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 A صعود تنیس روی میز به گروه
فدراسیون های المپیکی جهان 

ــن  ــه بی ــز  ، کمیت ــس روی می ــیون تنی ــانی فدراس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
المللــی المپیــک رده بنــدی رشــته هــای ورزشــی را اعــام کــرد کــه براســاس آن فدراســیون 
جهانــی تنیــس روی میــز از گــروه B رشــته هــای کمیتــه بیــن المللــی المپیــک تابســتانی بــه 
گــروه A2 صعــود کــرده اســت کــه ایــن یــک موفقیــت بــرای تنیــس روی میــز جهــان محســوب 

مــی شــود. 
 

رده بنــدی رشــته هــای المپیــک تابســتانی بــر اســاس براســاس تحقیقاتــی کــه از فدراســیونهای 
ــی نقصی،دموکراســی، توســعه و  ــازمان، درســتی و ب ــفافیت س ــه 5 اصــل )ش ــر پای ــی و ب جهان
 A1 ــروه ــوند در در گ ــی ش ــدی م ــده و در 4 رده تقســیم بن ــام ش ــی( انج ــاختارهای کنترل س

رشــته هــای بدمینتــون ، ســوارکاری ، فوتبــال ، تنیــس ، دوچرخه ســواری و راگبــی و در رتبــه 
بنــدی A2 رشــته هــای بســکتبال ، شمشــیربازی ، تنیــس روی میــز ، ورزش هــای ســه گانــه 

، کشــتی ، دو و میدانــی ، قایقرانــی و تکوانــدو حضــور دارنــد . 

رتبــه بنــدی رشــته هــای ورزشــی در المپیــک تابســتانی در چهــار دســته تقســیم مــی شــوند 
کــه بــه ترتیــب A1 شــش رشــته ، A2 هشــت رشــته ، B یــازده رشــته و در گــروه C نیــز 6 

رشــته حضــور دارنــد . 

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون تنیــس روی 
ــیون  ــس فدراس ــب رئی ــی نای ــه کیوان ــر فاطم ــز ، دکت می
ــای  ــات ه ــس هی ــواب رئی ــا ن ــس ب ــو کنفران بصــورت ویدئ
ــرای پیگیــری وضعیــت تنیــس روی  اســتانی جلســاتی را ب

ــد . ــزار کردن ــا برگ ــتان ه ــوان اس ــز بان می

ــده  ــش آم ــکات پی ــه مش ــه ب ــا توج ــات ب ــن جلس در ای
ــور را  ــه ورزش کش ــورات از جمل ــی ام ــه تمام ــان ک در جه
تحــت تاثیــر قــرار داده پیرامــون مســائل مرتبــط بــا نحــوه 
ــی ، فرهنگــی و  ــوزش ، همگان ــور آم ــان ،ام ــت بازیکن فعالی
نحــوه برگــزاری جلســات بعــدی بحــث و تبــادل نظــر شــد 
ــواب  ــه ن ــا ب ــی ورزش پوی ــی در خصــوص برپای و راهکارهای

ــد . ــه گردی رئیــس اســتان هــا ارائ
در ادامــه دکتــر کیوانــی اظهــار داشــت: معاونین امــور بانوان 
ــا  ــد و ب ــی کردن ــت ارزیاب ــن جلســات را مثب ــا ای ــتان ه اس
اســتقبال از برگــزاری ایــن جلســات ، همــکاری و پشــتیبانی 
خودشــان را مبنــی بــر حمایــت از تنیــس روی میــز بانــوان 

اعــام کردنــد . 
نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون تنیــس روی میــز گفــت :  

ایــن جلســات با حضــور 15 
ــزار  ــن برگ ــتان و معاونی اس
ادامــه  و در  اســت  شــده 
جلســات بــا مابقــی اســتانها 
نیــز برگزارخواهــد شــد کــه 
در برخــی جلســات اســتانها 
ــتانها  ــس شهرس ــب رئی نای

ــتند . ــور داش ــم حض ه

کیوانــی  فاطمــه  دکتــر 
ــس  ــواب رئی ــان از ن در پای
ــس روی  ــای تنی ــت ه هیئ
امــور  معاونیــن  و  میــز 
ــا  ــه ت ــا ک ــوان اســتان ه بان
ــون در جلســات حضــور  کن
داشــتند تشــکر و قدردانــی 
امیــدواری  ابــراز  و  کــرد 
کــرد کــه در ادامــه و بــا 

برگــزاری جلســات بــا ســایر اســتانها شــاهد حمایــت ادارات 
کل اســتانها از تنیــس روی میــز بانــوان باشــیم . 

جلسه ویدئو کنفرانسی نایب رئیس 
بانوان فدراسیون با نواب رئیس استان ها 
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شــیما صفایــی می گویــد ســن کمــی دارد و در صــورت لغــو المپیــک 
توکیــو می توانــد ســالیان ســال بــه صــورت حرفــه ای پینگ پنــگ  را 

ادامــه دهــد و بــه ایــن رویــداد ورزشــی راه پیــدا کنــد.

شــیما صفایــی، ملی پــوش تنیــس روی میــز بانــوان ایــران در 
ــان  ــاره و بی ــود اش ــات خ ــت تمرین ــه وضعی ــنا ب ــا ایس ــو ب گفت وگ
ــود  ــاز ب ــل ب ــه قب ــا دو هفت ــدان ت ــگ هم ــالن های پیگ پن ــرد: س ک
امــا بــا اوج گیــری شــیوع کرونــا تعطیــل شــد و ایــن تعطیلــی گویــا 
تــا آخــر هفتــه جــاری ادامــه دارد. در مدتــی کــه ســالن ها بــاز بــود 
ــا اکنــون  ــن داشــتم ام روزی دو جلســه صبــح و بعــد از ظهــر تمری

ــم. ــه کار می کن ــگ خان ــا در پارکین ــط عصره فق

او در ادامــه افــزود: شــرایطم  خــوب اســت امــا وضعیــت آمادگــی خــود را بایــد در 
جریــان مســابقات بســنجم و تمرینــات مــاک نیســت. بــا ایــن حــال شــرایط بــدی 
نــدارم امــا خیلــی عالــی یــا خیلــی ضعیــف هــم نیســتم. از آنجایــی کــه مســابقه ای 
نداریــم تــا حــدودی انگیــزه ام کــم شــده اســت امــا ایــن بــرای همــه بازیکنــان بــه 

وجــود آمــده و آنگونــه نیســت کــه تمریناتــم را متوقــف کنــم.

صفایــی کــه یکــی از بازیکنــان انتخابــی ایــران بــرای حضــور در مســابقات انتخابــی 
المپیک اســت در مــورد احتمــال لغــو بازی هــای توکیــو گفــت: اگــر المپیــک لغــو 
شــود ناراحــت می شــوم امــا ســن باالیــی نــدارم و دوبــاره شــانس حضــور در ایــن 
ــم ســالیان  ــزه ام را از دســت نمی دهــم چــون می توان ــداد ورزشــی را دارم. انگی روی

ســال پینگ پنــگ حرفــه ای را دنبــال کنــم.

ــای  ــرای هزینه ه ــری ب ــت اسپانس ــه وضعی ــز ب ــس روی می ــوش تنی ــن ملی پ ای
تجهیــزات و ســفرهای ورزشــی خــود اشــاره و بیــان کــرد: برنــد دونیــک اسپانســر 
وســایل و تجهیزاتــم اســت و حــدود پنــج ســال اســت کــه بــا ایــن شــرکت قــرارداد 
دارم و امکانــات مــورد نظــر مــن را تامیــن می کنــد. البتــه بــرای ســفرهای ورزشــی 
خــارج از کشــورم اسپانســری نــدارم و فقــط بــا کمــک هیــات پینگ پنــگ همــدان 

و آمــوزش و پــرورش اســتان یــک بــار بــه مســابقات فنانــد اعــزام شــدم.

او در ایــن مــورد افــزود: پیــدا کــردن اسپانســر مخصوصــا در همــدان واقعــا ســخت 
ــان  ــون توم ــا 6 میلی ــه 5 ت ــه کل هزین ــم ک ــگ اســتانی ه ــرای لی ــی ب اســت، حت
بــود، کســی پیــدا نشــد. از آنجایــی کــه بــا هزینــه شــخصی نمی توانــم در مســابقات 
بــرون مــرزی شــرکت کنــم و مشــکل اصلــی مــن بحــث مالــی اســت، خیلــی دنبــال 

اسپانســر گشــته ام امــا کســی قبــول نمی کنــد.

