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 شناسنامه طرح 

 احداث باشگاه ورزشی )بدنسازی و استخر(  عنوان طرح

 آذربایجان شرقی،  استان   محل اجرا
 جناب   مجری طرح

 طرح   ظرفیت
 نفر عضو باشگاه بدنسانزی  900
 روز ظرفیت استخر  /نفر  450

 ملزومات نظافتی  مواد اولیه مصرفی عمده 
 نفر مستقیم    14 زایی اشتغال 

 مترمربع  2341 زمین 

 میلیون ریال  296,296 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال  287,865 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  3,372 درصد ظرفیت  100سرمایه در گردش در 

 میلیون ریال  5,058 بهره پرداختی تسهیالت بانکی 
 میلیون ریال  251,178 آورده متقاضی 

 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 تنفس(  یکسال ساله با   4)
 میلیون ریال  40.000

 %12 نرخ بهره بانکی 
 درصد   87/23 %18نرخ تنزیل   (IRRبازده داخلی طرح )نرخ 

نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE)  20نرخ تنزیل % 
 درصد   50/25

( با نرخ  NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال  76,960

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %22( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  60,505

 ماه  12 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره 
 سال  18/5 دوره بازگشت سرمایه عادی 

 %68 نقطه سر به سری )سال مبنا( 
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 مقدمه 

نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح در مطالعات امکان سنجی

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر ایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاعنوان مبن

  توسعه که بایستی در    گذاری رویه سرمایه   استانداردسازی جهت   که    باشد  می   سنجی توسعه واحد تولید جامبوبگ امکان مطالعات  

   است. گیرد، تدوین شده این طرح مدنظر قرار 

در ادامه   ،مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده  ت در این مطالعات ابتدا محصوال

های  هایت ظرفیت ندر    و  فزاری مورد نیاز نیز بررسی شدهمطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم ا

برآورد شده تا    3.3افزار کامفار با استفاده از نرم  مورد نیاز برای اجرای طرحثابت و در گردش  میزان سرمایه گذاری   ، اقتصادی

رجهت انجام سرمایه گذاری  د و  گذار محترم بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب    سرمایهنتایج تحلیلی  با استفاده از آن  

 .  اقتصادی با دیدگاه باز اقدام نمایند

را داشته  نعت  در صمورد نیاز    های جامبوبگ کیسه   انواع  توسعهبایستی انعطاف الزم جهت    ینماید واحد تولید خاطر نشان می 

فروش محصوالت خود را افزایش    بازارباشند تا بتوانند با توجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب  

 . دهند
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 متقاضی طرح  مشخصات -1-1

 نام خانوادگی:  نام و  •

 :  شناسنامهشماره  •

 ملی:   شماره •

 1361/ 10/09: تولد تاریخ  •

 

 مجوزها -1-2

 : مجوزها 1جدول 

 شماره مجوز  تاریخ صدور مجوز  سازمان صادرکننده  عنوان مجوز  ردیف 

  24/07/1399 وزارت ورزش و جوانان  موافقت نامه اصولی  1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم:  
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 همقدم -2-1

 عمومی و نشاط  سالمتی  سطح ارتقای  و بهبود در  آن  افزون روز  تاثیر  و جوامع در ورزش و بدنی تربیت اهمیت و نقش دلیل به

موجب شکل گیری صنعت     که  آمده به وجود مختلفی  های  نهاد  و ها  سازمان  ها، جنبش    المللی بین های موفقیت کسب و

 ورزش شده است. 

برخی دیگر از     که برخی ماهیت ورزشی دارند و  انددر این صنعت انواع سازمان های عمومی و خصوصی به فعالیت مشغول 

های عمومی  سازمان   بیرون حوزه ورزش وارد آن شده اند؛ مانند سازمان های خصوصی، سازمان های خصوصی غیر انتفاعی،

صنعتی و گردشگری در بازار    رسمی، سازمان های نیمه عمومی و سازمان های عمومی داوطلب. بنگاه ها و موسسات تجاری، 

ورزش جایگاه خاصی در بازار اقتصاد    و خدمات خود ارتباطات وسیعی با رویداد های ورزشی برقرار کرده اند و از این حیث  کاال

 جهانی پیدا کرده است. 

اجتماعی بر ارتقا    بر این اساس، ساختار های اقتصادی ارتباط متقابلی با ورزش پیدا کرده اند به طوری که توسعه اقتصادی و

همگانی و قهرمانی عاملی    ش در کل جامعه تاثیر می گذارد و توجه کافی به تربیت بدنی و ورزش در سطوح پایه،و توسعه ورز

است. امروزه در کشور های    موثر برای تامین نیروهای انسانی سالم و با نشاط و در نتیجه شکوفایی اقتصادی و اجتماعی

میشود. این بخش با انگیزه کسب سود    مانند بخش خصوصی تامین  مختلف، منابع مالی برای ارایه خدمات ورزشی از منابعی

بخش غیر عمومی که عمدتا شامل بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران    و درآمد زایی وارد بسیاری از حوضه ها می شود.

