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ورزشگاه امام رضا(ع) میزبان مرحله
یک هشتم نهایی جام حذفی:

شاگردان یحیی به تارتار رسیدند

فاطمیان/مرحلهیکهشتمنهاییجامحذفیفوتبال
کشور عصر امــروز در حالی برگزار می شود که تیم
فوتبال شهرخودرو در مشهد میزبان نفت مسجد
سلیمان است.شهرخودرویی ها که در هفته ششم
لیگبرترفوتبالکشورمقابلپرسپولیسبهیکپیروزی
شیریندرمشهددستیافتند،ازروحیهخوبیبرایاین
دیدار برخوردارند و قصد ندارند به این سادگی ها از
جامحذفیکناربروند.مشهدیهادراینفصلازلیگ
برترروندروبهرشدسالگذشتهخودراحفظکردهاند
و زنگ خطر را برای دیگر مدعیان به صدا درآورده اند،
بهطوریکهتاپایانهفتهششمبا 13امتیازدرجایگاه
سوم جدول رده بندی جای گرفتند و تنها یک امتیاز
با صدر جدول فاصله دارند.تیم فوتبال شهرخودرو
در حالی به مصاف نفت مسجد سلیمان خواهد رفت
که پیش از این در هفت ه پنجم لیگ برتر برابر این تیم با
نتیجه یک بر یک متوقف شده است و بدون شک این
دو تیم با شناخت خوبی از یکدیگر در جام حذفی برابر
هم به میدان می روند.نفت مسجد سلیمان تاکنون
در لیگ برتر امسال شکست نخورده و توانسته است
مدعیانی همچون تراکتور ،استقالل و سپاهان را با
نتیجه تساوی متوقف کند .آن ها نشان داده اند که
به هیچ تیمی باج نمی دهند و به هیچ وجه دوست
ندارند اولین شکست امسال آن ها در جام حذفی
اتفاق بیفتد.هر دو تیم درمرحله یک شانزدهم نهایی
جام حذفی فوتبال کشور دو تیم لیگ برتری را حذف
کردند و به این مرحله رسیدند .شهر خودرو نساجی را
در قائمشهر حذف کرد و نفت مسجدسلیمان هم گل
گهر سیرجان را شکست داد.شهرخودرویی ها پس از
بازیباپرسپولیساستراحتکوتاهیداشتندودوباره
با پیگیری تمرینات ،اردویــی را در تهران برپا کردند
و عصر جمعه گذشته مقابل تیم ملی امید به میدان
رفتند که به نتیجه تساوی یک بر یک دست یافتند.از
طرفدیگرهفتهگذشتهرقیبشهرخودروییهادرگیر
حواشیبسیاریبود؛تاحدیکهمهدیتارتارسرمربی
تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان به دلیل مشکالت
مالی و محقق نشدن وعده های این تیم ،از سمت خود
کناره گیری کرده بود و سرانجام با رایزنی های فراوان
این مربی دوباره به تیمش بازگشته است .هرچند این
حواشی شاید کمی آن ها را به لحاظ روحی تضعیف
کرده باشد اما نباید از انگیزه آن ها برای حفظ روند
شکستناپذیریغافلشد.تقابلیحییگلمحمدی
و مهدی تارتار مربیان پرسپولیسی شهرخودرو و نفت
مسجد سلیمان هم در این دیدار جذاب خواهد بود و
حساسیت های این بازی را افزایش می دهد.گفتنی
است؛دیدارتیمهایفوتبالشهرخودروونفتمسجد
سلیمانازساعت 16:20امروزچهارشنبهدرورزشگاه
امامرضا(ع)مشهدبرگزارمیشود.
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درگفت وگو با رئیس اداره ورزش و جوانان مشهد مطرح شد

دغدغه ورزش حاشیه شهر  ،فعالیت هیئت های
مشهد و جذب اعتبار

مصطفی فاطمیان/اداره ورزش و جوانان مشهد
حدودسهماهیاستکه«محسنپورتقی»کارمند
اداره کل ورزش و جوانان استان و رئیس سابق
هیئت گلف را در جایگاه ریاست خود می بیند .او
اینروزهابهدنبالفعالکردنهیئتهایورزشی
شهر است تا شاید ورزش مشهد جان دوباره بگیرد
و از زیر سایه هیئت های ورزشــی استان بیرون
بیاید؛ چراکه در این شهر هیئت هایی هستند که
فقط نام یک هیئت ورزشی در مشهد را یدک می
کشندوبهنوعیبودونبودشانفرقیندارد.وجود
باشگاه های غیرمجاز در این شهر هم به دغدغه
دیگر جامعه ورزشی مشهد تبدیل شده است و هر
روزبرتعدادآنهاافزودهمیشودکهبهنظرمیرسد
رئیس جدید در اندیشه مقابله با آن ها هم برآمده
است.درهمینزمینهباپورتقی،رئیسجدیداداره
ورزش و جوانان مشهد ،به گفت و گو پرداختیم
که گزیده صحبت های وی دربــاره سامان دهی
هیئت های ورزشــی ،اختالف نظر با مدیرکل و
ورزش حاشیه شهر در ادامــه مطلب
تقدیممیشود.
•تغییراتدربرخیهیئتها

