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خالصه طرح

موضوع طرح :
احداث استخر سرپوشيده و ارائه خدمات آموزشي و تفریحي
محل اجراي طرح :
قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور
سرمایه گذاري كـل :
 459/5ميليون ریال
سهم آوردة متقاضي :
 409/5ميليون ریال
سهم تسهيالت :
 050ميليون ریال
دورة بازگشـت سرمایه :
 41ماه
اشتغالزایي :
 4نفر
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مـقـدمـه :

تمايل روزافزون افراد جامعه به روش زندگي مدرن و ماشيني  ،موجب ايجاد تغييراتي در امور روزمره
گشته است .كاهش فعاليتهاي فيزيكي از مهم ترين اين تغييرات است كه عامل اصلي در افزايش نرخ
ابتال به بيماريهاي گوناگون باالخص امراض قلبي به شمار ميايد .پرداختن به ورزش به منظور جبران اين
كاهش در فعاليت هاي روزانه ميتواند تضمين كننده حفظ سالمت افراد باشد.

در اين ميان شنا از محبوب ترين ورزش ها است كه به واسطه ايجاد نشاط و رفع خستگي بيش از پيش
مورد اقبال عمومي واقع گرديده است .خصوصا به منظور پر بار ساختن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان ،
و هدايت آنان به سمت ورزش احداث استخرهاي شنا حائز اهميت خاصي هستند .ضمن اينكه اهميت
آموزش شنا با توجه به حديث نبوي كامال آشكار است.

با عنايت به موارد فوق الذكر و نيز لزوم رعايت شئونات مربوط به بانوان احداث استخرهاي سرپوشيده
توسط بانوان وجهت استفاده بانوان  ،عالوه بر دارا بودن توجيه مناسب اقتصادي ميتواند بستر ساز
اشتغال به كار نيروهاي جویاي كار گردد.

پروژه كارآفریني احداث استخر  ،سونا و جکوزي سر پوشيده
شواهد باستان شناسي نشان مي دهند كه قدمت شنا و شنا كردن به  ۰500سال قبل از ميالد در تمدن
مصر و بعد از آن در تمدن هاي آشور و یونان و روم باستان باز مي گردد .آنچه از گذشته آموزش شنا مي
دانيم بر اساس یافته هایي است كه از « حروف تصویري » هيروگليف مصریان به دست آورده ایم .یوناني
هاي باستان و رومي ها شنا را جزو برنامه هاي مهم آموزش نظامي خود قرار داده بودند  ،و مانند الفبا یکي
از مواد درسي در آموزش مردان بوده است .شنا در شرق به قرن اول قبل از ميالد باز مي گردد .ژاپن جایي
است كه شواهد و مداركي از مسابقات شنا در آن وجود دارد .در قرن هفدهم به دستور رسمي حکومتي
شنا به صورت اجباري در مدارس تدریس مي شد.
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مسابقات سازمان یافته شنا در قرن  44ميالدي قبل از ورود ژاپن به دنياي غرب شکل گرفت .از قرار
معلوم مردم ساحل نشين اقيانوس آرام ،به كودكان هنگامي كه به راه مي افتادند یا حتي پيش تر شنا مي
آموختند .نشانه هایي از مسابقات گاه و بي گاه ميان مردم یونان باستان وجود دارد و همچنين یکي از
بوكسورهاي معروف یونان شنا را به عنوان تمرین در برنامه ورزشي خود گنجانيده بود .رومي ها اولين
استخرهاي شنا را بنا كردند و گفته مي شود كه در قرن اول پيش از ميالد « گي یس مي سي ینس
Gaiusmaecenasاولين استخر آب گرم را ساخت..
برخي عدم تمایل اروپائيان به شنا را در قرون وسطي ترس از گسترش و سرایت عفونت و بيماري هاي
مسري مي دانند از طرفي شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد در سواحل بریتانياي كبير در اواخر قرن
 4۱ميالدي از شنا در آب به عنوان وسيله اي براي درمان استفاده مي شود .البته تا پيش از قرن نوزدهم
شنا به عنوان تفریح و ورزش در ميان مردم جایگاهي پيدا نکرد .زماني كه نخستين سازمان شنا در سال
 401۱تأسيس شد در پایتخت بریتانيا یعني لندن  ۶ ،استخر
سر پوشيده وجود داشت كه مجهز به تخته شيرجه بودند .در سال  409۶اولين مسابقه شنا در مسافت
 990یارد در استراليا بر پا شد كه بعد از آن هر ساله نيز به اجرا در آمد .باشگاه شناي « متروپوليتين
»Metropolitanلندن در سال  40۶4تأسيس شد كه بعدها به انجمن شناي غير حرفه اي تغيير نام
پيدا كردكه در واقع هيئت رئيسه شناي غير حرفه اي بریتانيا بود .فدراسيون هاي ملي شنا در چندین
كشور اروپایي در سال  400۰تا  4004شکل گرفتند.
 ۰ – 4نام كامل طرح و محل اجراي آن:
احداث استخر سرپوشيده