ای پژوهشی  های ورزشی که قابلیت درآمد زایی دارند سرمایه گذاری می کند. یافته ه   خارجی است، در بسیاری از فعالیت

این زمینه است به طوری که این بخش می تواند نقشی موثر در توسعه ورزش    نشان دهنده کسب مزایای بسیار زیاد در 

 قبیل اشتغال زایی داشته باشد.  همگانی، قهرمانی و اهدافی از

مناسب انجام    ست وبنابراین، اگر ورود بخش خصوصی در ورزش های همگانی بر اساس برنامه های باالدست و به صورت در

در نهایت رشد و    شود می تواند ظرفیت ها و قابلیت های حوضه ورزش را افزایش دهد و باعث تحول و بهره وری بهتر و

 توسعه بیشتر آن شود. 
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 وضعیت اماکن ورزشی و سرانه ورزشی در جهان و ایران  -2-2

 وضعیت سرانه مکان های ورزشی در جهان  -2-2-1

است. کشور   سات ورزشی در کشور های مختلف از بلوک شرق تا کشور های اروپایی و آمریکایی متفاوتمساحت سرانه تاسی

کنند. به طور  می   مترمربع را به ازای هر نفر پیشنهاد  15مترمربع و آمریکا    10مترمربع، انگلستان    35فرانسه مساحتی معادل  

  18این رقم حدود    مترمربع فضای ورزشی و فضاهای سبز به ازای هر نفر است که از  25میانگین عرف بین المللی حدود  

 . مترمربع اختصاص به فضای سبز و مابقی به فضاهای ورزشی تعلق دارد

 

 وضعیت امکانات ورزشی در ایران  -2-2-2

دولتی به بخش    های در حال حاضر کشورهای در حال توسعه به دلیل تحوالت جهانی با مسایلی همچون کاهش شدید کمک 

باعث محدودیت هایی    ورزش و نبود فرآیندی برای جذب مشارکت دیگران در سازمان های ورزشی مواجه اند که این موضوع

 در رشد و توسعه ورزش آنها شده است.

گذاری  سرمایه مطالعات نشان می دهد میزان سرمایه گذاری دولت در بخش ورزش با رشد جمعیت و متقاضیان ورزش متناسب

عمل شده و به مزایایی    دولت میسر نیست؛ از این رو برای حل این مشکل در بسیاری از کشورها بخش های خصوصی وارد

فعالیت ها، توسعه منابع مالی و بهبود    از جمله کاهش بار مالی دستگاه ها، بهره برداری موثر از منابع و امکانات، افزایش کارایی

میلی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در   ده اند. در حال حاضر ورزش کشور به دالیلی همچون بیرشد اقتصادی ایجاد کر

دلیل نبود مدیریت یک پارچه ورزشی با تهدید    ورزش های پایه و گرایش بیشتر به سرمایه گذاری در رشته های تفریحی و

 های جدی مواجه شده است. 

 
 

 نه ورزشی سهم نهاد های مختلف از امکانات و سرا -2-2-3

تهیه تجهیزات    در حال حاضر عواملی همچون نبود ضمانت مالی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، گرانی زمین و مشکل

خاص به منظور واگذاری   فیزیکی مورد نیاز، نبود قانون و آیین نامه های خاص برای ایجاد باشگاه های جدید، نبود آیین نامه

مورد نیاز، کمبود امکانات آموزشی  ها و مراکز ورزشی، کمبود نیروی انسانی متخصص  زمین، مشکالت صدرو مجوز برای باشگاه 

اداره باشگاه  نبود مدیریت و روش های مناسب  نبود برنامه ضمن خدمت برای مدیران باشگاه،  های  های بخش خصوصی، 

نشدن وام های بلند مدت کم بهره، اختصاص    ود قانون متناسب در مورد تسهیالت بانکی، اعطا حمایتی از بخش خصوصی، نب 
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پایین اعطایی    زیاد سودهای مالیاتی و گمرکی، تسهیالت   نیافتن معافیت حمایت نکردن از تولید کنندگان کاالهای ورزشی، نرخ

عامل بین سازمان های مرتبط، بی میلی مردم برای  و نبود تبه بخش های خدماتی از جمله ورزش، تعدد مراکز تصمیم گیری 

 خصوصی به صنعت کشور معرفی شده است. هزینه کردن در امور ورزشی، ضعف تبلیغ و فرهنگ 

درصد به    6/7درصد دولتی و   7/23درصد به وزارت ورزش،   68/ 7در حال حاضر از کل فضاهای های ورزشی موجود، بالغ بر 

نسبت در مورد مساحت کل مکان های موجود نیز برقرار است و این نشان دهنده    بخش خصوصی اختصاص دارد که این 

 .نقش بسیار کم رنگ و عدم استفاده بهینه از توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در بخش ورزش است

 

 

 استانداردهای بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی   -2-3

 35صدم مترمربع سازمان تربیت بدنی و دستگاههای دولتی  50) مربعتامین سرانه فضاهای ورزشی کشور به یک متر   (1

 ( صدم متر مربع بخش خصوصی 15صدم متر مربع نهادهای عمومی غیر دولتی و 

باالی   (2 روستاهای  و  تراکم جمعیت شهری  مبنای  بر  و  تقسیمات کشوری  امار  آخرین  اساس  بر    1000احتساب سرانه 

 .نفراقدام می شود

  صدم مترمربع برای فضاهای روباز برای تامین سرانه هدف منظورمی   75ی فضاهای سرپوشیده و  صدم مترمربع برا 25 (3

 .که این محاسبه به نسبت ویژگی آب و هوای مناطق مختلف معتبر خواهد بود گردد، 

درصد کاهش می    25میلیون نفر به    3و باالی    درصد،  50میلیون نفر  3،  درصد  75در مناطق محروم و کم جمعیت زیر   (4

 یابد 

 .،سایر دستگاههای دولتی ،بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی به نسبت ،سهیم خواهند شد4در موضوع بند   (5

 

 معرفی شهرسان مهربان -2-4

  مرکز   شهر   این.  استشده  واقع سراب  شهرستان  هربانم  بخش در  که  است شرقی  آذربایجان  استان یکی از شهرهای مِهرَبان

 .است مهربان  بخش
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 موقعیت جغرافیایی  -2-5

روستای تابعه از    34دهستان بزرگ آالن و برآغوش، اردالن و شربیان و    3شهر مهربان، دوزدوزان، شربیان و    3مهربان با  

جمله مناطق قدیمی آذربایجان شرقی با تاریخ و تمدن کهن می باشد و این منطقه مورد عنایات الهی قرار گرفته و سرشار از  

 .نی عظیم خدادادی استمنابع و ذخایر معد

 

 

 

 

