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 مقدمه-1

 وناگونیگ تعاریف شود،می برده نام سالمت گردشگری یا و سالمت توریسم عنوان با آن از گاهی که درمانی توریسم برای

 استفاده: کندمی تعریف چنین را سالمت گردشگری خاص، طور به( WTO) گردشگری جهانی سازمان. است شده بیان

 مداخالت یا هوا و آب ، معدنی هایآب از استفاده با) فرد روحیه افزایش و سالمتی افزایش یا بهبود به که خدماتی از

 یمقوله. انجامدمی طول به – است ساعت ۴۲ از بیش که – فرد سکونت محل از خارج مکانی در و شودمی منجر( پزشکی

 نیز طبیعی امکانات با همراه درمانی لجن و معدنی و گرم هایآب. است درمانی گردشگری از فراتر سالمت گردشگری

 یا اول جهان هایکشور حد در خدمات و امکانات سالمت، توریسم جهانی شعار. است سالمت گردشگری یمقوله شامل

 .است سوم جهان و توسعه حال در هایکشور حد در اههزینه و هاقیمت و پیشرفته

 

 هدف از اجرای طرح

مازندران،  استان در مترمربع 0555مساحت  در زیربنای به و تندرستی سالمت مرکزحاضر، احداث  طرح اجرای از هدف

ران ن و گردشگشهرستان رامسر، جاده هریس، روستای بهارپشته جهت ارائه خدمات رفاهی و گردشگری به ساکنین شهرستا

 توان به موارد ذیل اشاره کرد:باشد از اهداف مهم در احداث مجموعه حاضر می آن می

 ایجاد بستری مناسب جهت اشتغال زایی -1

 داخلی شهرستان رامسرسالمت گسترش گردشگری  -۴

 رونق اقتصادی منطقه-3

 های اقتصادی منطقهشناساندن پتانسیل-۲

 گردشگران سالمت داخلی ایجاد درآمدهای ناشی از جذب-0
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 مطالعات فنی -2

 ظرفیت -2-1

 

 

 محصول-2-2

 سالمتمرکز 

. نمونه کامل ا به میهمانان خود ارائه می دهندشود که خدمات سالمتی ربه مجموعه های اقامتی گفته می سالمتی مرکز

و گیاهان دارویی در محیط  طب سنتی ماتودگی های زندگی شهری و ارائه خدلآن ایجاد یک محیط طبیعی و به دور از آ

 .به مراجعه کنندگان است

 یفاا یشگردگر توسعه جهتدر  ابسز نقشی نداتو می که ستا هایی زهحواز  یکی مانیدر یسمرتوو  سالمت یشگردگر

 .دشو می شاملرا  دهگستر ربسیا یامنهو دا ایدنم

 1۲5۴ 1۲51 1۲55 1333 1331 واحد سنجش  شرح                           سال 
 توضیحات

 %155 %155 %35 %15 %05 درصد  درصد استفاده از ظرفیت 

 روز کاری 3,0و با خودر ۲5ظرفیت روزانه  55,،1۲ 55,،1۲ 13،1۲5 15,،11 15،۴۴5 نفر ورودی پارکینگ

 روز کاری 3,0نفر با  ۲5ظرفیت روزانه  55,،1۲ 55,،1۲ 13،1۲5 15,،11 15،۴۴5 نفر ورودی پارک کودک

 روز کاری 3,0نفر با  ۲5ظرفیت روزانه  55,،1۲ 55,،1۲ 13،1۲5 15,،11 15،۴۴5 نفر ورودی پیست پیاده روی

کوت ، سموسیقی و هنر درمانی، ورزش و یوگا

اساژ و سنگ درمانی، روان درمانی، درمانی، م

 ، مشاوره جمعی و فردیتغذیه و رژیم

 روز کاری 3,0نفر با  ۲5ظرفیت روزانه  55,،1۲ 55,،1۲ 13،1۲5 15,،11 15،۴۴5 نفر

 روز فعال ۴05سوئیت با  ۴1ظرفیت روزانه  0،555 0،555 355،, 55,،0 ۲،355 سوئیت سوئیت ها

