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معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت 
که تعویض چمن مصنوعی ورزشگاه شهید وطنی در راستای 
کیفیت بخشی به دیدارهای خانگی تیم نساجی نماینده استان 

در لیگ برتر در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.
حسین حسن نژاد افزود : در شرایط فعلی کارهای کارشناسی 
اجرای طرح تعویض زمین چمن مصنوعی  برای چگونگی 
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر انجام شده است و با انتخاب 

پیمانکار عملیات اجرایی آن بزودی شروع می شود.
وی گفت : اجرای این پروژه از لحاظ مالی با مصوبه سفر 
استانی معاون رییس جمهوری و رییس برنامه و بودجه کشور 
و پیگیری استاندار مازندران  مشکلی ندارد و تاخیر در اجرای 
آن به دلیل کارکارشناسی و فنی برای اجرای دقیق این پروژه 

بوده است.
مختلف  نظرات   : داد  توضیح  مازندران  استاندار  معاون 
کارشناسی برای چگونگی اجرای طرح تعویض چمن مصنوعی 
شامل  کاشت چمن طبیعی در خارج از ورزشگاه و سپس انتقال 
به زمین و یا  همزمان کاشت چمن در داخل زمین مطرح 
شد و حتی برخی اختالف نظر کارشناسی از لحاظ فنی برای 
پاسخگو نبودن چمن طبیعی به دلیل شرایط آب و هوایی نیز از 

سوی کارشناسان مطرح شده است.
حسن نژاد اظهارداشت :  پس از بحث های طوالنی نظرات 
کارشناسی سه جانبه دریافت شد که نتیجه و تصمیم نهایی 
اجرای طرح تعویض چمن مصنوعی بود و بر همین اساس 
پیمانکارانی نیز شناسایی شدند و قطعا پیمانکار دارای تجربه 

که بتواند این پروژه را با رعایت مسایل فنی با سرعت نیز انجام 
دهد، انتخاب می شود.

وی افزود : احتمال قطعی این است که با اجرای این طرح و 
همزمانی آن با شروع رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه 
های ایران ، نساجی قادر نخواهد بود تعدادی از بازی های 
خانگی خود را در این ورزشگاه خانگی خودش انجام دهد که 
باید در این زمینه مدیران این باشگاه با هماهنگی استانی ، 
دیدارها را در یکی از ورزشگاههای شهرهای مجاور برگزار 

کنند.
با طرح  که همزمان  این  اعالم  با  مازندران  استاندار  معاون 
تعویض ورزشگاه شهید وطنی، ساخت سکوی ضلع غربی 
ورزشگاه هم برای افزایش ظرفیت در دست اجرا قرار گرفت 
: تمام فعالیت های عمرانی چند سال اخیر در این  ، گفت 
و  نساجی  خونگرم  هواداران  رضایت  کسب  برای  ورزشگاه 
ساخت ورزشگاهی در شان و جایگاه این تیم به عنوان نماینده 

مردم این خطه شمال کشور است.
وی افزود : این پروژه با نظارت عالیه معاونت عمرانی استانداری 
و اداره کل ورزش و جوانان استان اجرایی می شود، ضمن این 
که در داخل شهرستان نیز فرماندار و اداره ورزش و جوانان نیز 

کارها را پیگیری خواهند کرد.
حسن نژاد گفت : طرح تعویض زمین ورزشگاه شهید وطنی 
و ساخت سکوی باقی مانده آن به یک دغدغه استانی تبدیل 
شد به گونه ای که تمام مسووالن مرتبط از جمله مدیریت 
ارشد استانی به طور مداوم آن را پیگیری می کنند تا به نتیجه 

قطعی برسد.
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر که محل دیدار خانگی تیم 
نساجی قائمشهر است ، بیش از ۱۰ هزار تماشاچی ظرفیت 
ریالی  میلیارد   ۲۳۰ اعتبار  با   ۹۷ سال  ورزشگاه  این  دارد. 
اختصاصی از سوی دولت با نصب چمن مصنوعی ، مرمت 
سکوی تماشاگران ، رختکن، جایگاه خبرنگاران و روشنایی 

داخل ورزشگاه بازسازی شد.
تعویض چمن مصنوعی ورزشگاه شهید وطنی پس از آن در 
دستور کار قرار گرفت که طی دو فصل برگزاری رقابت های 
لیگ برتر اغلب سرمربیان تیم های مهمان از وضعیت آن 
انتقاد کرده و خواستار کاشت چمن طبیعی در ورزشگاه شدند.

