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سخني با خوانندگان

يـ اجتماعي و فرهنگي است.
يـ اقتصاد 
امروزه ،تربيت بدني و ورزش يكي از اركان اساسي فعاليتها و برنامهريزيهاي سياس 

ورزش و سیاست رابطه و همبستگی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نظامهای سیاسی ،ورزش را ابزاری برای تحکیم روابط ،اثبات

برتری و یا دوستی میدانند؛ حضور این افراد در ميدانهاي ورزشی و اظهار نظر درباره باختها و بردها در مسابقات و یا تالش

براي کسب میزبانی مسابقات مهم جهانی و بینالمللی نشانهی بارز این اهمیت است .از لحاظ اقتصادی نیز ،ورزش جایگاهی ویژه

و درآمدزا یافته و در حال انحصاری کردن اقتصاد دنیا است .در حال حاضر ورزش رتبه دهم معامالت اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی
و اجتماعی دنیا را به خود اختصاص داده است و این رتبه هر روز در حال پیشرفت است .تاثیر ورزش در اجتماع و سطح فرهنگی

آن نیز عاملی است که از دیرباز مورد توجه و تاکید نظریهپردازان اجتماعی و فرهنگی بوده و نقش آن در ایجاد نشاط در جامعه
و ارتقا سطح سالمت روانی و جسمانی برای همه آشکار است .با توجه به جایگاهی که به آن اشاره شد امروز ،سرمایهگذاری در

جنبههای مختلف مرتبط با ورزش بسیار رایج است و کشورهای مختلف به واسطه اطمینان از منافع این سرمایهگذاری ،منابع
مالی و غیرمالی فراوانی را به این مهم اختصاص میدهند.

ریزان مسايل مختلف ورزشی اذعان دارند که کمبود امکانات زیربنایی و کالبدی ورزشی یکی
در ایران نیز سیاستگذاران و برنامه ِ

از مهمترین عواملی است که کشور را از منافع بیشمار ورزش محروم داشته است .بنابراین استفاده از هر فرصت و امکانی برای

رفع این کمبود ،عقالنی و از لحاظ هزینه و فایده موجه است .با در نظر گرفتن موارد مطرح شده ،گروه بينالمللي رهشهر بهعنوان
یکی از پیشنهاد دهندگان شهرک فرودگاهی و با توجه به مطالعات امکانسنجی انجام شده در این منطقه و تجربه كشورهايي كه

در زمينه شهرهاي فرودگاهي پيشگام بودند و توانستند از بستر شهر فرودگاهي ضمن توسعه ورزش از پتانسيل بخش خصوصي
جهت سرمايهگذاري و توسعه اين بخش كمك بگيرند ،احداث شهر ورزشی را در شهرک فرودگاهی امام خميني پیشنهاد میکند.

شهرک فرودگاهی امام خميني با وسعت  14000هكتار در جوار فرودگاه قرارداد و  1500هكتار از اراضي آن به عنوان منطقه آزاد

تجاري و  2500هكتار به عنوان منطقه ويژه اقتصادي تصويب شده است .اين منطقه به دليل همجواري با استانهاي قم ،مرکزی،

البرز و تهران ،با جمعيتي بالغ بر  12ميليون نفر و پيشبيني گذر  80ميليون مسافر ترانزیت و غیرترانزیت از آن داراي ويژگيهاي

منحصر به فردي است كه در نشریهی حاضر ،همچون چند نشریهی اخیر ،به تفصیل به اين ویژگیها پرداخته ميشود و سپس از

بعد کاربری ورزشی مواردی پیشنهاد و توجیه ميشود تا با جلب توجه تصمیمگیران ،مدیران و کارشناسان به بعد دیگری از مزایا

و قابلیتهای شهرک فرودگاهی ،عالوه بر زمینهسازی برای توسعه ورزش کشور و استفادهی مناسب از تواناییهای موجود ،در
جهت بهرهمندی بیشتر از مزایای اجتماعی اقتصادی و سیاسی ورزش ،گامی دیگر در جهت توسعه همه جانبه منطقهی شهرک

فرودگاهی و نهایتا کشور برداشته شود.

گروه بينالمللي رهشهر

مقدمه

مقدمه

امروزه ورزش در بسياري از كشورها عالوه بر اينكه امري فردي

در چهار برنامه توسعه دولت ،همواره اين مقوله مورد توجه خاص

و مؤثر در سالمت جسم و روح تلقي ميشود ،در امور اجتماعي،

قرار گرفته و تالش شده است تا با شناخت وضعيت موجود ،نقاط

فرهنگي ،سياسي و مخصوصاً اقتصادي نيز نقش و جايگاه كليدي

قوت و ضعف و عوامل اثرگذار دروني و بيروني ،سياستگذاري الزم

يافته است.

در اين بخش صورت گيرد و اهداف خاصي در جهت پيشبرد آن

ارشادات بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران در خصوص اهميت،

تعيين و با پشتيبانيهاي قانوني ،مالي و تسهيالتي ،راه دستيابي

نقش و تأثير ورزش بر جوانان حاكي از ارزش و اهميت پرداختن

به اهداف مصوب هموار شود.

به اين امر است .طبق فرمايش ايشان" جوانان ذخيرهي كشور و
مايه اميد ملت هستند كه موفقيت بيشتر آنها در گرو ورزش در
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و حتي سياسي و اقتصادي ،پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران و

آسيب شناسي نظام ورزش كشور

تمامي ابعاد انساني است".

حوزه فعاليت ورزش با توجه به گستردگي تعداد استانها،

در سند چشم انداز  20ساله كشور ،برنامه پنجم توسعه و طرح

شهرستانها و بخشها ،بسيار وسيع است و جمعيت جوان كه

جامع ورزش كشور نيز به توسعه ورزش توجه ويژهاي شده است.

مخاطبان اصلي هستند ،نيمي از جمعيت را تشكيل ميدهند ،اين

همچنين با توجه به اينكه در افق  1404مقرر شده كه نرخ

واقعيت محسوس است كه به رغم توجهات فراوان ،توسعه ورزش

گردشگر ايران (كه به ايران سفر ميكنند) ،تا پايان برنامه بايد

در حد انتظار نبوده است .هشت سال دفاع مقدس و اختصاص

به  20ميليون نفر در سال برسد ،و با توجه به سهمي كه در

اولويت به امور جنگ و ديگر مسايل كليدي ،منجر به آن شد

آمارهاي جهاني براي گردشكري ورزشي پيشبيني شده است،

كه ورزش در اين دوران نه تنها اولويت نداشته باشد ،بلكه اكثر

ميتوان به جايگاه ورزش ،مسابقات ورزشي و ديگر عوامل مرتبط

امكانات آن نيز در اختيار جنگ قرار گرفت .لذا آسيب شناسي

با فعاليتهاي ورزشي در دستيابي به هدف تعيين شده در سند

ورزش بدون احتساب اين دوران و با توجه به چهار برنامه توسعه

چشمانداز نيز پي برد.

صورت ميگيرد و عملكرد آن يا اجراي نامناسب برخي فعاليتها،

از سوي ديگر جايگاه اقتصادي ـ سياسي ورزش و مسابقات ورزشي،

با توجه به برنامههاي مذكور بررسي شدند و نتايجي كه متعاقباً

دولتهاي مختلف را بر آن داشته است تا براي ترويج ورزش در

فهرست ميشوند ،حاصل اين بررسي است.

كشور و ايجاد تسهيالت و امكانات الزم براي گروههاي مختلف

همانطوركه در اهداف و سياستهاي تعيين شده در چهار برنامه

مرتبط با حوزههاي مختلف ورزشي ،با اختصاص سرمايههاي

پنچ ساله دولت ،مالحظه ميشود ،در اين برنامهها ،كاستيهاي

مادي و معنوي تالش كنند ،و زمينهي موفقيت ورزشكاران خود

ورزش و رفع آنها شديدا مورد توجه قرار گرفته است و بر حسب

را در صحنههاي بينالمللي فراهم كنند و از مزاياي آن بهعنوان

نيازها و عملكرد برنامههاي گذشته ،اهداف و استراتژيهاي

كشوري داراي امكانات حرفهاي مناسب بهرهمند شوند.

جديدي در برنامه بعدي تدوين و تصويب شده است .با اين حال

با نگاهي به وضعيت ورزش كشور (ميزباني مسابقات مهم ،موفقيت

در اجراي برخي از اهداف كم توجهي شده است .بنابراين ميتوان

تيمها و ورزشكاران در صحنههاي بينالمللي) و برنامههاي كالن

نتيجه گرفت كه برنامههاي كالن ورزشي در قالب برنامههاي

كشوري متوجه ميشويم كه ورزش كشور جايگاه مطلوب و مورد

توسعه ،تدوين و مسير پيشرفت پيشبيني شده است ،اجرايي

نظر را ندارد .اگرچه به دليل اهميت فراوان ورزش در سالمت و

نشدن برنامههاي ورزش كشور و بخشهاي وابسته ،مانع دستيابي

نشاط جامعه و آثار مثبت و سازنده آن در ابعاد اجتماعي ،فرهنگي

به اهداف مورد نظر در سطح مطلوب شده است.

جايگاه ورزش

موارد زير بهعنوان عوامل بازدارندهي تحقق اهداف برنامهي كالن

است.

ورزشي كشور شناسايي شدهاند:

نرخ رشد جمعیتي باالي ايران در چند دههي اخير كه نتيجهي آن

عدم توجه كافي به همگاني كردن ورزش

جوان شدن جمعيت ايران (درصد باالي جمعيت جوان درجمعيت

عدم توجه كافي به ورزشهاي روستايي ،بومي و محلي

كل كشور) و لزوم هدایت این نسل به سوی اهداف مثبت و

كم توجهي به ورزش دانشآموزي

بهرهبرداري از تواناييها ،استعدادها و پتانسيلهاي اين جمعيت

نامناسب بودن نظام باشگاهداري

در سازندگي و پيشرفت كشور ،و همچنين جستجوي راهكارهايي

نبود نظام ورزش حرفهاي

براي كاهش هزينههاي ناشي از به هدر رفتن اين سرمايهها ،به

ضعف در امور پژوهشي و تحقيقات ورزشي

خوبي بيانگر ضرورت توجه برنامهريزان كشور به نيازهاي اين نسل

نقصان تشكيالت و مديريت ورزشي

و ايجاد زمينهي مناسب براي رشد و بالندگي آنها است .در

كم توجهي به ورزش بانوان

اين ميان ورزش ميتواند بهعنوان يكي از راهكارهاي اساسي و با

جايگاه ورزش

دامنهي تاثير چندبعدي مورد توجه دستاندركاران و مسووالن
كشور قرار گيرد تا با برنامهریزیهای صحیح ،شرايط استفادهي

هر كشوری با توجه به شرایط سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و

بهينهي از اين پتانسيل جمعيتي را فراهم كنند و در جهت كاهش

با در نظرگرفتن پتانسيلها و شناسايي نقاط ضعف و قوت خود

هزينههاي اجتماعي ناشي از بزهكاري يا جمعيت فاقد سالمت

تالش ميكند تا با راهكارهایي مناسب و ایجاد زمینههای مناسب،

جسماني و رواني در حال و آينده گامي موثر بردارند.

رفاه نسبي و شرايط پيشرفت را در كشور فراهم سازد.

در كنار عوامل كلي كه در باال خاطرنشان شد ،ایجاد محيطهاي

سالمت جسماني و رواني ،يكي از فاكتورهاي موثر در باروري و

مناسب ورزشي ،دو نتیجه مهم ديگر نيز در بردارد :نخست،

پيشرفت هر جامعهاي محسوب ميشود .بنابراين با توجه به بار

بهرهمندي جامعه جوان كشور از شرایط و امكانات تفریحات سالم

مثبت سرمايهگذاري در امر ورزش در كشور ،يكي از راهكارهايي

و دوم هدايت جوانان در استفاده از اوقات فراقت براي شناسايي

كه كشورهاي مختلف براي حل مشكالت مختلف خود به آن رجوع

استعداد خود و تالش براي رسيدن به قهرمانی ورزشي.

ميكنند ،پرداختن به امر ورزش با ايجاد زمينهي بهرهمندي از

نمودار  -1هرم سني كشور ايران در سال 1385

جمعيت سالم و با نشاط ،منافع اجتماعي ،اقتصادي بسياري به دنبال
دارد و در بعد قهرمانپروري نيز ،با مزاياي اجتماعي ،اقتصادي و
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ورزش در جهان

ورزش در جهان

مالي ،توسعه همه جانبه آموزش ،توسعه آمار و اطالعات ،توسعه

در سطح جهاني نيز ورزش از فعاليتهاي تأثيرگذار در عرصههاي

تجهيزات مدرن ورزشي و ...بسيار تالش كردهاند.

اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و سياسي است .امروزه رويدادهاي

البته دستيابي به اين نگرش ،تاثيري در كاركردهاي اوليه و اهميت

ورزشي بينالمللي ،توجه ميليونها نفر از مردم جهان را به خود

اين گردهماييهاي ورزشي نداشته است ،تالش دولتها و كشورها

جلب ميكند و بازيهاي المپيك ،بزرگترين رويدادي محسوب

براي به دست آوردن امتياز ميزباني و حضور رؤساي جمهور و

ميشود كه همهي ملتهاي جهان ،تالش ميكنند تا با حضور

يا مقامات عالي رتبه كشورها در مراسم قرعهكشي مسابقات

در اين رقابتها ،كشور خود را در عرصهي جهاني مطرح سازند.

