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ورزشی

وطن امروز شماره 2525

اخبار

آینده در خطر

پرچم سرافراز ما را عزت بخشیدید

بسمهتعالی

مدالآوران عزیز کاروان ورزشی:
به همه شما تبریک میگویم و از همه شما
تشکر میکنم.
ملت ایران را شاد کردید و پرچم سرافراز ما
را عزت بخشیدید.
سیدعلی خامنهای ۱۱ ،شهریور ۹۷

اسامی تیمملی فوتبال رسم ًا اعالم شد

فهرست تیمملی فوتبال برای اردوی شهریور
اعالم ش��د .به نقل از سایت رسمی فدراسیون
فوتبال ،فهرست تیمملی برای اردوی شهریور به
شرح زیر اعالم شد.

■■دروازهبانها

علیرضا بیرانوند ،رشید مظاهری ،امیر عابدزاده،
سیدحسینحسینی
■■مدافعان

رامی��ن رضایی��ان ،محمدرضا خان��زاده ،روزبه
چشمی،مجیدحسینی،مرتضیپورعلیگنجی،
پژمان منتظری ،میالد محمدی ،صادق محرمی،
وریا غفوری ،آرمین سهرابیان

■■هافبکها

سعید عزتاللهی ،امید ابراهیمی ،اشکان دژاگه،
سامان قدوس ،مهدی ترابی ،مسعود شجاعی،
وحید امیری ،علی کریمی ،احسان حاجصفی

■■مهاجمان

علیرضا جهانبخش ،علی قلیزاده ،مهدی طارمی،
سردار آزمون ،کریم انصاریفرد ،کاوه رضایی
دع��وت از س��ردار آزمون در حال��ی انجام
ش��ده که او بارها بعد از جامجهانی اعالم کرده
نمیخواهد در تیمملی بازی کند!

حاجصفی به تراکتورسازی پیوست

مداف��ع ملیپ��وش المپیاک��وس یونان به
تراکتورس��ازی پیوس��ت .احس��ان حاجصفی
ملیپوش فصل گذش��ته المپیاکوس یونان با
عقد قراردادی به جمع تراکتورس��ازان تبریزی
پیوست و شاگرد جان توشاک در این تیم شد.
تراکتورسازی که رقیب دیگر تیم ایرانی یعنی
س��پاهان برای جذب حاجصفی بود ،توانست
رضایت تیم یونانی را برای به خدمت گرفتن این
مدافع جلب کند و از هفته هفتم از حاجصفی
در تیمش بهره ببرد.

برند پوشاک تیمملی فوتبال ایران
مشخص شد

فدراس��یون فوتبال از مشخص شدن برند
تامینکننده البس��ه تیمملی خبر داد .اقدامات
نهایی درب��اره انتخاب برن��د پیراهن تیمملی
فوتبال ایران انجام شده و انتظار میرود با طی
مراحل اداری بزودی قرارداد همکاری مشترک
بین فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران
و ش��رکت آلاش��پرت به امضا برس��د .هدایت
ممبینی ،سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون
فوتب��ال با اعالم این خب��ر ،گفت :پس از پایان
رقابتهای جامجهانی اقدامات اولیه در مسیر
انتخاب و توافق با برند پیراهن تیمملی فوتبال
انجام ش��د و پس از اعالم فراخوانی در این باره
مذاکرات گس��ترده با همه شرکتهای داخلی
و خارج��ی مایل ب��ه هم��کاری در این زمینه
آغاز ش��د .با توجه به آنکه فدراس��یون فوتبال
به دنبال انعق��اد قراردادی در راس��تای حفظ
شأن و جایگاه تیمملی فوتبال همچنین منافع
اقتصادی مورد نظر بوده پیشنهادات همکاری
تجاری در این زمین��ه مورد قبول قرار نگرفت
و مقرر شد جهت انتخاب برند تیمملی فوتبال
طبق عرف و روال معمول ،قرارداد اسپانسری با
بهترین پیشنهاد و کیفیت به امضا برسد .عضو
هیاترئیس��ه فدراسیون فوتبال اضافه کرد :در
همین راس��تا مذاکرات با گزینههای نهایی به
مراحل پایانی رس��ید و در نهایت تفاهم الزم با
شرکت آلاشپرت حاصل شد که انتظار میرود
با طی مراحل اداری قرارداد دوجانبه نیز به امضا
برسد .سرپرس��ت کمیته بازاریابی فدراسیون
فوتبال همچنین گفت :بر اساس تفاهم انجام
شده ،شرکت مورد نظر همه لباسهای تمام 18
رده تیمهای ملی فوتبال را با کیفیت مطلوب
به ش��کل کامال رایگان تهی��ه میکند و عالوه
بر این س��ود و فواید مالی نیز برای فدراسیون
فوتبال در نظر گرفته شده است .یکی دیگر از
ش��اخصههای مورد نظر در این توافق توجه به
حمایت از کاالی تولید داخل کش��ور بوده که
بر همین اساس شرکت آلاشپرت امکان تولید
بخش گستردهای از محصوالت در داخل کشور
را خواهد داشت که بر این اساس حمایت الزم
از تولید داخل نیز مورد توجه فدراسیون فوتبال
قرار دارد.

