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 آوورس ییرایاحداث تاالر پذ موضوع 

 نفر 001111 ظرفیت

 0 لومتریک-یزره عیجاده صنا یابتدا -شهرستان دورود -لرستان استان اجرا محل
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 میلیون ریال 55.50755 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 53020755 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0.1 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 00.1 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 20.751
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 % 01752 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 5755 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
55720 % 

 نفر 02 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

مترمربع در استان لرستان و شهرستان  00551حاضر، احداث تاالر پذیرایی آوورس در متراژ حدود  هدف از اجرای طرح

 می باشد. 0کیلومتر -ابتدای جاده صنایع زرهیدورود واقع در 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 0کیلومتر-ابتدای جاده صنایع زرهیاستان لرستان و شهرستان دورود واقع در 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-3

انجام شده، متقاضیان اصلی طرح مردم شهرستان دورود و روستاهای اطراف آن می باشند که جهت با توجه به بررسی های 

برگزاری مراسمات خود به پروژه حاضر مراجعه خواهند نمود. لذا فعالیت تاالر جهت برگزاری مراسمات و جشن های عروسی 

د در و رمضان است که مردم شهرستان دوروفاطمیه های محرم و صفر، ایام ماه از سال، ماه 3ماه در سال می باشد زیرا  2

ماه امکان برگزاری مراسمات ترحیم همچون  3در این . کنندها اقدام به برگزاری مراسمات جشن و عروسی نمیاین ماه

فاصل دو گورستان میزان تقاضا  همچنین با توجه به مکان قرارگیری طرح حاضر در حد های سال خواهد بود.سایر ماه

 تقاضای آتی پیش بینی شده است.برگزاری مراسم ترحیم افزایش خواهد یافت. براین اساس میزان تقاضا بررسی و جهت 

 

 جدول پیش بینی تعداد مراسم و در سالهای آتی و تعداد ظرفیت

 1011 1011 1333 1331 1331 سال

 051 003 002 000 015 پیش بینی تعداد مراسم جشن عروسی و ترحیم

 052111 053311 051211 00.011 005511 نفر 511سالیانه( با ظرفیت ) مهمانان تاالرتعداد 

 

 مأخذ: یافته های پژوهش

 

 

 

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-0

 ابعاد ساختاری طرح

 مساحت )متر مربع( شرح ردیف

 0،2.0 طبقه همکف 0

 0،520 طبقه اول 0

 

 متراژ/عدد واحد شرح ردیف

 0 عدد درب ورودی 0

 001 مترمربع پارکینگ 0

 5،311 عدد محوطه سازی ورودی 5

 0،255 مترمربع فضای سبز 3

 0،325 مترمربع دیوار کشی 5

 

 ظرفیت اسمی و عملی 

 ظرفیت اسمی سالیانه)نفر( شرح       /    سال

 001111 درآمد حاصل از تاالر پذیرایی

 

نفر ظرفیت در نظر 011برگزار میشودو در هر مراسم /سوگواری و....جشن مراسم  211در سال برای هر تاالر 

 .گرفته شده است
 

 شرح / سال    

ظرفیت 

اسمی نفر 

 در سال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

33% 13% 31% 111% 111% 

 001111 001111 012111 21111 30111 001111 تاالر پذیرایی 

 

 

 



 پیش بینی میزان تولید -3

 شرح / سال    

ظرفیت 

اسمی نفر 

 در سال

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

33% 13% 31% 111% 111% 

 001111 001111 012111 21111 30111 001111 تاالر پذیرایی 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-0

 ارزش شرح شاخص

 01752% (IRRگذاری)داخلی کل سرمایه نرخ بازگشت 

 %05752 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 5755 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 20.751 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 55720% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل -در سال اول نقطه سربسر

 میلیون ریال  07330703 () میلیون ریال میزان سود )زیان( در سال اول

 %02752 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %55725 در سال اول)%( سهام صاحبان حقوق خالص به سود نسبت

 


