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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

ناجیان غریق ،غرق در استخر بی توجهی
شیرازی
این رشته با جان آدم ها سر و کار دارد ،اص ً
ال
دلیل امنیت در استخرها همین ناجیان غریقی
هستند که با تمام حــواس شان کنار استخر
نشسته اند و چهار چشمی آدم هایی را که به
واسطه شنا و لذت ورزش آبی غرق در خنده
هستند می پایند که مبادا خنده ای میان آب
ناتمام بماند؛ البته اگر دغدغه های مالی و بار
مسئولیت سنگین اجازه حواس جمع را بدهد
و انرژی ناجی را برای حفظ تمرکزش نگیرد.
این بار سراغ آن هایی رفتیم که تمام تابستانی
را که شما در استخر خوش گذراندید حس
امنیت را بــه شما دادن ــد تــا بــا خیال راحــت
شنا کنید و از لذت حضور در استخر نهایت
استفاده را ببرید.
رئیس هیئت ورزشــی نجات غریق خراسان
شمالی ،ناجیان غریق را این گونه تعریف می
کند :وظیفه ناجی ،محافظت از شناگران در
محیط های آبی است و این مسئولیت مهمی
را بر دوش ناجیان قرار داده است.
«فرزاد ارکی» با بیان این که نجات غریق بودن
یک ورزش و یک حرفه است ،ادامــه می دهد:
حرفه بودن ناگزیرحرفه ای بودن را مطالبه می
کند از این رو این رشته ورزشی دارای حساسیت
های ویژه ای است و یک نجات غریق باید بسیار
حساس باشد تــا همه کسانی کــه از استخر
استفاده می کنند امنیت داشته باشند.
وی می افــزایــد :کاهش تعداد غریق ها و به
حداقل رساندن آن ها در استخرها و دریاچه
ها نشان دهنده اهمیت کار این رشته ورزشی
است و آن چه که این رشته را خاص کرده این
موضوع است.
وی با بیان این که  6ماه نخست سال برای
ناجیان غریق استان بسیار پرکار است ،اظهار
می کند :امسال هیئت نجات غریق  12دوره
آمادگی نجات غریق را برای بانوان و آقایان
برگزار کرد که با استقبال بسیار خوبی رو به
رو و به تازگی نیز دوره نجات غریق در استخر
شهروند برای بانوان برگزار شد.
وی چگونگی حضور ورزشکاران در مسابقات
حرفه ای این رشته ورزشی را نیز تشریح و ذکر
می کند :امسال مسابقات کشوری به میزبانی
کیش برگزار شد و نجات غریق های خانم و آقا
در این رقابت ها شرکت کردند اما نتیجه دلخواه
را به دست نیاوردند که دلیل عمده آن کمبود
امکانات است« .ارکی» دربــاره مسئولیت های

