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گپوگفتیباسرمربینماینده

پیام

والیبالاستاندرلیگبرتر

خستهاز
وعدههایتوخالی

مصطفی فاطمیان  -تیم والیبال پیام مشهد
امســال هم گام به لیگ برتر کشــور گذاشــت
و تاکنون توانســته اســت نماینده خوبی برای
استانباشد.مدیریتاینتیمبرایفصلجدید
تصمیمگرفتبااکبرخداوردیکهسالگذشته
هدایتتیمشهرونداراکرادرلیگبرتروالیبال
بهعهدهداشت،واردمذاکرهشودودرنهایتاو
راجایگزینجبارقوچاننژادکرد.
پیامی ها پیــش از آغاز این فصل با مشــکالت
مالی بســیاری دســت و پنجه نرم می کردند و
حتی حضورشــان در لیگ برتر بــه دلیل عدم
پرداخت بدهــی های گذشــته در هالــه ای از
ابهام قرار داشت تا این که رضایت چند مربی و
بازیکنخودرابهطورموقتگرفتندتابتواننددر
قرعهکشیاینمسابقاتحضورداشتهباشند.
آن ها در طول این فصل هم دغدغه های مالی
بسیاری داشــتند و حتی کمک شهرداری هم
نتوانســت دردی از آن ها دوا کند و مشکالتی
همچون نداشتن البسه مناسب ،روز به روز در
اینتیمبیشتربهچشممیخورد.تنهانماینده
خراســان رضوی در لیگ برتر والیبــال نیاز به
حمایتهمهجانبهداردوقطعادرصورتکمک
مسئوالنمیتواندفراترازانتظاراتهمظاهر
شود؛گواهاینمدعابازیخوبپیامیهابرابر
شــهرداری ارومیه در مشــهد بود که شــانس
پیروزی هم داشتند ،اما از روحیه الزم برای
کسبپیروزیبرخوردارنبودند.درهمین
زمینه خبرنگار ما بــا «اکبر خداوردی»
سرمربی این فصل پیامی ها گفتو
گویــی دربــاره آخریــن وضعیــت
باشگاهوآیندهاینتیمانجامداده
اســت که ماحصــل آن در ادامه
مطلبتقدیممیشود.
ســرمربی تیم والیبال پیام مشــهد در ابتدای
صحبت هایش گالیه هــای خود را از شــرایط
موجود مطــرح کرد و گفت :آن قدر مســابقات
فشــرده ،پیمــودن مســافت هــای طوالنی با
اتوبوس و بی پولی تیــم ما را در این مــدت آزار

یکامتیاز
سوغات یحیی از
نبرد در باتالق

تالش شاگردان رضا مهاجری و یحیی گلمحمدی برای
گلزنی نتیجه نداشت و در نهایت دو تیم تنها به یک امتیاز
رسیدند .دیدار پایانی تیم شهرخودرو در نیم فصل اول
رقابت های لیگ برتر دیروز در ورزشگاه وطنی قائمشهر
برابر نساجی مازندران برگزار شد و با وجود حساسیت
این بازی  ،دو تیم به یک امتیاز بسنده کردند   .شاگردان
محمدرضا مهاجری بعد از این که در هفته چهارم برابر
تیم قعرنشین شاهین شهرداری به برتری رسیدند ،دیگر
تجربه پیروزی را به دست نیاوردند و عالوه بر باخت در
جام حذفی ،در  9مسابقه گذشته شان در لیگ برتر نیز
پنج مساوی و چهار شکست داشتند و هماکنون در جمع

ورزش

وینگر خراســانی بــه دلیل آســیب دیدگــی ،احتماال
قادر به همراهی تیمش مقابل پرســپولیس نخواهد
بود .نارنجی پوشــان در حالی امروز آخرین مســابقه
نیمفصل اول را برابر پرسپولیس برگزار میکنند که
برای این بازی حساس بازیکن محرومی ندارند ولی
نمیتوانند معین عباســیان فوتبالیست خراسانی را
به دلیل آسیب دیدگی در اختیار داشته باشند.معین
عباســیان که در دو هفته گذشــته به دلیل کشیدگی
همســترینگ نتوانســته برای ســایپا به میدان برود،
اکنون نیز به بهبودی کامل نرســیده است و مشخص
نیستبتواندفردانارنجیپوشانرامقابلپرسپولیس
همراهی کند.

