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گفت و گو

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سوژه ویژه

اما و اگرهای افزایش
شهریه باشگاه ها

حمایت های آماتوری
از بدمینتون بازان حرفه ای
سیما وحدانی -بدمینتون خانه به دوش نیست و فضای اختصاصی مطلوب
مهم ترین دستاورد این سال های بدمینتون بازان است که می توانند با
فــراغ بال و بی دغدغه دست به راکــت شوند .راکــت های گــران قیمت از
این ورزش ،رشته ای پرهزینه ساخته و بسیاری را به رفتن و خداحافظی با
بدمینتون مجاب کرده است اما تعداد معدودی باقی ماندند تا به شکل حرفه
ای ظرفیت و توان خود را در میدان رقابت به رخ بکشند ولی از بی مهری
ها و حمایت های کم رنگ از قهرمانان این ورزش گالیه مند هستند«.محمد
عفتی» که سال ها دست به راکت است و در لیگ های دسته یک و  2در
میدان رقابت حریفان خود را از پیش رو برداشته ،از نحوه بستن قرارداد و
پرداخت مبالغ کمتر از میزان تعیین شده و دیرهنگام از سوی هیئت گالیه
دارد.وی  8سال است که بدمینتون بازی می کند اما به شکل حرفه ای فقط
 3سال است که در رقابت های متعدد حضور می یابد«.عفتی» هم اکنون تنها
به تمرینات در قرنطینه بسنده کرده است و به شنا ،دراز نشست و تمرینات
توپی مناسب این رشته ورزشی می پردازد.

 IIحضور با هزینه شخصی

وی هزینه های حضور در بیشتر مسابقات رنکینگ کشوری را عموم ًا خودش
می پردازد و معتقد است :ورزشکار در میدان رقابت امکان پیشرفت را به
دست می آورد.
وی با نام استان در لیگ دسته یک و  2حضور می یابد و  2مقام قهرمانی و
مقام سومی را در کارنامه خود دارد.

گفت و گو با قهرمان کشور

نگاه تازه به پومسه

 IIتمرین با اعضای تیم ملی

وی از حضور اعضای تیم ملی بزرگ ساالن در بجنورد و تمریناتی که همراه
اعضای تیم ملی داشت ،خبر می دهد و نقطه قوت این میزبانی ها را تقویت
بدمینتون و ارتقای سطح بدمینتون بازان استان بیان می کند.وی پیشنهاد
می دهد :از مربیان سطح باال و مجرب برای بدمینتون بازان استان استفاده
شود زیرا سطح این مربیان می تواند به ارتقای شاخص های بازیکنان در
رنکینگ های کشوری کمک کند.به گفته وی ،سطح مربیان استان باال و
فعالیت آن ها در رده سنی پایه مناسب است و در سطوح باالتر به مربیان
مجرب نیاز بیشتری احساس می شود«.عفتی» می افزاید :امسال در رده
سنی نونهاالن دعوت شده به اردوی تیم ملی داشتیم که نشان می دهد
سطح مربیان استان در این رده سنی قابل قبول است.

 IIنیاز به سطح بندی بدمینتون بازان

وی نیاز به سطح بندی بدمینتون بــازان استان را یک
ضــرورت اجتناب ناپذیر می دانــد زیــرا بازیکنان نیمه
حرفه ای ،حرفه ای و مبتدی به تمرینات و مربی خاصی
نیاز دارنــد.وی از مهم ترین دغدغه های بدمینتون بازان
استان به حمایت کم رنگ از ورزشکارانی که سال ها دست
به راکت شده اند ،اشاره می کند.به گفته «عفتی»،
از بدمینتون بازان حرفه ای آن طور که شایسته
است ،حمایت نمی شود و در حالی که سال ها
زحمات زیادی برای رسیدن به سطوح باالتر
می کشند اما مانند ورزشــکــاران مبتدی با
آن ها رفتار می شــود.وی تاکید می کند:
بازیکنان مطرح استان به توجه بیشتر
و بیش از آن به حمایت همه
جانبه مسئوالن نیاز دارند.