ســعــی کــــرده ام اســتــقــال
هیئت های ورزشی را حفظ کنم
و به همین دلیل در برخی هیئت ها مانند
تکواندو ،اسکواش ،اسکیت و جودو تغییراتی
داشته ایــم؛ به طــوری که افــرادی را روی کار
آورده ایم که با اداره ورزش مشهد هماهنگ
باشند .البته برخی رشتههای ورزشــی هم
در مشهد هیئتی نداشته اند که در حال راه
اندازی آن ها هستیم ،هرچند برخی هیئتهای
ورزشـــی مانند گلف ،قایقرانی و اسکیت،
ورزشکاران زیادی ندارند اما قرار است برای
آن ها هم هیئت مشهد راهاندازی کنیم.
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•فوتبالهمدستخوشتغییرمیشود

در پــرورشانــدام و فوتبال قصد داریــم تغییراتی
ایجاد کنیم که در حال رایزنی بــرای رسیدن به
گزینههای مــد نظر هستیم .همچنین منتظر
استعالم هیئتهای وزنه برداری و بوکس هستیم
تاآنهاراهمدرمشهدفعالکنیم.بدونتردیدسراغ
تمامهیئتهایورزشیمشهدمیرویمودرصورت
نیازشایدآنهاهمدستخوشتغییراتشوند.البته
در برخی هیئتها که مشکل سرپرستی در استان
دارند ،هنوز تغییراتی نداشتهایم؛ از طرف دیگر در
هیئتهایی که دچار تنش با هیئتهای استان
هستند،تغییراتخواهیمداشت.
•خطونشانبرایبرخیهیئتها

متاسفانهبرخیهیئتهایورزشیاستانهمچنان
مقاومت میکنند که هیئت ورزشــی در مشهد
نداشتهباشند.البتهاختالفیباهیئتهایورزشی
استان نداریم اما متاسفانه یک سری سوء برنامه
وجود دارد که آن ها نگران استقالل خود هستند؛
درصورتیکههیئتهایمشهدمیتوانندمستقل
از آن ها کار کنند و فعالیت آن ها هیچ تداخلی با
هیئتهای استان ندارد.متاسفم بــرای برخی
هیئتهای ورزشــی استان که فکر میکنند با
فعالیت هیئتهای مشهد قدرت آنها کمتر می
شــود؛ آنهــا باید بدانند که کارهای مهم تری را
در سطح کــان دارند.هیئت هــای ورزشــی که
در استان مخالف راهان ــدازی هیئتهای مشهد
هستند ،مطمئن باشند اگر تعامل نکنند کاری به
آنهانداریموبرایریاستهیئتهایمشهدابالغ
میزنیم،هرچندممکناستباهیئتهایاستان
دچار کمی چالش هم شویم ولی بدانند هدف ما
تعاملوکمکاستوازموضعمانکوتاهنمیآییمو
خوشبختانهحمایتهایادارهکلورزشوجوانان
استان را در استقالل هیئتهای ورزشی مشهد

پشتسرخودداریم.
متاسفانه تعدادی از هیئتهای ورزشی استان
در گذشته هیئتهای ورزشــی مشهد را تحویل
نمی گرفتند و حتی اختالفاتی بــا رئیس این
هیئتها هم داشتند که تا حد تــوان مشکالت
برخیازاینهیئتهارابرطرفکردیماماهنوزهم
جای کار دارند.هدفمان این است که هیئتهای
ورزشیمشهدمستقلباشندنهبهآنمعناکهمقابل
هیئتهای استان بایستند ،بلکه به طور مستقل
برنامههای خود را ارائــه دهند تا از حمایتهای
اداره ورزش و جوانان مشهد نیز بهرهمند شوند.
به همه آنهــا اعــام کردیم میزبانی رقابتهای
استانیرابرعهدهبگیرندوقطعاماهمحمایتخود
را از این هیئتها دریغ نخواهیم کرد.شرایط را به
گونهایرقمزدهایمکهتمامباشگاههایمشهدبرای
دریافت مجوز نیاز به تاییدیه هیئتهای ورزشی
مشهد داشته باشند و دیگر به تایید هیئتهای
استان نیازی نیست.هیئتهای ورزشی مشهد
اعتبار خوبی نداشتهاند و در گذشته فقط 4-5
هیئتخاصبودجهمیگرفتندولی دردورهجدید
عدالت رعایت میشود و در این مدت حدود 200
میلیون تومان اعتبار برایشان از اداره کل گرفتیم
و چگونگی تقسیم آن را بین هیئتها مشخص
کردیم ولــی به دلیل ایــن که حسابرسی برخی
هیئتها مشکالتی دارد هنوز نتوانسته ایم پولی
به آنها بدهیم مگر این که هرچه سریع تر ایرادات
خودرابرطرفکنند.مشکلعمدهمادراختصاص
بودجه به هیئتهای ورزشــی بحث شناسه ملی
است که فرایندی طوالنی است و به زمان زیادی
برای انجام آن نیاز دارند.متاسفانه فراهم کردن
فضایی برای استقرار هیئتهای ورزشی مشهد
سختاستوبههمیندلیلازهیئتهایورزشی
استاندرخواستکردیمتافضایخودرابهصورت
مشترک در اختیار هیئتهای مشهد قرار بدهند

