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عضو کمیته استیناف صدور مجوز حرفهای :

دارنده  ۲مدال طالی تیراندازی بازیهای پارالمپیک:

راهبرد زندگی ورزشیام بر محور قهرمانی است
دارنــده  ۲مــدال طــای
تیرانــدازی بــازی هــای
پارالمپیــک ریــو ۲۰۱۶
مــی گویــد :بــرای
افتخارآفرینــی در میادیــن
بیــن المللــی و پاراالمپیــک
انگیــزه دارم و ایــن موجــب میشــود تــا مســابقات برایــم
جذابیــت داشــته باشــد« .ســاره جوانمــردی» کــه در
بازیهــای پاراآســیایی  ۲۰۱۸جاکارتــا پرچمــدار کاروان
ایــران بــود روز پنجشــنبه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار ایرنــا
اظهــار داشــت :ســومین دوره اردوی آمادهســازی تیــم ملــی
تیرانــدازی ایــران (ســیزدهم شــهریور) بــه پایــان رســید .ایــن
اردو بــرای حضــور هــر چــه بهتــر در رقابتهــای قهرمانــی
جهــان ایــن رشــته بــود کــه مهرمــاه در کشــور اســترالیا
برگــزار میشــود.
او بــا اشــاره بــه اهمیــت تورنمنــت اســترالیا عنــوان کــرد:
ایــن دوره از مســابقات یکــی از مهمتریــن مراحــل گزینشــی
پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو بــه شــمار م ـیرود کــه تیرانــدازان
مختلــف ســعی دارنــد بهتریــن نتایــج را در آن کســب کننــد.
از بیــن ملــی پوشــان پاراتیرانــدازی ایــران تنهــا «رقیــه
شــجاعی» موفــق بــه کســب ســهمیه نشــده کــه امیدواریــم
در مســابقات اســترالیا آخریــن ســهمیه ایــران را کســب کنــد.
وی دربــاره شــرایط خــود در ایــن مســابقات گفــت :مــن
ســهمیه پارالمپیــک  ۲۰۲۰را پیــش از ایــن کســب کــردم و
رقابتهــای اســترالیا میتوانــد دیدارهــای تدارکاتــی ویــژهای
بــرای حضــور مقتدرانــه در توکیــو باشــد.
دارنــده  ۲مــدال طــای پارالمپیــک  ۲۰۱۶ریــو تصریــح کــرد:
تاکنــون ســه مــدال پارالمپیکــی ( ۲طــا در ریــو و یــک برنــز
در لنــدن) کســب کــردهام امــا ایــن موفقیتهــا موجــب نشــده
تــا انگیــزهام را بــرای رقابــت از دســت بدهــم .رقابــت همیشــه
بــرای مــن هیجــان انگیــز اســت و نهایــت تالشــم را دارم تــا
بهتریــن نتیجــه ثبــت کنــم .البتــه در تیرانــدازی نتیجهگیــری
بــه لحظههــا بســتگی دارد و ممکــن اســت بــه خاطــر چنــد
صــدم ثانیــه تیرانــداز را از مــدال محــروم کنــد.
دارنــده چهــار مــدال طــای بازیهــای پاراآســیای در ادامــه
افــزود :یکــی از مشــکالتی کــه تمامــی ورزشــکاران بــه ویــژه
ورزشــکاران پارالمپیکــی بــا آن دســت بــه گریباننــد مشــکالت
اقتصــادی اســت .مشــکالتی کــه موجــب شــده تــا رونــد اردوهــا
و تمرینــات را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .کمیتــه ملــی پارالمپیــک
و فدراســیون ورزشهــای جانبــازان و معلولیــن در ایــن زمینــه
تالشهــای زیــادی کردهانــد تــا مشــکالت برطــرف شــود.