 IIنقطهامید

وی تــنــهــا نــقــطــه امــیــد
بدمینتون بــازان استان را
داشتن سالن اختصاصی بیان
می کند که سبب شده است خانه
به دوش نباشند.
وی ابــراز امــیــدواری می کند :مسئوالن هیئت
بیشتر فعاالن این رشته ورزشی را مورد توجه قرار
دهند.

از مربیان سطح باال و مجرب
برای بدمینتون بازان استان
استفاده شود زیرا سطح این
مربیان می تواند به ارتقای
شاخص های بازیکنان استان
در رنکینگ های کشوری کمک
کند

سیما وحدانی
بعد از تعطیلی چند ماهه باشگاه ها به خاطر
شیوع ویروس کرونا باالخره زمان استارت
دوبـــاره آن هــا فــرا رسید امــا موضوعی که
توسط برخی ورزشــکــاران و عالقه مندان
به ورزش مطرح شــده ،نرخ شهریه باشگاه
هاست.
باشگاه داران توقع دارند بعد از این تعطیلی
چند ماهه افزایش نــرخ قابل مالحظه ای
داشته باشند تا گوشه ای از ضررهایی که
ناشی از تعطیلی باشگاه بود ،جبران شود اما
ممکن است این افزایش نرخ سدی در برابر
ورزشکاران و عالقه مندان به ورزش باشد که
عموما در این فصل به دنبال گذراندن اوقات
فراغت و ورزش هستند.
افزایش  35درصــدی شهریه باشگاه ها
پیش بینی اولــیــه اداره کــل ورزش و
جوانان و دیدگاه مسئوالن افزایش
نــرخ باشگاه هــا بــر اســاس اولویت
هــایــی اس ــت کــه مــشــمــول تمامی
باشگاه هــای اســتــان نمی شــود و
باشگاه ها نمی توانند انتظار داشته
باشند افزایش نرخی مشابه داشته
باشند.
تجهیزات و امکانات باشگاهی ،نوع
سالن و ظرفیت آن و استفاده از میزان
تجهیزات بهداشتی از مهم ترین عواملی
است که سبب شده نرخ ها در باشگاه های
متفاوت متغیر باشد و همین امر باعث
شده هر سال شکایت های متعددی از
باشگاه ها شود ،چون افزایش نرخ شهریه
برخی باشگاه هــا مشابه باشگاه های
مجهز با تجهیزات و امکانات گران قیمت
است و این امر اص ً
ال عادالنه نیست.
افزایش نرخ باشگاه ها موضوعی است که
ابتدای هر سال مورد توجه باشگاه داران و

مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان قرار می
گرفت و بازرسی ها و شکایاتی که از افزایش
غیر مجاز نرخ باشگاه ها اعــام می شد بر
اهمیت این موضوع صحه می گذارد.

