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امتحان اول فرش آرا در ساوه

مرحله نخســت دور رفت پلیآف لیگ برتر فوتسال
از امروز با انجام چهار دیدار برگزار می شود .با پایان
ت ویکمین دوره رقابتهای لیگ
دور مقدماتی بیس 
برتر فوتسال کشــور ،چهره هشت تیم صعود کننده
به مرحله نهایی و همچنین دو تیم سقوط کننده به
لیگدستهاولمشخصشد.برایناساس،تیمهای
مس سونگون ورزقان ،گیتیپسند اصفهان ،فرش
آرای مشــهد ،شهروند ســاری ،ســتارگان ورامین،
سنایچ ساوه ،سوهان محمد ســیمای قم و شرکت
حفاری اهواز به ترتیــب با قرار گرفتــن در ردههای
اول تا هشــتم ،تیمهــای راه یافته بــه دور حذفی را
تشــکیل میدهند و دو تیــم آذرخــش بندرعباس و
شاهین کرمانشاه با ایستادن در ردههای سیزدهم
و چهاردهم با این مســابقات خداحافظــی کردند.
اما امروز هشــت تیم اول جدول لیگ به مصاف هم
میروند  .هر تیم برای صعود به جمع چهار تیم برتر،
نیاز دارد تا به دو پیروزی دست یابد .اگر کار به بازی
سوم کشیده شــد ،تیمی که در جمع چهار تیم اول
جدول مقدماتی قرار دارد میزبان بازی آخر خواهد
بود.اما تیم فوتسال فرشآرای مشهد امسال با کادر
فنی جدید توانست نتایج خوب و قابل قبولی کسب
کندوازابتدایشروعلیگیکجزومدعیانقهرمانی
هم بود .شــاگردان مجید مرتضایی از بیست و شش
بازی در لیگ برتــر 13 ،برد 7 ،تســاوی و  6باخت به
دســت آوردند و توانســتند همراه با مس ســونگون،
بهترین عملکرد را در فاز دفاعی داشته باشند.

سرمربیالرفاعبحرین:

بازی سختی در مشهد داریم
سرمربی تیم فوتبال «الرفاع» بحرین بعد از پیروزی
مقابــل نماینده هند و رقیب شــدن با شــهر خودرو،
گفت :بازی با نماینده ایران در شــهر مشهد سخت
خواهد بود ،چون این بازی خارج از خانه اســت .به
گزارش فارس« ،علی عاشور» بعد از پیروزی مقابل
تیم«چنای»هندورقیبشدنباتیممشهدی،افزود:
مــا گام اول را برداشــتیم .در دیــدار بعــدی باید در
شهر مشهد مقابل تیم شــهر خودرو قرار بگیریم .در
صورت برد در این بازی نیز باید به مصاف الســیلیه
قطــر برویــم.وی اظهارکــرد :بــازی با شــهرخودرو
سخت خواهد بود .در این بازی برای برد وارد زمین
می شویم .اکنون پرونده تیم هندی را بستیم و تمام
تمرکز خود را برای بازی بعدی مان گذاشتیم.