بينالمللي و حتي حضور در ميادين ورزشي و همراهي اعضاء
تيمهاي ملي كشورشان و تماشاي مسابقات تيمهاي كشورشان،

منشور بازيهاي المپيك
1ـ تعامل بين بدن ،روح و ذهن
2ـ تالش براي عملكرد بهتر
3ـ كسب لذت بدون چشم داشت مالي
4ـ رعايت جوانمردي و اصل بازي جوانمردانه
5ـ رعايت احترام متقابل و تالش براي برقراري صلح

نشان از اهميت اين مسابقات براي مسووالن كشوري دارد ،زيرا
در كنار ،نتايج و اثرات فردي و اجتماعي مفيد ،ويژگيهاي جالب
توجهي به شرح زير دارد:
ððفرصت تعامل با فرهنگهاي بيگانه
ððابزاري براي توسعهي روابط بينالمللي كشورها با يكديگر
ððكمك و راهحل موثري براي دستيابي به اهداف سياسي
ððيكي از پردرآمدترين فعاليتها در دنيا كه كشورها براي كسب

همانگونه كه در پنج اصل فوق مالحظه ميشود ،توجه به سالمت
جسمي و روحي ،تالش و رقابت سالم و مستمر ،روابط اجتماعي
سالم و برقراري ارتباط بينالمللي و حفظ صلح از مهمترين اهداف
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سهم بيشتري از آن با يكديگر رقابت ميكنند.

ورزش عامل توسعه

برگزاري بزرگترين رويداد ورزشي يعني المپيك است.

براساس تحقيقات و گزارش تهيه شده در مركز پژوهشهاي

البته با گذشت زمان نگرش به ورزش تغيير كرده و از فعاليت و

مجلس شوراي اسالمي ورزش و تفريحات سالم بهعنوان يك

رقابتي كه هدف از آن قهرماني ،كسب اعتبار ورزشي و در ابعاد

صنعت پردرآمد به طور مستقيم و غيرمستقيم در توسعه اقتصادي

كالنتر ،سالمت جسمي و روحي جوامع و روابط اجتماعي سالمتر

كشورهاي پيشرفته نقش دارد .با توجه به اهميت اين صنعت و

است به فعاليتي چند بعدي تبديل شده است كه كاركرد سياسي،

روشن نبودن وضعيت آن در ايران ،ضروري است نخست ،سهم

اقتصادي و درآمدزايي گستردهاي دارد .رونق ورزش حرفهاي نيز

ورزش از توليد ناخالص ملي ( )GDPمشخص و سپس با مشخص

محصول شناخت اين ابعاد جديد است كه در ايجاد ارزش افزوده

شدن جايگاه آن در اقتصاد كشور نسبت به گسترش و ارتقاي

اقتصادي نيز نقشي كليدي دارد .رشد كارخانههاي توليدكننده

آن بهعنوان يك صنعت اقدام شود .از اين رو بررسي و مطالعه

محصوالت و تجهيزات ورزشي نيز گواه اين مدعاست.

هزينههاي خانوار و دولت ،ميزان سرمايهگذاري بخش خصوصي و

امروزه ديگر در امر ورزش تنها توسعه منابع انساني (ورزشكار،

دولتي و صادرات و واردات بخش ورزش ضروري است.

مربي ،داور ،تماشاگر ،مدير ورزشي ،پزشكي و )...مورد توجه

تحقيقات اوليه نشانگر افت سهم هزينههاي ورزشي از كل هزينه

نيست بلكه مسوولين اين حوزه در توسعه مديريت و استراتژي،

خانوار ،پايين بودن سهم صادرات ورزشي نسبت به كل صادرات

توسعه علمي و پژوهشي ،توسعه استانداردها ،توسعه و جذب منابع

و نيز كاهش سرمايهگذاري ورزشي بخش خصوصي نسبت به

صنعت ورزش

كل سرمايهگذاريهاي اين بخش در كشور است كه دليل عمده

( )2005مهمترين نقش رويدادهاي ورزشي را جذب گردشگر

آن ،كمبود سهم ورزش از توليد ناخالص داخلي است .چنانچه

و پوشش رسانهاي معرفي ميكنند .ولي عالوه بر آن ،به نقل و

به ورزش از بعد صنعتي و بازرگاني نگريسته شود و صرفاً به

انتقاالت بازيكنان ،صدور مربي ،فروش بليط ،تبليغات ميادين

رويدادهاي ورزشي و كسب مدال در ميادين بينالمللي توجه

ورزشي ،ايجاد امكانات و تاسيسات ورزشي و جذب حاميان

نشود ،مقوله ورزش باعث رشد روز افزون توليدات مرتبط و

مالي كه از جمله ديگر دستاوردهاي رويدادهاي ورزشي بهعنوان

صادرات شده و سهم مهمي در توليد ناخالص ملي خواهد داشت

اصليترين محصول اين صنعت است ،نيز ميتوان اشاره كرد.

و عالوه برآن از خروج مبلغ گزافي ارز براي ورود كاالهاي ورزشي

اجزاي صنعت ورزش به طور خالصه شامل توليد محصوالت از

جلوگيري ميشود.

جمله تجهيزات و پوشاك ،امور پزشكي ،درآمدهاي حاصل از

بر اساس اين گزارش فقر و غناي هر كشوري به توان توليد سرانه

برگزاري مسابقات ،تبليغات گسترده براي بازاريابي و حفظ و

نظامهاي اقتصادي در بخشهاي مختلف آن وابسته است .در عصر

باالبردن اعتبار شركتها و بنگاههاي اقتصادي است كه در مجموع

حاضر ورزش بهعنوان يك بخش اقتصادي در توليد و مصرف

باعث رشد اقتصادي كشورها ميشود.

كاالها ،خدمات ورزشي و توسعه اقتصادي جوامع مختلف نقش

ورزش در توليد ناخالص داخلي سهم دارد و اين سهم از  0/5درصد

اساسي دارد.

تا  2درصد در كشورهاي مختلف متغير است ،به دليل اين سهم از

صنعت ورزش

توليد ناخالص داخلي است كه دولتها بهعنوان يك ابزار اقتصادي به
آن توجه ميكنند .با نگاه صنعتي به ورزش و مطالعهي آن ،اهميت

صنعتي شدن ورزش و تفريحات سالم يكي از رويدادهاي مهم

آن در اشتغال و در بخشهاي مختلف آموزشي ،توليد ،پوشاك،

قرن گذشته به شمار ميرود .مولين ( )1983براي اولين بار از

كفش ،لوازم و تجهيزات ورزشي ،ساخت اماكن ورزشي ،شبكههاي

ورزش بهعنوان يك صنعت ياد كرد .از نظر او هرگونه فعاليت

اطالعرساني و رسانههاي مختلف ،به خوبي نمايان ميشود .تأثير

ورزشي آماتور و حرفهاي كه موجبات افزايش ارزش افزوده كاال

مثبت بر صادرات و واردات از ديگر فوايد اقتصادي ورزش است .تأثير

و خدمات ورزشي را فراهم كند ،صنعت ورزش محسوب ميشود.

اين صنعت بر مبادالت خارجي كشورها موجب شده تا سهم آن از

پيتز ،فيلدينگ و مايلر در تاييد تعريف مولين همه محصوالت،

مجموع تجارت جهاني به  2/5درصد برسد.

كاالها ،خدمات ،اماكن و افراد مرتبط با ورزش را اجزاي صنعت

جذب گردشگر نيز ،يكي از سياستهاي دولتها براي كسب

ورزش معرفي ميكنند .در جاي ديگر پيتز و استاتلر ( )1996در

درآمد است كه امروزه اهميت خاصي يافته است و سهم آن از

رابطه با تعريف صنعت ورزش بر بازارهاي مرتبط با ورزش ،آمادگي

توليد ناخالص ملي جهاني 12 ،درصد است.

جسماني و تفريحات سالم تاكيد دارند.

ورزش نقش بسزايي در جذب گردشگر دارد و مسافرتهاي ورزشي

در مجموع ميتوان صنعت ورزش را مجموعه فعاليتهاي مرتبط

يكي از متداولترين عوامل جذب گردشگر به شمار ميروند .اين

با توليد و بازاريابي كاالها و خدمات ورزشي دانست كه در ارتقاي

سفرها كه براي تماشاي بازيها يا فعاليتهاي ورزشي و تفريحي

ارزش افزوده نقش داشته باشند .پاركز و همكاران ( ،)2006اجزاي

انجام ميشود و موجبات رشد مشاغلي مانند هتلداري ،حمل و

صنعت ورزش را براساس نوع فرآورده مرتبط با آنها به سه دسته

نقل ،رستورانداري ،خريد از مغازهها و رونق اقتصادي را در نيز پي

تقسيم كردهاند .اين سه گروه شامل عملكرد ورزشي ،توليدات

دارد و به اقتصاد كشورها كمك ميكنند .گردشگري ورزشي  4تا

ورزشي و توسعه ورزشي ميشوند .داير ملور ،ميستيليس و مولز

 6درصد توليد ناخالص داخلي صنعت گردشگري را در كشورهاي
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صنعت ورزش

صنعتي تشكيل ميدهد .ورزش به دليل جاذبههاي خود ،سهم
قابل مالحظهاي از فعاليتهاي رسانهاي را نيز به خود اختصاص
داده و از اين طريق نيز در ايجاد شغل نقش دارد و درآمدهاي

پيشنهادات مركز پژوهشهاي مجلس شوراي

اسالمي ،براي استفاده از پتانسيلهاي صنعت ورزش
در توسعه اقتصادي

فراواني از طريق پوششهاي تلويزيوني به خصوص در هنگام

1ـ با توجه به توانمنديهاي كشور در زمينه توليدات و صادرات

برگزاري مسابقات مهم مانند جام جهاني فوتبال يا بازيهاي

وسايل و تجهيزات ورزشي ،توجه بيشتر به اين بخش با ايجاد

المپيك نصيب كشورها ميشود.

تسهيالت ،بازاريابي و تبليغات مناسب ضروري است .در اين صورت

بنگاههاي تبليغاتي جهان نيز از صنعت ورزش بهرهمند شده و

عالوه بر خودكفايي و جلوگيري از خروج ارز ،امكان ارزآوري فراهم

بسياري از شركتها و موسسههاي بزرگ ،كه تبليغات جزء اصلي

شده و باعث رونق اقتصادي خواهد شد .براي اين منظور ضروري

بازاريابي آنها است و نقش كليدي در درآمد آنها دارد ،ميادين

است كه موضوع از اولويتهاي ،سياستهاي دستگاههاي اجرايي

ورزشي را يكي از مكانهاي مناسب براي تبليغات ميدانند ،اين

ذيربط باشد و در قوانين و برنامههاي پنج ساله و قوانين بودجه،

چرخش و توجه ،رشد در صنايع مربوط به تبليغات ،به ويژه در

مراجع مسئول ،آن را مورد تأكيد قرار دهند.

حوزهي تبليغات الكترونيك را در پي داشته است.
جذابيتهاي پيدا و پنهان ناشي از اين تحوالت موجب برانگيختن

2ـ روند رو به رشد هزينههاي خانوار در امر ورزش كه ناشي از

احساسات و به وجود آوردن گرايشهاي خاص در بين تمام

گرايش مردم به ورزش است ،فرصتي مناسب براي برنامهريزيهاي

مجامع نسبت به رويدادهاي ورزشي شده و امروز ،رشته و تيمهاي

صحيح و فرهنگسازي بيشتر براي سرمايهگذاري در ورزش

ورزشي نيز براي توسعه ،گسترش و باال بردن كيفيت خود و به

محسوب ميشود و براي اين منظور ضروري است مشوقهاي

دست آوردن مقامهاي قهرماني نيازمند توسعه بنگاههاي اقتصادي

قانوني الزم براي جذب بخش خصوصي در امور مختلف ورزشي از

هستند .زير ساختهاي اصلي صنعت ورزش را باشگاهها تشكيل

قبيل توليد ،صادرات ،خدمات و غيره فراهم شود .در اين صورت از

ميدهند كه به مثابه كارخانههاي توليدي و بنگاههاي اقتصادي

فشار مالي دولت نيز به دليل رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي

عمل ميكنند .آنها با بهرهگيري از تجهيزات و امكانات نيروي

كاسته ميشود.

انساني ماهر و متخصص و دانش فني و فناوري روز از ورزش و
سرگرمي ،صنعتي پولساز ساختهاند.

3ـ تدوين و تبيين نظام باشگاهداري ورزشي با چشمانداز

در نهايت از آنجا كه افزايش درآمد ،كاهش بيكاري و ارتقاي سهم

برنامههاي ميان مدت و با هدف واگذاري كامل باشگاهها به بخش

تجارت ،از جمله مهمترين سياستهاي اقتصادي هر كشور به

خصوصي بدون تصديگري بخش دولتي و صرفاً با نظارتي دولت،

شمار ميآيد ،شناخت ظرفيتهاي موجود در بخشهاي مختلف

امري ضروري تلقي ميشود كه متأسفانه تاكنون نه تنها مغفول

اقتصادي و از جمله صنعت ورزش جزء ضروريتهاي اساسي

مانده ،بلكه همواره اتصال آن به دولت بيشتر شده است.

است و در ايران نيز نگاه به ورزش نبايد صرفاً نگاهي ورزشي و
تفريحي باشد ،بلكه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد و با توجه به

4ـ اعطاي وام با حداقل نرخ سود و با زمان بازپرداخت بلندمدت به

توانمنديهاي بالقوه و بالفعل اقتصادي كشور ،به بهترين صورت

باشگاههاي خصوصي و البته در قبال برنامهي نظاممند و اجرايي،

از آن براي توسعه اقتصادي استفاده كرد.

در بازهي زماني مشخص ،باعث ايجاد رقابت و انگيزه درآمدزايي
باشگاهها شده ،رشد اقتصادي را به همراه خواهد داشت.
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جايگاه درآمدهاي ورزش در اقتصاد جهاني

5ـ ايجاد امنيت سرمايهگذاري بخش خصوصي ،در توريسم و

• تأثيرات اجتماعي و كاهش هزينههاي تحميلي (درماني،

گردشگري ورزشي ،با رعايت سهم دولت از فعاليت بخشهاي

اصالح و تربيت بزهكاران و)...

مربوط در قالب عوارض قانوني و متعارف ضروري است.