با شهرستان های   از شهرستان های قدیمی و تاریخی استان آذربایجان شرقی بوده و  شهر مهربان جزء شهرستان سراب 

 .سراب، بستان آباد، هریس و مشکین شهر مرز مشترک دارد
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و تعداد زیادی از چاه های عمیق  هوای این منطقه معتدل مایل به گرم است و آب آن از رودخانه های چاکی چای و کهریز  

و نیمه عمیق که در منطقه برای مصارف کشاورزی حفر شده است، تامین می شود. تلخه رود در این منطقه قرار دارد ولی به  

علت شور بودن قابل مصرف برای کشاورزی و آبیاری نیست. مهربان در جلگه ای هموار قرار گرفته و اقتصاد آن بر پایه  

مداری و قالیبافی استوار است. محصوالت عمده مهربان غالت، حبوبات و سیب زمینی می باشد ضمن آنکه در  کشاورزی، دا

 .زمینه میوه های درختی شاهد تنوع میوه ها در این منطقه هستیم

کیلومتری    14کیلومتری غرب سراب و  39مرکز سه دهستان وسی ویک روستای بزرگ وکوچک از شهرستان سراب در   مهربان

  در  هامهربانی.  استشده  واقع تهران کیلومتری شمال غرب  580 وکیلومتری شرق تبریز  92در    جاده شوسه تبریز به سراب و

گویان تهران را دارا  حسین های شاهرگترین دسته بز  از   یکی   و تهران   بزرگ   اجتماعات  از   یکی   و   اندشهرری   ساکن   بیشتر   تهران 

 .هستند

دقیقه است. وهوایش معتدل    4درجه و38دقیقه ،و عرض آن    7درجه و  47به قرار زیر است : طول آن  مختصات جغرافیایی آن  

مایل به گرم است وآبش از رودخانه گچی چای )یا چاکی چای( و رشته قنات کهریزوبعالوه تعداد زیادی چاههای عمیق ونیمه  

  مردم  شغل گرفته  قرار همواری  جلگه در مهربان عمیق که در منطقه برای مصارف کشاورزی حفر شده است تامین می شود. 

  رود   تلخه .)  است  زمینی  وسیب  وحبوبات   غالت  مهربان کارگری است .محصول عمدهو  ودادوستد   وکشاورزی  دامداری   روستاها 

 .(باشد  نمی  وآبیاری  کشاورزی مصرف قابل ، آبش   بودن شور علت به داردولی   قرار  منطقه این در

بهترین نوع   آن روستاهای  و مهربان شهر ودر بوده آذربایجان  دستباف   های قالی تولید مراکزعمده از یکی   ، باز  دیر از  مهربان

  را  منطقه   قالی روستایی تولید می شودکه جنبه صادراتی ومصرف داخلی دارد. عالوه بر کشاورزی پایه اساسی اقتصاد این

  بخصوص   آن  فعال   جمعیت  از  کثیری   تعداد.   است   معروف  یبافیقال  هنرمندان شهر به  که  آنجایی از  دهد می  تشکیل  قالیبافی

عمده    و   زیباترین  تولید  امر   در  زنان  شهرهای  تمام  وبا  بوده  دو  درجه  آسفالت  آن  راه   . دارند  شرکت  قالیها  بادوامترین 

ارتباطی  راه  دارد.  ارتباط مستقیم  تهران  واهرو  جاده های   مهربان  مانندتبریز،سراب،اردبیل  از طریق  تابعه اش  روستاهای  با 

 آسفالت درجه دو انجام می گیرد. 

  عبارتند   دارند   خاصی  شهرت   زمینه   ودراین   است  رایج   آنها   در   قالیبافی   عموما   که هربان م معروفترین شهرها و روستاهای تابعه

 قیصرق و شربیان و آالن واسنق وایل باغی وکیوج .  :  از
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 شهرستان مهربان   پیشینه تاریخی -2-5-1

 و  عمیق  های چاه از  زیادی تعداد و کهریز  و  چای چاکی های رودخانه از آن آب و  است گرم به مایل  معتدل منطقه این هوای

 به ولی دارد قرار منطقه این در  رود تلخه. شود می تامین ت،  اس شده حفر کشاورزی مصارف برای منطقه در که عمیق نیمه

 در  ها  میوه  تنوع شاهد  درختی های میوه  زمینه در آنکه ضمن. نیست آبیاری و کشاورزی  برای مصرف قابل بودن  شور  علت

 .هستیم منطقه  این

  شربیان   و  اردالن   و  برآغوش  آالن،  بزرگ  دهستان  سه  دوزدوزان،   و   شربیان  مهربان،  شهر   سه  با  سراب   شهرستان   مهربان  بخش

  در  مهربان .  دارد  فراوانی   معادن  و   منابع  و  ذخایر   که  است  شرقی  آذربایجان  استان   قدیمی،  مناطق  از   یکی تابعه،  روستای  36  و

  مرز   اردبیل   استان   در   شهر   مشکین  و   میانه سراب،   هریس،   آباد، بستان   های شهرستان   با   و   است  واقع   تبریز   شرق   کیلومتری   92

  های چاه   زیادی  تعداد  و   کهریز  و  چای   چاکی   های رودخانه  از   آن  آب   و  است  گرم  به  مایل  معتدل،  منطقه  این  هوای.  دارد  مشترک

  بخش   در  استفاده  قابلیت  آن  آب   شوری  علت  به  ولی   دارد  جریان  منطقه  این  در  رودتلخه .  شودمی   تامین  عمیق  نیمه  و  عمیق

.  است  استوار   قالیبافی   و  دامداری   کشاورزی،  پایه   بر   آن   اقتصاد   و   دارد  قرار  هموار   ایجلگه   در   مهربان .  ندارد   را  کشاورزی

