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 دهچكي

ها تغيير كاربري باشگاهدهد كه هاي ورزشي در دوره كرونا نشان ميوضعيت كنوني باشگاه

كاركنان ؛ تحركي افزايش يافته استكماند؛شماري بيكار شدهگرفته است؛ مربيان بيشتاب 

دليل بهگير هاي غيرواو بيماريال به نوع شديد كرونا احتمال ابتاند؛ ها بيكار شدهباشگاه

حوزه ورزش گذاري در تحركي افزايش يافته است؛ تمايل بخش خصوصي براي سرمايهكم

باشگاه در سطح  6000از زمان شيوع تاكنون يافته است و  چشمگيري كاهشبه ميزان 

ميليون  3يافته از اند و جمعيت ورزشكاران سازمانكشور تعطيل شده يا تغيير كاربري داده

 هزار نفر به حدود يك ميليون نفر كاهش يافته است. 500و 

مستقيماً با خطر ورشكستگي داري ايران صنعت باشگاه اين شرايط به اين معناست كه

وضعيت كنوني عبارتند از:  براي خروج ازجمله راهكارهاي اثربخش از است. رو شدهروبه

وزارت ورزش و جوانان، ادارات كل ورزش و جوانان،  توسطبخشودگي اجاره اماكن ورزشي 

هاي دولتي؛ كارشناسي شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور و ديگر سازمان

دليل اينكه ها بهبازپرداخت وام برايساله و تأمين تنفس يك 1400بهاي سال دد اجارهمج

ها اين شرايط كه عمالً باشگاهد و در ها هيچ تنفسي ندارندريافتي توسط باشگاههاي وام

برگزاري كنند. آنها اقدام مي اط و سودهايها نسبت به دريافت اقستعطيل هستند نيز بانك

هاي سراسر كشور با همكاري فدراسيون شهرداري ازسويليگ آمادگي جسماني آنالين 

 هاي ورزشي در دوران كروناواكاوي وضعيت اقتصادي باشگاه
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هاي همگاني در سطوح محله، منطقه، شهر، استان و ملي يكي از راهكارهاي مناسب ورزش

 در شرايط كرونايي است.

 

 مقدمه 

 صنعت كرونا، ويروس شيوع با و گيردميبردر را افراد زندگي مهمي از بخش ورزش، امروزه

 از است. بسياري مواجه متفاوت شرايطي با تأثيرگذار و فعال صنعت عنوانبه نيز ورزش

 هاييورزشي، بحران اماكن تعطيلي با و شدند جهان متوقف در سراسر ورزشي مسابقات

 2021توكيو در سال  2020كه المپيك نحويبهاست  وجود آمدهبه صنعت اين براي

ساله  124ساله در عمر ( برگزار شد اين در حالي است كه اين تأخير يك1400)مردادماه 

سابقه بوده است و براي دومين بار است كه اين اتفاق براي المپيك رخ كمالمپيك نوين 

 نياز يك المللي بهسطح ملي و بين در ورزش كنوني، مديريت در شرايط روازاين دهد.مي

 ويروس با مقابله براي بدن ايمني بردن باال بر عالوه ورزش زيرااست،  شده تبديل اساسي

 مهمي عوامل از يكي رواينازد شومي نيز افراد رواني و سالمت ذهني حفظ موجب كرونا

 شود. مديريت درستيبه بايد كنوني در شرايط كه آيدمي حساب به

موجب شده تا فرصت و سال  توكيو براي يك 2020هاي المپيك تعويق افتادن بازي

چين نيز  2022هاي آسيايي سال و بازيسه پاريس،  2024مانده براي المپيك زمان باقي

 سازد.هايي مواجه ميريزي ورزش قهرماني را با چالشيك سال باشد كه اين نظام برنامه
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 هاي ورزشي وضعيت موجود باشگاه

 هاي ورزشيالف( فعاليت باشگاه

صورت عمومي )آماتوري( بهورزشي هزار باشگاه  29د حدو نشانگر آن است كهها بررسي

وزارت ازسوي طبق آمار رسمي ارائه شده  يت دارند كهفعال در سطح كشوراي و حرفه

هزار نفر  150 حدود كه هستندباشگاه داراي مجوز رسمي  782هزار  25 ورزش و جوانان

حداقل  اگر هر باشگاهصورت ميانگين بهو  هستندكار همربي )زن و مرد( مشغول ب عنوانبه

 250نزديك به  هاي مختلف اداري استخدام كرده باشندپرسنل )زن و مرد( را در رده 10

هاي ستاد پيشگيري ماه است با تصميم 15كه حدود  رندهزار نفر پرسنل فعال دا 300تا 

شغل و منابع  ،هاتعطيل شدن باشگاهدليل به اند وو مقابله با كرونا با تعطيلي مواجه شده