تحقيقات متعدد در سراسر جهان نشان داده است كه با افزايش
فعاليتهاي جسمي و تفريح سالم ،هزينههاي درماني در جامعه

6ـ بررسي و ايجاد نظام ساختار و بازاريابي توسعه اقتصادي ورزشي

كاهش مييابد .يكي از عوامل بازدارندهي رشد اقتصاد خانواده و

در توليتهاي تربيتبدني و ورزش از قبيل سازمان تربيتبدني و

جامعه ،باال رفتن هزينههاي درماني است.

غيره در چارت سازماني و تشكيالتي بهعنوان معاونت ،اداره كل و

صرف نظر از تأثيرات مثبت ورزش بر سالمت جسمي جامعه

غيره در دستور كار قرار گيرد.

حضور در اماكن سالم ورزشي و گردهماييهاي اجتماعي عالوه
بر پركردن اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه ،مانع گرايش آنها به

7ـ ايجاد تحول اجرايي و تضمينشده در برنامههاي سازماني به

رفتارهاي ناهنجار و خالف شئون جامعه شده و بالطبع هزينههاي

منظور رشد و توسعه ورزش قهرماني و حرفهاي كه درآمدزا هستند

باالي اصالح و تربيت ،بازپروري و جلوگيري از جرم و بزهكاري را

و با استفاده از زيرساختهاي مربوط از جمله ورزش همگاني كه

كاهش ميدهد.

ابعاد مختلف امكان بسط و توسعه دارند.
• ورزش حرفهاي ( درآمد ورزشكاران ،باشگاهها و) ...
 8ـ فراهم كردن زمينه حضور باشگاههاي مختلف ورزشي در بورس

باشگاهها و نهادهاي ورزشي ،ساالنه ميلياردها دالر بهعنوان

به منظور بهرهگيري از مزاياي سهامداري و رشد اقتصادي بخش

مبلغ قراردادهاي ورزشكاران حرفهاي پرداخت ميكنند .درآمد

غيردولتي مطابق اصل چهل و چهارم قانون اساسي ضرورت دارد.

باشگاهها از به خدمت گرفتن ورزشكاران حرفهاي و كسب درآمد
از تبليغات ،پرداختهاي هواداران ،فروش كاالها و همچنين سهم

جايگاه درآمدهاي ورزش در اقتصاد جهاني

دريافتي از فروش بليط رويدادهاي ورزشي رقمي نجومي است.

همانطور كه گفته شد ،كاركرد ورزش ديگر تنها ،تضمين سالمت

• تبليغات و جذب حاميان ورزشي

جسمي و رواني فرد و جامعه نيست و امروز تبديل به صنعتي

جذابيت ورزش و رويدادهاي ورزشي براي عموم مردم در سراسر

موثر در اقتصاد شده و نقش به سزايي در درآمدزايي دارد .اقتصاد

جهان باعث شده تا ورزش بهعنوان يك هدف تبليغاتي مورد توجه

بهعنوان يكي از اركان و اهداف كليه رويدادهاي ورزشي ،در

قرار گيرد و نهادهاي بسياري بهعنوان حامي مالي رويدادهاي

چگونگي ،كميت و كيفيت اين رويدادها نقش مهمي ايفا ميكند.

مختلف ظاهر شوند و از اين موقعيت براي شناساندن محصوالت

جنبه اقتصادي ورزش به گونهاي پررنگ شده است كه كشورهاي

و آرم شركتهاي تجارتي خود استفاده كنند .جذب حاميان مالي

مختلف براي كسب درآمدهاي حاصله از ورزش با هم به رقابت

ورزشي ،يكي از دستاوردهاي بزرگ رويدادهاي ورزشي است و

ميپردازند .اگر بخواهيم اقتصاد ورزش را در سطح ملي و فراملي

بهعنوان يكي از مهمترين منابع درآمدي بخش ورزش به حساب

بررسي كنيم ميتوانيم دستهبنديهاي زير را مد نظر قرار دهيم:

ميآيد و بعد از پخش تلويزيوني كه سهم  50درصدي از درآمدها
را دارد ،با اختصاص سهم  36درصدي در رتبه دوم قرار ميگيرد.
در دهههاي گذشته ،مديران بنگاههاي اقتصادي به اهميت
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فوقالعاده تبليغ با بهرهگيري از محبوبيت رشتههاي ورزشي پي

• رشد كارخانجات و توليدات ورزشي و صنايع مرتبط

برده و با استفاده از مشاوران و كارشناسان بازاريابي و تبليغ و به

ورزش نيز مانند هر فعاليت ديگر به تجهيزات و ملزومات خاص

كارگيري روشهاي مناسب و ابزارهاي رسانهاي در فضاي جامعه

خود نياز دارد و كارخانجات ورزشي براي تامين بخشي از اين نياز

ورزشي ،توانستهاند قضاوت ،نگرش ،برداشت ،تصور و عقايد مردم

در اين بخش سرمايهگذاري ميكنند .عالوه بر اشتغالزا بودن ،اين

را نسبت به بنگاه ،كاال يا خدمات مورد نظرشان تحت تأثير قرار

كارخانجات ساالنه مبلغ قابل توجهي به اقتصاد داخلي و صادرات

داده و فرآيند كلي رفتار و اعمال عمومي را متناسب با اهداف و

كمك ميكنند و صاحبان صنايع نيز درآمد مطلوبي از آن كسب

مزاياي مورد نظرشان سازماندهي كنند.

ميكنند.

برخي از شركتهاي تجاري مانند آديداس ،كوكاكوال ،جيويسي
و مستركارت كه داراي دو دهه سابقه حمايت و پشتيباني مالي در

• توسعه زيرساختها و اماكن ورزشي ،خدماتي و رفاهي

ورزش هستند با پرداخت مبالغي به فدراسيونهاي بينالمللي يا

(ورزشگاه ،هتل ،رستوران و)...

تيمهاي محبوب و مطرح در سطح جهان ،از مزاياي بينظير تبليغات

توسعه ورزش مستلزم توسعه زيرساختها و تامين نياز فضاهاي

در مسابقات برخوردار ميشوند .براي مثال هزينه تبليغات شركت

ورزشي ،هتلها ،رستوران و فضاهاي خدماتي است؛ سرمايهگذاري

توليدي وسايل ورزشي نايك در مسابقات فوتبال جام جهاني 2002

در اين زمينه از سوي دولت يا بخش خصوصي در يك دوره زماني

معادل  100ميليون دالر و آديداس  44ميليون دالر بوده است.

مناسب عالوه بر بازگشت سرمايه ،سودفراواني را براي سرمايهگذار

تيم فوتبال برزيل با انعقاد يك قرارداد  10ساله به مبلغ 182/25

به همراه خواهد داشت .سود حاصله از محل تبليغات ،برگزاري

ميليون يورو با شركت نايك در سال  1996متعهد شده است كه

مسابقات و رويدادهاي ورزشي ،اجاره و فروش فضاهاي خدماتي و

در مسابقات خود ،پيراهن توليدي اين شركت را بپوشد.

رفاهي و  ...تأمين ميشود.

ورزش و به خصوص ورزش حرفهاي بهعنوان فرصتي مناسب براي
تبليغ هر نوع كاال و خدمات همواره مورد توجه ،توليدكنندگان

• اثر مثبت بر صادرات و واردات

كاال و خدمات است .مبالغ هنگفت پرداختي به ورزشكاران و

از ديگر فوايد اقتصادي مستقيم ورزش ،تأثير اين صنعت بر

باشگاههاي ورزشي عالوه بر پويا نمودن صنعت ورزش نقش مهمي

مبادالت خارجي كشورها است .سهم اين صنعت از تجارت جهاني

در رونق بازار دارد.

 2/5درصد است .اقتصاد رو به رشد كشورهايي مانند آمريكا

اين درآمدها ،از طريق فروش امتياز زمان پخش راديو و تلويزيوني

شرايط بسيار خوبي را براي صنعت و تجارت ورزشي ايجاد كرده

مسابقات ورزشي ،درج تبليغ بروي لباسهاي ورزشي و مكان

است .هرچند واردات و صادرات كاالهاي ورزشي سهم ناچيز 0/04

مسابقات ،حضور ورزشكاران در فضاها و رويدادهاي اجتماعي،

تا  0/2درصد از توليد ناخالص داخلي كشورها را به خود اختصاص

تبليغ كاال و غيره نصيب بخش ورزش و باشگاههاي ورزشي ميشود.

ميدهد .ميزان مبادالت بينالمللي كاالهاي ورزشي هر كشور با

بهعنوان مثال بانك باركلي انگلستان ،با پرداخت ،مبلغ 400

ميزان توسعه ورزش و صنعت آن كشور تناسب دارد .مطالعات

ميليون دالر براي ثبت نامش برروي تابلوي استاديوم ورزشي

انجام شده در سال  1990حاكي از آن است كه بزرگترين بازار

 ،Arenaبراي مدت بيست سال ،ركورد جديدي را در زمينهي

تجهيزات ورزشي جهان با  37/537ميلياد دالر مختص كشور

هزينهي تبليغات ثبت كرده است.

آمريكاست .همچنين ارزش جهاني تجهيزات ورزشي در سال
 1997حدود  90ميليارد دالر تخمين زده شده است كه نسبت به
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سال  1996حدود  5درصد رشد داشته است 10 .كشور پيشرفته

کشورهای توسعه یافته و مترقی اهمیت دارد که برای به دست

بيش از  80درصد بازارجهاني و  75درصد تجارت بينالمللي اين

آوردن میزبانی رقابتهای بینالمللی نظیر المپیک ،جامهاي

صنعت را از آن خود كردهاند؛ نمودار شماره  2سهم كشورهاي

جهانی به راهها و روشهاي گوناگوني متوسل میشوند.

مختلف را از بازار تجهيزات ورزشي نشان ميدهد.

با برگزاری مسابقات مختلف ،جمعيت فراواني اعم از ورزشكار و

نمودار  -2سهم نقاط مختلف جهان از بازار تجهيزات

تماشاچي و طرفدار به كشور ميزبان سفر ميكنند كه اين حضور و
سفر با مزاياي اقتصادي همراه خواهد بود .از ديگر مزاياي ميزباني
چنين رقابتهايي آشنايي اين جميت عظيم با كشور و جاذبههاي
توريستي و فرهنگي آن است كه بالطبع نقش موثري در جذب
گردشگر بيشتر به آن كشور دارد.
کشورهاي اسپانيا ،استراليا ،آمريکا و فرانسه ،ازجمله كشورهاي

ساير مناطق

كانادا

ژاپن

اروپا

آمريكا

موفق در حوزه گردشگري ورزشي هستند ،در آسيا نيز كشورهايي
مانند امارات و ترکيه حضور در اين عرصه را تجربه كرده و البته

همچنين ميزان اثرگذاري ميزباني مسابقات و رويدادهاي بزرگ

در همين زمان کوتاه ،نيز درآمدهاي خوبي داشتهاند .تركيه با

ورزشي بر جايگاه و افزايش سهم كشورها در تجارت جهاني امري

سرمايهگذاري در زمينه ايجاد اردوگاههاي ورزشي ،به مقصد

بديهي است .كشورهايي كه ميزباني المپيك را به دست آوردهاند،

خوبي براي برپايي اردوهاي تيمهاي ورزشي تبديل شده است.

معموال ،رشد  30درصدي را در تجارت خود تجربه كردهاند .اين

مسابقات جام جهاني فرانسه ،موجب آن شد كه درآمد صنعت

رشد و تأثير كالن ،نقش مهمي در جبران هزينههاي فراوان توسعه

گردشگري اين كشور ،نسبت به مدت مشابه در سالهاي گذشته،

و آمادهسازي زيرساختها و ميزباني اين رويدادهاي بزرگ دارد.

 4ميليارد دالر افزايش يابد .همچنين ساليانه حدود  300هزار نفر

ظاهرا ميزباني چنين رويدادهايي ،تا حدودي مشابه آزادسازي

گردشگر براي ديدن بازي ستارگان فوتبال محبوب خود به شهر

تجارت است .پيوستن پكن به سازمان تجارت جهاني ،تنها دو ماه

منچستر انگلستان مسافرت ميكنند .مطالعات انجام شده حاكي

پس از واگذاري حق ميزباني بازيهاي المپيك تابستاني به پكن،

از آن است كه گردشگري ورزشي المپيك سيدني نيز تأثيري 6/1

در جوالي  ،2001و رسميت بخشيدن به تعهدش براي آزادسازي

ميليارد دالري بر اقتصاد اين كشور داشته است.

تجارت ،نمونهاي بارزي از اين فرآيند است.

گردشگري ورزشي در كشورهاي صنعتي بين يك تا دو درصد
توليد ناخالص داخلي ،و چهار تا شش درصد توليد ناخالص

• توسعه صنعت گردشگري

داخلي صنعت گردشگري اين كشورها را به خود اختصاص داده

بر اساس اطالعات موجود ،درآمد ساالنه کشورهای پیشرفته جهان

است .براساس گزارش سازمان جهاني جهانگردي ( )WTOرشد

از محل توریسم ورزشی ،در مجموع رقم قابل مالحظهاي بالغ بر

گردشگري جهاني  4/3درصد در سال اعالم شده است كه با

20میلیارد دالر است.

احتساب اين رشد در سال  2020درآمد حاصل از گردشگردي،

برگزاری تورنمنتهای ورزشی سطح باال و بینالمللی ،تحوالت

تريليون دالري ميشود ،و با توجه به اينكه رشد ساالنه

عظیم اقتصادی ،ورزشی ،فرهنگی و اجتماعی را برای کشور

گردشگري ورزشي ،ده درصد اعالم شده است ،ميتوان نتيجه

میزبان به ارمغان ميآورد .این موضوع به اندازهاي برای دولتمردان

گرفت كه كشورهايي كه در زمينهي جذب گردشگر ورزشي با
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ايجاد امكانات الزم برنامهريزي ميكنند ،چه سودي را نصيب

كم نظیری در سطح جهان است كه هر چهار سال یكبار اتفاق

بخش ورزش و اقتصاد خود ميسازند.