نجات جان 2مادر باردار
در روستاهای رشتخوار

خاکشور-تیم پزشکی رشتخوار در روستاهای ملک
آباد و ســنگان ایــن شهرســتان در پی بــارش برف
سنگینچندروزگذشتهجاندومادربارداررانجات
دادند .مدیر شبکه بهداشــت و درمان رشتخواردر
گفت و گو با خبرنگار ما گفت :در پی بارش سنگین
بــرف در روز یــک شــنبه این هفتــه در شهرســتان
رشتخوار پرســنل مامایی مرکز ســنگان رشتخوار
اقدام به پیگیری تلفنی وضعیت مادران باردار می
کنند که در تماس با دو نفر از مادران باردار روستای
ملک آباد و باسفر که در هفته آخر بارداری بوده اند،
متوجه عالیم و قریب الوقوع بودن زایمان آن ها می
شوند.دکتر جواد اشترایه افزود :به محض اطالع از
وضعیت مادران یک پزشــک به همراه تیم سالمت
از مرکز بهداشــت ســنگان با هماهنگــی اورژانس
 ۱۱۵مرکز رشــتخوار و ســنگان به محــل های مد
نظر اعزام شــدند.وی گفت :ابتــدا اورژانس ۱۱۵
مرکز رشتخوار به منزل مادر باردار اول در روستای
باسفر مراجعه و وی را به بیمارستان نهم دی تربت
حیدریه اعزام می کند.دکتر اشــترایه خاطرنشان
کرد :بــا توجه به شــرایط خــاص این مادر ،مــادر از
تربت حیدریه به بیمارســتان امام رضا (ع) مشــهد
اعزام می شــود و در آن جا تحت عمل سزارین قرار
می گیرد.وی یادآور شد :مادر باردار دوم نیز توسط
اورژانس  ۱۱۵مرکز ســنگان از روستای ملک آباد
به بیمارستان نهم دی تربت حیدریه اعزام میشود
و به صورت طبیعی زایمان می کند.

هوشیاریشهروندنیشابوریجان
یکسرنشینخودرورانجاتداد
شجاعی مهر-رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات
ایمنی شــهرداری نیشــابور گفت :به دنبــال اعالم
تصادف شــدید دو دســتگاه خــودروی ســواری در
بولوار بعثت به ســامانه  125یک تیم از نجاتگران
ایســتگاه یک به محل اعزام شدند.حسینی افزود:
شدت این حادثه به قدری بود که سرنشین خودروی
ســمند در داخل خــودرو محبــوس و خــودروی ال
 90نیــز دچــار آتــش ســوزی شــده بــود .وی بیان
کرد :خوشــبختانه شــهروند هوشیار نیشــابوری با
اســتفاده از خاموش کننده دستی پیش از رسیدن
آتشنشــانان آتــش خــودروی ال  90را خامــوش
کرده بود و نجاتگران پس از رسیدن به محل و انجام
عملیــات احتیاط حریــق اقدام به جدا ســاختن در
خودروی سمند و رها سازی سرنشین آن کردند.

گوناگون

اجتماع 4هزار نفری
دانش آموزان بردسکن
با عنوان«من قاسم سلیمانی ام»

فردا اولین بازی نماینده فوتبال استان پس از جدایی یحیی رقم می خورد

شهرخودرو با سرآسیاییدربوشهر

علی ترابی -رقابت های لیگ برتر نوزدهم ،پس
از حدود یک ماه تعطیلی از فردا آغاز می شود و
تمام تیم ها با تغییر و تحوالتی روبه رو بوده اند
که قطعا این تغییــرات به جذابیــت بازی های
لیگ اضافه می کند.مسابقات لیگ برتر فردا
با تک بازی شــاهین بوشــهر – شــهرخودروی
خراســان آغاز می شــود .این دیدار از ســاعت
 15:30در شــهر بوشــهر در حالــی انجام می
شــود که نتیجه آن بــرای شــهرخودرو اهمیت
دوچندانی دارد؛ چرا که بــه نوعی اولین بازی
شهرخودروبدونیحییگلمحمدیوباحضور
سکاندار جدید است که پیروزی در این مسابقه
بر روحیه تیم که طی یک هفته اخیر با حواشی
زیادی روبه رو بوده ،خیلی تاثیرگذار است .از
طرفی شــهرخودرو اول بهمن مــاه باید اولین
بازی خــود را در مرحله پلی آف لیگ آســیایی
انجام دهد که بازیکنان ایــن تیم نیاز به روحیه
مضاعفی دارند.البته بر اساس شنیدهها  ،تیم
شهرداری شاهین بوشهر به دنبال این است تا
این مسابقه لغو و با تاخیر برگزار شود.
•خروج خرید های تابستانه در بازار زمستانه

