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اخبار کوتاه

تقدیر رییسجمهور از بیرانوند

دروازهبان پرســپولیس
بــه عنــوان ســفیر نماز
انتخاب شد.
علیرضــا بیرانونــد
دروازهبــان تیــم ملــی و
باشــگاه پرســپولیس از
ســوی حســن روحانی،
رییسجمهــور در اجالس
سراســری نماز در استان
سمنان مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان سفیر نماز معرفی شد.
متن تقدیرنامه بیرانوند به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب آقای علیرضا بیرانوند
با سالم و تهیت
زیباترین عبادت حق نماز اســت که ستون دین و معراج مومن است .همه
آنهایی که در اقامه باشــکوهتر نماز تالش میکنند بیتردید در استحکام دین
خداورند و عروج انسانها به سوی خالق مهربان کوشیدهاند.
بدینوســیله از اهتمام ارزشمند جنابعالی در ترویج فرهنگ نورانی نماز در
آوردگاهها ورزشی صمیمانه تقدیر و تشکر مینمایم.
امید اســت تالشها خالصانه شــما مورد پذیرش درگاه خداوند بزرگ قرار
گیرد.
حسن روحانی
دروازهبان پرسپولیس درخشش زیادی در این فصل داشته است و توانسته
به قهرمانی لیگ ایران و نایب قهرمانی آسیا برسد و در سه دیدار ایران در جام
جهانی  2018روسیه برای تیم ملی به میدان رفت.

حسرت  ۱۰۱۵دقیقهای منشا برای گلزنی

گادوین منشــا مهاجم
تیم پرسپولیس  ۹۰دقیقه
دیگر را هــم بدون گلزنی
برای این تیم تجربه کرد تا
آمار او یک گل زده به ازای
 ۸۷۰دقیقه بازی باشد.
به گزارش مهر ،اولین و
آخرین باری که منشا برای
پرســپولیس در لیگ برتر
گلزنی کرد ،دقیقه  ۶۵هفته دوم بود .منشا در آن بازی دروازه فوالد را باز کرد،
اما دیگر بعد از آن در لیگ برتر موفق به گلزنی نشــد .مهاجم سرخ پوشان در
حالی همچنان روی خط گل نزدن پیش می رود که پرسپولیس تنها  ۲بازی
تا پایان نیم فصل نخســت فرصت دارد .دقایق حضور منشا در تیم پرسپولیس
 ۸۷۰دقیقه است و مهاجم نوک این تیم در این  ۸۷۰دقیقه تنها یکبار موفق
به گلزنی شده اســت که این آمار بسیار ضعیف است .بعد از آخرین (اولین و
آخرین) گلی که منشــا برای پرسپولیس به ثمر رسانده ،سرخ پوشان ۱۰۱۵
دقیقه بازی کرده اند تا حسرت گلزنی این بازیکن به عدد بزرگ  ۱۰۱۵دقیقه
برســد .در همین مدتی که منشا تنها یک بار موفق به گلزنی شده ،در همین
تیم پرســپولیس شجاع خلیل زاده که مدافع میانی است  ،۲کمال کامیابینیا
هافبک دفاعی ســرخها  ۲و سیامک نعمتی هم  ۲گل زده اند و تعداد گلهای
زده آدام همتی مدافع پرســپولیس که دقایــق حضورش در میدان به مراتب
کمتر از منشا می باشد ،با این مهاجم برابری می کند.

