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 %2,,32 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 4,14 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  سرنقطه سر به 
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 معرفی پروژه-1

کنند که در آن محیط اقامت می رسالت هتل فراهم نمودن فضایی جهت اقامت و پذیرایی از مسافران و مهمانانی است 

 می باشد. موجود استانداردهای به  توجه  با این امکانات  که

ر همچنین بایستی نیروهای کا باشد, برای مهمانان  شعف انگیز و با ایجاد حس اعتماد  بایستی دارای فضایی این محیط 

آزموده در این فضا ارائه خدمات به مهمانان بکنند. فضای هتل بایستی با توجه به تکنولوژی روز باشد و همواره اطالعات 

 پرسنل در زمینه کارشان به روز رسانی شود.

 هتل درجهت نیل به اهداف زیر احداث می گردد:

 د.انتخاب میکنن آیند و یا به هر علتی هتل را جهت اقامتفر به شهر ما میجلوگیری از سردرگمی کسانی که برای س -1

 .حمایت از گردشگری و ارز آوری -2

 این زمینه تحصیل کرده اند. ایجاد اشتغال برای افرادی که عالقمند به کار هتل هستند و در -7

 .هاها و کنفرانسفراهم آوردن مکانی مناسب برای برگذاری جشن -4

 . دادن فرهنگ و آداب و رسوم کشور به مهمانان خارجینشان  -4

 .تبادل فرهنگی با سایر ملل -,

 فراهم آوردن فضایی شاد و امن برای مسافران -3

 .ایجاد اشتغال در سطح شهر  -7

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 ضیاستان تهران منطقه باغ ف

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 مختلف پروژه:معرفی بخش های 

 بخش اقامتی



 سوئیت 

 اتاق 

 رستوران

 کافی شاپ

 فضای ورزشی

 های چند منظورههای برگزاری مراسم و فعالیتسالن 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

 و امکانات و ایران کشور خصوص در تبلیغات و رسانی اطالع کشورها سایر از گردشگر جذب مهم هایحلراه از یکی

 ینا اصلی متوالیان که گردشگری صنعت با درگیر نهادهای و هاسازمان متأسفانه که باشدمی آن گردشگری هایجاذبه

 نام ,کشورمان با آشنائی عدم بدلیل خارجی گردشگران لذا. اندکرده عمل ضعیف بسیار خصوص این در باشندمی صنعت

 ورکش همچون نو ظهوری کشورهای که صورتی در دهند نمی قرار خود لیست در گردشگری مقاصد از یکی بعنوان را ایران

 عتصن این از کالنی درآمد ساالنه و نماید می خارجی گردشگران جذب به اقدام گسترده تبلیغات با عربی متحده امارات

 شبکه زا هاآن پخش و ایران گردشگری هایجاذبه خصوص در مستند هایفیلم و تلویزیونی هایبرنامه تهیه با باید لذا دارد,

 کرد. فراهم خارجی گردشگران برای را ایران با آشنائی های زمینه المللی بین تلویزیونی های

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

دهد که ظرفیت هر بخش به , پذیرایی و ورزشی به مشتریان خود خدمات ارائه میهای اقامتیدر بخشمورد بررسی هتل 

 باشد. شرح زیر می

 بخش اقامتی:

 های دو تخته در نظر گرفته شده است.اقعه اقامتی هتل به صورت سوئیت و اتمجمو

 شامل طبقات چهارم تا هشتم طراحی شده است.پنج طبقه  مجموعه اقامتی هتل در



 سوئیت: 

 21تخته بوده که جمعاً باشد, هر سوئیت دو متر مربع می 34با میانگین زیربنای هر واحد  واحد سوئیت 11هتل دارای 

 توان به مجموعه اضافه نمود.تخت بعنوان همراه می 11گردد, البته تعداد تخت را شامل می

 اتاق: 

تخت را شامل  1,بوده که جمعاً اتاق با دو تخت سینگل  11نفره و اتاق با تخت دو 21اتاق مشتمل بر  71هتل دارای  

ردیف استانداردهای سوئیت قرار های هتل را همکه این قابلیت در متراژ اتاق متر مربع بوده 44گردد. میانگین متراژ می

تخت بعنوان همراه اضافه نمود. در مجموع هتل بدون  24توان  های اقامتی هتل میهای اتاقدهد. به مجموعه تختمی

 تخت ظرفیت دارد. 74های اضافه احتساب تخت

 رستوران:

زیر البی واقع شده است. فضای رستوران مشرف به فضاهای سبز  -1قه زیر زمین سالن غذاخوری رستوران هتل در طب

متر مربع می 347,4باشد, مساحت این طبقه جنوبی مجموعه هتل بوده و به واسطه آن دارای چشم انداز و نور مناسب می

 باشد.