 .  است زمینی سیب  و حبوب غالت،  مهربان  عمده  محصوالت
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ا... همدانی  فضل    الدین  رشید  خواجه   طرف   از  که   رشیدی  وقفنامه  در  مهربان شهرکهای قدیمی حومه تبریزاست. نام  از  مهربان

از    قبل   روزگاران  که  دهد   می   در قرن هشتم هجری تنظیم شده است بصورت )مهرابان( قید گردیده است و این امر نشان 

  شمال   ملی   اسناد  آرشیو   در   که  باسندی  مطابق     هره مند بوده است .ب  وآبادانی   عمران  از مهربان قرون هفتم وهشتم هجری نیز 

  مصالحه   صفوی   دوم  طهماسب  شاه  توسط   پیش   سال   285  قمری  هجری   1135  سال   در  مهربان قریه  است   موجود   کشورغرب  

  بطوری واجد اطالعات ارزشمند تاریخی در زمینه های سیاسی ،تاریخی، اجتماعی ، اقتصادی ، جغرافیایی وغیره است  ،    گردیده 

  جمله   بعالوه  .  سازد   می   آشکار   پژوهش   و عالقمندان   محققان   به  مربوط   تاریخی   دوره   از   را   بارزی  نکته   آن   از  فرازی    هر   که

 شاید منحصر به همین سند باشد. صفوی وجود دارد که طهماسب  شاه بخط  ای

 

 مردم  -2-5-2

اند.  نفر زن بوده   22311نفر مرد و   30284نفر جمعیت این شهر،   60095خورشیدی، از مجموع   1395 سال   سرشماری برپایه  

از مجموع کل جمعیت شهر مهربان،    1385  سال   سرشماری  آمار است. برپایه خانوار بوده  3433شمار خانوارهای این شهر نیز  

 .درصد از مردم این شهر باسوادند 70عبارت دیگر بیش از  سواد هستند. به نفر بی  16٬168نفر باسواد و  42٬275

 

 اماکن ورزشی شهرسان سراب  -3-5-2

مدل بنای   نوع بنای ورزشی  عنوان پروژه

 ورزشی

 آدرس  نوع زیربنا  مالکیت 

مجموعه ورزشی  
 روستای اردها

زمینها و استادیومهای 
 فوتبال 

زمین خاکی  
 تمرینی

 روستای اردها روباز سازمان تربیت بدنی 

 سالن ورزشی روستای قیصرق  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  تمرینی سالنهای سقف بلند روستای قیصرق

 روستای اسبفروشان  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  تمرینی سالنهای سقف بلند اسبفروشان 

مجموعه ورزشی  
 کادیجان 

مجموعه   سایر
 ورزشی 

 روستای کادیجان  روباز سازمان تربیت بدنی 

مجموعه   سایر میدان فوتبال شالقون 
 ورزشی 

 روستای شالقون  روباز سازمان تربیت بدنی 

دیواره  سالنهای سقف بلند سالن سنگنوردی
صخره 
 نوردی

مجموعه ورزشی   -سراب خ امام سرپوشیده سازمان تربیت بدنی 
 تختی
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شهدای تخریب طرح  
سفر ریاست   2

 جمهوری 

 شهرک گلها -سراب  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  تمرینی سالنهای سقف بلند

ریاست  1شربیان طرح
 جمهوری 

روبروی  -کمربندی -شربیان  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  تمرینی سالنهای سقف بلند
 بیمارستان

سالنهای ورزشی  سراب)جودو(
(با محیط 16*25)

 مشابه

مجموعه  -خ ورزش -سراب  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  رزمی
 ازادی

کناره جاده سراب  -دوزدوزان  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  تمرینی سالنهای سقف بلند آراز دوزدوزان
 دوزدوزان

میدان فوتبال چمن 
 سراب 

زمینها و استادیومهای 
 فوتبال 

زمین چمن 
 تمرینی

مجموعه  -خ ورزش-سراب  روباز سازمان تربیت بدنی 
 ازادی

سالنهای ورزشی  شربیان 
(با محیط 16*25)

 مشابه

روبروی   -شهر شربیان  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  چندمنظوره 
 شهرداری

زمینها و استادیومهای  مهربان
 فوتبال 

زمین چمن 
 تمرینی

 جنب پاسگاه انتظامی  -مهربان  روباز سازمان تربیت بدنی 

ورزشی کشتی سالن 
 تختی

سالنهای ورزشی 
(با محیط 16*25)

 مشابه

مجموعه ورزشی   -سراب خ امام سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  چندمنظوره 
 تختی

نفری   3000سالن 
 عالمه امینی 

 3500تا سالنهای سقف بلند
 نفری 

 مجموعه تختی -خ امام -سراب سرپوشیده سازمان تربیت بدنی 

 خ ولیعصر -مهربان  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  نفری  500تا قف بلندسالنهای س سالن ورزشی مهربان 

 3500تا سالنهای سقف بلند حجاب بانوان 
 نفری 

کوی -خیاباندانشگاه -سراب سرپوشیده سازمان تربیت بدنی 
 اندیشه

سالنهای ورزشی  مهربان
(با محیط 16*25)

 مشابه

 مهربان سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  رزمی

سالنهای ورزشی  رزمیسالن 
(با محیط 16*25)

 مشابه

مجموعه   - خ امام-سراب  سرپوشیده سازمان تربیت بدنی  کشتی 
 ورزشی تختی 

نوبنیاد آموزش  
 پرورش

سالن ورزشهای 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

 مهربان سرپوشیده ادارات دولتی چندمنظوره 

چمن مصنوعی 
 اموزش پرورش 

استادیومهای زمینها و 
 فوتبال 

زمین چمن 
 تمرینی

 سراب  روباز ادارات دولتی

مجتمع آموزش 
 پرورش

سالن ورزشهای 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

 سراب  سرپوشیده ادارات دولتی چندمنظوره 
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امام خمینی آموزش 
 پرورش