 .اندبيكار شده مالي خود را از دست داده و كامالً

اين حجم از بيكاري آن هم فقط در ديگر، اين را نيز بايد در نظر داشت كه سوياز

ها و حتي اجتماع ماعي را براي دولت، خانوادهتهاي اجزان آسيبيبخش خصوصي چه م

  .همراه خواهد داشته ب

 داشتدر نظر كار وكسبهزار واحد  25عنوان بههزار باشگاه مجوزدار را  25اگر اين 

داري و همچنين، نبود درآمدزايي و در حالت هاي موجود در امر باشگاهبا توجه به هزينه

شود كه فاصله زياد و تفاوت چشمگيري بين خوشبينانه كسب حداقل درآمد موجب مي

 6000ها ايجاد شود. از سوي ديگر، تاكنون حدود درآمدهاي باشگاه ها و ميزانميزان هزينه

اند كه يكي از صورت كامل تعطيل شده است و يا تغيير كاربري و شغل دادهبهباشگاه 

بر كار كارشناسي در بدنه دولت است مبتنيداليل عمده نبود حمايت منطقي و اثربخش 
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زشي در آينده نزديك افزايش چشمگيرتري هاي وربسا اين ميزان تعطيلي باشگاهچهو 

 داشته باشد.

گيري كرونا موجب كاهش چشمگير جمعيت تحت پوشش ورزش ديگر، همهسوياز

 نفر شده است.حدود يك ميليون نفر به  هزار 500ميليون و  3قهرماني از 

 

 1هاي سراسر كشورهاي ورزشي در استانآمار باشگاه .1 جدول

 استان
هاي تعداد باشگاه

 بانوان

هاي تعداد باشگاه

 آقايان

هاي تعداد باشگاه

 منظورهدو
 مجموع

 1205 583 503 119 آذربايجان شرقي

 685 236 285 164 آذربايجان غربي

 390 145 193 52 اردبيل

 1401 818 350 233 البرز

 1463 808 405 250 اصفهان

 398 112 207 79 ايالم

 805 178 490 137 بوشهر

 6106 4109 1324 673 تهران

 455 260 152 43 چهارمحال بختياري

 164 69 86 9 خراسان جنوبي

 168 83 45 40 يخراسان شمال

 1757 818 619 320 خراسان رضوي

 1081 358 524 199 خوزستان

 321 165 99 57 زنجان

 353 137 153 63 سمنان

 196 43 95 58 سيستان و بلوچستان

 1012 543 344 125 فارس
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 استان
هاي تعداد باشگاه

 بانوان

هاي تعداد باشگاه

 آقايان

هاي تعداد باشگاه

 منظورهدو
 مجموع

 437 168 210 59 قزوين

 270 186 54 30 قم

 413 177 146 90 كردستان

 700 230 278 192 كرمان

 557 196 281 80 كرمانشاه

 248 81 130 37 و بويراحمديلويه گكه

 241 137 68 36 گلستان

 1155 507 539 109 گيالن

 617 113 356 148 لرستان

 1516 742 582 192 مازندران

 378 149 159 70 مركزي

 435 101 284 50 هرمزگان

 307 99 44 164 همدان

 548 387 108 53 يزد

 25782 12738 9113 3931 جمع كل
 (نفر )دو ميليون و پانصد و هفتاد و هشت هزار و دويست 200/578/2نفر در هر باشگاه =  100فعاليت حداقل  -

ليارد و چهارصد )پنج هزار و يكصد و پنجاه و شش مي 000/000/400/156/5باشگاه = ميليون تومان در هر  200سرمايه حداقل  -

 ميليون تومان(

 متر مربع فضاي ورزشي 300/867/3متر براي هر باشگاه =  150حداقل مساحت  -

 820/257نفر =  10حداقل نيروي پرسنلي فعال در هر باشگاه  -

 

 ورزشي هايدر باشگاهكار نيم ميليون نفر وكسبب( 

براساس يك مشكل عمومي و فراگير هاي ورزشي در باشگاهآمده وضعيت كنوني پيش

 ديگر،سويازكار و اشتغال و وكسبموضوع هاي هر دولتي و اولويت اركانيكي از ولي است، 

اند تعطيل شدهورزشي اين در حالي است كه روزانه چندين باشگاه كاهش بيكاري است. 

