گردونه
فوتبال

در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر

نبرد شهرخودرو در اصفهان

تیــم شــهرخودرو خراســان در چارچــوب هفته هفتم
رقابتهایلیگبرتر،عصرامروزدراصفهانبهمصاف
تیم ذوب آهن این شهر می رود؛ دیداری که با قضاوت
ســید وحید کاظمی از ســاعت 16:50در ورزشــگاه
فوالدشهر برگزار می شــود .این دیدار از ابعاد مختلف
اهمیت زیادی برای هر دو تیم دارد و به همین دلیل با
تمام قدرت به میدان می آیند تا 3امتیاز بازی را کسب
کنند .تیم شــهر خودرو بــا باخت مقابل نفت مســجد
سلیمانازگردونهرقابتهایجامحذفیکنارگذاشته
شد و بازیکنان این تیم از لحاظ روحی و روانی هنوز در
شرایطخوبیقرارندارند.شاگردانیحییگلمحمدی
کهاکنونبا 13امتیازدرردهسومجدولردهبندیقرار
دارند ،به دنبــال حفظ جایگاه خود و رســیدن به صدر
جدولهستند.برایهمینباید ازاینبازیکهحریف
مقابل در شــرایط خوبی قرار ندارد ،نهایت استفاده را
ببرند تا بــا روحیه بهتری بازی های آینــده لیگ برتر را
دنبالکنند.البتههمانطورکهقبالهمبهاینموضوع
اشــاره کرده ایــم ،یحیی گل محمــدی باید بــه دنبال
تاکتیک های متفاوتــی در مقابل حریفان باشــد؛چرا
که هم اکنون تیم شــهر خودرو خراســان بــه راحتی از
ســوی حریفان آنالیز و این موضوع باعث می شــود که
قدرتی برای گلزنی نداشته باشــد .از طرفی تیم ذوب
آهناصفهاناینروزهاباعلیمنصوریاناصالشرایط
خوبی ندارد و اکنون در رده چهاردهم جدول اســت و
در این بازی چاره ای جز برد ندارد.حواشی زیادی در
بدنهتیموجودداردکههممیتواندفرصتخوبیبرای
شهرخودروییهاباشدوهممیتواندنتیجهمعکوسی
داشته باشد که این به مدیریت و ارائه تاکتیک خوب از
سویسرمربیتیمشهرخودروبرمیگرددکهبتوانداز
اینفرصتنهایتاستفادهراببرد.
•لغودیدارشهرخودرووگلگهر

همچنیــن به دلیــل نزدیک شــدن بــه ایام ســوگواری
شهادتامامرضا(ع)،دیداردوتیمشهرخودرووگلگهر
کهقراربودروزجمعههفتهجاریبرگزارشود،لغوشد.
پیشازاینقراربوددرچارچوببازیهایهفتههشتم
لیگ برتر ،از ساعت 16:10روز جمعه هفته جاری در
ورزشگاهامامرضا(ع)دوتیمشهرخودروخراسانوگل
گهرسیرجانبهمیدانبروندکهایندیدارلغوشدوتاریخ
دیگریبرایایندیدارتعیینخواهدشد.دربارهلغواین
دیدارگفتهمیشودبهدلیلنزدیکبودنبهروزبیست
و هشــتم ماه صفر و همچنین ایام ســوگواری شهادت
امامهشتم(ع) شورایتامیناستانخراسانرضویبا
برگزاریاینبازیمخالفتکردهاست.
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افتتاح 90پروژهناتمامورزشیتاپایانسال

