تزگ خالصو مشخصات پزوژه

 - 1نام طزح  :پارک ُای دّ گاًَ سزاب (پارک گلِا ّ پارک هصلی)
 - 2مىارد کارتزد :فضای سثش ،تفزیذی ّ ،رسضی  ،اجتواعی  ،فزٌُگی  ،هذُثی ّ تجاری
 - 3ظزفیت پیشنهادی طزح  :تا تْجَ تَ کوثْد فضای سثش ّ ًیاس هثزم ضِز سزاب تَ تاهیي سیثایی تصزی ضِزُ ،وچٌیي آرایص جوعیتی ساکٌیي پیص
تیٌی ایي دّ پارک جِت تاهیي رفاٍ دال ساکٌیي هذتزم سزاب ضزّری تَ ًظز هی رسذ .لذا طزح داضز عالٍّ تز تاهیي فضای سثش هْرد ًیاس ضِز
تا ارائَ خذهات دیگزی اس جولَ فزٌُگی  ،اجتواعی ّ ،رسضی ّ تفزیذی تْاى تثذیل ضذى تَ جذاب تزیي تخص خذمات ضِزی در سطخ سزاب را
خْاُذ داضت.
 - 4اشتغال سایی (نفز) ً 80 :فز هستقین – ً 30فز غیز هستقین
 - 5سزمایو گذاری ثاتت  42025000000 :ریال (چِل ّ دّ هیلیارد ّ تیست ّ پٌج هیلیّى ریال)
 - 6سزمایو در گزدش  36100000000 :ریال (صی ّ ضص هیلیارد ّ صذ هیلیْى ریال )
ظیلی دیذٍ ضذٍ اًذ.
 - 7سمین مىرد نیاس 10824 :هتز هزتع (دٍ ُشار ّ ُطتصذ ّ تیست ّ چِار هتزهزتع) ُز دّ تا کارتزی فضای سثش در طزح تف
 - 8مصزف سالیانو :

آب (متز مکعة)

 98.4هتز هکعة

قذرت تزق (کیلى وات)

 250000کیلْ ّات

گاس (متزمکعة)
 - 9محل پیشنهادی تزای احذاث  :پارک گلِا در ضوال ضزقی ضِز ّ در هذل ضِزک گلِا ّ پارک هصلی در جٌْب ضِز اًتِای خیاتاى هطِزی
جٌْتی ،جٌة هصلی ادذاث خْاُذ ضذ.
- 10شزح مختصز پزوژه  :پارک گلِا تَ هسادت دذّدا  7244هتز هزتع تا استقزار در هٌطقَ هسکًْی تا تزاکن  120درصذی ضِز ّ تا تْجَ تَ
ًشدیکی تَ هٌاطق هسکًْی جذیذ تْسعَ ضِزی ظزفیت تاالیی تزای جذب ساکٌیي اس جولَ اقطار جْاى ّ خزدسال را خْاُذ داضت .لذا تا ادذاث
فضای تاسی سزپْضیذٍ  ،سهیي ُای ّرسضی در فضای تاس ،فزٌُگسزا ،رستْراى ّ ًصة تجِیشات ّرسضی ّ  ...تَ هکاًی جذاب تزای ساکٌیي
جِت صزف اّقاتی خْش تثذیل خْاُذ ضذ.
پارک هصلی تَ هسادت  3580هتز هزتع تا استقزار در جْار هصلی ّ کوزتٌذی جٌْتی ضِز قاتلیت تاهیي فضای هعٌْی ّ هفزدی تزای ساکٌیي ّ اقاهت
ّ استزادت کْتاٍ هذت تزای هسافزیي عثْر کٌٌذٍ اس ایي هٌطقَ را خْاُذ داضتُ .وچٌیي تا ًشدیکی هذل هْرد ًظز تَ اهکاى ّرسضی عوْهی اس جولَ
استخز ّ  ...پیص تیٌی هی ضْد جذاتیت قاتل تْجِی تزای ساکٌیي هٌاطق ًشدیک ّ عوْم ساکٌیي ضِز داضتَ تاضذ .لذا ادذاث فضای تاسی هٌاسة،
رستْراى ،تجِیشات ّرسضی ّ  ...در ایي پارک ضزّری تَ ًظز هی رسذ.
السم تَ تْضیخ است آّردٍ ُای سزهایَ گذاری ضِزداری سزاب در ایي طزح تَ صْرت سهیي ّ هجْس خْاُذ تْد .
- 11سىد ناخالص سالیانو  1800000000 :ریال ( یک هیلیارد ّ ُطتصذ هیلیْى ریال)
- 12نزخ تاسگشت سزمایو IRR= % 29 :
- 13دوره تاسگشت سزمایو  8 :سال