تاكنون راهكار اثربخش و  هستند و تغيير كاربري و حتي تغيير شغل تعطيلييا در آستانه 
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براي پيشگيري از نابودي متناسب و مناسبي ژي رويكرد يا استراتو مثمرثمري و همچنين 

 .نشده استارائه كار اين جامعه آماري وكسب

طرف ازكارهاي ورزشي هيچ كمك يا معافيتي وكسب موضوع حائز اهميت ديگر اينكه،

كار وبكسكنند و عالوه بر نداشتن پشتوانه و كمك واحدهاي تأمين اجتماعي دريافت نمي

ها اشگاهباند. بسياري از پرسنل ورزشي متأسفانه در گرفتن بيمه بيكاري هم موفق نبوده

 ديگر،سويازكار شوند. وكسباند در شرايط زماني الزم صاحب با وجود بيمه بودن نتوانسته

ها يماريبها براي ايجاد سالمت در جامعه و پيشگيري از يكي از وظايف بزرگ و مهم دولت

افزايش سرانه ورزشي بخش  برايدر اين راستا، هاي ورزشي است. توسعه زيرساخت

نجام ا امرگذاري الزم را در جهت تحقق اين سرمايهخصوصي به كمك دولت آمده  است و 

ها ت باشگاهگير بودن آن، فعاليدليل شيوع كرونا و همهبهكنوني  در شرايطداده است. ولي 

گذاري سرمايهتعطيل و تعطيلي كامل درآمده است بنابراين نيمهصورت پيوستاري بين به

اماكن  و قطعاً سرانهر حال جمع شدن است اين بخش رويكرد انقباضي به خود گرفته و د

صورت  اگر اقدام مؤثر و عاجلي در اين خصوصرو ازاينيابد. و فضاهاي ورزشي كاهش مي

يقين بهقطعداري رقم خواهد خورد. نگيرد فضايي غيرقابل توصيف و باور در حوزه باشگاه

ند شد خواهمواجه كمبود سرانه ورزشي  با هاي بعديدولتدولت آينده يا با اين وضعيت 

ل از يزان ضرر و خسارت حاصتوان مولي با تصميم و اقدام مقتضي در شرايط كنوني مي

تر نگاه و هآينده اميدواران سويبههاي ورزشي را كاهش داد و شيوع كرونا بر پيكر باشگاه

 حركت كرد.
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 تسهيالت حمايتيپرداخت ( ج

كارهاي حوزه وكسبحمايت از براي شروع و شيوع ويروس كرونا موجب شد كه تسهيالتي 

 80حداقل به مبلغ  آن تسهيالت، تخصيص وامكه يكي از ورزش در نظر گرفته شود 

 است.هاي ورزشي ميليون تومان براي كمك به باشگاه 960ميليون تومان و حداكثر 

ديده در آسيبداران ورزشي وانان در راستاي حمايت از باشگاهوزارت ورزش و ج

رو ينا، ازدكنميتسهيالت حمايتي خود را در قالب وام به متقاضيان ارائه  ،دوران كرونا

هاي ورزشي داراي مجوز رسمي فعاليت از وزارت ورزش و جوانان پس از باشگاهن اسسؤم

هاي و تكميل فرمن( سامانه ميز خدمت الكترونيكي وزارت ورزش و جوانا)عضويت در 

 .كنندميطه ارسال درخواست خدمت، درخواست خود را به اداره كل استان مربو

ير بندي ورزشي انجام شده به شرح زسقف مبالغ تسهيالت مورد نظر براساس گروه

 .دكنندر فرم درخواست، گروه مربوط به نوع باشگاه خود را انتخاب  بايدكه  است

  

http://sd.msy.gov.ir/
http://sd.msy.gov.ir/
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 1ديده از كروناهاي ورزشي آسيبباشگاه تسهيالت حمايتيبندي . گروه2جدول 

 عنوان گروه
مبلغ تسهيالت سقف 

 )ريال(

 9،600،000،000 منظوره ويژهچندهاي آبي و اماكن ورزشي پارک 1

 4،800،000،000 هاي موتورسواري و كارتينگهاي ورزشي، پيستمجتمع 2

3 
هاي بولينگ، هاي اسكي، سالنهاي گلف، پيستهاي چوگان، زمينزمين

 هاي سواركاريباشگاه، نمعلوالهاي ورزشي جانبازان و سالن
1،920،000،000 

4 

وكس، براني، تنيس، دوميداني، بسكتبال، هندبال، واليبال، فوتسال، قايق

زي، تير و فو، هنرهاي رزمي، جودو، تيراندابيليارد، كاراته، تكواندو، كونگ

 گانهنوردي، سهكوه ،كمان، شطرنج، شمشيربازي، كشتي، كبدي

800،000،000 

 3،520،000،000 متر 50*25استخرهاي شنا شيرجه واترپلو ابعاد  5

 2،560،000،000 متر 33*16استخرهاي شنا شيرجه واترپلو ابعاد  6

 1،920،000،000 متر 25*12استخرهاي شنا شيرجه واترپلو ابعاد  7

 800،000،000 متر 25استخرهاي شنا شيرجه واترپلو ابعاد كمتر از  8

 

