیم کشی 7
اه دستگ4فلزی و کلگی و نازل قرقره های با آتش نشانی شیلنگ 8
متر ۱50تبر مخصوص برای هر طبقهشیلنگ، شامل آتش نشانی جعبه 9
رابط ها لوله گذاری با لوله های پلی اتیلنی محوطه با زانو و ۱0
مختلف و سازهای ا بپلی اتیلنی چند الیه لوله های آب با لوله کشی و لوله گذاری ۱۱

شیرفلکه زانو و اتصاالت و عایقکاری 
متر 600

 اندازی نصب و راه ۱2

سیستم آعالم و آطفاء حریق 



مشخصات فنی شرح 
کیلو گرم ۱200ظرفیت -

طبقه 4تعداد طبقات -
توقف 4تعداد توقف -

تلسکوپی و تمام اتوماتیک نوع درب طبقات و کابین -
متر بر ثانیه 25/0یک متر بر ثانیه و سرعت اولیه و ثانویه -

میکرو پروسوری یا رله ای با قطعات درجه یک نوع تابلو -
شاسی میکروسوئچی و نمراتور دار در تمام طبقات نشاندهنده طبقات -
دت وایلر سوئیسی نوع تراولی کابل -

M.D.Fلوکس و ورق فوالدی با پوشش از جنسنوع کابین و بدنه آن -

موزیک کف سرامیک با پخشآیینه، سقف کاذب ، هوا کش و سایر متعلقات -

درجه یک آلمانی نوع ریل -
۱0۱98وایفر آلمانی سیم بکسل -

ایتالیایی M.G.Tنوا موتور گیر بکس -

سانسور 
 
آ



مرغ،گوشت،یرنظموادغذاییازبرخیفسادپذیریازگیریجلووانجمادوبرودتتامینبه منظور
متر40حجمباتنی۱0صفرزیرسردخانهواحدیکمجتمعرستوران هایبرایغیرهولبنیاتوماهی

تابلوواواپراتورواسب5/7کندانسوروآلمانیکوپلندD.W.Mاسب5کمپرسوربامکعب
گازتزریقویانیورتپلیورق هایباعایقکاریوقطعاتومربوطهاتصاالتومسیلوله هایوبرق
مکعبمتر60حجمباصفرباالیتنی۱5سردخانهواحدیکهمچنینواوزونالیهباسازگارفریون22
وبرقوتابلواوپراتورواسبچهارکندانسوروآلمانیکوپلندD.W.Mاسب4کمپرسوربا

22گاززریقتویورتیانپلیورق هایباعایقکاریقطعاتومربوطهاتصاالتومسیلوله های
.استشدهمنظوراوزونباالیهسازگارفریون

سردخانهمجتمع



ف
شرحردی

میلیون 
ریال

6000کامل روشنایی کابل کشی و سیم کشی با برق رسانی سیستم ۱

۱800تاسیسات آب 2

۱۱00سیستم گاز رسانی مجتمع ۳

620تلفن و فاکس 4

۱۱000سیستم گرمایشی و سرمایشی مجتمع 5

4900حریق اطفاء سیستم 6

۱600نفره ۱0آسانسور 7

700تنی باالی صفر ۱5تنی زیر صفر و ۱0سردخانه 8

۱400نشده و متفرقه پیش بینی 9

29۱20جمع 

خالصههزینههایتاسیساتموردنیازمجتمع
رستورانها



میلیون ریالشرحردیف

ستوران و آشپزخانه رآماده سازی وسایل و تجهیزات قسمت ۱

سنتی

6۳00

2700وسایل و تجهیزات رستوران سنتی2

Fast Food2200وسایل و تجهیزات رستوران ۳

5200لیبین الملرستوران چند ملیتی و 7وسایل و تجهیزات 4

۱900کافی شاپوسایل و تجهیزات 5

۱8۳00جمع

خالصه هزینه های وسایل و تجهیزآت مورد نیاز 
رستورآن های مجتمع



:د پذیرفتمیلیون ریال دکوراسیون مجتمع رستوران ها به شرح زیر تحقیق خواه4500با اختصاص مبلغ 