نام شیری از لیست پیکان خط خورد

واکنش فرزانه توسلی به کاندیدا شدن برای عنوان بهترین دروازهبان جهان

از اینکه فوتسال بانوان دیده میشود ،خوشحالم
دروازه بان تیم ملی فوتســال بانوان گفت :قهرمانی در
جام ملتهای فوتسال بانوان آسیا کاری کرد که تک تک
بازیکن تیم ملی درجهان دیده شوند.
به گزارش ایســنا ،فرزانه توســلی دروازه بان تیم ملی
فوتسال بانوان پس از درخشش در جام ملتهای فوتسال
بانوان آســیا که با قهرمانی تیم ایران به پایان رســید از
طرف ســایت فوتسال پلنت در لیست ده نفره دروازهبانان
برتر جهان در ســال  2018قرار گرفته است .این بازیکن
در این باره گفت :این انتخاب شــدن به خاطر قهرمانی در
جام ملتهای فوتسال بانوان آسیا است چون تیم ملیمان
در تورنمنت و بازیهای جهانی حضور نداشــته و قطعا به
خاطر قهرمانی آسیا است.
از اینکــه نه تنها من بلکه فوتســال بانوان ایران دیده
میشــود واقعا خوشحال هســتم و فکر میکنم قهرمانی
در جــام ملتهــا کاری کرد کــه تک تــک بازیکن تیم
ملی درجهان دیده شــوند و بر خــاف تمام بی میلیها
و بیرغبتیهایی که به فوتســال بانوان میشود بازیکنان
همیشه تالششــان را کردند و بهترین عملکرد را داشتند.
فکر میکنم امــروز یا فردا هم  10بازیکــن برتر انتخاب
میشــوند و قطعا چند نفر از بازیکنانمان جزو کاندیداها

هســتند که این موضوع نشان دهنده تالش تک تک آنها
است.
او با بیان اینکه فوتســال بانوان پیشرفت داشته افزود:
با وجود تیمهایی مثل ژاپن و تایلند که صاحب سبک در
فوتسال هســتند و برنامه ریزیهایشان نسبت به ما بهتر
است به گونهای که دائما در تورنمنتهای جهانی شرکت

برانکو ایوانکوویچ:

برایم روشن است که نمیخواهند پرسپولیس قهرمان شود
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از این که تیمش قبل
از بازی برابر سپاهان ،ذوبآهن را شکست داده خوشحال
اســت .او بار دیگر تاکید کرد که برای او روشن است که
نمیخواهند پرسپولیس قهرمان شود
به گزارش ایسنا ،برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی تیم فوتبال
پرسپولیس اظهار کرد :برد خیلی مهمی برابر ذوبآهن به
دســت آوردیم؛ البته همه بردها مهم هســتند و با همین
بردهاســت که اعتماد به نفس افزایش پیدا میکند .البته
ذوب آهن جایگاهش ربطــی به تیمش ندارد و آنها تیم
خوبی هستند .مطمئن هســتم که منصوریان در دورهای
که پیــشرو دارد تیم را باال میآورد .ذوبآهن همیشــه
برای ما حریف ســر سختی بوده اســت .قبل از داربی با
سپاهان برد بسیار مهمی بود.
او ادامه داد :به بازیکنانم تبریک میگویم .آنها هر ۴،۵
روز یک بازی برگزار کردهاند .بعد از فینال لیگ قهرمانان
آســیا  ۴بازی کرده ایم که  ۳بــازی را با برد و یک بازی
را با تساوی پشــت سر گذاشتیم .این خیلی سخت است.
بازیکنان از لحاظ فیزیکی و ذهنی تخلیه شــده بودند .دو
بازی دیگر تا پایان نیم فصل داریم.
برانکو در مورد بازی با سپاهان هم بیان کرد :نمیتوان
گفت ایــن اصلیترین بازی ماســت ولــی داربی بزرگی
خواهد بود .بازی با اســتقالل بزرگترین داربی ما است.

