
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 (Ice Skating) خی یرو تیاسک دهیاحداث سالن سرپوش موضوع 

 ظرفیت
نفر و سالن  0066نفر، سالن ورزشگاه انقالب  0666 یسالن ورزشگاه آزاد

 نفر 0666فرودگاه مهرآباد 

 ، انقالب و فرودگاه مهرآبادمجموعه ورزشگاه انقالب تهران اجرا محل
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مای
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 میلیون ریال 820204 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 066603 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0066 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 28000 گردش  در سرمایه 
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ند
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 سال 26 دوره بهره برداری 

 میلیون ریال 200،22673 (NPV) گذاریجریان نقدی کل سرمایهارزش خالص 

ج
تای

ن
 

ی
صاد
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 %04700 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0.30 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
3070% 

 نفر 44 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

...( در  و خی یرو هاکی – ناژی)پات یخی یها یگذار به منظور ساخت سه سالن باز هیطرح جذب سرما نیهدف از تدو

نفر و مجموعه ورزشگاه انقالب تهران به  0666 یاسم تیمتر مربع به ظرف 3666به مساحت  یمجموعه ورزشگاه آزاد

 یاسم تیمتر مربع به ظرف 3666به مساحت  آبادنفر و فرودگاه مهر 0066 یاسم تیمتر مربع به ظرف 0366مساحت 

. .. و یو مسابقات هاک یشیمسابقات نما یخواهند بود و جهت اجرا ریسالن ها در طول سال دا نی. اباشد ینفر م 0666

 +خواهند داشت. تیفعال

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 دگاه مهرآباد، انقالب و فرومجموعه ورزشگاه انقالب تهران

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

های اسکیت یخ است و روی یخ با استفاده از کفش بر حرکت یخماله  Ice skating)انگلیسیبه ( اسکیت روی یخ

های طبیعی رد، همچنین ممکن است بر روی یخیتواند به منظور حمل و نقل، سرگرمی و یا به عنوان ورزش صورت پذمی

های سرپوشیده ویژه و یا های مصنوعی و ساختگی انجام پذیرد، همینطور در سالنیخ یازده( و های یخ)همانند دریاچه

 .ضای باز و خارج از سالن قابل انجام استف

 

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

توان به دسترسی شهروندان تهرانی به این سه سایت و دسترسی شهروندان کرجی به ورزشگاه از جمله مزیت های طرح می

، ماهیت ورزشی مجموعه ورزشی انقالب و 2040آزادی، پیست اسکیت نیمه کاره ساخته شده در ورزشگاه آزادی از سال 

دوستان اشاره نمود. براساس اطالعات سرشماری عمومی نفوس و مسکن کاران و ورزشآزادی به لحاظ دسترسی ورزش

 40602یک درصد از این جمعیت ) گرددنفر می باشد که اگر فرض  4060286، جمعیت شهر تهران برابر با 2066سال 

نفر برای ورزش اسکیت روی  40602نفر( متقاضی ورزش اسکیت روی یخ باشند در پرتقاضاترین روز سال نیاز به ظرفیت 

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


نفر می باشد که با در نظر گرفتن ظرفیت کم مجموعه  23066 یخ خواهیم داشت در صورتیکه ظرفیت طرح مورد نظر جمعاً

 ود ظرفیت در ورزش اسکیت روی یخ مواجه خواهیم بود. ورزشی آرامیس، با کمب

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت اسمی )نفر( مساحت )متر مربع( شرح ردیف

 0666 3666 سالن ورزشگاه آزادی 2

 0066 0366 سالن ورزشگاه انقالب 0

 0666 3666 سالن فرودگاه مهر آباد 0

 

 

 

 ظرفیت عملی-

 )نفر(ظرفیت عملی  استفاده از ظرفیت اسمی)درصد( شرح ردیف

 84666 46 سالن ورزشگاه آزادی 2

 0306 46 سالن ورزشگاه انقالب 0

 8466 46 سالن فرودگاه مهر آباد 0

 

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 066 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 0 شیفت کاری در روز

 ساعت 4 ساعت کاری در شیفت

 

 

 



 پیش بینی میزان تولید-7

 جمع کل ظرفیت پیست در هر ساعت)نفر( ساعت در روز  شرح

 06 26 0 اسکیت نمایشی )پاتیناژ(

 06 06 2 کالسهای آموزشی اسکیت

 06 06 2 کالسهای آموزشی بازی در مسابقات 

 20 20 2 هاکی نمایشی 

 00 20 0 هاکی جوانان 

 20 20 2 هاکی میان ساالن

 86 06 0 اسکیت برای عموم

 2 6 2 اجاره اختصاصی سالن 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-8

 ارزش شرح شاخص

 %04700 (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 %04700 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0730 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 200،22673 (NPV)گذاری ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %3070 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 202،00673 ریال( هزار)زیان( در سال اول ) میزان سود

 %0470 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %0676 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


