ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ورزش ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﮐﺮد دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺪﺑﯿﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ،ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮری ﺑﯿﺪﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ورزش ﺑﺎﻧﻮان دارای
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺳﺮاﻧﻪ ﻓﻀﺎی ورزﺷﯽ را ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان درﻧﻈﺮﮔﯿﺮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ازای ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی از اﯾﻦ ﺳﺮاﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺎﻧﻮان
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﺪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮد وﻟﯽ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺑﺎﻧﻮان در اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻦ
ﺑﻪ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﺠﻠﺲ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺜﻤﺮاﻟﺜﻤﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد.
ﺿﺮورت ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺎزی در ﻣﻮرد ورزش ﺑﺎﻧﻮان
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ﻧﯿﻤﯽاز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﺮدان و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ را زﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻧﻮان اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ
روی ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ زﯾﺮا ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺎدران اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺎدران اﯾﺮاﻧﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ورزش ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪرﺳﻪ ،ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼح
ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺎﺑﻪ ﭘﺎی ﻣﺮدان در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻓﺰود:ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ٬ﭼﻪ در ﺑﺤﺚ ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ،ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ وزارت ورزش ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ زﻧﺎن از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
ﻣﻨﺼﻮری ﺑﯿﺪﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ورزش ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﯽﭘﺮدازد ،درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﻮان را ﻧﯿﺰ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ورزش ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﭘﺎداشﻫﺎی زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﺪالآور در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺧﺘﯿﺎر آنﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪﮔﺎه را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ورزش ﻣﺠﻠﺲ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ورزش ﺑﺎﻧﻮان اﻫﻤﯿﺖ داد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺧﺎﻧﻤﯽﮐﻪ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﯽ ﻣﺪال ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺎﻫﮑﺎر اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ او رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد؛ اﮔﺮ ﻗﺪمﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ در ورزش ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد،
زﻧﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠﯽ و اﻟﻤﭙﯿﮏ زﯾﺎدی ﺗﺮﺑﯿﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