درخواست فسخ قرارداد
بازیکــن تیــم پیــکان از
سوی باشــگاه پرسپولیس
بــه این باشــگاه ارســال
شــده تا مقدمــات حضور
مهدی شیری در تمرینات
پرسپولیس فراهم شود.
بــه گــزارش فــارس،
مجید جاللی سرمربی تیم
فوتبال پیکان در اقدامی عجیب نام مهدی شــیری مدافع تیمش را در بازی با
نفت مســجد سلیمان از لیست  18نفره تیمش کنار گذاشت و به این بازیکن
اعالم شــده که نامش در لیســت  18نفره برای بازی مقابل نســاجی حضور
ندارد .این در حالی اســت که شــیری توافق کرده بــود در نیم فصل دوم به
تیم فوتبال پرســپولیس بپیوندد و به همین دلیل این باشگاه برگه درخواست
فسخ قرارداد شیری را به باشــگاه پیکان ارسال کرده تا هر چه سریعتر فسخ
قرارداد شــیری با پیکان امضا شــود .بالفاصله پس از امضای این فسخ شیری
به تمرینات پرســپولیس ملحق خواهد شد تا بتواند در نیم فصل دوم زیر نظر
برانکو به میدان برود.

با تراکتورســازی بازی میکنیم و سومین داربی هم بازی
برابر ســپاهان است .قطعا بازی بسیار مهمی است اما بعد
از این بازی  ۱۶بازی دیگر خواهیم داشت.
سرمربی پرســپولیس در خصوص صحبتهایش مبنی
بر وجود اراده ای برای قهرمان نشــدن پرسپولیس ،گفت:
من تمــام اتفاقاتی را که میافتــد میبینیم که کار را به
حداکثر سختی میرسانند که ما قهرمان نشویم.
تا آنجایی که ما را مجبور میکنند در روزهای فیفادی
بازی کنیم و بقیه مــوارد .ما از اینکه هر  ۴،۵روز یک بار
بازی میکنیم ناراحت نیســتیم .این شرایطی است که به
وجود آمده و ما در لیگ قهرمانان آسیا بودیم .این مشکل
ما اســت اما واقعیت این اســت که در شرایط سختتری
نسبت به دیگر تیمها برای ما بازی میگذارند.
او در مــورد شــکایت پرســپولیس از داوری هم بیان
کرد :من موافق این شــکایت هستم چون از حد و مرزها
گذشتهاند .ما فقط احترام و بازی جوانمردانه میخواهیم.
از کسی کمکی نمیخواهیم اما میبینید که با ما چه کار
میکنند.
برانکو که در کرواســی مربی لوکا مودریچ بوده اســت
درباره کســب توپ طالی توســط شــاگردش هم گفت:
خیلی خوشــحال هســتم و افتخار میکنم که به عنوان
مربی سابقش در بخشــی از زندگی ورزشاش تاثیر گذار

قرار شده در مورد حضورم در پرسپولیس حرف نزنم!
دروازهبــان تیم فوتبال
ذوبآهــن گفت :اگر برای
ذوبآهن کــم کاری کنم
بــرای تیمهــای دیگر هم
باید کم کاری انجام بدهم.
به گــزارش وبســایت
نود ،رشــید مظاهری بعد
از شکســت تیمش مقابل
پرسپولیس گفت :به نظرم
بازی بســیار خوبی بود و پرسپولیســیها از موقعیتهایی که داشــتند خوب
اســتفاده کردند .به نظر من حق ذوبآهن باخت نبود .وی در خصوص اینکه
گفته میشــود قرار است در نیمفصل به پرســپولیس بپیوندد گفت :من اص ً
ال
قرار شــده در این مورد صحبت نکنم ولی فع ً
ال در ذوبآهن هستم و تا زمانی
که در این تیم باشــم با تمام وجود بازی میکنم .مظاهری تأکید کرد :شنیدم
صحبتهایی شــده که من به جلو آمده بــودم تا گل بزنم ولی اگر غیر از این
کار را میکردم مطمئن باشید در تیم دیگری هم که بازی کنم در آن صورت
باید کمکاری انجام بدهم.من بازیکن ذوبآهن هســتم و با تمام وجودم بازی
میکنم و به هواداران تیمهــای دیگر هم میگویم که اگر برای آنها هم بازی
کنم با تمام وجودم به میدان میروم .وی در پاسخ به این سوال که آیا با تغییر
کادر فنی شرایط ذوبآهن بهتر میشود یا خیر ،گفت :شما صحبتها و فیلم
من را ضبط کنید بازی رفت با پرسپولیس بود اگر تیم ما در نیمفصل دوم جزو
تیمهای اول تا چهارم نبود ،هر چه دوســت داشتید بگویید .وی در پایان در
خصوص اینکه در آخر بازی به ســمت بیرانوند رفت و با او صحبت کرد گفت:
من فقط به بیرانوند گفتم از خودم خیلی لرتری.