پیروزیپرگلفوتسالیستهای
تربتجامی
اعلمی  -تیم فوتســال بانوان شهرســتان تربت جام
درهفته پنجم لیگ فوتســال اســتان به یــک پیروزی
پرگل دست یافت .دیدار دو تیم فوتسال بانوان تربت
جام و چناران در چارچوب هفته پنجم مســابقات در
سالن وحدت تربت جام برگزار شــد که با نتیجه  ۷بر
 ۳به نفــع تربت جام به پایان رســید .بــرای تربت جام
دراین دیدار زهرا تاجی نیا ( ۴گل) ،ســمانه یوســفی
( ۲گل) و نیلوفرپهلوان (یــک گل) گلزنی کردند .در
خور ذکراســت ،در لیگ فوتســال بانوان استان ۱۲
تیم حضور دارند که در دو گروه شــش تیمی به رقابت
می پردازند.

دادهکهانگیزهبازیکنانمهمازبینرفتهوروحیه
آن ها را تــا حد زیادی تضعیف کرده اســت .در
شهریهستیمکهنامبزرگیدارد،امامتاسفانه
تیم هایش حداقــل امکانــات را ندارند و فقط
همه توقعات زیادی برای نتیجه گیری دارند،
در حالی که وضعیت مان به شــدت بد اســت.
خداوردی تصریح کرد :جایگاه نســبتا خوبی
در لیگ داریم  ،اما بازیکنان و کادر فنی در این
چند ماه سختی بسیاری کشیدند  .مشکالت
پیام به یکی دو مورد محدود نمی شود ،چراکه
هم دو بازی بدون تماشاگر در مشهد به میدان
رفتیموهمسالنتمرینمناسبینداشتیموهر
روزبهیکدلیلوقتسالنماراتغییرمیدهند.
ازآنمهمتراینکهسرمایسالنمهرانبسیار
آزاردهندهاستوروزینبودهکهبچههایتیم
مریضنشوند.
•وعد ههایتوخالی

ســرمربی تیم والیبال پیام از جذب یک حامی
مالیجدیدخبردادوگفت:خوشبختانهشرایط
امیدوار کننده ای بــه وجود آمده و قرار اســت
حامی مالی به تیم کمک هایی داشته باشد .با
این حال از این وعده ها زیاد شنیده ایم و حتی
ممکن است برخی از بازیکنان ما در تعطیالت
لیــگ از 20آذر تــا 20دی بــه تیم هــای دیگر
بروند.ویاضافهکرد:شهرداریقراربود500
میلیونتومانبهتیمکمککندکهمتاسفانهاین
رقم درد زیادی از تیم ما دوا نکرد و هزینههای
مسافرتتیموهمچنینالبسهبازیکنانبسیار
باالتر از این هــا خواهد بود.خــداوردی اظهار
کرد :تیم ما بــه لحاظ هزینــه و بودجــه در رده
دوازدهم لیگ برتر قرار دارد .فقط دومیلیارد
تومان هزینه قــرارداد والیبالیســت های پیام
اســت و هیچ هزینه جانبی دیگری نداشتیم .
در شرایطی که بودجه تیمی مانند شهرداری
ارومیه  20میلیارد تومان است که  40درصد
آنراهمتاکنونپرداختکردهاند.
وی خاطرنشــان کــرد :مریــوان کــه جــزو
ضعیفتریــن تیم های لیگ اســت  ،حــدود 4
میلیارد تومان هزینه کرده است ،ولی ما حتی
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از آن ها هم کمتر هزینه کرده ایم .در شرایطی
که بازیکنانمــان بازی هــای خوبــی ارائه می
دهندحمایتمالیالزمازآنهانمیشود.پس
باید حداقل برای افزایش روحیه تیمی شــارژ
مالی شوند تا به آینده امیدوار باشند ،هرچند
تاکنون 10تا 15درصدازمیزانقراردادهای
بازیکنانتیمپرداختشدهاست،اماکادرفنی
هیچپولیدریافتنکردهاندتاحداقلقرارداد
بازیکنانپرداختشود.
•سختترینروزها

