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 میلیون ریال 0289244 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 0030442 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 634424 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 2308 گردش  در سرمایه 
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 سال 04  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV)گذاری سرمایه
 میلیون ریال8،486،022.09
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 29.87% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.40 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
8.48% 

 نفر 084 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معرفی پروژه-1

 846062نی در زمینی به مساحت ورزشی و سالمت فرقا، تجاری، تفریحی، هدف از تدوین طرح احداث مجتمع گردشگری

 ، مجموعه ورزشی،گردشگری، هتل –مال این مجتمع مشتمل بر چهار بخش مگامربع واقع در استان قم می باشد متر

 .مجموعه شهربازی می باشد که در دو فاز انجام خواهد پذیرفت 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 سلفچگان -بزرگراه قم یشمال هیسه راه شاه جمال در حاش یلومتریک 6.3 یبیشهر قم، در فاصله تقر یبخش غرب، استان قم

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 معرفی بخش های مختلف پروژه

 یمگامال گردشگر

 و غرفه ها یتجار های¬بخش 

 مارکت  پریهاhypermarket مگامال یفضاها ریو سا 

 یشهرباز

 هتل

 پارکینگ طبقاتی

 بررسی بازار -4

 خش درمانیببررسی بازار 

های بیمارستانی استان قم با سطح کشور و کشورهای منطقه و سایر کشورهای همانطور که ذکر شد از مقایسه سرانه تخت

تنها در مقایسه  ،های بدست آمده در جدول ذیل حاصل شد که بدین ترتیب با احداث واحدهای درمانی در دستدنیا شکاف

 با سایر کشورهای دنیا کمبود تخت های بیمارستانی خواهیم داشت.

 

 



 جدول نیاز استان قم به تخت های بیمارستانی با در نظر گرفتن واحدهای دردست احداث

 شرح
شکاف تخت های بیمارستانی در 

 استان قم 

نیاز استان قم به تخت های بیمارستانی با در 

 ست احداث نظر گرفتن واحدهای درد

 - - استان قم
 -0304 240 کشور

 -303 0208 کشورهای منطقه

 232 8423 سایر کشورهای دنیا

 

 اقامتی خش ببررسی بازار 

های در دست احداث این سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، هتلاساس اطالعات حاصله از  بر

میلیارد ریال  84842واحد اقامتی در استان قم به حجم سرمایه گذاری  93باشد. در مجموع استان بشرح جدول ذیل می

تخت(، مازاد عرضه  3064در دست انجام می باشد. بدین ترتیب با در نظر گرفتن ظرفیت تخت واحدهای در دست انجام )

 2209ن خراسان رضوی در فصل بهار خواهیم داشت. همانطور که ذکر شد مقایسه ظرفیت اماکن اقامتی استان قم و استا

 تخت مازاد خواهیم داشت. 820دهد که با در نظر گرفتن ظرفیت اماکن اقامتی در دست احداث تخت کمبود را نشان می

تخت کمبود را نشان  2322همچنین مقایسه ظرفیت اماکن اقامتی استان قم و استان خراسان رضوی در فصل تابستان 

 تخت مازاد خواهیم داشت. 042فتن ظرفیت اماکن اقامتی در دست احداث می دهد که با در نظر گر

 جدول هتل های در دست احداث در استان قم

 گردشگری استان قممأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

 تعداد نوع تاسیسات
میانگین درصد 

 پیشرفت

حجم کل سرمایه 

گذاری/)میلیارد 

 ریال(

پیش بینی 

ایجاد 

 اشتغال)نفر(

ظرفیت 

 تخت

ظرفیت 

 پذیرایی

-ستاره 0،8،6های هتل

آپارتمان ها و هتل 

 مهمانپذیرها

04 04 8082 992 8889 4444 

های توریستی و مجتمع

 خدمات رفاهی
02 02 02366 0000 0020 84224 

 8844 8444 244 0244 2 8 ستاره 2هتل 

 8444 004 082 624 84 8 ستاره0هتل

 32020 9130 9031 20202 - 69 مجموع



 