افتاده و تحوالت عظیمی در همه ابعاد سیاسی ،اقتصادی،

در ايران نيز ميتوان با استفاده از پتانسيلهاي موجود شرايط

اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی میان كشورها ایجاد میكند .عالوه

و فضاي مناسب را براي بهرهمندي فراهم كرد .ايران به دليل

بر این مسابقات بینالمللی كه در دوره خاص و محدوده زمانی

داشتن آب و هواي متنوع ميتواند ،با عملكردي مشابه تركيه و

مشخصي انجام میشود ،امروزه مسوولین و برنامهریزان ورزشی

ايجاد زيرساختهاي الزم به يكي از گزينههاي اصلي باشگاهها و

تالش ميكنند تا با توجه به تخصصي شدن رشتههاي ورزشي ،با

تيمهاي كشورهاي آسيايي و اروپايي ،بهعنوان مكاني مناسب براي

شناسايي ظرفيتهاي موجود كشورشان و همچنين استعدادها و

برگزاري اردوهاي ورزشي و آمادهسازي تبديل شود.

پتانسیلهای موجود ،با سرمايهگذاري بر روي يك رشتهي ورزشي

برای درک اهمیت گردشگري ورزشی بهتر است مثالی در خصوص

و قهرمانپروري در آن رشتهي خاص را تقويت كنند و اقدام

ايران بزنیم .فرض کنیم قرار است یک تورنمنت بینالمللی ورزشی

به احداث مراكز ورزشی با محوریت یك یا چند رشته ورزشی

در ایران برگزار شود .اگر قرار باشد در این تورنمنت  16تیم شرکت

خاص مینمایند و خود را بهعنوان محلي مناسب و تاحدودي

داشته باشند و برای هر تیم تنها  10هزار نفر تماشاچی متصور

انحصاري ،براي برپايي اردوها و برگزاري مسابقههاي اين رشتهها

شود ،بیش از  150هزار نفر وارد كشور میشوند تا بازیهای این

به فدراسيونهاي جهاني و كشورهاي مختلف معرفي ميكنند.

تورنمنت فرضی را از نزدیک تماشا کنند .آنها با ورودشان به ایران

مثال كشور كره ،مسابقات ویژهاي را در حوزهي ورزشهای

اگر روزی تنها  100دالر هزینه کنند و مدت این تورنمنت فرضی

رزمی خصوصاً تكواندو برگزار میكند و از این راه هر ساله در

 30روز باشد ،چیزی بیش از  450میلیون دالر درآمد نصیب

آمد سرشاری را نصیب كشور خود میكند .چراكه این عواید تنها

کشورمان خواهد شد و این البته تنها بخش کوچکی از درآمدهای

معطوف به برگزاری مسابقات نبوده و عرصههای ديگر اقتصادي،

اقتصادی ناشی از یک تورنمنت بینالمللی ساده و کوچک است

تجاري ،گردشگري و حتي آموزش فنون و تربیت مربی و نهایتا

كه البته با مزاياي فراوان ديگري همراه است.

تربیت ورزشكار را نيز در بر میگیرد .كشورهایی كه به لحاظ

برگزاري مسابقات و سود اقتصادي
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شرایط اقلیمی براي ورزشهای زمستانی نظیر اسكی ،هاكی و
نظایر آنها مناسب هستند ،با ایجاد تاسیسات زیربنایی توانستهاند

برگزاری انواع مسابقات جهانی ،ملی ،منطقهای انگیزهای قوی

جايگاه قابلتوجهي در درآمد سرانه ملی به دست بياورند .شاید

برای حضور و شركت مردم در محل برگزاری مسابقات است.

بهترین نمونه در این مورد كشورهای كوهستانی اروپای مركزی،

جامجهانی فوتبال كه هر چهار سال يك بار در یكی از كشورها

نظیر سویس و اتریش باشند.

برگزار میشود ،نمونهي گویای این واقعيت است .در اين مسابقات

در نگاه كالن كشورهاي توسعه يافته براي برگزاري مسابقات و

كشورهای میزبان از چندین سال قبل با برنامهریزیهای جامع

رويدادهاي مهم ورزشي در كشورشان برنامهريزي گستردهاي در

و كالن ،تأسیسات زیربنایی و روبنایی كشور خود را بهينهسازي

زمينههاي مختلف به خصوص در بخش اقتصادي انجام ميدهند.

و افزايش ميدهند ،تمام مراحل اين جنبش با اقدامات دولتي

كارشناسان و برنامهريزان اقتصادي يك كشور با برآورد اينكه از

همگام و همراه هستند.

زمان اعالم واگذاري ميزباني تا زمان برگزاري مسابقات ،اقتصاد

المپیك نه تنها بهعنوان یك اجتماع ورزشی براي برگزاري

كشور باچه فراز و فرودهايي همراه است ،افق و دورنماي رشد

مسابقات در رشتههای مختلف مطرح است بلكه واقعه عظیم و

سرمايهگذاري و اقتصادي را پيشبيني ميكنند و براساس اين

سود اقتصادي مسابقات ورزشي

پيشبينيها برنامهريزيهاي مربوط و آمادهسازي زيرساختها

نمود كه تحليلگران اقتصادي و برنامهريزان ،كوچكترين فرصتها

صورت ميگيرد .بهعنوان مثال ميتوان به جام جهاني فوتبال

را تحليل و ارزيابي كردند و پيشبينيهاي الزم در تمام زمينهها

 2006آلمان و المپيك  2008چين و نمونههاي ديگري اشاره

انجام شده بود.

جام جهاني فوتبال  2006آلمان

مسووالن کشور آلمان پس از موفقيت در كسب ميزباني

يورو برآورد شده است.

اين مسابقات ،براساس پيشبينيهاي تحليلگران اقتصادي،
ميدانستند كه برگزاري اين مسابقات ميتواند ،اقتصاد کشور

المپيك  2008چين ( پكن )

بعد از پایان یافتن مسابقات المپیک در یونان ،وان کیشانگ،

را با جهش بزرگي مواجه سازد و موقعيت اقتصادي آلمان را

شهردار پکن پرچم المپیک را از دستان ژاکوس راژ رئیس

تحکيم بخشد .بر اساس محاسبات کارشناسان ،درآمد حاصل

کمیته بین المللی المپیک پذیرفت و پکن بهعنوان میزبان

از اين بازيها ميتوانست تا 0/5درصد بر رشد درآمد ناخالص

بعدی مسابقات المپیک انتخاب شد .با این کار نمادین توجه

ملي آلمان بيفزايد ،اين رقم معادل  3ميليارد يورو ميشد.

جهان به چین جلب شد و تحوالت اقتصادی و صنعتی

فرانتس بکن باوئر ستاره فوتبال آلمان و رئيس کميته

این سرزمین بیش از پيش زیر ذرهبین قرار گرفت .زیرا

برگزاري جام جهاني اظهار كرده بود كه براساس برآورد

چین اولین کشور در حال توسعه آسیایی بود که میزبانی

وزارت اقتصاد و دارايي آلمان ،سود اين بازيها در اقتصاد

بازیهای المپیک را بر عهده داشت .بدون شک آماده کردن

آلمان حدود  10ميليارد يورو خواهد بود .اينها فقط منافع

زمینه برای این میزبانی هزینههای گزافی را به سرمايهي

اقتصادي هستند كه نصيب كشور ميشود ،و نبايد فراموش

مالي كشور چين تحميل كرد ،اما حتي با وجود اين هزينهها

کرد که از طريق اين بازيها چهره آلمان نيز بهبود مييابد.

برگزاري مسابقات برای کشور چین با سود فراوان همراه بود.

کارشناسان برآورد كردند كه گردشگران خارجي در اين
مدت يک ميليارد يورو در آلمان خرج کنند .از سوي ديگر
مردم عادي نيز آماده بودند تا اتاقهاي خود را در اختيار

تاثیر المپیک بر اقتصاد میزبان

دانگ یاپینگ ،یکی از اعضای کمیته المپیک چین بعد

گردشگران بگذارند چون هتلها و مكانهاي پيشبيني شده

از اینکه پرچم المپیک به دست شهردار پکن به اهتراز

توان پذيرايي از همه گردشگران را نداشت .به اين ترتيب در

درآمد گفت« :بازیهای المپیک نه تنها بر زندگي حرفهاي

بخش خرد نيز ،برپايي اين مسابقات با سود اقتصادي براي

ورزشکاران تاثير دارد ،بلكه تاثيري مشابه بر وضعیت

خانوارها همراه بود.

اقتصادی کشور میزبان و زندگی تکتک ساکنان آن

برپايي جام جهاني  2006آلمان ميليونها توريست و هوادار

سرزمین دارد».

را راهي اين كشور کرد كه اين امر سودي معادل 2/86

در سال  ۲۰۰۱میالدی بعد از اینکه چین بهعنوان بيست

ميليارد يورو نصيب اين كشور كرد .تاثير مثبت اقتصادي اين

و نهمین میزبان بازیهای المپیک انتخاب شد ،سخنگوی

ميزبانی تا سال  2008به طور ناخالص حدود  3/88ميليارد

مرکز مطالعات آماری چین پیشبینی کرد كه تاثیر برگزاری
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بازیهای المپیک بر رشد اقتصادی شهر پکن بیشتر از دو

سرمایهگذاریهای انجام شده سبب شد تا هزینههای این

درصد خواهد بود .به عبارت دقیقتر در صورتی که تولید

کشور در توسعه بخش عمران ،مخابرات ،ارتباطات ،پست،

ناخالص داخلی شهر پکن را جداگانه محاسبه کنیم این شهر

توریسم و تهیه غذا افزایش یابد و به نتیجه مطلوب هم

در فاصله سالهای  ۲۰۰۱تا سال  ۲۰۰۸میالدی ساالنه با

برسد .به هر حال با کمک تمامی شرکتهای حاضر در

رشدي بیش از دو درصد در تولید ناخالص داخلی روبهرو

جلسه و با همکاری دولت چین این کشور میلیاردها دالر

بوده است .به اين ترتيب ،براساس پيشبينيها پکن انتظار

سرمایه خارجی و داخلی جذب کرد و توانست سیر تحول

داشت بتواند  ۶۴درصد مبلغ سرمایهگذاریهایي را كه پیش

خود را از یک اقتصاد در حال توسعه آسیایی و با خیل عظیم

از برگزاری بازیها در این کشور انجام ميشود ،صرف توسعه

فقرا به کشوری در حال توسعه و در آستانه صنعتی شدن

و تقویت زیرساختها كند.

تسریع کند .روندي كه به ارتقا و رشد استاندارهای زندگی

در آن زمان پیشبینی شد مجموع هزینههای سرمایهگذاری

مردم و درآمد آنها منجر شده است.

و مصرفی شهر پکن ،برای این میزبانی برابر با  ۳هزار میلیارد
یوان است ،كه البته در نهايت رقم سرمايهگذاري بيش از
ميزان پيشبيني شده بود .سخنگوی کمیته مسابقات

آفريقاي جنوبي عالوه بر بهرهمندي از بسترهاي مناسب

المپیک چین نیز برگزاری این مسابقات در چین را عاملی

براي ميزباني اين رويداد عظيم ورزشي ،در عرصه اقتصاد

برای افزایش سطح اشتغال در کشور ،رشد هزینههای مصرفی

نيز آمادگي پذيرش تبعات اين رويداد را داشت ،بر اساس

و در نهایت افزایش سطح سرمایهگذاری داخلی و خارجی در

برآورد تحليلگران اقتصادي برگزاري رقابتهاي جام جهاني

شهر پکن و زیرساختهای بزرگ کشور ذکر کرد.

در آفريقاي جنوبي باعث تزريق  7/1ميليارد دالر داراييهاي

فرآيند جذب سرمايه
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جام جهاني فوتبال 2010آفريقاي جنوبي

خارجي به اقتصاد اين کشور شده است.
بر اساس پيشبينيها آفريقاي جنوبي به صورت مستقيم

از سال  ۲۰۰۱میالدی چین برای آماده کردن زیرساختهاي

و غيرمستقيم از برگزاري رقابتهاي جام جهاني  2010در

ضروري برای این میزبانی تمهيدات فراواني تدارك ديد كه

اين کشور سودبرد.

يكي از اين موارد دعوت از شركتهاي بزرگ جهان از قبیل

بزرگترين اقتصاد قاره آفريقا در پي برگزاري جام جهاني در

جنرال الکتریک ،نورتل نت ورکس ،بویینگ ،فولکس واگن،

اين کشور با افزايش حجم تجارت رونق هتلداري ،اجاره

ایست من کوداک و وال مارت بود .از میان شرکتهای

خودرو و فروش محصوالت مرتبط با جام جهاني در اين

بزرگ داخلی حاضر در این جلسه میتوان به لينوو و

کشور مواجه شد .به گزارش رويترز ،شرکت ويزا نيز اعالم

هاووي و در نهایت شرکت نفتی سینوپک اشاره کرد .تمام

کرد که خارجيهاي وارد شده به آفريقاي جنوبي در طول

شرکتکنندگان در جلسه به مشاركت در ساخت بخشی از

برگزاري رقابتهاي جام جهاني در اين کشور ميليونها

این کیک المپیک عالقهمند بودند و در قبال آن خواستار

دالر از طريق کارتهاي اعتباري اين شرکت در اين کشور

سهم از سود متناسب با سرمايهگذاري بودند.

آفريقايي خرج کردند.

