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روزنامه
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی
خراسان رضوی

ورزش

شهرخودرو
پـا در هــوا!

حواشی تغییر مسئول حراست اداره کل ورزش
تغییر مسئول حراست اداره کل ورزش و جوانان طی چند روز گذشته با حواشی
همراه بوده است و این طور مطرح شده که سرپرست اداره کل ورزش و جوانان
تصمیم گرفته مسئول حراست را تغییر دهد اما گفته می شود که ایجاد تغییر در
حوزه حراست ادارات دولتی در اختیار مدیران نیست و هاشمیجواهری اجازه
انجام چنین کاری را نداشتهاست.فردی جدید به نام امیر حجازی هم به عنوان
پیگیر امور حراست معرفی شده است که سرپرست اداره کل ورزش و جوانان
استان در این بــاره گفت :طی روزهــای آینده نتیجه بررسی انتصاب مسئول
حراست اداره کل اعالم می شود .هاشمی جواهری افزود :با توجه به مکاتبات و
تذکرات متعدد دیوان محاسبات و با هماهنگی حراست وزارت ورزش و جوانان،
ادامه همکاری قانونی با قریب مقدور نبود .ضمن تشکر از زحمات او و آرزوی
موفقیت در جایگاه جدید ،ان شاءا ...طی روزهای آینده و با هماهنگی حراست
وزارت ورزش و جوانان سرپرست جدید معرفی خواهد شد که امیر حجازی به
عنوان یکی از سه گزینه مطرح شده است که پس از هماهنگی های الزم و طی
مراحل اداری انجام خواهد شود .شایان ذکر است  ،دوران سرپرستی چهار ماه
هاشمی جواهری در تاریخ  12تیر به پایان می رسد و باید دید که حکم مدیر کلی
او صادر می شود یا خیر.

نماینده فوتبال استان پس از گذشت
یک هفته از نشست سه جانبه
همچنان بالتکلیف است

قصدخروجتیم

تیمشهرخودرودریکسالاخیرباحواشیومشکالتزیادیهمراه
بود که در نهایت به لیگ دسته یک سقوط کرد و از این اتفاق دردناک
هم کسی ناراحت نشد جز عده ای که فقط افسوس آن را می خورند.
انگار که برای کسی مهم نیست شهر مشهد نماینده ای در لیگ
برتر داشته باشد یا خیر .برای همین سقوط تیمی از لیگ برتر دل
کسی را به درد نیاورد ،جز هواداران و عالقه مندان  .اکنون هم اگر
مدیرانومتولیانفوتبالاستاندیربجنبند،ممکناستامسالهم
شهرخودرو به عنوان نماینده استان در لیگ آزادگان حضور نداشته
باشد چرا که مدیران باشگاه شهرخودرو هم تمایلی به تیم داری در
مشهد ندارند و بیشتر دوست دارند که امتیاز تیم را از استان خارج

هجمههای
بیرون
گودنشینها
علیه «کامل»

عکس :دهقانی

هفته از نشست سه جانبه درباره
علی ترابی-حدود یک
شهرخودرو برای تیم داری می
تعیین تکلیف تیم فوتبال
خاصی رخ نداده است و این تیم
گذرد و عمال هیچ اتفاق
کلیفی قرار دارد .پنج شنبه هفته
همچنان در برزخ بالت
ای با حضور سرپر ست اد اره کل
گذ شته بود که جلسه
مل باشگاه شهرخودرو و رئیس
ورزش و جوانان  ،مدیر عا
مشهد برگزار و مقرر شد طی
هیئت فوتبال استان در
این تیم برای واگذاری به مالک
یک هفته آینده وضعیت
بر اساس شواهد و قرائن هنوز
جدید مشخص شود که
رسیده ا ست و حتی اختالف
به جمع بندی خا صی ن
رد .این در حالی است که با چنین
نظرهایی هم وجود دا
زمان الزم را از دست می دهد و
شرایطی فوتبال استان
ضور در لیگ آزادگان به دست نمی
عمال فرصتی برای ح
هـواداران می ماند.خراسانی
آورد و افسوس آن بر دل
نده ای در لیگ برتر ندارند  ،بلکه
ها امسال نه تنها نمای
زاد گان هم تیمی ندا شته با شند
ممکن ا ست در لیگ آ
تان خارج شود که دود آن فقط
و امتیاز شهرخودرو از اس
د وستان می رو د.بنابر این این
و فقط به چشم فوتبال
الن استانی را می خواهد که اگر
موضوع عزم جزم مسئو
به طور جدی پیگیر این مشکل
دلسوز فوتبال هستند
غیر بو می ا صال دلشان به حال
با شند وگرنه مدیران
فوتبال این شهر نمی سوزد.