تیم فوتبال شــهر خودرو در تعطیــات نقل و
انتقاالت  ،تغییرات زیادی داشت .به حدی که
بیشترین خرید های این تیم را که در ابتدای
لیگ نوزدهم داشت ،از دست داد که اتفاقی
جالــب توجه اســت .پــروژه نافرجــام انتقال
یحیــی گل محمــدی در ابتــدای فصل لیگ
برتــر ،در روز پایانی نقل و انتقاالت زمســتانه
رقم خــورد و یحیی کــه دلش با پرســپولیس
بود به هــر صــورت شــهرخودرو را تــرک و به
تیم پایتخت کــوچ کرد .گل محمــدی نه تنها
خودش رفت  ،بلکه تمام دســتیارانی را که به
مشــهد آورده بود هم با خودش بــه تهران برد
و شهرخودرو پوســت اندازی کاملی در کادر
فنی داشــت .فارغ از جدایــی گل محمدی ،
نماینده استان بازیکنان بســیار خوبی را هم

اخبار
حوادث

از میان خبرها

علــی نوری-بــه همــت معاونــت پرورشــی و تربیــت
بدنی آمــوزش و پرورش شهرســتان بردســکن و با
همکاری حوزه مقاومت بســیج دانش آموزی سپاه
ایــن شهرســتان اجتماع چهــار هزار نفــری دانش
آموزان با عنوان «من قاسم ســلیمانی ام» با حضور
مســئوالن در محل تکیه ابوالفضلی(ع) این شــهر
برگزار شــد .دراین مراســم ،غفــوری مدیر آموزش
و پرورش بردســکن در ابتدا شــعر زیبایی در وصف
حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت
قرائت و برادامه راه شهدا تاکید کرد.

قائممقامکمیتهامداداستانخبرداد:

از دست داده است ،بازیکنانی همچون سینا
زامهران ،رضا صدری ،یونس شــاکری ،روح
ا ...باقری ،ســروش رفیعی  ،فرشاد محمدی
مهر و حســین اکبــر منادی.از طرفی حســن
جعفری  ،میالد سرلک  ،روح ا ...سیف اللهی
 ،محمدرضا خلعتبری و علــی طاهران خرید
هــای زمســتانه شــهرخودرو محســوب مــی
شــوند .نکتــه جالب این جاســت کــه مهدی
رحمتی و فرشــاد فرجی تنهــا بازماندههای
قافله خرید های شهر خودرو در ابتدای لیگ
نوزدهم هســتند که هنوز به قــرارداد خود با
شــهر خودرو پایبنــد ماندهانــد؛ البته فرجی
تا آخریــن لحظه تالش کــرد تا بتوانــد راهی
نساجی شود اما نتوانست رضایتنامهاش را
بگیرد و در مشهد ماندنی شد.
•دوران پسا یحیی

با این شــرایط تیم شــهرخودرو در دوران پسا
یحیی قرار دارد و سکاندار جدید یعنی مجتبی
سرآسیایی کار سختی پیش رو خواهد داشت.
بازی های لیگ برتر در نیم فصل دوم به مراتب
سخت تر از نیم فصل اول است و تمام تیم ها با
شکلوشمایلجدیدوالبتهقویترپابهمیدان

می گذارنــد و ایــن ،کار را بــرای مربی جدید
شــهرخودرو ســخت تر می کند.البته فوتبال
قابــل پیش بینــی نیســت و همه این مســائل
روی کاغذ است اما نباید از واقعیت فرار کرد و
حساب شده پا به میدان گذاشت .شهرخودرو
اکنون بیش از هر زمان نیاز به روحیه مضاعف
دارد تا این دوران سخت پرحاشیه را پشت سر
بگذارد.بازیکنان فشارهایی را تحمل کردند
و حاال کادر فنی متفاوتی را باالی سر خود می
بینند که برای همیــن مباحث روحی و روانی
در وضعیت فعلی بیشتر از مسائل فنی اهمیت
پیدا می کند که باشگاه شــهرخودرو باید این
موضوع مهم را در دستور کار قرار دهد.
•خوش شانسی شهرخودرو