گزارش

واکاوی دقیق و کیفی نتایج کاروان ایران در بازیهای آسیایی جاکارتا

رهبر انقالب در پیامی به مدالآوران:

رهبر معظم انقالب اس�لامی به مناس��بت
موفقیت ای��ران در بازیهای آس��یایی پیامی
صادر فرمودند .رهبر معظم انقالب به مناسبت
موفقیته��ای کاروان ورزش��کاران ای��ران در
بازیهای آسیایی اندونزی پیامی صادر فرمودند.
متن پیام به این شرح است:
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بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا -پالمبانگ در
حالی با برگزاری مراس��م اختتامیه به پایان رس��ید
که میزبانی خ��وب اندونزی ،ادام��ه اقتدار چین در
ورزش آسیا ،رشد و ارتقای برخی کشورها از جمله
هند ،چینتایپه و ازبکس��تان و چن��د مدال باارزش
در کاروان جمهوری اس�لامی ایران بهرغم س��قوط
یک پلهای در جدول مدالها از مهمترین نکاتی است
که در جمعبندی مسابقات میتوان به آنها اشاره کرد.
 -۱اندون��زی به عنوان پرجمعیتترین کش��ور
اس�لامی در برگزاری منظم ،بیحاش��یه و در حد
اس��تانداردهای جهانی بازیها بس��یار موفق بود.
عالوه بر این ،رفتار بسیار مناسب مردم ،مسؤوالن
و برگزارکنندگان بازیها از نکات مثبت این دوره از
بازیها بود .در مجموع سطح برگزاری هجدهمین
دوره بازیهای آسیایی با توجه به امکانات ،تواناییها
و سوابق اندونزی بسیار مناسب و قابل قبول ارزیابی
میشود ،همانگونه که مسووالن ورزش آسیا نیز در
اختتامیه بر آن تاکید کردند.
 -۲چی��ن همچن��ان به عنوان ق��درت مطلق
ورزش آسیا جوالن میدهد و در پایان مسابقات با
 ۲۸۹م��دال ( ۱۳۲طال) با فاصله به عنوان تیم اول
معرفی ش��د .چینیها این مدالها را در  ۴۵رشته
مختلف کس��ب کردند و نکته جالب اینکه باز هم
بانوان چینی مدالهای بیشتری از مردان به دست
آوردند .چینیها فقط در رشته شنا و شیرجه ،۲۹
قایقران��ی  ۱۹و دوومیدانی  ۱۲مدال طال گرفتند.
ژاپ��ن و کرهجنوب��ی که به طور س��نتی مقامهای
دوم و س��وم بازیهای آس��یایی را کسب میکنند
در مجموع کمتر از چین مدال طال کس��ب کردند
یعنی  ۱۲۱طال .به نظر میرسد فعال هیچ کشوری
حتی در بلندمدت توان رسیدن به جایگاه چین را
نداشته باشد و تیمهای آسیایی باید برای رسیدن به
جایگاههای چهارم به بعد تالش کنند.
 -۳یک��ی از نکات بارز ای��ن دوره از بازیهای
آسیایی رش��د ورزش برخی کشورهای آسیایی از
جمله هند ،چینتایپه ،ازبکس��تان و حتی تایلند و
بحرین بود .هندیها با س��رمایهگذاری مناسب در
دوومیدانی به  7مدال طال دست یافتند و در مجموع
 ۱۲مدال بیش��تر نس��بت ب��ه دوره قب��ل بازیها
کس��ب کردن��د .آن��ان ب��ا کس��ب  ۱۵ط�لا،
 ۲۴نقره و  ۳۰برنز و مجموع  ۶۹مدال در  ۱۸رشته
نش��ان دادند برای دورههای بعد بازیهای آسیایی
حرفهای زی��ادی برای گفتن دارن��د .چینتایپه
هم بدون مدالآوری در رش��تههای جدید با رشد
شگفتآور حدود  80درصدی موفق به کسب ۱۷
مدال طال و رتبه هفتم بازیها ش��د .البته اندونزی
ب��ه علت ش��رایط میزبانی و رش��ته بومی پنچاک
س��یالت و کس��ب  ۱۴مدال در آن جایگاه چهارم
بازیها را کس��ب کرد که قطعا برای دورههای بعد
امکان حضور در آن را نخواهد داشت .ازبکستان اما
با رشد فراوان توانست رتبه پنجم را از ایران بگیرد.
اگرچه  ۱۱مدال طالی ازبکها در  2رشته بوکس
در جدیدترین ردهبن��دی لیگهای برتر قاره
آس��یا از سوی  ، AFCلیگ فوتبال ایران با  ۲پله
صعود به رده پنجم رسید ولی این صعود تاثیری
در سهمیهبندیها در لیگ قهرمانان آسیا نداشت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ردهبندی جدید
لیگه��ای برتر قاره که��ن را اعالم کرد که لیگ
برت��ر فوتبال ایران با  2پله صع��ود در رده پنجم
لیگه��ای برتر قاره که��ن قرار گرف��ت .در این
رنکینگ س��وپرلیگ چین در رده اول قرار گرفت
و کشورهای قطر ،کرهجنوبی و امارات به ترتیب
در ردههای دوم تا چهارم قرار گرفتند.
در ردهبن��دی جدی��د ،لیگ ایران با کس��ب
 78/983امتیاز در بین تیمهای غرب آسیا با یک
پله صعود به رده س��وم رسید .این بدان معناست
که در صورت توزیع سهمیههای جدید برای فصل
بعدی لیگ قهرمانان آس��یا ،طبق این ردهبندی
سهمیه کشورمان همچنان  ۲+۲باقی خواهد ماند.
بن��ا بر قوانین لیگ قهرمانان آس��یا ،تیمهای