سالن ورزشهای 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

 سراب  سرپوشیده ادارات دولتی چندمنظوره 

الزهرای آموزش 
 پرورش

سالن ورزشهای 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

 سراب  سرپوشیده ادارات دولتی چندمنظوره 

مجموعه فرهنگی  
 ورزشی کارگران 

سالن ورزشهای 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

 سراب  سرپوشیده ادارات دولتی چندمنظوره 

آموزش وپرورش 
 شهیدرجائی

 مهربان سرپوشیده ادارات دولتی تمرینی سالنهای سقف بلند

 سراب  سرپوشیده ادارات دولتی تمرینی سالنهای سقف بلند اداره برق 

سالنهای رشته های  آموزش و پرورش
 خاص

استخر  
 سرپوشیده

 سراب  سرپوشیده ادارات دولتی

مجموعه فرهنگی  
ورزشی کارگران  

 سراب 

مجموعه   سایر
 ورزشی 

 سراب  روباز ادارات دولتی

باشگاه خصوصی  
 سراب جوان 

سالن ورزشهای 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

نرسیده به  -خ شهید بهشتی سرپوشیده بخش خصوصی  بدنسازی
 تیر 7میدان 

باشگاه خصوصی  
 بدنسازی پیشگامان 

سالن ورزشهای 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

 خ مطهری جنوبی-سراب سرپوشیده بخش خصوصی  بدنسازی

سالن ورزشهای  بدنسازی آریا سالن 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

 خ شهید اشرفی -شربیان سرپوشیده بخش خصوصی  بدنسازی

سالن ورزشهای  سلطانی
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

ما بین میدان  -خیابان امام-سراب سرپوشیده بخش خصوصی  بدنسازی
 توحید و پل تاجیا

سالن ورزشهای  عمران 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

-خیابان شهید بهشتی-سراب سرپوشیده بخش خصوصی  بدنسازی
بن  -نرسیده به میدان هفت تیر

 بست عمران 

سالن ورزشهای  مرتضوی
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

بیلیارد و 
 بولینگ 

-خیابان مطهری جنوبی-سراب سرپوشیده بخش خصوصی 
 روبروی بانک تجارت

سالن ورزشهای  کاوه 
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

 خیابان شهدا-دوزدوزان-سراب سرپوشیده بخش خصوصی  بدنسازی
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سالن ورزشهای  سهند
اختصاصی سقف 

 ( 16*25کوتاه)

خیابان علوی شهرک  -سراب سرپوشیده بخش خصوصی  بیلیارد 
 نیروی انتظامی 

 

 سالن بدنسازی – خدمات طرح -6-2

مردم قرار گرفته است. مردان و زنان را کمک ورزش و تجهیزات مختلف  تناسب و زیبایی اندام امروزه مورد توجه بسیاری از  

تالش می کنند دارای هیکلی مناسب و خوش اندام باشند. یکی از ورزش هایی که برای این منظور ایجاد شده بدنسازی است.  

 است.  سالن بدنسازی به منظور قرار دادن تجهیزات مناسب و فراهم آوردن محیط مناسب برای ورزش کاران

 

 بدنسازی تعریف -1-6-2

های مختلف قدرتی و استقامتی بر روی عضالت خود، همچنین تغذیه  ساز با انجام تمرین ورزشی است که در آن فرد بدن 

 . ورزد مناسب و البته استراحت کافی به ساخت بدنی حجیم، کات شده و متناسب مبادرت می 

 

 

 

های کامل بدنسازی  روزترین تجهیزات بدنسازی می باشد. سالن بدنسازی مجهز به دستگاه این قسمت از مجموعه دارای ب 

 مورد نیاز عالقه مندان به این رشته است.  
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 ضوابط احداث سالن بدنسازی  -2-6-2

سلما  یکی از عواملی که شدیدا روی کیفیت سالن های ورزشی یا همان باشگاه ها تاثیر می گذارد، طراحی داخلی آن هاست. م

اصولی که بر اساس عملکرد یک فضا روی طراحی داخلی حاکم هستند در این رابطه اولویت دارند و زیبایی فضا در وهله بعد  

 مورد نظر قرار می گیرد. 

 

 
 

اگر یک باشگاه ورزشی بر اساس اصول طراحی شده باشد و در اجرای دکوراسیون و چیدمان آن به نکات مهم توجه شده   

باشد، مسلما فضای مناسبی برای ورزش حرفه ای خواهد بود. ما در این مطلب، اصولی که در طراحی باشگاه های ورزشی  

ی از این اصول، شما خواهید فهمید که یک باشگاه ایده آل، چگونه  نقش دارند را با شما در میان خواهیم گذاشت. با آگاه 

 فضایی است.  

 

 ه بدنسازیفضاهای باشگا -2-6-3

 پذیرش  (1

به این نکته دقت کرد که کانتر استفاده شده با طراحی داخلی فضای باشگاه همخونی    بدنسازیباشگاه   در طراحی پذیرش

 .کامل داشته باشد و همچنین طوری باشد که دید مناسب به سالن ورزشی ، رختکن و بوفه را نیز دارا باشد
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 نور  (2

اگر باشگاه ورزشی ، امکان استفاده از نور طبیعی را دارد این مورد هرگز  

تا عالوه بر    ممکن شود از نور طبیعی بهترین استفاده  که    فراموش نشود

  تامین روشنایی مناسب در فضا ، انرژی را نیز به ورزشکاران منتقل کند

 

 تجهیزات کافی در طراحی باشگاه ( 3

یک سالن ورزشی خوب و ایده آل باید مطابق با معیارهای روز پیش رفته  

برخوردار باشد. این تجهیزات می تواند  و از جدیدترین تجهیزات و لوازم  

شامل موارد مختلفی شود که از جمله آن ها باید به تجهیزات ورزشی،  

 .تجهیزات نور و صدا و تهویه مطبوع اشاره کرد

 