 فضای سبز و تفریحی بررسی بازار

 د.فضای سبز دار ،شهر قم یک سوم استاندارد

  مترمربع فضای سبز 3افزایش ساالنه 

 دهدف این است که سرانه فضای سبز هر سال سه مترمربع افزایش پیدا کن، آغاز نهضت درختکاری در شهرداری قمبا 

 .(سبز شهرداری قمها و فضای مدیرعامل سازمان پارک)

  درصد اکسیژن کره زمین 90تولید 

و نیم تن اکسیژن معادل نیاز  8کنند. یک هکتار عرصه درختکاری شده درصد اکسیژن کره زمین را درختان تولید می 34

 .نفر است 04

ه طوری ککنند درختان در جذب گازهای سمی هم نقش ایفا می، نقش فضای سبز در تلطیف و خنک کردن هواگذشته از 

همچنین  .کندو نیم تن دی اکسید کربن را از هوا جذب می 2اصله دارد در سال  384یک هکتار عرصه درختکاری شده که 

از  .شونددرختان با جذب تشعشعات خورشیدی و انرژی گرمایی موجب خنکی و افزایش رطوبت نسبی فضای اطراف می

. کندشود و دمای هوا کاهش پیدا میریق تعریق در درختان خالی میدرصد انرژی خورشید از ط 44تا  34حدود طرف دیگر 

درختان در کاهش آلودگی صوتی با علم به اینکه شود. ها موجب آلودگی صوتی میصنعتی شدن شهرها و افزایش کارخانه

هن برگ درختان پ .شوددسی بل می 84تا  044کاشت درختان مناسب موجب کاهش آلودگی صوتی از نیز نقش دارند، 

فضای سبز کارکرد اجتماعی و  .کنندجذب میبیشتر ها بسیار با اهمیت بوده و تا سه برابر ریزگردها را نسبت به سوزنی

 .شودکه موجب کاهش افسردگی و افزایش معاشرت اجتماعی می نیز دارد معنوی

اربری های با کتبدیل زمیناست. یکی از الزامات در این زمینه عدم توازن در پراکنش فضای سبز یکی از معضالت شهر قم، 

 که با استقراراست های شهری های جنگلی به پارک، تبدیل پارکرسیاست دیگاست. های شهری فضای سبز به پارک

 .گیردهای تفریحی و ایجاد روشنایی و امنیت شکل میکاربری

 

 



 

 19 متر مربع به ازای هر شهروند قمی 

 044که با احتساب جمعیت یک میلیون و  ههکتار بود 244، هزار و 0690ضای سبز در شهر قم تا پایان سال مجموع ف

ها و فضای سبز مدیرعامل سازمان پارک) .مترمربع به ازای هر شهروند قمی است 03هزار نفری، سرانه کل در شهر قم 

 (.شهرداری قم

و سرانه فضای تفریحی که در توسعه  32/6رانه فضای سبز شهری و س مربعمتر 08در شهر قم سرانه فضای سبز جنگلی 

مترمربع سرانه فضای سبز  04متر مربع است. این درحالی است که شهری مانند قم باید  03/8شهرها مهم و اساسی است، 

مدیرعامل ) .مترمربع سرانه فضای تفرجی داشته باشد. در واقع سرانه کنونی فضای سبز قم یک سوم استاندارد است 9و 

 (.ها و فضای سبز شهرداری قمسازمان پارک

 هرس نامناسب درختان 

ها و عدم مدیریت های هرز، عدم مدیریت تنه جوشهرس نامناسب، عدم تربیت صحیح درختان، عدم مدیریت صحیح علف

ت دیگر است عدم توسعه موازن کشت درختان از مشکال .باشدمیصحیح آبیاری از جمله مشکالت درختان در شهر قم 

نوع درخت کاشته شده که این اصولی نیست و یک گونه باید در یک خیابان  04که  شوددیده میطوری که در یک خیابان 

از آبیاری برابر بیشتر  9اش روش هزینه و این شودمیدرصد فضای سبز در سطح شهر قم با تانکر آبیاری  44 .کاشته شود