رکورد ملی دونده های خراسانی

کنند که این هم منوط به رضایت نامه هیئت فوتبال استان است که
هنوز چنین اجازه ای داده نشده است .در جلسه هفته قبل مدیران
باشگاه شهرخودرو دو پیشنهاد داشتند ،یکی این که اجازه
خروج امتیاز تیم از استان را داشته باشند و دیگری این
که اگر مدیران استانی موافقت نکردند ،الاقل امتیاز
آن به مجموعه دیگری واگذار شود.هر چند که مدیران
استانی با خروج امتیاز تیم شهرخودرو از مشهد مخالف
هستند.حتی این شرط را هم داشتند که اگر بنا به
تیم داری در مشهد باشد  ،مسئوالن استانی از باشگاه
شهرخودرو حمایت کنند.این ها بهانه هایی است که از سوی
باشگاه شهرخودرو مطرح می شود و بیشتر تمایل دارند که امتیاز
تیم را از مشهد خارج کنند که به این راحتی ها هم انجام نمی شود.
بازیباآبرویفوتبالخراسان

شنیده ها حاکی است که فــردی به عنوان خریدار به باشگاه
شهرخودرو معرفی شده است و بر سر مباحثی تبادل نظر داشتند.
این که باشگاه شهرخودرو درخواست کرده که خریدار جدید
بیعانه ای بدهد تا از خرید آن مطمئن شود و از طرفی خریدار هم
موضوع بدهی های باشگاه را طلب کرده و خواستار تعیین وضعیت
آن شده است.اختالف نظرهایی که تاکنون هیچ سودی نداشته و
معلوم هم نیست که به چه سرانجامی برسد .این در حالی است که
مسابقات لیگ آزادگان کمتر از دو ماه دیگر آغاز می شود و زمان به
راحتی از دست می رود که اگر چاره قطعی برای این تیم اندیشیده
نشود ،قطعا به سرنوشت همتایان دیگرش دچار می شود.این رنج
نامه ای برای فوتبال خراسان است که تیم های آن همیشه دچار
چنین وضعیتی می شوند و عزمی هم برای زنده ماندن و احیای آن
ها وجود ندارد .اگر چند سال قبل حساب شده و حرفه ای باشگاه
داری را پیش می بردند ،امــروز دیگر کاسه چه کنم دست نمی
گرفتند و این گونه با آبروی فوتبال خراسان بازی نمی شد.

مالک باشگاه فوتسال چیپس کامل
مشهد گفت :امسال به دلیل شرایط
سخت اقتصادی و همچنین هجمه
عدهای از بیرون گودنشینها برای ادامه
گ برتر دودل شده بودیم اما
حضور در لی 
در نهایت تصمیم به تیم داری گرفتیم.
مجتبی رنجوری افزود :برنامه امسال
ما همان طور که سال قبل هم برنامه
ریــزی و اعــام کــرده بودیم حضور در
نیمه باالیی جدول است و اگرچه برخی
نامالیمتها ،هجمههای ناجوانمردانه
و رفتارهای عجیب از سوی برخی افراد
وبیرونگودنشینهادرشهرماکهدست
شان به تیم نمیرسید ،رقم خورد اما با
قدرت کارمان را میکنیم و همچنان بر
برنامه ای که چیدهایم استوار هستیم.
وی تصریح کرد :واقعا در برههای دلسرد
و ناامید شدیم چراکه برخی رفتارها
و نامهربانیها مایوس مان کرده بود و
دلیلش را نمیدانستیم که چرا باید در
چنینفضاییتیمداریکنیمامادوستان
ما بیشتر از نامهربانان بودند و پس از
جلساتی که با هیئت فوتبال و اداره کل
ورزش جوانان برگزار کردیم در نهایت
بازهمبراساستوانمندیهایمجموعه
خودمانتصمیمگرفتیمکهادامهدهیم.
مالک چیپس کامل مشهد با بیان این
که امسال تیم به مراتب بهتری نسبت