ــای قارداشــی)رئیس  ــز، آق ــان گفــت: از فدراســیون تنیــس روی می ــی در پای صفای
فدراســیون(، خانــم ایرانمنش)ســرمربی تیــم ملــی بانــوان(، همــه مربیــان و 
روانشــناس تیــم ملــی کــه بــه صــورت آنایــن بــا مــا در ارتبــاط هســتند، تشــکر 
ــه مــن  ــم کــه فدراســیون ب ــه مــن انگیــزه می دهــد چــون می دان ــن ب می کنــم. ای

ــت. ــم اس ــر کارهای ــد و پیگی ــه می کن توج

ملــی پــوش تنیــس روی میــز دربــاره تنظیــم زمــان مدرســه بــا تمرینــات گفــت: هر 

موقــع باشــم بــه مدرســه مــی روم و در مواقــع دیگــر هــم معلــم خصوصــی می گیــرم. 
کاس دهــم رشــته تجربــی هســتم و بــه عنــوان یــک ورزشــکار، کار ســختی بــرای 
قبولــی در رشــته هایی مثــل پزشــکی دارم، می توانــم بگویــم بــا شــرایط تمرینــی و 
مســابقات تقریبــا غیــر ممکــن اســت. خــودم بــه رشــته تربیــت بدنــی فکــر می کنــم.

ــال های  ــوان در س ــز بان ــس روی می ــوب تنی ــرفت خ ــه پیش ــاره ب ــا اش ــی ب صفای
ــا حضــور در تور هــای حرفــه ای  ــوان ب گذشــته افــزود: ســطح تنیــس روی میــز بان
نســبت بــه قبــل خیلــی بهتــر شــده اســت. از فدراســیون بــه دلیــل توجهــی کــه بــه 

ــم. ــکر می کن ــش دارد، تش ــن بخ ای

ــان  ــر ورزش و جوان ــلطانی فر وزی ــعود س ــر مس ــز، دکت ــس روی می ــیون تنی ــانی فدراس ــاع  رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
کشــورمان بــا صــدور حکمــی احســان اهلل اشــفیعی را بــه عنــوان خزانــه دار فدراســیون تنیــس روی میــز منصــوب کــرد.

ــه دار  ــال خزان ــدت 4 س ــه م ــز ب ــن نی ــش از ای ــابداری و پی ــد حس ــی ارش ــدرک کارشناس ــفیعی دارای م ــان اهلل اش احس
فدراســیون تنیــس روی میــز کشــورمان بــوده اســت کــه از خدمــات ارزنــده ایشــان ایجــاد شــفافیت مالــی و مــورد تاییــد 

ــز مــی باشــد. ــی ســالیانه فدراســیون تنیــس روی می رســاندن گزارشــات مال

با حکمی از سوی وزیر ورزش وجوانان
خزانه دار فدراسیون منصوب شد

امیدواری 
دختر 
پینگ 
پنگ باز 
ایران 
برای 
حضور در 
المپیک
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ــال  ــومین س ــرای س ــان ب ــتان اصفه ــز اس ــس روی می ــات تنی هی
متوالــی رتبــه اول در زمینــه آمــوزش دوره هــای ورزشــی در بیــن 

ــات ورزشــی اســتان اصفهــان را کســب نمــود ؛  50 هی
ســید محمــد طباطبایــی سرپرســت اداره کل ورزش و جوانــان 
ــه ؛ از  ــن نتیج ــام ای ــن اع ــه ای ضم ــی نام ــان ط ــتان اصفه اس
فدراســیون تنیــس روی میــز ج.ا.ایــران و هیــات تنیــس روی میــز 

ــرد. ــکر ک ــر و تش ــان تقدی ــتان اصفه اس

نصــب تونــل ضدعفونــی هوشــمند در خانــه پینــگ پنــگ 
ــه  ــی ضــرر )پای ــی ب ــول ضدعفون ــل محل ــن تون کرمانشــاه؛ در ای
ــژه  ــازل وی ــه ن ــازل از جمل ــدد ن ــازده ع ــپ و ی ــق پم آب( از طری
ــی شــده و  ــه ذرات میکرون ــل ب ــا فشــار تبدی ــی دســت ب ضدعفون
ایــن ذرات ظــرف مــدت پنــج ثانیــه بصــورت مــه پــاش، بــه تمــام 
نقــاط پیرامــون افــراد )از ســر تــا پــا( اســپری می شــوند و بشــکلی 
کــه لباســها خیــس نگردنــد، عمــل ضدعفونــی را انجــام مــی دهــد.                                                        

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون 
ــیون  ــی فدراس ــه انضباط ــه کمیت ــز، جلس ــس روی می تنی
تنیــس روی میــز در رابطــه بــا مشــکات قــراردادی 
بازیکنــان تیــم دانشــگاه آزاد اســامی کــه همــواره یکــی 
ــز  ــس روی می ــر تنی ــگ برت ــاخص در لی ــای ش ــم ه از تی
ــن مســابقات  ــی در ای ــوان قهرمان ــد عن ــران و دارای چن ای

ــد. ــزار گردی ــد برگ ــی باش م

در همیــن راســتا بــا بررســی مــوارد مطروحــه مقــرر 

گردیــد کــه بــا پیگیــری فدراســیون و همــکاری مســئوالن 
ــان طــی  ــرم دانشــگاه آزاد اســامی مشــکات بازیکن محت

ــاه آینــده برطــرف گــردد. یــک م

در ایــن جلســه از حمایــت هــای همیشــگی و حضــور پــر 
ــر تنیــس روی  ــگ برت ــگ دانشــگاه آزاد اســامی در لی رن

میــز کشــور تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد

درجلسه کمیته انضباطی مطرح شد:
حل مشکالت قراردادی بازیکنان لیگ 95 با پیگیری 

فدراسیون و مسئوالن دانشگاه آزاد

ــه گــزارش پایــگاه اطــاع  رســانی فدراســیون تنیــس روی میــز، دکتــر مســعود ســلطانی فر وزیــر ورزش و  ب
ــه عنــوان عضــو هیــأت  رئیســه فدراســیون  ــا صــدور حکمــی حمیــد احســانی مهــر را ب ــان کشــورمان ب جوان

تنیــس روی میــز منصــوب کــرد.

احســانی مهــر مدیرعامــل شــرکت فرآینــد کــود و ســم بافــق و از حامیــان تنیــس روی میــز کشــور و همچنیــن 
سرپرســت تیــم فراســنج تهــران در لیــگ برتــر بزرگســاالن ســال 98 مــی باشــد

عضو جدید هیأت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز 
منصوب شد
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بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون تنیــس روی میــز ، پــس از بررســی هــای بــه عمــل آمــده توســط فدراســیون در خصــوص برگــزاری یــا عــدم برگــزاری لیــگ برتــر 
بانــوان باشــگاه هــای کشــور ، ایــن فدراســیون تصمیــم بــه عــدم برگــزاری مرحلــه پلــی آف و اعــام نتایــج نهایــی طبــق رده بنــدی مرحلــه مقدماتــی لیــگ برتــر بانــوان باشــگاه های کشــور 
گرفــت . طبــق نتایــج رده بنــدی مرحلــه مقدماتــی شــهرداری شــهربابک بــه عنــوان قهرمــان لیــگ برتــر فصــل 98 معرفــی شــد . دانشــگاه آزاد اســامی نجــف آبــاد در مــکان دوم ایســتاد 

و تیــم هــای دریــن کاشــت مانــا و ســپاهان اصفهــان مشــترکا مقــام ســوم ایــن مســابقات را بــه خــود اختصــاص دادنــد .

همچنین فدراسیون تنیس روی میز اعام کرد تیم های یادشده بایستی طبق قرارداد منعقده با اعضای تیم ، با آنها تسویه حساب مالی نمایند . 