سود اقتصادي مسابقات ورزشي

در زمان برگزاري مسابقات ،زماني كه هنوز قهرمان اين دوره

برآورد میشود جام جهانی حداقل  ۳۰میلیارد دالر درآمد

از مسابقات جام جهاني فوتبال مشخص نشده بود کارشناسان

مالیاتی مستقی م و ۱۰میلیارد دالر درآمد مالیاتی غیرمستقیم

اقتصادي پيشبينيهاي متعددي درباره اين مسابقات و اثر

برای دولت برزیل در پي داشته باشد .به گزارش مجله

اقتصادي آن بر كشورهاي درگير مسابقات داشتند كه از آن

اقتصادي فوربس ،پیشبینی میشود كه دست كم  ۶۰۰هزار

جمله ميتوان به اين پيشبيني كه كشور اسپانيا در صورت

توریست در جریان برگزاری رقابتها از برزیل بازدید كنند.

قهرماني در جام جهاني  ،2010ميتواند تا حدودي نسبت
به بهبود وضعيت اقتصادي خود اميدوار شود ،اشاره كرد.

المپيك زمستاني  2014سوشي روسيه

همچنين بر اساس اين پيشبيني ،قهرماني ميتوانست باعث

درآمدهاي حاصل از بازيهاي المپيک زمستاني سال 2014

بهبود نرخ اعتماد مصرفکنندگان محصوالت اسپانيايي شود.

در شهر سوچي روسيه ،بيش از  500ميليارد روبل برآورد

بخشهاي صنايع غذايي ،هتلداري و تجاري اسپانيا نيز از

شد .به گزارش خبرنگار ايسنا در آسياي ميانه ،يوگني

قهرماني اين کشور در جام جهاني  2010سود ميبردند.

موروايف معاون شهردار سوچي با اعالم اين مطلب افزود:

همچنين تحليلگران اقتصادي اعالم کرده بودند ،در صورتي

انتظار ميرود که در اين چارچوب بيش از سه هزار سرمايه

که هلند برنده بازي فينال جام جهاني  2010شود ،حدود

گذاري در اين شهر صورت گيرد.

سه ميليارد يورو به اقتصاد اين کشور کمک خواهد شد.

به گفته وي هم اکنون بسياري از صاحبان سرمايه در

جام جهاني فوتبال  2014برزيل

اروپا خواستار سرمايهگذاري در اين شهر به ويژه در زمينه
ساختمانسازي هستند .موروايف افزود :براي برآورد تقاضاي

براساس اعالم وزارت ورزش برزیل برگزاری رقابتهای جام

سيمان مرکز جديد التاسيس المپيک زمستاني ،2014

جهانی فوتبال در سال  ۲۰۱۴در این كشور باعث توسعه

چهار کارخانه سيمانسازي در نزديکي اين مرکز در حال

حجم مبادالت اقتصادي برزیل شده و برای این كشور بسیار

احداث است .به گفته معاون شهردار سوچي به احتمال زياد

سودآور خواهد بود .پیشبینی میشود برگزاری رقابتهای

شرکتهاي خصوصي بسياري به دنبال سرمايهگذاري در

جام جهانی  ۲۰۱۴در برزیل باعث شود اقتصاد این كشور

بخشهاي جهانگردي ،خدمات ،حملو نقل و غيره خواهند

آمریكای التین دست كم ،رشدي  ۷۰میلیارد دالري را

بود.
جدول درآمد كشورها از ميزباني بازيهاي المپيك

تجربه كند.
سرمایهگذاریهاي كالن بخشهای خصوصی و عمومی در

رديف

سال
برگزاري

كرد و افزایش فعالیتهای خدماتی در برزیل ،همراه با

1

2004

آتن

افزايش تقاضا در بازار این كشور باعث فعالتر شدن هرچه

2

2008

گوانگجو

5

3

2012

لندن

( 7پيشبيني)

زیرساختهای برزیل نیز به اقتصاد این كشور كمك خواهد

بیشتر اقتصاد برزیل ميشود .در این بین میزان مالیاتهای
دریافتی دولت برزیل نیز رشد ميكند.

محل برگزاري

درآمد حاصل شده
(ميليارد دالر)
4/19
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تحليل امكانات و زيرساختهاي ورزشي
ايران
با نگاهي به آمارها و نتايج برخي از مهمترين مسابقات و رويدادهاي
ورزشي منطقه و جهان و سهم ايران از ميزباني و همچنين
موفقيتهاي كسب شده از اين مسابقات ،ميتوان به سادگي
دريافت كه حوزه ورزش و گسترش صنعت و زيرساختهاي
ورزشي كشور توجه و اهميت فراواني را ميطلبد .توجه به سطح و
شدت اقدامات جهاني و سرمايهگذاري در اين بخش نشان ميدهد
كه ايران نيز براي بهرهمندي از اين موقعيت نيازمند تالش و
سرمايهگذاري بيشتر در امر ورزش است.
در اين قسمت آمار و اطالعات مربوط به امكانات ورزشي يا به

• ورزشهايي كه فضا و تجهيزات خاص نياز دارند

بيان ديگر زيرساختها ،تجهيزات و تأسيسات ورزشي است و از

ورزشهاي رزمي ،تنيس ،اسكواش ،اسكي ... ،از جمله ورزشهايي

ديدگاه توانايي شايستگي و تخصص مربيان ،تيمها و ورزشكاران

هستند كه نیازمند فضاها و تجهیزات خاصی هستند.

رشتههاي مختلف مورد بررسي قرار ميگيرد.

زيرساختها و امكانات ورزشي
با توجه به بررسيها و شاخصهاي بدست آمده از امكانات و اماكن
ورزشي كشور و نامتعادل بودن ميزان عرضه و تقاضاي فضا و
امكانات ورزشي در جامعه كه باال رفتن هزينههاي ورزشي و در
نتيجه حذف تدريجي ورزش از زندگي مردم را موجب ميشود ،نياز
به توسعه و گسترش اماكن ورزشي بيش از پيش احساس ميشود.
به طور كلي از نقطه نظر نياز ورزشها به زيرساخت و تجهيزات
خاص ورزشي ميتوان آنها را به دو گروه زير تقسيم كرد:
در ادامه آمار ارايه شده از سوي شركت توسعه و نگهداري اماكن
• ورزشهايي كه فضا و تجهيزات خاص نياز ندارند

ورزشي كشور مورخ آبان ماه  1389آورده شده است.

ورزشهايي كه انجام آنها تقريباً در هر مكاني ميسر است و

همانگونه كه از جدولهای  1و  2دریافت ميشود در حال حاضر

احتياج به فضاي باز يا بستة خاصی ندارند و براي انجام آنها

سرانه فضاهاي ورزشي شهري  0/52مترمربع و سرانه فضاهاي

نيز به تجهيزات مخصوصي احتياج نداريم (مثل راهپيمايي،

ورزشي روستايي  0/56مترمربع است .سرانه فضاهاي ورزشي كل

شطرنج.)...،

كشور در بخش شهري و روستايي با اتمام كليه پروژههاي در حال
ساخت به  0/69مترمربع خواهد رسيد.
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جدول  .1مساحت و سرانه اماكن ورزشي شهري
وضعيت
امكانات كشور
تا پايان مهرماه
1389

تعداد اماكن

سرانه cm2

مساحت m2

جمعيت
شهري مهر
89

روباز

سرپوشيده

1

شهري موجود

50655042

3221

10411

7729535 19015437 13632

2

شهري در دست
احداث

50655042

390

1162

1552

1867631

5861769

3

شهري كل
كشور در صورت 50655042
تكميل پروژهها

3611

11573

9597166 23009575 15184

32606741

رديف

روباز

كل

سرپوشيده

3994138

كل

روباز

سرپوشيده

كل

26744972

3754

1526

5280

788

369

1157

4542

1895

6437

جدول  .2مساحت و سرانه اماكن ورزشي شهريو روستايي
رديف

1

وضعيت امكانات
كشور تا پايان
مهر  1389در
صورت تكميل
پروژهها

شهري كشور

كل كشور

روستايي كشور

جمعيت

تعداد

مساحت m2

سرانه
cm2

جمعيت

تعداد

مساحت m2

سرانه
cm2

جمعيت

تعداد

مساحت m2

سرانه
cm2

50655042

15184

32606741

6437

22109731

2896

17704560

8008

72764773

18080

50311301

6914

از سوي ديگر با وجود كمبودهاي موجود در بخش ورزش

ورزشي جديد توجه شود تا زمينهي برپايي مسابقات در سطحي

و استهالك امكانات مجموعههاي بزرگ و شاخص ورزشي

فراتر از سطح كشوري به آساني و باكيفيت مناسب ميسر شود و

كشور همچون مجموعه ورزشي آزادي ،مجموعه ورزشي شهيد

كشور از منافع آن بهرهمند شود.

شيرودي ،و ديگر مجموعههاي ورزشي در شهرهاي اصفهان،
تبريز و برآورده نشدن نيازهاي ورزشي حال كشور ،بايد عالوه بر
رسيدگي و بازسازي اماكن عنوان شده به ايجاد امكانات و اماكن

پتانسيلهاي جمعيتي ايران

ايران بهعنوان يكي از جوانترين كشورهاي دنيا پتانسيل كافي و
الزم براي گسترش و ارتقاء در سطح ورزش قهرماني و حرفهاي را
دارد .با وجود پيشرفتها ،كسب افتخارات ملي و رشد ورزش در
سطح آسيا و در برخي رشتهها در سطح جهاني ،از نيروي مستعد،
توانمند و جوان كشور به حد كافي بهرهبرداري نشده و براي كسب
درجات و رتبههای باالتر در سطح بين المللي هدايت صحيح صورت
نگرفته است .اين رشد در ورزش ملي با نيروي جوان كشور ،همخوان
نيست وبايد عالوه بر حفظ رتبههاي كسب شده ،براي باالبردن و
ارتقاء سطح ورزش در حد بينالمللي ،در زمينههاي مربوط از احداث

مجموعه ورزشي آزادي تهران

تجهيزات زيربنايي گرفته تا برگزاري مسابقات با كيفيت با تيمها و
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ورزشكاران مطرح ،سرمايهگذاريهاي الزم صورت گيرد.

توسط ورزشكاران ايران در بازيهاي آسيايي ،المپيك ،داخل

در نمودارهاي زير مقايسهاي از وضعيت مدالهاي كسب شده

سالن آسيايي و پارا المپيك ارايه شده است.

نمودار  -3تعداد مدالهاي كسب شده ايران در بازيهاي آسيايي
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سهم ايران از مسابقات مختلف

همانگونه كه در نمودارهاي فوق مالحظه ميشود ،بطور نسبي رشد

از آنجايي كه آموزش نقش بسيار مهمي در رشد و توسعه ورزش

ورزش كشور بيشتر در سطح آسيا بوده و براي حضور پررنگتر در

دارد ،به روز رساني اطالعات و به كارگيري مربيان به نام و آشنا در

سطح بينالمللی ،ورزش كشور توجه بسيار زيادي را ميطلبد .از

اين خصوص امري الزم مينمايد .همچنين ورود و خروج تيمهاي

جمله مواردي كه رشد و توسعه ورزش به آن وابسته است ،وجود

ورزشي به كشور و برگزاري بازيهاي دوستانه در باال بردن تجربه

زير ساختها ،تأسيسات و امكانات ورزشي است .همچنين با توجه

ورزشكاران و ارتقاء سطح ورزش حرفهاي نقش مؤثري در بهبود

به نقاط ضعف ورزش كشور به ويژه در سطح بينالمللي و خصوصاً

اين مسأله خواهد داشت ،كه اين نيز خود نيازمند بهرهمندي از

در كسب مدال ،ميتوان به ناكافي بودن آموزش در اين حوزه نيز

امكانات و تجهيزات مناسب و همچنين اعتماد به بازگشت سرمايهي

اشاره كرد.

هزينهي شده در امر ورزش است.
ل و ميزباني ايران
جداول مربوط به بازهاي المپيك،جهاني و آسيايي و سهم مدا 
جدول  .3بازيهاي المپيك و سهم مدالي ايران
محل برگزاري

تعداد مدال كسب
شده ايران

1

1972

مونيخ

3

2

1976

مونترال

2

3

1980

مسكو

-

4

1984

لوس آنجلس

-

5

1988

سئول

1

6

1992

بارسلونا

3

7

1996

آتالنتا

3

8

2000

سيدني

2004

آتن

2008

پكن

رديف سال برگزاري

9
10

جدول  .4بازيهاي پاراالمپيك و سهم مدالي ايران
رديف

سال برگزاري

محل برگزاري

تعداد مدال كسب
شده ايران

1

1988

كره جنوبي

8

2

1992

اسپانيا

4

3

1996

يونان

17

4

2000

استراليا

23

6

2004

يونان

23

14
چين
2008
6
بر اساس جدول فوق سهم مدال كسب شده ايران در شش دوره اخير
رقابتهاي پاراالمپيك  89مدال بوده است.
جدول .5بازيهاي جام جهاني فوتبال و حضور ايران
رديف

سال
برگزاري

محل برگزاري

حضور ايران

1

1974

آلمان غربي

-

2

1978

آرژانتين



4

3

1982

اسپانيا

-

4

1986

مكزيك

-

6

5

1990

ايتاليا

-

6

1994

آمريكا

-

7

1998

فرانسه



8

2002

كره جنوبي و ژاپن

-

9

2006

آلمان



10

2010

آفريقاي جنوبي

-

2

در  10دوره اخير بازيهاي المپيك ايران تنها موفق به كسب  24مدال در
رشتههاي مختلف ورزشي شده است .اين در حالي است كه تنها در المپيك
 2008پكن تعداد  740مدال توزيع شده است.
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جدول  .6بازيهاي آسيايي و سهم مدالي ايران

جدول .7فوتبال جام ملتهاي آسيا و مقام ايران

رديف

سال
برگزاري

محل برگزاري

تعداد مدال كسب
شده ايران

رديف

سال
برگزاري

محل برگزاري

رتبه ايران

1

1974

تهران

81

1

1976

تايلند

اول

2

1978

بانكوك

-

2

1980

كويت

سوم

3

1982

دهلي نو

12

3

1984

سنگاپور

چهارم

4

1986

سئول

22

4

1988

قطر

سوم

5

1990

پكن

18

5

1992

ژاپن

-

6

1994

هيروشيما

26

6

1996

امارات متحده عربي

سوم

7

1998

بانكوك

34

7

2000

لبنان

-

8

2002

بوسان

36

8

2004

چين

سوم

9

2006

دوحه

48

2007

-

10

2010

گوانگجو

59

مالزي ،اندونزي ،تايلند،
ويتنام

2011

قطر

-

شهر ورزشي :فضاي مناسب براي ورزش
بينالمللي
نخستين شهر فرودگاهي جمهوري اسالمي ايران بهعنوان يكي

10

كشورهاي همجوار ارزش و اهميت فوقالعادهي خواهد داشت .به
گونهاي كه ميتواند با كشورهاي حاشيه خليج فارس؛ كشورهاي
 ،CIS ،GCCپاكستان ،افغانستان ،عراق و دیگر کشورهای

از بزرگترين شهرهاي فرودگاهي منطقه ،وسعتي بالغ بر 14000

منطقه وارد رقابت جدي شود.

