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تدوین سند راهبردی ورزش

نشســت تخصصــی تدویــن ســند راهبــردی ورزش
بــر اســاس بیانیــه گام دوم انقــاب ،دیروز بــا حضور
مسئوالننهادهایورزشیونمایندگانوزارتورزش
و جوانــان ،بســیج ورزشــکاران ،ســتاد کل نیروهای
مســلح در امور ورزش در مؤسسه تربیت بدنی آستان
ط عمومی
قدس رضوی برگزار شــد .به گزارش رواب 
تربیتبدنیآستانقدسرضوی،نشستجمعبندی
تدوین سند راهبردی بیانیه گام دوم انقالب در حوزه
ورزش با حضور نمایندگان ملی کارگروه تدوین سند
نظام نوین ورزش و مدیران تربیت بدنی آستان قدس
دیروز در محل این مجموعه ورزشی برگزار شد و امروز
پایان مــی یابــد.در این جلســه ،علیرضا صفــارزاده،
رئیس هیئت مدیره تربیت بدنی آستان قدس رضوی
و مسئول این کارگروه با بیان توضیحاتی درباره نحوه
شکلگیری و اهداف آن گفت :بیانیه گام دوم انقالب
از مهم ترین ســندهای باالدســتی در پیشــرفت همه
جانبه کشور اســت و کارگروه تدوین ســند راهبردی
در حوزه ورزش بر اســاس ایــن بیانیه در پــی نهادینه
سازی ارزشها و بهر ه برداری از دستاوردهای چهل
ساله ورزش شکل گرفته است.وی با بیان این که این
کارگروه از شش ماه قبل آغاز به کار کرده است ،افزود:
وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی این کارگروه و
نمایندگانی از دیگر نهادها از جمله نیروهای مسلح،
معاونــت فرهنگــی ســپاه ،دانشــگاه آزاد اســامی،
شماری از رؤسای فدراسیونها و تربیت بدنی بسیج
در تدوین و عملیاتی کردن این سند ملی سهم دارند.
•اخالق ،معنویت ،فرهنگ؛ در همه ارکان ورزش

مهرعلــی بارانچشــمه هم به عنــوان مشــاور رئیس
ســتاد نیروهای مســلح در امور ورزش و از مســئوالن
این کارگروه بیان کرد :چشــمانداز این کارگروه پس
از تدوین و اجــرای آن در حوزه ورزش کشــورمان این
است که در همه عرصههای ورزش همگانی ،ورزش
قهرمانی ،ورزش حرفــهای ،ورزش تربیتــی و ورزش
بانوان در جایگاه ســه کشــور اول آســیا قرار بگیریم و
جزو  10کشور نخست جهان باشــیم .وی با تاکید بر
همافزایی و مشــارکت همــه نهادها و ســازمانها در
مســیر تدوین و عملیاتی کردن این هدف گفت :پس
از تکمیل تدوین سند راهبردی ورزش ،برای بررسی
و تصویب نهایی به شورای وزارت ورزش ارائه میشود
تا پــس از اعمال نظر همــه اعضا و تعییــن برنامههای
عملیاتی آن به صورت بخشــنامه قانونــی به متولیان
نهادها و سازمانهای ورزشی کل کشور ابالغ شود.

مدافعشهرخودرو:

پنالتی واضح را
کسی ندید؟!

