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براي گراميداشت شهدا صورت گرفت

ديدار شهردار منطقه
با خانواده شهيد«زواره اي»

ش��هردار منطقه به پاس رش��ادتها و دالوريهاي شهداي هشت سال
دف��اع مق��دس و اداي احترام ب��ه خانواده ش��هيدان با خانواده ش��هيد
«تفوي��ض زواره اي» دي��دار كرد .به گزارش خبرنگار همش��هري محله،
همزمان با ماه مبارك رمضان و همس��و با سياستهاي مديريت شهري

تماشاي فوتبال جوانان هممحلهاي

همه چيز در ورزشگاه خوب پيش ميرود؛ رقابتها پس از گل دوم منطقه  11شديدتر شده است .در
اين حين مس��ئوالن خبردار ميشوند كه تعدادي از جوانان محله در زمين چمن كنار ورزشگاه مشغول
بازي هس��تند .به همين دلي��ل براي ديدن بازي آنان به چند قدمي ورزش��گاه ميرون��د .وقتي جوانان
محله مرزداران متوجه حضور آنان ميشوند ،بازيشان را متوقف ميكنند .گروهي از جوانان به استقبال
مسئوالن ميآيند و از مشكالت ورزش محله ميگويند و چند نفر نيز از فرصت استفاده ميكنند و در كنار
استيلي و قاسمي عكس يادگاري ميگيرند .در مسير
بازگشت به ورزشگاه از فرصت استفاده ميكنيم و به
سراغ رئيس سازمان ورزش شهرداري ميرويم« :آيا
فك��ر ميكنيد اقداماتت��ان در عرصه ورزش همگاني
رضايت بخش بوده اس��ت؟» آقامير اينگونه پاس��خ
ميدهد« :حاصل كار را بايد لمس كرد .خيلي خوب
اس��ت كه در اين ساعت شب ،آن هم در ماه مبارك
رمضان ،جوانان محله فوتب��ال بازي ميكنند .البته
صبحها هوا گرم است و مردم روزه هستند ،وگرنه در
طول روز همچنين صحنههايي مش��اهده ميشود».
او از ظرفيته��اي منطقه در عرصه ورزش ميگويد
و درباره عملكرد س��ازمان ورزش ش��هرداري تهران
توضيح ميده��د« :اين منطقه در زمين��ه تكواندو،
فيالتس ،پرورش اندام و فوتبال ظرفيتهاي بس��يار
بااليي دارد .س��ال گذشته بيش از 35ميليون نفر از
ش��هروندان تهراني در فعاليتهاي ورزشي شركت و
در برنامههاي ورزش��ي و تفريحي حدود 92درصد از
نوجوانان و جوانان تهراني مشاركت كردند».
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و تجلي��ل از مقام ش��امخ ش��هيدان و ايثارگ��ران« ،عابد ملكي» ش��هردار
منطق��ه ب��ه هم��راه جمع��ي از مدي��ران منطق��ه و ش��وراياران محله با
خان��واده ش��هيد«محمود تفويض زواره اي» از س��اكنان محله ش��هرك
قدس در ناحيه 7ديدار كرد.

حميد استيلي

ظرفيتهاي فوتبالي منطقه فوقالعاده
است
«حمي��د اس��تيلي» ك��ه نيازي
به معرفي ن��دارد .اين عضو س��ابق
تيمملي فوتبال و باشگاه پرسپوليس
از س��اكنان منطقه ماست كه براي
تماش��اي مس��ابقه فينال شوراياران
به ورزش��گاه آمده اس��ت .او درباره
وضعيت ورزش همگان��ي و فوتبال
منطق��ه ميگوي��د« :ظرفيته��اي
فوقالع��ادهاي در فوتب��ال منطق��ه
وج��ود دارد .اگ��ر در اي��ن زمين��ه
س��رمايهگذاري و استعدادها هدايت
ش��ود ،ميتوانيم سرنوش��ت فوتبال
ايران را تغيير دهيم .امس��ال ،سال
فوتبال ايران اس��ت و باالخره بعد از
كلي باال و پايين رفتن موفق شديم
ب��ه جامجهاني راه پيدا كنيم .اگر وضعيت فوتبال ريش��هاي برطرف نش��ود
پيشرفت نخواهيم كرد .نميگويم وضعيت بدي داريم ،ولي آنقدر هم خوب
نيس��ت ».او حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :ش��هرداري سرانههاي
ورزشي و زمينهاي چمن مصنوعي را در محلههاي افزايش داده و توانسته
بسياري از نوجوانان و جوانان منطقه را جذب ورزش كند .به هر حال اكنون
مش��كل اصلي مردم گذراندن اوقات فراغت اس��ت كه بخشي از آن توسط
شهرداري برطرف شده است .خوشحالم كه مردم ورزش ميكنند و اميدوارم
تداوم داشته باشد».