اعالم نتایج مرحله مقدماتی لیگ برتر بانوان و قهرمانی شهرداری شهربابک
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ــز ،   ــس روی می ــانی فدراســیون تنی ــگاه اطــاع رس ــزارش پای ــه گ ب
مهــرداد علــی قارداشــی رئیــس فدراســیون تنیــس روی میــز طــی احــکام 

ــه ای اعضــای کمیتــه مســابقات فدراســیون را منصــوب کــرد .  جداگان

 کمیتــه مســابقات فدراســیون از بخــش هــای داوران ، لیــگ و مســابقات 
ــم هــا پــوران رحیمــی بعنــوان نایــب رئیــس  تشــکیل شــده اســت و خان
ــوان و نســرین محمــدزاده بعنــوان دبیــر کمیتــه مســابقات و مرتضــی  بان

ــام مســابقات منصــوب شــدند . موغلــی بعنــوان مســئول ثبــت ن
 همچنیــن منیجــه ابــری ، زهرا اســکندری ، اللــه پوریامنش ، محمدقاســم 
ــو در  ــوان عض ــوادی بعن ــان و روح اهلل ج ــا صباغی ــان ،  حمیدرض عمویی

کمیتــه مســابقات فدراســیون منصــوب شــدند . 
ــر عهــده  ــه مســابقات فدراســیون را ب ــور ریاســت کمیت ــوش ضرغامپ داری

دارد . 
قــرار اســت جلســات هماهنگــی کمیتــه هــا بــا حضــور دبیــر فدراســیون 

بصــورت مجــازی برگــزار شــود .

اعضای کمیته مسابقات فدراسیون 
تنیس روی میز معرفی شدند 

پیش بینی ۱۲ اعزام برون مرزی 
برای تیم ملی تنیس روی میز بانوان

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ــوان ب ــز بان ــی تنیــس روی می ســرمربی تیــم مل
ــن  ــت: در ای ــت، گف ــخص اس ــاری مش ــال ج ــان س ــا پای ــم ت ــن تی ــه ای برنام
برنامــه عــاوه بــر اردوهــای ماهیانــه حــدود 10 الــی 12 اعــزام بــرون مــرزی 

ــت. ــده اس ــی ش ــم پیش بین ه

حمیــده ایرانمنــش در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه تیــم ملــی تنیــس روی میــز 
بانــوان مترصــد اجــازه ســتاد مبــارزه بــا کرونــا و وزارت ورزش اســت تــا بتوانــد اردوهــای آمــاده 
ــاده  ــرای آم ــورد نظــر ب ــای م ــه ه ــش برنام ــاه پی ــت: از دو م ــد، گف ــاز کن ســازی خــود را آغ
ســازی ملی پوشــان را تدویــن و بــه فدراســیون ارائــه کردیــم. ایــن برنامــه شــامل تمــام اردوهــا 

و اعــزام هــای پیشــنهادی تــا پایــان ســال اســت.

وی تصریــح کــرد: طبــق ایــن برنامــه و بــا توجــه بــه در پیــش بــودن مســابقات تیمــی قهرمانــی 
جهــان قــرار بــود از اوایــل خردادمــاه تمرینــات تیــم ملــی آغــاز شــود امــا دســتورالعمل هــای 
ــاده  ــداد. حــاال هــم آم ــا ن ــه م ــا و وزارت ورزش چنیــن اجــازه ای را ب ــا کرون ــارزه ب ســتاد مب
هســتیم تــا هــر زمــان اجــازه الزم صــادر شــود، بافاصلــه بــرای تشــکیل اردو و آغــاز تمرینــات 

اقــدام کنیــم.

ســرمربی تیــم ملــی تنیــس روی میــز در مــورد برنامــه پیشــنهادی بــه فدراســیون و اینکــه چــه 
اردوهــا و اعــزام هایــی در ایــن برنامــه لحــاظ شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: بــرای هــر مــاه 
یــک مرحلــه اردوی 1۷ - 15 روزه پیــش بینــی شــده اســت. ضمــن اینکــه خواســتار 12 - 10 
اعــزام بــرون مــرزی بــرای حضــور در پروتورهــای مختلــف جهانــی هــم شــده ایــم. البتــه کــه 

اجــرای ایــن برنامــه هــا منــوط بــه خیلــی از عوامــل اســت کــه شــرایط مالــی فدراســیون و 
تقویــم فدراســیون جهانــی )ITTF( از مهمتریــن آنهاســت.

ــی  ــیون جهان ــم 2020 فدراس ــر در تقوی ــای موردنظ ــه پروتوره ــرد: اینک ــد ک ــش تاکی ایرانمن
تنیــس روی میــز باشــند، اصــًا مشــخص نیســت. فعــًا کــه تمــام رویدادهــای ایــن فدراســیون 
تــا شــهریورماه لغــو شــده اســت. اولیــن مســابقه ای کــه قــرار اســت بــا نظــر ITTF برگــزار 
ــوان زمــان و محــل  ــه عن ــی ب ــاه و کــره جنوب ــی جهــان اســت. مهرم شــود، مســابقات قهرمان
برگــزاری ایــن رقابــت هــا تعییــن شــده امــا اینکــه برگــزاری ایــن مســابقات هــم منتفــی شــود، 

اصــًا بعیــد نیســت.

ــزار شــود  ــاه برگ ــن م ــود فروردی ــرار ب ــی ق ــی جهان ــادآوری اینکــه مســابقات قهرمان ــا ی وی ب
ــال  ــن احتم ــی ای ــرد: حت ــح ک ــول شــد، تصری ــاه موک ــه مهرم ــو و ب ــا لغ ــه خاطــر کرون ــا ب ام
کــه فدراســیون جهانــی تمــام رویدادهــای 2020 خــود را لغــو کنــد، وجــود دارد. قــرار اســت 
ــته  ــری الزم را داش ــم گی ــه تصمی ــن زمین ــتی در ای ــی در نشس ــیون جهان ــئوالن فدراس مس

ــود. ــا هــم مــاک خواهــد ب ــرای م باشــند. آن نشســت و نتایجــش ب

ســرمربی تیــم ملــی تنیــس روی میــز گفــت: در صــورت منتفــی شــدن برگــزاری رویدادهــای 
ســال جــاری میــادی، قطعــاً برنامــه آمــاده ســازی مــا دســتخوش تغییــرات زیــادی خواهــد 
شــد. در غیــر ایــن صــورت امــا بــه شــرط موافقــت مســئوالن داخلــی و شــرایط مالی فدراســیون 

حداکثــر برنامــه موردنظــر را اجــرا مــی کنیــم.
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بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون تنیــس روی میــز  ، هیئــت رئیســه فدراســیون تنیــس روی میــز بــا حضــور اعضــاء از طریــق ویدئــو کنفرانــس تشــکیل 
جلســه داد . در ایــن جلســه وضعیــت تنیــس روی میــز  کشــور در زمــان بازگشــایی هــای جدیــد و چگونگــی فعالیــت هــا در آینــده باتوجــه بــه پروتــکل هــای بهداشــتی اعــام 

شــده بحــث و بررســی شــد . 
همچنین تغییر سیستم برگزاری کاس های آموزش مربیگری و داوری در کشور دیگر مبحثی بود که اعضاء هیئت رئیسه مورد بررسی قرار دادند .

مســابقه نمادیــن نوشــاد و نیمــا عالمیــان بــه مناســبت آزاد ســازی خرمشــهر و یادبــود زنــده یــاد اســتاد اقبــال لطــف الــه نســبی کــه بــا نتیجــه 4 
بــر 3 بــه ســود نیمــا عالمیــان بــه اتمــام رســید .

جلسه هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد. 
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ــز/  ــر ســر تنیــس روی می ــان ب ــا همچن ســایه کرون
ــاد. ــق افت ــه تعوی بدیعــی : مســابقات ب

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی فدراســیون تنیــس روی میــز جلســه 
اعضــای فنــی کنفدراســیون آســیا امــروز بــا حضــور مهنــدس افشــین بدیعــی 

ــزار شــد ــب رییــس کنفدراســیون آســیا برگ نای

ــام  ــیون اع ــی فدراس ــط عموم ــز رواب ــا مرک ــی ب ــی در گفتگوی ــین بدیع افش
ــان  ــان و جوان ــی نوجوان ــابقات قهرمان ــان مس ــنهاد ایش ــا پیش ــه ب ــود ک نم
ــا  ــود موقت ــزار ش ــوس برگ ــاه آگوســت 2020 در الئ ــود م ــرار ب ــه ق ــیا ک آس
بــه مــدت یــک مــاه بــه تعویــق افتــاد و اعــام شــد کــه کنفدراســیون آســیا 

منتظــر  می مانــد تــا فدراســیون جهانــی تنیــس روی میــز تاریــخ قطعــی برگــزاری مســابقات 
ــرار اســت برگــزار شــود را اعــام کنــد. ــر ق ــاه نوامب ــان جهــان کــه در م ــی جوان قهرمان

ــق  ــه تعوی ــب رئیــس کنفدراســیون آســیا اعــام کــرد همچنیــن مســابقات کاپ آســیا ب نائ
افتــاده اســت و تاریــخ جدیــدی بــرای ایــن تورنمنــت مشــخص نشــده و کنفدراســیون آســیا 
پــس از اعــام تقویــم نهایــی از ســوی ITTF  بــرای برگــزاری ایــن مســابقه تصمیــم گیــری 

خواهــد کــرد.

