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ورزش
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نصب دومين پلموقت فلزي :محمدحس��ن وس��اق ،مجري طرحهاي پل و ابنيه سازمان مهندسي و
عمران شهرتهران گفت :عمليات نصب دومين پلموقت فلزي در تقاطع
بزرگراهفتح با رودخانهكن ب ه اتمام رسيد.

وجود چند دانش�گاه و خوابگاه دانش�جويي در منطقه ما بهانه خوبي بود تا در نخستين روزهايكاري
س�ال جديد س�راغ رئيس فدراس�يون ملي ورزشهاي دانش�جويي برويم و با دكتر «مهرزاد حميدي»

خانواده ورزشي

درباره كمبودها و ناكاميهاي المپيادهاي ورزش�ي دانش�جويي گفتوگو كنيم .مش�كالتي كه به تأكيد
همه مس�ئوالن يك س�ر آن به كمبود و امكانات تيمهاي ورزشي وصل اس�ت .اما با روي كارآمدن دكتر
حميدي در ماههاي اخير كه از چهرههاي نام آشنا در زمينه ورزش دانشجويي است .خيليها اميد دارند
ركود حاكم براين بخش از ورزش كشور ،جاي خود را به نشاط و سرزندگي و كسب نتايج اميدواركننده
دهد .رئيس فدراس�يون ورزشي كشور با حوصله به تمام سؤالهايمان پاسخ داد و اظهار اميدواري كرد
كه در آينده نه چندان دور اوضاع نابسامان ورزش دانشجويي بهبوديابد.

دكتر مه�رزاد حميدي از خانواده ورزش�ياش ميگويد« :خوش�بختانه
اعضاي خانواده من به گونهاي عاشق ورزش هستند كه من به آنها ميگويم
كمت�ر ورزش كنند! فرزندان�م در طول هفته چند روز به باش�گاه ميروند.
يكي از پسرهايم از رش�ته مهندسي به رشته تربيتبدني تغييررشته داده
و در ورزش دانشجويي بس�يار فعال است ،عضو تيمهاي دانشجويي است،
در المپيادها شركت ميكند و دروازهبان خوبي هم در رشته فوتسال است.
خود من هم كه اكنون درگير كار اداري هس�تم بهطور متوسط هفتهاي سه
ب�ار ورزش ميكنم براي اينكه آمادگي نس�بيام را از دس�ت ندهم .ورزش
تخصصي من شناست كه به دليل ضرورتهاي سني و جسمي اين ورزش را
با جديت تمام انجام ميدهم .همسرم نيز دبير بازنشسته تربيتبدني است
و روزي سه تا چهار كيلومتر بهطور منظم راهپيمايي ميكند».

دكتر مهرزاد حميدي ،رئيس فدراسيون ملي ورزش دانشجويي از بايدها و نبايدهاي ورزش دانشجويي ميگويد