بودهام .به عنوان یک کروات خیلی خوشــحال هســتم و
افتخار میکنم.
سرمربی تیم فوتبال پرســپولیس در مورد بشار رسن
که بهترین بازیکن عراق شــده اســت هم گفت :خیلی به
بازیکنانم افتخار میکنم .بازیکنان من بهترین هســتند.

مودریچ در دنیا بهترین اســت .بشار در عراق ،سید جالل
در ایران و بیرانوند تقریبا در آســیا .خیلــی به بازیکنانم
افتخار میکنم .افتخار میکنم که با آنها کار میکنم.
او در مــورد برنامه تیمش در نیــم فصل هم در اظهار
نظری جالب گفت :تعطیل ،تعطیل و تعطیل.

بازگشت ذهنی محسن مسلمان به پرسپولیس!

مصلح به بازی سپاهان میرسد

مدافع چپ پرسپولیس
بعد از اینکه دو بازی اخیر
را به دلیــل مصدومیت از
دست داد ،احتماال مشکلی
بــرای حضــور در دیدار
مقابــل ســپاهان نخواهد
داشت.
بــه گــزارش «ورزش
سه» ،شایان مصلح ،مدافع
چپ سرخپوشان که در دیدار برابر تراکتورسازی با مصدومیت شدیدی مواجه
شــد و دو دیدار اخیر این تیم برابر ماشین سازی و ذوب آهن را از دست داد،
در تســت گروهی قرار گرفت تا شرایطش برای جدال با سپاهان مورد ارزیابی
قرار گیرد .علیرضا حقیقت ،دکتر پرسپولیس در خصوص وضعیت این بازیکن
گفت :کارهای درمانی برای حضور این بازیکن در تمرینات گروهی انجام شده
و امــروز نیز در اختیار کادرفنی قرار گرفته اســت .در صورتی که این بازیکن
تستهای الزم را در تمرین با موفقیت پشت سر بگذارد ،قادر است در لیست
تیم برابر سپاهان قرار گیرد.

میکنند اما تیم ملی ایران در ســالهای  2015و 2018
قهرمان جام ملتهای فوتســال بانوان آسیا شد .بازیکنان
ما همیشــه یک سال در اردو هســتند و بعد به مسابقات
اعزام میشوند پس قهرمانی در این شرایط پتانسیل باالی
فوتســال بانوان ایران را نشــان میدهد .تیمی که ســال
 2015قهرمان میشــود و با همه سختیهایی که وجود

دارد از عنوان قهرمانی خود دفاع میکند مشــخص است
که پیشرفت کرده است.
توســلی بــه پرداخت نشــدن پــاداش قهرمانی جام
ملتهای فوتســال بانوان آسیا از طرف فدراسیون فوتبال
اشاره و بیان کرد :هنوز پاداشی دریافت نکردهایم.
در این زمینه از طریق بازیکنــان پیگیریهای زیادی
صــورت گرفت و دائما با خانم صوفی زاده درتماس بودیم
اما میگویند فدراسیون هنوز پول ندارد و اولین پولی که
به فدراســیون واریز شود شــما در اولویت هستید .بعد از
برگشــت از بازیها  10ســکه از طرف ریاست جمهوری
دریافت کردیم و یک تا دو میلیون تومان هم در مراســم
هایی مثل دیدار با نمایندگان مجلس و شــهرداری به ما
دادند اما فدراســیون باید پاداش  22میلیون تومانی به ما
بدهد که هنوز پرداخت نکرده است.
ملی پوش فوتســال بانوان به وضعیت فرشــته کریمی
برای ثبت قرارداد در لیگ ایتالیا اشاره کرد و گفت :خانم
کریمی درگیر مشکل ویزایش است و اگر این موضوع حل
شود قراردادش را میبندد.
امیدوارم هر چه زودتر مشــکلش حل شود و بتواند در
لیگ ایتالیا بازی کند.