بدیعــی افــزود گفــت در ایــن جلســه پیشــنهاد دادم بــه دلیــل بــه تعویــق افتــادن مســابقات 
ســال 2020 و از دســت رفتــن موقعیــت مقــام آوری و ارتقــا رنکینــگ بســیاری از بازیکنــان، 
یــک ســال بــه رده هــای ســنی هوپــس، نوجوانان،جوانــان و زیــر 21 ســال در مســابقات بیــن 
المللــی اضافــه شــود کــه در صــورت موافقــت فدراســیون جهانــی تنیــس روی میــز فرصــت 

از دســت رفتــه بســیاری از بازیکنــان جبــران خواهــد شــد.

ــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون تنیــس روی  ب
ــه  ــن جلســه روســای کمیت ــز  ، چهارشــنبه 31 اردیبهشــت اولی می
ــیون  ــر فدراس ــنی دبی ــان حس ــت پیم ــه ریاس ــیون ب ــای فدراس ه
ــو کنفرانــس برگــزار شــد . در ایــن  تنیــس روی میــز بصــورت ویدئ
ــز  ــس روی می ــیون تنی ــر فدراس ــنی دبی ــان حس ــدا پیم ــه ابت جلس
ــا در ســال  ــت زحمــات آنه ــه هــای فدراســیون باب از روســای کمیت
گذشــته ضمــن تشــکر و قدردانــی ، ابــزار امیــدواری کــرد در ســال 
ــا تــاش همــه مســئوالن تنیــس روی میــز کشــور شــاهد  جدیــد ب

ــش باشــیم . ــش از پی ــای بی ــت ه موفقی

دبیــر فدراســیون در ادامــه برنامــه هــای ســال 99 را تشــریح کــرد و از همــه کمیتــه 
هــا خواســت در ترویــج و آگاهــی بخشــی در خصــوص تنیــس روی میــز بــا محوریــت 

تولیــد و انتشــار محتــوای آموزشــی تــاش کننــد . 
پیمــان حســنی در ادامــه اظهــار داشــت : یکــی دیگــر از اهــداف فدراســیون در ســال 
ــا رویکــرد همگانــی و ســامت جامعــه و افزایــش جمعیــت  جدیــد اجــرای فعالیتهــا ب

ایــن رشــته ورزشــی در کشــور خواهــد بــود .

در ادامــه ایــن جلســه روســای کمیتــه هــا در خصــوص فعالیــت کمیتــه هــای خــود 
توضیحــات الزم را ارائــه دادنــد و همچنیــن پیشــنهاداتی بــرای اجــرا مطــرح کردنــد . 

در پایــان مقــرر شــد جلســات آینــده روســای کمیتــه بصــورت مجــازی برگــزار شــود . 
جلســه بعــدی اواخــر خردادمــاه انجــام مــی شــود .

حاضرین در جلسه : 
سیما لیموچی رئیس کمیته پژوهش و جانبازان و معلولین 

داریوش ضرغامپور سرپرست کمیته مسابقات
وحید انتظاری رئیس کمیته اموراستانها 
حشمت شریفی رئیس کمیته فرهنگی 

فرشید کوکبی سرپرست کمیته استعدادیابی 
نادر شاملو رئیس کمیته مربیان 

حمیدرضا صباغیان رئیس کمیته آموزش داوری 
حمیدرضا ثمری خلج رئیس کمیته همگانی 

پریسا صمدی رئیس کمیته پزشکی 
نسرین محمدزاده مسئول نتایج مسابقات و رنکینگ ملی 

حسین عبداهلل پور مدیر روابط عمومی

تصمیمات جدید کنفدراسیون آسیا

جلسه روسای کمیته های فدراسیون تنیس روی میز بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد 
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ــوان  ــر بعن ــال دیگ ــرای 4 س ــگ ب آذرن
ــد. ــاب ش ــأت انتخ ــن هی ــکان دار ای س

ــز، در  ــگاه اطــاع رســانی فدراســیون تنیــس روی می ــه گــزارش پای ب
محــل اداره کل ورزش و جوانــان اســتان سیســتان و بلوچســتان مجمــع 
ــا رعایــت پروتــکل  انتخاباتــی هیــأت تنیــس روی میــز ایــن اســتان ب
ــا حضــور  ــی قارداشــی و ب ــرداد عل ــه ریاســت مه ــای بهداشــتی و ب ه

ــان و اعضــای مجمــع برگــزار شــد. ــرکل ورزش و جوان مدی

پــس از پایــان رأی گیــری امیــد آذرنــگ بــا کســب 12 رأی از 14 رأی 
مأخــوذه بــرای 4 ســال دیگــر از مجمــع تنیــس روی میــز ایــن اســتان 

رأی اعتمــاد گرفــت و عهــده دار ایــن مســئولیت شــد.

تنیــس روی میــز دلیــل آشــنایی مــا شــد/ در دوران 
ــه و مطالعــه مهــم تریــن فعالیــت  قرنطینــه تمریــن در خان

هــای مــا هســتند.

زوج جــوان و ملی پــوش پینــگ پنــگ کشــورمان از اهــداف خــود در دنیــای 
ــت  ــه صحب ــای قرنطین ــن روزه ــان در ای ــت هایش ــن و فعالی ورزش معلولی

کردنــد.
بــه گــزارش وب ســایت فدراســیون ورزش هــای جانبــازان و معلولیــن، ایــن 
زوج ورزشــکار در ســال 201۷، بعــد از مســابقات پاراآســیایی جوانــان امارات 
بــا یکدیگــر ازدواج کردنــد. مهــدی هاتــف و فاطمــه محمــدی تنیــس روزی 
میــز را دلیــل آشــنایی و ورزشــکار بــودن را دلیــل موفقیــت خــود در زندگــی 

مشــترک مــی داننــد.
مهــدی هاتــف، متولــد ســال 13۷3 در اردکان یــزد اســت کــه تنیــس روی 
میــز را از ســن 16 ســالگی آغــاز کــرد و دو ســال بعــد از آن بــه تیــم ملــی 
دعــوت شــد و در رویدادهــای مختلفــی شــرکت کــرد کــه مــدال برنــز کاس 
6 و 8 مســابقات امــارات از خاطــرات شــیرین او در دوران ورزشــی اش اســت. 
او اکنــون در مقطــع کارشناســی تربیــت بدنــی مشــغول تحصیــل مــی باشــد.

فاطمــه محمــدی نیــز متولــد ســال 13۷۷ و مشــهد اســت کــه ورزش را از 
ســن 9 ســالگی بــا حمایــت هــای خواهــر و پــدرش آغــاز کــرد و توانســت 
بــا حضــور در تیــم ملــی از افتخــار آفرینــان ایــران در مســابقات پاراآســیایی 

201۷ امــارات باشــد. او اکنــون دانشــجوی رشــته حقــوق اســت.
فاطمــه محمــدی در ابتــدا از فعالیت هــای خــود در روزهــای شــیوع بیمــاری 
کرونــا گفــت: پــس از آغــاز قرنطینــه، برنامــه غذایــی را زیــر نظــر مربــی ام 
ــا مشــکل اضافــه وزن مواجــه نشــویم و  ــا در ایــن زمــان ب تنظیــم کــردم ت
ســپس بــا دریافــت برنامــه تمریــن، در خانــه بــا همســرم بــه ورزش کــردن 

پرداختیــم.
هاتــف در ادامــه صحبــت همســر خــود بیــان کــرد: یکــی از تمرینــات مــا، 
ســایه زنــی اســت و ایــن روزهــا بــا انجــام آن ســعی داریــم آمادگــی خــود را 
حفــظ کنیــم تــا در آینــده بــرای حضــور در رقابــت هــا بــا مشــکل مواجــه 
ــه فعالیــت  ــم ب ــا فرصــت کردی ــن روزه ــه داد: در ای نشــوبم. محمــدی ادام
هایــی بپردازیــم کــه در گذشــته زمانــی بــرای آن نداشــتیم. مطالعــه کتــاب، 
انجــام بــازی هــای فکــری و ورزش در خانــه اتفاقــات جدیــدی در زندگــی 

