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 تهران( ی)پارک آبیو سرگرم التیاحداث مرکز تعط طرح موضوع 

 ، بلوار کوهک22منطقه استان تهران،  اجرا محل
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 میلیون ریال2226022 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 2227226 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 30932 قبل از بهره برداریهزینه های  

 میلیون ریال 20226 گردش  در سرمایه 
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ط

 

 سال 22 دوره بهره برداری 

ارزش فعلی خالص با نرخ تنزیل 

20% 
 میلیون ریال 700202
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 03% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.2 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 Break even ) اولنقطه سربسر در سال 

point)- های تأمین مالیشامل هزینه 
03% 

 نفر 233 میزان  اشتغال زایی  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

 امکانات از متنوع ای مجموعه شامل که باشدمیورزشی  و تعطیالت، تفریحی مجتمع یک احداث ،طرح این اجرای از هدف

 به جهتو با و باشدمی گسترده امکانات همراه بهو ...  جکوزی و سونا شنا، استخرهای ،آبی پارک مانند سرگرمی و تفریحی

 رخوردارب تقاضای باالیی از که شودمی بینی پیش امکانات این برای تقاضا باالی سطح و منطقه جوی و هوائی و آب شرایط

 . گردند

 

  



 .معرفی محل اجرای طرح-2

 باشد.می، بلوار کوهک 22منطقه محل اجرای طرح در استان تهران، 

 بررسی بازار -3

 بینی سطح پوشش طرح در جامعه ) مخاطبان طرح (:جمعیت و پیش 

طبان طرح محسوب انیز مخ گردشگران داخلی و خارجی ،طرح خواهند بوداصلی مخاطبان شهروندان استان تهران و البرز 

 گردند.می

  و البرز مخاطب در استان تهرانشهروندان 

هزار نفر و استان  22،230تهران  جمعیت استان 2092رسمی اعالم شده از سوی مرکز آمار ایران در سال  رمطابق آما

کده آبی پارس با ظرفیت باشد لذا وجود تنها دهمی %2این رشد ساالنه جمعیت  بر باشد عالوههزار نفر می 2،320البرز

رخی باشد بطوریکه در ببه افزایش و تقاضای فراوان برای تفریحاتی این چنین کافی نمی ن جمعیت روبرای اینفر  2222

ها شده است لذا های طوالنی در برخی از بازیاند که موجب ایجاد صفهزار نفر از این مجموعه استفاده نموده 0روزها 

 تواند تقاضای موجود را پاسخگو باشد..احداث پارک آبی جدید می

 های همجوارشهروندان مخاطب در استان 
شهروندان این دارد،  مشترک مرز شرق از سمنان استان جنوب، از قم استان و شمال از مازندران استان با استان تهران

 خدمات این مجتمع تفریحی استفاده نمایند. توانند ازمینیز ها استان

 گردشگران داخلی و خارجی مخاطب 

دهد، ، نشان می2092استان مهم کشور به لحاظ تعداد سفر انجام شده در فصل بهار و تابستان با بررسی تعداد بیست 

اند. عمده سفرها های کشور داشتههای اول تا پنجم را در بین شهرستانهای مشهد، قم، تهران، شیراز و اصفهان رتبهاستان

 های مشهد، تهران، شیراز و اصفهان بوده است.در شهرستان

 باشد:بشرح ذیل می 2092فرهای انجام شده به تهران در فصل بهار و تابستان تعداد س

 تابستان بهار

2،906،270 0،239،639 
 مأخذ:مرکز آمار ایران                   



ردد عالوه بر گبینی مینماید، پیشارائه می ای رانات تفریحی کامل و پیشرفتهبا توجه به اینکه این مجتمع تفریحی، امکا

 نیز از متقاضیان طرح خواهند بود.در صورت سفر به تهران شهروندان، گردشگران داخلی و خارجی 

 

تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5  

 ظرفیت اسمی

 مراجعه در روز براساس حداکثر ظرفیت
ظرفیت اسمی 

 در هر سانس 

تعداد سانس 

 در روز 

ظرفیت اسمی 

 روزانه

 0222 0 2722 بزرگساالن -نفرات مراجعه به پارک آبی تعداد 

 0222 0 2222 خردساالن -تعداد نفرات مراجعه به پارک آبی 

 7022 0 2022 تعداد نفرات مراجعه به شهربازی 

 

 ظرفیت عملی

 مراجعه در روز براساس حداکثر ظرفیت
ظرفیت اسمی 

 در هر سانس 

تعداد سانس 

 در روز 

ظرفیت اسمی 

 روزانه

 2022 2 2202 بزرگساالن -تعداد نفرات مراجعه به پارک آبی 

 2022 2 702 خردساالن -تعداد نفرات مراجعه به پارک آبی 

 2022 2 702 تعداد نفرات مراجعه به شهربازی 

 