بهنام ابوالقاسم پور

اهداي جايزه به تيمهاي برتر

زماني مسئوالن شهرداري و ورزشكاران به ورزشگاه برميگردند كه بازي با پيروزي منطقه  11به پايان
رس��يده است .در مراسم اهداي جوايز ،قائممقام شهردار منطقه در حضور مسئوالن ،ورزشكاران و اهالي
محله ميگويد« :چند س��الي از تغيير رويكرد ش��هرداري از يك نهاد خدماتي به يك سازمان فرهنگي و
اجتماعي ميگذرد .امروز تأثير اين تغيير در كوچهپسكوچههاي شهر مشاهده ميشود و مسابقات جام
رمضان حركتي مثبت در گسترش اين رويكرد است ».معاون برنامهريزي سازمان ورزش شهرداري تهران
هم درباره هدف مسابقات شوراياران و مديران محلهها و ميزان مشاركت شهروندان از برنامه جام رمضان
ميگوي��د« :در روزهاي ماه مبارك رمضان برنامه ويژهاي براي ش��وراياران و مديران محلههاي تهران در
نظر گرفتيم .چون بخش عمدهاي از ورزش در محلهها انجام ميشود و بايد اين گروه با ورزش و فرهنگ
آن بيش��تر آشنا شوند ».به گفته «محمد رضايي» امس��ال ميزان مشاركت شهروندان در مسابقات جام
رمضان بيش از 4هزار تيم بوده اس��ت .در پايان اين مراس��م ،تيم شوراياري شهرداري منطقه  5بهعنوان
تيم بااخالق ،تيم شوراياري منطقه  11مقام اول ،منطقه 15مقام دوم و منطقه  12را بهعنوان مقام سوم
معرفي و جوايز نفيسي به آنان اهدا ميشود.

مشكل فوتبال ،بيتوجهي به نونهاالن
ونوجوانان است
«بهن��ام ابوالقاس��م پ��ور» عضو
س��ابق باش��گاه پرس��پوليس يكي
ديگ��ر از ورزش��كاران حرف��هاي
محله مرزداران اس��ت كه در فينال
مسابقات ش��وراياران حضور دارد .او
درباره مسابقات ورزشي جام رمضان
منطق��ه ميگوي��د« :از اينكه اهالي
بعد از افطار دور هم جمع ميشوند
و وقتش��ان را با ورزش ميگذرانند،
خيل��ي خوش��حال هس��تم .مردم
بايد ورزش كنند چون ش��كيبايي،
سرزندگي و سالمتي آنان به ورزش
بس��تگي دارد .كس��ي ك��ه ورزش
ميكن��د خالقيتهايش ش��كوفا و
زندگ��ياش متحول ميش��ود .من
هم هر سال در مس��ابقات جام رمضان محلههاي منطقه شركت ميكنم».
ابوالقاسم پور درباره راهيابي تيمملي به جامجهاني توضيح ميدهد« :راه پيدا
كردن تيمملي به جامجهاني يك افتخار اس��ت ولي يك پيشرفت محسوب
نميش��ود ،زيرا بارها اين كار انجام ش��ده است .مشكل فوتبال بيتوجهي و
س��رمايهگذاري نكردن براي رده س��ني نونهاالن و نوجوانان اس��ت .ما بايد
زيرس��اختهاي ورزش فوتبال را محكم كنيم و در تربيت نس��ل جديد از
مربيان با تجربه استفاده كنيم».