خشمرحمتیاز

ممنوعالخروجیوتوقیف

اموالشبهدلیل

بدهیمالیاتیاستقالل

دردسرجدید

شهرخودرو

تیم شــهرخودرو که باید بــه زودی در مرحله
حذفی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف رقبای
خود برود ،قــرار بود اردویی برونمــرزی را با
حضور تمامی بازیکنانــش زیر نظر کادرفنی
برگــزار کنــد ،امــا بدهــی مالیاتی باشــگاه
استقالل برای قرارداد مهدی رحمتی باعث
ممنوعالخروجی وی شــده است و برگزاری
اردوی خارجی شهرخودروییها در هاله ای
ازابهامقرارداد.درهمینزمینه،سیدمهدی
رحمتی دروازه بان ســابق تیم استقالل که
هم اکنون در شــهرخودرو روزهای خوبی را
پشتسرمیگذارد ،درپیامیمملوازخشمو
عصبانیت،مدیراناستقاللراتهدیدبهمقابله
به مثل کرد .رحمتی در پست اینستاگرامی
خود از توقیــف اموالش پــرده برداشــت و به
مسئوالن استقالل هشــدار داد ،اگر مشکل
او را حــل نکننــد ،همان رفتــاری را بــا آن ها
انجام خواهد داد که آن ها با وی داشــتهاند.
او همچنیــن اســتقالل را به ارســال مدارک
غیــر واقعی بــه کنفدراســیون فوتبال آســیا
برای دریافت مجوز حرفهای حضور در لیگ
قهرمانانآسیامتهموازبیتوجهیمدیرانبه
درخواستهایمکررخودگالیهکردهاست.
•متنگالیهآمیز

در بخشــی از متن گالیه آمیز دروازه بان تیم
شــهر خودرو آمده اســت :چند ســال اســت
به خاطــر مشــکل مالیاتــی ممنوعالخروج،
ممنــوع المعاملــه و  ...هســتم و
صدایــم در نیامده اســت  .اما
ظاهــرا از ســکوت من ســوء
اســتفادههای زیادی شــده
است.در شــرایطی که آقایان
در فدراســیون فوتبال و باشــگاه
اســتقالل هر روز ادعا میکننــد که این
باشــگاه هیچ بدهی نــدارد و مشــکلی برای
حضور در آســیا ندارد ،اما نه تنها مالیات من
را پرداخــت نکرده انــد بلکه ظاهــرا به AFC
هم اطالعات غلــط دادهاند .نــه تنها بدهی
مالیاتی من چند ســال اســت کــه پرداخت
نشــده  ،بلکــه بــرای
پاک کــردن صورت

مدافع شهرخودرو گفت :تمام کارشناسان داوری پنالتی حادث شده روی مرا تایید
نکردند ،اما چرا هیچ کدام از داوران بازی این صحنه را ندیدند .فرشاد فرجی با
ناراحتی از نادیده گرفته شدن پنالتی در دقیقه  40بازی روی او در مقابل سپاهان
افزود :با تمام احترامی که برای تیم حریف قائل هستم  ،اما روی من خطای پنالتی
واضحی صورت گرفت که همه ورزشگاه آن را دیدند؛ اما داور و کمک هایشان آن را
ندیدند ،تا شانس دو امتیاز حساسی که میتوانست عصای دست ما شود ،از بین برود.
وی افزود :مدافع حریف به صورت واضح نه تنها پای مرا زد بلکه روی پایم را هم لگد
کرد .اما تعجبم از این است که چطور آقای بنیادیفرداور مسابقه این صحنه را ندید؟
مدافع شهرخودرو با ابراز ناراحتی از پنالتیهای گرفته نشده در هفتههای اخیر

اخبار
فوتبال  -هندبال

تجلیل از پیش کسوتان فوتبال
بخشانابد
علی نوری -طی مراسمی از  60پیش کسوت رشته
فوتبال بخــش انابد تجلیل شــد .علی قربانــی نژاد ،
مســئول نمایندگــی ورزش و جوانان بخــش انابد در
این مراســم گفت :این مراســم صمیمی ودوستانه به
همت وتالش نمایندگی ورزش وجوانان و با همکاری
هیئت فوتبال بخش انابد بــا هدف دورهمی وتجدید
خاطرات وبهره گیــری ازتجربیات این ســرمایه های
ورزشی برگزار شد .وی بیان کرد :این پیش کسوتان
که بعضی از آن ها چندین سال است درتهران ،مشهد
و شــهرهای دیگرزندگی می کنند ،تجربیات بســیار
ارزشمندی دارند.

هندبالمشهدونیشابور
درجمع ۸تیمبرتر
شجاعیمهر -مسابقاتهندبالقهرمانینوجوانان
ک و دو
مناطق کشــور بــا حضور منتخبــان مناطق یــ 
در شهرســتان نیشــابور برگــزار شــد .مناطــق یک و
دو هندبال کشور شــامل اســتان های تهران ،البرز،
مازندران ،گیالن ،گلســتان ،ســمنان ،قم ،خراسان
رضوی و خراسان شمالی است که تیم های برگزیده
مناطق یــک و دو بــه صــورت دوره ای در نیشــابور به
مصاف هم رفتند .در پایان این رقابت ها که با حضور
 ۴تیم تهران ،مشهد ،شــاهرود و نیشابور در مجموعه
ورزشی انقالب نیشــابور برگزار شد ،تیم های مشهد
و نیشابور با شکست حریفان خود به جمع  ۸تیم برتر
کشور راه یافتند.