ت داران متقاضي دريافت اين تسهيالروي باشگاههاي متعدد پيشچالشديگر، ازسوي

د. وام نشونهاي ورزشي موفق به دريافت درصد از باشگاه 90موجب شده است كه حدود 

يالت داران كه موفق به دريافت اين تسهدرصدي از باشگاه 10 همچنين مقرر شد كه آن

ساط وام بازپرداخت اقشروع به  ،تم دريافت وامماهه و از ماه هف 6اند با يك تنفس شده

در زمان و ن ماه از فروردي انددريافت كردهمتأسفانه با اينكه اسفندماه اين وام را ولي كنند 

ه است ها و بدون هيچ تنفسي موعد پرداخت قسط وام و بهره آن آغاز شدتعطيلي باشگاه

رصدي د 12سند ملكي، رابطه بهره پرداخت نشود در كنار گرو بودن  آن كه اگر يك قسط

 كند.درصدي تغيير پيدا مي 24بانك و باشگاه به رابطه 
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به سمت واحدهاي ، آنها را ي ورزشيهاجاي كمك به باشگاهبهرسد اين وام نظر ميبه

 اندبه اين شرايط دچار شدهها و حاال بسياري از باشگاهاست ورشكسته بدهكار سوق داده 

 شوند. هاي اجباري بيشتري ميمتحمل تعطيلي روزبهروزو 

حداقل يك سال تنفس براي اين است كه  شودميپيشنهادي كه در اينجا مطرح 

اين تسهيالت را ند اههايي كه نتوانستها در نظر گرفته شود و باشگاهبازپرداخت اين وام

 .شونداين وام وارد چرخه دريافت  حتماًكنند دريافت 

 

 بها بازنگري در اجاره( د

ت. با بهاي محل يا مكان باشگاه اسداران مرتبط با اجارهموضوع ديگر درخصوص باشگاه

ني در ورزش كردن و فعاليت بد برايها و نبود شرايط حداقلي توجه به تعطيلي باشگاه

هاي مكانهاي حداقل بهاشود كه اجارهها و همچنين كسب درآمد، پيشنهاد ميباشگاه

شوند ها بازگشايي مياي كه هنوز كرونا به اتمام نرسيده است ولي باشگاهدولتي در مرحله

 ه شود. هاي موجود سنجيدها و پروتكلكنندهتا پايان دوره كرونا براساس شرايط مراجعه

دولت تصويب كرده است، پرداخت نشدن اجاره در زمان هيئت يكي از مواردي كه 

ها مدير دستگاهعهده برگيري در اين خصوص هاست كه چون اختيار تصميمباشگاهتعطيلي 

رزشي كه است غالب مديران از اين تصميم تبعيت نكردند و شركت توسعه و نگهداري اماكن و

 كنند.ميها اين مصوبه را اجرا نزيرمجموعه وزارت ورزش و جوانان است و مجموعه شهرداري

 ها،باشگاه تري نياز است تا در مدت تعطيلياين بين، مصوبه قاطع رسد درنظر ميبه

دريافت نشود و بعد از اتمام دوره كرونا اين دوره به قرارداد  بهاي اماكن ورزشي دولتياجاره

اضافه و اجاره نيز گرفته شود. در اين بين مستأجرهايي كه مؤجر خصوصي دارند شامل 
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پرداخت كامل  را يا اجاره كنندتعطيل كارشان را وكسببايد  شوند آنها ياهيچ قانوني نمي

اند و در حالت خوشبينانه درآمد بسيار ناچيز و نداشتهكه هيچ درآمدي حاليدركنند؛ 

 . اندحداقلي داشته

 

 ها( تغيير كاربري باشگاههـ

ي هاي مختلف روها و مشكالت متعددي در حوزهكرونا و شيوع آن موجب شده كه چالش

وكارهاي كسبدليل تعطيلي بههاي عمده كه در اين شرايط و يكي از چالشرو ازايندهد. 

 هينكااست ورزشي ايجاد شده است و كامالً برخالف توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي 