 جایگذاری مناسب دستگاه ها  (4

ی ایجاد  شروط  از  بایکی  بدنسازی  باشگاه  کیفیت،    ک 

است مناسب  های  مکان  در  ورزشی  وسایل  به  جایگذاری  ؛ 

طوری که استفاده از یک وسیله توسط یک یا چند نفر، باعث  

ایجاد مزاحمت برای سایر افراد نشود. حفظ فاصله مورد نیاز  

بین دستگاه ها و در نظر گرفتن یک محل عبور به عرض  

کافی در همه قسمت های فضا، از نکاتی است که باید در  

 .حین جایگذاری وسایل به آن توجه شود

 

 کفپوش  (5

ه مهم دیگری که در سالن ها وجود دارد انتخاب مناسب کفپوش ها است. در ورزش هایی مانند یوگا یا پیالتس شما  نکت

احتیاجی به کفش ندارید بنابر این پوست کف پای شما مستقیم با کفپوش سالن در تماس است، البته می شود ازپاپوش ها یا  

ش ها در ابتدا بسیار نرم باشند تا باعث ازارو اذیت بدن شما نشوند و دوم  جوراب هم استفاده کرد، اما بهتر است که این کفپو
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این که کفپوش های باشگاه ها را باید از جنس آنتی باکتریال انتخاب کرد، این نونع کفپوش ها هم به سادگی تمیز می شوند  

 .تمیز تر باقی می ماندهم میزان میکروب و باکتری کمتری را به خود جذب می کنند در نتیجه فضای سالن شما 

 

 رختکن  (6

رختکن ها یکی از مهم ترین فضاها در باشگاه های بدنسازی هستند که عموما به آن ها بهای خوبی داده نمی شود، اغلب  

فضای رختکن هایی فضاهایی تنگ هستند که تعدادی کمد در آن وجود دارد و نورپردازی مناسبی هم ندارند. اما یک فضای  

قا خصوصیاتی برعکس چیزهای گفته شده دارد، فضای رختکن باید باعث ارامش ورزشکار چه قبل از تمرین  رختکن اصولی دقی

اهمیت دارد، کمد ها باید دسترسی های آسانی    د باشگاه بدنسازیچه بعد از تمرین باشد، تهویه و نورپردازی آن ب اندازه خو 

ساک یا نشستن برای بستن بند کفش ها از آن استفاده شود.    داشته باشند، نیمکت هایی در ان تعبیه شود تا رای گذاشتن

 .حتیمی شود در آن ها از عناصر تزیینی مانند تابلوها یا لوح های افتخار باشگاه هم استفاده کرد

 

 محل استقرار مربی  (7

گردان خود را به  محل استقرار مربی می تواند با پارتیشن و یا یک اتاق شیشه ای مجزا تعبیه شود که مربی، جلساتش با شا

 .راحتی بتواند برگزار کند

 

 ور پردازی ن (8

به صورتی    نبایدبدنسازی  باشگاه های   نورپردازی در نورپردازی اصل مهم دیگری است که باید آن را مد نظر داشته باشید.  

همچنین شدت نور ها هم    منبع های نوری نقطه ای در باشگاه ها توصیه نمی شود.  باشد که چشم را خیره کند، استفاده از 

نباید زیاد باشد. بهترین گزینه استفاده از یک منبع نوری گسترده در سطح فضا است که نور را یکسان در همه سطح سالن  

 .پخش می کند
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 آینه کاری در مجموعه های ورزشی  (9

وابسته با فضای داخلی باشگاه می توان از انواع آینه کاری  

اسر دیوارها و یا آینه های  ها استفاده کرد. آینه هایی سرت

آینه   نمونه  از  ورزشی  در جلوی دستگاه های  فقط  منقطع 

  کاری هایی می باشد که در باشگاه ها استفاده می شوند 

انرژی  .فراموش نکنید آینه  اینکه باعث  های قدی در کنار 

دادن و انگیزه داده به ورزشکاران ، فضای داخلی سالن را  

 . نیز بزرگتر نشان می دهد

 

 ذابیت دکور فضای مجموعه بدنسازی ج (10

مطمئنا سالنی که دکوراسیون آن حرفه ای و زیبا طراحی شده باشد، مشتری های خود را بیش تر جلب می کند. البته عملکرد  

فضاهایی مثل باشگاه های ورزشی در مقایسه با فاکتورهای زیبایی شناختی در اولویت قرار می گیرد، اما توجه به جذابیت  

 .ه افراد قرار است در آن ورزش کنند روی نظر آن ها نسبت به باشگاه و محیط آن تاثیر می گذاردفضایی ک

  

 بدنسازی استانداردهای وسایل و تجهیزات -2-6-4

 استفاده از مواد اولیه مناسب  (1

 رعایت کلیه اصول ارگونومی انسانی )مهندسی اندازه های بدن(  (2

 .د می کنندرعایت اصول بیومکانیک در حرکاتی که تولی  (3

مواد اولیه برای ساخت وزنه ها، هالترها و دستگاههای مختلف بدنسازی باید از جنس فوالد زنگ نزن )استنلس استیل با   (4

(، یا فوالد روکش دارکروم یا روکش های پلی مری باشد. قطعات پالستیکی آنها از جنس )پالستیک فشرده(  314گرید  

 .غیر بازیافتی باشد

نکاری و یا گریس کاری شوند، محفوظ و وزن میله های هالتر، دمبلها و صفحات چدنی یا فوالدی  نقاطی که باید روغ (5

 .وزنه ها دقیق باشد
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پایه های دستگاههای بدنسازی در محلی که روی زمین قرار می گیرند باید تا حد ممکن کوچک باشند و اتصاالت پایه   (6

 .امکان نظافت محیطی سهل گرددسانتیمتر از سطح زمین باالتر باشند تا  15ها حداقل 

مترمربع فضا    5/ 1تا  1برای فعالیتهای ایروبیک اندازه فضاها بستگی به تعداد ورزشکاران دارد. به طور معمول برای هرفرد   (7

