
 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 احداث مرکز سالمت موضوع 

 فلکه دربند رانات،یاستان تهران، منطقه شم اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 856816 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 166588 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 53806 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 35360 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 53  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 میلیون ریال 156883

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 88.65% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.31 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نقطه سر به سر 

 در سال اول (با احتساب هزینه های مالی )
88% 

 نفر 18 میزان اشتغال زایی  

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

هدف از اجرای طرح احداث مرکز سالمت که تلفیقی مناسب از طب سنتی و مدرن را ارائه خواهد داد که به منظور جذب 

های تخصصی و پاراکلینیک –های تخصصی طب سنتی و مکمل های مختلف شامل کلینیکتوریسم سالمت در بخش

های معجزه آسا( در چهار اختالف سطح بصورت پلکانی بازسازی سفره خانه )چایخانه دمنوش –عطاری  -داروخانه -مدرن

 و احداث خواهد شد.

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان تهران، منطقه شمیرانات، فلکه دربند

 )مشخصات فنی محصول( التمعرفی محصول یا محصو-3

 مرکز سالمت های مختلفتقسیم بندی بخش

 باشد:های زیر میکلینیک پزشکی شامل بخش

 های مختلف مرکز سالمتبخش

 پوست و زیبایی

 چشم و زیبایی

 دندانپزشکی و زیبایی

 گوش و حلق و بینی

 ماساژ درمانی

 طب سوزنی

 ام.آر.آی و...(-تراپی فیزیو  -پارا کلینیک ها )تصویر برداری

 حجامت و زالو درمانی

 آروما تراپی

 طب اسالمی و طب بوعلی

 الغری و فیتنس

 یوگا و مدیتیشن

 هیپنو تراپی

 سفره خانه سنتی با دمنوشهای معجزه آسا

 دارو خانه و عطاری

 



 بررسی بازار -4

باشد و در مورد کشورهای تخت می 8هزار نفر  در مورد کشورهای در حال توسعه سرانه تخت بیمارستانی به ازای هر

تهران، پردیس و باشد. با این احتساب برای جمعیت شهرستان تخت برای هر هزار نفر می 6تا  1پیشرفته این عدد بین 

 36،863تخت بیمارستانی وجود داشته باشد در حالیکه مناطق تهران، پردیس و شمیرانات دارای  00083شمیرانات باید 

 تخت بیمارستانی خواهد بود. 1663یمارستانی بوده و شکاف موجود بالغ بر تخت ب

. است روز( 081روز از  31)یعنی بار در سال  %6طبق آمار و اطالعات سازمان های بیمه گر، متوسط بستری شدن هر فرد 

بار در سال افزایش  %6شود این رقم به بینی میبا توجه به گسترش بیمه و امکانات درمانی و افزایش نیازهای خدماتی، پیش

 بنابراین این آمار و ارقام حاکی از نیاز درمانی منطقه می باشد. یابد. 

 جدول شکاف تخت بیمارستانی

تهران، پردیس و جمعیت 

 شمیرانات

سرانه تخت بیمارستانی به ازای هر هزار 

 نفر
 شکاف موجود تقاضا

6006335 8 00083 36863 1663- 

 مرکز آمار ایران، یافته های پژوهشمأخذ: 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 های مختلف ظرفیت بخش

 شرح
ظرفیت اسمی مراجعه 

 در روز

تعداد روز و ماه 

 در سال

ضریب 

 اشغال

ظرفیت عملی 

 ساالنه

 0881 %63 003 51 پوست و زیبایی

 0881 %63 003 51 چشم و زیبایی

 8811 %33 003 51 دندانپزشکی و زیبایی

 3363 %83 003 51 گوش و حلق و بینی

 6333 %63 003 03 ماساژ درمانی

 1363 %63 003 33 طب سوزنی

راپی فیزیوت -پارا کلینیک ها )تصویربرداری

 ام.آر.آی و...-
03 003 83% 1383 



 شرح
ظرفیت اسمی مراجعه 

 در روز

تعداد روز و ماه 

 در سال

ضریب 

 اشغال

ظرفیت عملی 

 ساالنه

 8303 %63 003 03 حجامت و زالو درمانی

 8833 %63 003 33 آروما تراپی

 8303 %63 003 03 بوعلیطب اسالمی و طب 

 8303 %63 003 03 الغری و فیتنس

 8303 %63 003 03 یوگا و مدیتیشن

 8303 %63 003 03 هیپنو تراپی

های معجزه سفره خانه سنتی با دمنوش

 آسا
513 003 63% 03833 

 51683 %63 003 83 دارو خانه و عطاری

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 003 کاریتعداد روز 

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 6 زمان هر شیفت

 

 مواد اولیه  -8

 درصد هزینه های مصرفی به ازای درامد  شرح

 %53 پوست و زیبایی

 %53 چشم و زیبایی 

 %03 دندانپزشکی و زیبایی

 %53 گوش و حلق و بینی 

 %33 ماساژ درمانی 

 %51 طب سوزنی 

 %03 ام.آر.آی و...-فیزیو تراپی  -)تصویر برداریکلینیک ها پارا

 %33 حجامت و زالو درمانی 

 %03 آروما تراپی

 %53 طب اسالمی و طب بوعلی 



 درصد هزینه های مصرفی به ازای درامد  شرح

 %53 الغری و فیتنس

 %1 یوگا و مدیتیشن

 %1 هیپنو تراپی 

 %03 سفره خانه سنتی با دمنوشهای معجزه آسا 

 %13 دارو خانه و عطاری

 

 پیش بینی میزان تولید -9

 شرح 
ظرفیت اسمی مراجعه 

 در روز 

تعداد روز و ماه در 

 سال

ضریب 

 اشغال 

ظرفیت عملی 

 ساالنه

 0881 %63 003 51 پوست و زیبایی

 0881 %63 003 51 چشم و زیبایی

 8811 %33 003 51 دندانپزشکی و زیبایی

 3363 %83 003 51 گوش و حلق و بینی

 6333 %63 003 03 ماساژ درمانی

 1363 %63 003 33 طب سوزنی

 -پارا کلینیک ها )تصویر برداری

 ام.آر.آی و...-فیزیو تراپی 
03 003 83% 1383 

 8303 %63 003 03 حجامت و زالو درمانی

 8833 %63 003 33 آروما تراپی

 8303 %63 003 03 طب اسالمی و طب بوعلی

 8303 %63 003 03 الغری و فیتنس

 8303 %63 003 03 مدیتیشنیوگا و 

 8303 %63 003 03 هیپنو تراپی

سفره خانه سنتی با دمنوشهای 

 معجزه آسا
513 003 63% 03833 

 51683 %63 003 83 دارو خانه و عطاری

 

 

 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 88.65% (IRRداخلی کل سرمایه گذاری)نرخ بازگشت 

 65.35% (IRREآورده نقدی )نرخ بازگشت داخلی 

 سال 0.31 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 156883 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %88 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 560338 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 %03.8 ویژه به درآمد در سال اولنسبت سود 

 %538 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