ســرمربی تیم والیبال پیام دربــاره این که چرا
هدایت این تیم را پذیرفت ،تصریح کرد :قبول
کردن هدایت این تیم برای من چالش خوبی
بود ،ولی پیش از آغاز فصل با اعضای شــورای
شــهر از جمله رمــام صحبــت هایی داشــتم و
رقمهاییکهبرایکمکبهتیممطرحمیشد،
چندان باال نبود که نتواننــد پرداخت کنند و با
قولهاییکهآنهادادندبهمشهدآمدم.قبول
دارم که در ایــن تصمیم گیری اشــتباه کردم،
چراکهدراینسهماهگذشتهسختترینسال
دوران ورزشی ام را ســپری کرده ام.وی تاکید
کــرد :در ابتــدای فصل هــم اعالم کــردم تنها
کاری که می توانم برای پیام انجام دهم حفظ
اینتیماست وهرکسیبااینشرایطمیتواند
بهتر کار کند جلو بیاید ،هرچند خودم دو ســه
بارمیخواستمتیمراترککنموبرایهمیشه
بروم.خداوردی ادامه داد :وقتی نتوانیم برای
بازیکنانلباستهیهکنیم،قطعانمیتوانیمهر
دستوری را هم به آن ها بدهیم ،چراکه برخی
از بازیکنان سابقه حضور در تیم ملی را دارند و
نمی توان انتظارات بیشــتری از آن ها داشت.
در شان تیمی به عنوان تنها نماینده خراسان
رضوی در لیگ برتر والیبال نیســت که چنین
مشکالتپیشپاافتادهایداشتهباشد.
وی خاطرنشــان کــرد :مــردم فکر مــی کنند
وضعیت مالی پیام بسیار خوب است و منتظر
نتیجهگیریتیمهستند،درحالیکهتاکنونما
بهعنوانکادرفنیازباشگاه نهتنها هیچپولی
نگرفتهایمبلکهپولزیادیهمبرایاسکاندر

پایین جدولیها حضور دارند .آن ها امیدوار بودند دیروز
در حضور تماشاگرانشان برابر تیم مدعی شهرخودرو
به برد برسند  ،ولی در آن سوی میدان ،مــردان یحیی
گلمحمدی نیز با تمام توان وارد بازی شدند تا با گرفتن 3
امتیاز در قائمشهر ،در جمع مدعیان قهرمانی باقی بمانند
که چنین نشد و یک امتیاز سهم هر دو تیم از این بازی بود.
همچنین رضا مهاجری پس از تساوی بدون گل مقابل
شــهــرخــودرو گفت :شرمنده شدیم کــه نتوانسته ایم
 11هفته برد به دست بیاوریم ولی از این سوی قضیه
باید به بچه های تیم به خاطر تالششان تبریک بگویم.
نمی دانم باید چه کار کنیم که توپ هایمان گل شود.

اینشهرهزینهکردهایم.سرمربیتیموالیبال
پیام با تاکید بر این که احتمــال جدایی اش از
جمع ســبزجامگان پیام وجــود دارد ،تصریح
کرد :همین حاال هم از چند تیم پیشنهاد دارم
و ممکن اســت دیگر بــرای ادامه همــکاری با
پیامبهمشهدنیایم.شایداگرشماهمخودتان
را جای مــن بگذارید بــا وجود این همــه وعده
توخالیچنینتصمیمیرابگیرید،چراکهکار
کردن با دســت خالی واقعا ســخت است.وی
دربارهتعطیالتزودرسلیگبرتروالیبالهم
بیان کرد :تعطیالت لیگ بــرای ما خوب بود و
باشگاهمیتوانددراینمدتبرایتیمتدابیری
بیندیشدتاازاینشرایطبیرونبیاییموباتزریق
پول انگیزه بازیکنان را باالتر ببرد .به امید یک
روزخوبهستیم.
•حضوردرمرحلهحذفی

