
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 یورزش یحیاحداث مجتمع تفر موضوع 

 دانشگاه آزاد رودهن یروبمهرآباد، رو یاراض اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 152415 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 246،354 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 52225 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 53،564 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 51 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 445،532152

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 %43122 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 1161 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
11144% 

 نفر 13 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

طبقه واقع در شهرستان  2شامل  متر مربع 51111 هدف از اجرای این طرح، احداث مجتمع ورزشی در زمینی به مساحت

ینگ اختصاصی، رستوران، کافی شامل پارک طبقه روی همکف، 2طبقه زیر همکف، همکف،  4مهراباد، شامل اراضی  رودهن،

از  هدف و خوابگاه ورزشکاران می باشد. زمین چمن فوتبال سالن بدنسازی، سالن چند منظوره، استخر سرپوشیده، ،شاپ

مراکز ورزشی برجسته، با استانداردهای جهانی است  اجرای این پروژه عظیم ایجاد فضایی برتر به عنوان یکی از مجهزترین

که در منطقه ای منحصر به فرد، در حال رشد و توسعه یافته و دارای زیرساخت های مناسب، خدماتی، فرهنگی و ورزشی 

 واقع شده است.

 ورزشی:اهداف و مزایای اجرای طرح احداث مجتمع 

 . اشتغال زایی در منطقه5

 مرتبط با این مجموعه در منطقه. رونق کسب و کارهای 4

 . جذب سرمایه و رونق گردشگری6

 . افزایش سطح رفاه شهروندی در منطقه2

 . جذب سرمایه های سرگردان به منطقه1

 ایجاد مرکز تجاری متمرکز -3

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 دانشگاه آزاد رودهن یرومهرآباد، روب یاراض

 

 ی محصول()مشخصات فن معرفی محصول یا محصوالت-3

 معرفی مهمترین بخشهای پروژه

 پارکینگ اختصاصی 

 استخر سر پوشیده 



 سالن بدنسازی 

 سالن چند منظوره 

 زمین چمن فوتبال 

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

 5442464مقایسه سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث وزارت ورزش در استان تهران نسبت به کل کشور 

 1142مترمربع، مقایسه سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث ادارات دولتی در استان تهران نسبت به کل کشور 

مترمربع و در نهایت مقایسه سرانه کل اماکن ورزشی موجود و در دست احداث در استان تهران نسبت به کل کشور 

در دست احداث بخش خصوصی در استان تهران نسبت  دهد. اماکن ورزشی موجود ومترمربع شکاف نشان می 636421

 به کشور مازاد نشان می دهد.

 جدول شکاف سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث وزارت ورزش در استان تهران نسبت به کل کشور

سرانه وزارت ورزش  شرح

(2cm) 

وزارت  -شکاف سرانه اماکن ورزشی

 (2cmورزش)

وزارت  -شکاف اماکن ورزشی

 6665 استان تهران (2mش)ورز
4453 5442464 

 1312 کل کشور
 مأخذ: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 جدول شکاف سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث ادارات دولتی در استان تهران نسبت به کل کشور

سرانه ادارات دولتی  شرح

(2cm) 

ادارات  -شکاف سرانه اماکن ورزشی 

 (2cmدولتی)

ادارات  -شکاف اماکن ورزشی 

 5212 استان تهران (2mدولتی)
22 1142 

 5264 کل کشور
 مأخذ: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

 در استان تهران نسبت به کل کشور جدول شکاف سرانه اماکن ورزشی موجود و در دست احداث بخش خصوصی

سرانه بخش خصوصی  شرح

(2cm) 

بخش  -سرانه اماکن ورزشی شکاف 

 (2cmخصوصی)

بخش  -شکاف اماکن ورزشی 

 262 استان تهران (2mخصوصی)
523- - 

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

 جدول شکاف سرانه کل اماکن ورزشی موجود و در دست احداث در استان تهران نسبت به کل کشور

 (2mشکاف کل اماکن ورزشی) (2cmشکاف سرانه کل اماکن ورزشی) (2cmسرانه کل ) شرح
 1141 استان تهران

