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 رفاهی بین راهی دادمان –طرح احداث مجتمع خدماتی 
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 شرکت سروش نافع دادمانتدوین: 

 1398تابستان 



 
  

 

 

 :مقدمه

 

پیشینه تاریخی سرزمین کهن ایران بیانگر پیشتازی و سرآمدی ایرانیان در ساخت راه ها و تأسیسات بین راهی است و 

احداث کاروانسراها و خدمات مربوطه گواه این ادعاست. در عصر حاضر با توجه به توسعه صنعت حمل و نقل جاده ای و 

های ارتباطی، موضوع ارائه خدمات در طول راه ها به مسافران و  گسترش فناوری ساخت وسایل نقلیه و توسعه و تنوع راه

رانندگان دچار دگرگونی اساسی شده و همچنین خدمات مورد نیاز آنان از نظر تنوع، کمیّت و کیفیت نیز تغییر کرده است. 

یر اصولی و گسترش چشمگیر حمل و نقل جاده ای در ایران و توسعه شبکه جاده ای کشور از یک طرف و پراکندگی غ

رفاهی موجود در کنار جاده ها موجب بروز مشکالت عدیده ای برای مسافران و رانندگان  –ناکارآمدی مکان های خدماتی 

شده است. ساالنه میلیون ها مسافر و صدها هزار وسیله نقلیه در شبکه راه های کشور رفت و آمد می کنند، انبوده مسافران 

ن ها به مکان هایی نیاز دارند تا بتوانند از خدمات مورد نیاز در طول سفر استفاده کنند، و رانندگان اتوبوس ها و کامیو

 بدین منظور طرح احداث واحدهایی که بتواند با رویکردهای علمی و کارشناسی این نیازها را پاسخ دهد بوجود آمد.

جاده های کشور به منظور ساماندهی رفاهی بین راهی در  –از این رو چند سالی است که احداث مجتمع های خدماتی 

خدمات بین راهی جاده ای و افزایش رفاه رهگذران جاده ها مورد توجه قرار گرفته است، قابلیت های بالقوه بسیاری در این 

مجتمع ها نهفته هست که می توان از آنها در جهت نیل به اهداف بزرگتری همچون توسعه و توازن منطقه ای بهره برد. از 

یگر، در نظر گرفتن نقش های جدید، برای این مجتمع ها، ضمن آنکه می تواند گام مهمی در جهت توسعه پایدار سوی د

رفاهی بین راهی و گسترش دامنه فعالیت آنها  –مناطق تلقی شود، باعث می شود که ادامه فعالیت مجتمع های خدماتی 

 از نظر اقتصادی توجیه پذیر باشد. 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

رفاهی بین راهی در برنامه پنجم توسعه  –نگاه دولت به احداث مجتمع های خدماتی 

 و اهمیت پرداخت به آن:

 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی که دولت را موظف کرده است تا ساز و  163بند )د( ماده  3براساس ردیف 

تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور درصد میزان  10کارهای قانونی و الزم به منظور کاهش ساالنه 

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری  163در طول برنامه را فراهم کند رابطه مستقیمی دارد. از این رو، دولت در بند )د( ماده 

تصاص داده رفاهی بین راهی و پایانه های مسافری اخ –اسالمی وجوهی را برای کمک به احداث مجتمع های خدماتی 

است. بر اساس این برنامه، توسعه بخشی از درآمدها برای کمک به احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های 

رفاهی بین راهی پیش بینی شده است. بر این اساس، به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای  –خدماتی 

رفاهی بین راهی توسط بخش غیردولتی با  –و مجتمع های خدماتی بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری 

اولویت تعاونی ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و شهرسازی در قالب وجوه اداره شده 

رزی نسبت به پرداخت می شود. در این موارد و همچنین در مورد ایجاد جایگاه های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاو

واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمت های ترجیحی یا رایگان براساس سیاست 