 I Iآیتم های نرخ شهریه

امسال افــزایــش نــرخ شهریه ها با توجه به
تعطیلی طوالنی مدت باشگاه ها امری است
غیر قابل اجتناب و همین امر باعث شد اداره
کل ورزش و جوانان و نمایندگان سازمان
صنعت ،معدن و تجارت جلسه فوق العاده ای
را برای این مسئله برگزار کنند و نرخ گذاری
ها بر اساس نوع باشگاه ،تجهیزات و امکانات
مورد استفاده و استفاده از وسایل ضدعفونی
و  ...است.
افزایش نرخ ها به طــور قطعی صــورت می
گیرد چون اگر بی توجهی به این مسئله شود
خود باشگاه ها اقدام به افزایش نرخ می کنند
و همین باعث بروز شکایت از باشگاه داران
خواهد شد.
به گفته مسئول امــور باشگاه هــای استان
بهتر است برای افزایش نرخ باشگاه ها اقدام
کنیم چون ساالنه شاهد افزایش غیر مجاز
نرخ ها از سوی باشگاه داران هستیم و این
مسئله طبیعی و بهتر است با رعایت قوانین
و مقررات زمینه را برای ایجاد شکایت فراهم
نکنیم.
وی بــا بیان ایــن کــه پیش از ایــن ساالنه
نرخ مصوبی به تمام باشگاه ها ارائــه می
شد اما برخی باشگاه ها اقدام به افزایش
خودسرانه و چند برابری آن می کردند،
می افزاید :باید افزایش نرخ ها بر اساس
اولویت های هزینه ای در باشگاه ها صورت
گیرد و این مسئله نمی تواند سبب بروز
مشکل شود.
وی از سویی افزایش نــرخ باشگاه ها را به
ضرر باشگاه داران می داند چون سبب می
شود برخی ورزشــکــاران شرایط مالی شان

اجــازه ندهد از باشگاه استفاده کنند.وی
تاکید می کند :نرخ گذاری ها بر اساس نوع
لوازم ضدعفونی کننده و بهداشتی و ظرفیت
باشگاه و فاکتور های تجهیزات و امکانات به
نمایندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت
تحویل داده می شود و بعد یک هفته با تایید
استانداری نرخ مصوب اعالم خواهد شد.

 I Iپیش بینی افزایش  35درصدی نرخ
شهریه باشگاه ها

وی از پیش بینی افزایش  35درصدی نرخ
شهریه باشگاه ها خبر می دهد که با توجه
به افزایش اجــاره بها می طلبد نرخ گذاری
شهریه قابل مالحظه باشد تا باشگاه داران
بتوانند هزینه های خود را پرداخت کنند.
وی تاکید می کند :اگرچه هر سال با افزایش
نرخ شهریه باشگاه ها برخورد می کردیم اما
این موضوع موجب شکایت بیشتر مردم از
باشگاه داران می شد و بهتر است با افزایش
نرخ ها مانع این نوع شکایت ها شویم و از
باشگاه داران که هزینه هــای بسیاری را
متحمل می شوند ،حمایت کنیم.
الزم به ذکــر اســت ،تا هفته آینده افزایش
قطعی نــرخ باشگاه ها اعــام خواهد شد و
باشگاه ها با نرخ مصوب می توانند به فعالیت
بپردازند.

باید افزایش نرخ ها بر
اساس اولویت های
هزینه ای در باشگاهها
باشد

بازگشایی سالن های کاراته
نایب رئیس هیئت کاراته شهرستان بجنورد از بازگشایی سالن های کاراته خبر داد«.مریم اسکندریان» در گفت و گو با خبرنگار ما
اظهارکرد :شروع فعالیت باشگاه های کاراته فقط در بخش کاتا و تکنیک های انفرادی با رعایت پروتکل های بهداشتی و هماهنگی
اداره ورزش و جوانان شهرستان بالمانع است .به گفته وی ،به منظورارتقای روحیه و حفظ شادابی و نشاط و تداوم تمرینات ورزشی
کاراته یک دوره مسابقات کاتا به طور مجازی برگزار می شود .وی افزود :مسابقات در رده سنی نونهاالن (۸تا ۱۲سال) ،نوجوانان
(۱۳و۱۴سال) و جوانان (۱۵و۱۶سال) در بخش بانوان سبک های آزاد و کنترلی است.

سیما وحدانی -تکواندوی استان سال هاست که در رشته کیوروگی ورزشکاران توانمندی
را پرورش می دهد ،اما پومسه دیگر رشته تحت پوشش تکواندو سال هاست در حاشیه به
سر می برد و چندان تکواندو کاران به سمت و سوی این ورزش گرایش ندارند .این روزها
تمرکز هیئت تکواندوی استان از کیوروگی و فکوس در این رشته ورزشی خارج شده است
و برنامه های بسیاری برای فعالیت در رشته پومسه دارد ،گواه این ادعا کسب عناوین
قهرمانی و مدال برنز نمایندگان تکواندوی استان در رقابت های پومسه کشور است.