تجهيزامكاناتورزشيدانشگاهها
در اولويت است
زهره زیدی فرد

اگر موافقيد گفتوگ�و را از يكي از موضوعهاي
مهم�ي كه اين روزها در عرصه ورزش دانش�جويي
وج�ود دارد آغاز كني�م .آن هم ورود مليپوش�ان
ورزش�ي ب�ه دانشگاههاس�ت ،چرا كه بس�ياري از
دانش�جويان دليل بيانگيزگي خود براي حضور در
عرصه ورزش دانش�جويي ،ورزشكاران مليپوشي
ميدانن�د كه با دريافت س�هميه وارد دانش�گاهها
ش�دهاند و در ه�ر زم�ان ،پ�اي ثاب�ت اعزامه�اي
دانش�جويي ب�ه حس�اب ميآين�د! آيا ش�ما فكر
نميكنيد با وجود چنين ورزشكاراني در مسابقات
گزينشي ،بسياري از دانشجويان فرصت حضور در
ميادين ملي و جهاني را از دست ميدهند؟
اين موضوع ،از مسائل ورزش دانشجويي جهان است و
فقط مختص ايران نيست .در المپيك طي تحقيقي كه از
مديران كاروانهاي ورزشي كشورهاي جهان درباره مشوق
كشورشان در زمينه ورزش قهرماني انجام دادم ،اغلب به
مشوقهاي شغلي ،مالي و تحصيلي اشاره كردند .بنابراين
اين اختصاص به كش��ور ما ندارد .اكنون در دانشگاههاي
بزرگ جهان اين اصل ،جزء وظايف دپارتمانهاي ورزش
قهرماني آنهاس��ت .آنهابه مس��ابقات م��دارس ميروند و
در هم��ان دوران ،دانشآموزاني را كه وضعيت ورزش��ي
خوبي دارند انتخاب و آنها را بورس��يه ميكنند تا پس از
پايان تحصيالت دبيرس��تاني بتوانند وارد دانشگاه شوند
و ب��ا ش��ركت درمس��ابقات مختلف براي دانشگاهش��ان
افتخاركسب كنند .اينكه يك نفر بورسيه شده يا قهرمان
المپي��ك و غيره باش��د زمين��هاي فراهم ش��ود كه ادامه

اولويتبنديها ضرورت بيش��تري پيدا
تحصيل دهد مختص كشور ما نيست.
ميكند ك��ه اگر غيراين هم باش��د باز
به نظر ميرس�د ش�ما بهعنوان
اولويتبن��دي ي��ك ض��رورت و اص��ل
رئي�س فدراس�يون ورزشه�اي
مديريتي اس��ت .در شرايط خاص فعلي
دانش�جويي مايل به سرمايهگذاري
اين ضرورت بيش��تر نمود پيدا ميكند.
در تمام رشتههاي ورزشي نيستيد
بايد در رشتههايي سرمايهگذاري كنيم
و ترجيح ميدهيد رشتههاي خاصي
مهرزاد حميدي
كه وضعيت آنها در ورزش دانش��گاهها
را بهعنوان ورزشهاي دانش�جويي
مشخص و شفاف باشد.
معرف�ي كني�د .علت اي�ن موضوع
با توجه به كمبود امكاناتي كه قابل انكار نيست
چيس�ت؟ آيا بايد كمبود امكان�ات را در اين قضيه
ش�ما در اين خصوص چه تصميمي داريد؟ آيا قصد
دخيل بدانيم؟
به نظرم بايد درحد خودمان ر ش��تههاي ورزش��ي را نداريد ضمن تعامل بهتر و بيش�تر با فدراسيونهاي
اولويتبن��دي كنيم و اين چيزي اس��ت كه بهعنوان يك ورزش�ي ،ش�رايط بهت�ري را ب�راي دانش�جويان
م آوريد؟
تاكتي��ك مديريتي از آن اس��تفاده ميكن��م .مخصوصاً ورزشكار فراه 
اكن��ون ارتباط خوبي با بخشهاي ورزش��ي كش��ور
زمان��ي كه م��ا در دوران اقتصاد مقاومتي هس��تيم ،اين

ذرهبين گفتوگو
ـ اينكه يك نفر بورسيه شده يا قهرمان المپيك و غيره باشد زمينهاي فراهم شود كه ادامه تحصيل دهد
مختصكشورمانيست.
ـ بايد در رشتههايي سرمايهگذاري كنيم كه وضعيت آنها در ورزش دانشگاهها مشخص و شفاف باشد.
ـ راه توسعه هيچ يك از رشتههاي مجاز كشور در دانشگاهها بسته نيست.
ـ بايد همكاريهاي بين بخشي را توسعه دهيم و يكي از اين بخشها هم شهرداريها هستند.
ـ يكي از فعاليتهاي خوب شهرداري ايجاد خانههاي ورزشي در محله است كه اختيار آن را به خود مردم
و ورزشكاران محله سپردهاند.