 – 1 – 4مشخصات متقاضيان:
نام نام خانوادگي مدرک تحصيلي تلفن
 – 9 – 4دالیل انتخاب طرح:
این طرح یکي از طرح هاي جدید و داراي بازده باال در شهر ميباشد  ،در حال حاضر استخر هایي در سطح
شهر ایجاد شده است ولي با توجه به نياز شهر و همچنين تقاضاي باالي ورزشکاران و همچنين ارزش
رشته شنا از نظر سالمتي و توصيه هاي اسالم این طرح انتخاب گردیده است.
 5 – 4ميزان مفيد بودن طرح براي جامعه:
عالوه بر اشتغالزایي مناسبي كه این طرح مي تواند ایجاد نماید  ،سودآوري اقتصادي آن نيز مي تواند قابل
توجه باشد و همچنين مي تواند كمک شایاني به ورزش هاي آبي شهر نماید و با افزایش امکانات موجبات
پيشرفت در رشته هاي ورزشي و همچنين افزایش سالمت عمومي را به همراه داشته باشد.
 – ۶ – 4وضعيت و ميزان اشتغالزایي:
تعداد اشتغالزایي این طرح  4نفر ميباشد.
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تاریخچه و سابقه مختصر طرح:
تاریخچه شنا به عنوان یک ورزش  ،در ایران  ،بسيار كوتاه است و به طور كلي هم این رشته از ورزش به
نسبت دیگر رشته ها در كشور ما چندان پيشرفتي حاصل نکرده است .در حالي كه به جهت موقعيت
جغرافيایي ایران كه در شمال و جنوب كشور به دریا متصل است و هم به جهت تأكيدات مذهبي ،مي
بایستي این ورزش را مورد توجه قرار مي دادند .
در قدیم  ،مکان هایي شبيه استخر سرپوشيده در حمام ها مي ساختند  ،به نام چال حوض.
این چال حوض ها  ،كه حداكثر از  40متر تجاوز نمي كرد ،براي شنا كردن و آب بازي بود.
در اطراف چال حوض ها ،سکوهایي به ارتفاع  ۰یا  1متر وجود داشت كه از باالي آن به درون آب مي
پریدند و عملياتي مانند پشتک و وارو انجام مي دادند.
روشنایي چال حوض ها از سوراخ كوچکي كه در سقف بود ،تأمين مي شد .در این گونه آبگيرهاي غير
بهداشتي  ،هيچ گونه مقرراتي وجود نداشت و هر كس مي توانست قبل از استحمام یا پس از آن وارد چال
حوض شود و به آب بازي و شنا ( كه به معناي واقعي هم شنا نبود) بپردازد .تا سال  4149در سراسر
ایران حتي یک استخر شنا هم نبود و فقط در اردوگاه نظامي اقدسيه تهران یک استخر براي آموزش شنا
به دانشجویان دانشکده افسري ساخته بودند.
در سال  ، 4149استخر دیگري در باغ فردوس شميران احداث شد كه به وزارت فرهنگ تعلق داشت.
نخستين استخري كه براي استفاده ورزشکاران و تعليم اصول جدید شنا به آنها به وجود آمد ،در سال
4149در منظریه تهران بود كه یک مربي ورزش خارجي به نام « گيبسون » بر آن نظارت مي كرد .پایه
هاي ورزش شناي نوین در ایران از همان استخر منظریه گذاشته شد.
در حال حاضر  ،استخرهاي خصوصي  ،آزاد یا دولتي بسياري در تهران و شهرهاي مختلف ایران هست و
نوجوانان و جوانان  ،به ویژه در فصل تابستان  ،استقبال زیادي از ورزش شنا مي كنند.
وضعيت مختصر اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي محل اجراي طرح:
با بررسي هاي بعمل آمده از منطقه مورد نظر براي اجراي این طرح (شهر قزوین) و در نظر گرفتن زمين
مورد نظر براي اجراي طرح این منطقه را به لحاظ فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار داده و مشخص
گردید كه این منطقه به لحاظ فرهنگي و اجتماعي در موقعيت مناسبي قرار دارد و بدليل این كه این منطقه
یک منطقه پر جمعيت شهري ميباشد براي احداث این طرح كامال مناسب است.
مراحل انجام كار:
مجوز هاي قانوني:
تعریف :جواز تاسيس مجوزي است كه جهت احداث ساختمان  ،تاسيسات و نصب تجهيزات بنام
اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه احداث اماكن ورزشي صادر ميگردد.
مراحل صدور جواز تاسيس:
 - 4پذیرش درخواست متقاضي صدور جواز تأسيس فعاليتهاي ورزشي و تکميل پرونده توسط مدیریت
ورزش شهرستان و یا مدیریت ورزش استان .
 - ۰بررسي پرونده از نظر مدارک و تطبيق با مصادیق والویتهاي سرمایه گذاري در واحد صدور مجوز
مدیریت ورزش استان .
- 1تکميل پرسشنامه جواز تاسيس ( فرم شماره یک ) توسط متقاضي
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- 9ارسال پرونده منضم به فرم شماره یک به اداره مربوطه بمنظور بررسي  ،اصالح و تائيد فرم پرسشنامه
جواز تاسيس با استفاده از اطالعات طرحهاي موجود  ،طرحهاي تيپ و تجربيات كارشناسي و ارجاع
پرونده به مدیریت .
- 5ارجاع پرونده توسط مدیریت به واحد صدور مجوز جهت مراحل صدور جواز تأسيس.
شرایط عمومي متقاضيان ( اعم از اشخاص حقيقي یا حقوقي ) دریافت جواز تاسيس
- 4اشخاص حقيقي
–تابعيت دولت جمهوري اسالمي ایران
–حداقل سن  40سال تمام
–دارا بودن كارت پایان خدمت یا معافيت دائم
- ۰اشخاص حقوقي
–اساسنامه ( مرتبط با نوع فعاليت )
–ارائه آگهي تاسيس و آگهي آخرین تغييرات در روزنامه رسمي كشور
مدارک مورد نياز :
- 4ارائه درخواست كتبي به مدیریت ورزش شهرستان یا مدیریت ورزش استان .