يير درخواست دارند كه تغ هاي ورزشيها از اماكن مسكوني با شرايط باشگاهشهرداري

  د.كاربري دهن

منظور افزايش به»مصوب كرد كه و در اين خصوص  1384شوراي شهر تهران در سال 

انان فضاي ورزشي به واحدهاي مسكوني با شرايط مورد قبول از ادارات كل ورزش و جو

ه داده ر اين اجازنشاني و پليس راهوآتشمچنين مجوز )ادارات كل تربيت بدني وقت( و ه

ضاي تغيير كاربري داشته و به شرط عدم ايجاد مزاحمت فشود كه مانند ديگر مشاغل 

 . «ورزشي توليد كنند

ديگر، سوياز اند.شده مواجه يمداوم و روزافزون با تعطيليامروزه هاي ورزشي باشگاه

هاي ورزشي درخواست تغيير كاربري به ها از اماكن مسكوني با شرايط باشگاهشهرداري

ها و فضاهاي ورزشي خالف توسعه زيرساختبردارند و اين  راواحدهاي خدماتي و تجاري 

وزارت ورزش و  جهت تحقق اين امر و افزايش سرانه اماكن و فضاهاي ورزشي، است كه

هاي ريزيبرنامه ،و در رأس آن، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشورجوانان 
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ورزش كشور و به كرونا  مخرب ، هجوم. در هر صورتداندر اين خصوص انجام دادهزيادي 

فراواني ي هاآسيب ي ورزشي موجب شده استكارهاوكسبها و صاحبان خصوص باشگاهبه

. اين شرايط شودآن در درازمدت بيشتر نمايان ميمخرب كه تبعات به اين بخش وارد شود 

تا با اتخاذ موقعي است بهكه قطعاً بر مديران ارشد كشور هم پوشيده نيست نيازمند تحليل 

ها و پيامدهاي بعدي و هاي جديد و اجراي آنها زمينه الزم براي كاهش آسيبسياست

 تر مهيا شود.بزرگ

 

 بنديجمع

تصميم بسا چهشوند هاي ورزشي تعطيل باشگاهمقابله با كرونا، هاي اگر براساس پروتكل

ي هابراي جبران خسارتتصميم نادرست آنجاست كه راهكارهايي اما،  نباشد.نادرستي 

  شود.نهاي مزبور انديشيده دليل تعطيليبهها وارده به باشگاه

بها و در پرداخت اقساط بانكي، اجارهها شواهد و قرائن گوياي اين مطلب است كه باشگاه

اند و معلوم نيست چه زماني اين وضعيت شان دچار مشكل شدهحقوق كاركنان و مربيان

 آيد:وجود ميبهتداوم اين وضعيت، موارد زير  دليلرسد. نتيجه اينكه بهبه پايان مي كنندهنگران

كارهاي ورزشي به باالترين ميزان وكسباكنون آسيب كرونا بر همبا توجه به اينكه  -

هاي مستمر و عدم دليل تعطيليبههاي ورزشي سراسر كشور خود رسيده است و باشگاه

طور بهرو اينازپشتيباني الزم توان حفظ خود، مربيان و كادر خدماتي و اداري را ندارند 

هاي ورزشي، بيكاري روزافزون مربيان و روزانه ضرر اقتصادي، تغيير كاربري باشگاه

اين وضعيت  يو كسي هم پاسخگو دهدرخ ميها نيروهاي خدماتي و اداري باشگاه

 ننده نيست. كنگران
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منزله محو تدريجي بخش خصوصي حوزه ورزش استكه با بهتداوم اين وضعيت  -

قتصادي اگذاري در بخش سالمت و تندرستي مردم به ياري دولت آمده بود تا  بار سرمايه

هاي تنها فرصتنهستاد كرونا اتخاذ شده هاي دليل سياستدولت را كاهش دهد. اكنون به

ران اگذاست بلكه خروج پرشمار سرمايه شدهصفر  نزديكخصوصي  خشگذاري بسرمايه

 از اين بخش حياتي براي سالمت جامعه قابل مشاهده است. 

هاي هاي ورزشي، مالكان اماكن بخش خصوصي و حتي بخشتعطيلي باشگاهرغم به -

ت از حمايهاي خود اصرار دارند و هيچ پشتوانه قانوني براي دولتي بر دريافت اجاره

سيده است رداران وجود ندارد. حتي زمان بازپرداخت تسهيالت بانكي كرونا هم فرا باشگاه

ت بدهي ها با تصميم ستاد كرونا تعطيل هستند بايد نسبت به پرداخكه باشگاهحاليدرو 

وز داران ورشكسته ديرنيز مبادرت ورزند. با اين سياست ستاد كرونا، باشگاه هاخود به بانك

ها ين سياستند و متأسفانه مجموعه ااهداران ورشكسته و بدهكار امروز تبديل شدبه باشگاه

 داران سراسر كشور منجر شده است. و نااميدي باشگاهس أيبه 

واهد هاي غيرواگير منجر ختحركي و شيوع بيماريتداوم اين وضعيت به تشديد كم -

اي است كه كنندهو اين وضعيت نگرانگيري كرونا نيست كه تبعات آن كمتر از همهشد 

 شود.هاي ورزشي را يادآور ميلزوم بازنگري در سياست تعطيلي باشگاه

 صورت است كه:بدينه كرونا هاي ورزشي در دورطور خالصه وضعيت كنوني باشگاهبه

 ها شتاب گرفته است؛تغيير كاربري باشگاهتعطيلي و  .1

 ؛اندشماري بيكار شدهمربيان بي .2

 تحركي افزايش يافته است؛كم .3

 ؛اندها بيكار شدهكاركنان باشگاه .4
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 تحركي افزايش يافته است؛دليل كمبهه نوع شديد كرونا احتمال ابتال ب .5

