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ماندن یا خداحافظی؟!

«محمد کشمیری» به عنوان رئیس هیئت دوچرخه
ســواری خراسان شمالی انتخاب شــد .به گــزارش
خبرنگار ما ،روز گذشته در مجمع هیئت دوچرخه
سواری استان  4نفر کاندیدای ریاست این هیئت شده
بودند که  2نفر انصراف دادند و «کشمیری» با کسب 8
رأی برای  4سال دیگر به عنوان رئیس هیئت دوچرخه
سواری خراسان شمالی انتخاب شد.

ممنوعیت بازگشایی سالن
های ورزشی در  4شهرستان

بازگشایی سالن هــای ورزشـــی در  4شهرستان
بجنورد ،راز و جــرگــان ،جاجرم و فــاروج ممنوع
است.معاون توسعه ورزش استان با بیان این مطلب
افزود :در پی ابالغ دانشگاه علوم پزشکی خراسان
شمالی در خــصــوص ضــوابــط بــازگــشــایــی مجدد
باشگاه های ورزشی استان ،باتوجه به شیوع باالی
بیماری کرونا در برخی شهرهای استان و قرمز بودن
وضعیت شهرستان های بجنورد ،راز و جرگالن،
جاجرم و فــاروج بازگشایی سالن های ورزشــی در
ایــن شهرستان ها ممنوع است« .محمد بروحی»
افزود :بر اساس پروتکل های ابالغی دانشگاه علوم
پزشکی استان فعالیت رشته های کم خطر در دیگر
شهرستان ها با رعایت کامل دستورالعمل های
بهداشتی ،بالمانع است.
وی تصریح کرد :تمام باشگاهداران و مسئوالن اماکن
ورزشی دولتی و خصوصی در شهرستان های مجاز
باید اطالعات خود را در سامانه خود اظهاری سالمت
به نشانی  salamat.gov.irثبت کنند.
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درد دل های رکورددار پرتاب توپ سافت بال نوجوانان ایران

«کشمیری» روی زین هیئت
دوچرخه سواری

وحــدانــی -خــراســان شمالی بیش از  ۱۱هــزار
ورزشکار زن بیمه شده دارد اما در استان سالن
اختصاصی ویــژه بانوان ورزشــکــار نــداریــم ،با این
حال احــداث سالن های ورزشــی اختصاصی این
قشر در دســتــور کــار قــرار گرفته است.مدیرکل
ورزش و جوانان خراسان شمالی با بیان این مطلب
اظهارکرد :تمام تالش خود را به کار بسته ایم تا هم
سنگ ورزش مــردان ،به ورزش بانوان توجه شود
تا بتوانند حرفی برای گفتن در عرصه های باالی
کشوری و جهانی داشته باشند«.کوروش بهادری»
ادامــه داد :با حضور و پیگیری سرپرست معاونت
ورزش بانوان استان احداث چند سالن ورزشی ویژه
آن ها در دستور کار قرار گرفته است.
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ورزش

سوژه ویژه

رویدادهای ورزشی

احداث سالن اختصاصی بانوان
در دستور کار قرار گرفت
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روزهای سخت مربیان و باشگاه داران و بی مهری مسئوالن

قوانین دست و پاگیر برای وام  2میلیونی
سیما وحدانی -کرونا سبب شده مربیان فعال آمادگی جسمانی استان مانند دیگر رشته های
ورزشی در بیکاری طوالنی مدت به سر ببرند .نداشتن بیمه ورزشی و امنیت شغلی و حمایت
نشدن از سوی متولیان گاهی سبب بی انگیزگی و کناره گیری آن ها از این حرفه شده است.
هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی با  800مربی فعال در رشته های مختلف در قرنطینه
کرونایی به سر می برد و بسیاری از مربیان که سرپرست خانوار هستند در پرداخت هزینه های
زندگی خود ناتوانند و کاری برای کمک به آن ها انجام نشده است به جز وام هایی که با نام حمایت
و کمک اعالم شد اما برای دریافت این مبالغ کم چنان قوانین دست و پا گیری وضع کرده اند که
بسیاری عطای دریافتش را به لقای این حمایت ها بخشیدند و قید کمک را زدند.این تعداد مربی
به همراه باشگاه داران روزهای سختی را پشت سر می گذارند و معلوم نیست بتوانند ضررهایی را
که به آن ها وارد شده است ،جبران کنند یا نه؟

