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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گفت و گو

جای خالی هندبال استان
در لیگ های کشوری

کمر  15درصد باشگاه های
خصوصی شکست
سیما وحدانی-کرونا شغلی را که روزگاری درآمدهای
قابل توجهی از ساعت هــای تمرین در سالن داشت
به زمین زد! در تمام طول سال ،سالن های باشگاه
ها مملو از ورزشکارانی بود که در سبد روزانــه شان
ورزش گنجانده شده بود و کمتر پیش می آمد سالنی
خالی از ورزشکار باشد ،حتی سالن های حاشیه شهر
هم با وجــود محدودترین امکانات متقاضیان زیادی
داشتند و کسب و کار تقریب ًا پردرآمدی را برای مربیان
و باشگاه داران رقم زده بودند اما با شیوع کرونا شاهد
کناره گیری و واگــذاری سالن های ورزشی خصوصی
هستیم که چاره ای برای رفع مشکالت آن ها اندیشیده
نشد و وام های اختصاص یافته نیز جوابگوی اجاره
های این سالن های ورزشی نبود.مربیان از نداشتن
بیمه متضرر و بسیاری از باشگاه داران برای پرداخت
اجــاره بها و قسط های سنگین دستگاه های ورزشی
دچار مشکالت فراوانی شدند و انگار چاره ای نبود جز
واگذاری باشگاه ها.مسئول کمیته نظارت بر سالمت
اماکن ورزشــی استان در گفت و گو با خبرنگار ما از
واگذاری  15درصد باشگاه های ورزشی خصوصی در
استان خبر داد«.هــادی جودی» برچیده شدن باشگاه
ها را به خاطر پرهزینه بــودن این ورزش در این ایام
دانست که متاسفانه باشگاه داران ضررهای زیادی را
متحمل شدند و نتوانستند قامت راست کنند.وی با
اشاره به این که باشگاه داری روزگــاری پردرآمدترین
شغل محسوب می شد و با افزایش قارچ گونه باشگاه ها
در استان مواجه بودیم ،افزود :با تعطیلی  9ماهه باشگاه
ها این روزها شاهد واگذاری آن ها و تغییر شغل مربیان
و باشگاه داران هستیم.
«جودی» به نظارت تیم بازرسی بر باشگاه ها اشاره کرد
چون این روزها با وجود دستور تعطیلی باشگاه ها تا
اطالع ثانوی ،ممکن است برخی باشگاه ها به فعالیت
خصوصی اقدام کنند.
وی اضافه کرد 60 :درصد اماکن ورزشی مجوزدار در
مرکز استان فعالیت دارند که  50درصد آن ها باشگاه
های خصوصی پرورش اندام و بدن سازی هستند.
وی مشکل باشگاه های خصوصی را توان نداشتن شان
در پرداخت اجاره بها و هزینه خرید تجهیزات ورزشی
ذکر کرد و افــزود :متاسفانه بعد از  9ماه تعطیلی این
موضوع دور از انتظار نیست.
«جــودی» گفت :باید در این ایام سمت و سوی ورزش
مــجــازی باشد و برنامه هــای تمرینی مــجــازی بــرای
ورزشکاران ارسال شود تا شاهد قطع زنجیره ویروس
کرونا باشیم.

ورزش
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پرتاب بشقاب و پرتقال به جای دیسک و وزنه
سیما وحدانی« -حبیبه بدخشان» بانوی دوومیدانی کار استان و دارای کارنامه ای
درخشان است .نخستین ورزشکاران دوومیدانی شهر آمدند تا این ورزش را بیشتر معرفی
کنند ،سرمای استادیوم استخوان سوز بود اما دوومیدانی کاران را باانگیزه تر کرد تا
استارت قهرمانی ها را در این رشته بزنند.

 IIاستفاده از دم دست ترین امکانات

«بدخشان» از  10سالگی در اسفراین همراه خواهرش در مواد پرتاب دیسک ،وزنه ،پرش
طول و دوی  100متر همیشه روی سکو و «فریدون جوانشیر» نخستین مربی اش بود که
در دهه  40از دم دست ترین وسایل و از بشقاب برای پرتاب دیسک و از پرتقال و سنگ
برای پرتاب وزنه استفاده می کرد.
در بجنورد« ،یاهوئیان» نخستین ورزشــکــاران دوومیدانی استان را پــرورش می داد.
«بدخشان» می گوید :در آن دوران تمرینات زیر نظر «یاهوئیان» در زمستان های سرد
حتی زمانی که برف تا زانو بود ،انجام می شد و گاهی شاهد گم شدن دیسک و وزنه ها در
برف بودیم و حتی یک مرتبه پاهایم دچار سرمازدگی شد و ناخن هایم افتاد اما همه این
سختی ها باعث نشد از این ورزش دوری کنم و در سال  56به عضویت تیم ملی درآمدم.

