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محمد علیپور:دولت و شخص دکتر سلطانی فر
توجه ویژه ای به توسعه ورزش بانوان دارند
نشس��ت مش��ترک نواب
ریی��س بان��وان انجمنها
ب��ا محمد علیپ��ور رییس
فدراس��یون انجمنه��ای
ورزشی برگزار شد.
درابتدایاینجلسهعلیپور
ضم��ن خوش��امدگویی
ب��ه حاضری��ن گفت:بنده
همیش��ه به بخ��ش بانوان
اهمیت داده ام و تالشم این
اس��ت که بان��وان امکانات
برابر با آقایان داشته باشند
و تاکید من به روسای انجمنها بر این بوده که در بخش بانوان فعالیت های مستمر تری داشته باشند البته
در این بین نقش ش��ما به عنوان نایب رییس بانوان جهت افزایش سطح ارتقای رشته های تحت پوشش
بسیار حیاتی است.
وی اف��زود:در این بین حضور تیمهای مل��ی بانوان در رقابتهای برون م��رزی و آوردگاههای بین المللی
بس��یار ضروری است،ضمن اینکه در بخش برگزاری کالس��های مربیگری باید تحرک بیشتری صورت
بگیرد به خصوص دوره های بین المللی و دعوت از اس��اتید برجس��ته دنیا و یا اع��زام به کارگاههای بین
المللی الزم است.
عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک نقش مدال آوری ورزش بانوان را بس��یار پررنگ خواند و تصریح
کرد:بانوان به خصوص در س��الهای اخیر با کسب مدالهای رنگارنگ نقش عمده ای در رنکینگ مدالهای
ورزش ایران در رقابتهای مختلف داشته اند و نش��ان داده اند که پتانسیل و ظرفیت زیادی در این بخش
وج��ود دارد و به همین دلیل دولت و وزارت ورزش و جوانان نگاه و توجه ویژه ای به توس��عه ورزش بانوان
دارند و این موضوع قابل تامل است.
وی اظهار داشت :در بخش توسعه نیروی انسانی و جذب ورزشکاران در سال  95شاهد رشد حدود چهار
هزار نفری بود ه ایم که  75درصد این جهش در بخش بانوان بوده و از این حیث در بین  50فدراس��یون در
جایگاه سوم قرار گرفته ایم و این در حالی است که ما رشته های تازه تاسیس و نوپا را پوشش می دهیم.
رییس فدراسیون انجمنهای ورزش��ی در پایان تاکید کرد:سال  96سال عملیاتی و اجرایی برای تعمیم
ورزش بانوان اس��ت و در تالش هس��تیم که در آینده بتوانیم جش��نواره ورزش بانوان در سطح جوانان را
برگزار کنیم تا ضمن اس��تعدادیابی و تقویت زیر ساختهای بخش پایه ،رشته های مختلف تحت پوشش
تعامل بیشتری با هم پیدا کنند.
در ادامه این نشست نواب رییس بانوان به تفکیک گزارشی از فعالیتهای بانوان در انجمنهای خود و برنامه
های پیش رو و راهکارهای الزم جهت پیشبرد اهداف عالیه را ارائه کردند.
گفتنی اس��ت در این نشس��ت خانمها هدی محمد جعفر سرپرس��ت نایب رییس��ی بانوان فدراسیون
انجمنهای ورزشی،آتوس��ا میرهادی از انجمن راگبی،ش��یده امامی از انجمن جهت یابی،یلدا قاس��می
از انجمن س��پک تاکرا،مریم س��ید عزی��ز اهلل از انجمن بازیه��ای الکترونیک،لیال زک��ی زاده از انجمن
فلوربال،بهار آبس��تان از انجمن اسپوکس،صدیقه اعتماد سعید از انجمن کیک بوکسینگ،فروزان زاهد
منش از انجمن ساواته،سمیه فریاد رس از انجمن موج سواری،سیده مهسا حسینی از انجمن بیس بال و
سافت بال،سارا حیدری از انجمن اسکی روی آب،ندا محمد جعفر از انجمن فوتبال رومیز وسوزان دولت
آبادی از انجمن فوتوالی حضور داشتند.