آمادگی باالی وزنهبرداران معلول
برای تکرار قهرمانی در پارالمپیک
رییــس انجمــن وزنهبــرداری معلــوالن بــا بیــان ایــن کــه تیــم
اعزامــی بــه پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو در جهانــی قزاقســتان
نهایــی شــد ،گفــت :هدفگــذاری بــر ایــن اســت کــه در توکیــو
دوبــاره روی ســکوی قهرمانــی قــرار بگیریــم.
بابــک محمــدی در گفــت وگــو بــا ایســنا ،در ارزیابــی از تیــم
وزنهبــرداری معلــوالن افــزود :بعــد از ایــن کــه ترکیــب نهایــی
تیــم اعزامــی بــه پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو در جهانــی قزاقســتان
نهایــی شــد هدفگــذاری بــر ایــن اســت کــه بــا برپایــی
اردوهــای منظــم تیــم را بــرای پارالمپیــک  ۲۰۲۰توکیــو آمــاده
کنیــم .بــه همیــن خاطــر بعــد از بازگشــت از قزاقســتان بالفاصلــه
اردوی تیــم ملــی را برگــزار کردیــم تــا وقف ـهای در آمادهســازی
تیــم ایجــاد نشــود .وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا بعــد
از قزاقســتان تورنمنــت دیگــری بــرای تیــم پیشبینــی شــده
اســت یــا خیــر؟ گفــت :فعــا تــا پایــان ســال بــه جــز برگــزاری
مســابقات قهرمانــی کشــور در دی مــاه و  ۴مرحلــه اردوی
آمادهســازی ،برنام ـهای بــرای اعــزام تیــم بــه مســابقات بــرون
مــرزی نداریــم .البتــه چنــد تورنمنــت بــرون مــرزی پیشبینــی
شــده کــه اعــزام تیــم بــه یکــی از ایــن تورنمنتهــا بســتگی بــه
صالحدیــد کمیتــه ملــی پارالمپیــک دارد.

تهدید فدراسیون فوتبال به صادر نکردن مجوز حرفهای استقالل و پرسپولیس

عضــو کمیتــه اســتیناف صــدور مجــوز حرفــهای میگویــد
بــه علــت وجــود مشــکالت مالیاتــی ،هنــوز اعضــای هیــات
مدیــره و مدیرعامــل اســتقالل و پرســپولیس بــه ســازمان
ثبــت شــرکتها معرفــی نشــدهاند.
کاظــم اولیایــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،بــا اشــاره بــه مشــکل
حقوقــی باشــگاههای اســتقالل و پرســپولیس گفــت :مشــکلی
حقوقــی ایــن تیمهــا فراتــر از مشــکل مالــی اســت و بایــد
آن را بــه طــور جــدی دنبــال کــرد .اگــر بحــث حقوقــی بــه
درســتی انجــام شــود ،بحــث مالــی تیمهــا هــم قابــل حــل
شــدن اســت .باشــگاههای مــا از نظــر حقوقــی ،تعریــف
واقعــی ندارنــد و ایــن موضــوع گرفتــاری بیشــتری اســت.
وی ادامــه داد :مجمــع و هیــات مدیــره باشــگاهها موظــف
هســتند دربــاره وضعیــت حقوقــی اقــدام کننــد .وضعیــت
حقوقــی ایــن تیمهــا چنــد ســال قبــل انجــام شــده و بــه

علــت وجــود مشــکالت مالیاتــی ،هیــات مدیــره و مدیرعامــل
فعلــی در ســازمان ثبــت شــرکتها معرفــی نشــدهاند.
عضــو کمیتــه اســتیناف صــدور مجــوز حرف ـهای فدراســیون
فوتبــال خاطرنشــان کــرد :وزارتخانــه بــه عنــوان مجمــع
و اعضــای هیــات مدیــره بــه عنــوان مســئول بایــد تعریــف
حقوقــی را حــل کننــد .بــه خاطــر بــه روز نشــدن وضعیــت
باشــگاهها در ســازمان ثبــت شــرکتها ،افــراد دیگــری بــه
جــای مســئوالن حقوقــی ایــن باشــگاهها ممنــوع الخــروج
شــده و حســابهای بانکیآنهــا بســته شــده اســت.
اولیایــی بــا بیــان اینکــه امضــای قراردادهــا و مــدارک رســمی
ایــن باشــگاهها توســط کســانی انجــام میشــود کــه در
قانــون بــه رســمیت شــناخته نشــدهاند ،گفــت :ایــن مســائل
بــه عهــده کســی اســت کــه در ســازمان ثبــت شــرکتها بــه
عنــوان مدیرعامــل و اعضــای هیــات مدیــره معرفــی شــدند .در
حــال حاضــر گرشاســبی بــه عنــوان مدیرعامــل پرســپولیس
در ســازمان ثبــت شــرکتها معرفــی شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کمیتههــای صــدور مجــوز حرفـهای
هماننــد دورههــای گذشــته بــا تیمهــا و باشــگاهها مماشــات