فتاحی:هنوز به نتیجه مطلوبی برای وضعیت تیم والیبال استان نرسیده ایم
مهتا قره داشــی -به مناســبت هفتــه تربیت
بدنی،مدیرکلورزشوجوانانخراسانرضوی
صبحدیروزدرجمعخبرنگارانحضوریافت.در
ایننشستخبریموضوعاتیدربارهپروژههای
ناتمام ،وضعیــت تیم والیبــال پیــام ،برگزاری
مجامع هیئت های ورزشــی،ورزش در حاشیه
شــهر ،وضعیت ورزشــگاه ثامن االئمه(ع) و ...
مطرح شد که متولی ورزش استان پاسخ گوی
ایــن ســواالت بود.مدیــر کل ورزش و جوانــان
استان به پروژه های ناتمام اشــاره کرد و گفت:
امسال با دستور استاندار و موافقت وزیر ورزش
و جوانان در ســطح اســتان اقدام ویژهای برای
تخصیــص اعتبــار انجــامشــده اســت .فــرزاد
فتاحی افزود :با برنامهریزیهای
انجامشــده تــا پایان ســال
 ۹۰پــروژه ورزشــی
در اســتان تکمیــل و
افتتاح میشــود که
این تعداد پــروژه در
هفت ســال گذشته
بیسابقه اســت .وی
اظهــار کــرد :امســال و
سال آینده با محدودیتهای
مالــی مواجه خواهیم شــد .ولی ســعی
ما بر این اســت که روند رو به رشــد را در ورزش
استان حفظ کنیم و امکانات بیشــتری را برای
ورزشــکاران فراهــم آوریــم  .هم اکنــون ۱۵۰
پروژه ناتمام ورزشی در نقاط مختلف خراسان
رضــوی وجــود دارد کــه بــرای تکمیــل و بهره
برداری از آن به  ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز
است .وی ادامه داد :تالش میکنیم بخشی از
پروژه های ناتمام را از طریق ماده  27به بخش
خصوصی واگذار کنیم که هم اکنون  14پروژه

داد :برای ساخت مکان های ورزشی در حاشیه
شــهر به دلیل کمبــود زمین ،قادر به ســاخت و
ساز نیستیم  .ولی با آســتان قدس و شهرداری
صحبت هایی شده است که باید در این زمینه با
وزارت ورزش و جوانان رایزنی کنیم.
•نگران از والیبال استان

راواگذارکردهایم.همچنینآمادگی
واگذاری دیگــر پروژه هــای ناتمام
را با شــرایط بســیار خوب به بخش
خصوصی داریم.
•تکمیل ورزشگاه ثامن تا دهه فجر

وی درباره تکمیل ورزشگاه ثامن االئمه(ع)
خاطــر نشــان کــرد :زمیــن چمــن شــماره 2
ورزشــگاه ثامن االئمه(ع) تا قبل از دهه فجر به
بهره برداری خواهد رسید و برای زمین اصلی
نیز پنج میلیارد تومان اعتبار با تخصیص 100
درصدی از اســتانداری  ،دو میلیــارد تومان از
سویسازمانبودجهاستانوسهمیلیاردتومان
اعتبار نیــز از ســوی وزارت ورزش و جوانان در
نظر گرفته شده است .همچنین صندلی های
ورزشگاه از سوی شرکت توســعه منابع تامین
خواهدشد.تالشمانایناستهرچهسریعتر

اینورزشگاهبهبهرهبرداریبرسدتااگرالزمبود
و شــورای تأمین دســتور داد برخی بازی های
مهم همچون استقالل و پرســپولیس را در این
ورزشــگاه برگزار کنیم.وی در بخش دیگری از
سخنانخوددربارهبرگزاریمجامعهیئتهای
ورزشــی نیز گفت :در شــش ماه ابتدایی سال
سعیبراینبودکهانتخاباتمجامعبرگزارشود
و بعضی از مجامع نیز به دالیل مختلف به تعویق
افتاده است ،همچنین هفت مجمع انتخاباتی
هیئت های ورزشی در این شش ماه برگزار شد
و روسای آن ها مشخص شدند.
فتاحی درباره فعالیت های ورزشی در حاشیه
شــهر گفت :برای حاشیه شــهر مشهد ،هشت
چمنمصنوعیدرنظرگرفتیم،همچنیناماکن
ورزشــی را که به مرمت نیاز دارد تعمیر کردیم.
 10خانــه ورزش محالت نیز در حاشــیه شــهر
مشهد به بهره برداری رســیده است .وی ادامه

