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 دهیسرپوش یاحداث شهرباز موضوع 

 ظرفیت

 %06ضریب اشغال بازی ها

نفره( همراه با دیورهای 21لیزر تگ )

 سنگی
1,8,22 

 86,2, سیموالتور خودرو و موتور

 2,8,22 بولینگ

 86,2, استیشن واقعیت مجازی

 86,2, پد مانیتوری پرش

 2168622 صندلی پرنده بزرگسال

 2,,028 آکروجت کودک

 668212 تکان دهنده کودک

 668212 بشقاب پرنده کودک

 68,22, قطار برقی

 2881,2 بازی های جایزه ای کودک

 2881,2 بازی های جایزه ای بزرگسال

 682,2, ماشین برقی

 86,2, هاکی روی میز

 1482,2 جلیقه تعلیق در فضا 

 088622 سرسره بادی کودکقلعه 

 86,2, ترامپولینگ فنری

  1,8,22 آموزش اسکیت)کفش مخصوص(
 شهرستان کهنوج-استان کرمان اجرا محل
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 میلیون ریال 4,662 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 41062 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 66, هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 2622 گردش  در سرمایه 
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 سال 22 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه

 الیر ونیلیم 22,82
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 10% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال8., گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (با 
%60 

 نفر 10 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 معرفی پروژه-1

 ایجاد که موجبمترمربع می باشد.  22222حاضر8 احداث شهربازی سرپوشیده در زمینی به متراژ  هدف از اجرای طرح

 ی هایو وجود باز یدو خانواده ها خواهد گردت جوانان فراغ اوقاتبازی و سرگرمی کودکان و  برایتفریحی  محیطی

ها در شهرهای توریستی  د. شهربازی ها یکی از جذاب ترین تفریحگاهشو می گردشگران و مهمانان جذب سببمختلف 

  .به شمار می روند و گردش مالی آنها هر سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاری ترغیب می کند

 مزایای اجرای طرح 

 ای سرمایه گذاری جدید در مجاورت این طرحایجاد فرصت ه-

 افزایش درآمدزایی و سود آوری برای منطقه اجرای طرح -

 تفریحی برای افراد با سنین مختلفایجاد محیطی  -

 فزایش جاذبه های گردشگری شهرستانا -

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرستان کهنوج-استان کرمان

 



 محصول( معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی-3

شهربازی پارکی است که از وسایل سرگرمی و تفریحی و همچنین سواری برای سرگرم کردن گروه بزرگی از مردم تشکیل 

به طور کلی .دارند. بیشتریهای بازی داخل شهری8 امکانات سرگرم کننده های ساده یا زمینشده است که نسبت به پارک

ای ههای الکترونیکی و رایانهای سرپوشیده دستگاهده و سر باز که در شهربازیبازی سرپوشینوع شهربازی وجود دارد: شهر 1

شهربازی ها یکی از جذاب ترین تفریحگاهها در شهرهای توریستی به شمار می روند و گردش مالی آنها . باشدموجود می

ن بعد از جنگ جهانی دوم رونقی شهربازی ها به مفهوم امروزی آ .هر سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاری ترغیب می کند

معطوف به  افسون کننده داشت و هم اکنون نیز شهرهای بزرگی در جهان قسمتی از برنامه ریزی های شهری خود را

 .ساخت شهربازی های هرچه مهیج تر و مدرن تر کرده اند

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

سال آتی  22تعداد متقاضیان برای استفاده از شهربازی سرپوشیده شهرستان کهنوج در  بررسی صورت گرفتهبا توجه به 

 ,2.1درصد جمعیت شهرستان که با نرخ رشد  20متقاضیان شهربازی سرپوشیده برابر با  دپیش بینی شده است. تعدا

 درصد برای سالهای آتی پیش بینی شده است8 می باشد.

 1061 1060 1063 1062 1061 1066 1333 1331 1331 1330 سال
تعداد 

متقاضیان 

 هبینی شدپیش
2,000 2,840 2,62, 20224 20162 20,,2 20681 20,66 26264 26161 

 مأخذ: یافته های پژوهش

 پارک ها و اماکن تفریحی شهرستان کهنوج

های موجود نیز دارای پارک ه در شهرسان کهنوج وجود ندارد و بر اساس بررسی های به عمل آمده شهربازی سرپوشید

زی پارک و شهربا"و  "باغ شاه نازدشت"امکانات تفریحی بسیار کمی هستند. در این شهرستان فقط دو پارک با نام های 

 موجود است که هیچ گونه امکانات رفاهی و تفریحی خاصی دارا نمی باشند. "کهنوج

از جهت تأمین مکان مورد نیاز مردم جهت سپری نمودن بنابراین با بررسی های به عمل آمده8 احداث شهربازی سرپوشیده 

 اوقات فراغت و همچنین اشتغالزایی و سایر موارد که قبال ذکر شد دارای توجیه اقتصادی الزم می باشد.

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-0

 ابعاد ساختاری طرح

 مساحت)مترمربع( شرح

 2022 سالن بازی سرپوشیده

 2, اداری رفاهی

 62 بهداشتی سرویس

 02 نگهبانی و سرایداری

 12 بوفه

 42 مسجد

 

 ظرفیت

 بازی ها
تعداد 

 نفرات

ظرفیت در هر 

 ساعت)نفر(

تعداد ساعات 

 در روز

تعداد 

روز در 

 سال

ضریب 

 %06اشغال

 1,8,22 422 , 12 22 نفره( همراه با دیورهای سنگی21لیزر تگ )

 86,2, 422 , 6 2 سیموالتور خودرو و موتور

 2,8,22 422 , 22 22 بولینگ

 86,2, 422 , 6 2 استیشن واقعیت مجازی

 86,2, 422 , 6 2 پد مانیتوری پرش

 2168622 422 , 62 20 صندلی پرنده بزرگسال

 2,,028 422 , 46 6 آکروجت کودک

 668212 422 , ,, , تکان دهنده کودک

 668212 422 , ,, 21 بشقاب پرنده کودک

 68,22, 422 , 62 12 قطار برقی

 2881,2 422 , 21 2 بازی های جایزه ای کودک

 2881,2 422 , 21 2 بازی های جایزه ای بزرگسال

 682,2, 422 , 41 , ماشین برقی

 86,2, 422 , 6 1 هاکی روی میز

 1482,2 422 , 26 , جلیقه تعلیق در فضا 

 088622 422 , 2, 12 قلعه سرسره بادی کودک

 86,2, 422 , 6 2 فنریترامپولینگ 

 1,8,22 422 , 12 12 آموزش اسکیت)کفش مخصوص(

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-1

 ارزش شرح شاخص

 10% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 8%, (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال8., دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 22,82 (NPVگذاری )سرمایهارزش خالص جریان نقدی کل 

 %60 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %62 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 ,168 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 6806 مبنا )میلیون ریال( میزان سود)زیان( در سال

 %11 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %10 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

 %4, سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