M.D.Fتا زیر سقف با ورقهای رستوران ها پوشش دیوارها داخلی -

با سنگ گرانیت یا گوهره یزدرستوران ها داخلی ستون های -

با نمای طرح رومی و گچبری سقف متنوعستون ها گچبری سر -

نصب و تجهیز آکواریوم و آبنما-

قسمت های رستوران هانورآرائی و پخش موزیک مالیم در کلیه -

رآئی و غیره
 
کوآریوم و نورآ

 
دکورآسیون و آ



650معادله ایهزینبانیسانوانتدستگاهدومجتمعاولیهموادتهیهوتدارکاتجهت-

.استگردیدهپیش بینیطرحدرریالمیلیون

وسایط نقلیه



سالیانهوماهیانهایایمزوحقوقگرفتننظردرباهمراهتفکیکبهغیرهورستوران هامجتمعکارکنانومدیریت
.استشدهبرآورد

حقوق سالیانهحقوق ماهیانهتعدادعنوانردیف

رستوران سنتی-۱

۱22000264000مدیر رستوران۱/۱

۱۱80002۱6000آشپز2/۱

2۱6000۳84000کمک آشپز۳/۱

۱۱7000204000مسئول صندوق4/۱

۱۱6000۱92000تدارکات5/۱

۳۱5000540000گارسن6/۱

۱۱5000۱80000نظافتچی7/۱

مدیریتوکارکنانمجتمعرستورانهاوکافیشاپ



Fast Foodرستوران -2

۱22000264000مدیر رستوران۱/2

۱۱7000204000مسئول صندوق2/2

۱۱6000۱92000تدارکات۳/2

۱۱80002۱6000آشپز4/2

۳۱6000576000کمک آشپز5/2

۱۱5000۱80000گارسن6/2

۱۱5000۱80000نظافتچی7/2



(واحد7)رستوران های بین المللی -۳

522000۱۳20000مدیر رستوران۱/۳

7۱8000۱5۱2000آشپز2/۳

7۱6000۱۳44000کمک آشپز۳/۳

2۱7000408000مسئول صندوق4/۳



کافی شاپ-4

۱22000264000کافی شاپمدیر ۱/4

۱۱7000204000مسئول صندوق2/4

سرویس مسئول۳/4

کافی شاپ

2۱6000۳84000

2۱5000۳60000گارسن4/4

۱۱5000۱80000نظافتچی5/4

۳۱5000540000نگهبان6/4

بیمه سهم % 2۳-

کارفرما

--2۳7۱000

ر عیدی و پاداش آخ-

سال

--۱۳9۱000

۳۱80000--هزینه هاسایر -

50۱7.250.000جمع



میلیون ریالشرحردیف

۱200هزینه غذای کارکنان۱

۱۳0هزینه لباس کارکنان2

۱80اداری و مصرفی و بهداشتیهزینه های ۳

۱050متفرقههزینه های 4

2560جمع

خالصههزینههایجانبیمجتمعرستورانها



میلیون ریالشرح

%۱00%90%80کافی شاپو رستوران ها درصد اشغال -

5۱20057600۱9200مواد اولیه-

7۱2080۱08900حقوق و دستمزد کارکنان-

520585550اکسآب، برق، گاز، بنزین و سوخت، تلفن و ف-

بار غذا، لباس، اداری، ظروف یک)جانبی هزینه های -

مصرفی

240027002560

۳76042۳02000هزینه تعمیر و نگهداری

۱60۱80۱50هزینه بیمه مجتمع -

24002700800نشدهپیش بینی متفرقه و هزینه های -

6756076005۳4۱60جمع

هزینههایجاریوسالیانهمجتمعرستورانهایسنتیو
بینالمللیوکافیشاپ



.باشدمیزیرجدولشرحبهرستوان هایمجتمعطرحسرمایه گذاریهزینه هایخالصه

میلیون ریالشرحردیف

۳7.800ساختمان۱

2000دیوارکشی، محوطه سازی، فضای سبز و پارکینگ2

29۱20تأسیسات۳

۱8.۳00تجهیزات4

4500دکوراسیون و نورآرایی و غیره5

650وسایط نقلیه6