 های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 رفاهی: –اهداف احداث مجتمع های خدماتی 

 

 رفاهی بین راهی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: –از اهداف مهم در احداث مجتمع های خدماتی 

 ارائه خدمات متمرکز و مناسب. 1

 فراهم کردن آسایش بیشتر رانندگان و مسافران. 2

 جلوگیری از پراکندگی واحدهای خدماتی در طول جاده ها و تمرکز آنها در یک مکان. 3

 انندگان و مسافران به خدمات مورد نیازدسترسی سریع ر. 4

 کاهش میزان تصادفات جاده ای و افزایش ضریب ایمنی جاده ها. 5

 کاهش اتالف وقت رانندگان و مسافران. 6

 کاهش مزاحمت های ترافیکی و روان ساختن ترافیک جاده ها. 7

 فراهم سازی امکانات مناسب برای اقامه نماز و گسترش فرهنگ آن. 8

 بستری مناسب جهت اشتغالزایی ایجاد. 9

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 رفاهی بین راهی: –اهداف تأسیس مجتمع های خدماتی بررسی 

 

همانطور که می دانید امروزه تصادفات جاده ای از عمده ترین عوامل مرگ و میر انسان ها محسوب شده و هزینه های 

بوجود می آورد که یکی از مهم ترین آنها  زیادی را به جوامع بشری تحمیل می کند. عوامل مختلفی حوادث رانندگی را

خطای انسانی است. در حمل و نقل جاده ای، خستگی یکی از اصلی ترین عوامل خطای انسانی است که می تواند موجب 

تصادفات مرگبار شود. از این رو تأسیس و بهره برداری از استراحتگاه های بین راهی می تواند مکانی برای توقف رانندگان 

راحت آنان باشد. از موارد مهم و حائز اهمیت احداث مجتمع های بین راهی می توان به فراهم آوردن آسایش بیشتر و است

رانندگان و مسافران و نیز کاهش تصادفات عالوه بر استفاده از غذای مناسب، تعمیرگاه، سرویس های بهداشتی و پارکینگ، 

ف های طوالنی برای آنان فراهم می شود. این موضوع ضمن تأمین امنیت امکان استفاده از استراحتگاه مجهز نیز برای توق

 و رفاه رانندگان، موجب ایجاد رغبت برای ترانزیت کاال از جاده های کشور شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 معرفی طرح

 

 

 معرفی مجری طرح:

میلیارد ریال  10شرکت سروش نافع دادمان با هدف ایجاد و بهره داری از مجتمع رفاهی دادمان  با خرید زمین به ارزش 

 برای  اجرای طرح، که به عنوان دارایی غیر نقدی شرکت به اداره ثبت اعالم می شود. 

این طرح می باشد و در نظر دارد بخشی در حال حاضر شرکت سروش نافع دادمان ، در عرصه  امور حقوقی و داوری ، مالک 

. بعد از تخصیص و مشخص شدن سهامداران، اعضاء هیئت مدیره از مالکیت این  مجتمع را  به سرمایه گذاران واگذار نماید

 تشکیل و نسبت به ثبت شرکت با موضوع طرح اقدام خواهد شد.

 

 رفاهی بین راهی دادمان: –معرفی مجتمع خدماتی 

سکونتی برای مسافران طراحی شده است. مجتمع بین راهی دادمان،  –ادمان با هدف ایجاد امکانات اقامتی مجتمع اقامتی د

هزار متر مربع احداث خواهد شد که انواع خدمات و امکانات تفریحی،  21رفاهی در مساحتی به وسعت  –مجتمعی خدماتی 

مجتمع رفاهی دادمان شامل فروشگاه، رستوران، کافی اقامتی، غذایی، امدادی، بهداشتی، تعمیراتی و ..... را ارائه می نماید. 