و کوراش بود اما رشد آنها نسبت به دوره قبل بسیار
قابل توجه بود و از جای��گاه یازدهم دوره قبل با ۹
طال به جایگاه پنجم صعود کردند .در کنار عملکرد
خوب کشورهایی چون کرهشمالی و تایلند باید به
ضعف شدید قزاقستان و سقوط به رده نهم بازیها
هم اشاره کرد.
 -۴کاروان ایران در مسابقات اندونزی با کسب
 ۶۲مدال در  ۲۱رشته نسبت به دوره قبل بازیها
مدالهای بیشتری کسب کرد و این تعداد مدال در
ادوار مختلف بازیهای آسیایی (جز بازیهای تهران
که در شرایط خاص میزبانی برگزار شد) بیسابقه
است اما درباره حضور و نتایج کاروان ایران چند
بوده 
نکته قابل توجه است.
الف -کاروان ایران قطعا در برخی رشتهها بسیار
موفق و بیش از حد انتظار ظاهر شد و مدالهای به
دست آمده در این رشتهها بسیار ارزشمند است2 .
مدال طال در کبدی با پایان دادن به اقتدار هندیها،
م��دال طالی دوی  3هزار متر با مانع ،برنز تاریخی
واترپلو و مدال برنز تنیس روی میز از جمله بهترین
و ارزشمندترین مدالهای کاروان ایران است.
ب -برخ��ی رش��تههای کاروان ای��ران در حد
قابل قب��ول و پیشبینیها ظاهر ش��دند از جمله
وزنهبرداری ،کشتی ،تکواندو ،ووشو ،شمشیربازی،
دوومیدانی ،والیبال ،بسکتبال ،صخرهنوردی ،کوراش
و جودو .اگرچه در برخی از این رشتهها با اشتباهات
فردی و ناداوری مدالهای باارزشی را از دست دادیم
اما در مجموع عملکرد مثبت و قابل قبولی داشتند.
در برخی رشتهها مانند وزنهبرداری با کسب  2مدال
ط�لا ،دوومیدان��ی با  2طال و یک نقره و ووش��و با
 2ط�لا عملکرد موفقتری نس��بت ب��ه دوره قبل
بازیها داشتیم.