تیم شــهرخودرو بــا ســرمربیگری یحیی گل
محمدی با  28امتیــاز در رده ششــم جدول
قــرار داشــت و حــاال مجتبــی سرآســیایی ،
سکاندار جدید  ،این تیم را در چنین وضعیتی
تحویــل گرفتــه اســت و در اولیــن گام عصر
فردا باید در بوشــهر به مصاف تیم شهرداری
شــاهین برود .تیمی کــه در قعر جــدول قرار
دارد و تاکنــون هیــچ بــردی هم نداشــته و از

 16بــازی انجام داده  6تســاوی و  10باخت
بــه دســت آورده اســت .با ایــن شــرایط تیم
شهرخودرو با مربی جدید خود خیلی خوش
شانس است که در اولین بازی پس از تغییر و
تحوالت باشــگاه به مصاف تیمی می رود که
خیلی ضعیف است و این فرصت خیلی خوبی
اســت تا با پیروزی در این دیــدار ،بازیکنان با
روحیه ای باال به مصاف بازی آسیایی بروند.
•درخواست لغو مسابقه

قعرنشــین نیم فصل اول لیگ نوزدهم در نقل
و انتقاالت موفق شد شــش بازیکن جدید را به
خدمت بگیرد و همچنین هشــت بازیکن هم از
جمع شــاهینی ها جدا شــدند .این تیم حاال با
نفراتی نام آشناتر وارد نیم فصل دوم میشود.
اما در پی لغو احتمالی دیدار استقالل – فوالد
در روز جمعه ،تیم شاهین شهرداری بوشهر هم
خواســتار لغو دیدار خود با شــهرخودرو شــده
اســت .به هر صــورت مدیریــت و کادر فنی تیم
شاهین شهرداری بوشــهر پیگیر لغو این دیدار
هستند و بهانه آن ها این است که با استفاده از
فرصتممکنومثلبقیهتیمهایلیگ،مراحل
آماده سازی نیم فصل خود را طی کنند.

در پی بارش  ۷۵سانتی متری برف صورت گرفت

گالیه هایشهروندان فریمانی از برف روبی نشدن برخی معابر وپاسخ رئیس شورای شهر
حســن اصغــری فریمانــی -پــس ازبــارش کــم
ســابقه بــرف درشهرســتان فریمــان کــه
موجــب خوشــحالی کشــاورزان و باغداران
ایــن شهرســتان شــد حــاال تعــدادی از
شــهروندان فریمانــی از بــرف روبی نشــدن
برخــی معابرفرعــی شــهر گالیــه دارنــد.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،تعــدادی از
مردم فریمــان از وضعیت شــهر بعــد از بارش
برف ســنگین ناراضــی هســتند و اقدامــات
شهرداری نیز نتوانسته رضایت مردم را جلب
کند بنابراین شهروندان فریمانی همچنان با
مشکل تردد در روزهای برفی روبه رو هستند.
بارش کم ســابقه برف در شهرســتان فریمان
کــه از عصــر جمعه گذشــته آغاز شــد و تــا روز
یک شــنبه ادامه یافت ،طی  13سال گذشته
آن هم در مدت  24ســاعت کمســابقه بود به
طوری که میزان بارش برف در شــهر فریمان
به حدود75ســانتی متــر نیز رســید .با وجود
هشــدارهای هواشناســی همه میدانســتند
روزهــای پربرفــی در راه اســت پــس انتظــار
داشــتیم مســئوالن شــهرداری با بــرف روبی
مناســب و به موقع معابر و خیابان هــا ،از بروز
نارضایتــی مــردم جلوگیری کننــد و آمادگی
الزم بــرای خدمــات دهــی بــه شــهروندان و
مدیریت وضعیت شهرداشته باشند اما به علل
مختلفی از جمله کمبــود امکانات و همکاری
نکردن برخی شــهروندان در عمــل این اتفاق
نیفتاد .براساس مشاهدات خبرنگار خراسان
رضوی در روزهای اولیه بارش برف حملونقل
عمومی در فریمان زمینگیرشــد و رانندگان
تمایلــی بــه کار در ایــن شــرایط نداشــتند که
مهمتریــن دلیــل آنهــا ،وضعیــت نامناســب
خیابانهای شــهربود .این عوامل موجب شد
بســیاری افراد بــه خصوص کســبه ،کارگران
و کارمندان با تاخیر در محــل کار خود حاضر
شــوند چرا که افــراد بایــد پیاده مســیر را طی