وقتی بشــار توپ را از مقابل پای مســلمان دزدید و به
سمت دروازه ذوب آهن رفت ،در جایگاه خبرنگاران گفتند او
یک لحظه از دنیای جدیدش در ذوب خارج شده و در ذهن
به پرسپولیس برگشته است.

بــه گــزارش «ورزش ســه» ،ایــن صحنه ویــژه بازی
پرسپولیس – ذوب آهن با محوریت محسن مسلمان و بشار
رسن جانشیناش در تیم ســرخپوش بود .چهره ویژه تیم
سفید و سبزپوش زمین ،هافبک شماره َدهی بود که بازوبند

کاپیتانی را نیز بر بازو داشــت .ستارهای که برای درخشش
در مقابل پرســپولیس سرشــار از انگیزه بود و میخواست
تواناییهایش را به هم تیمیهای ســابق ،سرمربی سابق و
هوادارانی که هنوز دوســتش دارند ،نشان بدهد .او بازی را
با تشــویق هواداران آغاز کرد و شــاید در نیمه اول درگیر
همین موضوع بود .مسلمان در مقابل پرسپولیس همچون
بازیهای گذشــته در پستهافبک بازیساز و هجومی ظاهر
شد و به نوعی مرکز ثقل ذوبآهنیها برای طراحی حمالت
بود .در نیمه اول او اســیر یارگیری خوب پرسپولیسیها و
بستن منافذ نفوذ پاسهایش شد و البته توپهای بیشماری
را هم لو داد که کمی تعجب برانگیز بودند .این را هم نباید
فراموش کرد که مســلمان در زمین مسابقه کمی تنها بود
و شــاید اگر بازیکنان فصل پیش ذوب آهن مثل کی روش
اســتنلی ،مرتضی تبریزی یا همین ستارههای فصل جاری
مثل رحیم زهیوی در میدان بودند ،اوضاع طور دیگری برای
مهندس شماره  10پیش میرفت.
در چند صحنه مســلمان که بدون توپ فضای خوبی را
برای خود ایجاد کرده بود ،از بازیکنان هم دسته طلب توپ
کرد اما آنها توجهی به دستهای باال رفته کاپیتان تیمشان
نداشتند و با بی دقتی توپ را از دست میدادند یا توپ را به
بازیکن دیگری میسپردند.
البته آن چه که از  90دقیقه آزادی قابل مشــاهده بود،
آمار پایین دوندگی محســن مســلمان بود که فصل پیش
نیز برانکو تلویحــا از آن انتقاد میکــرد و امید نمازی نیز
اعتراضهایی به آن داشت .پس از این که محسن توپ را لو

میداد ،تالش زیادی برای باز پس گیری اش انجام نمیداد
یا وقتی تیم در حمله توپ را از دست میداد ،مسلمان گاها
دیرتر از بقیه به زمین خودی باز میگشت و فرآیند پرسینگ
را انجام میداد .البته عملکرد مســلمان در نیمه دوم بهبود
یافت و او چند پاس مهندســی شده مثل قبل ارسال کرد.
چند پاس بلند برای تغییر منطقه بازی که اگر با سانترهای
سریع و دقیق بازیکنان کناری همراه میشد ،میتوانست گل
تساوی و حتی پیروزی را برای ذوب آهن به ارمغان بیاورد.
دقت پاسهافبک ذوب آهن نیز در نیمه دوم برخالف نیمه
نخست بهتر شد و همین موضوع ریتم حرکتی ذوبیها را با
پیشرفت همراه کرد.
یکی از نکات مثبتی که در بازی محســن مسلمان دیده
شد ،کمتر شــدن شوتهای بیهدف بود .او در پرسپولیس
شــانس خود را برای زدن ضربات پشت  18امتحان میکرد
اما در ذوبآهن تالش داشــت تا بازیکنان کناری را صاحب
توپ کند و بیدلیل بر توپ ضربه نزند .البته آمار صفر پاس
کلیدی در تیم ذوب آهن در حضور بازیکنی نظیر محســن
مسلمان ،برای مهندس سبزها مناسب نیست.
علیرضــا منصوریان نیز در پایان مســابقه رضایت کامل
از مســلمان و  10شــاگرد دیگــر خود نداشــت .او انتظار
دارد تیمــش مثل یک تیم برنده بــازی کند ،موقعیتهای
بیشــتری بسازد و از آن موقعیتها بهترین استفاده را کند.
خواستههای منصوریان ،با تالش مضاعف شاگردانش برآورده
خواهد شــد و باید دید آیا در نیم فصل دوم یاران محســن
مسلمان میتوانند علی منصور را راضی کنند یا خیر؟