گذاري در حوزه ورزش به ميزان چشمگيري تمايل بخش خصوصي براي سرمايه .6

 كاهش يافته است؛ 

دهد كه صنعت تأمل اين است كه موارد فوق نشان مينكته بسيار مهم و قابل 

ه ديگر هم البته يك نكت است.رو شده روبهداري ايران مستقيماً با خطر ورشكستگي باشگاه

هاي مداوم ها است كه به دليل تعطيليهاي اخذ شده از مراجعان به باشگاهافزايش هزينه

ن از حمايت دولت موجب انتقال تأميباشد كه همين عدم هاي باشگاه ميو تأمين هزينه

 ها شده است.جيب مردم و يا عدم مراجعه آنان به باشگاه

 

 هاپيشنهاد

دولت براي بخشودگي اجاره اماكن ورزشي در وزارت ورزش و ت ئهياجراي مصوبات  -

جوانان، ادارات كل ورزش و جوانان، شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور و ديگر 

 ،ي دولتيهاسازمان

 ،1400بهاي سال كارشناسي مجدد اجاره -

 (،5سيون ماده )يد كروناي ورزش و كمداران در ستاحضور يك نماينده باشگاه -

مطالبه ا ه، بانكاندنداشتههيچ تنفسي هاي پرداختي وامتسهيالت بانكي به اينكه با توجه  -

بازپرداخت  برايساله فسي يكنتشود ميبنابراين پيشنهاد بازپرداخت با سود را دارند، 

 .ها لحاظ شودوام

هاي زيرزميني غيرقانوني شده است، ها موجب ايجاد باشگاهتعطيلي متناوب باشگاه -

هاي ورزشي موجود شرايط را براي جانبه از باشگاهبنابراين نياز است كه با حمايت همه
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نادرست و  به دنبال انتخاب مسيرهاي ورزشي تا باشگاه كردادامه فعاليت آنها فراهم 

مربيان قابل جبران نيست و خيل بيكاري پرسنل و اينكه و با توجه به  نباشندغيرقانوني 

 بيند.شدت آسيب ميبه، سالمت جامعه و اوقات فراغت مردم در آينده ديگرازسوي

هاي ورزشي درخواست ها از اماكن مسكوني با شرايط باشگاهشهرداريبا توجه به اينكه  -

رند و اين و تجاري را در ازاي مطالبه دريافت وجه داتغيير كاربري به واحدهاي خدماتي 

ين اقدام اتوان با ارائه حكمي از ها و فضاهاي ورزشي است لذا ميبرخالف توسعه زيرساخت

 .كردجلوگيري 

هاي مختلف بهداشتي رشتههاي ملزم است كه پروتكل ورزش در كرونا با مقابله ستاد -

مورد بازنگري و ساماندهي قرار دهد و  1ورزشي را براساس محتواي ارائه شده در پيوست

 جلسات برگزاري امكان بررسي و هاي ورزشي براساس طرح باشگاه ايمنبازگشايي باشگاه

پزشكي انجام پذيرد. با توجه به نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش  توجيهي و آموزشي

ها و اماكن متنوع ورزشي ايمن و همچنين زيرساخت هايباشگاه در طراحي دستورالعمل

گري وزارت ورزش و جوانان؛ شهر تهران و توليويژه كالنبهها در سراسر كشور و شهرداري

هاي ورزشي ساماندهي و بازگشايي باشگاه برايافزايي اين سه دستگاه را هماهنگي و هم

 طلبد.م فعاليت ميو تداو

هاي هاي سراسر كشور با همكاري فدراسيون ورزششود كه شهرداريپيشنهاد مي -

لي مهمگاني، ليگ آمادگي جسماني آنالين را در سطوح محله، منطقه، شهر، استان و 

 .كنندبرگزار 

  

                                                 
 بهداشت. جهانی سازمان بدنی فعاليت دستورالعمل .1
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 پيوست

 1بهداشت جهاني سازمان بدني فعاليت دستورالعمل

 باشند داشته بدني فعاليت روز در بار چندين بايد سال يك از كمتر نوزادان. 