 1311 1318 1317 1316 1315 شرح                                  سال

 %222 %92 %30 %32 %32 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 

 شاخص های عملیاتی-6

 روز 002تعداد روز کاری: 

 سانس  2تعداد سانس در روز 

 ساعت 26ساعت کاری در روز :

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 مراحل ساخت پارک آبی

 :فاز اول 

 تهیه طرح اولیه

 :فاز دوم 

قالب نقشه و برآورد قیمت برای طرح مورد نظر مطالعات اولیه توسط شرکت مجری ) شامل طراحی پروژه بصورت کلی در 

را تعیین می نماید که طراحان مربوطه با توجه به طرح اولیه نقشه های  .. ( که برای طراحان خط مشی مشخصو .

 .را بصورت دقیق بتوانند طراحی نمایند هزیرساخت و پروژ

 :فاز سوم 

از  تری نهایی طراحی می گردد که شامل کلیه جزئیایک نقشه بصورت دو بعدی و سه بعدی از طرح جهت تصمیم گی

در این نقشه کامال مشخص می گردد. در این مرحله که  رو ها و فضای سبز و ... جمله سرسره های آبی و استخرها و راه

 .هزینه هایی که در فاز دوم برآورد نشده بود کامال مشخص و بهای تمام شده نیز قطعی می گردد

 : فاز چهارم

 (طول سازه و نوع سرسره های مورد استفاده -ی سه بعدی سرسره های آبی و سازه های فلزی مربوطه )ارتفاع سازه طراح

 .که با هماهنگی سرمایه گذار طراحی و اجرا می گردد

 :فاز پنجم 

م سیست -فضای سبز  -رودخانه ها  -طراحی نقشه پارک آبی با اصول مهندسی و محاسبات فنی شامل استخر های شنا 

های تاسیساتی و زیرساخت های مربوطه و ... که بصورت کارشناسی شده طراحی می گردد که سازه پارک آبی بر اساس 

 .این نقشه ها تاسیس میگردد



 :فاز ششم

سیسات و سازه های فلزی مربوط به سرسره های آبی و أعملیات اجرایی پروژه شامل زیر سازی، کار های عمرانی، نصب ت

سرسره های آبی و محوطه سازی طبق نقشه از پیش تعیین شده که این مرحله از پروژه با توجه به حجم همچنین اجرای 

مجموعه زمان بر بوده و گام نهایی برای شروع به کار مجموعه پارک آبی می باشد. این مرحله توسط شرکت مجری که 

 .روژه به انجام می رسدخود با شرکت های مرتبط طرف قرارداد بوده و یا بصورت یک مجموعه کل پ

 :فاز هفتم

برق  ها، سیستمسازه های فلزی و سرسره های آبی، تصفیه خانه )تست های مربوط به پارک آبی از لحاظ ایمنی و کیفیت 

 .و تاسیسات و ... (

 فاز هشتم:

 .بهره برداری رسمی از پروژه

 

 مواد اولیه  -8

 ارقام به میلیون ریال      

 کل درآمد %5تامین موادهزینه سالیانه  شرح

 00962 هزینه مصرفی )کاغذ و ...(

 00962 جمع

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 1311 1318 1317 1316 1315 / سالشرح

 %222 %92 %30 %32 %32 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 709،222 630،222 630،202 627،222 020،622 بزرگساالن-مراجعین پارک آبی 

 390،222 330،022 322،702 096،222 293،222 خردساالن -پارک آبی  مراجعین

 390،222 330،022 322،702 096،222 293،222 مراجعین شهر بازی

 2،739،222 2،073،222 2،336،602 2،099،222 699،622 مجموع مراجعین به مجتمع تفریحی

 762،022 633،233 636،272 623،206 023،223 پارکینگ خودرو



 مراجعه در روز براساس حداکثر ظرفیت

 0،022 مجموع نفرات ورودی به مجتمع

 2،022 بزرگساالن -تعداد نفرات مراجعه به پارک آبی 

 2022 خردساالن -تعداد نفرات مراجعه به پارک آبی 

 2،022 تعداد نفرات مراجعه به شهربازی

 002 تعداد روز کاری در سال

 2023 خودرو 763عملی پارک خودرو با ظرفیت 

 322،222،222 ریال - اجاره ماهیانه رستوران

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-1

 ارزش شرح شاخص

 03% (IRR)داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 00% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 0.2 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 700202 (NPV) گذاریسرمایهارزش خالص جریان نقدی کل 

 %03 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %27 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 230062 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 327327 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %00 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %60 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %23 اول سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %32 مبنا سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


