
 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ح
طر

ت 
صا

شخ
م

 

 (زاگرس نگین) ماندگار تفریحی اقامتی، مجتمع احداث موضوع 

 شرکت مجتمع خدماتی پذیرایی و رفاهی و گردشگری ماندگار نگین زاگرس  مجری

 پذیرایی تاالر ،نفر vip00111 ، سالننفر 101111پارک و الچیقآ ،سنتی رستوران و ظرفیت خدمات

 ظرفیت دستگاه 00011و پارکینگ نفر 111،111- 0و 1

 خمین -الیگودرز جاده 0 کیلومتر-لرستان استان اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 00،051 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 01،001 سرمایه گذاری ثابت صورت گرفته

 میلیون ریال 0،100 هزینه های قبل از بهره برداری

 میلیون ریال 01،111 سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز

 میلیون ریال 507 گردش  در سرمایه

 گذار آورده سرمایه سهم

 )از سرمایه گذاری ثابت و در گردش(
 میلیون ریال 0،101

ی
مال

ع 
ناب

ن م
می

تا
 

 میلیون ریال17111 تسهیالت ریالی

 ماه 00اقساط  دوره بازپرداخت

 ماه 10 تنفس دوره

 ماه 10 مدت زمان اجرای طرح:
ی 

ند
انب

زم
ح

طر
 

 سال 11 دوره بهره برداری

 نفر 00 اشتغال زایی میزان 

 %70 نسبت مالکانه 

 

 

 

 

 



 

 معرفی پروژه-1

در استان لرستان و شهرستان الیگودرز واقع  و گردشگریرفاهی -طرح حاضر، احداث مجتمع خدماتی هدف از اجرای طرح

 خمین می باشد.-جاده الیگودرز 0در کیلومتر 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 جاده خمین 0کیلومتر -الیگودرز-استان لرستان

 پروژهمعرفی -3

ث خواهد شد. مترمربع احدا 17111جاده الیگودرز به خمین با مساحت بالغ بر  0پروژه حاضر در استان لرستان و کیلومتر 

یابی دارای موقعیت بسیار عالی جهت خدمات  این پروژه یک مجتمع خدماتی، رفاهی بین راهی می باشد که از نظر مکان

دهی به خودروها و مسافران می باشد و در بزرگراه مسجد سلیمان واقع شده است. مجتمع خدماتی، رفاهی ماندگار نگین 

شده است که سالیانه محل تردد بسیاری از مسافران استان لرستان است. مجتمع زاگرس در جاده الیگودرز به خمین واقع 

رفاهی ماندگار نگین زاگرس عالوه بر تأمین نیاز مسافران به مکان تفریحی و سرگرمی برای ساکنین شهرستان و -خدماتی

یحی با چنین خدماتی نمی روستاها و بخش های اطراف نیز می باشد زیرا شهرستان الیگودرز دارای اینچنین مکان تفر

 باشد.

 

 زاگرس ماندگارنگین رفاهی-خدماتی مجتمع امکانات  جدول

 سبز فضای و کوپتر هلی باند/کارتینگ/پارکینگ

 سنتی خانه سفره

 vip سالن

 1تاالر سالن

 0تاالر سالن

 سنتی آالچیق

 
 



 

 بررسی بازار -4

 )عرضه( حاضر طرح یقیتطب یبررس

لیست مجتمع های خدماتی رفاهی در استان لرستان در جدول ذیل ارائه شده است اما مطابق با بررسی های صورت گرفته 

 )محل اجرای طرح( وجود ندارد.  الیگودرز تا خمین شهرستان فاصله در رفاهی خدماتی مجتمع

 رفاهی استان لرستان-لیست مجتمع های خدماتی-0-0جدول 

 آدرس نام واحد ردیف

 اراک -محور ازنا  1کیلومتر  مجتمع اقامتی یاس 1

 اراک-جاده ازنا 10کیلومتر  مجتمع خدماتی،رفاهی قمر بنی هاشم 0

 محور پلدختر 10کیلومتر  مجتمع خدماتی رفاهی سوری 

 بروجرد -محور خرم آباد  00کیلومتر  محمد رسول اله)ص( 0

 درب گنبد دو راهی-کوهدشت مجتمع خدماتی رفاهی خلیج فارس 0

 

  زاگرس نگین ماندگار خدماتی، رفاهی مجتمع تقاضای

باتوجه به خدماتی قابل ارائه از جمله تاالر پذیرایی، مجتمع خدماتی، رفاهی طرح حاضر،  جهت بررسی میزان تقاضای

محل احداث )خودروهایی که در جاده  آالچیق و پارک جمعیت شهرستان الیگودرز و مسافران ، رستوران سنتی،Vipسالن

 کنند( بررسی گردیده اند.طرح تردد می

از خودروهای تردد کننده به عنوان متقاضیان طرح  درصد 0بنابراین با توجه به بررسی های انجام شده به طور میانگین 

 در نظر گرفته شده است. دو سرنشینحاضر در نظر گرفته شدند و برای هر خودرو 

متقاضیان طرح نیز بومی منطقه شهرستان الیگودرز هستند که به دلیل کمبود مراکز همچنین با توجه به اینکه بخشی از 

از  درصد 0تفریحی در شهرستان الیگودرز به این مجتمع خدماتی رفاهی مراجعه خواهند نمود، بنابراین به طور میانگین 

 جمعیت شهرستان الیگودرز به عنوان متقاضیان طرح حاضر در نظر گرفته شده است.