نخواهنــد کــرد ،افــزود :اگــر مــا هــم الپوشــانی کنیــم ،ایــن
موضــوع ماننــد ســرطان باقــی میمانــد و بــه قانقاریــا تبدیــل
میشــود .چــرا بایــد گرشاســبی مدیرعامــل پرســپولیس
باشــد؟ نــه تنهــا اســتقالل و پرســپولیس بلکــه در لیــگ یــک
و دو هــم وضعیــت بــه همیــن منــوال اســت.
عضــو کمیتــه اســتیناف صــدور مجــوز حرف ـهای فدراســیون
فوتبــال خاطرنشــان کــرد :اکنــون گرشاســبی ممنــوع الخــروج
شــده و حســابهایش را توقیــف کردنــد .او چنــد روز قبــل
ایــن موضــوع را در جلســه کمیتــه بــدوی اعــام کــرد .چــون
تیمهــا مشــکل مالیاتــی دارنــد و بــرای تغییــر نــام مدیرعامــل
و اعضــای هیــات مدیــره بایــد تســویه حســاب صــورت گیــرد،
بــه ســمت ایــن موضــوع نمیرونــد .تــا وقتــی کــه مریضــی
را نشناســیم و درمــان قطعــی نکنیــم ،مشــکل درســت
نمیشــود .اولیایــی در واکنــش بــه ایــن ســوال کــه بــا ثبــت
تغییــرات اعضــای هیــات مدیــره تیمهــا ،مدیــران در قبــال
بدهیهــای بعــد از خــود پاســخگو خواهنــد بــود ،گفــت :در
ایــن شــرایط مدیــران بیشــتر بــه فکــر میشــوند و مدیــری
کــه مســئولیت میپذیــرد ،میدانــد چــه کاری میکنــد.

وزیر ورزش و جوانان در نشست با پیشکسوتان و مدیرعامل باشگاه استقالل :

نتایج دو هفته نخست نمیتواند مالک عملکرد مربی و باشگاه استقالل باشد
وزیــر ورزش و جوانــان گفــت :وقــت آن رســیده کــه آکادمــی
هــای باشــگاه هــای پرســپولیس و اســتقالل بــا برنامــه ریــزی
بلندمــدت  ،بازیکــن بــا اســتعداد را شناســایی و پــرورش داده
و نیازهــای خــود را تامیــن نماینــد.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از وزارت ورزش و جوانــان،
مســعود ســلطانی فــر در نشســت بــا پیشکســوتان و مدیرعامل
باشــگاه اســتقالل کــه در وزارت ورزش و جوانــان برگــزار شــد
 ،جایــگاه پیشکســوتان باشــگاه اســتقالل و نقــش آفرینــی
هــای آنهــا در افتخــارات ایــن باشــگاه را مــورد احتــرام مــردم
و هــواداران پرشــمار ایــن باشــگاه دانســت و هــدف از ایــن
نشســت را همدلــی و هــم افزایــی بــه منظــور کمــک بــه ایــن
باشــگاه پرطرفــدار عنــوان کــرد.
وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکــه نمــی تــوان نتایــج دو
هفتــه ابتدائــی لیــگ برتــر را مــاک قضــاوت عملکــرد باشــگاه
و ســرمربی عنــوان کــرد ،افــزود  :در فوتبــال همیشــه فــراز و