امــروز مــا بــود.
محمــدی دربــاره نحــوه آشــنایی خــود بــا همســرش عنــوان کــرد: در جریــان 
مســابقات امــارات هاتــف بــه مــن عاقــه منــد شــد. او بعــد از ایــن رویــداد با 
خانــواده ام صحبــت کــرد و بــا وجــود اینکــه قبــل از مراســم خواســتگاری، 
پــدرم بــه شــدت مخالــف بــود، امــا بــا دیــدن هاتــف بــا ازدواج مــا موافقــت 
کــرد و ســال 1396 زندگــی عاشــقانه مــا در یــزد آغــاز شــد. البتــه در حــال 

حاضــر بــه مشــهد نقــل مــکان کردیــم.
ــه او  ــود ک ــی ش ــث م ــکار، باع ــک ورزش ــار ی ــی در کن ــزود: زندگ ــف اف هات
درک درســتی از مــن و شــرایط زندگــی ام داشــته باشــد و بتوانیــم مســیر را 

بــا هــم بــه ســمت موفقیــت طــی کنیــم.
ــره  ــن خاط ــیرین تری ــن و ش ــارات را بهتری ــداد ام ــکار روی ــن زوج ورزش ای
ــن  ــز ای ــدال برن ــر کســب م ــاوه ب ــه ع ــرا ک ــد چ ــی دانن ــود م ورزشــی خ

ــد. ــاز کردن ــود را آغ ــی خ ــدند و زندگ ــنا ش ــر آش ــا یکدیگ ــابقات، ب مس
ــازی هــا را نهایــت  محمــدی حضــور در پارالمپیــک و کســب مــدال ایــن ب
ــت:  ــاره گف ــن ب ــف در ای ــا هات ــد ام ــی کن ــوان م ــود عن ــی خ آرزوی ورزش
نهایــت آرزوی مــن حمایــت همیشــگی مســئوالن از ورزشــکاران جانبــازان و 
معلولیــن اســت چــرا کــه حضــور در تیــم ملــی و تمریــن بــرای آنهــا هزینــه 

هایــی دارد کــه بــا حمایــت مســئوالن ایــن مســیر هموارتــر مــی شــود.

مجمع انتخاباتی هیأت سیستان و بلوچستان به ریاست مهرداد علی قارداشی برگزار شد

زندگی 
در کنار یک 

ورزشکار، 
باعث می 

شود که 
او درک 

درستی از 
من و شرایط 

زندگی ام 
داشته باشد و 
بتوانیم مسیر 

را با هم به 
سمت موفقیت 

طی کنیم.
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اقبال تنیس روی میز ایران از میان ما رفت.

ــاور اقبــال تنیــس روی میــز  ــل ب درگذشــت غیــر قاب
ــتاد  ــبی ،اس ــف اهلل نس ــال لط ــا اقب ــران آق ــتان و ای کردس
مانــدگار، اســوه اخــاق و جوانمــرد ی جامعــه ورزش وعلــی 
ــا بهــت و  ــران را  ب ــز ای ــواده تنیــس روی می الخصــوص خان

ــود. ــان نم ــزادار وگری ــت ع ــرت ودر نهای حی
مرحــوم اقبــال لطــف اهلل نســبی بوجــود آورنــده نســل طائی 
و مانــدگار تنیــس روی میــز کردســتان عزیــز در تیــم هــای 

ملــی کشــور بــود .
ــز،  ــوزش تنیــس روی می ــار آم ــدگار درکن ــن اســطوره مان ای
ــاگردان  ــه ش ــز ب ــائی را نی ــردی وپارس ــاق و روح جوانم اخ
ــی  ــدی و ب ــی اب ــدون شــک الگوئ خــود آمــوزش مــی داد وب
بدیــل بــرای نســل هــای متمــادی ورزش وتنیــس روی میــز 

ایــران بــود.

ایــن مصیبــت عظیــم را بــه جامعــه بــزرگ ورزش و تنیــس 
روی میــز کشــور خصوصــا خانــدان مکــرم وبرجســته لطف اهلل 
نســبی علــی الخصوص دوســت وبــرادر ارجمندم جنــاب آقای 
ــی تنیــس روی  ــم مل ــل لطــف اهلل نســبی ســرمربی تی جمی
ــان  میــز بزرگســاالن کشــور وهمچنیــن مــردم عزیــز و مهرب
کردســتان تســلیت عــرض مینمایــم واز خــدای مهربــان برای 
ایــن اســطوره همیشــه مانــدگار علودرجــات و آرامــش وبــرای 

بازمانــدگان صبــر وبردبــاری مســئلت مینمایــم.
بــدون شــک قــرن هــا بایــد بگــذرد تــا مــادر گیتــی همچــون 
اورا دوبــاره بزایــد تاجمعــی را از وجــود نازنینــش بهــره منــد 

ند. گردا

ــن  ــی تری ــت وعال ــن صف ــر ،زیباتری ــن هن ــانیت باالتری انس
عبــادت بــرای بنــدگان خــاص الهــی اســت کــه اقبــال تنیــس 
ــه خــود  ــک جــا ب ــا را ی ــن خوبیه ــران همــه ای ــز ای روی می

ــود. همــه دوســتش داشــتند و او  اختصــاص داده ب
ــون  ــش چ ــه بازیکنان ــان ک ــتیدند همچن را میپرس
پروانــه بــه گــرد شــمعش همــواره مــی چرخیدنــد.

ــه  ــت ،هم ــا انسانهاس ــه م ــترک هم ــت مش ــرگ سرنوش م
ــرای همیشــه  ــرار نیســت کــه ب مــا روزی خواهیــم رفــت وق
زندگــی کنیــم بلکــه هــدف خلــق چیــزی اســت کــه مانــدگار 
وبرجســته باشــد واقبــال تنیــس روی میــز ایــران در سراســر 
ــت  ــانیت ،گذش ــود، انس ــه خ ــرافتمندانه وزاهدان ــی ش زندگ

ــام خــود ثبــت نمــود. ــه ن ــی وتواضــع را ب ،مهربان

اقبــال تنیــس روی میــز ایــران بــا اخــاق ومهربانــی خــاص 
خــود وهمچنیــن تواضــع و اخــاص و فروتنــی منحصــر 
بفــردش باعــث ایجــاد یــک راه روشــن و ســبک مانــدگار بــه 
ــد. ــرای همیشــه گردی ــن رشــته ورزشــی ب ــام خــود در ای ن

ــز  ــتان عزی ــران وکردس ــز ای ــس روی می ــزت تنی ــوام و ع ق
مرهــون کوشــش هــا و اخــاق مداریهــا و خلــق رویدادهــای 
ــدی تنیــس  ــرد واســطوره اب ــزرگ م ــن ب ــه ای اخــاق مداران

ــی باشــد. ــران م ــز ای روی می

اخــاق مــداری، انســانیت و نــوع دوســتی در کنــار تخصــص 
و تبحــری شایســته و کــم نظیــردر رشــد و پــرورش بازیکــن 
برجســته و ملــی تنهــا بخشــی از خصوصیــات مانــدگار اقبــال 

تنیــس روی میــز ایــران بــود.

بــدون شــک یــاد ایــن مــرد بــزرگ، تــا ابــد بــر تــارک ایــن 
مــرز و بــوم جــاودان خواهــد مانــد.

گاهی اوقات در 
مورد مربیگری از 
کسی گفتن تکرار 
مکررات است و از 
خوبی ها و معرفت 

او گفتن هچون 
وصف قطره از 

دریا است. صحبت 
کردن در باره 

سلطان پینگ پنگ 
ایران کارهرکسی 
نیست و هرقلمی 

نمی تواند حق 
مطلب را در باره 
او برکاغذ جاری 
کند. اقبال لطف 

اهلل نسبی نماد بی 
بدیل مربیگری 

تنیس روی میز و 
اخاق در ایران و 

همچنین در عرصه 
بین المللی است.
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بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون تنیــس روی میــز  ، مهــرداد علی قارداشــی 
رئیــس فدراســیون تنیــس روی میــز طــی احــکام جداگانــه ای  داریــوش ضرغامپــور و فرشــید 

کوکبــی را بــه سرپرســتی کمیتــه هــای مســابقات و اســتعدادیابی منصــوب کــرد . 