به ســال گذشته خواهید دیــد،افــزود:
امــســال در حقیقت یــک بازیکن را از
دست دادیم که به قند کاترین آمل رفت
اما دیگر عزیزانی که امسال در تیم ما
نیستند عمال به دالیل متفاوتی از جمله
مصدومیتومحرومیتهایانضباطیو
 ...بسیار کم برای چیپس بازی کردند و
نتوانستند در هفتههای آخر کار خاصی
برای چیپس بکنند .وی ادامه داد:ما به
جای آن ها بازیکنان خوبی گرفتهایم.
با نظر کادر فنی امسال مینویی ،امانی
و دو نفر از بازیکنان بسیار خــوب تیم
ملی افغانستان را اضافه کردهایم و با
چهرههای جوانی که از ردههای پایین
وارد تیم شدهاند باید بگویم تیم بهتری
نسبت به سال گذشته داریم.
رنــجــوری بــا اش ــاره بــه ایــن کــه باشگاه
چیپس کامل با چهار بازیکن قــرارداد
داخلی امضا کرده اما با خلف وعده آن
ها و عقد قراردادشان با باشگاه دیگری
مواجه شده ،تصریح کرد :متاسفانه به
دلیل هجمههایی که برخی دوستان
ایجاد کردند بازیکنانی مثل رحیمی،
خ ــدادادی و ...با ما داخلی هم امضا
کردند و همچنین برای برخی خودمان
بلیت گرفتیم و در مشهد اسکان دادیم
و بخشی از مسائل مالی هم میان ما رد
و بدل شد اما این بازیکنان خلف وعده

اختالفات بزرگ برای فروش
مدیرعاملباشگاهشهرخودرومعتقداستکهقصدفروشامتیازتیمرا
داریم و باید خریدار مطمئنی پای کار بیاید .حیدرپور در این باره می
گوید:ماقصدفروشامتیازباشگاهراداریموهیئتفوتبالاستانهم
گفتهکهخریداریوجوددارد.ماهمگفتیمخریداربیایدومذاکره
کنیم و پیش نویس خرید نوشته شود.سپس ما بتوانیم مشخص
کنیم که بدهی باشگاه چقدر است اما دوستان نامه زدند که در
ابتدا بدهی باشگاه را مشخص کنید.ما هم گفتیم حسابرس داریم و
درصورتمذاکرههمهچیزآنمشخصمیشود.درمشهددوستندارند
که ما مالک این باشگاه باشیم.برای همین گفتیم اگر دوست ندارید اشکال ندارد
کسی را معرفی کنید تا امتیاز تیم را خریداری کند.وی ادامه می دهد :اما اگر خریداری
وجودندارد،ماحاضریمدرمشهدتیمداریکنیم،ولیبهاینشرطکهالاقلدربحثهزینه
هایپروازوهتلبهماکمککنند.دراستانیدیگریکبخشخصوصیتیمداریمیکند
کهزیرمجموعهاستانداریدربحثهزینههایهتلوپروازبهآنباشگاهکمکمیکنند.
ما هم چنین توقعی داریم که از ما حمایت کنند تا ما در مشهد تیم داری کنیم  .حیدرپور
افزود:یکهفتهوقتدرنظرگرفتیمتاوضعیتتیممشخصشودکهاالناینزمانبهپایان
رسیدهاستوحتما بامدیرکلورزشوجوانانصحبتونظراتمانرامکتوباعالممی
کنیم .زمان زیادی برای حضور در لیگ آزادگان نداریم و باید هر چه زودتر تعیین تکلیف
شود .اگر بنا به فروش است مشخص کنید که خریدار چه کسی است.باید پای مذاکره
بیاید  ،بعد ما مشخص می کنیم که چقدر بدهی دارد.وی خاطر نشان می کند :فکر می
کنمموضوعاتدیگریاستوهمهمیدانند .بهاستاناعالمکردیمکهماقصدتیمداری
داریم اگر به ما امکانات می دهید که در مشهد هستیم وگرنه در شهر دیگری تیم داری
کنیم.هرموقعتیمبهلیگبرترصعودکرد،دوبارهبهمشهدبرمیگردیم.اگرمیخواهند
مارادرمنگنهبگذارند،مطمئنباشندکهفوتبالخراسانضررمیکند.حیدرپورهمچنین
تصریحمیکند:چراکرمانوخوزستانسهتیمدرلیگبرترداشتهباشنداما خراسانبا
اینهمهصنایعومدیرانبرجستهتیمینداشتهباشد.چراابومسلموسیاهجامگاننابود
شد.اگرفوتبالرادوستندارندچرامارااذیتمیکنند.اگردوستدارندپایکاربیایند.

