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در ناحيه 7صورت گرفت

عمليات علفكش��ي و پاكس��ازي بلوار خوردين و رمپ و لوپها در شهرك
قدس براي بهبود زيبايي منظر ش��هري صورت گرفت .به گزارش خبرنگار
همش��هري محله ،واحد فضاي سبز ناحيه  7با هدف زيباسازي ،اقدام به
عمليات علفكشي و پاكسازي محله شهرك قدس به متراژ 1300مترمربع

بهسازي و زيباسازي محلهها

9

كرد .همچنين عمليات علفكش��ي و پاكس��ازي خيابان مهستان و خيابان
ايران زمين نيز به متراژ  800مترمربع انجام شد .عالو براين واحد فضاي
س��بز ناحيه  7اقدام به آبياري درختان خيابانهاي س��يماي ايران ،شهيد
حسن سيف و فالمك كرد.

نظر سنجی همشهری محله نتیجه داد

برگزاري مسابقات شنا به درخواست اهالي

ي روحي

به پيش��نهاد قهرمانان منطقه براي نتيجهگيري و تكميل روند گزارش به
سرا غ «سيدحس��ن زاهدي» مدير تربيتبدني ش��هرداري منطقه رفتيم و با
نش��ان دادن نمودار درخواست اهالي براي برگزاري مسابقات شنا در محله و
گسترش سرانههاي ورزش شنا با او گفتوگو كرديم.

ن
مفصلي

ب ،ش�ادابي و نشاط
ان ميآورد.
يتوان�د ب�ه كاه�ش
رداري كمك كند.

ميزان تمايل اهالي براي برگزاري مسابقات شنا در منطقه
کم
 5درصد

متوسط
 8درصد

شنا

خیلی زیاد
 57درصد

يح و آموزش
ون و آموزش و پرورش از ورزش شنا
زیاد
 30درصد

ميزان تمايل اهالي براي توسعه آموزش و سرانههاي ورزشي شنا
کم
 7درصد

له در ورزش شنا
نش��جويان آس��يا در سال  2004با توضيح اين نمودار،
كشورهاي پيشرفته توجه ويژهاي به ورزشهاي مختلف
ان يك ورزش حرفهاي ميشناس��ند و هم با آن تفريح
ي متنوع اين ورزش به تازگي وارد كشورمان شده است.
ور تقريبي ميزان مهارت نوجوانان منطقه در ورزش شنا
ا و ظرفيتهاي بسيار ايدهآل اين ورزش ،منطقه نشان
ي همه جانبه دارد».

آموزش حرفهاي و قهرماني در ورزش شنا
خصهاي اين نمودار ميگويد« :نتيجه اين نظرسنجي
منديها و عالقه بسيار زيادي به ورزش شنا دارند .اين
شويق و حمايت شود .از يك طرف ايجاد انگيزه و فراهم
وانمنديهاي نوجوانان تأثير زيادي دارد .از طرفي ديگر
انان بازدهي بااليي براي كشورهاي اروپايي داشته است.
مههاي آموزشي كشورمان اجرا كنيم».

خیلی زیاد
 10درصد
کم
 27درصد

زیاد
 13درصد

زیاد
 23درصد

متوسط
 50درصد

زیاد
 33درصد

متوسط
 17درصد

خیلی زیاد
 53درصد

متوسط
 7درصد
کم
 12درصد

خیلی زیاد
 48درصد

راههايي براي استعداديابي پسران نوجوانان محله

پسران از دوران كودكي عاشق آب بازي هستند؛ با آنان آب
بازي كنيد.
پدران و پسرهايشان را در كالسهاي آموزش شنا ثبتنام
كنند و با هم به استخر بروند.
فرصت دهيد فرزندتان هفتهاي چندبار به استخر برود.
مطمئن باشيد سرمايه شما با ورزش پسرتان حفظ خواهد شد.

نكات مهم براي جلوگيري از آسيبها و خطرات شنا
ش��نا در اس��تخر و دريا تفاوتهاي اساسي با هم دارند .اگر كسي در استخر خوب
شنا ميكند ،نبايد با اين تصور در دريا شنا كند.
مربيان كاربلد ميتوانند به بهترين نحو ورزش شنا را به شما و فرزندانتان آموزش
دهند.
عالقهمن��دان بايد بدانند كه اگر ميخواهند ش��نا ياد بگيرن��د بايد به متخصصان
مراجعه كنند.
با دوستانتان در محيط استخر شوخي نكنيد.

مدير تربيتبدني شهرداري با مش��اهده اين نمودار توضيح ميدهد« :بعد
از انق�لاب ،پيش��رفتها و افتخارات قاب��ل توجهي در عرصه ورزش كس��ب
كردهايم طوري كه در مس��ابقات واليبال ،كش��ور ايتاليا را به راحتي شكست
ميدهيم .ما مس��ئوالن وظيف��ه داريم نيازهاي ش��هروندان را برطرف كنيم.
اينكه اهالي منطقه تمايل زيادي نس��بت به گس��ترش سرانههاي ورزش شنا
نشان ميدهند و درخواست برگزاري مسابقاتش را ميكنند ،خوشحالكننده
است .در 3ماه گذشته بيشتر از 120هزار نفر در فعاليتهاي ورزشي محلهها
شركت كردند .اين نش��اندهنده پذيرش ورزش همگاني از جانب شهروندان
اس��ت » .مدير تربيتبدني شهرداري منطقه استعداديابي را يكي از مهمترين
اركان ورزش ميدان��د و ميافزايد« :در ورزش ش��نا كمبودهاي زيادي وجود
دارد ك��ه براي برطرف كردنش نيازمند همكاري فدراس��يون و تمام ارگانها
هستيم .گراني زمين يكي از موانع توسعه سرانههاي ورزشي در منطقه است؛
ولي با اين حال اقدامات كارشناس��ي براي افزايش س��رانههاي ورزشي انجام
ش��ده و بهترتيب اولويت براي بهرهبرداري آماده خواهد ش��د .در برنامهكاري
تربيتبدني برگزاري مسابقات شنا در محلهها قرار دارد و به دليل درخواست
ش��هروندان منطقه ثبتنام مس��ابقات شنا يكش��نبه هفته آينده در نواحي و
معاونت اجتماعي آغاز خواهد شد».

راهحلهاي كوچك براي پيشرفت ورزش شنا در منطقه
ـ افزايش سرانههاي ورزشي شنا براي اهالي
ـ آموزش شنا در زنگ ورزش مدارس
ـ سرمايهگذاري و حمايت فدراسيون و والدين از ورزشكاران و عالقهمندان ورزش
شنا
ـ پذيرش شنا بهعنوان ورزش همگاني و برگزاري مسابقات بين محلهاي
ـ كاهش هزينههاي تفريحي و آموزشي شنا
ـ استفاده از نيروهاي متخصص براي استعداديابي ورزش شنا

