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منابع مالی تامین شود ،بازیکن
خارجیمیگیریم

سرمربی تیم بســکتبال آویژه صنعت پارســا  ،گفت :بیشتر
بازیکنان تیمم جوان هســتند و در دور برگشت کار سختی
داریم  .اما اگر منابع مالی تامین شــود ،بازیکن خارجی هم
میگیریم«.محمــد قیاســی» بازیهای دور برگشــت لیگ
بســکتبال را ســخت و دشــوار دانســت و تصریح کــرد :دور
برگشت برای ما بسیار بد و ســخت خواهد بود .پتروشیمی
بندر امام ،پاالیش نفت آبادان و شــهرداری گرگان حریفان
بعدی در دور برگشت رقابتها هستند و کار برایمان سخت
خواهد بود .وی در خصوص نقاط ضعف نماینده استان در
سطح نخست بسکتبال ایران افزود :هنوز بازیکنی باتجربه
کهبتوانددرلحظاتسختامتیازآوریوتیمرامدیریتکند،
نداریم .بیشــتر بازیکنان فعلی ،جوان هستند و در لحظات
پرفشــار ،تجربه کافی ندارنــد .با باشــگاه صحبتهایی در
خصوص جذب چنین بازیکنی انجام شده است.

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

گزارش
ورزشگاه پنج هزار نفری تربت حیدریه روز گذشته با
حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد .به گزارش
خراســان رضوی،وزیر ورزش و جوانان در مراســم
افتتاح ورزشــگاه پنج هــزار نفــری «آزادی» تربت
حیدریــه گفــت :از ابتــدای امســال تاکنون شــش
ورزشــگاه افتتاح شــده و با بهــره بــرداری از چهار
ورزشگاه دیگر تا پایان سال تعداد ورزشگاه های پنج
هزارنفری تازه احداث شده به  ۱۰ورزشگاه خواهد
رسید که فجر چهلم را با افتتاح  10ورزشگاه جشن
خواهیم گرفت.ســلطانی فــر افزود :در شــرایطی
که دشــمنان نظام قصد داشــتند این ملــت نتواند
جشن پیروزی  40ســالگی خود را برگزار کند ،اما
از هفته دولت امسال یک برنامه شش ماهه تعریف
کردیم ودرهر دو هفته یک پروژه بزرگ ورزشــی به
بهرهبرداری رســانده ایم تا چهل سالگی انقالب را
با شکوه و تداوم بیشتر و بهتری برگزار کنیم.

•افتتاح ششمین ورزشگاه

وی با بیان این که ورزشــگاه پنج هــزار نفری تربت
حیدریه ششــمین ورزشگاهی اســت که از ابتدای
امسال افتتاح شده است ،افزود :تاپایان سال چهار
ورزشــگاه دیگر نیز به بهره برداری خواهد رســید.
سلطانی فر تصریح کرد :در کنار این پروژه ها صدها
سالن ورزشی و طرح های مختلف در حال احداث
و تکمیل شــدن اســت که بخشــی از آن هــا در دهه
فجر امسال به بهره برداری می رسد.وزیر ورزش و
جوانان با بیان این که امسال با توجه به محدودیت
های دولت تعدد پروژه ها و طــرح ها قابل مالحظه

مسابقات کشتی باچوخه گودهای کشتی شهید بابا نظر
طالب و شــهدای روســتای گنابــاد طبــق روال هر هفته
جمعه گذشــته برگزار شــد و برترین های چوخــه کار نیز
معرفی شــدند .در رقابت های چوخه گود شهید بابا نظر
طالب در قند اول  ،محمد نیک سرشت واحمد یزدان پناه
به تســاوی دســت یافتند .همچنین نیکنام وتبادکان در
قند دوم مســاوی شــدند و عالمی برنده قند سوم شد .در
مسابقات گود شهدای روستای گناباد نیز مجتبی زمانی
برنده قند اول شــد .دبیری وعالمی در قند دوم مســاوی
شدند و خدابخشنده در قند سوم پیروز شد.