 .باید در نظر گرفته شود

د. کف  کف سالن های بدنسازی و ایروبیک نقش مهمی در انجام درست حرکات و تامین تعادل و ایستایی ورزشکار دار (8

 .این سالنها باید نرم، بادوام و محکم بوده و در برابر سرندگی و نشست مقاوم باشد

در رنگ آمیزی و نورپردازی سالن بدنسازی، استفاده از رنگ های روشن و مالیم و جلوگیری از تابش مستقیم و خیره   (9

 .کننده در تامین آرامش فضا و آسایش ورزشکاران موثر خواهد بود 

سانتی متر از کف زمین تا ارتفاع دو متر باید    11تا    05لن بدنسازی باید آینه کاری شده باشند. آینه کاری  دیوارهای سا  (10

 .باشد

لوکس    300نور سالن های بدنسازی می تواند از روشنایی طبیعی و بدون تابش تامین شود. میزان روشنایی سالن برابر با   (11

 .باید باشد

 .درجه سانتی گراد باید باشد16ازی معادل میزان دمای مطلوب برای فعالیت بدنس (12

تهویه سالن به تناسب تعداد ورزشکاران و شدت حرکات ورزشی حداقل یک متر مکعب هوای تازه در دقیقه به ازاء هر   (13

 .ورزشکار می باشد
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 ایمنی سالن های بدنسازی -2-6-5

 .به استانداردهای ارائه شده، خصوصا ارتفاع سالن توجه گردد  (1

 .دستگاههای بدن سازی، میبایست در فضائی قرار گیرند که حداقل یک متر از همدیگر فاصله داشته باشند اغلب  (2

  قدرتی  های  دستگاه و متری 0.5 حداکثر فاصله با …دستگاههای هوازی مانند تردمیل، دوچرخه ثابت، اسکی فضایی و (3

 .بگیرند قرار هم  از متری 5.  تا  1  مناسب فواصل  با

برداری از وسایل و لوازم غیر استاندارد، که به مرور زمان باعث آسیب رسانی به مفاصل ورزشکار می گردد، باید  بهره   (4

 .خودداری شود 

 .از کمبود یا کاهش نور کافی در سالن جلوگیری شود (5

ا با بدن عرق  وسایل برودتی مانند کولرها، پنکه ها و غیره در سالن باید طوری نصب شوند که جریان باد و هوا مستقیم  (6

 .کرده ورزشکار برخورد نکند

 .سیستم های تهویه به طور مرتب مورد بازدید قرار گیرند، تا از انتشار بوی نامطلوب در سالن جلوگیری شود (7

 .از کفپوش های نامناسب در سالن استفاده نشود، و در نظافت آن دقت گردد (8

 .باید تولید سایه زیاد کنند نور باید متناسب با فضا و شرایط سالن باشد و المپ ها ن (9

 .نور و رنگ سالن و کفپوش باید از خستگی چشم ها جلوگیری کنند (10

 .کفپوش های سالن هم باید صاف، مستحکم باشد و باعث سرخوردن و پیچ خردگی پای ورزشکاران نشود  (11

 .ابزار و تجهیزات به خوبی نگهداری شوند تا محیط مناسبی برای استفاده کنندگان فراهم گردد (12

 .دیوارها، تجهیزات و رختکن ها باید همه روزه با استفاده از وسایل پاک کننده خانگی تمیز شوند  (13

کف زمین سالن باید با جارو برقی نظافت شود و استفاده کنندگان از اماکن باید به وسایل پاک کننده )محلول ها و ضد   (14

 .از آنها استفاده کنندعفونی کننده ها( دسترسی داشته باشند تا در صورت لزوم بتوانند 

 .روش استفاده ازدستگاه ها بر روی تابلوهایی که در نزدیک ترین نقطه به دستگاه ها می باشند، درج شود (15

مهمترین اصل در ایجاد و حفظ ایمنی در سالنهای بدنسازی حضور مربیان و دستیاران آنها در هنگام تمرینات ورزشکاران   (16

 .می باشد 

متری خالی بوده و بهتر است از تشک های ایمنی در این محل ها استفاده    2اید تا فاصله  پشت دستگاه های تردمیل ب (17

 .شود
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تا درصورت لغزش ورزشکاران و سقوط احتمالی آنان   (18 این تشک ها پهن شود،  نیز  در حد فاصل دستگاه های هوازی 

 .خطری متوجه آنان نشود 

  ای مربوط به اندام ه  دستگاه  سپس  و(  …های هوازی )تردمیل و    ها از نظر فنی، ابتدا باید دستگاه  نحوه استقرار دستگاه (19

 .های فوقانی و بعد از آن دستگاه های مربوط به اندام های تحتانی و در نهایت تنه قرار داده شود 

 

 استخر -طرح  خدمات -6-6-2

با هدف آب تنی، شنا، شیرجه، آموزش شنا و دیگر    که   شود می استخر به مجموعه ای از ابنیه، لوازم، تجهیزات و امکانات گفته  

  مواد  سایر  و فلز  آجر،   سیمان،  ی این مجموعه، از مواد و مصالح معمول ساختمانی مثل ابنیه. مقاصد تفریحی ایجاد شده است

 .  است هشد ساخته  مقاوم و نفوذ  قابل  غیر

 

 
 

 تعریف استخر  -7-6-2

استخر به مجموعه ای از ابنیه، لوازم، تجهیزات و امکانات اطالق می شود که با هدف : آبتنی کردن، شنا کردن،شیرجه زدن،  

آموزش شنا و دیگر مقاصد تفریحی ایجاد شده است . ابنیه این مجموعه ، از وسایل و مواد معمول بنایی نظیر : سیمان، آجر،  

قاوم ساخته شده است که می توان آن را به صورت خصوصی مسکونی و یا عمومی طراحی  فلز و سایر مواد غیر قابل نفوذ و م



 

 احداث سنجی امکانگزارش 

 استخر و سالن بدنسازی  

 1400-131شماره: 