می کردنــد .در نتیجه بــه محل کار خــود دیر
رســیدند و تعداد زیــادی از بازاریــان ناچار به
تعطیلی مغــازه های خود شــدند .درشــرایط
فعلی  ،لغزندگی سطح معابر به حدی است که
در خیابان های فرعی بــه راحتی امکان تردد
وسایل نقلیه وجود ندارد و با گذشت چهار روز
برخی افراد امکان خارج کردن خودرو از منزل
را ندارند.یکی از شهروندان می گوید :شاهد
برفروبی معابر به همت کارکنان شــهرداری
فریمان بوده و شهرداری بیشــتر معابر اصلی
را برفروبی کرده امــا کوچههای فرعی هنوز
برفروبی نشده است .به همین دلیل امکان
خارج کردن خودرو از حیاط و داخل کوچه را
نداشته و باید از تاکسی درون شهری استفاده
می کرد که به دلیل لغزنده بودن سطح معابر
در روز اول که اصال تاکســی ها تردد نداشتند
و باید پیــاده به محــل کار می رفتیــم و اکنون
با گذشــت چهار روز تاکســی ها با تاخیــر و به
کندی در شهر تردد دارند .یکی از راننده های
تاکســیتلفنی درباره وضعیــت خیابانهای
اصلی شهر هم گفت :در روز اول ،امکان تردد
در شهر وجود نداشــت اما هم اکنون مشکلی
دراینباره وجود ندارد و خیابانهای اصلی و

پرتردد شهر بازگشایی شده اند .یکی دیگر از
رانندگان تاکســی درباره اقدامات شهرداری
در بازگشایی مسیرهای شــهری بعد از بارش
برف گفت :مأموران شهرداری باید حین و بعد
از بارش بــرف خیابانهای شــهر را برفروبی
کنند تــا رفتوآمد خودروهــا و عابــران پیاده
بهآسانی انجام شــود اما متأسفانه این کار را با
تأخیر و دیر انجام میدهند.
•تالش شبانهروزی عوامل شهرداری
برای بازگشایی مسیرهای اصلی شهر

رئیس شــورای شــهر فریمان با اعــام آمادگی
مجموعه شهرداری برای بارشهای زمستانی
گفت :باوجــود بــارش ســنگین بــرف اخیر در
فریمان ،هیچگونــه ناهمگونی در شــهر وجود
نــدارد چراکــه بــا اعــام هواشناســی ،ســتاد
زمستانی شــهرداری فریمان در آمادگی کامل
قرار داشــت .رضــا پورابراهیــم افــزود :از قبل
پیشبینی بارش سنگین برف شده بود و ما هم
در شورای شــهر پیگیر بودیم و ستاد زمستانی
شهرداری مانند خدمات شهری ،آتشنشانی،
فضای ســبز و مخصوص ًا کارگران زحمتکش
شــهرداری شــبانهروزی تالش کردنــد .وی با