دیدار ملی پوشان راگبی اسکاتلند با رئیس فدراسیون انجمنهای ورزشی

 3بازیکن اس��بق تیم ملی راگبی اس��کاتلند
در راس��تای همکاری دوجانب��ه و به منظور
توس��عه راگبی ایران با محمد علیپور رییس
فدراسیون انجمنهای ورزشی دیدار کردند.
ای��ن جلس��ه ب��ا حض��ور محم��د علیپ��ور،
مه��دی میرزایی��ان مش��اور رس��انه ای
فدراس��یون انجمنه��ای ورزش��ی ،حس��ن
میرزاآق��ا بی��ک ریی��س انجم��ن راگب��ی
کشور،مهدی حس��نعلی دبیر این انجمن و 3
ملی پوش اس��بق تیم ملی راگبی اس��کاتلند
به نامه��ای "تام ایوانس"  ،مک��س ایوانس" و
"مکس ویلکوکس" ک��ه در قالب یک هیات همراه و
با همکاری شرکت مهر مکث کارا و با هدف توسعه و
گسترش راگبی به کش��ورمان سفر کرده اند برگزار
شد.
در ابت��دای ای��ن نشس��ت محم��د علیپ��ور ضمن
خوش��امدگویی به ایش��ان گفت :راگبی یک رشته
پرطرفدار و جذاب اس��ت که مدت  6س��ال است در
کنارمافعالیتمیکندوطیاینمدتبسیارمتحول
ش��ده و در ابعاد آموزش و تربیت مربیان،تکنیکی و
تاکتیکی،توجه به تیمهای پایه و گس��ترش بخش
بانوان رش��د قابل توجهی داشته و در اکثر استانهای
ایران فعالیت دارد.

وی اذعان داش��ت:ما در تالش هس��تیم که راگبی
در بازیهای آس��یایی  2018جاکارت��ا به عنوان یک
آوردگاه بزرگ در س��طح قاره آسیا شرکت کند که
در این صورت قطعا و قبل از بازیهای آسیایی ترتیب
میزبانی یک تورنمنت بین المللی را خواهیم داد.
در ادامه این جلس��ه ملی پوشان اسکاتلندی راگبی
ضمن تمجید از حسن توجه فدراسیون انجمنهای
ورزشی و تقدیر از روند روبه رشد راگبی ایران اذعان
داش��تند که رش��د راگبی در ایران کامال محسوس
بوده و میزان عالقه مندی به این رش��ته مهیج قابل
توجه اس��ت و ما قول می دهیم برای توسعه بیشتر
راگب��ی ایران هم��کاری و تعامل تنگاتنگ با ش��ما
داشته باشیم.

باهم��ت انجم��ن اس��پوکس
وباهم��کاری هی��ات انجمن های
ورزشی اس��تان خرس��ان جنوبی
اولین دوره مسابقات اسپوکس رده
نوجوانان که درس��الن سرو شهید
هاش��می نژاد برگزار شد باشناخت
نفرات برتر پایان یافت.
در ای��ن رقابته��ا و دررده س��نی
نوجوانان زیر  ۱۴سال علی حاجی  ،دررده سنی زیر

 ۱۱س��ال محمد نخعی پور ودر رده سنی زیر  ۸سال
محمد مهدی علیزاده به مقام اول رسیدند.

برگزاری مسابقات اسپوکس نوجوانان در خراسان جنوبی

برترین های رقابتهای دارت رنکینگ جهانی در شیراز

قم و کرمان فاتح مسابقات راگبی زير  ١٨سال

مس��ابقات راگبی زیر  18س��ال قهرمانی کش��ور با قهرمانی تیمهای قم و کرمان در بخش پسران و دختران
همراه شد.
این مس��ابقات به میزبانی استان گلس��تان و در اس��تاديوم  ١٥هزار نفري گرگان برگزار شد که در در بخش
پسران تيم قم توانست به مقام قهرماني دست یابد و تيمهای داتيس و گلستان دوم و سوم شدند.
اما در بخش دختران کرمان در جایگاه نخست ایستاد،البرز دوم شد و گلستان به عنوان سوم دست یافت.

دومی��ن دوره رقابته��ای دارت رنکینگ جهانی در
دوبخش آقای��ان و بانوان و به مدت  2روز در س��الن
دستغیب شیراز برگزار ش��د و نفرات برتر بخشهای
مختلف به شرح زیر معرفی شدند.
جوانان -دختران:
-1س��اراپیرمحمدی(تهران) -2س��ارا قلع��ه
نوعی(تهران)  -3مبین��ا وظیفه و مبینا مظهری هر
دو از تهران
جوانان -پسران:
-1پارس��ا مقیمی(الب��رز) -2محمد حس��ن حق
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ش��ناس(گیالن)-3آریان بهاری(گیالن) ومهرداد
سیفی(تهران)
بزرگساالن -انفرادی بانوان:
رحمانی(تهران)-2دنی��ز
-1م��ژگان
هشتبران(تهران)-3س��حرنوچیان(تهران) و
مهشاد عوض زاده(سمنان)
بزرگساالن -انفرادی مردان:
رضوانی(البرز)-2علیرض��ا
-1مجی��د
ایزدی(اصفهان)-3محم��د دهقان(خراس��ان
رضوی) و رحیم هاشمی شیرازی(فارس)
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