- ۰اصل شناسنامه وتصویر تمام صفحات آن
- 1تصویر پایان خدمت یا معافيت خدمت سربازي
- 9تصویر مدرک تحصيلي و سوابق كاري مرتبط با درخواست
- 5یک قطعه عکس از هریک از شركاء
- ۶تکميل فرم درخواست موافقت با ارائه طرح اماكن ورزشي
- ۱پوشه فنردار
- 0درصورت داشتن شركت  ،ارائه اساسنامه  ،آگهي تاسيس و روزنامه  ،مرتبط با فعاليت مورد درخواست
اصالحيه جواز تاسيس:
- 4ارسال درخواست متقاضي توسط اداره تربيت بدني شهرستان (متقاضي) به مدیریت و ارجاع به واحد
صدور مجوز.
 - ۰دبيرخانه در مورد تغييرات مدیریت ضمن بررسي اصالحيه صادر و به اطالع اداره تخصصي ميرساند.
 - 1دبيرخانه در موردي كه نياز به كارشناسي تخصصي دارد درخواست را به اداره تخصصي جهت بررسي
و اعالم نظر ارجاع مي دهد.
- 9اداره تخصصي پس از بررسي وتائيد به دبيرخانه صدور مجوز ارجاع ميدهد.
 - 5دبيرخانه صدور مجوز پس از تائيد مدیر اقدام به صدور اصالحيه جواز تاسيس نموده و رونوشت آنرا
به بخشهاي ذیربط ارسال مي نماید.
تعریف :
پروانه بهره برداري مجوزي است كه پس از اتمام عمليات ساختمان و تاسيسات و نصب تجهيزات بنام
اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه فعاليت اماكن ورزشي صادر مي گردد.
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صدور پروانه بهره برداري:
 - 4تکميل فرم درخواست پروانه بهره برداري توسط متقاضي و تائيد و ارسال آن توسط اداره تربيت بدني
استان به مدیریت.
- ۰ارجاع به دبيرخانه صدور مجوز جهت بازدید كارشناسان (كارشناس تخصصي و كارشناس نواحي
صنعتي و كارشناس توليد) با هماهنگي روساي ادارات تخصصي.
- 1تائيد رئيس اداره تخصصي و ارجاع به دبيرخانه صدور مجوز.
- 9اخذ استعالم از ادارات ذیربط.
- 5تهيه پيش نویس پروانه بهره برداري و تائيد مدیریت.
- ۶صدور پروانه بهره برداري و ارسال رونوشت به بخشهاي ذیربط.
مراحل صدور توسعه طرح:
 - 4تکميل فرم درخواست توسعه طرح توسط شهرستان (متقاضي) و ارسال به مدیریت.
- ۰ارجاع به دبيرخانه صدور مجوز جهت بررسي و اظهار نظر و بازدید كارشناسان (كارشناس تخصصي و
كارشناس توليد) با هماهنگي روساي ادارات تخصصي.
- 1دبيرخانه صدور مجوز پس از تائيد ادارات تخصصي در كمسيون بررسي طرحها مطرح مي نماید و در
صورت عدم تایيد كمسيون به شهرستان و متقاضي اعالم مينماید و در صورت تایيد از ادارات ذیربط
استعالم مي نماید.
- 9ارجاع به اداره تخصصي جهت بررسي طرح توسعه.
- 5ارجاع به دبيرخانه صدور مجوز جهت صدور موافقت با توسعه طرح پس از تایيد مدیر.
- ۶ارسال رونوشت به بخشهاي و ادارات تخصصي و سازمانهاي ذیربط.
تعریف :
كارت شناسایي مجوزي است كه به واحدهاي ورزشي كه از قبل تاسيس گردیده و در حال بهره برداري
مي باشند اما هيچگونه مجوزي ندارند و داراي شرایط مناسب مي باشد داده مي شوند.
مراحل صدور كارت شناسایي:
 - 4تکميل فرم درخواست كارت شناسایي توسط اداره تربيت بدني شهرستان و ارسال به مدیریت.
- ۰ارجاع به دبير خانه صدور مجوز و بررسي مدارک و سوابق فعاليت كارگاه و انطباق با مصادیق و ارجاع
به اداره تخصصي.
*بازدید كارشناس تخصصي از كارگاه موجود و بررسي قابليت آن جهت صدور مجوز و تکميل فرم بررسي
كارشناسي و ارجاع به دبيرخانه .
 - 1دبيرخانه صدور مجوز نسبت به اخذ استعالم از ادارات ذیربط با توجه به نوع فعاليت كارگاه اقدام
مينماید.
- 9دبيرخانه صدور مجوز پس از تایيد مدیریت كارت شناسایي صادر مينماید.
استخر – سونا – جکوزي:
استخرها به طور كلي به دو دسته عمده تقسيم مي شوند كه عبارتند از  :استخرهاي عمومي و استخرهاي
خصوصي .
استخرهاي عمومي شامل استخرهایي مي شوند كه در مجموعه هاي ورزشي براي استفاده عموم ساحته
مي شوند كه خود به دو دسته استخرهاي سرپوشيده و استخرهاي فضاي باز تقسيم مي شوند..
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طراحي استخرهاي شناي سرپوشيده و فضاي باز در مجتمع هاي بزرگي كه این استخرها دركنار یکدیگر
ارائه مي گردند ،طراحي باید به گونه اي باشد كه امکان استفاده از هر دو فضا به طور مجزا براي خانواده
ها فراهم گردد و همچنين نوع كاربري آن در طول زمستان و تابستان از نظر الگوهاي آب و هوایي فصلي
مورد نظر قرار بگيرد.
نکته :هدف از ارتباط ميان فضاهاي استخر سرپوشيده و سرباز ،ارائه خدمات بهتر در زمان خارج فصل مي
باشد كه براي این منظور ارتباط ميان دو استخر را ترجيحا مي توان با ارتباط قسمت هاي كم عمق از
طریق كانال شنا انجام داد.
استخر شناي خصوصي
به استخرهایي اطالق مي گردد كه در مجتمع هاي مسکوني یا هتل ها اجرا مي گردد .امروزه اینگونه
استخرها نقش بسزایي در طراحي ساختمان هاي مدرن یافته است.
امکانات و تجهيزات مورد نياز:
تجهيزاتي كه براي یک استخر مورد نياز است عبارتند از یک دستگاه تصفيه و فيلتر كننده آب،سيستم
