
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 و سرباز( دهیرولر )سرپوش تیاسک موضوع 

 استان ها یدر تمام اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 845531 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 892928 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 3199 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 8551 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 89 دوره بهره برداری 

 ریال ونیلیم 851433965 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 %54654 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 9615 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  سرنقطه سر به 

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%24.4 

 نفر 39 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 5999متر مربع می باشد که شامل  45999هدف از تدوین طرح احداث مجموعه ورزشی اسکیت در زمینی به مساحت 

 999ه مسافت و هاکی و پیست اسکیت سرعت ب نفر و دارای پیست اسکیت 4999متر مربع سالن سرپوشیده به ظرفیت 

نفر و  8999می باشد و همچنین این مجموعه دارای یک پیست روباز به ظرفیت تماشاگران  متر عرض 5متر طول و 

متر در دور مجموعه به صورت بسته می باشد. این سالن ها در  599متر و طول  1همچنین پیست اسکیت جاده به عرض 

 فعالیت خواهند داشت. ... ند بود و جهت اجرای مسابقات نمایشی و مسابقات هاکی وطول سال دایر خواه

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

  در تمامی استان ها

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 های ورزشی گفته می شود4 که شامل سبک ها و رشته های متعددبه گروهی از فعالیت ( Skating انگلیسی)اسکیت 

 : می باشد

  (Roller skating انگلیسیبه )اسکیت رول

های تفریحی است4 و شود یکی از ورزشیا پالیزه که به صورت متداول تنها به وسیله واژه اسکیت نامیده می اسکیت رول

مورد استفاده قرار گیرد در این ورزش از یک جفت کفش پالیزه استفاده  یهوسیله نقلتواند به عنوان یک همچنین می

وجود  پالیزه این الینو دیگری  پالیزه کوادها در دو شکل اصلی شود که هرکدام معموالً دارای چهار چرخ هستند. پالیزهمی

 دارند.

 

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

های جا که این ورزش در مکاننشاطی شده است و طرفداران زیادی دارد و از آن امروزه ورزش اسکیت تبدیل به ورزش پر

توان اجرا کرد4 در میان نوجوانان و جوانان طرفداران بسیاری پیدا کرده های خلوت هم میها و خیابانپارکعمومی همچون 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%87_%D9%86%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D9%86_%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


کند و البته در باشد و این مطلب در مورد کشور ما هم در چند سال اخیر صدق میاست و در حال توسعة روزافزون می

ها هدهند جذب باشگاس افرادی که عالقة بیشتری نشان میباشد و سپبسیاری از مورد شروع این ورزش بصورت مذکور می

نمایشی4 سرعتی و استقامتی4 هاکی و ... ادامه  :های تخصصی اسکیت مانندای در رشتهجا به صورت حرفهشوند و در آنمی

د و بطور کلی ورزش باشها فراهم میها امکان بازی در همة فصول و در بسیاری از مکاندهند و در مقایسه با سایر ورزشمی

ورزش اسکیت نیاز به  .آورداسکیت ورزشی است که احساس شادابی و شور و هیجان خاصی را برای ورزشکار بوجود می

تجهیز پیست های مدرن در  فرهنگ سازی از سنین کودکی در رشته اسکیت و ساخت وبا حمایت های زیر ساختی دارد4 

برگزاری مسابقات لیگ داخلی با  .این رشته را می توان بخوبی شناسایی کرد استعدادهای 4سراسر کشور حتی نقاط محروم

 .در رشته های مختلف ورزش اسکیت تا حرفه ای شدن مطرح شویم یممی توان4 و شرکت در مسابقات بین المللی

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی

 سالیانه نفر ساعت پیست رو باز و جاده ( -شرح)سالن سرپوشیده 

 45599 آموزش اسکیت 

 49159 اسکیت برای عموم

 1949 هاکی رولر

roller-soccer 1949 

  4999 سالن سر پوشیدهظرفیت تماشاگران 

 8999 ظرفیت تماشاگران پیست رو باز 

 ظرفیت عملی

 نفر ساعت سالیانه  پیست رو باز و جاده ( -شرح)سالن سرپوشیده 

 92199 آموزش اسکیت 

 95399 اسکیت برای عموم

 4259 هاکی رولر

roller-soccer 4259 

  8499 سالن سر پوشیده ظرفیت تماشاگران

 199 ظرفیت تماشاگران پیست رو باز 

 



 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 455 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 9 شیفت کاری در روز

 ساعت 1 ساعت کاری در شیفت

 

 پیش بینی میزان تولید -7

پیست رو  -شرح)سالن سرپوشیده 

 باز و جاده (
 ساعت در روز 

 ظرفیت پیست در هر ساعت)نفر(

 )در سه پیست(
 جمع کل

 29 85 5 آموزش اسکیت 

 19 39 9 اسکیت برای عموم

 89 89 8 هاکی رولر

roller-soccer 8 89 89 

 

 شرح
ظرفیت 

 تماشاگران

ضریب 

 اشغال

ظرفیت 

 عملی 

دفعات 

مراجعه در 

 روز

حضور روزانه 

 تماشاچی)نفر(

تعداد 

روز در 

 سال 

 تعداد 

 999599 859 8459 8 8459 %35 4999 برگذاری مسابقات

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-8

 ارزش شرح شاخص

 %54654 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %54654 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 9615 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 851433965 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %9363 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 میلیون ریال 53439364 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 %5568 ویژه به درآمد در سال اولنسبت سود 

 %3165 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