هكتار خواهد داشت .این شهرک بستر مناسبي براي توسعه و

شاخصههاي موجود در شهر فرودگاهي امام خميني (ره) آن را

گسترش همه جانبه فرهنگي ،اجتماعي ،صنعتي ،آموزشي و

بهعنوان بستري مناسب براي استقرار و شكلگيري شهر ورزشي

سرمايهگذاري داخلي و خارجي را براي كشور فراهم آورده است.

و توسعه ورزش كشور معرفي ميكند.

شهرك فرودگاهي  14000هكتاري كه مهمترين دروازه ورودي
بينالمللي كشور يعني فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) با
وسعتي بالغ بر  4000هكتار در آن قرار دارد ،به واسطهی نزديكي
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9

شهر فرودگاهي و تعامل با نيازهاي شهر
ورزشي

به پايتخت ،برخورداري از مسیرهای دسترسي آسان و قرارگيري

ايجاد شهر ورزشي در مجموعه شهر فرودگاهي امام خميني(ره)

در مسير شبكه ريلي و جادهاي كشوري ،داراي پتانسيلهاي

با وجود امكانات بسيار مناسبي كه براي آن ميتوان متصور شد،

بينظيري است كه ميتواند در صورت برنامهريزي صحيح آن

شرايط بسيار مناسبي را براي جامعه ورزش بوجود خواهد آورد

را به محيطی شاخص و بستري مناسب براي استقرار و توسعه

كه امكان برگزاري مسابقات بينالمللي و منطقهاي و كسب تجربه

كاربريهاي مختلف تبديل كند.

و افزايش آموزش از جمله اين موارد است.

از نظر موقعيت استراتژيك نيز ،اين منطقه به دليل قرارگيري در

استقرار شهر ورزشي در شهر فرودگاهي از جنبههاي مختلف قابل

مسير جادهابريشم و اهميتي كه در ترانزيت كاال دارد ،در ميان

توجيه و ارزيابي است كه در ادامه به برخي از آنها پرداخته شده است.

شهر ورزشي ـ شهرك فرودگاهي

مركزيت شهر تهران (پايتخت)

•افزايش درآمدزايي بخش حمل و نقل در حوزههاي هوايي،

تهران بهعنوان پايتخت سياسي و با بيش از  10ميليون نفر

جادهاي و ريلي و به خصوص مسافرتهاي هوايي بينالمللي به

جمعيت ساكن و همچنين موقعيت جغرافيايي مناسب و نزديكي

دليل جابجايي گردشگر ورزشي.

به عوارض طبيعي مختلف مانند كوه ،دريا ،كوير و درياچه،

•رونق بخشهاي تجاري ،رفاهي و خدماتي مجموعه شهر

دسترسي به شبكهي حمل و نقل هوايي ،ريلي ،جادهاي ارزش و

فرودگاهي به دليل استفاده مخاطبان بخشهاي ورزشي از اين

موقعيت استراتژيك مهمي در كشور دارد .پتانسيل و خصوصيات

امكانات مشترك موجود در داخل شهر فرودگاهي.

كالنشهر تهران امكان پويايي و بهرهبرداري بهينهتر از امكانات و
فضاي شهر ورزشي را به خوبي تامين ميكند.

همجواري با استانهاي مركزي ،قم ،قزوين و البرز
همجواري با چهار استان مهم كه از ديد صنعتي ،مذهبي ،ترانزيت

•استفاده از سرمايههاي بخش خصوصي در جهت احداث،
ادارة مجموعه و جلوگيري از خروج سرمايه از كشور.
•ايجاد بسترهاي مناسب براي درآمدزايي افراد حقيقي
•اشتغالزايي و فراهم آوردن فرصتهاي شغلي فراوان در
مجموعه

كاال و گردشگري (طبيعتگردان و زائرين بينالمللي) داراي

•هدايت پتانسيلهاي جامعه به سوي محيطهاي پويا ،مفيد

اهميت و نقش ويژهاي در كشور هستند ،موقعيت مكاني شهر

•سودآور بودن تمام بخشهاي مجموعه و در تمام زمينهها

فرودگاهي را از بعد اهميت استراتژيك ارتقاء ميدهد كه اين

•خودگردان بودن مجموعه با توجه به نوع فعاليت و

مساله خود به طبع بر عملكرد شهر ورزشي تأثيرات به سزايي
خواهد داشت.

همجواري با مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي
تصويب كاربري  1500هكتار از اراضي شهر فرودگاهي بهعنوان
منطقه آزاد تجاري و همچنين  2500هكتار بهعنوان منطقه ويژه
اقتصادي توسط مجلس شوراي اسالمي ،بستر مناسب براي تسهيل
سرمايهگذاري و جذب سرمايه بخش خصوصي را در منطقه فراهم
ميكند .با توجه به اين مهم ،سرمايهگذاري در بخش ورزش و

سرمايهگذاري
•مهيا ساختن امكاني براي ورزش و به تبع آن سالمت جسمي
جامعه
•باالبردن بهرهوري افراد جامعه با داشتن سالمت جسمی و
نشاط روانی
•پركردن اوقات فراغت افراد جامعه به خصوص جوانان و
كاهش هزينههاي اصالحي و درماني

جبران كمبودهاي ورزشي شهرهاي پيراموني

شهر ورزشي نيز به جهت فعاليت اقتصادي متنوع و گسترده

شاغلين در بخشهاي مختلف فرودگاه ،شهر فرودگاهي ،مسافرين

سرمايهگذاران داخلي و خارجي در اين حوزه ،بخش بزرگي را به

كاري ،تجاري و گردشگران جزو جمعيت ساكن و عبوري مجموعه

خود اختصاص خواهد داد .از سوي ديگر به دليل جذب گردشگر

به حساب ميآيند كه بخش عمدهای از جمعیت بهرهبردار از شهر

ورزشي و ساير بهرهبرداریهای داخلي و خارجي ،مجموعه شهر

ورزشي را تشکیل میدهند .در كنار اين گروه ،ورزشكاران حرفهاي

ورزشي بهعنوان بخشي از شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

و گردشگران ورزشي كه به دليل برگزاري مسابقات بينالمللي و

موجبات رونق و پويايي ساير بخشها را از نظر اقتصادي فراهم

رويدادهاي مهم ورزشي به همراه هيأتهاي همراه به مجموعه

میکند .در ادامه برخي از ثمرات اقتصادي و همچنين ديگر تبعات

ورزشي مراجعه ميكنند ،نیز جمعيت قابل مالحظهاي را به خود

اجراي طرح آورده شده است:

اختصاص ميدهند كه مخاطب امكانات اين شهر هستند.
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شهر ورزشي چند منظوره

از سوي ديگر پتانسيل و امكانات ورزشي ايجاد شده در شهر

استفاده از خدمات مشترك

ورزشي با توجه به موقعيت قرارگيري و همجواري با كالنشهر

امكانات خدماتي و رفاهي ،بخش عمدهاي از فضاي شهر ورزشي را

تهران ،شهر پرند و شهر آفتاب قابليت سرويسدهي و برآوردن

به خود اختصاص ميدهند .از آنجا كه اين امكانات در محدودهي

بخشي از نيازهاي ورزشي ساکنان اين شهرها را نيز دارد.

شهرك فرودگاهي قرار ميگيرند ،ميتواند به صورت مشترك با

همچنين اين مجموعه قابليت پشتيباني و سرويسدهي مناسب

ديگر كاربريهاي تعريف شده در شهرك فرودگاهي استفاده شود،

به مجموعههاي ورزشي موجود ،از قبيل مجموعه ورزشي آزادي،

صرفهي اقتصادي چنين شرايطي آشكار و مشهود است.

بزرگترين مجموعه ورزشي كشور ،را نیز دارد.

براي نمونه ميتوان به مورد هوشمند بودن فضاهاي كاربري

دسترسي آسان

ورزشي و استفاده از سيستمهاي هوشمند در راهبري و ادارهي
اين فضاها اشاره كرد .بهرهمندي از سيستمهاي هوشمند و

با توجه به موقعيت قرارگيري شهر فرودگاهي كه در بخشهاي قبل

همچنين ساير امكانات و خدمات هوشمند ،و شبكههاي ارتباطي

به آن پرداخته شد ،وجود شبكه ريلي ،جادهاي و هوايي و حمل و

جهاني نيازمند تجهيزات خاص و زيربنايي خود است كه با توجه

نقل آسان ،مسافر داخلي و بينالمللي پتانسيل الزم و كافي براي

ك فرودگاهي ،به آساني
به ضرورت تعريف چنين امكاناتي در شهر 

استقرار مجموعه شهر ورزشي را ايجاد ميكند و ميتواند مورد

امكان بهرهبرداري از اين امكانات و زيرساختها در شهر ورزشي

بهرهبرداري جمعيت داخلي و خارجي شهر فرودگاهي ،قرار بگيرد.

فراهم است و صرفه اقتصادي قابل توجهي از اين اشتراك حاصل

در فهرست ذيل ،قشر بهرهبرداران از امكانات شهر ورزشي آورده

ميشود و بستري مناسب براي توسعه و توجه به امر ورزش ملي

شده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،موقعيت قرارگيري و

و بينالمللي و بهرهمندي از مزاياي فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي

دسترسي آسان ،امكان بهرهبرداري طيف وسيعي را از امكانات

آن و گسترش روابط بينالمللي فراهم ميشود.

ورزشي فراهم ميكند.

شهر ورزشي چند منظوره

بهرهبرداران شهر ورزشي

يك شهر ورزشي ويژگيهايي دارد كه استقرار آن را در شهرك

ـ عموم مردم و خانوادهها

فرودگاهي توجيه ميكند كه از ميان موارد بسيار ميتوان به اين

ـ افراد حرفهاي در امور ورزشي

چند مورد اشاره كرد:

ـ افراد غيرحرفهاي و مبتديان ورزشي

• امكان فعاليت افراد حرفهاي و غيرحرفهاي در يك جا فراهم

ـ گردشگران داخلي

است.

ـ گردشگران خارجي

• از تنوع بااليي در تمامي رشتههاي ورزشي برخوردار است.

ـ دانشآموزان و دانشجويان

• امكان فعاليت گروهي و انفرادي در آن ميسر است.

ـ محققان و كارشناسان

• امكان پرداختن به تفريح و سرگرميهاي ديگري نيز دركنار

ـ سرمايهگذاران كالن و خرد

ورزش وجود دارد.

ـ فدراسيونها و نهادهاي برگزاري مسابقات بينالمللي (المپيك)

• اقشار مختلف مردم را پذيرا است.
• امكان فعاليتهاي جذاب براي گروههاي مختلف سني در آن
وجود دارد.
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• مكاني مناسب براي گذران اوقات فراغت خانوادهها است.

• همجواري با امكانات حمل و نقل ملي و بينالمللي (هوايي،

• دانشآموزان ،دانشجويان و ساير گروهها ميتوانند از امكانات

زميني ،ريلي)

آن استفاده كنند.

• مجاورت با كالن شهرها

• جاذبههاي گردشگري دارد.

• پشتيبان ديگر مجموعههاي ورزشي

• دسترسي سريع ،آسان و ارزان قيمت دارد.

• مناسب براي سرمايهگذاريهاي اقتصادي ملي و بينالمللي

• خودگردان و بينياز از كمك دولت است.
• سودآور است و داراي چرخة اقتصادي صحيح است.

مزايا و كاربريهاي متصور براي شهر ورزشي

• امكان فعاليت اقتصادي افراد حقيقي و حقوقي در آن فراهم

ورزش و مسابقات ورزشي ،در زندگي امروز مردم ،جايگاه ويژهاي

است.

يافته است ،زندگي ماشيني از يك سو ،استفاده از فضاهاي ورزشي
را ضروري ميسازد و از سوي ديگر ابزاري براي سرگرمي و پر

ويژگيهاي محل قرارگيري يك شهر ورزشي

كردن اوقات فراغت محسوب ميشود .درصد باالي جمعيتي كه

از آنجايي كه شهر ورزشي داراي خصوصيات و نيازها خاص خود

به تماشاي مسابقات ورزشي ميپردازند ،نشانگر خوبي از ميزان

است محل قرارگيري آن نيز اهميت ويژهاي دارد كه از آن جمله

موفقيت اين مسابقات در جذب تماشاگر است و نشان ميدهد

ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

كه گروه كثيري تماشاي مسابقات را بهعنوان سرگرمي انتخاب

• مجموعه در موقعيت جغرافيايي مناسب باشد يا اينكه حداقل

ميكنند .البته اين انتخاب سود كالني نصيب صنعت ورزش

بخشهاي خاص به تناسب نياز در موقعيت جغرافيايي مناسب

و وابستگان به آن ميكند .از ديگر نقشهاي كالن ايجاد شهر

باشند.

ورزشي ميتوان به همان موارد اثرگذاري ورزش و مسابقات آن

• وسعت مناسب براي تعريف فضاها و فضاي سبز و ساير امكانات

كه پيشتر بررسي شدند مانند ،تقويت و گسترش روابط و جايگاه

الزم را داشته باشد.

