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 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 الوندیگ یستیو تور یتجار ،یورزش ،یحیتفر ،یاحداث مجتمع اقامت موضوع 

 شهرستان دماوند اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال7.8021462 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 7980591621 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 85908 بهره برداری هزینه های قبل از 

 میلیون ریال 91780 گردش  در سرمایه 

ب
مان

ز

ی  
ند

رح
ط

 

 سال  01 دوره بهره برداری 

 میلیون ریال NPV 85908 ارزش فعلی خالص

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 81% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 162 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نقطه سر به سر 

) در سال  با احتساب هزینه های مالی

 (اول

91% 

 نفر 111 اشتغال زایی  میزان 
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 معرفی پروژه-1

هکتار  .4سرگرمی و اقامتی گیالوند در زمینی به مساحت  –تجاری  -هدف از اجرای طرح احداث مجتمع تفریحی، ورزشی

واحد در متراژهای  0.9در دامنه های کوه دماوند می باشد که این مجتمع مشتمل بر واحدهای تجاری اوت لت به تعداد 

وستایی ر واحد های اقامتی با تم –، سالن چند منظوره ورزشی پاتیناژ و هاکی، پینت بال، اسکیت و اسکیت برد –مختلف 

پارک مینیاتوری ایران و نمایشگاه دائمی آداب و سنن -جایگاه یوگا و مدیتیشن-باشگاه اسب سواری –و تجهیزات مدرن 

و باغ  -بیمارستان طب سنتی و باغ آروماتیک -بیلیارد و بولینگ -اسکواش -تنیس -پیست کارتینگ و موتور سواری-ایرانی

 .می باشد  و باغ تاالرویال های مدرن 

ه وناگون در یک مجموعه و در کنار هم می باشد کگایجاد امکانات مختلف و مجتمع هدف از احداث این کلی  به طور

ی نیازهای مردم، خصوصأ احداث نگردیده است که با توجه به تنوع و گستردگی آن پاسخگو در سطح استانکنون تا

  جوانان می باشد. و اقشار مختلف مردم بویژه ،هنرمندانورزشکاران،  گردشگران،

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان تهران، شهرستان دماوند

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-3

هم خود معضل است و هم موجب  که هاآن ترین اصلی و ترین گسترده  شهر تهران مشکالت اجتماعی زیادی دارد که

به دلیل اینکه دامن اکثریت مطلق مردم این شهر را می گیرد دغدغه های  ترافیکمعضالت دیگری می شود ترافیک است. 

شهروندی که در اثر مسئله ترافیک به  .کندفراوانی با بار اجتماعی، فرهنگی و مشکالت جسمی و روانی برای آنها ایجاد می

سمی در او اثر کند و یا بعد هم به لحاظ جو لحاظ روحی و روانی اذیت می شود ممکن است این مشکل به شکل استرس 

های تفریحی، ورزشی تمامی این موارد احداث مجتمع .اینکه با اطرافیان و خانواده خود در اثر این مشکل بد رفتاری نماید

رای در دنیا ب -جدا از استانداردهای فضاهای تفریحی -استاندارد سرانه فضای سبزو رفاهی را توجیه می کند. عالوه بر این 

مربع از این فضا در متر ./8الیکه در حال حاضر تنها ؛ در حمتر مربع 5متر مربع است و در ایران برای هر فرد  79هر فرد 



 

3 

 

رزش یکی از مهمترین همچنین و .متر نیز از توازن درستی برخوردار نیست ./8تهران تامین شده است که پراکندگی این 

ها، کم ت ریز و درشت پایتخت، یکی از بزرگترین دغدغهدغدغه های پایتخت محسوب می شود. در البالی همه مشکال

فدراسیون های  تجمعبودن سرانه ورزشی تهران است. پایتختی که به نوعی پایتخت ورزش ایران محسوب می شود و 

ای سرانه فض ،های ورزشی به نوعی تهران را مرکز ورزش کشور قرار داده اما به رغم این مرکزیتها و باشگاهورزشی و تیم

 .ورزشی در تهران بسیار پایین است

سانتیمتر است که  .1تا  18سانتیمتر و در شهر تهران  87به گزارش تابناک تهران سرانه فضای ورزشی در استان تهران 