پ -برخی رش��تههای کاروان ایران به معنای
واقعی کلمه عملک��ردی ضعیف و غیرقابل قبولی
داش��تند؛ رش��تههایی که در دورههای قبل بهتر
ظاهر ش��ده بودن��د و انتظ��ار مداله��ای بهتر و
خوش��رنگتری از آنان وجود داشت یا رشتههای
جدی��دی که به امید کس��ب مداله��ای زیاد در
بازیهای جاکارتا ش��رکت کرده بودند .تیراندازی،
قایقرانی ،دوچرخهس��واری ،تیران��دازی با کمان،
فوتب��ال ،هندب��ال ،اس��کواش و س��پکتاکرا از
رشتههایی بودند که در مسابقات آسیایی ناموفق
بودند .تنها در رش��ته قایقران��ی و در بخش بانوان
عملکرد خوبی به ثبت رسید اما مدال طالی  2دوره
قبل از دس��ت رفت .همچنین رش��تههایی چون
پنچاک سیالت ،جوجیتس��و ،بوکس و سامبو هم
کامال ناموفق بودن��د .در مجموع مدالهای طالی
تیراندازی ،قایقرانی ،دوچرخهسواری و تیراندازی با
کمان که پیش از این به ایران رسیده بود ،این دوره
جایی در مدالهای طالی کاروان ایران نداش��ت.
عملکرد این رش��تهها باید به دقت و بدون تعارف
بررسی و با عوامل این ناکامیها برخورد شود.
ت -برخ��ی رش��تهها نیز بدون ش��انس مدال
در این بازیها ش��رکت ک��رده بودند که باید با کار
کارشناسی دقیق درباره نتایج آنها بررسی الزم انجام
شود .رشتههایی چون ژیمناستیک ،شنا ،شیرجه،
بدمینتون و تنیس از جمله این رشتهها هستند .در
میان این رشتهها ژیمناستیک عملکرد قابل قبولی
داشت و حتی میتوانست در شرایطی شانس مدال
داشته باشد.
ث -در بخ��ش بانوان بهرغم کس��ب  ۱۷مدال
متاسفانه جز کبدی ،از مدالهای طالی انفرادی که
پیش از این در ووشو ،کاراته و تیراندازی کسب شده

سهمیه ایران در لیگ قهرمانان اعالم شد

همان ۲+۲

اول و دوم ردهبندی در هر منطقه س��همیه 3+1
خواهند داشت .یعنی با توجه به ردهبندی جدید
در منطقه غرب قطر و امارات با داش��تن ردههای
اول و دوم سهمیه  3+1دارند و ایران با قرار گرفتن
در رده سوم سهمیه  ۲+۲خواهد داشت.

گفتنی است ،سال گذشته شاهین رحمانی،
عضو ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته بود:
هن��وز ردهبندی جدید اعالم نش��ده اس��ت ولی
پارس��ال با ردهبن��دیای ک��ه  AFCاعالم کرد
ایران در رده هفتم قرار گرفت و از س��همیه ۲+۲

طلسم عجیب استقالل در لیگ برتر

اتفاقی که به خاطرهها پیوسته است!