 روز کاری 3,0نفر با  155ظرفیت روزانه  055،,3 055،,3 3۴،105 ۴3،۴55 ۴0،005 نفر رستوران

 روز کاری 3,0نفر با  155ظرفیت روزانه  055،,3 055،,3 3۴،105 ۴3،۴55 ۴0،005 نفر سفره خانه سنتی

 روز کاری 3,0نفر با  155ظرفیت روزانه  055،,3 055،,3 3۴،105 ۴3،۴55 ۴0،005 نفر کافی شاپ

 روز کاری 3,0نفر با  155ظرفیت روزانه  055،,3 055،,3 3۴،105 ۴3،۴55 ۴0،005 نفر باغ گل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C
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 جادیه ااز جمل یاقتصاد عیابعاد وس یموجب ارتقا ،یمل تیآن در ابراز هو ریعالوه بر نقش و تاث یگسترش صنعت گردشگر

 مختلف یها زهحو نمیا. در شودیو رفاه در جامعه م یکاهش فقر و گسترش عدالت اجتماع ،ییدرآمدزا ،یشغل یهافرصت

 .ستا هشد رداربرخو یدیاز توجهاز  قابتیر یها مزیتو  قابلیت لیلد به سالمت یشگردگر ،یشگردگر

در  ییبسزا ریصنعت تاث نی. ارودیصنعت بزرگ جهان به شمار م نیسوم ،یپس از صنعت نفت و خودروساز یگردشگر

خواهد شد. با گذر زمان و  لیتبد به صنعت اول جهان کینزد یاندهیکشورها دارد و به طور حتم در آ یارز یدرآمدها

 یرگردشگ ،یفرهنگ یگردشگر رینظ یتخصص یهاهاز حالت عام خارج شده و به شاخ یصنعت، گردشگر نیا شرفتیپ

 نیا یشده است. آنچه که مبنا میتقس رهیسالمت و غ یگردشگر ،یمذهب یگردشگر انه،یماجراجو یگردشگر ،یورزش

از  یارکه به منظور برخورد یافراد ن،یاست. بنابرا یگردشگر از گردشگر «یصد اصلق ای تین» ردیگیقرار م یبندمیتقس

 در زمره گردشگران سالمت قرار دارند. کنند،یسفر م یگریدرمان( به کشور د ،یریشگیخدمات سالمت )پ

 سالمت  یگردشگر ای یدرمان سمیتور

 یناگونگو فیتعار شود،یسالمت نام برده م یگردشگر ایسالمت و  سمیاز آن با عنوان تور یکه گاه یدرمان سمیتور یبرا 

: استفاده  کندیم فیتعر نیسالمت را چن یبه طور خاص، گردشگر (WTO )  یگردشگر یشده است. سازمان جهان انیب

 مداخالت ای، آب و هوا  یمعدن یهافرد )با استفاده از آب هیحرو شیو افزا یسالمت شیافزا ایکه به بهبود  یاز خدمات

 ی. مقولهانجامدمی طول به –ساعت است  ۴۲از  شبی که –خارج از محل سکونت فرد  یو در مکان شودی( منجر میپزشک

شامل  زین یعیهمراه با امکانات طب یو لجن درمان یگرم و معدن یهااست. آب یدرمان یسالمت فراتر از گردشگر یگردشگر

 هشرفتیپ ایجهان اول  یهاسالمت، امکانات و خدمات در حد کشور سمیتور یسالمت است. شعار جهان یگردشگر یمقوله

 در حال توسعه و جهان سوم است. یهادر حد کشور هانهیو هز هامتیو ق
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 فرآیند -2-3

ها روی دستگاه برش نصب شده این رول گردد.از انبار مواد اولیه به سالن تولید حمل می )تیشو(های کاغذ آماده ابتدا رول

پیچیده شده و مقوایی به دور لوله در خصوص دستمال حوله ای و دستمال توالیت شود. پرفراژ می بعاد مورد نظردر او 

و درصورتی که دستمال گردد. بندی میبسته تایی 1تایی و یا  ,تایی،  ۲، صورت دوتاییاتیلن بههای پلیسپس در کیسه

ها قرار گرفته و بسته بندی میشوند. محصول نهایی به انبار  کاغذی جعبه ای مدنظر باشد، پس از برش در داخل جعبه

 محصول منتقل شده و به فروش میرسد.