تشریح اقدامات انجامگرفته طی ساعات اولیه
بارش برف بیــان کرد :از ســاعات اولیه بارش و
در نیم ه شــب حدود ساعت ســه یا چهار بامداد
کارگران مشغول نمکپاشی و برف روبی معابر
و تکاندن برف درختان به منظــور جلوگیری از
شکستهشدندرختانبودند.پورابراهیمگفت:
سعی شد تا مسیر رفتوآمد در شهر بهبود یابد
تا مردم در عبور و مرور مشــکلی نداشته باشند
اما به دلیل همکاری نکردن برخی شهروندان
و پارک خودروها در معابــر عمومی امکان برف
روبی مناسب وجود نداشت .وی به شدت بارش
هاوبیسابقهبودنآندرطول 13سالگذشته
اشاره کرد و گفت :شــهرداری و شورای شهر با
تمام توان به میدان آمد اما شدت بارش ها بیش
از امکانات موجود بــود بنابراین در اطالعیه ای
از مردم خواسته شد که برای برف روبی جلوی
منازل و مغــازه هــای خــود و نیز تکانــدن برف
درختان به ماموران شهرداری کمک کنند.
•کارهای خدماتی و عمرانی شهرداری
همچنان انجام میشود

رئیــس شــورای شــهر فریمــان بــا تشــکر از
شهروندان و به ویژه بسیجیان گفت :با کمک
مــردم و نیروی مقاومت بســیج ،پیــاده روها و
معابــر عمومــی از جمله مســاجد ،مــدارس و
مسیرهای پرتردد برف روبی شد .وی در پاسخ
به ســوالی درباره گالیه شــهروندان از بســته
بودن برخــی پیادهروها هم گفــت :در برخی
مناطق شهروندان برفها را از داخل حیاط و
خانه خود به بیرون میریزند که این کار ممکن
است منجر به بروز مشکل و بسته شدن پیاده
رو ها شــود .وی گفت :اکنون همه خیابانها
و معابر اصلی شــهر باز اســت و به شهروندان
اطمینان می دهیم تا دو روزدیگر تمامی معابر
و کوچه های فرعی به طور کامل پاک سازی و
برف روبی شود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی:

قراردادساخت هزار واحد مسکونی طرح «اقدام ملی» در دست اقدام است
مدیــرکل راه و شهرســازی خراســان رضوی
گفت :مراحل اجرایی انعقاد قراردادساخت
هــزار واحد طــرح «اقــدام ملــی» مســکن در
شــهر جدید بینالود دردســت اقدام است .به
گــزارش اداره ارتباطــات و اطــاع رســانی
اداره کل راه و شهرســازی خراســان رضوی،

در جلســه ای به ریاســت قدرت ا ...ابــک و با
حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان و مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید
بینالود ،آخرین وضعیت پروژه مســکن مهر و
روند اجرای طرح اقدام ملی مســکن بررسی
شد.مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی

با اعالم خبــر تامین زمیــن در شــهرهای زیر
صد هزارنفر جمعیت به اســتعداد پنج هزار و
 246واحد و همچنین هزار واحد مســکونی
طرح اقدام ملی مسکن در شهر جدید بینالود
گفت :مراحل اجرایی انعقاد قرارداد ساخت
این واحدها در دست اقدام است.وی افزود:

سهمیه کل اســتان خراســان رضوی تاکنون
 39هزار و  908واحد مسکن طرح اقدام ملی
است که مسئولیت ســاخت پنج هزار و 246
واحد آن در  34شهر با جمعیت زیر  100هزار
نفر به عهــده اداره کل بنیادمســکن انقالب
اسالمی استان است.