4142 636421 
 2332 کل کشور

 مأخذ: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور



شهرستان پردیس با وجود واگذاری مسکن های مهر در آینده یکی از پر جمعیت ترین شهرستانهای با توجه به این که 

تهران خواهد شد و این سیل جمعیت نیازمند وجود مکانهای ورزشی برای تامین نیاز های خود در این رابطه هستند و 

یریتی مستقل برخوردار می باشد و از همچنین با توجه به اینکه که این منطقه به شهرستان تبدیل شده است و از مد

سوی دیگر برای این منطقه استانداری تهران اعتبارات خاصی در نظر گرفته است ورزش هم از این موهبت بی نصیب 

 نخواهد ماند و لذا اجرای طرح مذکور صرفه اقتصادی خواهد داشت.

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 مساحت )متر مربع( شرح ردیف

 2طبقه منفی  

 5،611 فضای حرکتی و راهرو و آسانسور 5

 211 تاسیسات  

 511 انبار  

 11 نگهبانی پارکینگ  

 2،111 فضای پارکینگ 4

 طبقه منفی یک

 3،111 فضای حرکتی و راهرو و آسانسور 6

 211 حمام سرویس بهداشتی و  

 111 سالن بدنسازی  

 611 بوفه و کافی شاپ  

 5،111 منظورهسالن چند   

 411 استخر سرپوشیده 2

 طبقه همکف 

 411 اداری 1

 411 اشپزخانه و غذاخوری  

 11 حراست و نگهبانی  

 11 اطالعات ،پذیرش  

 611 حمام سرویس بهداشتی و  

 211 فضای باز   

 11 بوفه در فضای باز  

 611 اسانسور راهرو و فضای حرکتی و 3



 مساحت )متر مربع( شرح ردیف

 2،311 روباز(زمین فوتبال )چمن  2

 طبقه اول

 111 خوابگاه 46

 611 رستوران  

 311 اسانسور راهرو و فضای حرکتی و 42

 طبقه دوم 

 111 خوابگاه 43

 611 اسانسور راهرو و فضای حرکتی و 42

 طبقه سوم 

 111 خوابگاه 46

 611 اسانسور راهرو و فضای حرکتی و 61

 طبقه چهارم 

 111 خوابگاه 64

 611 اسانسور فضای حرکتی و راهرو و 66

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 631 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 4 شیفت کاری در روز

 ساعت 4 ساعت کاری در شیفت

 

 مواد اولیه  -8

 درصد هزینه های مصرفی به ازای درآمد  شرح

 %41 استخر سرپوشیده

 %41 سالن چند منظوره

 %1 چمنی استانداردزمین فوتبال 

 %51 طبقه 2خوابگاه ورزشکاران در 

 %41 سالن بدنسازی

 



 

 پیش بینی میزان تولید -8

 واحد متراژ شرح
ظرفیت 

 اسمی

واحد 

 سنجش

ضریب 

 اشغال

دفعات 

مراجعه 

 در روز

 واحد

ظرفیت 

عملی 

 روزانه

روز 

کاری 

 سالیانه

ظرفیت 

عملی 

 ساالنه

 553،411 631 641 سانس 4 %41 گنجایش نفر 11 مترمربع 311 استخر سرپوشیده

 21،641 631 414 ساعت 56 %41 نفر گنجایش 41 مترمربع 311 سالن چند منظوره

 61،121 631 63 سانس 2 %41 نفر گنجایش 61 مترمربع 2641 زمین فوتبال چمنی استاندارد

 523،111 631 211 شب 5 %41 نفر گنجایش 111 مترمربع 211 طبقه 2خوابگاه ورزشکاران در 

 21،641 631 414 ساعت 56 %41 نفر گنجایش 41 مترمربع 211 سالن بدنسازی

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-9

 ارزش شرح شاخص

 %43122 (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 %35112 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 1161 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال445،532152 (NPV)گذاری کل سرمایه نقدیارزش خالص جریان 

 %52121 در سال اول سهام صاحبان حقوق خالصبه سود نسبت

 %63164 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 