277۱%۳نشده پیش بینی 7

95۱4۱جمع کل سرمایه گذاری طرح

خالصههزینههایسرمایهگذاریطرح



ریال۱50.000متوسططوربهپرسهرروزدرشامونهارنفر400عرضهبرایسنتیرستوراندرآمد-

Fastرستوراندرآمد- Foodمتوسططوربهپرسهرروزدرشامونهارنفر600عرضهبرای

ریال90.000

طوربهپرسهر(نفر700)روزدرنفر۱00حداقلرستورانهرعرضهبرایبین المللیرستوران7درآمد-

ریال۱50.000متوسط

ریال70.000متوسططوربهسرانهنفرروزدرنفر۳00حداقلبرایکافی شاپدرآمد-

مدسالیانهرستورانهایسنتیوبینالمللیهت
 
لدرا

درنا



شرح

%۱00%90%80درصد اشتغالردیف

۱7520۱97۱02۱900سنتی۱

2Fast Food۱5768۱77۳9۱97۱0

۳0660۳4492۳8۳25بین المللی۳

6۱۳268987665کافی شاپ4

700807884087.600جمع

مدمجتمعرستورانهایسنتیوبینالمللیو
 
...درا



محاسبه اقتصادی هتل و رستوران



سنتی و ران های رستوو منابع تامین طرح هتل درنا و مجتمع هزینه های سرمایه گذاری خالصه 
.می باشدبطور جمعی  بشرح زیر بین المللی 

جمع میلیون ریالشرحردیف

275.000زمین -۱

9759و فضای سبز دیوارکشی ، محوطه سازیتسطیا ، -2

۳06.۳78ساختمان -۳

۱۱0.۱68تاسیسات -4

۱06.5۳2تجهیزات، دکوراسیون و نور آرائی  -5

۳.650وسایط نقلیه -6

55.225مقدماتی هزینه های -7

25.265نشده پیش بینی -8

867.460طرح سرمایه گذاری جمع کل ۱۱

خالصههزینههایسرمایهگذاریطرح



نرخارزش داراییشرحردیف

میلیون )هزینه کل 

(ریال

9484.۱۱%۳۱6۱۳7۳ساختمان و محوطه۱

4406.72%۱۱0۱684تاسیسات2

۱065۳.2%۱065۳2۱0ماشین آالت۳

۳65%۳650۱0وسایل نقلیه4

0%0۳تاسیسات اداری5

24909.0۳:جمع 

هزینه نگهداری و تعمیرات



9۷ 98 99 0 ۱ 2 ۳

سال 1 2 3 4 5 6 7

مخارج -2۷5،000 -60۱،۴60 -20۳،20۷ -225،560 -250،۳۷۱ -2۷۷،9۱2 -۳08،۴8۳

ارزش حال مخارج -2۳5،0۴۳ -۴۳9،۳۷5 -۱26،8۷6 -۱20،۳۷0 -۱۱۴،۱9۷ -۱08،۳۴۱ -۱02،۷85

ارزش حال مخارج تجمعی -2۳5،0۴۳ -6۷۴،۴۱۷ -80۱،29۴ -92۱،66۴ -۱،0۳5،86۱ -۱،۱۴۴،202 -۱،2۴6،98۷

درامد 0 0 ۳5۷،۷89 ۴00،۷2۴ ۴۴8،8۱۱ 502،668 562،988

ارزش حال درامد 0 0 22۳،۳9۳ 2۱۳،8۴6 20۴،۷0۷ ۱95،959 ۱8۷،585

ارزش حال درامد تجمعی 0 0 22۳،۳9۳ ۴۳۷،2۳9 6۴۱،9۴۷ 8۳۷،906 ۱،025،۴9۱

نقدخالص جریان  -2۷5،000 -60۱،۴60 ۱5۴،582 ۱۷5،۱6۴ ۱98،۴۳9 22۴،۷56 25۴،505

∑-خالص جریان نقد تجمعی  -2۷5،000 -8۷6،۴60 -۷2۱،8۷8 -5۴6،۷۱۴ -۳۴8،2۷5 -۱2۳،5۱9 ۱۳0،986

ارزش حال خالص جریان نقد  -2۳5،0۴۳ -۴۳9،۳۷5 96،5۱6 9۳،۴۷6 90،5۱0 8۷،6۱8 8۴،800

NPVارزش حال خالص تجمعی 
=∑PV

-2۳5،0۴۳ -6۷۴،۴۱۷ -5۷۷،90۱ -۴8۴،۴25 -۳9۳،9۱۴ -۳06،296 -22۱،۴96

جریانات مالی هتل درنا



۴ 5 6 ۷ 8 9
8 9 10 11 12 13

-۳۴2،۴۱6 -۳80،08۱ -۴2۱،890 -۴68،298 -5۱9،8۱۱ -5۷6،990
-9۷،5۱۴ -92،5۱۳ -8۷،۷69 -8۳،268 -۷8،998 -۷۴،9۴۷