بود خبری نبود .یک طال ۱۰ ،نقره و  ۶برنز حاصل
تالش بان��وان ایرانی در جاکارتا بود که قطعا نقطه
عطف آن طالی ارزشمند کبدی بود.
ج -عملک��رد دولتها در ورزش را میتوان در
المپیک و بازیهای آسیایی قضاوت کرد .بررسی
دورههای مختلف بازیهای آسیایی نشان میدهد
در حالی که در دوره دولت اصالحات در پوس��ان
کرهجنوبی دهم ش��دیم ،در دولت نهم در ۲۰۰۶
دوحه قطر به رتبه شش��م صعود کردیم .در دولت
دهم ب��ا نتیجهای چش��مگیر در گوانگجو چهارم
ش��دیم اما در دولت یازده��م در اینچئون ۲۰۱۴
با یک پله س��قوط پنجم ش��دیم و حاال در دولت
دوازدهم باز هم با یک پله س��قوط به رتبه ششم
تنزل پیدا کردیم یعنی جایی که  ۱۲س��ال پیش
بودی��م .این به معن��ای س��قوط ورزش در دولت
فعلی است؛ س��قوطی که وزارت ورزش و جوانان
باید پاس��خگوی آن باشد .دور کردن افراد دلسوز،
باس��ابقه و توانمند از فدراس��یونهای ورزش��ی و
برگزاری انتخابات فرمایشی برای حذف این افراد
و گماشتن افرادی که تنها مشخصه آنان همسویی
سیاس��ی و رفاقتهای ش��خصی اس��ت ،نتیجه
مشخصی در ورزش به همراه خواهد داشت .نتایج
کسب شده در برخی رشتهها از جمله تیراندازی،
قایقران��ی ،تیراندازی با کمان و ...موید این مطلب
اس��ت .به هرحال عملکرد دولتهای مختلف در
عرصه ورزش کامال مشخص است و در وضعی که
امید چندانی به وزارت ورزش و جوانان نیست باید
امیدوار بود با پیگیری ،نظارت ،برنامهریزی و تالش
مسؤوالن فدراسیونها و کمیته ملی المپیک شاهد
افول بیشتر در بازیهای المپیک  2020توکیو و
دوره بعدی بازیهای آسیایی نباشیم.
برخوردار شد و با توجه به اینکه عراق مجوز حضور
در لیگ قهرمانان آسیا را کسب نکرد ،سهمیه این
کش��ور به ایران رسید تا سهمیه ایران  3+1شود.
اگ��ر ایران در ردهبندی جدید در رده هفتم بماند
مثل س��ال گذشته سهمیه  ۲+۲خواهد داشت و
اگر کسب مجوز عراق اثبات شود سهمیه ایران در
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا  ۲+۲میشود.
ب��ا توجه ب��ه ای��ن اظه��ارات عض��و ایرانی
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا بهرغم اینکه لیگ
برتر فوتبال ایران صعود  ۲پلهای داش��ته اس��ت
اما در س��همیهبندی کش��ورمان تاثیری نداشته
اس��ت .از سوی دیگر ،نیم سهمیه عراق امسال از
س��وی  AFCتایید ش��د ،در نتیجه ما در فصل
 ۲۰۱8 -۲۰۱9در صورت عدم تغییر ردهبندیمان
س��همیه  ۲+۲خواهیم داش��ت .با این ردهبندی،
سرخابیها به طور مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا
راه پیدا میکنند و ذوبآهن و سایپا راهی مرحله
پلیآف میشوند.
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آبیپوش��ان تهرانی که در هجدهمین دوره
رقابتهای لیگ برتر هم شرایط مطلوبی ندارند،
چند سالی است نتوانس��تهاند حتی برای یک
هفته هم که شده عنوان صدرنشین را به خود
اختصاص دهن��د .آخرین باری که تیم فوتبال
استقالل موفق شد باالتر از دیگر تیمهای لیگ
برتر در صدر جدول ردهبندی بایستد ،به لیگ
پانزدهم و هفته بیستوهش��تم این مسابقات
بازمیگردد.
آبیپوش��ان که با پرویز مظلومی ش��رایط
خوب��ی در لی��گ پانزدهم داش��تند ،در هفته
بیستوهش��تم و به لطف پی��روزی  ۲بر یک
مقابل راهآهن باالتر از پرس��پولیس و استقالل
خوزس��تان در صدر جدول قرار گرفتند اما در
هفته بیستونهم و به سبب شکست خانگی ۳
بر  ۲مقابل تراکتورسازی تبریز صدر جدول را
از دست دادند.
وقتی اس��تقاللیها در روز  ۱۹اردیبهشت
سال  ۹۵صدر جدول را از دست دادند تصورش
را هم نمیکردند این آخرین صدرنشینی آنها در
لیگ برتر تا به امروز باشد.
ح��اال از آخرین صدرنش��ینی این تیم ۶۸
هفته فوتبالی گذش��ته و آنها  2سال و حدودا
 ۴ماه اس��ت ب��ا صدر جدول بیگانه هس��تند.
با توجه ب��ه اختالف امتیازی که آبیپوش��ان
ب��ا صدر ج��دول دارند ،حداق��ل روی کاغذ تا
 ۴هفت��ه فوتبالی دیگ��ر قادر به رس��یدن به
صدر نیس��تند که این نش��ان میدهد طلسم
دوری آبیپوش��ان از ص��در ج��دول حداق��ل
 ۷۲هفته خواهد بود و این برای اس��تقالل در
تاریخ حضورش در این مس��ابقات یک رکورد
به حس��اب میآید .آخرین صدرنش��ینی تیم
استقالل در لیگ برتر با هدایت پرویز مظلومی
بوده است و این تیم بعد از مظلومی با علیرضا
منصوریان و وینفرد شفر به صدر جدول نرسیده
اس��ت .بین منصوریان و شفر یک مربی به نام
میک مکدرموت تنها برای یک هفته بهعنوان
س��رمربی موقت هدایت آبیپوشان را بر عهده
داش��ت .در فاصله  ۶۸هفتهای که اس��تقالل
طعم صدرنشینی در جدول را نچشیده است،
تیمهای پرس��پولیس ،اس��تقالل خوزستان،
سیاهجامگان ،تراکتورسازی ،پارسجنوبی جم،
سایپا و پدیده خراس��ان صدرنشینی در لیگ
برت��ر را تجربه کردهان��د .در صورتی که پدیده
صدرنش��ین فعلی مسابقات  ۴بازی آینده خود را
با شکست پشتسر بگذارند و دیگر تیمهای باالی
جدول مثل سپاهان ،سایپا ،پرسپولیس ،پیکان،
پارسجنوب��ی و ...نیز امتیازات زیادی از دس��ت
بدهند و آبیپوش��ان در  4هفته آینده  ۴پیروزی
پیدرپی بهدس��ت آورند ،صدرنشینی این تیم در
لیگ برتر امکانپذیر میش��ود؛ اتفاقی که محقق
ش��دن آن تا  ۴هفته آینده ق��دری بعید به نظر
میرسد.
خبر