شعبانی /مسابقات منطقهای کاراته خراسان رضوی
در دو بخش آقایان و بانوان در تربت حیدریه برگزار
شد .پیکارهای کاراته منطقه سه خراسان رضوی با
عنوان(جام خورشید هشتم) با رقابت بیش از۴۰۰

تیم فوتسال کامل در تورنمنت چهارجانبه
یک دوره مسابقه چهارجانبه فوتسال با حضور سه تیم لیگ برتری در شهر بابل
آغاز شده است که تیم ها خود را برای حضور در لیگ برتر آماده می کنند .در این
بین تیم چیپس کامل به عنوان نماینده استان در این دوره حضور دارد .تورنمنت
چهارجانبه جام اتحاد شهرستان بابل گرامیداشت شهدای خان طومان
مازندران از دیروز با حضور سه تیم لیگ برتری فوالد زرند ایرانیان ،قند کاترین
آمل و چیپس کامل مشهد به همراه اتحاد بابل آغاز شده است.این مسابقات تا
روز جمعه ادامه دارد.

آزادکار نوجوان در راه جهانی
اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران از دیروز برای آماده سازی حضور در
رقابتهای قهرمانی جهان آغاز میشود.این اردوی آمادگی تا  20تیر در کمپ
تیمهای ملی کشتی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی تهران دنبال میشود و
 14کشتی گیر زیر نظر مجید ترکان به مرور فن می پردازند که بیشترین کشتی
گیران دعوت شده از مازندران و تهران هستند .در بین نفرات دعوت شده امیر
محمد نوازی کشتی گیر خراسانی وزن  45کیلوگرم نیز حضور دارد .این آزادکار
تایبادی چندی پیش در مسابقات آسیایی کشتی آزاد زیر  ۱۷سال مقام دوم را
کسب کرد .رقابتهای کشتی نوجوانان قهرمانی جهان (زیر  ۱۷سال) هم طی
روزهای  ۳تا  ۹مرداد در شهر رم ایتالیا برگزار میشود که کشتی گیران ایرانی
شانس کسب مدال رنگارنگ را دارند.

کردند و ایــن حق ماست که به جهت
تضییع منافع باشگاه احقاق حق کنیم.
وی ادامه داد :تا به حال نشنیده بودیم
که بازیکنی به خاطر کادر فنی خاصی
بیایدوبگویدفالنیباشدهستیمونباشد
نیستیم و  ...اما در نهایت قرارداد داخلی
داشتیم و این را که فدراسیون چه حقی
برای ما قائل خواهد شد باید شکایت
کنیم تا ببینیم .البته که امسال همه
تیمها این مشکل را داشتند و بیشترین
بحث بازیکنان در بیشتر این اتفاقات
ایــن بــود که قیمت خــود را بــاال ببرند.
فدراسیون حتما باید راهکار پیدا و در
بحث فوتسال به طور جدی ورود کند.
مالک باشگاه چیپس کامل همچنین
از سرمربیگری محسن جنگی برای

فصل آینده به طــور رسمی خبر داد و
گفت :جنگی از مشاوران فنی باشگاه
بوده و چه سرمربی باشد و چه نباشد ،
عضوی از خانواده چیپس کامل است.
امــســال مــا میخواستیم از ظرفیت
بومی استفاده کنیم  ،اما هیچ کدام از
گزینههایی که سراغ شان رفتیم بحث
سرمربیگری را قبول نکردند و گفتند به
عنوان مشاور خواهند آمد که باز ما قبول
نکردیم .البته که مجید مرتضایی منتظر
خبر ما بود اما به جهت اولویت ما و قول
اولیهای که از بیغم گرفته بودیم قرار
شد منتظر خبر ما بماند که زمانبر شد
و در نهایت هم آقای بیغم سرمربیگری
ما را قبول نکرد و ما تصمیم گرفتیم که با
محسن جنگی جلو برویم.