که خوشبختانه برخی با ایــن موضوع موافقت
کردند.با تغییر شیوه بازرسی از باشگاهها ،بر
سالمتبازرسیهاتاکیدداریمتاشائبهایبهوجود
نیاید ،چراکه قبال چند باشگاه خاص بدون هیچ
نظارتیفعالیتمیکردندوفشاربرسایرباشگاهها
بود ولی برای ما اجرای قانون مهم است و فرقی
نمیکند چه کسی میخواهد باشد .با دقیقتر
کردننظارتهابرخیباشگاههاییکهبدونمجوز
فعالیت میکردند مجبور شدند به دنبال دریافت
مجوزهایالزمباشند.
•ماساژدرپوششیوگا

طی سه ماه گذشته  13باشگاه متخلف را پلمب
کردهایم که در نتیجه همه نواقص خود را برطرف
کردهاند و معتقدیم هر باشگاهی قانون را رعایت
نکند ،باید پلمب شود .نوع تخلفات در سطح این
باشگاهها متفاوت است .به طور مثال باشگاهی
مجوزیوگاداشتوبهصورتغیرمجازماساژانجام
میداد که خوشبختانه برخوردهای الزم با چنین
باشگاههایی انجام شده است .اکنون به سمتی
پیش میرویم که برخی باشگاهها قبل از هرگونه
برخوردی به صورت داوطلبانه به دنبال دریافت
مجوزهای الزم هستند ،چراکه در گذشته افراد
با پارتیبازی به کار خود ادامه میدادند اما االن
خبریازتعاملباافرادسفارشینیست.
•تخلفاتمالیدرادارهورزشمشهد

یکسریبحثهایمالیدرادارهورزشوجوانان
مشهد وجود داشته که نهادهای نظارتی در حال
بررسی آن هستند و امید اســت عدالت در این

موضوعرعایتوتکلیفهمهچیزمشخصشود.در
اینمیانبرخیهیئتهایورزشیهمبهدلیلعدم
شفافیتدربحثمالیخوددچارمشکلشدهاندکه
امید به حل آن داریم.مجموعههای شهید رجایی،
گلشهر ،مرحوم جعفریان و سالن نوده در اختیار
اداره ورزش و جوانان مشهد است که همه اینها
بر اساس قانون واگذاری اماکن مازاد وارد مزایده
شدهوبهبخشخصوصیواگذارمیشودوبرهمین
اساس دیگر هیچ امکاناتی نداریم که بخواهیم در
اختیارورزشکارانشهرقراربدهیم.
•دغدغهحاشیهشهر

نمایندگان مشهد در مجلس پیگیر سامان دهی
ورزشدرحاشیهشهرهستندواستانداریهمطرح
ملی برای این منطقه از شهر دارد و از طرف دیگر،
ادارهکلهمپیگیریهاییکردهاستکه 50زمین
چمن در نقاط محروم استان و حاشیه شهر مشهد
به بهرهبرداری برسد .همچنین قرار است درآمد
حاصلازاماکنواگذارشدهبهبخشخصوصیدر
حاشیهشهرسرمایهگذاریشودواتفاقخوبدیگر
قرارداد سپاه استان است که ماموریت ویژهای در
حاشیه شهر دارند و برنامههای مختلفی را مانند
برگزاری رقابتهای مختلف در این مناطق ،اجرا
میکنند.بههرحالفعالتوجههابهسمتحاشیه
شهربسیارزیاداستاماهنوزعملیاتینشدهاست
و انشــاءا ...در سریع ترین زمان ممکن اجرایی
شود .بحث راهاندازی پنج زمین چمن مصنوعی
جدی است و احتماال تا پایان سال به بهرهبرداری
میرسدوهمچنینبهدنبالایجادخانههایورزش
روستایی دراینمناطقهستیم.