استریل كردن آب ،موج گير ،بخش ضدعفوني كننده كف پا.
از عوامل تزیيناتي استخر مي توان به مواردي مانند نورپردازي در زیر آب ،صفحات شيرجه ،سيستم
جریان مخالف آب ،سایبان هایي براي جلوگيري از نور خورشيد و سرسره ها اشاره كرد.
نکته :
كفپوش بخش هاي اطراف استخر معموال از جنس سراميک مقاوم در مقابل سر خوردن یا سنگ طبيعي
مي باشد كه مقاوم در برابر سر خوردن و جهت شيب آنها باید به سمت استخر و كانال موج گير باشد.
سونا
سونا چيزي بيش از نوعي حمام گرفتن است و از نظر بسياري از مردم  ،نوعي تزكيه یا تطهير جسم و
تقریباً یک آیين مذهبي محسوب مي شود ولي امروزه بخشي ضروري از یک مکان ورزشي محسوب مي
گردد.
ساختار سونا
ساختار بلوک چوبي یا الوار رایج ترین ساختار براي سونا است و عایق حرارتي مطلوب در دیوارهاي
خارجي به حساب مي آیند.
دیوارها از الوار هاي چوب نرم تو پر هستند .به استسناء محوطه اجاق  ،پله ها و نيمکت ها از چوب هاي با
فاصله ساخته مي شوند تا جریان هوایي مطلوبي را فراهم آورد .نيمکت راس حدود یک متر زیر سقف قرار
مي گيرد.
طول نيمکت ها معموالً حدود  ۰متر است .تمام نوارهاي چوبي باید از زیر ميخ كوبي شوند تا بدن با گل
ميخ هاي داغ شده تماس پيدا نکند.
انواع سونا
سونا خشک :سنگ هاي بزرگ روي هم انباشته شده و با آتش ناشي از چوب به شدت حرارت داده مي
شوند سپس دود به وجود آمده از در خارج مي گردد .هنگامي كه سنگ ها بر افروخته شدند آتش را
برداشته و بقایاي دود را با پاشيدن آب خارج مي كنند.كاربران مي توانند از بوي دود مطلوب و بخار لذت
ببرند.
سونا بخار :
در این سونا از یک اجاق سراميکي یا فلزي استفاده مي كنند كه با گاز هاي ناشي از محفظه احتراق گرم
مي شوند.گرم شدن از طریق یک دریچه آتش از اتاق استحمام یا راهرو انجام مي پذیرد
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هنگامي كه سنگ ها داغ هستند دریچه آتش بسته مي شود و در بهاي قسمت هاي باالیي اجاق به مقدار
الزم باز مي شوند تا قبل از ریختن آب روي سنگ ها هواي داغ خارج گردد .
كاربران سونا اول در هواي داغ و سپس در جریان بخار داغ خالص قرار مي گيرند كه این تناوب بين گرما
و رطوبت باعث تحریک پر قدرت پوست گشته و مقاومت بدن را در مقابل بيماریها باال مي برد.توصيه مي
گردد بعد از سونا براي باال بردن این اثر از حوضچه آب سرد استفاده شود.
جکوزي
جکوزي اولين بار توسط یک مخترع ایتا ليایي به نام كاندینو جاكوزي )  ( Candino Jacuzziساخته
شد .طبق نظر بسياري از محققين یکي از بهترین وسایل جهت تجدید قواي بدن پس از یک روز سخت
كاري استفاده از آب درماني و جکوزي به اصطالح رایج تر مي باشد .
آب و هوا توسط سيستم پمپ با یکدیگر تركيب گشته و با فشار معيني به نقاط حساس بدن وارد وارد مي
گردد كه باعث رفع خستگي و كوفتگي عضالت  ،تسهيل در جریان خون  ،دفع سموم و تيونينگ عضالت
مي گردد.جکوزي ها داراي انواع متفاوتي بوده و توسط جت هاي مخصوصي آب و هوا با فشار قابل تنظيم
به داخل وان وارد مي شود.
تعداد و ابعاد این جت ها در جکوزي هاي مختلف تغيير كرده كه به مدل جکوزي و نوع طراحي آن بستگي
دارد.به طور مثال در مدل هایي كه براي تمامي بدن مانند كمر ،دست ،گردن و پا طراحي شده تعداد و ابعاد
صفحه جت ها بيشتر از مدلي مي باشد كه مخصوص كمر طراحي شده است.
در برخي از جکوزي ها ماساژ عضالت توسط حباب هاي هواي خارج شده از جت هایي كه در كف وان
تعبيه گشته اند انجام مي پذیرند.
طيف هاي مختلف رنگي بر روي اعصاب تاثير گذار بوده و مي تواند به افراد حس آرامش یا انرژي ببخشد،
براي رسيدن به این منظور دربرخي از جکوزي ها یک كيت رنگي بر روي سيستم نصب شده كه داراي
چهار سيکل مختلف به صورت انرژي ،تيونينگ ،آرامش و تركيبي مي باشند و با استفاده از چهار طيف
رنگي آبي ،قرمز ،زرد و سبز این امر ميسر مي گردد.
تجهيزات تسویه آب استخر
ندارند اما شکل ظاهري آنها و طرز ساخت و كاركردن اشان با هم متفاوت است  .امروزه سوناي هاي
خصوصي داخل منازل و آپارتمانها و استخرهاي عمومي وجود دارند و بتدریج جزیي از معماري خانه هاي
ایراني هم مي شود هر چند هنوز هم به سونا بعنوان یک موضوع لوكس و تجمالتي نگریسته مي شود كه
مخصوص طبقات مرفه است اما با آگاهي یافتن عموم جامعه از فوائد و منافعي كه سوناي براي آنها دارد و
با بررسي هزینه ساخت سونا كه حتي مي تواند توسط افراد خوش ذوق و فني در داخل خانه هایشان با
كمترین هزینه ممکن ساخته شود ؛ من اطمينان دارم كه سونا رفتن جایگاه خودش را در فرهنگ ایراني
پيدا خواهد كرد و از یک موضوع شيک و تجمالتي به یک نياز ضروري مانند استحمام كردن تبدیل خواهد
شد .
نوع دیگري از سيستم تسویه آب استخر
سوناي بخار
عبارت است از اطاقي شبيه حمام كه داخل آن (كف و دیوارها و سقف ) تمام بوسيله كاشي  .سراميک هاي