 Aارسال
مسئله مدارک غیر واقعی هم به FC
کردهاند .انگار نه انگار کــه زندگیام مختل
شده و تمام حسابهای بانکی ام بسته شده
است.ایناولینوآخریناولتیماتوممنبابت
این اتفاق اســت و همان طور که نامه توقیف
اموالم با فرصت پنج روزه به دســتم رســیده
است،اگرمشکلمالیاتیمنحلنشدهمان
رفتاریراانجاممیدهمکهآقایاندراینچند
سالبامنانجامدادهاند.
•تهدیدشهرخودرو

در پی همین مسئله تیم فوتبال شهر خودرو
هم تیم استقالل را تهدید کرد که اگر مشکل
ســید مهدی رحمتی حــل نشــود،از طریق
مراجع قانونی پیگیری مــی کند .همچنین
شکایت نامه ای هم در این زمینه نوشته شده
است و در صورت عملی نشدن تعهد باشگاه
استقاللبهکنفدراسیونفوتبالآسیاارسال
می شــود.مدیر تیــم فوتبال شــهرخودرو در
این بــاره گفت :نامــه توقیف امــوال رحمتی
را اداره مالیــات به باشــگاه شــهرخودرو زده
اســت؛ مالیاتــی که اســتقالل متعهد شــده
پرداختکند.اکنونعالوهبرمهدیرحمتی،
شهرخودرونیزدچارمشکلبزرگیشدهاست
وازاستقاللیهامیخواهیمهرچهزودتراین
مسئله را حل کنند تا مشکلی بین دو باشگاه
به وجــود نیایــد .مجتبی سرآســیایی افزود:
ابدا دوســت نداریم شــرایط به شــکلی پیش
برود که مجوز حرفهای استقالل دستخوش
مشــکالتی شــود و  AFCروی آن حســاس
شود ،اما باید به شــهرخودرو حق بدهید که
اگر همــکاری الزم در خصــوص رفع ممنوع
الخروجیمهدیرحمتی،بااینباشگاهانجام
نگیرد،ازطریقمراجعقانونیپیگیریکنیم.
•بدهیمیلیاردی

مدیــر حقوقــی شــهرخودرو نیــز در همیــن
زمینه گفت :در تاریخ  93/11/28کمیته
انضباطی طی دادنامه شماره  734باشگاه
استقاللرابرایمالیاتسهفصلحضورسید
مهدیرحمتیمحکومکردکهمبلغآنحدود
 761میلیونتومانبودواکنونبهعالوهتمام

برای تیمش متذکر شد :در بازی با سپاهان دو پنالتی ما را نگرفتند و باشگاه به کمیته
داوران نامه زد ،اما هنوز یک هفته نگذشته که در بازی مقابل نساجی باز هم پنالتی
واضحی را که همه کارشناسان در تمام برنامهها و رسانهها تاییدش کردند ،مورد
اغماض قرار میدهند تا  4امتیاز حساس در دو بازی پشتسر هم از دست تیم ما بپرد.
واقعا نمیدانم چه بگویم.
فرجی که فصل گذشته بازیکن نساجی مازندران بود ،درباره مباحث فنی بازی نیز
گفت :بازی سخت و نفس گیری بود چراکه نساجی هفتههای پیاپی بود که بردی
کسب نکرده بود و نیاز به سه امتیاز داشت .از طرفی ما هم برای حضور در کورس به
سه امتیاز بازی نیاز داشتیم و همین موضوع حساسیت بازی را باال برده بود.