نشــیب وجــود داشــته و حضــور یــک ســرمربی جــوان و بــا
رزومــه ای مناســب مــی توانــد مایــه امیــدواری ایــن باشــگاه
باشــد .ســلطانی فــر در بخــش دیگــری از ســخنانش اهمیــت
فعالیــت هــای آکادمــی هــای فوتبــال در باشــگاه هــای
پرســپولیس و اســتقالل را مــورد توجــه قــرار داد و تصریــح
کــرد :اگــر در هــر عرصــه ای از زندگــی در صــدد کســب
نتیجــه خــوب باشــیم ،بایــد خــوب بکاریــم تــا بــه خوبــی هــم
برداشــت کنیــم بنابرایــن در فوتبــال هــم وقــت آن رســیده
کــه پرســپولیس و اســتقالل بــا برنامــه ریــزی بلندمــدت
و علمــی ،شــرایط را بــرای ایجــاد و پــرورش اســتعدادهای
فوتبالــی فراهــم آورنــد تــا بتواننــد از دســترنج خــود  ،بــه
منظــور موفقیــت بهــره بگیرنــد.
وزیــر ورزش و جوانــان در ادامــه ایــن بحــث ،فوتبــال هلنــد را
مــورد توجــه قــرار داد و خاطرنشــان کــرد :فوتبــال هلنــد در
دهــه هفتــاد بــا اســتفان کواکــس و آژاکــس و برخــورداری

از بازیکنــان بــزرگ ســه دوره قهرمــان اروپــا شــدند و در دو
جــام جهانــی  ١٩٧٤و  ١٩٧٨هــم بــه فینــال راه پیــدا کردنــد
و هلنــد بــا تکیــه بــر برنامــه ریــزی مــدون و بــا توجــه بــه
فعالیــت علمــی مدرســه فوتبــال آژاکــس همچنــان یکــی از
قــدرت هــای اروپــا و جهــان اســت و همیشــه دارای پشــتوانه
قــوی هســتند .ســلطانی فــر ،فوتبــال آلمــان و برخــورداری
از شــش رده مختلــف لیــگ را هــم مــورد توجــه قــرار داد
و تصریــح کــرد :شــاکله اصلــی بوندســلیگا هــم بازیکنــان
آلمانــی هســتند و ســازمان و تشــکیالت بســیار خوبــی در
ایــن زمینــه دارنــد .چــرا چــون در مقاطــع ســنی مختلــف
اســتعدادیابی کــرده و آنــان را آمــوزش مــی دهنــد تــا بــرای
تیــم اصلــی آمــاده شــوند.

سرمربی تیم ملی ووشو بانوان:

کاپیتان تیم ملی بسکتبال :

میتوانیم  ۳طالی جهانی را تکرار کنیم

امیدوارم پایان جام جهانی برایمان خوب باشد

ســرمربی تیــم ملــی ووشــو بانــوان در بخــش
ســاندا گفــت :باتوجــه بــه شــرایط خــوب
حاکــم بــر تیــم ملــی ،مــی توانیــم هماننــد
گذشــته از ســه ســهمیه خــود در رقابــت های
جهانــی ســه مــدال طــا کســب کنیــم.
راضیــه طهماســبیفر در حاشــیه برپایــی
اردوی تیــم ملــی ووشــو بانــوان در
کرمانشــاه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار
ایســنا ،از آمادگــی خــوب بانــوان ســانداکار
بــرای حضــور در رقابــت هــای جهانــی
شــانگهای چیــن خبــر داد و اظهــار کــرد:
تاکنــون دو مرحلــه از اردوی آمادگــی تیــم
ملــی را پشــت سرگذاشــتهایم و ســومین
مرحلــه اردو نیــز از  ۹شــهریور در کرمانشــاه
آغــاز شــده و تــا هیجدهــم ایــن مــاه ادامــه
خواهــد داشــت .وی بــا بیــان اینکــه تــا
پیــش از اعــزام بــه مســابقات جهانــی دو
مرحلــه دیگــر اردو پیــش رو داریــم ،عنــوان
کــرد :اردوی چهــارم نیــز از  ۲۲شــهریور تــا
هشــتم مهــر بــه میزبانــی کرمانشــاه خواهــد
بــود و پــس از آن پنجمیــن و آخریــن
مرحلــه اردو را در تهــران برگــزار میکنیــم.