 



 

 رفاهی ماندگار نگین زاگرس      واحد:نفر-بینی جدول تقاضای کل مجتمع خدماتی پیش

 سال
 بینی متقاضیان پیش

 سرنشین خودرو

پیش بینی متقاضیان بومی 

 منطقه
 میزان کل تقاضا

1037 0017 7113 3700 

1035 0007 7130 3501 

1030 0700 7050 3301 

1033 0501 7001 11101 

1011 0017 7000 11000 

1011 0000 7010 11000 

 مأخذ: یافته های پژوهش

 به طور میانگین برای هر خودرو دو سرنشین در نظر گرفته شده است.  جهت محاسبه تقاضا در طرح حاضر

پروژه مشابه در فاصله شهرستان خمین تا الیگودرز  ضای پروژه مورد بررسی و عدم وجودلذا با توجه به روند افزایشی تقا

 اجرای طرح دارای توجیه اقتصادی می باشد.

 

 تعیین ظرفیت -5

 ابعاد ساختاری طرح

 

 مساحت )متر مربع( شرح

 011 ره خانه سنتیفس

 vip 071سالن 

 701 1سالن تاالر

 701 0سالن تاالر

 051 آالچیق سنتی

 011 آشپزخانه

 0352 جمع



 

  ساالنه بازدید وعملی اسمی ظرفیت

 اسمی و عملیظرفیت -0-0جدول 

 سال   /شرح   
ظرفیت اسمی 

 سالیانه/نفر/دستگاه

7531 7531 7533 7022 

12% 12% 32% 722% 

 101،111 115،331 110،001 03،001 757722 رستوران سنتی ،االچیق و پارک

 vip 03222 5،011 01،111 00،011 00،111سالن 

 01،111 00،111 01،111 10،111 32222 7تاالر پذیرایی 

 01،111 00،111 01،111 10،111 32222 0تاالر پذیرایی

 00،011 00،701 00،011 10،001 01322 پارکینگ

 

 روز در نظر گرفته میشود 000با توجه به تعطیالت اجباری و در نظر گرفتن احتماالت ،تعداد روز کاری 

       

 نفر میباشد. 001ظرفیت هر همایش همایش برگزار میشود که  111،سالیانه در حدود vipدر سالن 

       

 نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است 011مراسم برگزار میشودو در هر مراسم  111در سال برای هر تاالر 

       

 سرنشین در نظر گزفته شده است 0برای هر ماشین 

       

 نفر در هر االچیق منظور گردیده است  7سی عدد االچیق در نظر گرفته شده است که به طور متوسط 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

  درآمدپیش بینی -6

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                  

شرح                                           

 سال 

ظرفیت اسمی 

 سالیانه/نفر/دستگاه

درامد واحد ازهر 

 نفر/هر دستگاه
7531 7531 7533 7022 

 %722 %32 %12 %52 )ریال(

 00،030 01،000 10،050 5،153 101،111 101،111 الچیق و پارک، آرستوران سنتی

 vip 00،111 011،111 1،011 0،111 0،011 0،111سالن 

 3،001 0،000 5،011 0،550 100،111 01،111 1تاالر پذیرایی 

 3،001 0،000 5،011 0،550 100،111 01،111 0تاالر پذیرایی

 0،311 0،713 0،000 050 71،111 00،011 پارکینگ

 32،221 03،221 02،224 73،220 جمع کل

 
 روز در نظر گرفته میشود 000گرفتن احتماالت ،تعداد روز کاری با توجه به تعطیالت اجباری و در نظر 

       

 نفر میباشد. 001همایش برگزار میشود که ظرفیت هر همایش  111،سالیانه در حدود vipدر سالن 

       

 نفر ظرفیت در نظر گرفته شده است 011مراسم برگزار میشودو در هر مراسم  111در سال برای هر تاالر 

       

 سرنشین در نظر گزفته شده است 0برای هر ماشین 

       

 نفر در هر االچیق منظور گردیده است  7سی عدد االچیق در نظر گرفته شده است که به طور متوسط 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-7

 ارزش شرح شاخص

 %00.10 (IRRداخلی کل سرمایه گذاری) نرخ بازگشت

 %00.30 (IRREداخلی آورده نقدی )نرخ بازگشت 

 سال 0.00 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 5،070.00 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 50.10% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال اول نقطه سربسر

 03.11% (Break even point)ی مال نیتام های نهیهز شامل-در سال مبنا نقطه سربسر

 میلیون ریال 0،105.71 میزان سود )زیان( در سال اول ) میلیون ریال (

 میلیون ریال 10،300.00 میزان سود )زیان( در سال مبنا ) میلیون ریال (

 %10.00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %05.00 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

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

 