سرپرستهیئتتنیساستانبااشارهبهبرگزاریانتخاباتدرهفتمدیماهبیانکرد

تنیس استان نیازمند تغییر و تحول

مهتا قره داشــی -اگر بخواهیم از آشــفته بازار ایــن روزهای هیئت تنیس
خراسان رضوی چشم پوشــی و تنها نکته مثبت این رشــته را بررسی کنیم،
حضور بانویی از جنس همین رشــته در رأس تنیس خراسان رضوی ،یعنی
«سلطنتحقنظر»است.
اومتولد 1340درمشهداست«.حقنظر»مادریدرگزیوپدریسبزواری
دارد .زنی مقاوم ،مســتحکم و صبور که در زندگی شــخصی اش اســتقالل
مهمترینویژگیاوست.بعدازازدواجشمجبورشد 14سالرادرشیرازوبه
دورازشهرشسرکند؛اینسفروکوچمسیرزندگیبانویورزشکارراتغییر
داد.حقنظردرابتدادررشتهبدنسازیفعالیتمیکرد،در 34سالگی یکی
ازدوستانبدنسازش بهاوفعالیتدررشتهتنیسراپیشنهادمیکند.ویبعد
از حضور در این رشته به حدی به آن عالقهمند شد که توانست عنوان بانوی
اول شیراز را از آن خود کند .وی عالوه بر بازی به مربیگری نیز روی آورد.در
سال 83بهمشهدبازگشتوتیمیتشکیلدادکهبهمسابقاتکشوریاعزام
شدو توانستدرتهرانمقامنخستراکسبکند.تازمانیکهبهعنوانتنیسور
فعالیت داشت ،در مشــهد همیشــه از پیش پیروز میدان بود.سلطنت حق
نظر درباره حال و روز این روزهای تنیس خراسان رضوی میگوید :در زمان
محمدرضاتدینکهمنبهعنواننایبرئیس

جرایم و تاخیرات عدم پرداختش ،این مبلغ
یک میلیارد و ششــصد میلیون تومان شــده
است.دکترمحمدرضابختیاریافزود:طبق
رایکمیتهانضباطیباشگاهاستقاللمکلف
بوده ایــن مبلــغ را پرداخت کند اما باشــگاه
اســتقالل با توجه بــه عرقی که ســید مهدی
رحمتیبهاینتیمداشته،درتاریخ97/8/2
با وی توافقی میکند که براساس آن باشگاه
استقاللمتعهدمیشودتا 97/11/1رای
کمیتهانضباطیرابهصورتکاملاجراکند
و اگر اجرا نکــرد مهدی میتوانــد به همه جا
شکایتکند.ویهمچنینازشکایتمهدی
رحمتی به کنفدراســیون فوتبال آسیا و فیفا
در سال 97خبر داد و گفت :مهدی سال97
به  AFCشــکایت میکند که کنفدراســیون
نیز پیــرو آن در تاریــخ  98/6/7نامــهای را
خطاب به فدراســیون فوتبال و رونوشــت به
رئیــس کمیته انضباطــی ،دبیر فدراســیون
و باشــگاه اســتقالل میزنــد؛ مبنی بــر این
که مــا بارها و بارها به اســتقالل نامــه زدیم و
درخواستکردیمکهتعهداتشراانجامبدهد
ولی انجام نــداده اســت و آن ها را بــه رعایت
مقــررات انضباطی دعــوت می کنــد.وی از
متضررشدنباشگاهشهرخودروازخلفوعده
استقالل ابراز ناراحتی کرد و گفت :باشگاه
شهرخودرو و ســید مهدی رحمتی به همین
منظور شــکواییه خــود را درخصــوص موارد
مذکوربهعالوهتمامیاسنادومدارکموجود
برای ارائــه به AFCو کمیتــه تعیین وضعیت
 FIFAآماده کرده اند و چنان چه فدراســیون
فوتبالوباشگاهاستقاللتاپایانوقتاداری
امروز برای رفع مشکل موجود اقدام نکنند،
شــکواییه خود را علــی رغم میل قلبــی ارائه
میکنند و بــا توجه بــه قوانین رایج باشــگاه
اســتقالل از حضور در آســیا محروم خواهد
شد.مدیرحقوقیشهرخودروازپیگیریحق
اینباشگاهنیزخبردادوتاکیدکرد:چنانچه
اقدام باشــگاه اســتقالل ســبب لغــو اردوی
از پیش تعیین شــده باشگاه شــهرخودرو در
امارات شود ،حق باشگاه شهرخودرو نیز در
مطالبهکلیهخساراتمتحملشده محفوظ
است.