ت و آمد والیبالیستها در مشهد
رف 

وقراردادآنهابهطورقانونیثبتشدهاست.بااین
صحبتهانهتنهاعلویبلکهتکلیفشریفاتهمبه
صورتقطعیمشخصشدوآنهارابایدفصلآینده
در لباس خاتم اردکان دید .علی شــیخ االسالمی،
مدیرعاملباشگاهسبزجامگانپیامخراسانهمدر
این باره گفت :با این که شــریفات و علوی با باشگاه
پیام قرارداد دارند ،اما هیچ بازیکنــی را به زور نگه
نمیداریم .شریفات و علوی بازیکنان فصل جدید
پیام هســتند که با باشــگاه قرارداد دارنــد ،اما اگر
بخواهندمیتوانندبروندوهیچمنعیوجودندارد.

برگزاری 33جشنواره ورزشی
درمشهد

معاون ســامت و تربیت بدنی ســازمان اجتماعی
و فرهنگــی شــهرداری مشــهد از برگــزاری 33
جشــنواره ورزشــی با شــرکت بیــش از  300هزار
شــهروند مشــهدی از ابتدای ســال تا کنــون خبر
داد .بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
مشــهد ،حســن نوری در این بــاره افــزود :با هدف
توســعه ورزش در ســطح محــات و برگــزاری
جشــنوار ههای متنــوع ورزشــی ،بیــش از 33
جشــنواره ورزشــی با شــرکت بیــش از  300هزار
شهروند مشــهدی از ابتدای ســال تا کنون برگزار
شده است.
وی با اشــاره به برگــزاری دهمین دوره مســابقات
محالت در شــش ماه ابتدای ســال ،افزود :در این
مسابقات 22هزار و  646نفر در مسابقات محالت
آقایان و  18هزار و  640نفر در مسابقات محالت
بانوان شرکت کردند.
وی با تاکید بر لزوم برداشــتن گامی موثر در جهت
ارتقــای ســطح ســامت و تندرســتی شــهروندان
مشهدی ،تصریح کرد :رسالت این معاونت فراهم
سازی زیرساخت های جدید و استمرار حمایت از
ورزش قهرمانی است.
وی با بیان این که شهر مشهد دارای ظرفیت های
گسترده و استعدادهای بالقوه است ،افزود :از این
حیث باید با همدلی و اتفاق نظر تالش و به وظیفه
خود در قبال نســل آینــده عمل کنیم و بــا تضمین
افزایش شادابی ،شهری زنده وپویا داشته باشیم.

تیم های برتر تنیس روی میز
لیگ باشگاه های تنیس روی میز خراسان رضوی
با معرفی تیم هــای برتر برگزار شــد .این رقابت ها
در ســالن تنیس روی میز مجموعه شــهید بهشتی
پیگیری شــد که در پایان تیم «راد» قوچان قهرمان
شد و تیم های الکترونیک وحیدی و آکادمی غفاری
در جایگاه های دوم و ســوم قرار گرفتند.همچنین
تیم آکادمی فرهنگ کاپ اخالق را از آن خود کرد.
درخور ذکر اســت ،با نظر رئیس هیئت تنیس روی
میز ،قرار است تیمی از خراسان رضوی برای اولین
بار در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های کشور
حضور داشته باشد .در خور ذکر است این رقابتها
از ابتدای سال با شرکت  ۱۱تیم آغاز و به صورت دور
رفت و برگشت انجام شد.

شهرخودرو در مرحله حذفی به میدان می رود

•استخر ناتمام

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرســتان نیشــابور
در این مراسم گفت :سرانه فضای ورزشی نیشابور
تنهــا  26ســانتی متر اســت کــه فاصله زیــادی با
میانگین کشور و استان دارد .محسن کاوه آهنگر
افزود ۴۲ :ورزشکار نیشــابوری در سال  ۹۸عضو
تیم های ملی در رشته های مختلف بوده اند و ۳۸
هیئت ورزشــی فعال در نیشــابور موفق شدند در
المپیاد استعدادهای ورزشی کشور  ۱۷مدال به
دســت بیاورند .وی با بیان این که در رشــته شنا ،
نیشــابور به عنوان پایگاه قهرمانی و استعدادیابی
شرق کشــور انتخاب شــده اســت  ،افزود :استخر
مجموعه انقالب  ۱۵ســال پیش کلنــگ خورده و
پسازآنچهاراستخردیگردرنیشابورساختهشده
است،ولیایناستخرهنوزبهبهرهبردارینرسیده
اســت .مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی
نیز در این جلسه گفت :استان خراسان رضوی در
المپیاد اســتعدادهای ورزشی کشــور رتبه دوم را
کسب کرد و اگر شهرستان نیشــابور به تنهایی به