استاندار مازندران مرداد ماه امسال معاون رییس جمهوری و 
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور را در سفرش به مازندران 
به ورزشگاه وطنی برد و محمدباقر نوبخت هم برای تعویض 

چمن مجموعه اعتبار تخصیص داد.
پیش بینی می شود برای تعویض چمن مصنوعی و ساخت 
ظرفیت  تواند  می  که  وطنی  شهید  ورزشگاه  غربی  ضلع 
افزایش دهد حدود چهار  نفر دیگر  تا سه هزار  را  ورزشگاه 

میلیارد تومان اعتبار هزینه شود.
نساجی قائمشهر تنها نماینده استان مازندران در رقابت های 
لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران است که در سال ۹۷ از 
لیگ یک به باالترین سطح فوتبالی ایران صعود کرد و استان 
مازندران را پس از ۱۳ دوری از این رقابت ها در لیگ برتر 

تیمدار کرد.

تعویض چمن ورزشگاه شهید وطنی در مرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد

رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولین 
با تاکید بر این موضوع که اگر شرایط برای 
انجام انتخابی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهر 
ماه مساعد باشد، مسابقات را برگزار خواهیم 

کرد.
برگزاری  خصوص  در  اهلل کرمی  رقیه 
و  جانبازان  تیراندازی  ملی  تیم  انتخابی 
معلولین، اظهار داشت: طبق برنامه ریزی 
که داشتیم به مناسبت هفته تربیت بدنی 
پاراتیراندازی  ملی  تیم  انتخابی  مسابقات 
مدت ها  از  بعد  کرد.  خواهیم  برگزار  را 
که اردو و مسابقه ای برگزار نکردیم، این 
رقابتها یکی از انتخابی های تیم ملی است. 
و  تفنگ  بخش  دو  در  شرکت کنندگان 
پروتکل های  رعایت  طبق  بادی  تپانچه 
خواهند  رقابت  به  یکدیگر  با  بهداشتی 
پرداخت. اگر شرایط به منظور برگزاری این 
انتخابی در تهران مساعد باشد و سالمتی 

ورزشکاران به خطر نیفتد در روزهای ۲۹  
و ۳۰ مهر ماه مسابقات برگزار خواهد شد.

باید  مسابقه  از  قبل  روز  دو  افزود:  وی 
بدهند   PCR تست  شرکت کنندگان 
به  بیاورند.  ما  برای  را  منفی  جواب  و 

اینکه مسابقات طبق پروتکل های  خاطر 
بهداشتی برگزار شود، تعداد محدودی را که 
جز نفرات برتر مسابقات سال قبل بودند به 

این انتخابی دعوت کردیم.   
رئیس انجمن تیراندازی جانبازان و معلولین 

در مورد برنامه های آینده این انجمن هم 
عنوان کرد: در این وضعیت کرونایی یک 
مسابقات،  که  داریم  برنامه ریزی   سری 
کنیم.در  برگزار  را  اردوها  و  کالس ها 
را  برنامه های  نیز  جهانی  کمیته  ضمن 
اعالم می کند باید این کارها انجام شود. 
خواهیم  انجمن   در  داخلی  برنامه های 
داشت که امکان دارد به صورت مجازی 
باید  جدید،  شرایط  به  توجه  با  باشد. 
اردو  آموزش،  زمینه های  در  کارهای مان 
و مسابقات را طوری انجام بدهیم که از 
خصوص  در  نمانیم.اهلل کرمی  عقب  دنیا 
برگزاری اردوهای تیم ملی پاراتیراندازی، 
به  هم  برنامه ریزی  ساخت:  خاطرنشان 
داریم که  تیم ملی  اردوی  برپایی  منظور 
قرار است در آبان ماه برگزار شود. اگر با 
برگزاری این اردو موافقت شود، سعی داریم 

این برنامه را هم اجرایی کنیم.

