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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

سوژه ویژه

گفت و گو

مدیرکل طرح های ملی وزارت ورزش و جوانان
صبح دیــروز به خراسان شمالی سفر کرد و از
برنامه هــای وی افتتاح خانه جــوان بجنورد و
کلنگ زنــی هتل ورزش در مجموعه ورزشــی
تختی ایــن شهر بود«.امیرحسین آلاسحاق»
اجرای برنامه های غنی سازی اوقات فراغت،
نشست های هم اندیشی ،ارائه مشاوره و ازدواج
جوانان ،تفریح و سرگرمی ورزشی را از مهم ترین
برنامه های خانه های جوان برشمرد.
وی به فعالیت  100خانه جوان در کشور اشاره و
از  2برابر شدن این خانه ها تا پایان دولت تدبیر و
امید ابراز امیدواری کرد.
وی ماموریت اصلی دولــت را ارتــقــای سرانه
ورزشی استان ها ،توسعه زیرساخت ها براساس
استانداردها و غنی سازی اوقات فراغت از طریق
خانه های جوان برشمرد«.آل اسحاق» بر لغو
و وقفه ایجاد شــده در بسیاری از برنامه های
فرهنگی بــرای نشاط و بهبود کیفیت زندگی
به دلیل شیوع کرونا اشاره و از سویی بر نقش
موثر سمن ها برای گسترش ازدواج و اشتغال
تاکید کــرد.وی با اشــاره به راه انــدازی سامانه
ملی اوقات فراغت تا پایان سال و تمرکز امسال
وزارتخانه که مهارت آمــوزی در اوقــات فراغت
است ،ابراز امیدواری کرد :برنامه های متناسب
با اوقات فراغت در شرایط کرونایی به آن افزوده
شود تا بتوان به بهترین صورت از زمان
کارهای غیرآموزشی معمول استفاده
کرد.وی با اشاره به اعطای تسهیالت
کم بهره اشتغال به جوانان افزود:
در حــوزه ملی  ۴۰۰میلیارد ریال
تسهیالت بــرای اشتغال در نظر
گرفته شــده کــه جــوانــان از هفته
آیــنــده مــی تــوانــنــد بــا مــراجــعــه به
ادارات ورزش و جوانان استان
ها و شهرستان ها ،از ضوابط و
آیین نامه ها آگاه و با مراجعه به
صندوق کارآفرینی امید و بانک
رسالت از آن بهره مند شوند.
مدیرکل طرح های ملی وزارت
ورزش و جوانان افــزود :سال
گذشته در حــوزه اشتغال ۳۰۰
میلیارد ریال در مراکز رشد ،طرح های استانی
و مهارت آموزی سربازان هزینه شده بود که این
رقم نسبت به  3سال پیش از آن صد درصد
رشد داشته است.

از خطر سقوط تا ابقا در لیگ دسته 2

رمز بقای اترک

حلقه های پر از گالیه
مربیان پیش کسوت

مدیر کل طرحهای ملی وزارت ورزش و
جوانان خبر داد:

تالش برای ارتقای سرانه
ورزشی

ورزش

۵

سیما وحــدانــی -بعضی از مربیان بسکتبال
خراسان شمالی ،این روزها از این ورزش کناره
گیری کرده اند و گالیه های مختلفی دارند.
مربیان با سابقه بسکتبال خراسان شمالی که
جزو پیش کسوتان هیئت هستند و سال ها در
زمین بسکتبال شــاگــردان بسیاری را پــرورش
دادنــد ،انتظار دارنــد مسئوالن توجه ویژه ای به
تجربیات و حق و حقوق آن ها کنند.

 IIدفتری از تجربه

«مهشید صــدارتــی» کــه  35ســال بــه مربیگری
بسکتبال پرداخته و شاگردانش کارنامه پر برگ
و باری دارنــد ،مدت هاست از هیئت دور شده و
پرداخت نشدن دستمزد مربیان و بی توجهی به
پیش کسوتان را دالیل کناره گیری خود و  4مربی
پیش کسوت هیئت می داند.
به گفته وی ،هیئت از مربیان جوان تر استفاده
می کند و بــرای اعــزام به رقابت هــای کشوری
گفته می شود تمام مربیان به نوبت می توانند
تیم اعــزام کنند .این مربی با سابقه می افزاید:
قدمت سال هایی که برای ورزش بسکتبال تالش
کردیم دفتری از تجربه است و مربیان تازه کار
برای تیم های منتخب استانی نمی توانند برگ
برنده باشند و هیئت باید از تمام مربیان و ظرفیت
های بسکتبال استان برخوردار شود تا بتواند تیم
داری کند و موفق شود.وی اعزام نوبتی مربیان
بــه رقــابــت هــای کــشــوری بــدون در نظر گرفتن
تجربیات آن ها را ضعف هیئت می داند که برای
حرکت رو به جلوی تیم های استانی به
جای استفاده از دانش

مربیان مجرب و کسب رتبه در مسابقات به فکر
کسب تجربه برای مربیان هستند.
به گفته وی 4 ،مربی به خاطر پرداخت نشدن
دستمزدشان از هیئت خداحافظی کرده اند.