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كوچک پوشانده شده است بطوریکه كامال قابل شستشو مي باشد  .عموما حرارت اینگونه سونا حدود 00
درجه سانتي گراد است سونا رفتن باعث تعریق و ایجاد آرامش در بدن مي شود و فوائد بهداشتي فراواني
براي انسان دارد  .كلمه سونا برگرفته از یک كلمه فنالندي ساونا ” : savunaكه به معني قرار گرفتن در
دود است.
در زمانهاي قدیم سونا را بصورت سوراخ خاي بزرگي رد داخل زمين مي ساختند كه مي توانست كل یک
قبيله یا اجتماع را در خود جاي دهد  .و درمركز آن حفره یا براي آتش برپا كردن در نظر مي گرفتندو
ورودي این سوراخ زیر زميني را هم به منظور ممانعت از ودود آب باران و بيرون رفتن گرما با یک سقف
مي پوشاندند .
سونا از سال  4۱00ميالدي بعنوان در حمامهاي عمومي مورد استفاده قرار داشته است .
در این اتاق دریچه هاي براي ورود بخار در نظر گرفته شده است  .آب در محلي خارج از این اتاق گرم
شده و بصورت بخار در مي آید و سپس بخار آب وارد اتاق مي شود به این ترتيب با اتاقي مملو
ازبخارهاي داغ آب مواجه هستيم كه محل بسيار مناسبي براي گرم شدن و عرق كردن بدن است  .این
اتاق هاي معموال آنچنان مملو از بخار هستند كه به زحمت مي توان چيزي را دید  .جدیدا از المپ هاي
هالوژن پر نور براي این گونه سوناها استفاده مي كنند چون گرما و حرارت به اندازه كافي بدن را تحت
فشار قرار مي دهند و دیگر نباید بگذاریم تاریکي هم به آن اضافه شود  .این براي سوناهایي است كه با
استفاده از دیوارهاي عادي ساخته مي شوند ولي من سوناهایي را دیده ام كه با استفاده از پلي كربنات و
مواد مصنوعي شفاف  ،امکان ورود نور از بيرون را فراهم مي كنند و دیگرنيازي به نور مصنوعي نيست  .هر
چند همين نوع از سونا ها نيز رد شب نياز به روشنایي دارند .
بحث هاي بسيار طوالني و بي انتهایي در جریان بوده كه كدام یک از این نوع سوناها بهتر است و بر
دیگري ارجحيت دارد  .ما در این مورد بعدا توضيح خواهم داد فقط در اینجا به اجمال یادآوري مي كنم كه
سونا ها همانطوریکه در مقدمه گفته شد تفاوت ماهيتي با هم ندارند و همه تقریبا نتایج یکساني دارند و
اینکه كداميک را به دیگري ترجيح دهيم بيشتر به سليقه شخصي و عالقه افراد بر مي گردد  .هر چند اینجا
در ایران این موضع به امکانات هم بستگي دارد  .چون مثال
وقتي براي ما استفاده از سوناي بخار و ساخت آن امکان پذیر نيست ناچار باید از نوع ساده تر آن كه
سوناي خشک باشد و هزینه كمتري دارد استفاده كنيم.
براي بعضي از افراد تحما سوناي خشک راحت تر است وبراي برخي نيز سوناي بخار  .بهر حال هر دو
نوع این سونا ها براي بدن مفيد است و خواص خاص خود را دارد  .بياد داشته باشيد كه سوناي خشک
اگركامال خشک باشد به ریه هاي آسيب مي رساند و براي مواردي كه دچار گلودرد و سرماخوردگي هستيد
و خصوصا رد فصل زمستان  ،استفاده از سوناي بخار بهتر است .
درجه حرارت سوناي بخار هم با سوناي خشک فرق دارد .
هشدار  :هشدارها و نکاتي در مورد سونا
عمده ترین خطري كه استفاده از سونا دارد این است كه ماندن بيش از اندازه در آن مي تواند در بعضي
افراد باعث غش و ضعف ناشي از گرماي بيش از اندازه شود  .افرادي كه مستعد ابتال به این وضع هستند
بيشتر آنهائيکه هستند كه بيماري قلبي دارند یا اقدام به نوشيدن الکل كرده اند  .به هيمن جهت نوشيدن
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مشروبات الکلي و همزمان رفتن به سونا كار اصال درستي نيست ( .ضمن اینکه مصرف مشروبات الکلي در
همه حال امر مردودي است) ..
به همين جهت الزم است براي رعایت ایمني  ،موارد زیر مورد نظر قرار گيرد :
مشروب ب اعث افسردگي مي شود جریان خون به پایانه هاي عصبي را هم كند مي كند و در عمل باعث از
كار افتادن آنها مي شود و باعث مي شود كه اثرات خوب ناشي از سونا را بي اثر سازد. .
افراد مسن و پير با ید ميزان ماندن اشان را در سونا محدود كرده و زیاد در سونا نمانند .
افرادي كه داراي بيماري قلبي هستند و یا ناراحتي تنفسي دارند باید از رفتن به سونا اجتناب كنند و
بطوركلي هر كسي كه داراي نارحتي مزمن است باید ابتدا با دكترش مشورت كند و در صورت اجازه دادن
پزشک از سونا استفاده نماید .
نباید قبل از رفتن به سونا غذا بخورید .
از مصرف دارو به هنگام سونا خودداري كنيد – داروهاي تسکين دهنده  ،داروهاي تحریک كننده و سایر
داروهایي كه توسط پزشک تجویز شده است مي توانند باعث تغيير سوخت و ساز بدن شوند و در گرماي
سونا اثرات نامطلوبي بر روي بدن بگذارند.
هرگاه احساس گيجي كردید و یا مشکلي در تنفس اتان مشاهده نمودید و یا بطور كلي احساس ناراحتي
به شما دست داد  ،الزم است كه بالفاصله سونا را ترک كنيد  .نوشيدن مشروبات الکلي خودداري كنيد .