سرانه فضای ورزشی برای هر نفر به طور استاندار باید بیش از یک متر  .فاصله زیادی تا رسیدن به میزان استاندارد دارد

استان تهران به شدت از نظر ورزشی  . ه متاسفانه این میزان سرانه در استان تهران بسیار کمتر از نیاز مردم استباشد ک

  .محروم است و برای توسعه ورزش در این استان باید فکری به حال آن کرد

می  ستایی گیالوندلذا احداث این چنین مجتمع هایی عالوه بر توسعه گردشگری شهرستان دماوند و توسعه گردشگری رو

تواند موجب افزایش سرانه ورزشی و تفریحی استان تهران و فضایی جهت افزایش رفاه شهروندان تهرانی و دماوندی برای 

 فرار از معضالت کالنشهر تهران باشد.
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 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 ابعاد ساختاری طرح

 )متر مربع(مساحت کل سطح اشغال شرح 

 44,500 اوت لت
 1,490 پاتیناژ

 500 ساختمان اداری
 14,470 پینت بال 

 3,590 اسکیت و اسکیت برد
 4168 سالن چند منظوره 
 9,935 اقامتی با تم روستایی
 25,000 پارکینگ عمومی 
 11450 باشگاه سوار کاری 
 1,500 یوگا و مدیتیشن

 25,000 پارک مینیاتوری ایران  و نمایشگاه دائمی آداب و سنن ایرانی 
 47,700 کارتینگ و موتور سواری 
 1,200 سرویس بهداشتی عمومی

 2,582 تنیس 
 606 اسکواش 

 540 باشگاه بیلیارد
 2,280 بولینگ

 1,120 بازی های رایانه ای و فوتبال دستی
 7,970 ساختمانهای جانبی 

 1399 بیمارستان طب سنتی 
 43,050 باغ ویال 
 00191 باغ تاالر

 261100 مجموع سطح اشغال ابنیه
 39900 سایت باغ آروماتیک

 142111 فضای سبز 

 027111 خیابان کشی و سنگ فرش 
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 درصد سطح اشغال مساحت سطح اشغال )متر مربع( شرح

 71 027111 و سنگ فرش -خیابان کشی جدول گذاری

 89 142111 چمن کاری( -گل کاری -فضای سبز)درخت کاری 

 .1161 7.0011 ابنیه و ساختمانها

 .86 15511 باغ آروماتیک

 011 4.1111 جمع

 

 ظرفیت عملی بازدید ساالنه:

 شرح
ظرفیت 

 اسمی
 واحد سنجش

ضریب 

 اشغال

دفعات 

مراجعه 

 در روز

ظرفیت 

عملی 

 روزانه

روز 

کاری 

 سالیانه

ظرفیت 

عملی 

 ساالنه

 711،111 791 411 0 %41 نفر گنجایش 0111 باغ تاالر

 91.،1 1.9 01 0 %91 واحد 71 سوئیت اقامتی تم روستایی مجردی

 9،829 1.9 09 0 %91 واحد 11 متری 21سوئیت اقامتی تم روستایی خانوادگی 

 2،111 1.9 71 0 %91 واحد 81 متری 071سوئیت اقامتی تم روستایی خانوادگی 

سفره خانه سنتی  سایت  -کافی شاپ-رستوران 

 اقامتی با تم روستایی
 89،551 1.9 .07 1 %21 نفر گنجایش 1.

 54،991 1.9 721 11 %1. نفر خرید همزمان 09 فروشگاه

 5،499 1.9 72 0 %1. خودرو پارک 89 پارکینگ اختصاصی سایت اقامتی با تم روستایی

 0،159،111 1.9 1111 1 %011 خودرو پارک 0111 پارکینگ عمومی

 091،111 1.9 871 1 %21 نفر گنجایش 711 رستوران اصلی مجتمع

 05،201 1.9 98 1 %1. نفر گنجایش 11 کافی شاپ اصلی مجتمع

 15،871 1.9 014 1 %1. نفر گنجایش 1. سفره خانه اصلی مجتمع

 28،297 1.9 71864 8 %41 نفر گنجایش 8. پینت بال

 41.،00 1.9 17 8 %41 نفر گنجایش 01 برد اسکیت و اسکیت

 70،511 1.9 1. 01 %1. نفر 01 پاراگالیدر

 01،591 1.9 11 01 %1. نفر 9 بالن

 70،511 1.9 1. 9 %1. نفر مراجعه 71 پاتیناز

 81،411 1.9 071 1 %41 راس اسب آموزشی 91 آموزش سوارکاری

 94،811 1.9 0.1 01 %41 راس اسب 71 سوارکاری تفریحی

 04،111 791 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست آفرود
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 شرح
ظرفیت 