رفاهی دادمان با توجه به مساحت،  –ت. مجتمع خدماتی شاپ، محوطه بازی کودکان، از دیگر امکانات این مرکز اس

واحدهای خدماتی، امکانات و طراحی مطابق با استانداردهای شهری، فضایی مناسب و لذت بخش را برای حضور طوالنی 

 کند.مدت تمامی اعضای خانواده فراهم می

 

 



 
  

 

 

 :محل اجرای طرح

اشتهارد می باشد که هر دو مسیر شاهراه محسوب  –چرمشهر و نظراباد  -محل اجرای طرح تقاطع بزرگراه های ابیک 

 شده و از میزان تردد باالیی برخوردار هستند.

 

         

 تصاویر، موقعیت ملک و بزرگراه های درحال احداث را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت پروژه در استان البرز

 

 

دادمانمجتمع   

 قزوین

 آبیک

 نظرآباد

 ماهدشت

 اشتهارد چرمشهر



 
  

 

 

 :معیارهای مکانیابی و طراحی مجتمع دادمان

 

 الف( معیار اقتصادی:

ابعاد تعیین شده برای مجتمع و نوع و میزان خدماتی که در آن ارائه خواهد شد با میزان تردد و نوع وسائل نقلیه عبوری  -

 ، که اطالعات آن از اداره راهداری دریافت شده است، تناسب دارد.اشتهارد –نظراباد و  چرمشهر -ابیک در جاده 

ظرآباد و هشتگرد و شهرکهای اطراف آنها و مناطق صنعتی مانند شهرک از طرف دیگر نزدیکی به مناطق شهری مانند ن -

صنعتی نظرآباد و سایر مناطق، زمینه مناسبی را برای ایجاد تاالر پذیرایی برای جشن ها و مراسم رسمی و همچنین سالن 

 اجتماعات جهت جلسات و سمینارهای مربوط به شرکت ها و سازمان ها فراهم می نماید.

 بازرگانی:ب( معیار 

 فاصله مجتمع تا مجتمع های بعدی از بُعد رقابت پذیری در نظر گرفته شده است. -

 ج( معیار فرهنگی:

 به نقش تبلیغی فرهنگی و مذهبی مجتمع توجه شده است. -

 .زمینه های موجود برای استفاده بهینه اوقات فراغت مسافران عبوری و زمان استراحت آن ها در نظر گرفته شده است -

 د( معیار بصری:

 در نظر گرفتن جذابیت معماری بنا در جهت شادابی مخاطبان و رهگذران. -

 ایجاد تنوع منظره توسط مجتمع برای کاهش خستگی راه. -

 توجه به مسئله دفن زباله و فاضالب مجتمع در جهت حفظ بهداشت بصری جاده. -

 



 
  

 

 

 ویژگی های پروژه:

 

 محوطه، پارک بازی کودکان •

 پمپ بنزین و پمپ گازپارکینگ،  •

 مترمربع 200ساختمان اداری و دفتری مجتمع با زیربنای  •

 مترمربع 1200تاالر پذیرایی جهت جشن ها و مراسم در دو واحد )زنانه و مردانه( جمعا به مساحت  •

 مترمربع. 600سالن اجتماعات جهت جلسات رسمی و سمینارها به وسعت  •

 مترمربع 1000مساحت رستوران، سفره خانه و خدمات رفاهی به  •

 مترمربع. 800فضاهای تجاری با زیر بنای  •

 مترمربع سرویس بهداشتی 100احداث حداقل  •

 مترمربع 500گاهی به مساحت حداقل فضای استراحت •

 های مرتبط با تعمیر، نگهداری و سرویس خودروهای سبک و سنگینمتر مربع برای فعالیت 1000پیش بینی  •

 وسیله نقلیه 200رفیت احداث پارکینگ با حداقل ظ •

 مسجد •

                      



 
  

 

 

 مزایای سرمایه گذاری:

 نظرآباد -کرج و جاده اشتهارد  –تردد تعداد قابل توجه خودروهای سبک، سنگین و مسافری از  بزرگراه آبیک  •

