تزگ خالصو مشخصات پزوژه

 - 1نام طزح  :پارک ُای چِاردٍ هؼصْم
 - 2مىارد کارتزد :فضای سثش ،تفزیحی ّ ،رسشی  ،اختواػی  ،فزٌُگی  ،هذُثی ّ تداری
 - 3ظزفیت پیشنهادی طزح  :تَ دلیل لزار گیزی شِزستاى سزاب در هسیز گزدشگزی شوال ایزاى ّ ًمطَ هْاصالتی استاًِای شوال غزب تا استاى ُای
شوالی کشْر ُوچٌیي داشتي شزایط هٌاسة خِت الاهت هسافزاى ّ گزدشگزاى آب ُای گزم ّ هؼذًی سثالى  ،هٌطمَ تْریستی سزػیي ّ طثیؼت
سیثای شوال کشْر ایداد پارک گزدشی – تفزیحی چِاردٍ هؼصْم در ایي هٌطمَ تاهیي کٌٌذٍ رفاٍ حال گزدشگزاى ّ افشایش خذاتیت گزدشگزی هٌطمَ
خْاُذ شذ.
 - 4اشتغال سایی (نفز) ً 20 :فز هستمین – ً 6فز غیز هستمین
 - 5سزمایو گذاری ثاتت  16000000000 :ریال (شاًشدٍ هیلیارد ریال)
 - 6سزمایو در گزدش :

 9200000000ریال (ًَ هیلیارد ّدّیست هیلیْى ریال)

 - 7سمین مىرد نیاس 300000 :هتز هزتغ (سیصذ ُشار هتز هزتغ)
 - 8مصزف سالیانو :

آب (متز مکعة)

 35000هتز هکؼة

قذرت تزق (کیلى وات)

 100000کیلْ ّات

گاس (متزمکعة)
 - 9محل پیشنهادی تزای احذاث  :پارک چاردٍ هؼصْم در خادٍ سزاب اردتیل
- 10شزح مختصز پزوژه  :پارک چِاردٍ هؼصْم تا اُذاف تفزیحی  -گزدشگزی پیش تیٌی شذٍ است کَ تزای تاهیي ایي اُذاف احذاث پارک خٌگلی ّ
ارائَ خذهاتی ُوچْى پیست اسة دّاًی ،پیست دّچزخَ سْاری ،گلخاًَ ّ خشاًَ تکثیز اًْاع ًِال ّ احذاث پارک ُای اختصاصی هتٌْع تَ فزاخْر
ًیاس در هحل ایي پارک در ًظز گزفتَ شذٍ است .تَ دلیل فضای تشرگ ایي پارک ّ هحل استمزار هٌاسة آى اس پتاًسیل تاالیی خِت خذب گزدشگز
تزخْردار هی تاشذ لذا تا فزاُن کزدى کوپ ُای الاهتی گزدشگزی لاتلیت اسکاى گزدشگزاى را دارا هی تاشذ.
تا تْخَ تَ استمزار سهیي هْرد ًظز تزای احذاث ایي پارک در خارج اس هحذّدٍ شِز تولک سهیي هْرد ًظز در اختیار هٌاتغ طثیؼی تْدٍ ّ تا هْافمت
اصْلی تَ صْرت رسوی تَ شِزداری سزاب ّاگذار شذٍ کَ شِزداری سیز ساخت ُای هْرد ًیاس تزای احذاث پارک در ایي هحل اػن اس آب اس
طزیك حفز چاٍ  ،تزق ّ راٍ دستزسی هٌاسة تزای ایي هحل را تاهیي کزدٍ است .ضوي ایٌکَ شِزداری هطالؼات اّلیَ خاهؼی در خصْص خٌگل
کاری در هٌطمَ اًدام دادٍ ّ الذام تَ کاشت  4000اصلَ ًِال هثوز تَ صْرت آسهایشی ًوْدٍ اًذ کَ ایي تؼذاد لاتل افشایش خْاُذ تْد.

- 11سىد ناخالص سالیانو  1825000000 :ریال ( یک هیلیارد ّ ُشتصذ تیست پٌح هیلیْى ریال)
- 12نزخ تاسگشت سزمایو IRR= % 37 :
- 13دوره تاسگشت سزمایو  5 :سال