داریــوش ضرغامپــور ملــی پــوش اســبق تیــم ملــی بزرگســاالن و داور باســابقه و بیــن المللــی 
ــگ ، داوران و مســابقات ( منصــوب شــد .  ــه مســابقات ) لی ــه سرپرســتی کمیت کشــورمان ب
ضرغامپــور ســال گذشــته فقــط مســئولیت داوران را برعهــده داشــت . پیــش از ایــن و از ســال 
ــی فدراســیون  ــی 1398 ایــن مســئولیت برعهــده پیمــان حســنی دبیــر کنون هــای 1395 ال

بــوده اســت . 

در حکمــی دیگــر فرشــید کوکبــی مربــی ســابق تیــم ملــی هوپــس و دارای مــدرک مربیگــری 
ــئول  ــتعدادیابی و مس ــه اس ــو کمیت ــته عض ــال گذش ــه س ــی ک ــیون جهان ــطح 2 فدراس س
اســتعدادیابی پســران کشــور بــوده اســت را بعنــوان سرپرســت کمیتــه اســتعدادیابی منصــوب 
ــه  ــده فاطم ــئولیت برعه ــن مس ــی 1398 ای ــای 1395 ال ــال ه ــن و از س ــش از ای ــد . پی ش

ــوده اســت . ــوان فدراســیون ب ــی نایــب رئیــس بان کیوان

ــانی  ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
 ، میــز   روی  تنیــس  فدراســیون 
آکادمــی امیــر احتشــام زاده مجموعــه 
انقــاب تهــران کــه کمــپ تیــم هــای 
ملــی و همچنیــن مســابقات مهــم 
ــزار مــی شــود  ــز در آن برگ کشــور نی

 IRTTF بــه میزهــای ســاخت داخــل کــه مــورد تاییــد فدراســیون تنیــس روی میــز  و بانــام
NOSHAD - ســاخته مــی شــود تجهیــز شــده اســت کــه از ایــن پــس اردوهــا و مســابقات 

ــد . ــد ش ــام خواه ــا انج ــن میزه ــروی ای ــالن ب ــن س در ای

ــی آمــوزش و اســتعدادیابی  ســال گذشــته نیــز کمــپ تیــم هــای ملــی در مرکــز بیــن الملل
ــود . ــه میزهــای ســاخت کشــورمان تجهیــز شــده ب شــهید عضــدی تهــران نیــز ب

ــیون  ــانی فدراس ــاع  رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــرداد  ــوی مه ــی از س ــا حکم ــز ب ــس روی می تنی
علــی قارداشــی ریاســت فدراســیون دکتــر علــی 
هوشــمند بــه   عنــوان عضــو کمیتــه پزشــکی 
ورزشــی فدراســیون تنیــس روی میــز جمهــوری 

ــد ــوب ش ــران منص ــامی ای اس

ــازی و  ــص داروس ــمند متخص ــی هوش ــر عل دکت
ــز و دارای  ــس روی می ــواده تنی ــکان خان از پزش
فدراســیون  یــک  ســطح  مربیگــری  مــدرک 

ــد. ــی باش ــز م ــس روی می ــی تنی جهان

وی در ســال 9۷ سرپرســتی تیم دیجی تندرســت 
ــه مقــام ســوم دســت  ــوان کــه ب در لیــگ برتربان

یافــت را بــر عهــده داشــت.

سرپرست کمیته های مسابقات و 
استعدادیابی فدراسیون تنیس روی میز 

منصوب شدند 

انتصاب در فدراسیون
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ــز  ــس روی می ــیون تنی ــانی فدراس ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــی قارداشــی   ــا حکمــی از ســوی مهــرداد عل شــنبه 13 اردیبهشــت  1399 ب
ریاســت فدراســیون دکتــر پریســا صمــدی از ملی پوشــان اســبق تنیــس روی 
میــز کشــور  بــه   عنــوان رییــس کمیتــه پزشــکی ورزشــی فدراســیون تنیــس 

روی میــز جمهــوری اســامی ایــران منصــوب شــد  

ــد 1368 و متخصــص بیماری هــای قلــب و عــروق مــی  پریســا صمــدی متول
باشــد و ســابقه ورزشــی ایشــان بــه شــرح زیــر اســت :

-عضویت در تیم های ملی از سال های 83 تا 94 

- قهرمان مسابقات آسیای میانه
 نایب قهرمان مسابقات کشورهای اسامی 

- حضور در مسابقات جهانی گوانگجوی چین، مسکو، هلند و آلمان
- حضور در مسابقات آسیایی جوانان هندوستان و کره جنوبی

- حضور در مسابقات آسیایی بزرگساالن ماکائو 
- حضور در مسابقات کاپ آسیا

مهــرداد علیقارداشــی از زحمــات دکتــر محمدحســین ذوعلــم ریاســت پیشــین 
کمیتــه پزشــکی فدراســیون  تقدیــر و تشــکر بعمــل آورد.

دو عضو جدید هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز منصوب شدند. 

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون تنیــس روی میــز ، بــا پیشــنهاد مهــرداد علــی قارداشــی رئیس فدراســیون 
تنیــس روی میــز و موافقــت وزیــر ورزش و جوانــان ، دو عضــو جدیــد هیئــت رئیســه ایــن فدراســیون منصوب شــدند . 

ــی رئیــس هیئــت اســتان اصفهــان طــی احــکام  ــری رئیــس هیئــت اســتان تهــران و مهــدی تکاب ــد رضــا صاب  حمی
ــز منصــوب شــدند . ــت رئیســه فدراســیون تنیــس روی می ــد هیئ ــوان اعضــای جدی ــه عن ــه ای ب جداگان

در احکام تکابی و صابری آمده است:

بــا اســتعانت از خداونــد متعــال، بنــا بــه پیشــنهاد ریاســت محتــرم فدراســیون تنیــس روی میــز و 
ــه موجــب ایــن حکــم  ــه اســتناد بنــد 6 مــاده 8 اساســنامه فدراســیون های ورزشــی آماتــوری، ب ب

ــه عنــوان »عضــو هیــأت رئیســه فدراســیون تنیــس روی میــز » منصــوب می شــوید. ب

ــدس  ــام مق ــه نظ ــت ب ــی را در راه خدم ــق جنابعال توفی
جمهــوری اســامی ایــران و اعتــای ورزش کشــور از 

ــم. ــال خواهان ــد متع خداون

ملی پوش سابق رئیس کمیته پزشکی فدراسیون تنیس روی میز شد

با ابالغ وزیر 
ورزش و جوانان:

دو عضو جدید هیئت 
رئیسه فدراسیون 
تنیس روی میز 
منصوب شدند. 



مرداد 1399 شماره اول12
www.irttf.ir

دبیــر فدراســیون تنیــس روی میــز تاکیــد کــرد که 
ــی  ــی در رنکینــگ فدراســیون جهان ــان ایران ســقوط بازیکن

تاثیــری در المپیــک نخواهــد داشــت.
بــه گزارش خبرنگار ورزشــی خبرگزاری تســنیم، فدراســیون 
جهانــی تنیــس روی میــز رنکینــگ جهانــی بازیکنــان ایــن 
رشــته را در حالــی منتشــر کــرد کــه بازیکنان کشــورمان در 

آن بــا ســقوط مواجــه شــده اند.

انتشــار ایــن رنکینــگ در حالــی صــورت گرفــت کــه 
ــه  ــه ای را ب ــر نام ــور دیگ ــد کش ــران و چن ــیون ای فدراس
ITTF ارســال کــرده و در آن خواهــان عــدم کســر امتیــاز 
از بازیکنــان کشــورمان بــه دلیــل عــدم حضــور در تورهــای 

ــدند. ــان ش ــر و عم ــی قط جهان

پیمــان حســنی دبیــر فدراســیون تنیــس روی میــز دربــاره 
انتشــار ایــن رنکینــگ و ســقوط بازیکنــان کشــورمان بــه خبرگــزاری تســنیم گفــت: چنــد روز قبــل مدیرعامــل فدراســیون جهانــی ایمیلــی را 
ــه الی حرف هــای مدیرعامــل فدراســیون جهانــی مشــخص شــد کــه رنکینــگ جهانــی  ارســال و در آن یکســری مســائل را مطــرح کــرد. در الب
طبــق قوانیــن قبلــی منتشــر می شــود. البتــه همانطــور کــه می دانیــد، المپیــک توکیــو یــک ســال بــه تعویــق افتــاد و بنابریــن، رنکینــگ منتشــر 

شــده و ســقوط بازیکنــان ایرانــی تاثیــری بــر المپیــک نخواهــد داشــت و مشــکلی هــم وجــود نــدارد.