بينالملي كشور ،تعامل فرهنگی با کشورهای مختلف و ارتباط

• دسترسي آسان و ارزان قيمت عمومي داشته باشد.

دوستانه و پايدار ميان ملتها و ابزاری مناسب در ديپلماسي اشاره

• به منابع انرژي ،مصالح و امكانات نزديك باشد.

كرد .در زير فهرستي از مزايا و كاربريهاي مفروض شهر ورزشي

• از آلودگيهاي شهري تاحد امكان دور باشد.

به اختصار معرفي ميشوند:

• تاحد امكان در نقاط شناخته شدة عمومي قرار گيرد.
• منطقه داراي توان فرهنگي باشد.

• جذب گردشگر ورزشي

• جمعيت ساكن ،شاغل ،گذري منطقه مناسب باشد.

به دليل فراهم بودن امكانات متنوع ورزشي و همچنين وجود

ويژگيهاي فضا و زمين پروژه

طبيعت مناسب براي ورزشهاي خاص در كشور و قابليت
برنامهريزي و هزينههاي مناسب و قابل رقابت با ساير كشورهاي

چگونگي استحصال زمين و اختصاص اراضي مورد نظر براي

جهان ،شهر ورزشي پتانسيل الزم براي جذب گردشكر ورزشي و

استقرار شهر ورزشي نيز از درجه باالي اهميت برخوردار است

حتي ورزشكاران حرفهاي را دارد.

كه از آن جمله؛
• وسعت و قابليت بارگذاري مناسب
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• دعوت از كارشناسان و افراد متخصص

ك برنامهريزي كرد.
ميتوان براي برگزاري مسابقات المپي 

برگزاري دورههاي آموزشي از قبيل مربيگري و داوري دورههاي
ورزشي خاص توسط مربيان خارجي براي ورزشكاران و متقاضيان

• ورزش بانوان

داخل كشور و يا برگزاري اين دورهها براي عالقمندان خارجي در

ورزش بانوان با در نظرگرفتن معيارهاي فرهنگ اسالمي در ايران و

مجموعههاي ورزشي مقدور خواهد بود.

ديگر كشورهاي مسلمان از اهميت ويژهاي برخوردار است .چراكه
اين جمعيت عظيم از جامعه نيز بايد از امكانات و شرايط مناسب

• كمپهاي ورزشي تداركاتي براي تيمهاي خارجي

سالمت جسم و روح و همچنين فرصتهاي اقتصادي برخواسته از

برپايي كمپهاي ورزشي تداركاتي براي باشگاهها و تيمهاي

ورزش برخوردار باشند .اين امكانات بايد به گونهاي باشد كه عالوه

ورزشي خارجي ،حتي در سطح ملي با هدف آمادگي اين تيمها

بر مرتفع ساختن بخشي از نياز ورزش بانوان كشور ،جذابيت كافي

براي حضور در رقابت با كشورهايي كه شرايط اقليمي مشابه ايران

براي گردشگران و ورزشكاران زن كشورهاي اسالمي داشته باشد

دارند .همچنين ممكن است تيمهايي به واسطهي شرايط خود

كه در اين صورت از جنبههاي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي نيز

و امكانات متناسب عرضه شده در شهر فرودگاهي اين محل را

تأثيرگذار خواهد بود.

بهعنوان محل اردوي خود انتخاب ميكنند.
• ايجاد باشگاهها و تيمهاي ورزشي

• برگزاري مسابقات چند جانبه و دوستانه

استفاده از امكانات موجود در شهر ورزشي براي ايجاد باشگاهها

بهرهبرداري از امكانات و مجموعههاي ورزشي براي برگزاري

و تيمهاي ورزشي عالوه بر افزايش فرهنگ ورزش و ارتقاء سطح

مسابقات و رقابتهاي دوستانه بينالمللي.

سالمت جسمي و روحي طيف گستردهاي از آحاد جامعه ،امكان
رقابت و همچنين فعاليتهاي حرفهاي را نيز افزايش ميدهد.

• برگزاري مسابقات منطقهاي و آسيايي
برگزاري و ميزباني رقابتهاي ورزشي در يك يا چند رشته ورزشي

• آشنايي با سابقه ورزش و پيشكسوتان

در سطح منطقه و آسيا و رقابت با ساير كشورهاي همجوار به دليل

ايجاد موزة ورزش و همچنين نمايشگاههايي از تصاوير ورزشي

وجود امكانات و شرايط مطلوب موجود در مجموعههاي ورزشي.

بطور عمومي يا خاص براي هر ورزش ،همراه با تصاوير و اطالعاتي
درباره افتخارات كسب شدة ورزشي توسط نامآوران ورزشي كشور

• برگزاري مسابقات بينالمللي رشتههاي ورزشي

و فراهم آوردن امكان مالقات عموم با پيشكسوتان يكي ديگر از

برگزاري جامهاي ورزشي داخلي و بينالمللي مانند جام دهه فجر،

كاربريهاي مفروض در شهر ورزشي است.

و غيره با استفاده از امكانات موجود در شهر ورزشي.
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• آموزشگاه و دانشگاه علوم ورزشي

• برگزاري المپيك ورزشي

استفاده از امكانات موجود در مجموعهي شهر ورزشي براي ايجاد

در ديدي گستردهتر و با ارتقاء سطح بهرهوري و باالبردن كيفيت و

محيطهاي آموزشي براي مراجعين و عالقمندان ،با برگزاري

كميتهاي مجموعههای ورزشي و با برنامهريزي مناسب ،طراحي

كالسهاي تدريس رشتههاي ورزشي و حتي تأسيس يك

و ساخت يك شهرك المپيك در سطح استانداردهاي الزم،

دانشگاه علوم ورزش در پيكرة يك مجموعه ورزشي گامي بلند

مزايا و كاربريهاي متصور براي شهر ورزشي

براي رسيدن به اهداف انسانساز و افزايش شناخت عمومي درباره

براي دستیابی و دسترسی به این منابع است .احداث كتابخانهي

ورزش برداشته ميشود.

خاص ورزش در شهر ورزشي نيز از ديگر مواردي است كه ميتواند
در كنار ديگر فضاها تعريف شده و با توجه به ديگر موارد كاربري،

• گردهماييهاي بزرگ ورزشي

قطعا با استقبال رو به رو خواهد شد.

استفاده از امكانات شهر ورزشي براي برگزاري گردهمایی و
همایشهایی كه با شرايط اين فضاها سازگار باشند يا طراحي

• سرمايهگذاري و بهرهبرداري اقتصادي

فضاهاي باز يا بسته مخصوص همايش در بخشي از مجموعه

با توجه به اين مهم كه هدف اصلي طرح ،واگذاري كلية

ورزشي يكي ديگر از كاربردهاي مفروض براي شهر ورزشي است.

فعاليتهاي مجموعه به بخش خصوصي و نظارت دولتی بر این
فعالیتها است ،بستری مناسب برای سرمایهگذاری عالقهمندان

• تورها و مسافرتهاي ورزشي ،تفريحي

بخش خصوصی فراهم میشود.

يك مجموعه ورزشي ميتواند كانون مناسبي براي برگزاري

در اين صورت افراد حقيقي ،سازمانها و شركتهايي كه مايل به

تورهاي ورزشي باشد و به لحاظ اينكه هر نوع سليقهاي را در

سرمايهگذاري در این حوزه هستند ،ميتوانند به طرق مختلف در

قالب ورزشهاي متفاوت در دل خود جاي داده است ،عالقمندان

اين امر مشاركت نموده و گذشته از ارزش اجتماعي آن ،به سود

بسياري را بسوي خود جلب خواهد كرد.

مناسبي نيز برسند ،كه ميتوان از آن ميان به مشاركت در ساخت
و ساز ،خريد و اجاره اماكن اشاره كرد .همچنين انعقاد قراردادهاي

• مراكز مشاوره بهداشت ورزش

تجاري ورزشي همچون صادرات و واردات كاالهاي ورزشي نيز در

با ایجاد مراکز درمانی پزشکی مناسب و بهرهمندی از نیروی پزشک

مجموعه شهر ورزشي ميسر است.

متخصص ،ميتوان فضاي مناسبي براي حضور ورزشکاران داخلي
و حتي خارجي براي رفع مشکالت پزشکی و آسيبديدگيها

• كارخانجات و كارگاههاي توليدي

فراهم كرد.

از ديگر فعاليتهاي اقتصادي متصور در مجموعهي شهر ورزشي
استقرار برخي كارخانجات و كارگاههاي توليدي مرتبط در كنار

• كمپهاي دانشآموزي

فضاهاي ورزشي است كه با توجه به امكانات موجود و فرصت

يكي از مهمترين دغدغههای فکری مسوولين آموزش و پرورش،

عرضه مستقيم كاالهاي توليدي ،آنها نيز ميتوانند در اين محل

پركردن اوقات فراغت دانشآموزان در تعطيالت ساليانه و يا بعضي

فعاليت داشته باشند.

مناسبتها است .اين مجموعهها به دليل امكانات و تمهيداتي
كه دارند ،ميتوانند فضايي مناسب براي برگزاري اردوهاي

• فروشگاههاي تجهيزات ورزشي

دانشآموزي و گردشهاي تفريحي آنها باشند.

در راستاي تأمين هزينهها و همچنين بوجود آوردن فرصتهاي
تجاري براي اشخاص حقيقي يا شركتها ،ميتوان فضاهايي را

• كتابخانهي تخصصي ورزش

بهعنوان فروشگاههاي ورزشي در نظر گرفت .اين فروشگاهها گذشته از

يكي از بهترين روشهاي اطالعرساني و آموزش ،تشويق به

اينكه براي صاحبانشان منبع درآمد خواهند بود ،براي مجموعههاي

مطالعة كتاب و معرفي مآخذ مناسب و فراهم آوردن محيطي

ورزشي نيز از طريق فروش مكان يا اجارة دورهاي آن سودآور است.
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• ايجاد اشتغال

باشد .اين چنين اماكني احتياج بيشتري به بخشهاي خدماتي و

يكي از با ارزشترين اهدافي كه در امر ورزش مدنظر است،

پشتيباني دارند.

اشتغالزايي آن است .هر مجموعهاي اعم از كوچك و بزرگ و
حتي هوشمند و مكانيزه احتياج به گردانندگاني دارد كه حداقل

ن يا سالنهاي چندمنظوره ورزشي
• سال 

فعاليت آنها هماهنگي و نظارت است ،اين مجموعهها با در

در بعضي مناطق كه وسعت كافي يا شرايط الزم براي ايجاد

نظرگرفتن مقياس وسيع آنها ،احتياج به پرسنل و نيروي كار

محيطهاي متمركز وجود ندارد ميتوان امكانات الزم را به بخشي

فراوان دارند .نيروي كار مربوط به صنايع و كارخانجات بخش

از مجموعه يا يك رشتة ورزشي اختصاص داد ،به اين معني كه

ديگري از ظرفيت اشتغال در حوزه ورزش است.

مث ً
ال سالن واليبال و يا زمين فوتبالي در محل و با امكانات موجود
احداث شود .در اين گونه محيطها طبيعتاً از سالن واليبال براي

• بخشهاي خدماتي ،رفاهي

مسابقات ورزشي بسكتبال ،هندبال ،فوتبال داخل سالن و ديگر

بخش خدماتي عضوي جداییناپذیر از پيكر هر مجموعه است و

رشتههاي ورزشي استفاده میشود ،درمورد زمين فوتبال هم

نيازهاي جانبي مراجعين و در عين حال ضروری آنها را در بر

شرایط مشابهی متصور است.

میگیرد .بخش خدماتي ميتواند يكي از سودآورترين قسمتهاي

از آنجايي كه كليه شرايط اقليمي و عوارض طبيعي براي برخي

مجموعه از لحاظ اقتصادي باشد ،روند فعلي و دستهبندي

از ورزشهاي خاص در يك محل و كنار يكديگر وجود ندارد،

فعاليتهاي اقتصادي نشان ميدهد كه گروه فعاليتهاي خدماتي

دسترسي به محيطهاي الزم براي هر يك از اين ورزشها به دو

با موفقيت و سودآوری بيشتري همراه است .رستوران و كافيشاپ،

روش زير ميسر است.

هتل و مهمانسرا ،استراحتگاههاي موقت ،سوپر ماركت و غيره از
مراكز درآمدزاي مجموعه خواهند بود.

فضاهاي ورزشي در شهر فرودگاهي

• ايجاد مراكزي براي هدايت و پشتيباني اين نوع

فعاليتهاي ورزشي

برخي از ورزشها (اسكي ،صخرهنوردي ،قايقراني) احتياج به

صرف نظر از ورزشهايي كه در محيطهاي طبيعي انجام ميشود،

امكانات و عوارض طبيعي خاصي دارند كه در شهر فرودگاهي

ورزشهايي كه به فضاهاي سرپوشيده يا سرباز و همچنين

وجود ندارد ،اما با توجه به امكانات و خصوصيات شهر فرودگاهي

تجيهزات خاص نیاز دارند نيز بخش ديگر و عمده شهر ورزشي

و به طبع آن شهر ورزشي ميتوان به گونهاي برنامهريزي كرد و

را به خود اختصاص خواهد داد و فضاهاي مورد نياز آن به طرق

طراحيها را پيش برد كه شهر به صورت مركزي براي برگزاري

مختلف در اين شهر تأمين ميشود.

تورها و هماهنگي گروههاي مختلف عالقمند به اينگونه ورزشها
تبديل شود.