  یزندگ یو روان یروح یآسیب دیدگان از فشار ها .1

 شیرساکنند بلکه ف یم دیانسان ها را تهد یکه سالمت ستندیشناخته شده مانند سرطان و سل و ..... ن یها یماریتنها ب نیا

،نزول  یموجه شغل ریغ یها ی، ناکامیعدالت ی،  بیو روابط نامناسب انسان یاجتماع یها بیاز آس یناش یو روان یروح

 . کنندیرا آزرده و پژمرده  ما سر وصدا انسان ه یو ب انهیموذ اریبس ...جامعه و  اتیاخالق

زنند  یتمدد اعصاب پر پر م یبرا یلکه بدنبال مح میابی یدقت م یخسته را با کم یانسان ها نیقطع در اطرافمان ا بطور

، یپزشک یها یابی، ارزیاز خدمات رفاه یریپاک و سالم و امکان بهره گ یشهر با هوا یاهویخواهد دور از ه یم ی.محل

با  ی، استفاده از امکانات ورزشیآموزش یاز کالس ها یبرخوردار ،یزندگ نینو یها وهیبا ش ی، آشنائسالم یبرنامه غذائ

 ...و  یو سرگرم یحیتفر ی، برنامه هامناسب یورزش ها حیصحآموزش 

ازد با بس یتواند انسان یم یکیزیو ف یسالم روان طی، محآرام یاز فضا یدوره کوتاه اقامت در دهکده سالمت ، برخوردار کی

 .یزندگ لیبا مسا برخورد شتروی، آماده  تالش بمناسب تر یوجسم یروح طیشرا

  سالمندان .2

ودن غل بفرزندان و شا یاقتصاد طیاز شرا یآنان که ناش ینگهدار دهیتعداد سالمندان و اشکاالت عد شیا توجه به افزاب 

جامعه بزرگ برگردن  یحقکه شأن و حرمت سالمندان که  باعث می شود باشد  یم ... و کوچک بودن خانه ها و نیزوج

 . ردیدارند مورد تعرض قرار گ
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 یاست که سپردن سالمند به خانه ها یآنان و فرهنگ حاکم بر جامعه ما بگونه ا یکاالت نگهدارو اش یسالمند دهیپد

ظار انت  یبرا یمحل قتیاست ودر حق یناگوار و دور از شأن انسان اریکه بس یسالمندان فعل یخانه ها خصوصامندان سال

ندان سالم یخانه ها یاست که استاندارد ها نیراه او تنها  شودیم رزنداندر ف یمرگ است باعث احساس گناه و ناسپاس یبرا

 .دیخاطر فرزندان را فراهم نما شیباال باشد که سپردن سالمندان به آنها موجبات آسا یبه گونه ا

 سطابیماران حد و .3

 رافبه اط یاگر نگاه .حد واسط هستند مارانیتوانند بهره مند شوند ، ب یسالمت م مرکزکه از امکانات  یگروه نیسوم

 یزل هم براامکانات من گرید یو از سو ستیمناسب ن شانیبر ا مارستانیکه تخت با ارزش ب دینیب یرا م یمارانیب دیاندازیب

از بدنش  یمین یبوده ول اریهوش شده است و کامال یکه دچار سکته مغز یماریعنوان مثال ب به .ستین یآنان کاف ینگاهدار

 ماریب نیمعلوم است .ا یماریب نیسرنوشت چن ،شده است یز دست داده و به اصطالح پوشککند و کنترل مزاج را ا یکار نم

 یروح یو افسردگ یادرار یبستر و عفونت ها مزخ میعال جیوضع باشد و به تدر نیسالها به هم یممکن است ماهها و حت