تربت حیدریه قهرمان کاراته استان
کاراته کا از شهرستان های کاشمر ،گناباد ،زاوه و
رشتخوار پسازدوسالوقفهکروناییبهمیزبانیتربت
حیدریه برگزار شد .ورزشکاران در این مسابقات در
دو بخش کاتا و کومیته ویژه آقایان و بانوان به رقابت

رکــوردگــیــری از ورزشـــکـــاران بخش دوی رشته
ورزشــی دو و میدانی با هــدف انتخاب اعضای
تــیــم مــلــی کـــشـــورمـــان بـــه مــنــظــور شــرکــت
در ســـه رویـــــــداد بــــازیهــــای کــشــورهــای
اسالمی،مسابقات قهرمانی بــزرگ ســاالن
جهان(اورگان)۲۰۲۲و رقابتهای قهرمانی
جوانان جهان(کلمبیا)۲۰۲۲در دو بخش آقایان
و بانوان به میزبانی شهر گرگان برگزار شد .در این
رقابتها تکتم دستاربندان دونده خوب خراسانی
در رقابت ماده  ۸۰۰متر موفق شد با ثبت حد
نصاب۲:۰۹.۲۸رکورد ملی بانوان بزرگ سال
کشورمان را که با زم ــان ۲:۱۱.۵۰در اختیار
خــودش بــود بهبود ببخشد و همچنین سمیرا
خداترس دونده دیگر خراسانی نیز در رقابت ماده
۳۰۰۰متر با مانع با ثبت زمان  ۱۰:۴۵.۶۳رکورد ملی
کشورمان را که با زمان۱۰:۵۲.۷۳در اختیار خودش بود ارتقا داد.شایان
ذکر است این رکورد جدید ملی پس از منفی شدن آزمایش دوپینگ تکتم
دستاربندان ثبت نهایی خواهد شد .همچنین حدیثه رئوف در 1500متر
مقام دومی را کسب کرد و فائزه آشورپور نیز در  100متر با مانع در جایگاه
نخست ایستاد .در بخش آقایان نیز امیرحسین صفری از گناباد در ماده
 3000متر با مانع به مقام اولی دست یافت.

پرداختندکهدربخشآقایانتربتحیدریهباکسب۶۰
نشانطالدرجاینخست قرارگرفت،زاوهباچهارطال
بهمقامدومدستیافتوکاشمرباسهطالعنوانسومرا
کسبکرد.دربخشبانواننیز ۲۶۴کاراتهکادربخش

نمایندگان کمیته ملی پارالمپیک در مشهد
نمایندگان کمیته ملی پارالمپیک کشورمان از مجموعه ورزشی  15خرداد
بازدید کردند .دکتر محمد تابع دبیر اجرایی و علی اصغر هادیزاده مشاور رئیس
کمیته ملی پارالمپیک کشور با همراهی هادی رضایی با حضور در مجموعه
ورزشی  15خرداد با محمدرضا هراتی دبیر هیئت استان دیدار و گفت و گو
کردند .دکتر تابع در خالل این دیدار از امکانات مجموعه ورزشی  15خرداد
بازدید و پس از توضیحات هادی رضایی و محمدرضا هراتی آمادگی کمیته ملی
پارالمپیک را جهت بهبود تجهیزات ورزشی هیئت اعالم کرد .این نشست به
منظور هماهنگی های الزم جهت میزبانی شهر مشهد از مدال آوران پرافتخار
پارالمپیک سئول تا توکیو که همزمان با دهه والیت برگزار می شود،انجام شد.
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ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

کومیتهو ۵۰کاتارویتاتامیرفتندکهدراینبخشهم
تیممیزبانبا ۸۹نشانطالبرسکویقهرمانیایستاد،
زاوهبا ۲۶طالنایبقهرمانشدوگنابادبا ۸طالجایگاه
سومیجامخورشیدهشتمرابهخوداختصاصداد.
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