رئیس انجمن پاراتیراندازی: 

تاریخ سازی عبداهلل موحد و کشتی شرایط مساعد باشد، مسابقات انتخابی را برگزار خواهیم کرد
آزاد ایران از نگاه اتحادیه جهانی کشتی

تیم ملی کشتی آزاد ایران به عنوان اولین تیم آسیایی قهرمان جهان 
و عبداهلل موحد نابغه کشتی دنیا با ۵ طالی جهان به عنوان تاریخ ساز 
کشتی آزاد جهان معرفی شدند.اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی با 
عنوان" لحظات تاریخی در رقابت های جهانی کشتی آزاد" اقدام به 
انتشار کشتی گیران و تیم های صاحب رکورد پرداخت که در این میان 
نام تیم ملی کشتی آزاد ایران به عنوان اولین تیم آسیایی قهرمان جهان 
در سال ۱۹۶۱ و عبداهلل موحد نابغه کشتی جهان با ۵ مدال طالی 
جهان به چشم می خورد.در ادامه لحظات تاریخی کشتی آزاد جهان از 

نگاه اتحادیه جهانی کشتی آمده است:
سال ۱۹۵۱: تیم ملی کشتی آزاد ترکیه برنده ۶ طال در ۸ وزن رقابت 
های قهرمانی جهان ۱۹۵۱ در فنالند    سال ۱۹۶۱: تیم ملی کشتی 
آزاد ایران اولین تیم آسیایی که در جریان رقابت های جهانی ۱۹۶۱ 
یوکوهاما بر سکوی نخست جهان ایستاد.)ایران با ۵ طالی ابراهیم 
سیف پور، محمدعلی صنعتکاران، امامعلی حبیبی، منصور مهدی زاده 
و غالمرضا تختی، نقره نصراهلل سلطانی نژاد و برنز حمید توکل باالتر 
از شوروی و ترکیه بر سکوی نخست جهان ایستاد(سال ۱۹۶۷: علی 
علیف از شوروی سابق که موفق به کسب ۵ مدال طالی کشتی آزاد 
جهان در رقابت های جهانی ۱۹۵۹، ۱۹۶۱، ۱۹۶۲، ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ 
شد.)در سال ۱۹۹۵ در ۵۷ سالگی درگذشت(سال ۱۹۶۷: کسب ۱۹ 
عنوان قهرمانی اتحاد جماهیر شوروی در رقابت های جهانی کشتی 
آزاد     سال ۱۹۷۰: عبداهلل موحد از ایران به عنوان اولین کشتی گیر  
بدون شکست در رقابت های جهانی از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۰ و اولین 

کشتی گیر قاره آسیا که به ۵ مدال طالی جهان رسید.
سال ۱۹۷۱: الکساندر مدوید از شوروی سابق برنده هفتمین مدال طالی 
جهان   سال  ۱۹۷۵: زوگین اویدوف به عنوان اولین و تنها کشتی گیر 
مغول که در دو سال متوالی)۱۹۷۴و ۱۹۷۵( به عنوان قهرمانی جهان 
با  اولین کوبایی که  رسید.    سال ۱۹۸۵: رائول فونسکا به عنوان 
شکست دیوید شولتز آمریکایی در رقابت های جهانی ۱۹۸۵ به عنوان 
قهرمانی جهان رسید.   سال ۱۹۸۷: سرگئی بالگالزوف روس برنده 
ششمین مدال طالی جهان    سال ۱۹۹۲: جان اسمیت آمریکایی به 

چهارمین مدال طالی جهان رسید.
سال۱۹۹۳: آمریکا اولین تیم قهرمان پان آمریکن   سال ۱۹۹۵: والنتین 
یوردانوف از بلغارستان اولین کشتی گیر آزادکار که به دهمین مدال خود 
در رقابت های قهرمانی جهان رسید) ۷ طال، دو نقره و یک برنز(   سال 
۱۹۹۹: دنیل ایگالی اولین کشتی گیر کانادا که در رقابت های جهانی 
۱۹۹۹ آنکارا با شکست لینکلن مک ایلراوی از آمریکا به مدال طالی 
جهان رسید.  سال ۲۰۰۳: عارف عبداهلل اف به عنوان اولین کشتی گیر 
آزادکار آذربایجان که با شکست میگوئل کوبایی به قهرمانی جهان 
رسید.سال ۲۰۰۵: بوایسار سایتیف نابغه روس کشتی جهان به ششمین 
مدال طالی جهان رسید.سال ۲۰۱۰: سوشیل کومار به عنوان اولین 
کشتی گیر هند که به مدال طالی ۲۰۱۰ جهان در مسکو رسید.سال 
۲۰۱۱: جردن باروز آمریکایی به چهارمین مدال طالی جهان رسید.   
سال ۲۰۱۱: بسیک کودوخوف روس به چهارمین مدال طالی جهان 
اثر سانحه  بر  بعد در سال ۲۰۱۳ در ۲۷ سالگی  او دو سال  رسید) 
رانندگی درگذشت(سال ۲۰۱۸: تاکوتو اوتوگورو جوان ترین کشتی گیر 

ژاپن که به مدال طالی کشتی آزاد جهان رسید.