 آن متناسب بزرگتر بواسطه آن مساحت شود کهیرایی میبر مهمانان مقیم هتل از افراد غیر نیز پذدر این رستوران عالوه

 باشد.نفر می 211گرفته شده است. ظرفیت این رستوران 

سازی غذا در نظر گرفته شده است که آسانسور این فضا را مستقیماً به آشپزخانه مرتبط فضایی برای آماده در کنار سالن,

ون اینکه این افراد مزاحمتی برای افراد دهتل برمهمان سازد. این رستوران ضمن ارتباط مستقیم با داخل هتل با افراد غیمی

 کند.هتل پیدا کنند, ارتباط برقرار می

 ن در نظر گرفته شده است.اسرویس بهداشتی مجزای زنانه و مردانه جهت میهمانان در مجاورت سالن رستور

روز محاسبه دوره در شبانه 7 باشد که به صورت معمولینفر در یک دوره می 211براساس جدول سرانه ظرفیت رستوران 

 گردد. می

 

 



 کافی شاپ:

که  انداز عالی به شمال و جنوب شهر تهران بودهشاپ با چشممجموعه هتل در طبقه نهایی خود)طبقه نهم( دارای کافی

اشد. بشاپ مورد نظر به وسیله آسانسورهای اختصاصی به مجموعه البی و آشپزخانه به صورت مستقیم متصل میکافی

دهی مستقل به افراد غیر مقیم هتل را نیز دارا میباشد. عالوه به پذیرایی میهمانان هتل دارای قابلیت سرویس موعه فوقمج

 باشد.نفر می 111متر مربع بوده که ظرفیت اسمی آن  171,7شاپ مساحت کافی

 فضای ورزشی:

لب کنند ولی اغبا توجه به اینکه شاید تعداد کمی از مهمانان هتل از امکانات استخر و جکوزی و سونای هتل استفاده می 

د رد نظر با رویکرباشد, لذا ایجاد امکانات رفاهی و ورزشی در هتل مومیهمانان توقع دارند تأسیسات فوق در هتل موجود می

قبال عمومی واقع ستبه سوی استفاده از فضاهای امروزی که بیشتر مورد ا رو ,استخر خود عالوه بر مجموعهروز نوین و به

 دنسازی, بیلیارد و مینی بولینگ نموده است.بهای تناسب اندام)فیتنس(, نند سالنهستند ما

بی متر مربع در طبقات زیرزمین منهای پنجم, ششم در بخش جنو 774فضاهای ورزشی و تفریحی مورد نظر با زیربنای 

شاپ و فضای استراحت مجاور بوفه, بیلیارد, اسنوکر, مجموعه هتل واقع شده و شامل استخر, جکوزی, سونا, بدنسازی, کافی

 باشد.های بهداشتی, رختکن و دوش میپینگ پنگ و مینی بولینگ, سرویس

 های چند منظوره:های برگزاری مراسم و فعالیتسالن

 دهد. در احجام تشکیلها تشکیل میت یک هسته مرکزی مهم را در بسیاری از هتلفضای برگزاری مراسم, ضیافت و جلسا

 شود.ها برای موقعیت هتل یک امتیاز محسوب میو فعالیت حداث فضاهای مخصوص برگزاری مراسمدهنده پیکره هتل ا

ورتی که امکان برگزاری های چند منظوره در طبقات اول, دوم و سوم هتل جانمایی شده به صدر پروژه هتل آرنا سالن

های بازآموزی علمی و فنی و آموزش پرسنل خدمات ای, دورههای دورههای داخلی و خارجی, آموزشها, کنفرانسهمایش

ها و مراسم و ارائه دستاوردهای علمی و هنری ها در سراسر کشور, همچنین جشنها و نمایندگان آنپس از فروش شرکت

 اشد.بدر آن به خوبی فراهم می



های طبقات سوم و چهارم( مانند )بین سالن هاها در طبقه چهارم در مرکزیت سالنکلیه فضاهای مورد نیاز جنبی سالن

های بهداشتی, نمازخانه بانوان و آقایان و همچنین فضای استراحت و خصوصی فضاهای آماده سازی و پذیرایی, سرویس

 های باال و پائین خود ارتباط مستقیم دارد.له پله اختصاصی به سالناند. فضای مورد نظر بوسیمدعوین طراحی گردیده

ها در یک سال بالغ بر دوره در نظر گرفته شود که با توجه به این مسئله ظرفیت اسمی سالن 71ظرفیت سالن در هر ماه 

 گردد.دوره برآورد می 7111

 

 شاخص های عملیاتی-6

 :کار نوبت تعداد

 روز سال 7,4

 کاری :تعداد شیفت 

 ساعته 7شیفت کاری  7

 

 پیش بینی میزان تولید -7

 

 ظرفیت سالیانه شرح

 2441 سوئیت

 4111 اتاق دونفره

 2441 اتاق تک نفره

 174111 کافی شاپ

 231 سالن همایش و تاالرها

 27411 درآمد رستوران مختص هتل

 142411 درآمد رستوران عمومی 

 244711 مجموعه ورزشی

 

 



 

 شاخص های اقتصادیتعیین -8

 ارزش شرح شاخص

 %2,,32 (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 %77,37 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 4,14 دوره بازگشت سرمایه  

 میلیون ریال ,34,131,3 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %42,,, یمال نیهای تام نهیشامل هز -(Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 میلیون ریال 73,477,43 )میلیون ریال( در سال اول )زیان( میزان سود

 %21,71 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %73,14 در سال اول نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام)%(
 