فعالیتمیکردم،باتوجهبهحضورحامیانمالیشرایطخوبیبرتنیسحاکم
بود ،پس از تغییراتی که به وجود آمد و بعد از بازهای من به عنوان سرپرســت
منصوب شدم و االن نیز منتظرم هرچه ســریع تر انتخابات برگزار شود.وی
ادامه میدهد :هفتم دی ماه انتخابات برگزار میشــود؛ امیدوارم هرکسی
انتخابمیشودبتواندبهوضعیتاینرشتهسروساماندهد.ویخاطرنشان
می کند :من برای تنیس زمان زیادی را صرف کردم و مســئولیت پذیرفتن
دشوار است و مجبور شدم سرپرســتی هیئت را بپذیرم ،من در ۳۴سالگی
تنیس را آغاز کردم ولی روند رشــدم با توجه به عالقه ای که داشتم ،سرعت
خوبیداشت.حقنظرتاکیدمیکند:بهتازگیصاحبنوهشدهامودوست
دارم زمان بیشتری را در کنار خانواده ام باشم و ممکن است بعد از انتخابات
هیئت مدتی از این رشته فاصله بگیرم و قبول مسئولیت نمیکنم .وی بیان
کرد:خراسانرضویظرفیتخوبیداردامانبودزمینکمیدستهیئترا
درانجامفعالیتهابستهاست.
سرپرست هیئت تنیس خراسان رضوی میافزاید :کسی که قرار است
ســکان هیئت را به دســت بگیرد ،باید مشــکالت این چنینی را مد نظر
قرار دهــد و با علم به این مشــکالت با برنامــه ای مدون شــرایط را تغییر
دهد .بدون شــک با انســجام مــی توانیم خراســان رضوی را بــه جایگاه
واقعی خود برسانیم.وی تاکید میکند :در
مسابقاتی که داریم،
ورزشــکارانمان آن
طــور کــه بایــد نتیجه
نمــی گیرنــد  .حضــور
غــزل پــاک باطــن و
پیــش از آن آیدا شــرفی
و مــژده دختــرم قــدرت
بانوان استان را به نمایش
میگذاشــت .اما حــاال در
رده هــای ســنی پایه فقط
مهرانه ظهوریان را داریم.

شیرباد آماده حضور اسکی بازان

رئیس هیئت اسکی استان :مسیر مجموعه
پیست اسکی همچنان ناهموار است

رئیس هیئت اســکی خراســان رضــوی از فعالیت
پیست اسکی شیرباد خبر داد« .ایمان سماورچی»
در این بــاره گفت :مجموعه زمســتانی شــیرباد از
حدود سه هفته گذشــته برای تفریحات زمستانی
گشــوده شــد .وی افــزود :از ابتــدای ســال اعزام
به مســابقات اســکی و رول اســکی را داشــتیم و از
هفته گذشــته نیز عاطفه کریمی و عاطفه صالحی
از خراســان رضوی در اردوی صحرانوردی کشور
حضور دارند.وی دربــاره بحث اســتعدادیابی نیز
تصریح کرد :کمیته اســتعدادیابی تشــکیل شــده
اســت و جلســاتی را نیــز برگــزار کردیم .ســعی ما
بر این اســت که با همــکاری آموزش و پــرورش در
مدارس و مهدهای کودک به کشف استعداد های
این رشــته بپردازیــم.وی تصریح کرد :مســابقات
اسکی آلپاین خراســان رضوی در دو بخش آقایان
و بانوان ،رده ســنی آزاد طبق ســال های گذشــته
به مناســبت دهه فجر در بهمن ماه امســال برگزار
خواهد شد.ســماورچی ادامه داد :همچنین ما در
هیئت اســتان آمادگی خود را بــرای میزبانی های
کشوری درزمینه مسابقات و اردوها به فدراسیون
اسکی اعالم کردیم.
وی دربــاره مســیر ایــن مجموعــه ورزشــی گفت:
حدود یک کیلومتر پایانی مسیر مجموعه زمستانی
شیرباد ،بسیار ناهموار است که ما تالش می کنیم
با افزایش طول مســیر به  3کیلومتر ،آن را به راهی
بســیار مناســب تبدیل کنیم .رئیس هیئت اسکی
خراسان رضوی ادامه داد :اعتبارات برای احداث
راه توســط مجموعه شــیرباد تامین میشــود و در
صورت داشــتن مجوز در کوتاه تریــن زمان ممکن
مسیر را خواهیم ساخت.