 IIپرداخت نشدن دستمزد

«ایزانلو» دیگر مربی با سابقه بسکتبال نیز که از
سال  82به فعالیت در استان پرداخته است و تیم
منتخب وی سال های  83و  84دو سال پیاپی
در مسابقات دانشجویان دانشگاه آزاد به عنوان
قهرمانی رسید ،به حضور مربیان خانم دارای
کارنامه قابل توجه اشاره می کند که می توانند در
هیئت مسئولیت داشته باشند.
وی از مــدیــران هیئت انــتــظــار دارد مشکالت
ورزشــکــاران و مربیان را حل و فصل کنند.وی
عمده دلیل بی انگیزگی مربیان پیش کسوت را
پرداخت نشدن دستمزدشان بیان می کند.وی
تاکید می کند :روسای هیئت ها باید برنامه ریزی
اصولی داشته باشند و تعامل خود را با آموزش
و پــرورش افزایش دهند و از سویی کالس های
مختص به قهرمان پروری داشته باشند.

 IIپاسخ های رئیس هیئت

رئیس هیئت بسکتبال خراسان شمالی از تمام
پیش کسوتان بــرای حضور در هیئت دعــوت به
عمل می آورد«.مهدی غفوریان» پرداخت نشدن
دســتــمــزد مــربــیــان را کــه گفته شــده عــامــل بی
انگیزگی آن هاست بحق نمی داند و از پرداخت
دستمزد مربیان خبر می دهد.به گفته وی ،هیئت
تمایلی به کناره گیری برخی مربیان با سابقه
ندارد و با تمام قوا برای حضور مجددشان تالش
می کند.وی می گوید :ظرفیت هر کالس 20
نفر است که برخی مربیان بهترین ساعت ها
را با بیشترین شاگرد دارنــد.وی می افزاید :از
مربیان با تجربه استان خواسته شده در کنار
مربیان جوان تر انتقال تجربه کنند و اطالعات
شان را به منظور آموزش کارآموزان در اختیار
مربیان قــرار دهند که چندان مطلوب برخی
مربیان پیش کسوت نبوده است.
وی نداشتن تیم در استان را به شرایط بد مالی
ربط می دهد که البته این روزها دامن گیر تمام
هیئت های ورزشــی شده است و در خصوص
تعدد مربیان برای اعزام به رقابت های کشوری
اظهار می کند :در تمام اعزام ها نمی توان از
یک مربی استفاده کرد و هیئت برای جلوگیری
از اختالف بین مربیان به چرخشی کردن آن ها
اقدام می کند.

سیما وحدانی
وقتی تیم فوتبال اترک بجنورد در رقابت های
لیگ دسته  2شروع به کار کرد فوتبالی ها سر
ذوق آمدند و هم استانی هــای عالقه مند به
فوتبال به خودشان بالیدند که باالخره می توانیم
در لیگ دسته  2حضور یابیم اما نکاتی که اول
از همه توی ذوق زد ،حضور بازیکنان غیر بومی
در تیم بود و بعد از آن نتایج ضعیفی که امیدها را
نسبت به این تیم کم رنگ کرد.
خــراســان شمالی بازیکنان مستعدی دارد و
طی سال های اخیر هیئت فوتبال توانسته با
برگزاری دوره های متعدد این رشته را از پایه
تقویت کند و افزایش مــدارس فوتبال یکی از
مهم ترین اقدامات هیئت در این خصوص است.
تعداد زیادی از بازیکنان استان با تیم های سایر
استان ها قرار داد داشتند که بیش از  90درصد
تیم لیگ دسته  2استان از بازیکنان غیر بومی
تشکیل شد و از آن جایی که باشگاه خصوصی
بود ،هیئت فوتبال و مسئوالن ورزش و جوانان
دخالت چندانی در فعالیت ها نمی توانستند
بکنند امــا پیگیری هــای شــان بی تاثیر نبود و
آخر فصل شاهد حضور چندین بازیکن بومی،
مستعد و با انرژی بودیم« .فیروز کریمی» مربی
نام آشنای کشور به عنوان مدیر فنی در تیم اترک
آغاز به کار و در ادامه راه به عنوان سرمربی آن
را هدایت کرد ،با این حال نتایج اترکی ها ناامید
کننده بود .کریمی ،ارتقای وضعیت این تیم را
پس از گذشت چند هفته از برگزاری مسابقات
وعــده داده بــود امــا در عمل ایــن اتفاق نیفتاد
و نماینده فوتبال استان یکی از کاندیداهای
سقوط به دسته پایین تر بود و با رفتن کریمی و
حضور «حسن سروری» مربی با کارنامه استان،
اتــرک ،جان دوبــاره ای گرفت و با کسب نتایج
خوب ،در لیگ ابقا شد و از سقوط رهایی یافت.