مدیــر کل ورزش و جوانــان همچنیــن
درباره آخرین وضعیت تیم والیبال پیام گفت:
ما هــم نگران وضعیــت تیم والیبال خراســان
هستیم  .راهکارهای مختلفی در نظر گرفتیم
تا بتوانیــم این تیم را در لیــگ برتر حفظ کنیم
که هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیده ایم ،اما تیم
پیام با برخی بازیکنان قرار داد امضا و تمرینات
را آغاز کرده اســت .وی ادامه داد :شهرداری
هم اکنون آمــاده حمایــت از والیبال اســتان
اســت؛ اما این حمایــت را منوط به مشــخص
شدن مالکیت تیم دانسته است واین که خود
تیم نیز بخشی از هزینه ها را تأمین کند  .البته
شــیطنتهایی هــم صــورت گرفته کــه باعث
شــده برخی از حامیان مالی که قرار بود پای
کار بیاینــد ،از تصمیــم خود منصرف شــوند.
وی مشــکالت عمــده تیــم والیبال اســتان را
بدهکاریهای سال گذشته دانست و افزود:
ما مبلغ  150میلیون تومان به حساب هیئت
والیبال خراسان رضوی واریز کردیم تا به این
رشــته کمک کرده باشــیم  .اما مقرر شــد این
مبلغ بین بازیکنــان تیم والیبال پیام تقســیم
شــود و زمانی که حامــی مالی پیدا شــد ،این
پول به هیئت والیبال برای توســعه این رشته
بازگــردد که هیئــت بــه دلیــل مطالباتی که
داشــت  50میلیون تومان آن را نزد خود نگه
داشت و بقیه را به تیم پیام پرداخت کرد.

از ابتدای سال تا کنون

بااعالمسهمیهایراندرلیگقهرمانانآسیا

هیئتهایورزشیخواستارتوجهبیشتربهورزشنیشابورهستند

تمرینات تیــم والیبال پیام خراســان که ســرانجام
حضورشدرلیگبرترقطعیشد،درحالیدرسالن
مهرانمشهددنبالمیشودکهاینتیمبامشکالت
مالی دســتوپنجه نرم میکند .از مشــهد شنیده
میشودکهبهزودیمصطفیشریفات،سرعتیزن
و ملیپوش ســابق تیم ملی به جمــع بازیکنان پیام
خراسانمیپیوندد.همچنینامینعلوی،بازیکن
پشــتخط زن کــه فصــل گذشــته تاثیرگذارترین
بازیکن پیام در لیگ برتر باشــگاههای کشــور بود،
برای فصل آینده این تیم را رها کرد .جدایی علوی
با بازتابهای زیادی همراه بود و این بازیکن بدون
دریافت مطالبــات فصل گذشــتهاش از پیــام جدا
شــد .به گزارش خبرگــزاری فارس  ،علــوی پس از
جدایی از پیام خواهــان زیادی داشــت و به یکی از
باشــگاههای لیگ برتری پیوســت؛ خاتــم اردکان
جدیترینگزینهایاستکهبهعنوانمقصدعلوی
از آن یــاد میشــود .مســعود آرمات ،ســرمربی تیم
والیبال خاتم اردکان با تایید ایــن خبر اظهار کرد:
مصطفیشریفاتوامینعلویباتیمخاتماردکان
قرارداد رســمی امضا کردهاند .ایــن دو بازیکن در
فصل جاری لیگ برتر با خاتم اردکان خواهند بود

ورزش

مدیر کل ورزش و جوانان استان وعده داد:

سرانه ورزشی نیشابور؛  26سانتی متر!