اطــاع  پایــگاه  بــه گــزارش 
رســانی فدراســیون تنیــس روی 
میــز ، در پــی وقــوع بایــای 
طبیعــی در ســال هــای گذشــته 
 ، گلســتان  هــای  اســتان  در 
ــتان  ــارس ، خوزس ــتان ، ف لرس
و کرمانشــاه ، فدراســیون تنیــس 
روی میــز بــا تاش هــای مهرداد 
علی قارداشــی رئیس فدراســیون 
و پیگیــری هــای زیــاد فائــزه 
ــن  ــور بی ــر ام ــر مدی ــزی ف تبری
ــداهلل  ــل و محمدحســین عب المل
عمومــی  روابــط  مدیــر  پــور 
گــزارش  ارائــه  و  فدراســیون 

ــورت  ــات بص ــام مکالم ــی و انج ــیون جهان ــه فدراس ــوط ب ــای مبس ه
ــی تنیــس روی  ــا بخــش Foundation فدراســیون جهان ــن ب آنای

میــز ، محمولــه ای بــه 
ارزش ریالــی حــدود دو 
ــال  ــارد ری ــم میلی و نی
ــس روی  ــزات تنی تجهی
ــتان  ــج اس ــه پن ــز ب می
آســیب دیــده تعلــق 
گرفــت کــه بایســتی 
ــن  ــکاران ای ــن ورزش بی
تقســیم  هــا  اســتان 

ــود . ش
ایــن  اســت  گفتنــی 
ــه توســط آقــای  محمول
قهرمانــان  از  نجاتــی 
اســبق تنیــس روی میز 
کشــورمان در آلمــان از فدراســیون جهانــی تحویــل گرفتــه شــده اســت 

کــه قــرار اســت در اولیــن فرصــت بــه ایــران ارســال شــود .

دبیر فدراسیون تنیس روی میز:
                                 ُافت رنکینگ بازیکنان ایرانی تاثیری بر المپیک ندارد.

با تالش فدراسیون تنیس روی میز:
                     کمک دو و نیم میلیاردی فدراسیون جهانی به استان های آسیب دیده ایران
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بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی فدراســیون تنیــس روی میــز روابــط 
عمومــی فدراســیون طــی مصاحبــه ای بــا مریــم معظمــی ســرمربی رده 

ســنی 8 و 9 ســاله های دختــر کشــورمان بــه گفتگــو پرداخــت

ــی  ــز کشــورمان م ــس روی می ــه از ملی پوشــان اســبق تنی  معظمــی ک
باشــد ســابقه ســه ســال حضــور در تیــم ملــی جوانــان دختــر را از ســال 
90 تــا 93 در کارنامــه خویــش داراســت وی همچنیــن در ســال 2013 
در مســابقات قهرمانــی آســیا کــه در کشــور قطــر برگــزار شــد تیــم ملــی 

جوانــان دختــر کشــورمان را همراهــی نمــوده اســت

معظمــی در ابتــدا عنــوان کــرد مربیگــری در ســنین پایــه ویژگــی هــای 
ــن ســن بســیار حســاس هســتند و  ــان در ای ــرا بازیکن خاصــی دارد زی

مــی بایســت اصــول حرفــه ای بــه صــورت کامــل رعایــت گــردد تــا یــک 
ــان را  ــن موضــوع مســئولیت مربی ــت شــود و ای ــه ای تربی ورزشــکار حرف

دوچنــدان خواهــد کــرد.

ســرمربی رده ســنی 8 و 9 ســاله هــای دختــر کشــورمان افــزود امیــدوار 
ــه روال  ــه کن و ورزش ب ــا ریش ــروس کرون ــر وی ــه زودت ــر چ ــه ه ــت ک اس
عــادی خــود بازگــردد همچنیــن افــزود اگر بــا بهبــود اوضــاع وزارت محترم 

ورزش مجــوز برگــزاری اردو صــادر نمایــد قصــد داریــم کــه اردوهــای ملــی 
ــم ــزار نمایی ــران و شهرســتان ها برگ را در ته

ــان  ــرکل ورزش و جوان ــیون و مدی ــای فدراس ــت ه ــان از حمای وی در پای
اســتان البــرز و همچنیــن ریاســت هیــات ایــن اســتان بــه خاطــر نــگاه ویژه 
و حمایت هــای بی نظیرشــان از رشــته تنیــس روی میــز و در اختیــار قــرار 

دادن امکانــات مطلــوب بــه ایــن رشــته تقدیــر نمــود.

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون 
تنیــس روی میــز، پیمــان حســنی دبیــر فدراســیون 
تنیــس روی میــز در راســتای حــل موانع و مشــکات 
موجــود در تنیــس روی میــز کشــور طــی نامــه ای از 
اهالــی تنیــس روی میــز دعــوت کــرد مــوارد موجــود 
ــه فدراســیون گــزارش دهنــد  ــا ب را شناســایی و کتب
تــا فدراســیون بــا انجــام فعالیــت هــای پژوهشــی در 

راســتای حــل مشــکات اقــدام نمایــد.

اگر وزارت ورزش مجوز دهد اردو برگزار میکنیم

دعوت دبیر فدراسیون از 
جامعه تنیس روی میز:

پژوهش راه توسعه، دعوت از اهالی تنیس روی 
میز در راستای حل موانع و مشکالت موجود
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اهدا کاپ قهرمانی لیگ برتر آقایان باشگاه های کشور

ــز،  ــس روی می ــیون تنی ــانی فدراس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــا حضــور پیمــان حســنی دبیــر فدراســیون ، داریــوش ضرغامپــور  ب
ــگاه  ــده باش ــدی نماین ــعود محم ــابقات و مس ــه مس ــس کمیت رئی
پتروشــیمی بندرامــام ، کاپ قهرمانــی ، لــوح تقدیــر بــه مدیــر عامــل 
باشــگاه پتروشــیمی بندرامــام و احــکام و مــدال اعضــا بــه ایــن تیــم 

اهــدا شــد .

ــا حضــور  ــود ب ــرار ب ــر ق ــگ برت ــای لی ــت ه ــه رقاب مراســم اختتامی
ســرمربیان و مســئولین تیــم هــای شــرکت کننــده برگــزار شــود کــه 
ــا  ــرار اســت تیــم هــا ب ــا لغــو شــد . ق ــروس کرون بدلیــل شــیوع وی
معرفــی نماینــده خــود و بــا حضــور در محــل فدراســیون تنیــس روی 
میــز کاپ و جوایــز خــود را از مســئولین فدراســیون دریافــت نماینــد 

. گفتنــی اســت بــا اعــام فدراســیون تنیــس روی میــز، باتوجــه بــه 
شــیوع کرونــا در کشــور و پــس  از بررســی هــای بــه عمــل آمــده توســط فدراســیون، مرحلــه پلــی آف بیســت و هشــتمین دوره لیــگ برتــر تنیــس روی 

میــز کشــور لغــو و نتایــج نهایــی مســابقات طبــق  رده بنــدی مرحلــه مقدماتــی لیــگ برتــر باشــگاه های کشــور اعــام شــد.

بــر اســاس نتایــج مرحلــه مقدماتــی، تیــم پتروشــیمی بندرامــام بــه عنــوان قهرمــان لیــگ برتــر فصــل 99-98 معرفــی شــد تــا بــرای چندمیــن ســال 
متوالــی ایــن مقــام را کســب کنــد.

طبــق رده بنــدی جــدول مســابقات، پتروشــیمی بندرامــام بــا 33,5 امتیــاز قهرمــان لیــگ برتــر تنیــس روی میــز ایــران شــد همچنیــن تیــم پاالیــش نفــت 
آبــادان دیگــر نماینــده اســتان بــا 23 امتیــاز بــه مقــام پنجــم دســت یافــت.
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اهدا کاپ قهرمانی لیگ برتر بانوان کشور 
توسط رئیس فدراسیون در شهربابک

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی فدراســیون تنیــس روی میــز ، باشــگاه 
شــهرداری شــهربابک بــا دعــوت از مهــرداد علــی قارداشــی رئیــس 
فدراســیون بــرای بازدیــد از امکانــات و جلســه بــا مســئولین ایــن باشــگاه ، 
کاپ قهرمانــی تیــم تنیــس روی میــز بانــوان شــهرداری شــهربابک بــه ایــن 

تیــم اهــدا شــد 

مچنیــن در ایــن مراســم حکــم ســرمربیگری تیــم ملــی بزرگســاالن بانــوان 
نیــز توســط رئیــس فدراســیون بــه دکتــر حمیــده ایرانمنــش اهــدا شــد .