-۱،۳۴۴،50۱ -۱،۴۳۷،0۱۴ -۱،52۴،۷8۳ -۱،608،05۱ -۱،68۷،0۴9 -۱،۷6۱،995
6۳0،5۴6 ۷06،2۱2 ۷90،95۷ 885،8۷2 992،۱۷۷ ۱،۱۱۱،2۳8
۱۷9،569 ۱۷۱،895 ۱6۴،5۴9 ۱5۷،5۱۷ ۱50،۷85 ۱۴۴،۳۴۱

۱،205،059 ۱،۳۷6،95۴ ۱،5۴۱،50۳ ۱،699،020 ۱،8۴9،805 ۱،99۴،۱۴6

288،۱۳۱ ۳26،۱۳۱ ۳69،06۷ ۴۱۷،5۷۴ ۴۷2،۳66 5۳۴،2۴8
۴۱9،۱۱۷ ۷۴5،2۴8 ۱،۱۱۴،۳۱5 ۱،5۳۱،889 2،00۴،255 2،5۳8،50۳
82،055 ۷9،۳8۱ ۷6،۷80 ۷۴،2۴9 ۷۱،۷8۷ 69،۳95

-۱۳9،۴۴۱ -60،060 ۱6،۷20 90،969 ۱62،۷56 2۳2،۱5۱

جریانات مالی هتل درنا



۱0 ۱۱ ۱2 ۱۳ ۱۴ ۱5 ۱6

14 15 16 17 18 19 20

-6۴0،۴59 -۷۱0،9۱0 -۷89،۱۱0 -8۷5،9۱2 -9۷2،262 -۱،0۷9،2۱۱ -۱،۱9۷،92۴

-۷۱،۱0۳ -6۷،۴5۷ -6۳،998 -60،۷۱6 -5۷،602 -5۴،6۴8 -5۱،8۴6

-۱،8۳۳،099 -۱،900،556 -۱،96۴،55۳ -2،025،269 -2،082،8۷۱ -2،۱۳۷،5۱9 -2،۱89،۳65

۱،2۴۴،58۷ ۱،۳9۳،9۳۷ ۱،56۱،2۱0 ۱،۷۴8،555 ۱،958،۳82 2،۱9۳،۳8۷ 2،۴56،59۴

۱۳8،۱۷۳ ۱۳2،268 ۱26،6۱6 ۱2۱،205 ۱۱6،025 ۱۱۱،06۷ ۱06،۳20

2،۱۳2،۳۱9 2،26۴،58۷ 2،۳9۱،20۳ 2،5۱2،۴08 2،628،۴۳۳ 2،۷۳9،500 2،8۴5،820

60۴،۱28 68۳،028 ۷۷2،۱00 8۷2،6۴۳ 986،۱20 ۱،۱۱۴،۱۷۷ ۱،258،6۷0

۳،۱۴2،6۳۱ ۳،825،659 ۴،59۷،۷59 5،۴۷0،۴02 6،۴56،522 ۷،5۷0،698 8،829،۳68

6۷،0۷0 6۴،8۱۱ 62،6۱8 60،۴89 58،۴2۳ 56،۴۱9 5۴،۴۷5

299،22۱ ۳6۴،0۳2 ۴26،650 ۴8۷،۱۳9 5۴5،562 60۱،98۱ 656،۴55

جریانات مالی هتل درنا



مشخصات و شاخص مالی
(میلیون ریال)

11000 (متر مربع)مساحت زمین

17021.7 (متر مربع)مساحت کل زیربنا

601460- سرمایه ثابت

203207- سرمایه در گردش

اجاره ای-اپراتوری نحوه تخمین درآمد

2 (سال)طول دوره ساخت

1200 (روزانه-نفر)ظرفیت پروژه

...هتل؛ رستوران، واحدتجاری و :شامل

196 (نفر)تعداد اشتغال مستقیم 



میلیون ریال-درصد11با تورم -های بازدهی پروژهشاخص

2،8۴5،8۱9 ارزش حال درآمدها

2،۱89،۳6۴- ارزش حال هزینه ها

656،۴55 حالخالص ارزش 

۱.29 نسبت درآمد به هزینه

2۷.55% داخلینرخ بازدهی 

5.۴9 PBPدوره بازگشت سرمایه 

هتل درناخالصه شاخص های مالی 