 I Iفروش تجهیزات باشگاه

یکی از باشگاه داران به خبرنگار ما می گوید :به تازگی به تاسیس باشگاه اقدام کردم و چون خودم
مربی بودم انتظار پیشرفت زیادی را داشتم ولی تاسیس آن با دوران کرونا و تعطیلی باشگاه ها
همزمان شد و من با قسط و وام های بسیار ناچارم تجهیزات باشگاهم را بفروشم.

 I Iدغدغهبیمه

یک مربی که در باشگاه خصوصی فعالیت می کرد از مسئوالن استانی بابت بیمه نبودن مربیان
گالیه مند است و می افزاید :اگر مربیان بیمه می شدند می توانستند برای دریافت آن اقدام کنند،
این در حالی است که بسیاری از باشگاه ها برای بیمه مربیان اقدام نکرده اند و این مسئله سبب
شده نگران آینده باشند.رئیس هیئت ورزش های همگانی خراسان شمالی که پیگیری های
بسیاری برای بیمه مربیان داشته و طی این سال ها حمایت از آن ها را سرلوحه کار خود قرار داده
است از پیگیری برای تشکیل اتحادیه باشگاه ها خبر می دهد«.مجید جودت» با بیان این که با
تشکیل این اتحادیه باشگاه ها مانند یک صنف از قوانین یکسانی بهره مند خواهند شد ،از تایید
اتاق اصناف و امضای  50باشگاه برای تشکیل این صنف خبر می دهد که روند کار اداری آن طی
شده است.
وی می افزاید :با تشکیل اتحادیه بسیاری از مشکالت مربیان و باشگاه داران برطرف می شود
و به عنوان یک صنف می توانند به راحتی فعالیت کنند.وی این اقدام را به نفع باشگاه داران و
مربیان می داند و اظهار می کند :نه باشگاه دار هستم و نه از نظر حقوقی به تشکیل این صنف
احتیاج دارم ،این اقدام تنها برای خدمت به مربیان و باشگاه دارانی است که از جایی حمایت نمی
شوند و سختی های بسیاری همواره بر سر راه آن هاست.وی به وام های  2میلیونی که قرار بود به
مربیان داده شود و در نخستین صحبت های شان بنا بود مبلغ  16تا  18میلیون تومان به باشگاه
هایی که مربیان خود را بیمه تامین اجتماعی کرده اند ،پرداخت شود ،اشاره می کند و یادآور می
شود :زنان بی سرپرست را باید به اداره کل معرفی می کردیم ،این هیئت  37نفر را شناسایی و
معرفی کرد که تنها  3نفر به صندوق مهر معرفی شدند اما مبلغ تنها  2میلیون تومان و با ضامن
و قوانین دست و پا گیر بود که سبب شد از این اقدام صرف نظر کنند.وی همچنین به راه اندازی
دوباره باشگاه های یوگا و آمادگی جسمانی اشاره می کند که وزارت ورزش و جوانان به اداره کل
نامه زده است اما هنوز تاریخ شروع فعالیت آن ها مشخص نیست.