 IIنگاه جدی تر برای فعالیت پومسه کاران

با «مهدی آریان» قهرمان پومسه رقابت های کشوری در این باره گفت و گو می کنیم .وی از
نگاه جدی تر هیئت تکواندوی استان برای فعالیت پومسه کاران در استان خبر می دهد.
به گفته وی ،تاکنون به طور جدی به فعالیت در رشته پومسه توجه نمی شد اما از زمان
ورود این رشته ورزشی به بازی های آسیایی و تالش فدراسیون برای ورود به المپیک نگاه
ها به این ورزش تغییر کرده است.وی می افزاید :پس از کسب مدال نقره توسط بانوان و
آقایان پومسه کار در آسیا این ورزش در کشور بیشتر مورد حمایت مسئوالن قرار گرفته
است.

 IIفعالیت یک ساله

وی با بیان این که از سال گذشته پومسه در استان راه افتاده و طی این مدت خراسان
شمالی  2مدال طال و برنز کسب کرده است ،اظهار می کند« :محمد جواد عین بیگی»
از شاگردان پومسه کار خودم در رده سنی  12تا  14سال موفق به کسب مدال برنز در
کشور شد و همین امر نشان دهنده توانمندی و استعداد باالی تکواندو کاران استان است
که در مدت زمان کوتاهی تمرین در کشور صاحب رتبه شدند« .آریان» که رئیس هیئت
تکواندوی خراسان شمالی است از مهم ترین برنامه های هیئت برای فعالیت پومسه به
ارتقای سطح فنی مربیان اشاره می کند و می گوید :با برگزاری دوره های آموزشی برای
ارتقای سطح فنی مربیان پومسه اقدام شده است که این دوره ها ویژه آقایان و بانوان
برگزار شد و از پومسه کاران مطرح کشوری دعوت به عمل آمد.

 IIسابقه زیاد فعالیت کیوروگی

وی ضمن تاکید بر این که سابقه فعالیت در رشته کیوروگی بیشتر است اما پومسه تنها
یک سال برای فعالیت زمان داشته است و می افزاید :باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب
برنامه ریزی کرد و این امر زمان بیشتری را می طلبد.

 IIفعالیت مجازی پومسه کاران

وی با بیان این که فعالیت مجازی پومسه کاران و رفع مشکالت آن ها از مهم ترین عوامل
رشد فعاالن این رشته ورزشی است ،یادآور می شود :فیلم اجرای بازیکنان را ارسال می
کردیم و ایــرادات اعالم می شد و در جهت رفع مشکالت ورزشکاران تالش شده است.
وی از مهم ترین برنامه های هیئت برای فعالیت در رشته پومسه به
ارائــه مطالب علمی و مطالعاتی و توزیع جــزوات آموزشی اشاره
می کند.وی با بیان این که دوره های آموزشی با هدف کاهش
خطاهای این رشته ورزشی برگزار می شود ،تصریح می کند:
باید برای فعالیت در پومسه خطاها به حداقل کاهش یابد و تا
جای ممکن با برگزاری دوره های آموزشی و ارتقا برای اجرای
صحیح تکنیک ها اقدام شود.وی به پومسه ابداعی و جذابیت
های این رشته اشــاره می کند که طراحی تکنیک بر جذابیت
هایش می افزاید و عموما مربیان تکواندو و ژیمناستیک در این
رشته تخصصی کار می کنند«.آریان» بر تاکید نوع تکنیک
های پومسه کاران و کیوروگی کاران اشاره می کند
و می گوید :در پومسه ایست ها و نشست ها
مورد توجه قرار می گیرد و دانش و علم خاص
خود را می طلبد.