 3 IIمدال طال در رقابت های پیش کسوتان

این بانوی  66ساله در رقابت های کشوری قهرمانی های فراوانی به دست آورده است و
حتی در رقابت های پیش کسوتان در سال  97نیز  3مدال طال کسب کرد.
«بدخشان» که در سال  56به عضویت تیم ملی درآمد ،یادآور می شود :وقتی شروع به
کار کردم به مربیگری و داوری پرداختم و مدرک بین المللی دوومیدانی و داوری خود را
کسب کردم و در مسابقات بین المللی ایران داور و سرداور بودم.
وی روند صعودی این ورزش را در استان قابل توجه و وجود افراد الیق در خراسان
شمالی را با توجه به زیرساخت های مناسب عامل این صعود می داند.
این پیش کسوت دوومیدانی این روزها تنها برای حفظ سالمتی و شادابی خود
به پیاده روی و دوومیدانی می پــردازد و فعالیت
ورزشــی اش در سال های گذشته باعث شده
امروز در زندگی از سالمت و شادابی بسیاری
برخوردار باشد.
او که از نخستین های استان مان در این رشته
ورزشی بوده و رشته های بسیاری را در استان احیا
کرده و جزو نخستین دانش آموختگان تربیت بدنی
است ،سال های زیادی از عمر خود را صرف ورزش در
این استان کرد.این بانوی دوومیدانی کار همه بانوان را به
ورزش در هر سن و زمانی تشویق و تصریح می کند :ورزش می
تواند نشاط و شادابی بسیاری را برای بانوان به ارمغان آورد.

سیما وحدانی
مربیان هندبال استان که سال ها به فعالیت در
این رشته ورزشی پرداخته و شاگردان بسیاری
را بــرای حضور در تیم هــای لیگ دسته یک و
برتر کشور معرفی کرده اند ،دغدغه اصلی شان
نداشتن حامی مالی است تا بتوان جای خالی
خــراســان شمالی را در لیگ هــای کشوری با
ترکیب تیمی مستعد ،پر و از بازیکنان بااستعداد
در تیم خود استان استفاده کرد.
«ریــحــانــی» از مــربــیــان دارای مــدرک درجــه D
جهانی هندبال به توانمندی بازیکنان شاخص
استان و قرارداد آن ها با تیم های مطرح کشور
اشاره می کند.
به گفته وی ،قب ً
ال هندبال وضعیت خوبی در
استان داشت اما بعد از یک وقفه طوالنی به
تازگی استارت خــورده و بازیکنان بسیاری
طــی ســال هــای اخــیــر در خــراســان شمالی
پــرورش یافته اند که هم اکنون در تیم های
لیگ دسته یــک و برتر فعالیت مــی کنند و
امــیــدواریــم خــراســان شمالی بــا تیم داری و
حمایت مسئوالن بتواند زمینه پرش این ورزش
را مهیا کند و موانعی نظیر نداشتن زیرساخت
ها نتواند هندبال استان را از معرفی در کشور
محروم کند.
«ریحانی» از رقابت های استعدادهای برتر کشور
سخن می گوید که طی  2سالی که هندبالیست
های استان اعزام شدند در سال نخست  4نفر
به اردوی تیم ملی و در سال بعد  6نفر دعوت
شــده داشتیم و اگــر حمایت هــا از ایــن ورزش
پررنگ شود قطع ًا بازیکنان شاخصی خواهیم
داشت که نظیر «هانی زمانی» افتخار استان
خواهند شد.
وی به افزایش تعداد عالقه مندان به
این ورزش اشاره می کند که هندبال
را ورزشی مفرح و جذاب می دانند و
می افزاید :استقبال از این رشته قابل

توجه است
امــا مشکل
نــداشــتــن
حـــــــامـــــــی
مــــالــــی ،مــانــع
از تیم داری در لیگ می شود در حالی که
استان بازیکنان شاخص بسیاری دارد که
هم اکنون با تیم های سایر استان ها قرارداد
دارند و می توانند نام استان را بیش از پیش
معرفی کنند.
وی پارسال مربی تیم لیگ دسته یک از سبزوار
بــود و «فهیمه حسینی» از بازیکنان هندبال
استان نیز با این تیم قرارداد داشت ،ضمن این
که کارگاه های متنوعی نیز برای مربیان استان
برگزار کرده تا ارتقای سطح مربیان و به روز شدن
دانــش و توانمندی های آن ها بتواند هندبال
استان را نوین کند.
«هادی محمدی» مربی دارای مدرک درجه یک
از گرمه نیز از فعالیت آقایان هندبالیست در این
شهرستان خبر می دهد.
وی برگزاری کارگاه های بیشتر در جهت
تقویت دانــش مربیان را یــک ض ــرورت و از
سویی نیاز هندبال استان را سالن و امکانات
می داند.
وی استعدادیابی در آموزش و پرورش و حضور
بازیکنان دانش آموز در تیم های آموزشگاهی و
آزاد استان را از مهم ترین اقداماتی می داند که
به این ورزش و پشتوانه سازی آن کمک خواهد
کرد.
وی از مهم ترین راهکارهای پیشرفت این ورزش
به بها دادن به بازیکنان و انگیزه دادن به آن ها
اشاره می کند که این امر محقق نخواهد شد مگر
با حمایت هایی که چندان از این ورزش صورت
نگرفته است.
به گفته وی ،تیم داری در لیگ باید مورد توجه
مسئوالن قــرار گیرد و وجــود بازیکنان مستعد
استان بر این امر صحه می گذارد.

بازیکنان بسیاری طی سال
های اخیر در خراسان شمالی
پرورش یافته اند که هم اکنون
در تیم های لیگ دسته یک و
برتر فعالیت می کنند

