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برگزار شد

نشست همانديشي براي
بررسي مسائل بانوان

انجام داده اس�ت كه جا دارد همين جا از
مسئوالن شهرداري تشكر كنم.
براي برطرف ك�ردن كمبودهاي
زيرس�اختي ورزش محل�ه چ�ه كار بايد
كرد؟
اگ�ر متولي�ان ورزش بتوانند وضعيت
ورزش را در محلهه�ا س�امان دهند و از
تمام ظرفيتها اس�تفاده كنند ،آن وقت
پيشرفتهاي چش�مگير و قابل توجهي
را بهدس�ت ميآوري�م .مس�ئوالن بايد
براي توسعه ورزش منطقه قيمتهاي را
كنترل كنن�د و برنامهريزي صحيحتري
انجام دهند تا آموزشهاي نوين ورزشي
برپايهاي استاندارهاي جهاني در منطقه
گس�ترش پيدا كند .خوشبختانه شرايط
اين نوع آموزش در محلههاي ما بيش�تر
از مناطق ديگر اس�ت ،ولي هيچگونه
بهرهب�رداري مناس�بي از آن
انجام نميشود.
چـــ�ه
شرايطي؟
شا يد
ب�راي

ا ينكه
منظو ر م
را دقيقت�ر
بي�ان كنم بهتر
با شد پا س�ختا ن
را ب�ا ي�ك س�ؤال بدهم.
چ�را ب�راي كش�ورهاي اروپايي
مش�كلي در عرص�ه ورزش بهخص�وص
فوتب�ال وجود ندارد؟ علتش اين اس�ت
كه مس�ئوالن اين كش�ورها به انتقادها
و پيش�نهاد پيشكس�وتان ،كارشناسان
و متخصصان ورزش�ي توج�ه ميكنند و
براي ورزش�كاران برنامهري�زي پلهاي
و هدفمن�د انج�ام ميدهند .آنه�ا ابتدا
اس�تعداد و توانمن�دي ي�ك ف�رد را در
ورزش شناس�ايي ميكنند و بعد براي او
برنام�ه طوالني مدت در نظ�ر ميگيرند؛
بهطوري كه از س�ن نونهالي تا جواني را
برايش برنامهري�زي ميكنند .بايد توجه
داش�ت اين كار نيازمند سرمايهگذاري و

نشست همانديشي مشاور شهردار منطقه در حوزه بانوان با حضور مسئوالن
برگزار شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،در ابتداي اين جلسه «رشيدي»
شهردار ناحيه 7از فعاليتهايسراهاي محله و فعاليت بانوان در ناحيه گزارشي
ارائه كرد و سپس «زينب كيانوش» مشاور شهردار منطقه در امور بانوان به بررسي

توجه از طرف والدين و حمايت مسئوالن
اس�ت .خانوادهها در منطقه م�ا از لحاظ
مالي در شرايط مناسبي قرار دارند ،ولي
به دليل ناهماهنگي فدراس�يون و برخي
نهادها ،باعث كاهش انگيزه ورزشكاران
و خانوادهها ميشود.
با اين حس�اب ب�راي موفقيت در
ورزش فوتبال بايد منتظر معجزه باشيم!
ورود ب�ه جامجهان�ي ميتوان�د
نويددهن�ده معج�زه در فوتب�ال اي�ران
باش�د ،ولي تحول اساسي در اين ورزش
كار و توج�ه بيش�تري را ميطلب�د.
مس�ئوالن فوتب�ال بايد گامهايش�ان را
سريعتر بردارند.
كم�ي هم درب�اره تيم اس�تقالل
صحب�ت كني�م .وضعيت تمرين�ات تيم
آبيه�ا براي آمادگ�ي در بازيهاي ليگ
اين فصل به چه شكل انجام ميشود؟
اس�تقالل ،تيم بس�يار خوبي اس�ت.
تمرينها ب�ا مربيگري آق�اي قلعهنويي
منظم انجام ميش�ود .امي�دوارم بتوانيم
بازي بس�يار خوبي را در ليگ ارائه دهيم
و در اين دوره قهرمان شويم.
اي�ن روزه�ا نوجوان�ان و جوانان
بس�ياري به اين ورزش عالق�ه دارند كه
شايد نميدانند از كجا شروع كنند .اص ً
ال
راه درست هدايت اين افراد بايد چگونه
انجام شود؟
وضعي�ت فيزيك�ي ب�دن و توانمندي
جسمي و روحي براي هر ورزشي متفاوت
اس�ت و بايد توس�ط دكت�ر و متخصص
بررس�ي ش�ود .نوجوان�ان و جواناني كه
هدف و عالقهمندي مش�خص دارند بايد
س�ختيهايش را به جان و دل بپذيرند و
خانوادهها هم باي�د در هدايت و انتخاب
اين توانمندي ،فرزندانشان را راهنمايي
كنند.
خودت�ان فعالي�ت خاص�ي براي
توسعه و كشف استعدادهاي اين ورزش
در محلههاي منطقه انجام دادهايد؟
خير! آنقدر درگير تمرينات تيم هستم
كه حتي زندگي عادي هم برايم س�خت
شده است .ولي قب ً
ال در منطقه مربيگري
ك�ردهام و هنوز با خيلي از هممحلهايها
ارتباط دارم و هركاري از دستم بر ميآيد
برايشان انجام ميدهم.
با توجه به دغدغههاي بس�ياري
ك�ه در زمين�ه توس�عه وورزش محلهها
داري�د اگ�ر يك�ي از مس�ئوالن فوتبال
منطقه اينجا حضور داشت بهعنوان يك
ورزش�كار حرفهاي چه سؤالهاي از از او
ميپرسيد؟
سؤالهايمان كه يكي ،دو تا نيست ،اما
اينكه تاكنون چه تعداد از اهالي را جذب
ورزش فوتبال كردهاند؟ يا در اين سالها
چقدر سرانههاي ورزشي فوتبال توسعه
پيدا كرده ميتوان جزو سؤالهايي باشد
ك�ه يك مس�ئول منطقهاي بايد پاس�خ
دهد.
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موضوعات فرهنگي و اجتماعي محلههاي ناحيه 7و مشكالت و امكانات پرداخت
و گفت« :ايجاد اتاق فكر در محلهها مخصوص فعاالن و افراد تأثيرگذار ،برگزاري
اردوهاي سياحتيـ زيارتي ،و ايجاد فضاي مناسب براي برپايي بازارچه دائمي
مشاغل خانگي بانوان سرپرست خانوار در دستور كار منطقه قرار دارد».