 09/05/1400تاریخ: 
 

 27 .....  کارفرما: 

 

و اجرا نمود استخرهای شنا برحسب نوع فعالیت آموزشی، تمرینی، مسابقه ای، تفریحی و یا درمانی( تقسیم بندی شده و بر  

 .حی مدنظر قرار گیردهمین اساس دارای ویژگی هایی خواهند بود که باید از ابتدای برنامه ریزی و طرا

 

 طراحی و اجرای استخر -2-6-8

باشد. مقدار تفاوت میان عمق آب و عمق  حداقل عمق استاندارد استخر؛ برابر با ارتفاع آب تا زیر چانه افراد بزرگسال می  (1

 .استخر به نوع سیستم تصفیه آب و سرریز استخر نیز بستگی دارد 

 .شکل استخر تا حد امکان ساده در نظر گرفته شودبه دلیل مسایل اقتصادی و سیستم گردش آب،  (2

ای بتنی و تشکیل شده از آرماتورها و فوالد در سازه  بندی شده و عایق روی سازهشکل استاندارد استخر، یک سطح آب  (3

 .باشدزیرین کار می 

د. این نوع استخرها  ساخته وجود دارن شوند و معموال به صورت پیش استری، کمتر در محل سایت ساخته می استخرهای پلی  (4

باشند که استخر روی آن سوار  قابلیت اتکای مستقل به خود را ندارند و نیازمند سطحی بتنی، شیبدار و زیرسازی شده می 

 .شود

 .ها باید عایق رطوبتی بوده و در برابر نفوذ آب مقاوم باشندها و کف استخر دیواره (5

استخر  (6 رویه  کاشی سطح  از جنس  معموال  سرامیها  موزاییک های  یا  می های شیشه کی  با  ای  را  این سطوح  گاه  باشند. 

 .پوشانندهای سیمانی نیز می های مخصوص استخر و ضدآب یا رنگ های کلرین، رنگ رزین 

آب استخر همیشه باید تمیز نگه داشته شود. این کار معموال به وسیله سیستم گردش آب، سیستم تصفیه و فیلترهای   (7

 .پذیر استو حالت مناسب انجام  محل در    های سطح استخر،ز و کف گیر آب های سر ریاستخر، کانال 

توان زمان و فضای  با اضافه کردن سیستم تنظیم شده جریان مخالف آب، سیستم گرمایش سرتاسری گردش آب، می  (8

 .شنا را افزایش داد

 .گرفته شود زدگی آب نیز باید در نظر موارد ایمنی برای کودکان و مواردی برای جلوگیری از یخ  (9

  

 استخر  ساختاری -2-6-9
 .ترین نکته در استخرهای سرپوشیده، کنترل میزان رطوبت استمهم (1



 

 احداث سنجی امکانگزارش 

 استخر و سالن بدنسازی  

 1400-131شماره: 

 09/05/1400تاریخ: 
 

 28 .....  کارفرما: 

 

مقدار   (2 به  سرپوشیده  استخر  نمی   16h /2g/mآب  استفاده  استخر  از  و  است  راکد  آب  که  زمانی  حداکثر  )در  تا  شود( 

204h /2g/m شود. این فرآیند تا زمانی که به نقطه اشباع برسد ادامه  شود( تبخیر می )در زمانی که از استخر استفاده می

 .خواهد داشت

شود. در این حالت اتالف  ستخر ایجاد می اگر سطح آب آرام و راکد باشد، الیه اشباع تبخیر آب درست در باالی سطح آب ا (3

 .رسد. بنابراین جریان هوا و سیستم تهویه نباید سکون سطح آب را برهم بزندتبخیر آب به حدود صفر می 

از بین بردن رطوبت از فضای استخر، به وسیله سیستم تهویه بسیار پرهزینه است. اما این امر بسیار ضروری و مهم است.   (4

تواند ظرف مدت کوتاهی  درصد باشد، در این حالت هر پل حرارتی کوچکی می 70تبخیر آب بیش از    اگر میزان رطوبت و

 .موجب آسیب ساختاری در استخر شود

های تعبیه شده در  تواند شامل سیستم تهویه هوای تازه یا هوای مختلط باشد، که به وسیله کانالتجهیزات تهویه هوا می  (5

شود  ترین حد خود نگه داشته می هوا انجام پذیرد. در این روش جریان هوا در پایین  سقف و کف یا جعبه تهویه و مکنده

 .تا از ایجاد کوران جلوگیری شود 

های ساختاری استخر، استخرهایی هستند که در برابر تمامی هواها و بادها عایق باشد. این کار به  ترین طرح یکی از رایج  (6

 .گیردف و دیوارها صورت می ای بکار رفته در سقهای شیشه وسیله پانل 

توانند بدون پوشش یا پوششی با قابلیت  نوعی از استخر که کمتر رایج است، استخرهای غیرعایق تابستانی هستند که می  (7

هایی  رود همچون استیل گالوانیزه، آلومینیوم، پالستیک، چوب باز و بسته شدن باشند. مصالحی که در این موارد بکار می 

های گچی  زدگی و فرسایش باشد و از بکار بردن مصالحی چون تخته د آب پوشیده شده، باید ضد زنگ های ضکه با رنگ 

 .نیز خودداری شود

فضای استخر حداقل باید دارای دوش، توالت، سکویی که روی آن حداقل دو صندلی برای استراحت )نشستن و دراز   (8

 .کشیدن( جا بگیرد، باشد

متر مربع، برای اتاق تجهیزات و دیگ بخار، در نظر  10  حداقل   اندازه  به  فضایی    های باشد کطرح کلی استخر به گونه (9

 .گرفته شود

ها و سطح  فشان زدن در اطراف استخر، به عرض راهرو، فاصله دیوارهای کناری محوطه با آب برای طراحی مسیر قدم  (10

 .دیوارها نیز توجه شود


