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 احداث استخر موضوع 

 کنار دونیشهرستان فر استان مازندران / اجرا محل
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 میلیون ریال 727151 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 727,11 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال ,,5 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 934 گردش  در سرمایه 
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ط

 

 سال ,7  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 727999,54
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 %39.58 :(IRR) گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال .3 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
25,53% 

 نفر 57 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

شهرستان  مترمربع واقع در استان مازندران / ,,,7استخر سرپوشیده در زمینی به مساحت احداث  هدف از اجرای طرح7

دارای دو بخش مجزا بانوان و آقایان می باشد. با احداث طرح حاضر در تمامی روزها  پروژه حاضر باشد. فریدون کنار می

خانم ها و آقایان می توانند به استخر مراجعه کنند. همچنین این استخر مجهز به سونا و جکوزی خواهد بود و موجبات 

را فراهم خواهد نمود. احداث این مجموعه اشتغالزایی ساکنان  فریدون کنارتفریح و سرگرمی و ورزش های آبی ساکنان شهر 

 این منطقه به ویژه جوانان را نیز فراهم خواهد نمود.

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرستان فریدون کنار استان مازندران /

 

 )مشخصات فنی محصول( معرفی محصول یا محصوالت-3

 استخر شنا

و   استخر نامیده می شود 7پاکیزه و بهداشتی بمنظور شنا و یا سایر ورزشهای آبیمحل نگهداری حجم معینی از آب کامالً 

و کیفیت آب مصرفی  تفاوت اساسی استخرهای شنا با سایر شناگاه های دیگر و اماکن آبی در حدود و اندازه آن از سویی

 .محدودیتهایی استالوه بر آن موقعیت مکانی و استقرار آن نیز دارای ع ت.آن از سوی دیگر اس

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

تعداد مراجعه کنندگان به استخر در روزهای تابستان  فریدون کنارتوجه به بررسی های انجام شده در استخرهای موجود در شهر با 

 72ماه تابستان برابر با  3چند برابر تعداد مراجعه کنندگان در فصل زمستان می باشد. بنابراین تعداد مراجعه کنندگان به استخر در 

و در  فریدون کنارجمعیت شهر  درصد ,7در نظر گرفته شده است و در روزهای فصل بهار برابر با  فریدون کناردرصد جمعیت شهر 

در نظر گرفته شده است. کل جمعیت متقاضی جهت  فریدون کناردرصد جمعیت شهر  3روزهای فصول پاییز و زمستان برابر با 

بخش مجزا فصل تابستان و بهار و زمستان و پاییز پیش بینی شده و در پایان کل جمعیت متقاضی شهر  3استفاده از استخر در 

 بینی شده است.در یک سال پیش رفریدون کنا



 سال آتی 6در  فریدون کنارجدول پیش بینی جمعیت متقاضی استخر شهر 

 1411 1411 1333 1331 1331 1336 سال

بینی جمعیت متقاضی پیش

 استخر در تابستان
1,114 1711, 15149 13157 1912, 12473 

بینی جمعیت متقاضی پیش

 استخر در بهار
23125 2925, 22742 2211, 22213 21512 

بینی جمعیت متقاضی پیش

 استخر در پاییز و زمستان
72722 72322 72221 72129 72415 71715 

کل جمعیت متقاضی 

 استخر
11111 11116 11114 12644 13141 14411 

 مأخذ: یافته های تحقیق 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

شرح خدمات                                    

 سال 

ظرفیت 

 روزانه)اسمی(نفر

  
تعداد روز کاری 

 در سال

 1411 1333 1331 1331 ظریب اشغال

61% 61% 61% 61% 61% 

 535 535 535 535 535 392 312 بلیط ساعتی

 44 44 44 44 44 392 722 اموزشی

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 392 تعداد روز کاری

 نوبت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 2 زمان هر شیفت

 

 

 

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

لین گام در طراحی استخر شنا7 تعیین مساحت کل آن است که بر مبنای چگونگی استفاده و تعداد شناگرانی که در یک او

داقل ح بر حسب توصیه کمیته استخرهای شنای آمریکا7 می بایدزمان در داخل استخر خواهند بود7 پیش بینی می شود. 

 .باشد ft 7 یا 72  2و عرض آن مضربی از  ft 60 طول استخر

منظور گردد. اما در استخرهای تفریحی7 تنها تعداد شناگرانی   ft 7عرض هر الین شنا در استخرهای ورزشی باید حداقل

صلی در تعیین مساحت استخر می باشد. معلوم شده است که برای زمانی عامل ا که در یک زمان داخل استخر خواهند بود7

فوت مربع سطح در نظر گرفته شود.  52که حداکثر تعداد شناگران داخل آب باشند7 می باید به ازاء هر شناگر درون آب 

ط د که در محی)منظور شناگرانی هستن در اینجا فرض بر این است که یک سوم افراد حاضر در استخر درون آب نیستند

یا داخل آب بوده و از آن خارج شده اند7 با این توضیح فرق بین افراد  اطراف استخر بوده و هنوز به داخل آب نپریده اند و

 .آب مشخص می شود« شناگران درون»حاضر در استخر و

فوت  2تا  9ید حداقل عمق استخر بستگی به چگونگی استفاده از آن دارد. عمق آب در قسمت کم عمق انتهایی استخر با

باشد و کف استخر با شیب مالیمی به تدریج به قسمت عمیق منتهی گردد. بهتر است عمق انتهای عمیق استخر جهت 

فوت منظور شود. تا جائیکه پا به کف استخر می رسد و امکان راه رفتن وجود دارد7 نمی باید  4مناسب بودن برای شیرجه 

مساحت  فوت. با معین شدن عمق استخر و 2فوت به  9ر یابد7 به طور تقریبی از عمق عمق استخر به طور ناگهانی تغیی

 سطح استخر7 حجم داخل استخر مشخص می شود.

 مواد اولیه  -1

 محل تامین واحد شرح مواد اولیه 

 داخل کیلوگرم مواد ضد عفونی کننده پودری)کلر(

 داخل لیتر مواد شوینده

 داخل   فیش و بلیط و سایر

 

  



 

 پیش بینی میزان تولید -3

شرح خدمات                                    

 سال 

ظرفیت 

 روزانه)اسمی(نفر

  
تعداد روز 

 کاری در سال

ضریب 

 اشغال

سال 

 اول

سال 

 دوم

 لسا

 سوم

سال 

 چهارم

61% 61% 61% 61% 61% 

 535 535 535 535 535 392 312 بلیط ساعتی

 44 44 44 44 44 392 722 اموزشی

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 %39.58 (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 %81.41 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 میلیون ریال 727999,54 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %97,57 نسبت سود خالص به فروش

 %4,,94 صاحبان سهامنسبت سود خالص به حقوق 

 