• مجموعهاي از سالنهاي تخصصي و تك منظوره
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منظور از اين نوع مجموعهها آن است كه در مكاني با وسعت

• ايجاد محيطهاي مصنوعي براي بعضي ورزشها

مناسب و كافي چند رشتة ورزشي در قالب دهكده يا استاديوم

همانگونه كه بيان شد با توجه به پتانسيل موجود در شهرك

ورزشي دركنار هم قرار گرفته و دسترسی به مجموعهی آنها

فرودگاهي امام خميني (ره) و به طبع آن شهر ورزشي مستقر در

میسر و امكانات الزم براي رشتههاي مختلف در آن محل مهيا

آن ميتوان در پارهاي موارد كه نزديكي اماكن ورزشي به طبيعت

فضاهاي ورزشي در شهر فرودگاهي

براي ورزشي خاص دشوار است يا امكانپذير و مقرون به صرفه

كلي زير طبقه بندي ميشوند؛

نيست ،به شبيهسازي طبيعت بپردازيم ،تا اين فعاليتهاي ورزشي

ـ بخش تخصصي ( ورزش )

در سالنها و فضاهاي ورزشي مناسب انجام شود.

ـ بخش خدماتي و رفاهي ( تكميلي )

براي مثال ميتوان به ساخت صخرههاي مصنوعي داخل سالن

بخش تخصصي مجموعه ميتواند شامل دهكدههاي ورزشي،

براي استفادة عالقمندان به ورزش صخرهنوردي و همچنين ايجاد

استاديومها ،باشگاهها ،سالنها و استخرها ،زمينهاي ورزشي

درياچة مصنوعي براي قايقراني اشاره كرد.

(زمينهاي گلف ،تنيس ،پاركهاي ورزشي و  ،)...مراكز آموزش

جالب توجه اين كه با توجه به وسعت مجموعه و زيرساختهاي

ورزشي ،موزة تخصصي ورزش و غيره باشد .بخشهاي خدماتي،

موجود ،امكان فراهم آوردن عوارض مناسب براي ورزشهاي

رفاهي مجموعه كه به صورت مشترك مورد استفاده قرار ميگيرد

مختلف مانند موجسواري و اسكي روي برف نيز در داخل سالن و

را ميتوان به موارد زير تقسيم كرد:

به صورت مصنوعي ميسر است.

ـ هتل
ـ رستوران و كافي شاپ

• امكانات خدماتي و رفاهي

ـ انواع پاركها ( كمپينگ ،شكارگاهي ،آبي و ) ...

بخشهاي مختلف قابل پيشبيني در شهر ورزشي در دو دسته

ـ آمفيتأتر و سينما

27

سخن پاياني

ـ مراكز تجاري و فروشگاهي

سخن پاياني

ـ كتابخانهها

ورزش بهعنوان يك نياز براي حفظ سالمتي ،شادابي و افزايش

ـ مراكز توليدي

نيروي حيات و ارتقاء سالمت روحي و رواني جامعه همواره در

ـ مراكز درماني

تمامي جوامع بشري مورد توجه و داراي اهميت ويژه بوده است.

ـ مراكز پليس

حال آنكه از جنبههاي اقتصادي و سياسي نيز همواره ورزش

ـ بانك و مؤسسات مالي

نقش مهم و تاثيرگذاري را ايفا نمودهاست .ورزش عالوه بر جذب

ـ پست و تلفن

سرمايههاي داخلي و بينالمللي همواره با نزديك كردن ملل

ـ صنايع ورزشي

مختلف در ميادين ورزشي و حضور دوستانه در كنار يكديگر،

ـ كلينيكهاي تخصصي ورزشي

موجبات روابط انساني و بينالمللي بهتري را فراهم كرده است.

تاثير ورزش بر شهر فرودگاهي :نشاط،
تحرك و پويايي

شور و هيجان ورزش ميتواند در فضاي شهر فرودگاهي روحي

بهطور كلي ميتوان گفت كه ورزش و مجموعههاي مرتبط با آن
ميتوانند حركتي به سوي سند چشمانداز و عاملي براي دستيابي
به اهداف در نظر گرفته شده در قانون اساسي و رسيدن به جايگاه
ترسيم شده بر اساس اسناد باالدستي باشد ،و همچنين رشد

تازه دميده و مايه تحرك و نشاط شهروندان اين مجموعه شود.

اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و سالمت جامعه را تضمين نمايد.

در شهري همچون شهر فرودگاهي كه افراد غير حرفهاي كمتر

ورزش و اماكن ورزشي از خصوصيات و همچنين ارزش فرهنگي،

به ورزش جذب شده و يا كام ً
ال آن را به فراموشي ميسپارند،

اجتماعي و اقتصادي بااليي برخوردار هستند كه با برنامهريزي

اختصاص دادن قسمتي از خيابانهاي تفريحي به عملكردهاي

و كارشناسي صحيح و مناسب تأثيرات شگرفي در ارتقاء سطوح

ورزشي مثل پيستها و آوردن برخي ورزشها به داخل و يا

مختلف جامعه خواهند داشت و بهعنوان يك منبع درآمدزايي

حومه پاركها ،انجام مسابقات پيادهروي ،دو و دوچرخه سواري و

مهم بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي را بر عهده

بهطور  كلي حضور ورزش بهعنوان ابزاري براي تفريح و سرگرمي،

ميگيرند.

باعث رشد و توسعه مجموعه خواهد شد.

از سوي ديگر با استناد به مفاد قانون برنامه پنجم توسعه و تكليف
دولت مبني بر اختصاص زمين رايگان به كاربريهاي ورزشي
ميتوان نتيجه گرفت كه براي جلوگيري از تكيه بر اعتبارات
دولتي و همچنين ايجاد يك چرخه اقتصادي صحيح و سودآور
و حركت در جهت خصوصيسازي ميتوان با اعطاي تسهيالتي
در قالب تخفيف در قيمت زمين يا معافيتهاي مالياتي در اين
زمينه به سرمايهگذاران خرد و كالن عالوه بر جذب بيشتر
سرمايه ،فرصت مناسبي براي عالقمندان به سرمايهگذاري و
مشاركت فراهم كرد.
با توجه به مطالب عنوان شده ،شهر فرودگاهي امام خميني (ره)

مجموعه پارك المپيك مونيخ
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با وسعت  14000هكتار ،برخورداري از زيرساختهاي الزم و

منابع و مآخذ

مناسب ،همجواري با پايتخت و استانهاي مركزي ،قم ،البرز و

همچنين قرارگيري اين مجموعه كه فضاها و امكانات مختلف

قزوين و اختصاص بخشي از اراضي آن به مناطق آزاد تجاري و

ورزشي ،فرصتهاي مختلف سرمايهگذاري و همچنين رونق

ويژه اقتصادي و قرارگيري در محل تالقي شبكه هوايي ،ريلي و

صنعت گردشگري ورزشي را در پي دارد ،ميتواند در بستري

ترانزيت جادهاي كشور و فعاليت بهعنوان مهمترين دروازه ورودي

مناسب با كليه زيرساختها و امكانات خدماتي و رفاهي و

كشور ،شاخصههاي الزم براي استقرار كاربريهاي مختلف را دارد.

تسهيالت ويژهاي كه ارايه ميكند ،نه تنها باعث بارور شدن

استقرار شهر ورزشي در اين شهرك ،يكي از مهمترين و

ورزش و فعاليتهاي مرتبط با آن و به تبع آن شهر ورزشي

تأثيرگذارترين كاربريهاي آن است كه بستري مناسب براي

شود ،بلكه در تأثيري متقابل وجود شهر ورزشي در مجموعه

تبادالت فرهنگي ،اقتصادي و سياسي كشور در شهر فرودگاهي

عظيم شهر فرودگاهي امام خميني(ره) پويايي شادابي و جذب

امام خميني (ره) فراهم ميكند .وسعت مجموعه شرايط جاگيري

سرمايههاي بيشتر به شهر فرودگاهي را در پي خواهد داشت.

و استقرار بسياري از فعاليتهاي ورزشي و صنعتي را در منطقه

همچنين حضور گردشگر ورزشي در مجموعه و استفاده از

فراهم آورده است .اختصاص بخشي به ورزش بانوان و توسعه

امكانات خدماتي و رفاهي شهر فرودگاهي ،نقشي مؤثر و قابل

زيرساختهاي الزم آن از جمله كابريهاي مهمي است كه

توجه در رونق اقتصادي بيشتر بخشهاي تجاري و خدماتي شهر

ميتوان به آن اشاره كرد.

فرودگاهي خواهد داشت.
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 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379

 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373

 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379

 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز خرید

 -49فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها ،قطعات

(تابستان )1373

و اتصاالت (زمستان )1379

 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373

 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380

 -23شهر سالم – کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات (تابستان

 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-جلد اول:

)1373

محیط روشنایی (پاییز )1380

 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و معلولیت

 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول :استانداردهای عملکرد حسی-محیطهای

(تابستان )1373

صوتی و حرارتی (پاییز )1380

 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137

 -53منظر سازی – جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380

 -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373

 -54منظرسازی – جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380

 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373

 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد اول:

 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373

تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380

 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی

 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد دوم:

(زمستان )1373

تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380

 -30بازیافت آب – «تصفیه پساب صنایع لبنی» (بهار )1374

 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

فهرست نشريات و كتابها

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد سوم:

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

 -91آشنایی یا فرآوری های گازی ( CNG، LPG، LNGزمستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

 -61فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریت فنآوری اطالعات (زمستان )1381

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -62منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان )1386

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان )1386

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی « امنیت و تجارت

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

بی سیم» (تابستان )13829

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار ( تابستان )1382

 -99خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز )1386

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی ( تابستان )1382

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

 -68فنآوری اطالعات-بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

(تابستان )1387

 -69فنآوری اطالعات-بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان )1387

 -70فنآوری اطالعات-بخش هشتم :آموزش الکترونیکی ( بهار )1383

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش ششم (پائیز )1387

 -71فنآوری اطالعات-بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی ( بهار )1383

 -104بام سبز (پائیز )1387

 -72فنآوری اطالعات-بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

(تابستان )1383

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -73فنآوری اطالعات-بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی ( پائیز )1383

 -107بحران جهانی و چشم انداز آینده (تابستان )1388

 -74فنآوری اطالعات-بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی (زمستان

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

)1383

 -109نانوفناوری ایمن (تابستان )1388

 -75فنآوری اطالعات-بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان )1383

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

 -76فنآوری اطالعات-بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی ( زمستان )1383

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -77فنآوری اطالعات-بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -112بند رخشک (پائیز )1388

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال  ( )1383تابستان )1384

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقهای (پائیز )1388

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان )1388

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان )1384

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز )1384

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389

 -83مدیریت پروژه-استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز )1389

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه ( بخش سوم .زمستان )1384

 -121مديريت حمل بار ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور (زمستان

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت اجتماعی

)1389

(تابستان )1385

 -122بازار مسافر هوايي بينالمللي ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

(زمستان )1389

 -88متدولوژیهای مدیریت پروژه ( تابستان )1385

 -123نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان (معماری همساز

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

با اقلیم و مشکالت ناشی از عدم توجه به آن -بهار )1390
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 -124شهر فرودگاهي بستر توسعه گردشگري ،گامي بلند در جهت توسعه پايدار -بهار

ضمنا کتابهاي زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده

 -125ارايه ضوابط و پيشنهادات طراحي براي افراد داراي كهولت ،ناتواني ،اختالل و

 -1منظرسازي پايدار براي همه (پاييز)1390

معلوليت در بخش زميني فرودگاه  -بهار 1390

-2كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

 -126نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان (نور روز در

 -3آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع (بهار )1389

معماري) -تابستان 1390

 -4درختان در منظر شهري ()1389

 -127شهر فرودگاهي بستر توسعه تجارت،چشمانداز تجارت جهاني ،چالشها و

 -5نانوفناوري براي همه ()1387

فرصتهاي ايران -تابستان 1390

 -6با گياهان آب را تصفيه كنيم

 -128توسعه صنايع نوين ،گامي بلند در جهت توسعه اقتصادي كشور ،شهر

 HSE -7در سفر()1385

فرودگاهي بستري مناسب براي استقرار صنايع نوين -تابستان 1390

 -8ترجمه كتاب «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»

 -129نقش طراحي معماري در كاهش مصرف انرژي در ساختمان (انرژي باد)

 -9ترجمه كتاب «تنظيم شرائط محيطي»

تابستان 1390

 -10تدوين كتاب راهنماي برنامهنويسي سه بعدي )1382( OpenGL

 -130روند خصوصيسازي فرودگاهها در جهان -پاييز 1390

 -11ترجمه كتاب «برنامهريزي و طراحي هتل» در سال  76توسط سازمان برنامه

1390

نشریههاي تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي

است:

و بودجه چاپ و توزيع شد
 -12تدوين كتاب «خودآموز اتوكد )1373( »12

رهشهر

 -13ترجمه كتاب «سازههاي آبي» ()1373

 -1بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم) تير ماه1374

 -14ترجمه كتاب «سازه پاركينگهاي طبقاتي» ()1372

 -2بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ (دي ماه )1373

 -15صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)

 -3بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) (دي ماه )1373

 -16بازنگري استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو

 -4پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ (شهريور ماه )1373

و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)

 -5استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)

 -17منظرسازي (طراحي ،اجراء)

(ارديبهشت ماه )1373

( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICESمترجم :رهشهر)

 -6سازماندهي كاركردهاي بهينهي نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)
اسفند ماه 1372
 -7شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

است:

 -8پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة  20شهرداري

 -1مواد هوشمند و فناورينانو (كاربرد در معماري و طراحي داخلي)

تهران (بخش شهر سالم) ـ (آذر ماه )1372

 -2طراحي و ساخت هتل

 -9پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول «شهرسازي» و «شهر سالم»

 -3برنامهريزي شهري در اقليمهاي گرمسير

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ آبان ماه 1372

 -4بام سبز

 -10اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372
 -11تحليل منطقهاي سيالب در حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)
بهار 1373
 -12انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي
(بخش عمران آب) زمستان 1372
 -13حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

32

كتابهاي زير نيز توسط گروه بينالمللي رهشهر در دست چاپ