 كودكان باشند؛ داشته بدني فعاليت روز در دقيقه 180 بايد سال پنج از كمتر كودكان 

 .باشند داشته شديد يا متوسط فعاليت روز در ساعت يك بايد سال چهار تا سه

 متوسط بدني فعاليت روز در دقيقه 60 حداقل بايد سال 17 تا 5 نوجوانان و كودكان 

 انجام را هاييفعاليت هفته در بار سه بايد حداقل سني گروه اين باشند؛ داشته شديد تا

 .شود هااستخوان و عضالت تقويت باعث كه دهند

 شدت با بدني فعاليت هفته در دقيقه 150 حداقل بايد سال 64 تا 18 بزرگساالن 

 سني گروه اين باشند؛ داشته شديد بدني فعاليت هفته در دقيقه 75 حداقل يا متوسط

 .دهند انجام را عضالت كنندهتقويت هايفعاليت هفته در بار چند يا دو بايد

 شدت با بدني فعاليت هفته در دقيقه 150 حداقل بايد سال 64 از بيشتر سالمندان 

 سني گروه اين باشند؛ داشته شديد بدني فعاليت هفته در دقيقه 75 حداقل يا متوسط

 .دهند انجام را عضالت كنندهتقويت هايفعاليت هفته در بار چند يا دو بايد

 را هاييفعاليت هفته در روز چند يا سه بايد ترضعيف حركتي قدرت با سالمندان 

 .شود افتادن احتمال كاهش و تعادل افزايش باعث كه دهند انجام

 بنابراين دهد؛مي كاهش را التهاب و بخشيده بهبود را ايمني عملكرد بدني فعاليت 

 .كند كمتر را هاعفونت شدت تواندمي

                                                 
1. https://www.ifsm.ir/news/50165 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _____________________________________ 
 

 

16 

 و 2 نوع ديابت جملهاز ايزمينه هايبيماري از برخي شيوع تواندمي بدني فعاليت 

 19 كوويد بيماري به ابتال صورت در بيماران اين. دهد كاهش را عروقي قلبي هايبيماري

 .است بيشتر بيماران اين در 19 كوويد عوارض شيوع و هستند بيشتري خطر معرض در

 درتمندق ابزار يك عنوانبه تواندمي افسردگي و اضطراب مئعال كاهش با بدني فعاليت 

 .كند عمل استرس كنترل

 كورتيزول سطح در اختالل باعث كوويد بيماري شيوع از ناشي اضطراب و استرس 

 سطح تواندمي بدني فعاليت. دارد التهاب و ايمني عملكرد بر منفي ثيرأت كه شودمي

 .دكن حفظ تعادل حد در را كورتيزول

 است سالم بدن و ذهن حفظ براي هاروش بهترين از يكي مناسب بدني فعاليت داشتن. 

 و خود از محافظت براي اما است، بخشلذت بسيار بيرون محيط در بدني فعاليت اگرچه

 :كنيم رعايت را بهداشتي اصول است الزم 19 كوويد از ديگران

 رايب زياد مسافت رفتن) كنيم مراجعه است منزل نزديك كه سبزي فضاي و پارک به 

 (.شود كرونا گسترش باعث است ممكن سبز فضاي و پارک به رسيدن

 شودمي باعث اين كنيم؛ توقف مسير طول در است ممكن طوالني، هايمسافت در 

 .كنيم برقرار تماس ايم،نداشته تماس قبالً  كه افرادي با كه

 ريمبگي قرار كرونا ويروس به آلوده سطوح معرض در است ممكن طوالني، هايمسافت در. 

 نيمك استفاده شخصي وسيله از امكانحدتا دور، سبز فضاهاي و پارک به رفتن صورت در. 

 كنيم رعايت را ديگران با اجتماعي فاصله. 
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 مراكز و پارک به مثال طوربه) رويممي منزل از بيرون به بدني فعاليت انجام براي كه زماني 

 مربوط مالحظات و كردن ضدعفوني يا و دست شستشوي اجتماعي، گذاريفاصله با( تفريحي

 .كنيم محافظت 19 كوويد به شدن مبتال از را ديگران و خود عطسه، و سرفه به

 جامعه، در حضور به اجبار صورت در و كنيم دوري اجتماعات در حضور از 

 .كنيم رعايت جدي طوربه را اجتماعي گذاريفاصله

 كنيم استفاده ماسك از منزل از خارج هايمكان در حضور براي. 