سیما وحدانی
رکورد دار پرتاب توپ سافت بال نوجوانان ایران
و نایب قهرمان پرتاب نیزه لیگ امیدهای کشور
و مسابقات بین المللی جام فجر بیش از یک ماه
است که تمرینات خود را کنار گذاشته و گویا در
فکر خداحافظی از این رشته ورزشی است .اگرچه
سن و سالی ندارد و باید روزهای در اوج خود را
تجربه کند اما از بی مهری هایی گالیه دارد که
چند صباحی سبب شد فکر خداحافظی را در سر
بپروراند.
«رضــا ربــانــی» که مــدال هایش
برگ زرینی است در کارنامه
هیئت دوومــیــدانــی اســتــان،
بــرای توجه و حمایت بیشتر
از مسئوالن انتظار دارد .او
توقع دارد که مسئوالن
بیشتر به قهرمانان
اســتــان بــهــا دهند
و نــاهــمــواری های
روزهــــای سخت را
بــــرای رســیــدن به
اوج هموار کنند.
«ربانی» در گفت
و گــو بــا خبرنگار
مــا امــیــدوار است
روزهــــای بهتری
انـــتـــظـــارش را

بکشد«.ربانی» از کالس پنجم ابتدایی فعالیت
اش را در این رشته ورزشی آغاز ،در سال ششم
ابتدایی به دلیل قطع انگشت دستش از این
ورزش کناره گیری ،بعد از  3سال به طور مجدد
فعالیت خود را آغاز و استعداد باالیی را در خود
برای قهرمانی در این رشته ورزشی احساس می
کند.
وی کــه پــارســال در رقــابــت هــای جــوانــان آسیا
نتوانست حضور یابد و شرایط سنی این رقابت
ها را نداشت ،یک سال تمرین سخت در فضای
نامطلوب را به جان خرید تا امسال بتواند یکی از
سکوهای این رقابت ها را به خود اختصاص دهد
که متاسفانه برگزار نشد.

 IIروزهای بدون تمرین

وی به تمرینات در دوران قرنطینه اشاره می کند
که تجهیزات و امکاناتی را از اداره ورزش و
جــوانــان بــرای تمرین گرفت و بعد از
مدتی با درخواست این اداره آن ها
را برگرداند و هم اکنون بیش از
 34روز اســت که امکان تمرین
برایش فراهم نیست.
وی مــی گــویــد :در ای ــن ایــام
وزنــههــا بــه کــار کسی نمی
آمد و می توانستند آن ها را
بیشتر در اختیار
مــن قــرار دهند
ضــمــن ایــــن که
استادیوم تختی نیز

بسته بود و عم ً
ال ورزشکار بدون تجهیزات و فضا از
ادامه تمرینات بازمی ماند.
«ربانی» که هم اکنون کیسه بوکس تهیه کرده
است و در منزل به دیگر رشته های ورزشــی می
پردازد از مسئوالن انتظار توجه و حمایت دارد تا
بتواند استعدادهایش را بالفعل کند و قهرمانی
های بسیاری را برای استان به دست آورد.

 I Iنیاز به مربی مجرب

وی از مهم ترین نیازهای خود به مربی مجرب
اشاره می کند که بیش از پیش نیاز به این مربی
احساس شده است و در ادامه می گوید :در رشته
بدن سازی برای تمرینات به مربی نیاز داریم تا در
سطح حرفه ای بتواند آموزش های مناسب پرتاب
گران را ارائه دهد.
وی به تعداد کم پرتاب گران با نیزه استان اشاره
می کند که متاسفانه این رشته چندان مورد اقبال
عموم قرار نگرفته اســت.وی خراسان شمالی را
مستعد داشتن پرتاب گــران توانمند می دانــد و
معتقد اســت :تمام فعاالن این رشته ورزشــی در
سراسر کشور ،خراسان شمالی را به داشتن پرتاب
گران با استعداد می شناسند.
وی خاطرنشان می کند :در زمین کنار چمن
استادیوم تختی تمرین پرتاب نیزه می کردم ،در
حالی که فوتبالیست ها تمرین می کردند و نیزه
های تمرین من ممکن بوده هر لحظه باعث بروز
یک حادثه ناگوار شود .وی از مسئوالن می خواهد
برای اختصاص مکانی به منظور فعالیت وی اقدام
کنند.