 .دارداست و پرت بسیار زیادی ای قطره

 جدول سرانه، استاندارد و کمبود فضای سبز و فضای تفریحی در شهر قم

سرانه فضای سبز 

 قم )مترمربع(

سرانه فضای 

تفریحی قم 

 )مترمربع(

استاندارد 

فضای سبز 

 )مترمربع(

استاندارد فضای 

تفریحی 

 )مترمربع(

کمبود فضای 

 سبز )هکتار(

کمبود فضای 

تفریحی 

 )هکتار(

03 8.03 04 9 8304 428 

 ها و فضای سبز شهرداری قمسازمان پارکماخذ: 

 

 

 



 یبازار بخش ورزش یبررس

 مترمربع و 608260 استان قم نسبت به کل کشوروزارت ورزش در مقایسه سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث 

مترمربع شکاف نشان  09623استان قم نسبت به کل کشور در مقایسه سرانه کل اماکن ورزشی موجود و در دست احداث 

دهد. اماکن ورزشی موجود و در دست احداث ادارات دولتی و بخش خصوصی در استان قم نسبت به کشور مازاد نشان می

 می دهد. در واقع این آمار ظرفیت وزارت ورزش را جهت اجرای طرح نشان می دهد.

 استان قم نسبت به کل کشوروزارت ورزش در جدول شکاف سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث 

سرانه وزارت ورزش  شرح

(2cm) 

وزارت  -شکاف سرانه اماکن ورزشی

 (2cmورزش)

وزارت  -شکاف اماکن ورزشی

 8426 استان قم (2mورزش)
8280 608260 

 2344 کل کشور
 مأخذ: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 استان قم نسبت به کل کشورادارات دولتی در جدول شکاف سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث 

سرانه ادارات دولتی  شرح

(2cm) 

ادارات  -اماکن ورزشی شکاف سرانه 

 (2cmدولتی)

ادارات  -اماکن ورزشی شکاف 

 8489 استان قم (2mدولتی)
0860- - 

 0092 کل کشور
 نگهداری اماکن ورزشی کشور مأخذ: شرکت توسعه و

 استان قم نسبت به کل کشوردر  بخش خصوصیجدول شکاف سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث 

سرانه بخش خصوصی  شرح

(2cm) 

بخش  -اماکن ورزشی شکاف سرانه 

 (2cmخصوصی)

بخش  -اماکن ورزشی شکاف 

 229 استان قم (2mخصوصی)
60- - 

 222 کل کشور
 شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشورمأخذ: 

 استان قم نسبت به کل کشوردر جدول شکاف سرانه کل اماکن ورزشی موجود و در دست احداث 

 (2m)اماکن ورزشیشکاف کل  (2cm)اماکن ورزشیشکاف سرانه کل  (2cmسرانه کل ) شرح
 3046 استان قم

0230 09623 
 4330 کل کشور

 نگهداری اماکن ورزشی کشورمأخذ: شرکت توسعه و 

 

 

  



 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-2

 

 

 

 شاخص های عملیاتی-9

 واحد مقدار شرح

 روز 632 تعداد روز کاری در سال

 سال 0 تعداد سالهای ساخت پروژه 

 

 

 

  



 پیش بینی میزان تولید -7

 ظرفیت اسمی)نفر( شرح

 82،434 فروشگاه

 0،383 غرفه های فضای باز 

 0،232 های تجاری عبوری غرفه

 2،363 هایپر مارکت

 6،324 بازار ملل

 0،432 سالن اسکیت و بولینگ

 0،890 فوت کورت

 0،890 رستوران

 6،922 فضا های ویژه بانوان و کلینیک ها

 6،922 سینما و تئاتر و گیم نت

 3،302 پالزها

 04،843 کارگاهی

 6،428 انبار 

 04،944 هتل

 08،384 شهربازی

 2،444 مجموعه ورزشی

 02،860 پارکینگ طبقاتی 

 84،242 پارکینگ روباز

 034،240 درامد حاصل از عوارض شهری

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-2

 ارزش شرح شاخص

 29.87% (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 29.87% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 0.40 عادی دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال8،486،022.09 (NPV)گذاری ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 .04،622،442 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 