 مارستانیتوان از او در ب یم مارستانیارزش بو تخت با  یمارستانیکمر شکن ب  یها نهیبا توجه به هز ایآ .شود یو ... ظاهر م

 یهآگا دیبا یکس نیچن و مطمئنا ردیپذ یمراقبت از او را م ی؟ چه کس؟ در منزل چطورکرد یماه نگاه دار نیبه مدت چند

ه از حلمر نیا گاهیحد واسط   است که متأسفانه جا مارانیدر بخش ب ماریب نیا یراه بستر تنها .هم داشته باشد یپزشک

 . کشور ما وجود ندارد یدر ساختار درمان مارانیگروه از ب نیدرمان و ا

 یابا مراقبت ه یتختخواب کصدیمجموعه  کیرا در   آنان ازی، نحد واسط مارانیفرصت فراهم است که در بخش ب نیا نکیا

 .میبرآورده ساز یشده زندگ لیتسه طیالزم و شرا یپزشک

 یتوریسم درمان .4

 یعالقه مند به استفاده ازخدمات پزشک ادوردستیمجاورو یمختلف ازشهرها لیهستند که)بدال یمارانیگروه ب نیچهارم

، جانی، آذرباکردستان عراق ،عراق ریمجاور نظ یکه ( از کشورها یمارانیب نیپاک سالمت هستند.همچن مرکز یودرمان

 یازهاین یبرا . ماشوند یم رانیا یدرمان بهتر راه دیفارس به ام جیلخ هیحاش ی، پاکستان و کشورهاکستانی، تاجگرجستان
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 یگذار هیسرما یساخت دربرنامه ها یرابرا یمجهز مارستانیماران،بیدسته ازب نیا زیچهارگانه فوق ون یگروهها یدرمان

 ،مارانیب نیا .باشد برخوردار یا ژهیو یتهایازقابل اقوام وملل، ریوسا هنانانیارائه خدمات به هم م یکه برا میا دهیخود گنجان

 ماریب تیترانز یقارچ گونه شرکت ها ، شاهد رشدمتاسفانه امروز یول مناسب یدگیرس ستهیما هستند و شا همانانیم

نجام را ا یاخالق ریهر کار غ شتریسود ب یصالح برده و برا ریمطمئن و غ ریدردمند را به مراکز غ همانانیم نیکه ا میهست

 یبه شکل آبرومندانه و انسان را مارانیب نیا هیهمسا یارجاع در کشورها ستمیس کیاستقرار  با میقصد دار ما . دهند یم

 .مییصالح و مطمئن حفظ نما زبانیم کیو ضمن کمک به آنان شان کشورمان را بعنوان ه کرد تیبه دهکده سالمت هدا

 خدمات قابل ارائه در این مرکز :

 ورزش یوگا

 باشدی( می)فکر یو روان یجسم یورزش وگای .است وگای( شنیتیهند( که در حال تعمق )مد نایاز خدا یکی)نام  وایش کرهیپ

ونه چگ قاًیو دق یورزش که توسط چه شخص نیا قیدق یابی شهی.راستآمده وجود به هندوها توسط و هندکه در شبه قاره 

در اصل  Yogaواژه  گردد. یدور برم اریبس یبه سالها وگای یریگشکل خیناممکن است. چرا که تار شیبوجود آمده کماب

و  «کی»با واژگان  «وجی»است. واژه آمده یگانگیو  یسازکپارچهی یکه به معن تیدر زبان سانسکر  (Yuj)«وجی»از واژه

( هاییایاست. آنان )آرگرفته شده «وغی» پارسیاز واژه  Yogaباور دارند که  زین یاست. برخ شاوندیخو یدر فارس «گانهی»

 .بستندی( موگای: تی)به هم بستن(، سنسکر وگ،یَ: یی)اوستا وغیشخم زدن گاوها را به  یبرا

 وگایدر  ییغذا میرژ

 یتاماس ،یوجود دارد که عبارتند از: راجاس ییغذا میسه نوع رژ وگایدارد. در  تیاهم اریدر سالمت انسان بس ییغذا میرژ