چون ضمن اینکه هنگاميکه تصميم به استفاده از سونا گرفتيد  ،این كار را بتدریج و به آرامي شروع كنيد .
درابتدا تا جایي كه برایتان امکان دارد و احساس راحتي مي كنيد در سونا بمانيد  .و هر بار كه به سونا مي
روید مدت زمان ماندن در سونا را زیادتر كنيد تا بتدریج به ماندن در سونا عادت كنيد.
رفع مسئوليت: DISCLAIMER
زنان حامله یا كساني كه فشار خون باال دارند و یا مبتال به بيماري قلبي هستند باید به هنگام استفاده از
سونا به نکات احتياطي توجه كرده و حتما قبل از شروع برنامه هاي بخار درماني و سونا رفتن با پزشک
خود مشورت نمایند .
چه سنگهایي براي قرار دادن بر روي اجاق سونا مناسب تر هستند ؟
بهتر است از سنگهاي آتشفشاني براي این منظور استفاده شود  .سنگهاي Peridotite, Olivine and
Vulcaniteاز این خانواده هستند و براي این كار مناسب هستند.
سنگPeridotite
استفاده از سنگهاي ولکانيت بعلت تميزي و داشتن سطح بزرگتر و داشتن كمترین مقدار رسوب  ،مناسب
تر مي باشند .
سنگهاي صاف موجود در كف رودخانه ها براي این منظور غير ایمن بوده و مناسب نمي باشند  .و نباید
مورد استفاده قرارگيرند .
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•هزینه برق مصرفي اجاق ها در سوناي خانگي چقدر است ؟
این سونا ها از یک هيتر  ۶كيلوواتي استفاده مي كنند كه اگر سه بار در هفته هم مورد استفاده قرار گيرد
هزینه آن حدود  9دالر در ماه مي شود و اگز از هيترهاي  ۰/4كيلوواتي استفاده شود هزینه آن حدود 4/5
دالر در ماه مي شود  .چون اگر هيتر برقي بدرستي انتخاب شده باشد باید بين  10تا  95دقيقه بتواند
سونا را گرم كند كه واضح است به ابعاد سونا و شرایط آب و هوایي منطقه هم بستگي دارد
آیا اتاق سونا نياز به تهویه هوا دارد ؟
بله توصيه مي شود كه از یک سمت هواي تازه وارد سونا شود و از سمت دیگر خارج گردد و جریاني از
هوا رد داخل سونا وجود داشته باشد بهتر است كه این هوا از قسمت كف سونا عبور نماید تا هواي داغ
قسمتهاي فوقاني را تلف نکند  .بطوریکه رد ساعت  ۶بار عمل تهویه صورت گيرد  ( .این امر بخصوص در
سوناهاي عمومي كه تعداد زیادي از افراد به دفعات متناوب از سونا استفاده مي كنند ضرورت دارد تا
هواي داخل سونا را از آلوده شدن در امان نگه دارد.
سوناي مناسب افراد :
اینکه از كدام نوع از سونا استفاده كنيم موضوع چنان مهمي نيست بستگي كامل به سليقه و نظر افراد دارد
 .اصال مي توان از هر دو نوع سونا بطور همزمان استفاده كرد كما اینکه در بسياري از مراكزي كه داراي
سونا و استخر هستند هر دو نوع سوناي خشک و سوناي بخار را رد كنار هم دارند
بعضي ها سوناي خشک را بهتر تحمل مي كنندو بعضي سوناي بخار را .
پوستد بدن هم در این ميان نقش مهمي دارد براي آنهائيکه پوستي خشک دارند استفاده از سوناي بخار
بهتر است هر چند تمام انواع سونا اگر به مقدار زیاد مورد استفاده قرار گيرد همان اثر خشک كنندگي
دوش گرفتن زیاده ازحد را داراست .
بدن ما بهترین وسيله براي قضاوت در مورد این امر است كافي است كه ما سوناي خشک و سوناي بخار
و یا تلفيقي از هر دو را امتحان كنيم بتدریج مشخص مي شود كه چه روشي را باید در عمل مورد استفاده
قرار دهيم .
سونا هم مثل بسياري از عادت ؛ نياز به استمرار دارد تا بدن به ان عادت كند بهتر است از همان دوران
كودكي  ،بچه ها را به سونا رفتن تشویق كنيم تا در بزرگسالي بصورت عادتي ثابت در آنها در آید.
فصل دوم
روش انجام كار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها توليدي با خدماتي مرتبط با موضوع پروژه:
بازدید از استخر كارگران:
با هماهنگي هاي صورت گرفته براي بازدید یکي از استخر هاي بزرگ در داخل كشور اقدام نمودیم  ،در
بازدید صورت گرفته به بررسي روش احداث و بخش هاي مختلف آن پرداختيم  ،و تجهيزات را مورد
بررسي قرار دادیم.
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جنبه هاي ابتکاري بودن و خالقيت به كار رفته شده:
ابتکار و نوآوري در كليه رشته ها مي تواند عامل پيشرفت و توسعه قرار گيرد در بخش ورزش هم احداث
چنين طرحي مانند این طرح كه تقاضاي زیادي دارد استفاده از ایده هاي نو و نوآوري و خالقيت مي تواند
به عامل موفقيت تبدیل شود  ،استفاده از تجهيزات كالس  Aجهاني و بهره گيري از نيروي انساني
متخصص مي تواند به داشتن خالقيت و نوآوري در احداث استخري مدرن كمک شایاني نماید.
فهرست تجهيزات اداري:
فهرست مواد مصرفي مورد نياز:
مشخصات نيروي انساني مورد نياز از لحاظ مفيد بودن و توانایي كار:
توجيه اقتصادي محصول:
روشهاي بازاریابي و تبليغات:
در زمينه جذب مشتري مي توان از روش هاي مختلف بازاریابي استفاده نمود  ،تبليغات تلویزیوني ،
استفاده از بنر هاي و تيزر هاي تبليغاتي  ،استفاده از چاپ پوستر هاي تبليغاتي و ارائه روش هاي تبليغاتي
دیگر براي جذب بازار فروش بليت در بازار هاي داخلي.