اختصاص هزار و 420میلیارد ریال
برای ایجاد اشتغال در استان

حســین نوری-قائــم مقــام مدیــرکل کمیتــه امــداد
اســتان ،در جلســه اقتصــاد مقاومتــی ومعین های
اقتصادی در خلیل آبــاد گفت :از ســوی این نهاد با
اعتبارات الزم در بخش اشــتغال مددجویی از محل
منابع بانکی و امدادی طی  ۹ماه گذشــته ،امســال
چهار هزار و  ۸۱شــغل برای مددجویان در اســتان
ایجاد شــده اســت که برای ایجاد این تعداد فرصت
شــغلی جدید در اســتان هزار و  ۴۲۰میلیــارد ریال
اعتبار هزینه شده است .سلمان دانشور اظهارکرد:
پرداخت بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار
با هــدف درآمــد پایــدار و با ثبــات از جملــه خدمات
مهم کمیته امــداد به زنان سرپرســت خانوار اســت
که در ســال گذشــته بــرای حــدود  ۱۰هــزار نفر از
آنان در مجموع  ۱۱میلیارد تومــان حق بیمه تامین
اجتماعی پرداخت شــده اســت .وی افــزود :کمیته
امداد ســاالنه وام های مختلف کارگشــایی را برای
معیشت مددجویان پرداخت می کند.

مشارکتخیراندراحداثیکباب
فضایآموزشیدرخواف
با هــدف تأمین فضای آموزشــی در خــواف «عباد
زاده» بــه نمایندگی از شــرکت اپال کانــی پارس با
پرداخــت  12میلیــارد ریــال در احــداث یک باب
آموزشــگاه شــش کالســه در روســتای چهــارده
خواف مشارکت می کند.

لیگبرتربسکتبالدرایستگاهنوزدهم

میزبانی آویژه از نفت آبادان

هفته نوزدهــم لیــگ برتر بســکتبال امــروز دنبال
می شــود و تیم های مدعــی برای پیــروزی و حفظ
صدرنشــینی مقابل حریفان خود می جنگند.تیم
بسکتبال آویژه صنعت پارسا طی این مدت با مربی
خارجی خود بازی های خیلــی خوبی را به نمایش
گذاشــت و توانســت خود را بــه جمع باالنشــینان
لیگ برساند .تیم آویژه از ساعت  16امروز میزبان
تیم پاالیشگاه نفت آبادان اســت .بازی که سخت و
نفس گیر خواهد بود .نماینده بســکتبال استان از
 18بازی که تاکنون انجام داده  12 ،برد و  6باخت
به دســت آورده اســت و حاال در رده ششــم جدول
قرار دارد .همچنین حریف جنوبــی امروز نماینده
مشهد نیز در رده چهارم قرار دارد که عالقه مندان
به بســکتبال امروز بــازی تماشــایی را از دو تیم در
مجموعه ورزشی سجاد شاهد خواهند بود.

دیروزدرتهرانبرگزارشد

بررسی برنامه های تمرینی
تفتیان تا المپیک

جلسه هماهنگی فدراســیون دو و میدانی با سریع
ترین مرد ایران برای بررســی برنامــه های تمرینی
تا المپیــک توکیو برگزار شــد .جلســه هماهنگی
فدراسیون دو و میدانی با حسن تفتیان در خصوص
بررســی برنامههای آمادهسازی وی و حمایت همه
جانبه تــا بازیهای المپیک توکیو بــا حضور پژمان
معتمدی ،سرپرســت دبیری فدراسیون و مرتضی
غالمی خزانه دار و عضو هیئت رئیســه فدراسیون
دیروز در محل فدراسیون برگزار شد.در این جلسه
به بررســی مفــاد قــرارداد «گــی اونتانــون» مربی
فرانسوی تفتیان ،زمانبندی برنامههای اردوهای
تدارکاتی در کمپ اینســپ پاریس ،جذب ماساژور
و فیزیوتــراپ و حضور در چند مســابقه بینالمللی
تــور  IAAFدر اروپــا پرداختــه و مقرر شــد در کوتاه
ترین زمــان ممکــن ،برنامههــای ســریعترین مرد
ایران با هــدف آمادهســازی برای حضــور پرقدرت
در بازیهای المپیک  2020توکیو در دستور کار
فدراسیون دو و میدانی قرار گیرد.

