


2

بـخـش اول

مـعـرفـی



3

موسسه فرهنگی ورزشی شن سا-معرفی
تاریخچه

درمتعددقهرمانیعناوینکسبباونمودآغازراخودفعالیت1368سالازساشنورزشیفرهنگیباشگاه

فوتبالتربرلیگدرقهرمانیهمچنینوجهانیمسابقاتوآسیاایران،فوتسالبرترلیگمسابقاتازدورهچندین

.استنمودهتقدیمکشورمانملیهایتیمبهراآیندهباوجوانبازیکنانهموارهکشور،بانوانایران

09923965650- 42342266-08642342938

تماساطالعات

ساشنورزشیفرهنگیمجموعهکاوه،المللیبینهتلجنبکاوه،صنعتیشهر

shensasaveh

www.shensa.ir

@shensakaveh



4

سوابق و 

افـتـخـارات 

شن سا
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افتخارات-معرفی
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83سالرد"سبزاقتصاد"ملیجشنوارهخانهدبیرازسویساشنتوسطکشوراقتصادوصنعتماندگارونمونهمدیر-4

افتخارات-معرفی
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افتخارات-معرفی

ساشنمقتدرانهقهرمانیو2006سالدرآسیاهایباشگاهجامفوتسالقهرمانیمسابقاتدورهاولینبرگزاریمیزبان-8

کاپگلدنجاممسابقاتفاتحو1386سالدرپرتغالکشوردرفوتسالجهانیتورنمنتدرشرکت-9
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افتخارات-معرفی
ردشکستبدونقهرمانیمسابقاتدرساشنقهرمانی-11

ملیمتیبهبازیکنیازدهمعرفیوایرانبانوانفوتباللیگ

کشوربانوان

یالمللبینفوتبالمسابقاتدرشرکت-10

هانجفوتبالقدرتمندتیمهایحضورباجوانان

...ومادریداتلتیکوبنفیکا،نظیر



سوابق اجرایی مدیر عامل موسسه  -معرفی

عضو هیئت رئیسه ی  انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزش های همگانی

مدیر عامل موسسه فرهنگی ورزشی شن سا ساوه 

رئیس کمیسیون عمران شورای شهرستان ساوه

عضو معاونت فنی شهرستان های ساوه، قم و استان تهران

مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی و تفریحی شن سا

مبتکر و برگذار کننده اولین همایش بین المللی راه سازی بتنی در ایران

مجری و پیمانکارنمونه ی پروژه های عمرانی در استان مرکزی
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بـخـش دوم

فـعـالـیـت هـا
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فعالیت ها-بخش دوم

فعالیت ها

بازرگانی

فرهنگی 

ورزشی

گردشگری 

ورزشی

عمرانی
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فـعـالـیـت هـای

فـرهنـگی ورزشــی
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فرهنگی ورزشی-فعالیت ها

ایجاد آکادمی  فوتبال و فوتسال  با حضور مربیان خبره داخلی و خارجی
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تمرینات بدنسازی و حرفه ای آکادمی زیر نظر مربیان خارجی

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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...برگزاری کالس های ورزشی اسکیت، ایروبیک، فیریزبی، والیبال، تنیس ، هندبال، بسکتبال، ورزش های رزمی و 

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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روه  نقاشی، زبان انگلیسی، هنرهای دستی، رشته های مختلف موسیقی و تشکیل گ)برگزاری کالس ها و دوره های آموزشی 
.... (موسیقی شن سا ، کالس های هنری عروسک سازی، خیاطی، گلدوزی و

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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تشکیل  تیم والیبال دختران شهرصنعتی و برگزاری مسابقات داخلی

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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فرهنگی ورزشی-فعالیت ها

اقدام جهت تاسیس هنرستان 
به تربیت بدنی شن سا با توجه
امکانات ورزشی مجموعه

مجموعهسالندرایدورهمسابقاتبرگزاریجهتبسیجپایگاههایباهمکاری

مجموعهورزشیوفرهنگی،عمرانیاهدافپیشبردامردرخارجیوداخلیگذارسرمایهجذبمشارکتیهایپروژهانجامخصوصدرریزیبرنامه
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–والیبال-فوتسال–فوتبال)با مجموعه فرهنگی شن سا جهت معرفی و اعزام بازیکنان و مربیان محترم D'Alessandroمشارکت شرکت 

به ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی...( بسکتبال و

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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..  (فوتبال، فوتسال ، والیبال و) استعدادیابی و برگزاری مسابقات و تورنمنت های داخلی و بین المللی 

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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اقدام جهت احداث پیست اسب سواری  و استخر مجموعه

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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تشکیل تیم های فوتسال کارگری جهت شرکت در لیگ های کارگری داخلی و مسابقات جهانی

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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در رده های سنی نونهاالن و نوجوانان و جوانان...( فوتسال ، فوتبال ، والیبال و: رشته های مختلف)برگزاری مسابقات دوره ای

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها



برگزاری همایش های دوره ای تحت عنوان همایش خانواده، فرهنگ، ورزش

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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....(جام رمضان، دهه فجر و)برگزاری مسابقات متعدد در رشته های ورزشی مختلف مجموعه به مناسبت های مختلف

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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فرهنگی ورزشی-فعالیت ها

و دوره های آموزشی مربیگری-اردوهای تیم ملی-اعالم آمادگی انجمن گردشگری ورزشی در خصوص برگزاری مسابقات قهرمانی کشوری
داوری رشته داژبال
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مصاحبه  مهندس مرتضوی به درخواست کانال گفتگوی ساوه

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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ساشنمدیرعامل «نژادمرتضویمحمد»باگووگفتوایرناگزارش

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها

ساشنباشگاهبابرزیلوایتالیا،پرتغالمانندفوتبالیصاحبکشورهایکهبدانیمنیستبدامابشناسندفوتسالباراساوهایراندرشاید
چوناستعدادهای��.استمیسراروپابهآنهااعزامامکانودارندفوتبالاستعدادهایپرورشوشناساییزمینهدرمناسبیروابط

توانندمیفوتبالیکیلیگوبرتریلیگهایتیم��.کردندمعرفیفوتبالبههاساوجیرا(سایپابازیکن)طاهاشریعتی#ورامینرضائیان#
هکاوصنعتیشهردرواقعساوهاردوییکمپدرراخوداردوی،سنگینهایهزینهوکشورازخارجدرفصلپیشاردوهایبرگزاریبجای

مدیرعامل«نژادمرتضویمحمد»باگووگفتوایرناگزارش��.شودمیهمکشورارزخروجازجلوگیریباعثاقداماینکهکنندبرگزار
.فرماییدمطالعهراساشن

https://www.irna.ir/news/83366790/

https://www.irna.ir/news/83366790/
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ساشنمدیرعامل «نژادمرتضویمحمد»باگووگفتوایرناگزارش

فرهنگی ورزشی-فعالیت ها
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فـعـالـیـت هـای

گـردشـگری ورزشــی
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رضا خوش سرور رئیس انجمن گردشگری  )) 
ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی و قائم 
ر  مقام باشگاه فرهنگی ورزشی شن سا در کنا
ا و محمد مرتضوی نژاد مدیر عامل باشگاه شن س

عضو هیئت رئیسه انجمن گردشگری ورزشی
((فدراسیون ورزشهای همگانی 

گردشگری ورزشی-فعالیت ها
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ج از  برگزاری اردوهای گردشگری ورزشی و مراودات گردشگری ورزشی جهت انجام تعامالت گردشکری  ورزشی بیشتر در داخل کشور و خار-1
...(از جمله مناطق زیبای گردشگری شمشک ، طارم و)آن 

گردشگری ورزشی-فعالیت ها
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....ردو و ا-مسابقات –برگزاری همایشات -اعالم نظر کارشناسان خبره گردشگری ورزشی در خصوص دارا بودن پتانسیل الزم مجموعه شن سا جهت جذب گردشگر

در مجموعه شن سا جهت همکاری و اجرای برنامه های متعدد با انجمن گردشگری ورزشی کل کشور( خوابگاه)با تاکید بر احداث محل اسکان 