و  یاز راجاس یبیترک یتاماس ییغذا می. رژباشدیم یو پر انرژ یهایگ ریغ یشامل غذاها یراجاس ییغذا میرژ کیو ساتو

افراد را کم حوصله و پرخاشگر  ییغذا میرژ نی. اهیو البته پرادو یاهیو گ یاهیگ ریغ یغذاها ی. به معنباشدیم کیساتو

ورد م ییغذا میرژ نی. اشودیهم استفاده م هیادو یآن از کم یشنچا یا ست و برا یاهیگ کیساتو ییغذا می. اما رژکندیم

و  دیآیو تعادل به وجود م ی. احساس سبکآوردیآسان را به ارمغان م یگوارش ییغذا میرژ نی. اباشدیم هایوگی هیتوص
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واج علم کنترل ام توانیرا م وگایاست و در آن صورت آمده« کنترل کردن» یبه معنا یاز طرف وگای فیتعادل شناسه و تعر

که  «روش»دانش  نیصورت به ا نیجانبه بر توان بالقوة خود دانست. در اهمه یذهن به منظور تسلط یافکر و علم مهار قو

 شادیوپانیلیدر کتاب شاند وگا،ی ،یدرک نی. با توجه به چنشودیم دیتن و فکر است تأک یهمانا کنترل قوا

(Shandilyopanishad)توانیم گریاز طرف د.« یامواج ذهن عبارت است از کنترل وگای»است: شده فیتعر گونهنی، ا 

 بیتتر نیاست. بد یعلم نظاره خود و خودشناس وگای جهیدر نظر گرفت که در نت دن،ینظاره کردن و د یرا به معنا وگای

 نیم. بر هینفسان یحجابها یو شکافتن تمام شیخو لیاص عتیواقع شدن در طب یعنی. شودیآشکار م انشد نیا تیغا

است، شده فیذهن پاک و خالص شده توص قیاز طر یذات درون تیرو وگا،یاوج   (Bhagavad gita) تایگاساس در باگاواد 

ار و آشک وگای ناتیدر آن صورت غرض از انجام تمر هاند کترجمه کرده زین« شدن یکیوصل و » یرا به معن وگایو سرانجام 

با  ( Chitta shakti) یذهن یو اتحاد قوا یفرد یقواعبارت است از عملکرد هماهنگ  وگایمعنا،  نی. به اشودیم دایهو

متعال  یاتحاد با آگاه تیو در نها یتوسعة آگاه ،یانرژ صیکه منجر به تلخ ( Prana shaktiتن و حواس ) یاتیح یقوا

 یفقط در اتحاد با آگاه ،یوگی کی»گفته شده:  ( Rudrayamatantraماالتانترا ) ایتصور، در رودرا نیخواهد شد. بنابرا

را آشکار  یباطن قیمعرفت عم نیاز ا یقسمت وگا،یواژه  یهر کدام از معان بیترت نیبد.« گرددیم لینا وگایمتعال، به تجربه 

 .شودیبدن در حد مطلوب نگه داشته م ی.هورمونشودینم دهید اهآن انیدر م یو اختالف ذات سازدیم

 یستیچ

انسان،  یبا روح درون وگایورزش، فلسفه  نی. به گفته کارشناسان اباشدیم یحال کاربرد نیو در ع یابعاد فلسف یاراد وگای

ا به کند و آن ر تیروح انسان را تقو تواندیم وگای ناتیدو سروکار دارد. تمر نیا یوستگیارتباط و پ یو چگونگ یتیگ

 .اشدخود داشته ب یخود و خدابه  یشتریدرک ب ،یصورت انسان از لحاظ روح نیکند، تا بد کترینزد یجهان هست نندهیآفر

 یدر پ یمعرفت شهود نیاست. ا عتیطب نیبا قوان یو هماهنگ شیخو یهست یواسطه از ژرفا یو ب میمستق یشناخت وگای