 اسمی
 واحد سنجش

ضریب 

 اشغال

دفعات 

مراجعه 

 در روز

ظرفیت 

عملی 

 روزانه

روز 

کاری 

 سالیانه

ظرفیت 

عملی 

 ساالنه

 04،111 791 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست باگی

 04،111 791 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست ای تی وی

 04،111 791 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست کارتینگ

 04،111 791 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست موتور کراس

 811،. 791 .796 8 %41 نفر بازی 4 تنیس دونفره

 811،. 791 .796 8 %41 نفر بازی 4 تنیس کودکان

 7،571 1.9 4 8 %91 روز اجاره 8 سالن چند منظوره

 01،907 1.9 7464 8 %41 نفر بازی 5 اسکواش

 11.،08 1.9 81 9 %41 میز 01 بیلیارد

 95،9.4 1.9 0.167 . %41 الین 18 بولینگ

 081،0.1 1.9 148 . %41 نفر بازی 41 بازی های رایانه ای و فوتبال دستی

 79،991 1.9 21 0 %21 نفر مراجعه 011 درآمد حاصل از بیمارستان

 

  درآمد حاصل از اجاره 

 مساحت قابل اجاره)متر مربع( شرح

 88،911 اوت لت

 41 اجاره بوفه پاتیناژ

 91 اجاره بوفه سوار کاری

 91 اجاره بوفه پینت بال

 011 اجاره بوفه اسکیت و اسکیت برد

 71 اجاره بوفه سالن چند منظوره

 011 اجاره بوفه کارتینگ

 81 اجاره بوفه تنیس

 11 اجاره بوفه بولینگ

 91.،8 متری 091غرفه  10اجاره غرفه نمایشگاه دائمی 

 040 اجاره داروخانه

 029 اجاره بانک

 009 اجاره صرافی

 57 اجاره تاکسی سرویس
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 باغ آروماتیک:

 مساحت زیر کشت  شرح 
 11111عملکرد در هر 

 متر/کیلو گرم 
 عملکرد سالیانه

 01911 2111 09111 گل محمدی 

 0881 0411 4111 بابونه

 0049 0911 2511 رازیانه

 0111 7911 8111 نعناع فلفلی 

  18511     

    فروش باغ ویال سال اول 

 واحد شرح
مساحت واحد )متر 

 مربع(
 مساحت کل 

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس

    791 5،791 

    

    سال دوم 

 واحد شرح
مساحت واحد 

 مربع()متر
 مساحت کل 

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس

    791 5،791 

    

    سال سوم 

    

 واحد شرح
مساحت واحد )متر 

 مربع(
 مساحت کل 

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس

    791 5،791 

    سال چهارم  
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 واحد شرح
 مساحت واحد )متر

 مربع(
 مساحت کل 

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس

    791 5،791 

 

    سال چهارم  

 واحد شرح
مساحت واحد )متر 

 مربع(
 مساحت کل 

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس

    251 0،251 
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 پیش بینی میزان تولید -5

 مجموعه های تفریحی، اقامتی

  

 شرح
ظرفیت 

 اسمی
 واحد سنجش

ضریب 

 اشغال

دفعات مراجعه 

 در روز

ظرفیت عملی 

 روزانه

 411 0 %41 نفر گنجایش 0111 باغ تاالر

 01 0 %91 واحد 71 سوئیت اقامتی تم روستایی مجردی

 09 0 %91 واحد 11 متری 21تم روستایی خانوادگی سوئیت اقامتی 

 71 0 %91 واحد 81 متری 071سوئیت اقامتی تم روستایی خانوادگی 

سفره خانه سنتی  سایت اقامتی با تم  -کافی شاپ-رستوران 

 روستایی
 .07 1 %21 نفر گنجایش 1.