خــداوردی دربــاره ایــن کــه در صــورت ادامه
همکاری با پیام به چه جایگاهی فکر می کند،
گفت:اگر ازتیمحمایتمالیشود،میتوانیم
به مرحله حذفی هم راه یابیم و بــا توجه به این
کهقدرتتیممازیادنیست،نبایدبیشترازاین
ها توقــع داشــت .در مجموع ســعی می کنیم
بازیهای قابــل قبــول و آبرومندانــه ای ارائه
دهیم .البتــه در صورتی که پول بــه تیم تزریق
شود،باچندبازیکنمذاکرهمیکنیمتابتوانیم
نقاط ضعــف خــود را پوشــش دهیم و پــس از
تعطیالت با آمادگی بیشتری به میدان برویم.
ســرمربی تیم والیبال پیام با اشاره به وضعیت
والیبال استان نیز بیان کرد :خراسان رضوی
ظرفیتباالییدروالیبالداردودرصورتیکه
زمینه ها برای کشف استعدادها فراهم شود،
می توان به ارتقای این رشــته در استان کمک
کرد .اگــر هر اســتانی 3تا 5ســال در والیبال
سرمایه گذاری کند ،شــاید یکی دو بازیکن از
دل این اســتعدادها بیرون بیایــد و در مجموع
تمام اســتان ها می توان حداقــل  60بازیکن
مستعدبهوالیبالکشورمعرفیکردکهدرآینده
پشتوانهمناسبی برایتیمهایباشگاهیوملی
همخواهندبود.

از ســری مســابقات هفته دوازدهم ســوپر لیگ
بسکتبالکشور،تیمصنعتآویژهپارسایمشهد
پنجشنبهگذشتهبرابرمهرامپرقدرتقرارگرفت
که تیم تهرانی توانست با نتیجه 81بر 71بازی
را به سود خود پایان دهد .این در حالی است که
قضاوتهایداوراناینبازیتحتتاثیربازیکنان
ملی پوش تیم مهــرام تهران بــود و قضاوت های
عادالنهاینداشتندکههمینموضوعباعثشد
تا نماینده بسکتبال استان بازی را واگذار کند.
این بــرای چندمین بار اســت که داوران ســوت
های ناعادالنــه ای برای تیم پارســا می زنند که
نیازاستفدراسیونبسکتبالبهاینمسئلهورود
کندتاحقتیمهاییکههیچالبیدرسازمانلیگ
ندارند،ضایعنشود.دربازیپارسابرابرشیمیدر
قم هم چنیــن صحنه هایــی را شــاهد بودیم که
داوران به نفع نماینده قم سوت می زدند که باید
اینموضوعبیشتربررسیشود.
امــا در ایــن بــازی کــه بــا حضــور پرشــور
بسکتبالدوستانمشهدیبرگزارشد،درکوارتر
اول  ،دو تیم پابهپای یکدیگــر پیش رفتند ،با این
حالمهرامتوانستبااستفادهازتجربهبازیکنان
ملیپوشخودکوارتراولرابانتیجه 17بر 16به
سودخودبهپایانببرد.
در کوارتــر دوم آویــژه صنعــت پارســا کــه از
حمایتهــای تماشــاگران خــود بهــره میبرد،
توانســت در دفاع منظم و با قدرت ظاهر شــود و
بازیکنان منطقه ذوزنقــه را از کار بیندازد ،علت
آن هــم بالک شــاتهای پر تعداد صالــح فروتن
بود.مهرامیهاکهازملیپوشانپرتعدادیبهره
میبردندبهبازیپیرامونیوگردشتوپباالروی

پارسا ،اسیر سوت های نابرابر

آوردند ،این موضوع سبب شد
تعدادسهامتیازیهایمهرام
در کوارتر سوم باال رود و نیمه
اول با برتــری 9امتیازی تیم
تهرانیپایانیابد.
•التهابسکوها،
عصبانیتصمدنیکخواه