داريم وبس��ياري از رئيس��ان فدراس��يونهاي ورزشي از
عالقهمندان به ورزش دانشجويي هستند .از نظر ساختاري
و تش��كيالتي معتقد هستم كه همكاريهاي بين بخشي
بايد هرچه بيش��تر ش��كل بگيرد و دركنار دوس��تيهاي
فردي ،همكاريهاي س��ازماني توسعه و تعميق پيدا كند
به گونهاي كه در امتداد سياس��تهاي كلي اولويتبندي
رشتههاي ورزشي باشد .راه توسعه هيچ يك از رشتههاي
مجاز كش��ور در دانشگاهها بس��ته نيست و ما نميگویيم
دانش��جويان به رشتههاي ورزش��ي مجاز كشور نپردازند،
ماخوشحال ميشويم كه دانشجو به فعاليتهاي ورزشي
بپردازد اما تجهيز امكانات ورزشي ورزش دانشگاهها قطعاً
در اولويتهاست.
با توجه به اينكه سازمان ورزش شهرداري تهران
امكانات بسيار خوبي در شهر تهران در اختيار دارد
و از طرفي دانش�گاههاي بسياري در تهران و حتي
همين منطقه  ،2فعال اس�ت آيا تصمي�م نداريد با
مديران اين سازمان براي استفاده از امكانات بسيار
خوب ورزشي آنها گفتوگو كنيد؟
قطعاً ميتوانيم با ش��هرداري تهران و ش��هرداريهاي
كالنشهرهاي كشور ارتباط دانشگاهي را توسعه دهيم .تأكيد
براين است كه نه تنها اين موضوع بايد با شهرداريها اتفاق
بيفتد بلكه بايد با همه دستگاههايي كه از امكانات و منابع
خوبي برخوردار هستند براي پيش��برد ورزش دانشگاهي
استفاده كنيم بايد همكاريهاي بين بخشي را توسعه دهيم
و يكي از اين بخشها هم شهرداريها هستند.
نظرتان درباره برنامههايي كه شهرداري منطقه
براي توسعه فرهنگ ورزش شهروندي انجام داده،
چيست؟
يكي از فعاليتهاي خوب ش��هرداري ايجاد خانههاي
ورزش��ي در محله اس��ت كه اختيار آن را به خود مردم و
ورزشكاران محله سپردهاند .وقتي خود مردم مروج و مبلغ
فعاليتهاي ورزشي ميشوند مسلماً شهروندان بيشتري
ب��ه ورزش روي ميآورند كه هر يك به نوبه خود ميتواند
باعث آش��نايي ساير اهالي منطقه با ورزش را فراهم آورد.
اقدام مثبت ديگر شهرداري نصب دستگاههاي بدنسازي
در بوس��تانها و معابر اس��ت كه امكان دسترسي مردم را
به تجهيزات ورزشي آس��ان ميكند به گونهاي كه وقتي
ش��هروندان از منزل بي��رون بيايند ب��ا حداكثر 400متر
پي��ادهروي ميتوانند از اين تجهيزات اس��تفاده كنند .در
هر صورت امكانات ورزش��ي بسياري توس��ط شهرداري
از زمين چم��ن مصنوعي گرفته تا برگزاري ورزش��گاه و
مس��ابقات انجام ميشود ،ولي جمعيت شهر تهران آنقدر
زياد است كه براي رسيدن به شرايط مطلوب فرسنگها
فاصله داريم.
آيا بهطور خاص از امكانات ورزشي شهرداري در
منطقه ما خبر داريد يا خير؟
بله .خوشبختانه وجود چندين زمين چمن مصنوعي،
 6سالن چند منظوره وامكانات فراهم شده در بوستانهاي
منطقه داشتههاي قابل توجهي است كه بسياري از اهالي
خوب منطقه را با ورزش آشتي داده است.