توجيه اقتصادي طرح :

الف – سرمايه گذاري ثابت :

الف –  ) 1زميـن :
متـراژ ( متر مربع )

هزينه واحد ( هزارريال )

هزينه كل ( ميليون ريال )

057

577

505
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الف –  ) 2محوطه سازي :
رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه

1
2

تسطيح و خاكبرداري
فضاي سبز و پاركينگ

057مترمربع
277مترمربع

6
157

4/5
57

جـــمـــع

كل (ميليون ريال )

54/5

الف –  ) 3ساختمانها:
رديف

شــرح

زيربنا()m2

هزينه واحد

1
2
5
4
5
6
0

دفتر
گيشه
سالن و استخر
رختكن
دوشهاي آب
سالن سونا
بوفه

24
6
556
12
8
24
12

577
577
877
677
677
877
577

( هزارريال)

جــــــمـــع

هزينه

12
5
268/8
0/2
4/8
11/2
6
521
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كل (ميليون ريال )

الف –  ) 4ماشينآالت:
ارقام به ميليون ريال
رديف

شــرح

هزينه كل

1
2
5

قفسه رختكن
قفسه بوفه
يخچال

0
1
2
17

جـــــمــــع

الف –  ) 5تاسيسات:
ارقام به ميليون ريال
رديف

شــرح

هزينه كل

1
2
5
4
5
6
0

انشعاب برق سه فاز
انشعاب آب شهري
انشعاب گاز شهري
سيستم حرارت مركزي و سونا
سيستم تصفيه و پمپاژ آب
سيستم تهويه مطبوع
سيستم نجات و اطفاي حريق و كمك هاي اوليه

17
17
5
45
57
17
5
115

جـــمـــع
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الف –  ) 6تجهيزات اداري:
ارقام به ميليون ريال
رديف

شـــرح

هزينه كل

1
2
5
4
5

تلفـن
ميز و صندلي و مبل اداري
رايانه (  2دستگاه )
چاپگر
تجهيزات آبدارخانه و وسايل رفاهي كاركنان

5
4
8
5
2
27

جــــــمـــــع

الف –  ) 7هزينههاي قبل از بهرهبرداري :
ارقام به ميليون ريال
رديف شـــرح
1
2

هزينه كل

هزينه تهيه طرح ،مشاوره ،اخذ مجوزها و ثبت تسهيالت
دستمزد نگهبان در دوره سازندگي ( يكسال )
جــــــمـــــع

5/2
17/8
16
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جمع كل سرمايه گذاري ثابت
شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

زمـين
محوطه سازي و ساختمان ها
ماشينآالت
تاسيسات
تجهيزات اداري
هزينه هاي قبل از بهرهبرداري

505
555/5
17
115
27
16

جــــمــــع

811/5

پيش بيني نشــده ( معادل  % 5اقالم فوق )

44/5

جمـــــع كل

636

ب -هزينه هاي جاري :

ب –  ) 1مواد اوليه :
رديف

شـرح

1
2
5

مواد شوينده
كلـر
اجناس بوفه

و ضدعفونيكننده

مصرف ساالنه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليونريال)

 577كيلوگرم
-

17
-

2
5
55
47

جــــمــــع
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ب –  ) 2حقوق و دستمزد :
ارقام به ميليون ريال
رديف