اینبرایچندمین
بار است که داوران
سوتهایناعادالنهای
برایتیمپارسامیزنند

تیــم صنعــت آویــژه در کوارتــر ســوم کــه تالش
می کرد در برابر حریف تهرانی خود برتری یابد،
با تشویقهای بیامان تماشــاگران مواجه شد،
اماصمدنیکخواهکهسعیدرارائهبازیباکیفیت
خود داشــت ،در چند صحنــه پس از برخــورد با
بازیکنان صنعت آویــژه به داور معترض شــد که

فوتسال بانوان در صدر کشور

تیم فوتســال بانوان خراســان رضوی در یک بازی که
حکم فینال را داشــت ،پیروز میدان شــد و توانست بر
صدرجدولردهبندیکشورتکیهبزند.هفتهشانزدهم
رقابتهایلیگبرترفوتسالبانواندیروزدرشهرهای
مختلفبرگزارشدکهازحساسترینمسابقاتدیروز
تقابل خراسان رضوی با ســایپای تهران در مشهد بود
کهدراینبازیزیباوتماشاگرپسند،شاگردانفاطمه
شریفموفقشدندبانتیجه 4بر 3مهمانخودسایپارا
شکستدهند.البتهباتوجهبهشکستتیمملیحفاری
درمقابلتیمرهیابگسترتهران،نمایندهاستانموفق
شدبهصدرجدولبرسد .طنازآرمات،ساراشیربیگی،
محدثه محمــدی و مهســا ایرانمنــش برای فوتســال
خراسانرضویوآرزوصدقیانیزاده،مارالترکمانو
فاطمهارژنگیبرایسایپاگلزنیکردند.

قهرمانی مشهدی ها در نیم فصل
هندبال
یکی از نماینده هــای هندبال بانوان اســتان در هفته
پایانینیمفصلاولرقابتهایلیگبرترکشورقهرمان
شد.هفتههفتموپایانینیمفصلاوللیگبرترهندبال
بانوان دیروز با برگزاری چهار مسابقه برگزار شد و تیم
اشتاد ســازه مشهد با شکســت همتای مشهدی خود
توانســت قهرمانی نیم فصــل اول را از آن خود کند .به
گزارش خبرنگار ما  ،تیمهای اشتاد سازه و ارشیا شید
طرقبهشاندیز امسالبهعنواننمایندههایاستاندر
لیگبرترهندبالکشورحضوردارندکهدیروزدرهفته
پایانی نیم فصل اول مسابقات به مصاف هم رفتند و به
نوعی شهرآورد هندبال اســتان را برگزار کردند که در
پایان تیماشتادسازهبانتیجه ۳۲بر ۸بهپیروزیرسید
و قهرمانی نیم فصل اول را از آن خود کرد .این پیروزی
در حالی برای «اشــتاد سازه» ب ه دســت آمد که شرایط
نابرابریدرمشهدبرایدوتیمبرقراراستوبازیدیروز
جنگ دارا و ندار بود .چرا که تیم ارشــیا شید طرقبه با
کمترینامکاناتوبازیکنانبومیروانهمسابقاتشده
وتاکنونهیچپیروزیبهدستنیاوردهاست.

همچنین یکی از خبرنگاران استان مازندران با حرفی
که به سرمربی تیم شهر خودرو زد باعث لغو این نشست
شد .یحیی گل محمدی بعد از تساوی بدون گل مقابل
نساجی مازندران در نشست خبری حاضر شد که یکی
از خبرنگاران به نمایندگی از سایر خبرنگاران به گل
محمدی گفت شما دو مرتبه در نشست های خبری قبل
از مسابقه در قائمشهر حاضر نشدید .یک مرتبه در جام
حذفی و روز گذشته نیز در لیگ برتر ،به همین دلیل ما
هم نشست خبری شما را تحریم خواهیم کرد.این حرف
خبرنگار قائمشهری باعث شد که گل محمدی سالن
نشست خبری را ترک کند.