گردشگری ورزشی-فعالیت ها
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مله  مراودات بین المللی شن سا و انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی با فدراسیون های ورزشی و توریستی جهان از ج-2
دعوت باشگاه بارسلونای برزیل ازشن سا و خانواده فوتبال ایران به کشور برزیل

گردشگری ورزشی-فعالیت ها
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ورای  برگزاری همایش گردشگری ورزشی با همکاری انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی کشور  وحضوراعضای محترم ش-3
شهرساوه و مدیران ورزشی شهرستان درکنار مدیریت و پرسنل و میهمانان همایش گردشگری ورزشی شن سا

گردشگری ورزشی-فعالیت ها
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ری ورزشی  ایجاد و ساماندهی گروههای توریستی داخلی و بین المللی با مرکزیت این مجموعه  انتخاب آن بعنوان بزرگترین پایگاه گردشگ-4
:کشور از سوی انجمن گردشگری ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی در قالب گروه های توریستی 

توریسم 
سیاحتی

توریسم 
زیارتی

توریسم 
درمانی

توریسم 
تجاری

توریسم 
تحصیلی

توریسم 
ورزشی

گردشگری ورزشی-فعالیت ها
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گردشگری ورزشی-فعالیت ها

مراودات بین المللی شن سا و انجمن با گردشگری ورزشی فدراسیون ورزشهای همگانی فدراسیون های ورزشی و توریستی جهان
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تداوم دیدار مهندس مرتضوی مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شن سا با دکتر مجد آرا رئیس فدراسیون ورزش های همگانی ایران جهت
و همکاری هرچه بیشتر موسسه فرهنگی ورزشی شن سا و فدراسیون ورزشهای همگانی و انجمن گردشگری  

گردشگری ورزشی-فعالیت ها
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فـعـالـیـت هـای

عـمـرانـی
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ونیبتروسازیعملیاتکلیهانجاموراهسازیوعمرانیهایپروژهاجرایدرخودمدیرانقرنربعیکازبیشتجربهباساشنشرکت
RCCPنمایدمیمعرفیزیرمواردقالبدرراخودعمرانیفعالیتهای،روستاییوشهریسازیجادهاموردر:

عمرانی -فعالیت ها

تولید شن و ماسه  با کیفیت استاندارد و مورد تایید 

تولید و اجرای بتن 

اجرای روسازی های بتنی-

 RCCPپیشگام در امر اجرای پروژه های -

تولید قطعات پیش ساخته بتنی-

اجرای پروژه های ساختمانی و راهسازی-
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برشور راهسازی بتنی

عمرانی -فعالیت ها
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برگزاری اولین همایش بین المللی روسازی بتنی در ساوه

عمرانی -فعالیت ها
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عمرانی -فعالیت ها

پذیرشدرمرکزیاستاناستانداری،وفرمانداریموافقتمتعاقباوبتنیهایسازیروالمللیبینهمایشاولینموفقبرگزاری

اسفالتجایبهبتنیهایروسازی
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همکاری های مشترک میان مجموعه فرهنگی ورزشی و عمرانی 
شن سا و تیم مجری پروژ ه های عمرانی ترکیه

عمرانی -فعالیت ها
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فـعـالـیـت هـای

بـازرگـانـی
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بازرگانی -فعالیت ها



اهداف و برنامه های آتی-معرفی

توسعه فعالیت های مجموعه 

عمرانیبخش های رفاهی و در 

استخر، اسب دوانی، برگزاری : شامل)
(دوره های تورسیتی، هتل ورزشی

مشارکت درامر پروژه 
های راه سازی و عمرانی

سااحداث دهکده ی ورزشی شن 

با توجه به ؛

به تهران و فرودگاه نزدیکی -

در دسترس بودن -

اردوهای ممنوعیت برگزاری -
ورزشی در خارج از کشور از طریق  

دولت

.ثمر خواهد بودامری مثمر 
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جذابیت های سرمایه گذاری در مجموعه شن سا-معرفی

انبرگشت سرمایه درکوتاهترین زم

بازدهی مناسب سرمایه گذاری  
درحوزه های عمرانی و رفاهی

بازار مناسب در حوزه گردشگری  
...ورزشی و 
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