 های معتبرطراحی مدرن و به روز توسط شرکت •

 کرج -اولین مجتمع بین راهی مدرن در جاده آبیک  •

 نظرآباد –واقع شدن در مسیر توسعه جاده اشتهارد  •

های الزم و به تبع آن کاهش حجم قیمت مناسب زمین با توجه به امکان اخذ مجوزها و وجود زیرساخت •

 گذاری.سرمایه

 دارای سند قطعی. •

                                                         دارای برق. •

 دارای آب شیرین. •

 اخذ جواز ساخت.سهولت  •

 فضای باز کافی و امکان توسعه برای آینده •

 هاایجاد فضای چند منظوره در یک منطقه تفریحی برای خانواده •

 



 
  

 

 

  :تجزیه و تحلیل مالی

 

خوروها و در حالت بدبینانه ناسب پتانسیل موجود و میزان تردد امکانات و بخش هایی که در این طرح دیده شده، به ت

ست در یک مجتمع رفاهی بین راهی در نظر گرفته شود. بدیهی ا شامل حداقل امکاناتی است که الزمتعریف شده است و 

 است در واقعیت و بعد از بهره برداری، در صورت مهیا بودن شرایط، امکان توسعه آن وجود دارد.

سمت های مختلف بر از طرف دیگر جهت سهولت در محاسبات و یکپارچه نمودن واحد سنجش درآمدزایی، کلیه درآمد ق

 پایه میزان اجاره بها برآورد شده که عمال حداقل میزان درآمدزایی را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 :هزینه های سرمایه گذاری طرح

 

قسمت عمده هزینه های سرمایه گذاری طرح شامل ارزش زمین، ساخت ابنیه و تجهیزات توزیع سوخت می باشد که شرح 

 آمده است.آن در جدول ذیل 

 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                        

 هزینه کل
 هزینه ایجاد

 هر واحد
 ردیف شرح مقدار واحد

 1 زمین 21000 مترمربع  10000

 2 مترمربع 200ساختمان اداری و دفتری مجتمع با زیربنای  200 مترمربع 10 2000

 3 احداث سرویس بهداشتی 100 مترمربع 8 800

 4 وسیله نقلیه 200احداث پارکینگ با حداقل ظرفیت  500 مترمربع 1 500

 5 محوطه سازی و ایجاد فضای استراحت 2000 مترمربع 1 2000

1000    
ثبت، طرح توجیهی، اخذ مجوزات و هزینه مقدماتی شامل 

. . . 
6 

 7 پارک بازی کودکان )ایجاد غرفه های مختلف( 10 غرفه 100 1000

 8 ساخت پمپ بنزین و گازئیل 1 واحد 20000 20000

 9 ساخت پمپ گاز 1 واحد 15000 10000

 10 رستوران، سفره خانه و خدمات رفاهی 700 مترمربع 10 7000

 11 فضاهای تجاری و فروشگاهی 700 مترمربع 10 7000

 12 تعمیرگاه و خدمات خودرو 700 مترمربع 7 4900

 13 تاالر پذیرایی 1200 مترمربع 10 12000

 14 سالن اجتماعات 600 مترمربع 12 7200

1000    
هزینه مقدماتی شامل ثبت، طرح توجیهی، اخذ مجوزات و 

. . . 
15 

  جمع    86400

 

 



 
  

 

 

 :درآمدزاییبرآورد میزان 

 

همانطور که ذکر شد، به جهت سهولت در محاسبات و یکپارچه نمودن واحدهای سنجش، کلیه درآمدهای بخش مختلف 

 بر اساس حداقل ارزش اجاره بهای قسمت ها در نظر گرفته شده است.

 در جدول ذیل، درآمد بخش های مختلف به تفکیک آمده است.