وی از تشویقش در ورزشــگــاه وطنی تمجید
کرد و گفت :بچه همین شهر بودم و در نساجی
سالها بازی کردم .خیلیها انتظار داشتند بمانم
اما هدفم پیشرفت بود و دوست داشتم به تیمهای
بزرگ تر فکر کنم .در عین حال نساجی خانه اول من
است و روزی هم به خانهام برمی گردم اما به دلیل
شرایط سنیام دوست داشتم رو به پیشرفت باشم.
آنها اول بازی مرا تشویق کردند و من هم با دسته
گلی از آن ها تشکر کردم.

فاطمه شریف :

بهترینمسابقهلیگ
را انجام دادیم

ســرمربی تیــم فوتســال بانوان خراســان
رضوی پس از پیروزی در مسابقه حساس
هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتسال بانوان
برابــر ســایپا گفت :فکــر میکنــم بهترین
مســابقه لیــگ را طــی چنــد ســال اخیــر
انجام دادیم .فاطمه شــریف افزود :برنده
واقعــی تماشــاگرانی بودند که در ســالن
حاضــر شــدند و مــا را تنهــا نگذاشــتند و
تشویق کردند .وی با اشــاره به نیمه اول و
غافلگیری تیم ســایپا اظهار کرد :در نیمه
اول بازی ســایپا تیم مــا را غافلگیــر کرد .
به طوری که مجبور شــدیم تایــم بگیریم و
نکات فنــی الزم را به شــاگردانم گوشــزد
کنیــم .وی ادامــه داد :در نیمــه دوم هــم
ســه موقعیــت دروازه خالــی را از دســت
دادیــم .ســایپا پاورپلی کرد و مــا موقعیت
به دســت آوردیم .گل ســومی هم که وارد
دروازه ما شد به دلیل اشتباه دفاع ما بود.
شریف درخصوص صدرنشــینی تیمش و
جبران شکست دور رفت برابر سایپا گفت:
در پنج هفته نخســت دور رفــت پنج بازی
گ نشده
سخت داشتیم و بازیکنانم هماهن 
بودند ،اما به تدریج منسجم و هماهنگتر
شــدند و در این بازی هم از امتیاز میزبانی
استفاده کردیم تا بازی دور رفت را که  ۲بر
یک شکست خورده بودیم در دور برگشت
جبران کنیم و  ۴بر  ۳پیروز شویم.

اخبار
والیبال نشسته  -فوتبال

حضور خراسانی ها در لیگ والیبال
نشستهبانوان
بــا پایــان یافتــن مســابقات والیبال نشســته بانــوان،
حریفان تیم خراســان رضوی در لیگ برتر این رشــته
مشــخص شــدند .تیم فوالد مبارکــه اصفهــان با ۱۲
امتیاز ،هرمزگان با  ۹امتیــاز و شــهرداری ارومیه با ۵
امتیازبهترتیبدرمکانهایاولتاسومقرارگرفتندو
بهلیگبرترصعودکردند.پیشازاینرقابتهایگروه
دوم لیگ برگزار شد و تیم های خراسان رضوی ،ذوب
آهن اصفهان و هیئت لرستان به لیگ برترراه یافتند و
تیمهایاسپادانای تهرانوهیئتساریبهلیگدسته
یکرفتند.

درس اخالق هواداران تیم دهداری
از سری مســابقات لیگ برتر فوتبال خراسان رضوی
بین تیم های دهداری و اســتقالل کاشــمر در مشهد
برگزار شــد که این دیدار با نتیجه ۲بر  ۲خاتمه یافت.
امانکتهقابلتوجهدراینمسابقهاین بودکههواداران
تیم دهداری به همراه کادر فنی و بازیکنان در یک کار
جمعی اقدام به نظافت جایگاه تماشــاگران ورزشگاه
تختی مشهد کردند که اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر
است.