فکار تن، احساسات و ا یجانبه بر قواهمه یسلوک، فرد تسلط نیا ی. در پشودیصادقانه حاصل م یو عشق ریگ یپ یسلوک

فراتر برده، در عمق قلب خود  یفکر یهایو نگران یاحساس راتییطه تغیخود را از ح تواندیم تینهاو در  کند؛یم دایخود پ
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 یفاتاختال وگاًی»بر آن داشته باشد. در مورد واژه  یریتأث ستیقادر ن یخارج طیو مح یکه تالطمات فکر ییجا ابد،یقرار 

اند. نه تنها در مورد به کار برده  آوردن وغی ریکنترل و به ز ونظاره و  تیرؤ ،اتحاد و وصال : یو آن را به معان شود،یم دهید

 زیدر متون گوناگون آمده ن وگای که درباره یمشروح حاتیو توض فیبلکه در تعار شود،یم دهید یاختالفات وگایواژه  شهیر

در  یلاند؛ وکرده دییرا تأ گریکدیمتنوع  فیتعار وگا،یاست که متون کهن و مختلف  یدر حال نیوجود دارد. ا ییهاتفاوت

را  وگایکه  یدیاسات دید ةیاست. ظاهراً در اکثر موارد، زاوارائه نشده قیتجربه عم نیا رامونیپ یمشترک فیتعر چیواقع ه

بلکه  ست،ین ینیحالت مع ای ناتیاز تمر یگروه محدود کیاز  یفیتعر وگای .استمتفاوت بوده گریکدیاند با کرده فیتعر

کامل  و سلوک ریس کیمختلف و در واقع  یو احوال باطن شرفته،یپ اریاز فنون، از ساده تا بس یااشاره به مجموعه ترشیب

متفاوت از  یژرف، حاالت یهانفس و مراقبه هیها تزکدر هند، در پس سال ژهیبه و ،یاریبس انیو دانا نانیب روشن .دارد

احوال توسط آن  نیدرک و وصول به ا یکه برا یمیالت و فنون و تعالحا نیرا کشف و تجربه کردند. مجموعه ا یآگاه

معرفت  نیخاص از ا ییهاخردمندان، جنبه نیکدام از ا هر .شودیخوانده م وگاًیشد  افتیو در یمردان خردمند طراح

ماماً در ها ت. آنستندین انهگیاز هم ب فیتعار نیاند. البته اارائه کرده یفیگسترده را مورد توجه قرار داده، براساس آن تعر

غرض از  یعلم و بعض نیروش ا یبرخ یول باشند؛یمتمرکز م یو توسعة آگاه یو باال بردن توان فرد یحول خودشناس

ت گسترده معرف نیدرک بهتر از ا یبرا نیاند. بنابراکرده حیو تشر فیرا توص میتعال نیا تیغا زین یفنون و گروه نیا یاجرا

 .میها بهره ببرمختلف را در کنار هم گذاشته و از همة آن ریتعاب نین، مطلوبتر آن است که او نه چندان روش
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 مطالعات مالی -3

 جمع کل سرمایه گذاری -3-1

 ارقام به میلیون ریال

 جمع کل  مورد نیاز موجود شرح

 05،555 5 05،555 زمین-1

 ۲،5۴1 ۲،5۴1 5 محوطه سازی -۴

 0۴،1,0 110،,۲ 0،305 ساختمان -3

 355،, 355،, 5 تجهیزات -۲

 0،031 0،031 5 تأسیسات -,

 5 5 5 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی  -0

 ۴،555 ۴،555 5 وسائط نقلیه -1

 ۲،555 ۲،555 5 تجهیزات و وسایل اداری خدماتی -3

 3،00۲ 3،00۲ 5 بینی نشدهمتقرقه و پیش -15

 135،331 00،5۲1 00،305 های ثابتجمع دارایی

 ۴۲1 ۴۴1 ۴5 برداریهای قبل از بهرههزینه-11

 ,۲,،135 ,00،۴0 00،305 گذاری ثابتسرمایههای جمع هزینه

 555،, 555،, 5 سود دوران مشارکت -1۴

 3۲5 3۲5 5 سرمایه در گردش-13

 ,130،01 ,1۴،۴1 00،305 گذاری طرحهای سرمایهجمع کل هزینه
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 جدول هزینه های تولید -3-2