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                            

 درآمد سالیانه

 حاصل از اجاره

اجاره 

 ماهیانه

اجاره ماهیانه 

 هر واحد

واحد 

 سنجش
 ردیف شرح مقدار

 1 پمپ بنزین و گازئیل 1 واحد 150 150 1800

 2 پمپ گاز 1 واحد 100 100 1200

 3 رستوران، سفره خانه و خدمات رفاهی 700 مترمربع 5/0 350 4200

 4 فضاهای تجاری و فروشگاهی  700 مترمربع 8/0 560 6720

 5 تعمیرگاه و خدمات خودرو 700 مترمربع 5/0 350 4200

 10 غرفه 5 50 600
بازی کودکان )ایجاد غرفه های پارک 

 مختلف(
6 

 7 تاالر پذیرایی 1  400 400 4800

 8 سالن اجتماعات 1  300 300 3600

  جمع     27120

 

 

 

 



 
  

 

 

 :میزان سود آوری

 

ساده ترین روش تعیین سودآوری یک طرح، از فرمول درآمد ها منهای هزینه ها به دست می آید که در این طرح هزینه 

شامل هزینه های استهالک تجهیزات و ساختمان ها و هزینه های نگهداری و تعمیرات آنها می باشد و مبالغ های عمده 

 عددی آن در جدول ذیل آمده است.

 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                     

 ردیف شرح ارزش دارائی درصد نگهداری و تعمیراتهزینه 

 1 استهالک 75400 7 5278

 2 نگهداری و تعمیرات 75400 1 754

  جمع   6032

 

میلیون  21088میلیون ریال، معادل  6032میلیون ریال منهای  27120بنابراین میزان سودآوری سالیانه طرح در حدود 

 سال می باشد.  4ریال و دوره بازگشت سرمایه 

  

 1/21میلیون ریال و سود حاصل از آن برای هر سهم معادل حدود  4/86میزان سرمایه گذاری به ازای هر سهم معادل 

 می باشد.  %25ریال برآورد می شود. بنابراین سود سالیانه حاصل از این سرمایه گذاری  میلیون

 

 

 



 
  

 

 

 

 نحوه سرمایه گذاری

زمین محل اجرای طرح تحت مالکیت و تعریف شده است سهم  1000این طرح در غالب شرکت سهامی خاص با تعداد 

به عنوان مالک  متناسب با تعداد سهام خریداری شده ،سرمایه گذاران با خرید سهام این شرکتاین شرکت می باشد و 

و مطابق با روند سرمایه گذاری در این طرح مشارکت می کنند و از سود حاصل از  شناخته شدهدارایی های شرکت 

 فعالیت این شرکت منتفع می گردند.

سهام خریداری شده، اسناد  عادلمیلیون ریال می باشد که در زمان خرید، م 10ازای هر سهم مبلغ  م، بهاخرید سهمبلغ 

 مالکیت زمین در دفترخانه به نام خریدار منتقل و واگذار می گردد.

لیون می 4/76طبق برآوردها و محاسبات مالی انجام شده در این گزارش عالوه بر ارزش زمین به ازای هر سهم معادل 

 با برنامه ذیل پرداخت نماید.و سرمایه گذار متعهد می باشد مطابق ریال باید سرمایه گذاری شود 

به شرح جدول ذیل می  زمان بهره برداریتا  بوده و بقیه مراحل مراحل اجراییو شروع  مجوزهابعد از اخذ اولین پرداخت 

 .باشد

 مبلغ )یک سهم به ریال( درصد زمانبندی سرمایه گذاری

 000/100/19 هرسهم %25 مرحله اول

 000/460/11 هرسهم %15 ماه بعد( 6مرحله دوم )

 000/460/11 هرسهم %15 ماه بعد( 12مرحله سوم )

 000/280/15 هرسهم %20 ماه بعد( 18مرحله چهارم )

 000/100/19 هرسهم %25 ماه بعد( 24پنجم ) مرحله

 000/400/76 %100 جمع کل

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank You 
 

026-32402210 

0912-3000947 


