
 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع فصل سر
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 میدانک درخشان ستاره راهی بین رفاهی خدماتی مجتمع احداث موضوع 

 محل اجرای طرح
مانده به شهر  لومتریک کی-و دستجرد دانکیحدفاصل م-خلجستان-قم

 دستجرد

 ظرفیت
دستگاه ،  5745ارائه خدمات خودروئیلیتر  ،  033333بنزین و گازوییل

 نفر 7506755نفر  و رستوران 07633سوپرمارکت

 میلیون ریال53934 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 553 گردش  در سرمایه 
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 50.54% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال7.50 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  ارزش فروش در نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
 میلیون ریال03770

 نفر50 اشتغال زایی میزان  

 

 

 معرفی پروژه-1

-متر مربع در استان قم 53333رفاهی بین راهی به مساحت -حاضر، احداث مجتمع خدماتی هدف از اجرای طرح

یک کیلومتر مانده به دستجرد می باشد. در واقع مجری طرح قصد دارد  -فاصل میدانک و شهر دستجرد حد -خلجستان

ات خودروئی، بخش خدمگاز، -شامل جایگاه سوخت بنزین و جایگاه سوخت نفترفاهی بین راهی -یک مجتمع خدماتی

مسافران جاده سوخت و استفاده از خدمات رفاهی، ایجاد نماید. این مجتمع جهت تأمین نیاز  سوپر مارکت و رستوان

سلفچگان به دستجرد و همچنین جاده تفرش و مسافران مکان های توریستی و زیارتی و سیاحتی آن منطقه و همچنین 

 ساکنین شهر دستجرد احداث خواهد شد.

 



 

 به طورکلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 مناسب و متمرکز خدمات ارائه -0

 مسافران و رانندگان بیشتر آسایش کردن فراهم-5

 مکان یک در تمرکز آنها و ه هادجا طول در خدماتی های واحد پراکندگی از جلوگیری-0

 نیاز مورد خدمات به مسافران و رانندگان سریع دسترسی -7

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

 مسافران و رانندگان وقت اتالف کاهش-6

 ها جاده ترافیک ساختن روان و ترافیکی های مزاحمت کاهش-4

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

 اشتغالزایی جهت مناسب بستری ایجاد-9

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 یک کیلومتر مانده به شهر دستجرد-فاصل میدانک و دستجرد حد-خلجستان-قم

 خدمات معرفی -3

هکتار و در  05الی  7مساحتی بین  کنون درهای انجام شده تااساس طراحی بر 0رفاهی درجه  –مجتمع های خدماتی 

تردد ساخته شده و یا می شوند. این مجتمع ها از خدمات رفاهی متعددی نظیر رستوران،  یک طرف جاده های اصلی پر

تعمیرگاه، تعویض روغن، پنچرگیری، کارواش، پمپ سوخت، سرویس بهداشتی، مسجد، فروشگاه کوچک و بزرگ، بانک 

 ها را برای ارائههای ویالیی، پارکینگ و نظایر اینای سبز، خوابگاه یا مجموعه ساختماننمایندگی بیمه، مخابرات، فض

ها فضای پارکینگ خودروهای سبک و )سواری و وانت( دارند. در این مجتمعرخدمات به وسایل نقلیه داخلی و خارجی برخو



یین ها آسفالت است و تعله این مجتمعو سنگین )کامیون، اتوبوس، و تریلر( تفکیک شده است. فضای پارکینگ در مرح

  .مجتمع با دیوار صورت می گیرد

 

 معرفی بازار هدف محصول-3-1

به عنوان متقاضی طرح  نند،همچنین خودروهایی که در جاده محل اجرای طرح تردد می کو  شهرستان دستجردجمعیت 

 حاضر در نظر گرفته شده اند. 

 

 بررسی بازار -4

، بومی منطقه شهرستان دستجرد هستند با توجه به آمار ارائه شده طرح حاضر عمده متقاضیانبا توجه به اینکه قسمت 

نفر یک دستگاه خودرو در ایران وجود دارد.  5توسط مرکز آمار ایران و پلیس راهور ناجا، سرانه خودرو در ایران به ازای هر 

 ان طرح حاضر در نظر گرفته شده است.به عنوان متقاضی درصد از مردم شهر دستجرد و روستاهای آن 53 لذا

 درصد 03با توجه به بررسی های انجام شده  همچنین از کل خودروهایی که در جاده محل اجرای طرح تردد می کنند،

 آنان به عنوان متقاضی طرح حاضر در نظر گرفته شده اند. 

 

 رفاهی ستاره درخشان میدانک-جدول پیش بینی جدول تقاضای کل مجتمع خدماتی

 کلتقاضای  بومیان منطقه خودروها سال

0096 59553 0705 03985 

0094 03405 0874 05549 

0098 00965 5080 07075 

0099 00573 0347 06070 

0733 07543 0965 08505 

 مأخذ: یافته های پژوهش

 

 

 



 

 تعیین ظرفیت -5

 طرح: اسمی ظرفیت

 ظرفیت)سالیانه( واحد نام محصول ردیف

 033333 لیتر گازوییلبنزین و  0

 5745 دستگاه ارائه خدمات خودروئی  5

 07633 نفر سوپرمارکت 0

 7506755 نفر رستوران 7

 طرح: عملی ظرفیت

 واحد نام محصول ردیف
 درصد استفاده از ظرفیت اسمی

 درصد 077 درصد 07 درصد07 درصد07

 033333 543333 573333 503333 لیتر و گازوییل بنزین 0

 5745 7958 7083 0800 ستگاهد ارائه خدمات خودروئی  5

 07633 00073 00683 03553 نفر سوپرمارکت 0

 7506755 7367480 0600073 0060798 نفر رستوران 7

 

 کار نوبت تعداد
 

 واحد مقدار جایگاه بنزین

 روز 065 تعداد روز کاری

 شیفت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 05 زمان هر شیفت

 

 واحد مقدار خدمات خودرویی و رستوران و سوپرمارکت

 روز 065 تعداد روز کاری

 شیفت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 05 زمان هر شیفت

 



 

 شاخص های عملیاتی-6

 ارزش شرح شاخص

 50.54% (IRRداخلی کل سرمایه گذاری)نرخ بازگشت 

 54.58% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 7.50 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 5،706.45 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 85.87% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

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

 میلیون ریال 0،034.07 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 میلیون ریال 5،547.54 میزان سود )زیان( در سال مبنا ) میلیون ریال (

 %03.68 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %03.04 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

 %73.75 در سال مبنا)%(سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