برگزاری نمایشگاه بینالمللی
کوهنوردی و ورزشهای مهیج

سومین دوره جشنواره و نمایشگاه بینالمللی
کمپینگ ،آفرود ،کوهنوردی و ورزشهای مهیج
که به اختصار کامکس نامیده میشود طی روزهای
 5لغایت  9شهریورماه سال جاری در برج میالد
تهران برگزار شد .ایدهپرداز و مجری جشنواره و
نمایشگاه کامکس ایران در رابطه با برگزاری این
رویداد بی��ان کرد :جای خالی جش��نوارهای که
صرفاً به تجهیزات سفر ،طبیعتگردی ،سافاری
و ورزشهای مهیج بپردازد در میان نمایشگاهها
و جشنوارههایی که هر س��اله در کشور در حال
برگزاری اس��ت به قوت حس میشد ،لذا پس از
س��الها مطالعه و بررس��ی این عناوین در حوزه
فرهنگی و اقتصادی توسط تیم جوان و متخصص
ش��رکت آرمانس��عادت آریان��ا ،ای��ده برگزاری
جشنواره و نمایشگاه کمپینگ ،آفرود ،کوهنوردی
و ورزشهای مهیج به ثمر نشست .داوود نجفی
گفت :برپایی سومین دوره جشنواره کامکس در
س��ال حمایت از کاالی ایرانی با حمایت از تولید
و عرضهکنن��دگان کاالی ایرانی و ش��رکتهای
دانشبنیان ،بستری ویژه را جهت عرضه کاالها و
خدمات داخلی در حوزه تجهیزات طبیعتگردی
فراه��م آورد .وی در ادامه بی��ان کرد :این رویداد
در  2بخش جشنواره و نمایشگاه فعالیت داشته
است .بخش نمایشگاهی این رویداد جامعترین
مرجع عرض��ه و فروش جدیدترین تجهیزات در
حوزه سفر و طبیعتگردی ،خودروهای سافاری
و س��فری بود ،همچنین در بخش جش��نواره با
برگزاری مس��ابقات و ویژهبرنامههای نمایشی و
مش��ارکتی س��عی در معرفی ،ترویج ورزشهای
مهیج و تشویق جوانان به ورزشهای نوظهور را
داش��تیم .او خاطرنشان کرد :در حوزه فرهنگی و
ترویجی جشنواره ،با برگزاری کارگاههای آموزشی
و مناظرههای جذاب در زمینههای آفرود س��بز،
طبیعتگ��ردی ،س��بکهای جدید س��فر و بقا
در طبیعت و ب��ا دعوت از س��ازمانهای متولی
امر ،س��عی در آموزش حفاظت از محیطزیست
و طبیعتگ��ردی صحیح در بی��ن عالقهمندان
طبیعت و عموم مردم داشتیم.