درد گرو در استقالل؛ سرماخوردگی یا فحاشی؟
مهاجم نیجریهای اســتقالل به دلیلی عجیب این روزها
انگیزهاش را از دست داده است و تمایلی به ماندن در جمع
آبی پوشــان ندارد .به گزارش ورزش ســه ،الحاجی گرو در
ابتدای فصل با اســتقالل قرارداد امضا کرد و چون حضور او
مقارن شد با جدایی مامه تیام خیلیها این گمان را کردند
او قرار اســت با حضور در استقالل به ماشین گلزنی آبیها
تبدیل بشود .اما شاید در زمان حضور گرو در استقالل کمتر
کســی میدانست پست اصلی او مهاجم هدف نیست و این
بازیکن فصل قبل به عنوان مهاجم ســایه نقش مهمی در
گلهای سامان قدوس در لیگ سوئد ایفا کرده بود .همین
اشتباه در شناخت تواناییهای گرو و پست بازی اش باعث
شــد از روز اولی که شــفر از این بازیکن در ترکیب اصلی
اســتفاده کرد فشار روی او بســیار زیاد شود و این بازیکن
با هر موقعیتی که خراب میکرد ،باعث نارضایتی هواداران
این تیم میشد .به گفته حاضران در تمرین استقالل حتی

اگر گرو کیفیت بازی باالیی هم نداشــته باشد ،او تا همین
چند هفته پیش بــا تمام انگیزه در تمریــن آبیها حاضر
میشد و نهایت کوشش خود را میکرد تا به مهره مهمی در
ترکیب استقالل تبدیل شود ،اما او مدتی است به یک دلیل
مشخص دیگر انگیزه ای برای حضور در تمرینهای استقالل
ندارد و حتی در  2روز گذشته به دلیل آنچه سرماخوردگی
خوانده است حاضر نشده در تمرین شرکت کند.
اما دلیل بی انگیزه شــدن گرو چیســت؟ مدتی اســت
که هواداران اســتقالل با هجوم به صفحه شخصی گرو در
اینســتاگرام به او فحاشــی میکنند و این بازیکن را بابت
عملکرد ضعیفش ســرزنش میکنند و گفته میشــود این
بازیکن هم به سرمربی استقالل اعالم کرده است که خودش
و خانواده اش تحت فشــار قرار گرفته اند و با این شــرایط
نمیتواند دیگر به کارش ادامه بدهد.
این موضوعی است که شــفر هم بعد از بازی با صنعت