در فضای مجازی در خصوص پایین بودن مبلغ
قــــرارداد ســـروری نسبت بــه کریمی ،صحبت
هایی مطرح شد اما سروری در این خصوص می
گوید :از رقم قراردادها به جز مدیر عامل باشگاه
شخص دیگری اطالع ندارد ،بنده هم اطالعی
از مبلغ قرارداد فیروز کریمی ندارم .گمانه زنی
هایی وجود دارد اما نمی توانم راجع به این قضیه
اظهار نظر کنم ،آن چه برایم بیش از اندازه قابل
اهمیت بوده بقای تیم و بودن آن در لیگ دسته 2
در سال بعد است.
با حضور «حسن سروری» ،از ترکیب تیم گرفته تا
نتایج بازی ها تغییر کرد که او دلیل بازی های پر
گل پایانی را چینش دوباره تیم و استفاده از چند
بازیکن که کمتر از آن ها در ترکیب تیم استفاده
شده بود و انرژی و با انگیزه بودن آن ها می داند.
به گفته وی ،متحد شدن اعضای تیم ،انگیزه و
انرژی جوانان در نتایج اترک بسیار تاثیرگذار
بود و در  3بازی نخست  7امتیاز گرفتیم که روی
روحیه فوتبالیست ها خیلی تاثیر داشت و انگار
نیاز به شوک داشتند تا از رکود سابق نجات پیدا
کنند«.سروری» به بازی های پر گل تیم اشاره
می کند و می افزاید :تیم اترک بجنورد 3 ،بر
صفر آواالن کامیاران را شکست داد و شهرداری
فومن را نیز  6بر صفر از پیش رو برداشت و بازی
با تیم امید گناوه بدون گل در حالی پایان یافت
که کم دقتی مهاجم ها عامل آن بود و در بازی
پایانی در استادیوم  19مهر یک بر صفر تیم
شهید قندی یزد را بدرقه کرد.
وی به حضور تیم در سال های بعد اشــاره می
کند که بودنش در لیگ دسته  2ضروری است
تا از ظرفیت های استان استفاده شود .به گفته
وی ،بازیکنان بومی ،غیر بومی و جوان ترهای
تیم ترکیب ایده آلی را به وجود آوردند و انرژی
و ظرفیت تیم بسیار تاثیرگذار بود.
وی تمرینات منظم ،تغییرات و انگیزه در بازیکنان

را جزو عواملی می دانــد که به تیم کمک کرد
بازی های پایانی را پر گل سپری کند.وی حضور
پر قدرت تیم در فصل بعدی را بدون برنامه ریزی
و مدیریت بی نتیجه می داند و معتقد است :باید
حمایت از تیم بیشتر شود تا در جدول بتوانیم
رتبه های بهتری را کسب کنیم«.سروری» در
ادامــه به تعطیلی مــدارس فوتبال و دوگانگی
هایی که باعث تعطیلی آن ها شده ،اشاره می
کند و می گوید :دوگانگی در اجــرای قوانین
باعث شــده فوتبال پایه آسیب جــدی ببیند،
وزارت ورزش و جوانان اجازه بازگشایی مدارس
فوتبال را داده اما ستاد مدیریت بیماری کرونا در
استان موافقت نمی کند در حالی که این ورزش
در فضای آزاد کار می شود و در اماکن بسته
نیست .باید جلسات ستاد مدیریت کرونا متشکل
از کارشناسان ورزش هم باشد تا شرایط را واضح
بیان و برنامه ریزی کنند زیرا تمام استان ها در
حال فعالیت هستند و مجوز کار دارند.
بــه گفته وی ،تیم هــای پــایــه در شــهــربــازی،
پارک ها ،زمین های خاکی حوالی روستاها و
بولوارهای حاشیه شهر در حال تمرین هستند و
می طلبد مسئوالن فکری به حال این ورزش پر
طرفدار کنند ،آسیب آن در محیط آزاد به نسبت
کمتر از سایر رشته های ورزشی است.

متحد شدن اعضای تیم،
انگیزه و انرژی جوانان
در نتایج اترک بسیار
تاثیرگذار بود