رئیــس فدراســیون تنیــس روی میــز بــا حضــور در ســالن تنیــس روی میــز 
ــی  ــان بوم ــی بازیکن ــکام قهرمان ــد ، اح ــن بازدی ــهربابک ضم ــتان ش شهرس

ایــن تیــم نیــز بــه آنــان اهــدا شــد .

ــس روی  ــت تنی ــهربابک و هیئ ــتان ش ــئولین شهرس ــات مس ــن جلس در ای
ــه : ــان از جمل ــتان کرم ــز اس می

حجه االسام انصاری: امام جمعه محترم شهرستان شهربابک
مهندس محسن کریمی نیا )شهردار محترم شهربابک(
ــتان  ــورای شهرس ــس ش ــد محمدی)ریی ــر محم دکت
ــات  ــو هی ــهربابک، عض ــورای ش ــو ش ــهربابک، عض ش

ــهرداری( ــگاه ش ــره باش مدی
اقای مریدی)رییس اطاعات(

ــردم شهرســتان شــهربابک در  ــده م ــر نماین ــاس زاده)رییــس دفت ــای عب اق
مجلــس شــورای اســامی(

اقای محسن بهرامی نژاد )سرپرست هیات تنیس روی میز(
ــز، ســرمربی  ــی تنیــس روی می ــم مل ــم ایرانمنش)ســرمربی تی ســرکار خان

ــم شــهرداری شــهربابک( تی
سرکار خانم خیامیان)نائب رییس هیات تنیس روی میز(

محمد جواد میر شکاریان: روابط عمومی شهرداری شهربابک
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جلسات برگزار شده فدراسیون تنیس روی میز  در سال ۱399

             
1       17/1/99        
2          21/1/99                
3          28/1/99                
4       1/2/99        
5          5/2/99                
6          12/2/99               
7          331/2/99          
8          2/3/99                 
9       7/3/99        

10          9/3/99           
11          16/3/99                   
12           19/3/99            
13           20/3/99            
14           21/3/99            
15           22/3/99            
16          23/3/99                
17           24/3/99            
18           27/3/99            
19           28/3/99            
20           29/3/99            
21       29/3/99        
22       29/3/99         ...  
23          30/3/99                 
24           31/3/99            
25           1/4/99                 
26           2/4/99                 
27           3/4/99                 
28          6/4/99                     
29           7/4/99                 

 

 

30           8/4/99                 
31           9/4/99                 
32          10/4/99                      
33          13/4/99                      
34         16/4/99     
35          17/4/99                      
36       17/4/99    - 0    (     
37          20/4/99                      
38          24/4/99                   
39          27/4/99                    
40       30/4/99      
41          7/5/99                 
42          12/5/99       
43          15/5/99       
44          19/5/99   -      
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ــس روی  ــیون تنی ــانی فدراس ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
میــز، بــه دنبــال تعویــق بازی هــای المپیــک 2020 توکیــو، فدراســیون 
جهانــی تنیــس روی میــز در همــکاری نزدیکــی بــا کمیتــه بین المللی 
 المپیــک بــر روی اصــاح سیســتم انتخابــی مســابقات کار مــی کنــد.

در نامــه ای بــه تاریــخ یــک آپریــل 2020 دپارتمــان ورزش کمیتــه بین المللــی المپیــک 
ــت؛ ــان داش ــر اع ــرح زی ــه ش ــی ب ــیون های جهان ــی فدراس ــه تمام ــی را ب  توصیه های

1. در صــورت امــکان اولویــت بــا تــداوم همان سیســتم انتخابــی از پیش تعیین شــده می 
باشــد، ایــن اصــل فدراســیون های جهانی ورزش را تشــویق می کنــد تا رویکرد مناســبی را 
 پیش بگیرند و یا ســهمیه ی مســابقات مشــابه را بــرای انتخابی المپیک معیــار قرار دهند.

2. بــا توجــه بــه این کــه پیــش از ایــن، تخصیص ســهمیه اصــوالً بر مبنــای رنکینــگ بوده 
اســت، اکنــون فدراســیون های جهانــی اختیــار کامــل را بــرای تعریف خط مشــی و اصول 
رتبه بنــدی جدیــد بــه دســت مــی گیرنــد. کمیتــه بین المللــی المپیــک بــا اعــام این کــه 
حساســیت ایــن تصمیمــات را درمی یابــد، بیــان مــی دارد کــه می بایســت تــوازن ورزشــی 
مناســبی برقــرار شــود کــه درعیــن این کــه ورزشــکارانی کــه طبــق خط مشــی انتخابــی 
قبلــی بــه المپیــک 2020 نزدیــک شــده بودند را شــامل می شــود، با حصــول اطمینان از 
 حضــور بهتریــن ورزشــکاران، باالتریــن کیفیــت اجرایــی ایــن مســابقات را تضمیــن کنــد.

مــی  ورزشــی  فدراســیون های  شــد  اشــاره  قبــًا  کــه  همان طــور   .3
همچنیــن  و  شــان  داخلــی  هــای  فدراســیون  همــکاری  بــا  بایســت 
یابنــد. دســت  شــفافی  و  عادالنــه  تصمیــم  بــه  ورزشــکاران   کمیســیون 

ــی تنیــس روی  ــه دنبــال گفتــه هــای کمیتــه بین المللــی المپیــک، فدراســیون جهان ب
میــز بافاصلــه صحبت هــای خــود را بــا کمیســیون ورزشــکاران ایــن رشــته آغــاز نمــود. 
طــی یــک نظرســنجی کــه از طریــق انجمن هــای فدراســیون جهانــی تنیــس روی میــز و 
کمیســیون های ورزشــکاران بــه ورزشــکاران بین المللــی ارســال شــد، در حــدود دویســت 

پاســخ دریافــت شــد کــه نتایــج توســط 
فدراســیون  ورزشــکاران  کمیســیون 
جهانــی و همچنیــن دپارتمان مســابقات 
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و 
ــال  ــی ITTF ارس ــه اجرای ــرای کمیت ب
شــد و گزارشــات آن طــی جلســات 
ــه شــد. ــی ارائ ــی و 9م ــل، 1م  15 آوری

بازبینی شــده ی  پیشــنهادی  سیســتم 
کمیتــه  در  مســابقات  انتخابــی 
تاریــخ  در  کــه   ITTF اجرایــی 

ــن  ــه بی ــه کمیت ــس از آن ب ــد و پ ــب ش ــاق آراء تصوی ــه اتف ــد، ب ــزار ش ــن برگ 4 ژوئ
الملــی المپیــک ارائــه گردیــد. کمیتــه بین المللــی المپیــک اصاحیــه ارســالی 
المپیــک  انتخابــی  به عنــوان ســازوکار  را  تنیــس روی میــز  فدراســیون جهانــی 
2020 در رشــته تنیــس روی میــز تاییــد کــرد و آن را بــر روی وب ســایت خــود 
ــت (. ــترس اس ــایت ITTF در دس ــر روی س ــن ب ــازوکار همچنی ــن س ــرار داد. ) ای  ق

در  توضیحــی  ســند  یــک  میــز،  روی  تنیــس  جهانــی  فدراســیون  همچنیــن 
اســت. کــرده  تهیــه  مســابقات  انتخابــی  بازبینی شــده ی  سیســتم   مــورد 

و  کــم  و  قطعیــت  هــم  هنــوز   ،19 کوویــد  شــدن  گیــر  همــه  بــا 
نــدارد. وجــود  مســابقات  تقویــم  برگــزاری  بــا  ارتبــاط  در   کیفــی 

زمانــی مشــابه همیــن ســند در ســال 2018 بارگــذاری شــد. همچنیــن ITTF بخــش 
بازی هــای المپیــک 2020 توکیــو را بروزرســانی خواهــد کــرد زیــرا ایــن تقویــم هنــوز 

در حــال بررســی مــی باشــد.

ترجمه: متین میرزاوند

 بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو،
سیستم انتخابی مسابقات مورد بازبینی قرار میگیرد.