گفتوگوي مكاتبهاي مهران قاسمي
با مسئول فوتبال شهرداري منطقه

روزانه 4هزار شهروند منطقه
فوتبال بازي ميكنند

براي گرفتن پاس�خ سؤاالت فوتباليست منطقه سراغ «منوچهر احمدي» مسئول
انجمن فوتبال ش�هرداري منطقه رفتيم و از او خواس�تيم به س�ؤالهاي ورزش�كار
حرفهاي منطقه به نمايندگي از مردم پاس�خ دهد .احمدي هم استقبال كرد و بعد از
مطالعه سؤالهاي مكتوب مهران قاسمي ،خيلي دقيق به همه آنها پاسخ داد.
چه تعداد از اهالي منطقه را جذب ورزش فوتبال كردهايد و در اين س�الها چقدر
سرانههاي ورزشي فوتبال منطقه توسعه پيدا كرده است؟
از شروع فعاليتهاي مديران شهر براي توسعه ورزش و برطرف كردن نياز ورزشي
شهروندان مدت بسياري ميگذرد؛ در اين مدت از هر فرصت و ظرفيتي براي جذب
مش�اركت و كاهش بيتحركي ش�هروندان اس�تفاده ش�ده اس�ت .در اين مسير به
ت منحصربهفرد قلمداد
كارگيري جذابيته�اي ورزشهايي مثل فوتبال يك فرص� 
ميش�ود .بهطوري كه از كل جمعيت منطقه 45درصد طرفداران فوتبال هس�تند و
رزوانه حدود 4000نفر از اهالي به ش�كل غيرحرفهاي فوتبال بازي ميكنند .مديران
ورزشي هم براي پاسخگويي به اين نياز شهروندان21 ،زمين چمن مصنوعي14 ،سالن
فوتسال در ورزشگاههاي دولتي10 ،ورزشگاه خصوصي ساخته است و بيش از هزار و
 400مسابقه فوتبال در گروههاي سني مختلف در منطقه برگزار كرده است.
مس�ابقات محلي را به چه شكل برگزار ميكنيد؟ تعامل و همكاريهاي شهرداري
با فدارسيون چگونه است؟
رش�د 4برابري مس�ابقات و قهرمانيهاي تيم فوتبال آقاي�ان و بانوان محلهها در
مسابقات استاني ،كشوري و المپياد ورزشي نمايانگر گنجايش و توانمندي اين ورزش
در 31محله ماس�ت .ب�راي همين توجه به موضوع اس�تعداديابي و هدايت بازيكنان
عالقهمند بهعنوان مس�ائله اساسي مطرح است ،زيرا در اين زمينه عالوه بر بررسي
فيزيول�وژي ورزش�كاران ،همواره نيازمن�د مربي و ايجاد فرصتهاي مس�اعد براي
اهالي منطقه هس�يتم .بهطوري كه همكاري فدارس�يون و بازيكنان حرفهاي ساكن
محله با مديران ورزشي باعث هدفمندي و توسعه ورزش شهروندي ،ارتقاي كيفيت
آموزشهاي تخصصي ،به وجود آوردن زيرساختهاي منظم و نيروي انساني حرفهاي
محلي و پيشرفت مهندسي در ساخت امكانات و ورزشگاهها شد.
براي راهيابي ورزش اصولي به مدارس برنامه ايي داشتهايد؟
برنامهريزي براي نسل جوان نيازمند گذشت زمان ،حمايت مسئوالن و تغيير نظام
آموزش�ي است .شهرداري منطقه بيشتر مدارس را با وسايل ورزشي تجهيز كرده و
توانسته مسابقات ورزشي متعددي را در آنجا برگزار كند .نظام آموزشي هم انعطاف
پيدا كرده اس�ت .به همين دليل نخستين مدرس�ه ژيمناستيك كشور در منطقه ما
افتتاح شده و هم اكنون در حال فعاليت است.