 721 11 %1. نفر خرید همزمان 09 فروشگاه

 72 0 %1. خودرو پارک 89 اقامتی با تم روستاییپارکینگ اختصاصی سایت 

 1111 1 %011 خودرو پارک 0111 پارکینگ عمومی

 871 1 %21 نفر گنجایش 711 رستوران اصلی مجتمع

 98 1 %1. نفر گنجایش 11 کافی شاپ اصلی مجتمع

 014 1 %1. نفر گنجایش 1. سفره خانه اصلی مجتمع

 71864 8 %41 نفر گنجایش 8. پینت بال

 17 8 %41 نفر گنجایش 01 اسکیت و اسکیت برد

 1. 01 %1. نفر 01 پاراگالیدر

 11 01 %1. نفر 9 بالن

 1. 9 %1. نفر مراجعه 71 پاتیناز

 071 1 %41 راس اسب آموزشی 91 آموزش سوارکاری

 0.1 01 %41 راس اسب 71 سوارکاری تفریحی

 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست آفرود

 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست باگی

 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست ای تی وی

 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست کارتینگ

 27 1 %1. نفر شرکت کننده 81 پیست موتور کراس

 .796 8 %41 نفر بازی 4 تنیس دونفره

 .796 8 %41 نفر بازی 4 تنیس کودکان

 4 8 %91 اجاره روز 8 سالن چند منظوره

 7464 8 %41 نفر بازی 5 اسکواش
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    حاصل از اجاره                                                                                    

 مربع(مساحت قابل اجاره)متر شرح 

 88،911 اوت لت 

 41 اجاره بوفه پاتیناژ

 91 اجاره بوفه سوار کاری 

 91 اجاره بوفه پینت بال

 011 اجاره بوفه اسکیت و اسکیت برد

 71 اجاره بوفه سالن چند منظوره

 011 اجاره بوفه کارتینگ

 81 اجاره بوفه تنیس

 11 اجاره بوفه بولینگ

 91.،8 متری  091غرفه  10اجاره غرفه نمایشگاه دائمی 

 040 اجاره داروخانه 

 029 اجاره بانک

 009 اجاره صرافی 

 57 اجاره تاکسی سرویس

 

 

 81 9 %41 میز 01 بیلیارد

 0.167 . %41 الین 18 بولینگ

 148 . %41 نفر بازی 41 بازی های رایانه ای و فوتبال دستی

 21 0 %21 نفر مراجعه 011 درآمد حاصل از بیمارستان
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                 باغ آروماتیک 

 ارقام به میلیون ریال        

 شرح 
مساحت زیر 

 کشت 

 11111عملکرد در هر 

 متر/کیلو گرم 

عملکرد 

 سالیانه

 01911 2111 09111 گل محمدی 

 0881 0411 4111 بابونه

 0049 0911 2511 رازیانه

 0111 7911 8111 نعناع فلفلی 

 

           فروش باغ ویال سال اول  

 ارقام به میلیون ریال             

 مساحت کل  مساحت واحد )متر مربع( واحد شرح

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس

 

            فروش باغ ویال سال دوم

 ارقام به میلیون ریال            

 مساحت کل  مساحت واحد )متر مربع( واحد شرح

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس

 
 

            فروش باغ ویال سال سوم

 ارقام به میلیون ریال             

 مساحت کل  مساحت واحد )متر مربع( واحد شرح

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس
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           فروش باغ ویال سال چهارم

 ارقام به میلیون ریال             

 مساحت کل  مساحت واحد )متر مربع( واحد شرح

 0،791 791 9 باغ ویال نقلی 

 1،911 191 01 باغ ویال متوسط

 8،911 891 01 باغ ویالی دوبلکس

 

 های اقتصادیتعیین شاخص -6

 ارزش شرح شاخص

 81% (IRR) نرخ بازگشت  داخلی کل سرمایه گذاری

 0%. (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 162 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 72.1127 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 91% (Break even point) اول در سال نقطه سربسر

 80% (Break even point) مبنا در سال سربسرنقطه 

 245197 ) میلیون ریال (اول میزان سود )زیان( در سال 

 55.098 ) میلیون ریال (مبنا میزان سود )زیان( در سال 

 % 14 اول نسبت سود ویژه به درآمد در سال

 % 84 مبنا نسبت سود ویژه به درآمد در سال

 

 