باوجودبازیخوببرابرمهرام

اخبار

وضعیتمبهمعباسیان
برای بازی با پرسپولیس

ورزش بانوان

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

•وضعیتتاسفبار

تساویبدونگل
شهرخودروبادرخشش
رحمتیدرمازندران

از میان خبرها

این موضوع برای لحظات متعددی سکوها را با
التهابروبهروکرد.
مهرامکهدرکوارترسومتوانستهبودبانتیجه23
بر 19برصنعتآویژهپیروزشوددرابتدایزمان
پایانی با اســتراحت دادن به بازیکنــان باتجربه
خود و استفاده از جوانان سعی در مدیریت بازی

خبر
همگانی

داشــت ،اما این بازیکنان صنعت آویژه بودند که
با استفاده از این فرصت هر لحظه در پی جبران
نتیجه بودند.بــا این حــال تالشهــای جوانان
مشهدیدرکوارترچهارمنتیجهندادودرنهایت
مهرامیها توانســتند با نتیجه  81بر  71پیروز
شوند.
سرمربیتیمصنعتآویژهپارسا دربارهاینبازی
گفت :بازیکنان تالش خود را کردند ،اما آن قدر
کهانتظارداشتمخوببازینکردیموشوتهای
خالیبسیاریرابهحریفدادیم.آنهاهمازاین
فرصتها استفاده کردند و پیروز میدان شدند.
ســرجان ایوانوویچ دربــاره داوری اظهــار کرد:
تمام تمرکز من بر این اســت که تیمــم در دفاع و
حمله خوب باشــد به همین دلیل نظری درباره
داوریندارم.
•نظافتسالنبسکتبالازسوی
جوانان

در ادامـــــــــه حــــرکــــت ارزشـــمـــنـــد
بسکتبالیستهایباشگاهفرشمشهد
براینظافتسالنبسکتبال،اینهفته
در پایان بــازی آویــژه صنعت پارسا با
مــهــرام تــهــران بازیکنان رده سنی
جوانان فرش مشهد دست به کار شدند
وسکوهایسالنبسکتبالرانظافتکردند.این
حرکتارزشمنددردوبازیقبلیهمانجامشد،
ابتدابسکتبالیستهاینونهالآستینباالزدند،
هفته بعد نوجوانان حرکت ارزشمند نونهاالن را
ادامهدادندواینهفتههمجوانانسالنبسکتبال
مجموعهورزشیسجادرانظافتکردند.

همایش پیاده روی خانوادگی
در مشهد

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی با حضور بیش از
یکصد هزار نفر از شــهروندان مناطق حاشیه نشین و
کمبرخوردار در مشــهد برگزار شد .این همایش پیاده
روی خانوادگــی بــا شــعار پویش ملــی ایران فعــال با
هدف ایجاد شور و نشــاط اجتماعی و ترغیب خانواده
ها بــه ورزش بــه همــت اداره ورزش و جوانان مشــهد
و شــهرداری منطقه 3با اســتقبال خوب شــهروندان
محالت عباس آباد ،طبرســی شــمالی،بالل،بهمن و
دروی برگزار شد .در این همایش شهروندان مسافت
هشــت کیلومتری میــدان رســالت تــا بوســتان بهار
(خواجــه ربیع)را طــی کردند .در ایــن همایش چهار
دستگاه دوچرخه سواری و جوایز دیگری به قید قرعه
بهشهرونداناهداشد.
•همایشپیادهرویخانوادگیدرتربتجام

همایــش پیــاده روی خانوادگــی با حضور قشــرهای
مختلف مردم ،دیــروز از محــل گلزار شــهدای گمنام
(بوســتان معلــم ) تــا مجموعه ورزشــی وحدت شــهر
تربتجــام برگزارشــد .ایــن همایــش پیــاده روی
خانوادگی ،با شــعار پویش ملی ایران فعــال و با هدف
افزایش نشــاط در خانواده ها ،به همت اداره ورزش و
جوانانو باهمکاریهیئتورزشهایهمگانی برگزار
شد و در آن قشرهای مختلف جامعه ،حضور داشتند.
در ابتدای این مراســم شــرکت کنندگان با حضور در
محل مزارشهدای گمنام بوستان معلم ونثارفاتحه به
روحشهدایمعزز،بارهبرانقالبوشهداتجدیدبیعت
کردندوسپسمسیرخودرابهسمتسالنوحدتادامه
دادند .در پایان این مراســم به قید قرعه پنج دســتگاه
دوچرخهبهشرکتکنندگاناهداشد.