ســرمربی تیــم ملــی ووشــو بانــوان ســاندا
اضافــه کــرد :ســه بانــوی ســانداکار تیــم
ملــی ووشــو روز  ۲۴مهــر بــرای حضــور در
مســابقات جهانــی  ۲۰۱۹عــازم شــانگهای
چیــن خواهنــد شــد .وی بابیــان اینکــه
بانــوان ســانداکار تیــم ملــی ووشــو تــا ایــن
مرحلــه اردوهــا و تمرینــات خوبــی داشــته
انــد ،افــزود :باتوجــه بــه اینکــه در دوره
هــای گذشــته از ســه ســهمیه خــود ســه
مــدال طــا کســب کردیــم ،بــرای همیــن
در ایــن دوره هــم انتظــار ایــن اســت کــه
ایــن قهرمانــی هــا را تکــرار کنیــم.
طهماســبی فــر تاکیــد کــرد :باشــرایط
فعلــی حاکــم بــر اردوی تیــم ملــی و
آمادگــی بازیکنــان مــی توانیــم ســه طــای
جهانــی خــود را در ســاندای بانــوان تکــرار
کنیــم .وی یادآورشــد :البتــه بــرای رســیدن
بــه ایــن هــدف رقیبــان سرســختی از
کشــورهای آســیای شــرقی همچــون
چیــن ،فیلیپیــن ،ویتنــام ،مالــزی و ...داریــم
کــه راه را دشــوار مــی کنــد ،امــا دســت
یافتنــی اســت.

کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال دربــاره
رقابتهــای تیــم ملــی در جامجهانــی
گفــت :شــروع جــام بــرای مــا خــوب نبــود
امــا امیــدوارم پایانــش خــوب شــود و
ســهمیه المپیــک بگیریــم.
« صمــد نیکخــواه بهرامــی » قبــل از
دیــدار تیــم ملــی بســکتبال برابــر آنگــوال
اظهــار داشــت :تیــم ملــی متاســفانه دیــدار
نخســت بــا پورتوریکــو را بــا شکســت پشــت
ســر گذاشــت و ایــن موضــوع خیلــی اتفــاق
بــدی بــود امــا خوشــبختانه هیــچ تیــم
آســیایی بــه جمــع  ۱۶تیــم نرســید و
ایــران هنــوز شــانس کســب ســهمیه دارد
و امیــدوارم بتوانیــم در دیدارهــای بعــدی
بــا اختــاف خــوب برنــده شــویم و ســهمیه
بگیریــم .کاپیتــان تیــم ملــی بســکتبال
افــزود :میــدان جهانــی ســخت اســت و
همــه تیمهــا بــا آمادگــی زیــاد وارد چیــن
شــدهاند ،چــرا کــه همــه بــه دنبــال کســب
ســهمیه هســتند .وی ادامــه داد :در مجمــوع
غیــر از دیــدار بــا تونــس عملکــرد خوبــی در
مرحلــه گروهــی داشــتیم و انــرژی مثبتــی

کــه بــه مــا داده شــد نشــان میدهــد کــه
از عملکــرد مــا راضــی هســتند.
نیکخــوا ه بهرامــی همچنیــن گفــت:
کشــورهای بــزرگ جهــان آمدهانــد کــه
ســهمیه بگیرنــد و کار واقعــا ســخت
اســت .ایــن نکتــه را هــم فرامــوش نکنیــم
کــه خیلــی از کشــورها حتــی ســهمیه
جامجهانــی را هــم نگرفتهانــد.
کاپیتــان تیــم ملــی تاکیــد کــرد :تــاش مــا
ایــن بــود که بــه مرحلــه دوم صعــود کنیم و
ســهمیه المپیــک بگیریــم .هــدف اول کــه از
دســت رفــت امــا هنــوز میتوانیــم المپیکــی
شــویم و شــاید شــروع خــوب نبــود امــا
پایــان خوبــی برایمــان رقــم بخــورد.
وی دربــاره دیــدار بــا اســپانیا نیــز تصریــح
کــرد :دیــدار بــا اســپانیا قابــل قبــول بــود و
خیلــی خــوب بــازی کردیــم .بعــد از بــازی
بــد برابــر تونــس برابــر اســپانیا خــوب بودیم.
البتــه مــن زمانــی راضــی میشــوم کــه
برنــده باشــیم امــا اســپانیا تیمــی مطــرح
در دنیــا اســت و توانســتیم عملکــرد خوبــی
داشــته باشــیم.