شــرح

تعداد  -نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1
2
5
4
5
6
0

مدير طرح
حسابدار
مسئول فروش
كارگر خدماتي و تاسيسات
كارگر تاسيساتي
مربي و نجات غريق
نگهبان و سرايدار

1
1
2
1
1
2
1

1/2
1
7/1
7/8
7/1
1/1
7/1

16/8
14
25/2
11/2
12/6
57/8
12/6

 %25سهم كارفرما ازحق بيمه
جـــمــــع كل

24/5
1

-

140/5

ب – ) 3هزينه نگهداري و تعميرات :
ارقام به ميليون ريال
رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1
2
5
4

ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشينآالت
تجهيزات اداري

555/5
115
17
27

%2
%4
%4
%17

0/1
4/6
7/4
2
14/1

جــــــمـــــــع
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ب ) 4 -هزينه استهالك :
ارقام به ميليون ريال
رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1
2
5
4

ساختمان و محوطه سازي
تاسيسات
ماشينآالت
تجهيزات اداري

555/5
115
17
27

%17
%12
%17
%27

55/55
15/8
1
4
54/55

جــــــمـــــــع

ب ) 5 -سوخت و انرژي :
شـــرح

واحد

مصرف ساالنه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

كيلووات ساعت

87777

257

27

آب

متر مكعب

47777

277

8

گاز

-

-

-

4

تلفن

-

-

-

5
55

جــــــمـــــــع
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جمـع هزينه هاي جاري طرح
شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد
حقوق و دستمزد
نگهداري و تعميرات
استهالك
سوخت و انرژي

47
140/5
14/1
54/55
55

جــــمــــع

217/15

پيش بيني نشــده ( معادل  % 5اقالم فوق )

14/55

جمـــــع كل

305/5

سرمايه در گردش ( يك ماهه )
شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

حقوق و دستمزد
سوخت و انرژي
مواد اوليه

12/5
2/1
5/5

جمـــــع كل

11/5

جمع كل سرمايه گذاري طرح
شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت
سرمايه در گردش

156
18/5

جمـــــع كل

654/5
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ج -درآمد طــرح :
(ارقام به ميليون ريال )

ارزش

رديف

شــرح

تعداد

1
2
5

شهريه دوره هاي آموزشي شنا*
وروديه استخر
فروش بوفه

7/2 1557
7/715 44777
-

جــمــع

جمـع
207
667
07
1777

* -تعداد مراجعين با فرض سه نوبت كاري در روز و سيصد و شصت روز كاري در نظر گرفته شده
است و طول دوره هاي آموزشي شنا  8جلسه ميباشد.

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي:
رديف

شرح

مبلغ(ميليون ريال)

1
2

استهالك هزينه هاي قبل از بهرهبرداري ( 4ساله )
هزينه تبليغ و اداري ( معادل  %2مبلغ شهريه )

4
27
24

جمــع

پيش بيني مالي طرح
شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1777
575/5

كسر مي شود  :قيمت تمام شده

614/5

سود ناويژه
كسر مي شود  :هزينه هاي اداري و فروش
سود عملياتي

604/5

كسر ميشود  :استهالك هزينه هاي قبل از بهره برداري
سود ويژه قبل از كسر ماليات

27
4
670/5
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محاسبه دوره برگشت سرمايه:
دوره بازگشت سرمايه =  1/75سال ( تقريبا  15ماه )

محاسبه نقطه سر به سر ( در  %100توليد )
( ارقام به ميليون ريال )
شــرح

هزينة متغير

هزينة كــل

هزينة ثابت

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد مصرفي

47

177

7

-

47

حقوق و دستمزد

51/6

55

15/1

65

140/5

سوخت و انرژي

28

87

0

27

55

تعمير و نگهداري

11/5

87

2/8

27

14/1

استـهالك

7

-

54/55

177

54/55

بيمه

7

-

18/0

177

18/0

توزيع و فروش

27

177

7

-

27

استهالك قبل ازبهره برداري

7

-

4

177

4

پيش بيني نشده

12/50

85

2/18

15

14/55

جمـــع

165/20

-

184/15

-

548/2

بر اساس محاسبات مبتني بر اطالعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل  %22/1مي باشد.

محاسبة كارمزد وام

 - 1عقد مشاركت مدني:
مبلغ قرارداد:
مدت قرارداد
كارمزد
كارمزد عقد مشاركت مدني:

 857ميليون ريال
دوازده ماه
%22
 180ميليون ريال
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 – 2عقد فروش اقساطي:
مبلغ قرارداد
مدت قرارداد
كارمزد تسهيالت
كارمزد عقد فروش اقساطي
كل كارمزد تسهيالت
كارمزد ساالنه
اصل تسهيالت ساالنه

 1750ميليون ريال
 56ماه
%22
 542/21ميليون ريال
 521/21ميليون ريال
 106/4ميليون ريال
 285/5ميليون ريال

جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيالت :
ارقام به ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 5

سال 4

اصل بازپرداخت تسهيالت

7

285/5

285/5

285/5

كارمزد تسهيالت

7

106/4

106/4

106/4

جمــع

7

451/0

451/0

451/0

توجه:
طرح توجيهي فوق توسط مجموعه پرشين استخر گردآوري شده و اين مطلب صرفا جهت
اطالع از شيوه تنظيم طرح توجيهي استخر مي باشد..

جهت تنظيم طرح توجيهي تخصصي ساخت استخر همگاني با ما تماس بگيريد:
021022110744
021044160611
www.PersianPool.ir
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