با اعالم کنفدراسیون 
فوتبال آسیا رقابت های 

قهرمانی آسیا یک سال به 
تعویق افتاد

با توجه به شیوع ویروس کرونا در  به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، 
قاره آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا با در نظر گرفتن شرایط فعلی تصمیم گرفت 
رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ که قرار بود در کشور کویت برگزار شود 

را لغو کرد.
بنا بر این رقابت های این دوره از رقابت ها در سال ۲۰۲۱ برگزار می شود. همچنین 
کشور چین نیز از میزبانی رقابت های قهرمانی زیر ۲۳ ساله های آسیا که قرار بود 
در سال ۲۰۲۲ برگزار شود انصراف داد و کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است دوباره 

میزبان را انتخاب کند. 

پیشکسوت آبی پوشان با مثبت ارزیابی کردن نشست با 
نمایندگان مجلس و معاونین وزیر ورزش گفت: از این به 
بعد مطالبات ما از مجلس است نه از وزیر.هادی طباطبایی 
اظهار داشت: وقتی کار به مجلس رسیده یعنی انتظار االن 
بسیار باالست. من به نمایندگان مجلس هم گفتم گرچه 
دیر ورود کردید، اما باز هم جای خوشحالی دارد که به 
این موضوع ورود کردید. وزارت ورزش هم حاال می بیند 
یک نهاد باالدستی آمد باالی سرش که بر نوع رفتار و 
مدیریتی اش نظارت دارد.وی افزود: حال که مجلس به 
بحث استقالل و دغدغه های هوادارانش ورود کرد انتظار 
داریم اتفاقات خوبی بیفتد. مجلس باید از ابزارهای خودش 
مثل تذکر، طرح سئوال و حتی استیضاح استفاده کند تا 
مشخص شود چه اتفاقی افتاده که دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس که تحت نظر وزارت ورزش هستند از نظر مالی 
در شرایط بحرانی قرار دارند.ملی پوش سابق کشورمان 
گفت: بحث مفصلی در خصوص استقالل مطرح شد و 
سئواالت ما از طریق نمایندگان مجلس از معاونین وزیر 
مطرح شد که هیچ پاسخ قانع کننده ای وجود نداشت. 
متاسفانه آقایان قصد داشتند با طرح بحث های انحرافی 
جلسه را از مسیر خودش منحرف کنند و بحث را به جایی 
بردند که احساس کردیم به شعور ما توهین می شود. طرح 
بحث های زیر ساخت در ورزش که وظیفه ذاتی وزارت 
ورزش است در این جلسه اصالً درست نبود.طباطبایی 
گفت: در یک جمله می گویم ماحصل جلسه مشخص 
کرد وزارت ورزش هیچ برنامه مشخصی برای استقالل 
ندارد. آنها خیلی هم از عملکردشان در این باشگاه رضایت 
داشتند و به تصور خودشان بهترین عملکرد را داشتند. 
و  باشگاه کامل است  را شکر هیات مدیره  گفتند خدا 
سرپرست مدیرعاملی هم دارد. اما سئوال ما این است که 
مکانیزم انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل چیست 
و چرا باشگاه در سال های اخیر اینقدر بی ثبات بوده است.

پیشکسوت آبی پوشان بیان داشت: استقالل باشگاه بزرگی 
است و کار آن باید به دست انسان های متخصص و بزرگ 
سپرده شود که در اندازه همین باشگاه باشند. وقتی کار 
به آدم های غیر متخصص سپرده می شود نتیجه همین 
می شود که االن می بینیم.دروازه بان پیشین آبی پوشان 
خاطرنشان ساخت: حاال که مجلس به این بحث ورود کرده 
اهمیت باالی آن مشخص شده است و از حاال به بعد انتظار 
ما تنها از مجلس است. ما دیگر از وزارت ورزش انتظاری 
نداریم چون اگر قرار بود کاری انجام دهند تا حاال انجام 

داده بودند. 