شجاعی مهر -نشســت هم اندیشــی و تشکیل
مجمــع خیریــن ورزش یــار و شــورای راهبردی
ورزش نیشــابور با حضور تمام دســت اندرکاران
ورزشــی برگــزار شــد .کمبــود بودجــه هیئــت
های ورزشــی در شهرســتان ،کمبــود امکانات و
سالنهای ورزشــی  ،اعتراض به نحوه واگذاری
اماکن ورزشــی نیشــابور بــه بخــش خصوصی و
ایجاد مشــکل بــرای هیئــت هــا ،کــم توجهی به
ورزش شهرســتان و تمرکــز هیئــت هــا در مرکز
اســتان ،توجه نکردن بــه نظرات پیش کســوتان
و کارشناســان ،لزوم تسهیل شــرایط برای ورود
ســرمایه گذاران بخش خصوصی و خیران حوزه
ورزش ،مشــکل در وضعیــت جدید حسابرســی
های هیئت های ورزشــی ،نبود اســتراتژی های
مشخص و بلند مدت برای برنامه ریزی و سرمایه
گذاری در ورزش و ورود نکردن صنایع نیشــابور
به ویژه فوالد نیشــابور بــه حوزه ورزش ،بخشــی
از مطالبات و مشــکالت مطرح شــده هیئت های
ورزشی نیشابور در این مراسم بود.

از میان خبرها

عنوان یک استان در این رقابت ها شرکت میکرد،
با  ۱۷مدالی که ورزشکاران این شهرستان کسب
کردند ،رتبه ششم یا هفتم کشور را داشت.
فرزاد فتاحی افزود ۹۰ :طرح ورزشی در استان تا
پایان سال هدفگذاری شده است که تا آخر سال
به بهره برداری می رسد و برخی از مشکالت سرانه
ورزشی اســتان را برطرف می کند.وی بیان کرد:
هشت پروژه در نیشــابور در حال احداث است که
اســتخر انقالب با مشــارکت فوالد و سالن صخره
نوردی انقالب می تواند مشکل این دو رشته را که
نیشابور از قطب های آن در کشور است ،حل کند.
وی ادامــه داد :ســازمان بازرســی از هیئــت های

ورزشی خواســته اســت تا شــفافیت مالی داشته
باشــند و هیئــت هــا بایــد درآمدهایــی را کــه از
سالنهای ورزشی در اختیارشان کسب می کنند
و اعتباراتی را که از اداره ورزش و جوانان دریافت
میکنند ،به طور شــفاف برای حسابرســی آماده
کنند  .کســری غفوری  ،مدیر عامــل جدید فوالد
خراســان نیز در این جلســه گفت :مــی توانیم به
صورت جزیره ای و موردی به هیئت ها یا تیم های
ورزشی کمک کنیم؛ اما به دنبال یک کار شاخص
برای ورزش نیشابور هستیم .مسئوالن شهرستان
و استان نظرسنجی کنن د و ببینند چه مواردی نیاز
ورزش این شهرستان است.

در رده بنــدی جدید لیگ های فوتبال آســیا  ،ایران
با قرار گرفتــن در رده پنجم  ،ســهمیه  1+3خود را
قطعی کرد که بر این اساس سه تیم به طور مستقیم
راهیمسابقاتلیگقهرمانانآسیامیشوندوفقط
تیم شهر خودرو خراســان باید در مرحله حذفی به
میدان برود.کنفدراسیون فوتبال آسیا جدیدترین
ردهبندیلیگهایفوتبالقارهکهنرااعالمکردکه
برایناساسفوتبالایرانپسازچین،قطر،ژاپنو
کرهجنوبیدراینردهبندیپنجمشد.باتوجهبهرده
بندی اعالم شده دو کشور برتر منطقه شرق و غرب
آسیاسهمیه 1+3میگیرند.لذافوتبالایرانباقرار
گرفتن در رده دوم منطقه غرب آســیا سهمیه1+3

خواهد داشت .به این ترتیب تیم های پرسپولیس،
سپاهانواستقاللبهطورمستقیمدرلیگقهرمانان
حضورخواهندداشتوشهرخودروخراسانبایددر
مرحلهحذفیحضوریابد.