نفت آبادان به آن اشاره کرد و گفت که در کنفرانس بعدی
دلیل ناراحتی او را عنوان میکند.
با شرایطی که برای گرو به وجود آمده است او به احتمال
فراوان جدا شده قطعی استقالل در پایان نیم فصل اول است
و این اتفاق در حالی اســت که گفته میشود این بازیکن از
تیمهای ایرانی هم پیشنهاد جدی دریافت کرده است.
البتــه اصغر حاجیلو سرپرســت تیم فوتبال اســتقالل
به ورزش ســه میگویــد دلیل غیبت گــرو مصدومیت و
ســرماخوردگی اســت :گرو هم ســرماخورده است و هم
فیزیوتراپــی میکند .همه بازیکنان پولهایشــان را گرفته
اند و هیچ مشکلی جز مصدومیت وجود ندارد .صحبتهای
حاجیلو در شــرایطی است که امیرحسین فتحی هم برای
پیش بردن اهداف نقل و انتقاالتی اســتقالل مدتی است به
دبی سفر کرده است و ظاهرا انتخاب جانشین گرو مهمترین
هدف این تیم در نقل و انتقاالت زمستانی خواهد بود.

رییس فدراسیون تیراندازی:

هر تیرانداز روزی  ۵۰۰هزار تومان هزینه دارد

رییس فدراســیون تیراندازی گفــت :تیراندازی غیر از
اعزام هزینه تمرین هم دارد ،مثل کشــتی نیست که تنها
به دوبنده و تشک نیاز داشته باشد.
علی دادگر در حاشــیه اردوی تیم ملی تفنگ و تپانچه
گفت :تیراندازی با ســایر ورزشها متفاوت است و نیاز به
ســاح و مهمات دارد و چون اینها وارداتی هستند ما را با
مشــکالتی رو به رو میکنند .این اردوها چند روزی است

آغاز شده و ما از تمام ظرفیتها استفاده کردهایم .ما حتی
یک ورزشکار  ۱۴ساله در اردوی تپانچه داریم این اردوها
منظم انجام میشــود .وی در خصوص مســابقات کسب
سهمیه المپیک گفت ۹ :اعزام برای کسب سهمیه المپیک
داریم که بجز مکزیک برای سایر مسابقات مشکلی وجود
ندارد .اگر دست مان باز شود به مکزیک هم اعزام خواهیم
کرد .ما غیــر از اعزامها هزینه تمرین هم داریم و مهمات
مصرف میشــود .ما مثل کشــتی نیستیم که تنها به یک
دوبنده و تشــک نیاز باشد .روزانه برای هر ورزشکار ۵۰۰
هزارتومان نیاز است.
وی در خصوص تامین مهمات گفت :جلســات مکرری

با وزارت دفاع داشــتیم .آنها مخالف ورود ســاح هستند
اما اعالم کردیم که این ســاحها ورزشی هستند .معاون
وزارت دفاع قبول کرد که ســاح ورزشی وارد شود .سالح
و مهمات با ارز وارد میشود .وقتی ارز دو برابر شود قیمت
آنها هم دو برابر خواهد شــد .در خصوص تولیدات داخلی
هم با وزارت دفاع صحبت کردیم و قول داده اند حداقلها
تامین شود.
وی در ادامــه در خصوص مربــی تیمهای ملی گفت:
ســماکین که در تپانچه حضور دارد و قــرارداد او تا عید
نوروز تمدید شده اســت .اما در خصوص تفنگ چون ارز
دولتی باید اســتفاده شود و ارز در حال حاضر  ۳تا  ۴برابر

شــده خیلی میسر نیســت تا مربی خارجی بیاوریم و به
مربی داخلی بســنده کردیم .در خصوص اهداف پروازی
هم از مربی داخلی اســتفاده میکنیم و شاید در اردوهای
خارجی شاید از تجربه مربیان خارجی استفاده کنیم.
رییس فدراسیون تیراندازی در خصوص افزایش بودجه
فدراســیون تیرانــداری توضیح داد :مــا از منابع مختلف
بودجه خود را تامین میکنیم .خودمان درآمدزا هســتیم
و کمیته و وزارت نیز کمک میکنند .ما اگر امسال هزینه
نکنیم و سهمیه کسب نشــود سال بعدش هیچ هزینهای
نخواهیم داشت .ما برای افزایش بودجه در جلسه با وزارت
صحبت کردهایم که در اعزامها مشکلی پیش نیاید.