طباطبایی:
مطالبات برای استقالل از این به بعد از 

مجلس است نه از وزارت ورزش

به دنبال تغییرات رخ داده در فدراسیون 
اعضا  از  نفر  ده ها  وزنه برداری  جهانی 

خواستار برگزاری انتخابات شدند.
اعضای هیات اجرایی فدراسیون جهانی 
وزنه برداری )IWF( اورسال پاپاندریا را 
برگزاری جلسه به صورت  با  برکنار و 
مجازی یک مقام تایلندی را به عنوان 
رئیس موقت انتخاب کردند که سابقه 
طوالنی در دوپینگ دارد و کشورش از 

بازیهای المپیک توکیو محروم است.
به دنبال این تغییرات کمیته بین المللی 

المپیک در بیانیه ابراز نگرانی کرد.
جهانی  فدراسیون  اعضای  از  تعدادی 
وزنه برداری به امید نجات آینده المپیک 

این ورزش خواستار انتخابات قبل از ماه 
دسامبر )آذر( هستند.

فدراسیون  عضو   ۱۸۷ از  عضو   ۳۰ 
جهانی با ارسال نامه ای کتبی درخواست 

برگزاری کنگره هستند. برای برگزاری 
جلسه فوق العاده نیاز است یک پنجم 
اعضا یعنی ۳۸ نفر درخواست رسمی 

دهند.
بن محمد رئیس فدراسیون وزنه برداری 
تونس با ابراز نگرانی از اتفاقات رخ داده 
کسی  که  صورتی  در  داشت:  اظهار 
ریاست فدراسیون را برعهده نگیرد این 
رشته نابود خواهد شد. وزنه برداری واقعاً 

در خطر است.
بر اساس وب سایت فدراسیون جهانی 
وزنه برداری کنگره این فدراسیون قرار 
فروردین(   - )اسفند  مارس  ماه  است 

سال آینده برگزار شود.

درخواست اعضای فدراسیون جهانی وزنه برداری برای برگزاری انتخابات

رییس سازمان لیگ هندبال گفت: جلسه 
تیم  تکلیف  تعیین  برای  انضباطی  کمیته 
لیگ  مسابقات  اول  دور  در  که  ستارگان 
برتر هندبال غیبت داشت هفته آینده انجام 

خواهد شد.
مرحله اول دور رفت مسابقات لیگ برتر 
تیم  اما  شد  آغاز  شنبه  از  مردان  هندبال 
ستارگان دشتستان در این مسابقات غیبت 
داشت. سرمربی تیم دشتستان علت غیبت 
شدن  مثبت  را  مسابقات  این  در  تیمش 
تست کرونای ۸ نفر از اعضا حاضر در تیم 

اعالم کرد.
طبق پروتکل تصویب شده در فدراسیون 

هندبال باید هر تیم قبل از حضور در لیگ 
برتر ۳ بار تست کرونا می داد که دو مورد 
و  مهر   ۱۳ و   ۳ تاریخ  در  ها  آزمایش  از 
در شهرستان ها انجام شد. به گفته رضا 
عباسی )سرمربی تیم دشتستان( این تیم در 
تاریخ ۱۳ مهر با ۸ تست مثبت کرونا مواجه 
شده است و تمامی مدارک را به فدراسیون 
فدراسیون  حال  این  است.با  کرده  ارائه 
هندبال اعالم کرد که باید کمیته انضباطی 
و ستاد مقابله با کرونا در خصوص تکلیف 
بازی های تیم دشتستان مقابل حریفانش 
تصمیم گیری کند که این جلسه دوشنبه 

۲۸ مهر انجام خواهد شد.

هندبال  لیگ  سازمان  رییس  کرمی  مراد 
ستارگان  تیم  تکلیف  تعیین  در خصوص 
دشتستان گفت: دوشنبه هفته آینده جلسه 

انجام  منظور  این  برای  انضباطی  کمیته 
خواهد شد تا تکلیف مسابقات این تیم در 

مرحله اول دور رفت مشخص شود.

جلسه کمیته انضباطی هندبال برای تیم غایب هفته جاری تشکیل می شود