 ارقام به میلیون ریال

ف
دی

ر
 

 شرح

هزینه کل 

 در

هزینه کل در سال 

 مبنا

حداکثر  درصد درصد

ظرفیت 

 اسمی

)با احتساب ظرفیت 

 عملی(

 %۴۴.35 %155  15۴35  15۴35 مواد اولیه  1

 %31.53 %155  10511  10511 حقوق و دستمزد پرسنل ۴

 %3.35 %155  ,1۲0  ,1۲0 هزینه انرژی سالیانه 3

 %۲.01 %155  ,۴5۲  ,۴5۲ نگهداری و تعمیرات ۲

 %1۴.15 %155  0011  0011 استهالک 0

 %۴.01 %155  1۴15  1۴15 هزینه های سرمایه گذاری بدون زمین( %1.0قطعات یدکی ) ,

 %3.01 %155  1033  1033 %, پیش بینی نشده بدون احتساب استهالک 0

 %10.30    33۴35  33۴35 جمع هزینه های تولید

 %۴,.۲ %155  ۴5,۲  ۴5,۲ %۴ هزینه های توزیع و فروش تبلیغات و اداری )درصدی از فروش( 1

 %3۴.03    ۲130۲  ۲130۲ جمع هزینه های  عملیاتی

 %5.11 %155  05  05 هزینه استهالک هزینه های قبل از بهره برداری 3

 %0۴., %155  3555  3555 هزینه های مالی 15

 %5.55 %155  5  5 هزینه های اجاره 11

 %5.01 %155  ۴,1  ۴,1 هزینه های بیمه 1۴

 %0.۲1    3311  3311 جمع هزینه های غیر عملیاتی

 %155    0,,۲۲  0,,۲۲ جمع هزینه های بهره برداری سالیانه
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 درآمد حاصل از فروش محصوالت-3-3

 ارقام به میلیون ریال

 1۲5۴ 1۲51 1۲55 1333 1331 واحد شرح                           سال 

 035 035 00, 01۲ 011 میلیون ریال ورودی پارکینگ

 035 035 00, 01۲ 011 میلیون ریال ورودی پارک کودک

 035 035 00, 01۲ 011 میلیون ریال ورودی پیست پیاده روی

موسیقی و هنر درمانی ، ورزش و یوگا ، سکوت درمانی ، ماساژ و 

سنگ درمانی ، روان درمانی ، تغذیه و رژیم ، مشاوره جمعی و 

 فردی

 55,،1۲ 55,،1۲ 13،1۲5 15,،11 15،۴۴5 میلیون ریال

 ۴1،555 ۴1،555 ۴0،۴55 ۴۴،۲55 55,،13 میلیون ریال سوئیت ها

 11،۴05 11،۴05 ۲۴0،,1 55,،1۲ 1۴،000 میلیون ریال رستوران

 55,،1۲ 55,،1۲ 13،1۲5 15,،11 15،۴۴5 میلیون ریال سفره خانه سنتی

 11،۴05 11،۴05 ۲۴0،,1 55,،1۲ 1۴،000 میلیون ریال کافی شاپ

 0،355 0،355 005،, 0،1۲5 0،115 میلیون ریال باغ گل

 1132191 1132191 922871 822552 722233 میلیون ریال فروش کل 

 جدول شاخص های اقتصادی -3-4
 

 ارزش شرح شاخص

 ۴0.0۲% (IRR)نرخ بازگشت  داخلی کل سرمایه گذاری

 31.10% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال  ۲.01 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 0۴،533  (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 01.۴0% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 میلیون ریال  13،۴00 (میلیون ریال ) در سال اول ( زیان)میزان سود 

 %,,.,۴ نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %۴0.11 در سال اول)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