 ند،دار تنفسي مشكل كه افرادي سال، دو از كمتر كودكان براي ماسك از استفاده 

 ادند حركت به قادر ديگران كمك بدون كه افرادي و كنند حركت توانندنمي كه افرادي

 .نبريم لوغش مناطق به را افراد اين كه است بهتر لذا. شود استفاده نبايد نيستند، ماسك

 :است ضروري بهداشتي نكات رعايت استخر از استفاده صورت در

 وسايل، تحويل لباس، تعويض گرفتن، دوش محل) استخر آب از بيرون محيط در 

 .باالست كوويد بيماري شيوع احتمال( غيره و بهداشتي هايسرويس

 سيارب بايد كرونا، شيوع لحاظ از پرخطر شهرهاي در ويژهبه استخر از استفاده در 

 .كنيم احتياط

 وجههيچبه ايم،گرفته قرار 19 كوويد معرض در اخيراً يا كنيممي بيماري احساس اگر 

 .نرويم استخر به

 زندگي نهاآ با كه افرادي از متري 2 تا 1.5 فاصله داشتن با را اجتماعي گذاريفاصله 

 .كنيم رعايت كنيم،نمي

 نكنيم مصرف خوراكي استخر، محيط در ممكن حد تا. 
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 كرونا شرايط در بدني فعاليت انجام حين ماسک از استفاده مورد در بهداشتي هايپيام

 كنيم خودداري شلوغ مراكز در شديد تا متوسط بدني فعاليت هرگونه انجام از. 

 نيمك ورزش منزل در است بهتر ديابت، جملهاز ايزمينه مشكالت به ابتال صورت در 

 .كنيم استفاده ماسك از حتماً بايد كنيممي ورزش منزل از خارج در اگر و

 شديد ورزشي هايفعاليت ويژهبه شديد تا متوسط بدني فعاليت در ماسك از استفاده 

 .شود فعاليت حين در تنفسي مشكالت ايجاد باعث تواندمي

  19 كوويد بيماري بهبوديافتگان يا مبتاليان بدني فعاليت براي بهداشتي هايپيام

 نبايد وجههيچبه است، مثبت ما كروناي تست يا كنيممي بيماري احساس كه صورتي در 

 .ببريم سر هب كامل استراحت در بايد و باشيم داشته بدني فعاليت خانه از بيرون يا خانه در

 شودمي يبيمار بيشتر هرچه پيشرفت باعث بدني، فعاليت انجام كوويد به ابتال زمان در. 

 تا توسطم بدني فعاليت نبايد هفته چهار تا دو مدت به كوويد بيماري اتمام از بعد 

 سواريدوچرخه و رويپياده مانند سبك بدني فعاليت توانيممي سپس. دهيم انجام شديد

 .دهيم افزايش را خود بدني فعاليت شدت تدريجبه و باشيم داشته نرم

 به مربوط نكاتهمه  بايد داريم را منزل از خارج در بدني فعاليت انجام قصد اگر 

 .كنيم عايتر را ماسك از استفاده و( ديگران از فاصله متر 1.5 حداقل) اجتماعي گذاريفاصله

 حتماً  هتنقا دوره در ايم،شده غيرمعمول وزن كاهش دچار كوويد به ابتال دليلبه اگر 

 هايافتب وزن، كاهش اين در معموالً زيرا كنيم؛ اقدام وزن كاهش اين جبران براي بايد

 بدني يتفعال نوع به هم و تغذيه نوع به هم بايد پس. روندمي تحليل عضالت جملهاز بدن

 ستا( وزن تحمل تمرينات مثل) سبك مقاومتي پيشنهادي، بدني فعاليت نوع. كرد توجه

 .داد افزايش را تمرينات اين شدت توانمي تدريجبه كه
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 تدريجبه را ورزشي حركات) كنيم گرم را خود بدن دقيقه 5 بدني فعاليت انجام از قبل 

 سيژناك و انرژي مصرف براي را الزم هماهنگي عضالت و هاريه قلب، تا( دهيم افزايش

 .آورند دستبه

 5 هايدستگاه تا كنيم كم ورزش سرعت و شدت از ورزش اتمام از قبل دقيقه 10 تا 

 .باشند داشته كافي فرصت عضالت در شده توليد زايد مواد دفع براي بدن

 زا و شده شادابي باعث بدني فعاليت انجام از بعد و قبل بدن كردن سرد و گرم 

 .كندمي پيشگيري آن از پس عضالني دردهاي

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 17820شماره مسلسل:   شناسنامه گزارش

 هاي ورزشي در دوران كروناواكاوي وضعيت اقتصادي باشگاه :عنوان گزارش

 

 

 

 يفرهنگمطالعات  :معاونتنام 

 مهدي مرادي :وتدوين تهيه

 فردصادق ستاري، مسعود فياضي علمي: انناظر

 زادهميثم رحيمي، نژاديسادات حسيني ساداتالعطيه: انهمكار

 ي شكرييشهاب طال: هاظهارنظركنند

 ـــ ويراستار تخصصي:

 ـــ ويراستار ادبي:

 

 

 

  :هاي كليديواژه

 هاي ورزشيباشگاه. 1

 . وضعيت اقتصادي2

 كرونا .3
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