خطیر این رشته یادآور می شود :تربیت نجات
غریق های ماهر برای حفاظت از جان شناگران و
نظارت بر اماکن آبی از مهم ترین مسئولیت های
این رشته ورزشی است از این جهت با برگزاری
چندین جلسه تمام راهکارهای موجود مورد
بررسی قرار گرفت.
وی با اشــاره به برنامه هایی که بــرای نجات
غریق ها تدوین شده است ،اضافه می کند:
نیمه دوم امسال کالس های تخصصی نجات
غریق و کارگاه های حیات بخشی و آشنایی
با وسایل امــداد و نجات و انــواع مهارت های
نجات غریق به صورت کارگاه عملی و تئوری
در شهرستان های مختلف به شکل ویژه برگزار
می شود تا ناجیان به روز باشند.
وی با بیان این که نجات غریق ها باید همیشه به
صورت آماده باش و با مهارت کامل باشند ،یادآور
می شود :پیگیر حق و حقوق آن ها هستیم و در
همین رابطه نیز قرار است جلسه ای با اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار شود تا بتوانیم
نگاه مان را به نجات غریق به عنوان یک شغل
تغییر دهیم و واقع ًا امیدواریم تا یک سال دیگر این
اتفاق مهم محقق شود.
وی اظهار می کند :بزرگ ترین هدف ما این
است که تعداد نجات غریق ها را بیشتر کنیم
چرا که شهرستان هایی مانند مانه و سملقان و
جاجرم نیاز به ناجی دارند و با توجه به این که
 7تا  8استخر طی یک سال آینده اضافه می
شود ما مشکل کمبود ناجی خواهیم داشت که
امیدواریم با برگزاری دوره های نجات غریق
این کمبود را جبران کنیم .خوشبختانه نجات
غریق های مسئولیت پذیری در استان داریم
که باید از آن ها تشکر کنم که با کمترین درآمد
و مسئولیت زیاد در استخرها حضور دارند.
وی اعالم می کند :حقوق نجات غریق ها یا
کاهش پیدا می کند یا اص ـ ً
ا پرداخت نمی
شــود ،در حالی که کــار سختی را انجام می
دهند و ناراحت کننده است که همین االن
 20تا  30نفر را داریم که حق و حقوق شان
را نمی گیرند.
وی بیان می کند :هر استخری تعدادی نجات
غریق با توجه به ابعادش نیاز دارد و در حالی
که استخری که باید  4ناجی داشته باشد با
یک ناجی شروع به کار می کند که این موضوع
جان شهروندان را به خطر می اندازد.
«ارکــی» با بیان این که اکنون  4پرونده در
همین رابطه از سال گذشته وجود دارد ،یادآور
می شــود :در یک پــرونــده دو نفر غــرق شده
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بودند و چند پرونده حادثه ساز هم وجود
دارد که این ها از بی تجربگی و سهل انگاری
مدیر آن استخر بوده است و در بعضی موارد
نیز ناجیان آیین نامه را رعایت نکردند که این
بزرگ ترین مشکل ما در این رشته در کشور
است.
وی با بیان این که خوشبختانه با ورود دکتر
ایلخان نوری به فدراسیون در چند ماه تغییر و
تحول ریشه ای در نجات غریق شکل گرفت،
ادامه می دهد :جلسات ماهانه به شکل مرتب
داریم تا بتوانیم بخشی از مشکالت ناجیان را
حل کنیم که اولین آن اشل پرداختی است
که با همکاری وزارت و ادارات کل بتوانیم
نجات غریق را به عنوان یک شغل معرفی
کنیم تا ناجی بتواند حقوقی را که یک کارگر
دارد طبق قانون کــار دریــافــت کــنــد.وی که
با نظر مساعد ایلخان نوری به عنوان مسئول
نجات غریق شمال شرق کشور هم انتخاب
شده است تصریح می کند :متاسفانه تاکنون
این کار انجام نشده است و امیدوارم طی یک

سال آینده خبرهای خوبی به ناجیان برسد
و نتایج خوبی را ببینیم.رئیس هیئت نجات
غریق با بیان این که به طور مرتب دوره های
نجات غریق را برگزار می کنیم و این امر جزو
شرح وظایف ماست ،ادامه می دهد :استقبال
از دو ســو وجــود دارد ولــی خانم هــا عالقه
بیشتری دارند که متاسفانه با توجه به بعضی
از مشکالت نتوانستند آزمون های ورودی را
انجام دهند ،اما عالقه مند هستند.
وی سن مناسب یادگیری این مهارت را زیر
 20سال اعالم و بیان می کند :طی یکی2 ،
سال گذشته از نظر قهرمانی پیشرفت خوبی
داشتیم .صعود  20پله ای ما نشان می دهد
که کارها با شتاب و انــرژی انجام می شود
ولی باید مسئوالن بیشتر به ما کمک کنند
تا بتوانیم زمانی برای تمرین داشته باشیم
تا با آمادگی در مسابقات کشوری و منطقه
ای شرکت کنیم.وی با بیان ایــن که بین
اعضای هیئت در شهرستان ها و ارتباط
با هیئت استان همدلی و همکاری قابل

تقدیری وجود دارد ،ادامه می دهد :هیئت
های شهرستانی شیروان ،جاجرم ،بجنورد و
اسفراین در خراسان شمالی فعال هستند و
مانه و سملقان هم به تازگی صاحب استخر
شده و در حال فعالیت است.
وی نــیــاز ای ــن هیئت ورزشــــی را تامین
تجهیزات آموزشی و تجهیزات نجات ذکر
و خاطرنشان مــی کند :بــه وســایــل کمک
آموزشی و تجهیزاتی مانند سی پی آر نیاز
داریم .یکی دیگر از مشکالت اصلی ما نبود
استخر است زیرا بر اساس قانون واگذاری
ها بر اساس مزایده انجام می شود ،بنابراین
ما نتوانسته ایــم تمرینات منظمی داشته
باشیم در حالی که یک نجات غریق باید به
طور منظم تمرین کند تا بدنش آماده باشد
ولی ناجیان ما این فرصت و این امکان را
ندارند.
«ارکــی» با بیان این که از اداره کل ورزش
و جوانان درخواست می کنیم تا بر مزایده
واگذاری استخرها نظارت بیشتری داشته
باشد و استخرها بــه افـــراد واجــد شرایط
واگذار شود ،می افزاید :از برندگان مزایده
ها هم می خواهیم زمان بیشتری را برای
تمرین به این رشته ورزشی آبی اختصاص
دهند.وی در بخش دیگری از سخنان خود
دربــاره ارتباط مــردم با ناجیان می گوید:
مردم به اهمیت کار نجات غریق واقفند و
بعضی از شهروندان به تذکرات داده شده
توجه نمی کنند و همین امــر دلیل بــروز
مشکالت بعدی اســت .شهروندان بدانند
که این تذکرات برای تامین سالمتی جان
خودشان است.
وی در خصوص باال بردن سطح فرهنگ و
آشنایی با نجات غریق می گوید :کارهای
تبلیغاتی در این زمینه انجام می دهیم تا
ببینیم چطور می توانیم این فرهنگ را
رواج دهیم و نهادینه کنیم تا مردم با
این رشته پر مسئولیت آشنا شوند.
وی بر جایگاه اثبات شده روزنامه
خراسان شمالی در بین شهروندان
تاکید و بیان می کند :از توجه این
روزنامه به نجات غریق ها سپاسگزاریم.
ایــن توجه منجر به شناخت مــردم و
مسئوالن از این حرفه و دغدغه های
این حرفه می شــود ،راهــی که به ما
کمک می کند تا خواسته های مان را
راحت تر مطرح کنیم.
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دو مقام برای اسکیت باز بجنوردی
دختر اسکیت باز بجنوردی دو مقام کشوری را از آن خود کرد.مربی این
ورزشکار گفت« :پرستش روشندل» در رقابت های جایزه بزرگ سروش
اسکیت کشور دو مقام را از خود کرد.پرستو روشندل افزود :او در ماده
 500متر مقام اول و در ماده  200متر مقام سوم را از آن خود کرد.

«مغروری» داور جام حذفی کشور
«یوسف مغروری» دیــدار مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال
کشور را قضاوت کرد.به گزارش خبرنگار ما ،مغروری دیدار تیم های
ماشین سازی تبریز و کاسپین بابل را در ورزشگاه بابل ،عصر دیروز
به عنوان کمک داور قضاوت کرد.همچنین او چندی پیش اولین
قضاوت لیگ برتری اش را نیز در رشته فوتبال انجام داد.

معرفی برترین های والیبال بانوان
برومند -برترین های مسابقات والیبال بانوان مانه و سملقان
مشخص شدند .رئیس اداره ورزش و جوانان مانه و سملقان با بیان
این مطلب گفت :این دوره از مسابقات به مدت  ۳روز به میزبانی
بخش مانه(شهر پیش قلعه) برگزار شد« .کریمان» افزود :در این دوره
از مسابقات شهرداری قاضی اول شد و هیئت والیبال وتیم پیش قلعه
به ترتیب دوم و سوم شدند .وی اظهار کرد :این رقابت ها با حضور 7
تیم و به صورت دوره ای برگزار شد.

یک عکس  -یک واقعیت

«نیما» قهرمان مسابقات
استعدادیابی کشور شد
اسدی« -نیما» قهرمان مسابقات استعدادیابی رده سنی
 7تا  12سال کشور شد.رئیس هیئت تنیس خراسان
شمالی با اعالم این خبر به خبرنگار ما گفت :روز جمعه
نیما در رقابت نهایی مسابقات استعدادیابی کشور حریف
خود از استان ایالم را شکست داد و قهرمان این رقابت
ها شد.
امین معماریانی افــزود :نیما جمالی ،تنیسور
منتخب استان که از سوی فدراسیون جهت
شرکت در مسابقات استعدادیابی کشور
انتخاب شده بود ،با پشت سر گذاشتن حریفان
خود در  3روز پیاپی و شکست تنیسور های
استان های خراسان رضوی ،مازندران و قم به فینال
این رقابت ها راه یافت.وی افزود :این مسابقات به
میزبانی استان البرز برگزار شد .