•هزینه  100میلیاردی

است ،یادآورشــد :امروز کشور در شــرایط ویژهای
قــرار دارد و عبــور از ایــن شــرایط و گردنه ســخت
نیازمند وحدت ،تعامل و هماهنگی است.

•بازدید از پروژه های زاوه

وی همچنیــن در خصوص ســفرش به شهرســتان
زاوه و بازدید از اماکن ورزشــی ودیدار با مردم این
شهرســتان افزود  :در جریان این بازدیدها شرایط
اماکن ورزشــی ناتمام را بررســی کردیــم و تالش
خواهیم کــرد بــا تکمیل پــروژه های ورزشــی این
شهرســتان از طرف دولت،این اماکــن را به عنوان
هدیه به مردم تقدیمکنیم .وزیر ورزش وجوانان با
قابل توجه خواندن تعداد پروژههای افتتاح شده در
همه بخش ها اظهار کرد:با تاکید ریاست جمهوری
و با وجود محدودیت درآمدی ،امســال را به ســال
کار و تالش تبدیل کردیم.دکتر سلطانی فر تصریح

رقابت  200تیرانداز در ایستگاه هفتم
هفته هفتم مســابقات لیگ تیراندازی استان در
دو بخش آقایان و بانوان در ســالن شهید بهشتی
برگزار شــد .در این دوره از مسابقات ،تیراندازان
در رشــته هــای تفنــگ و تپانچه بــادی بــه رقابت
پرداختنــد.در رشــته تفنگ بخش بانــوان ،الهام

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ

.

ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ رﻧﺠﺒﺮ

»ﻻﺑﻴﺮﻧﺖ«»،ﻣﺎز«»،ﻫﺰارﺗﻮ«و»ﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﻫﻤﮕاﺳــﺎﻣﻣﺨﺘﻠ
 از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﻫﺎ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠ
اﻦﺳﺮﮔﺮﻣدرﺟﻬﺎنﻃﺮﻓﺪارانﺑﺴﻴﺎرداردﻪ اﻣﺮوزﻫﻢ ﺑﺎ

ﺎب ﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﻧﻘﺶ ِ
 ﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﺳﺎده

شــادکانی  ،پریســا غالمرضایی و بهاره غالمی و
در رشته تپانچه بادی نیز نسیم غالمزاده  ،بهاره
زمانیان و مرضیه جعفری مقام های اول تا سوم را
کسب کردند.در رشته تپانچه بادی آقایان محمد
محمدی ،حســین ظفرجعفــرزاده و محمدجواد

ﺑﺮﺧازاﻧﻮاعاﻦﺳﺮﮔﺮﻣآﺷﻨﺎ
ﻣﺷﻮﻢ:
 در اــﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﭼﻮﺑــ ﭘﻴﭻدرﭘﻴــﭻ ﺣﻔــﺮهدار ،ﺑﺎــﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ
اﺳــﺘﻔﺎدهازاﻫــﺮمﻫــﺎاﻃﺮاف
اﻦ اﺳﺒﺎبﺑﺎز ،ﮔﻮ را ﻃﻮر
دﻗﻴﻖ ﻫﺪاــﺖ ﻨﻴﻢ ــﻪ داﺧﻞ
ﺣﻔﺮهﻫــﺎﻧﻴﻔﺘــﺪوازﻣﺒــﺪأﺑﻪ
ﻣﻘﺼــﺪﺑﺮﺳــﺪ!اــﻦﻧــﻮعاز
ﻣﺎرﭘﻴــﭻ ،ﺑــﺮا اﻓــﺮاد ﻪ
اﻋﺼﺎب ﻗــﻮ دارﻧــﺪ ﺧﻴﻠ
ﻟﺬتﺑﺨﺶاﺳﺖ.
 -اﻣﺎ ﻓﻨﺎور »ﺷﺒﻴﻪﺳــﺎز«

کرد :کشور در یک شرایط ویژه ای قرار دارد و برای
موفقیت همــکاری  ،حمایــت و تالش بیشــتری را
می طلبد  .امیدوارم با اتحــاد بتوانیم از این گردنه
دشوار عبور کنیم.

•انتقاد از نبود خوابگاه در ورزشگاه

نماینده مــردم تربت حیدریــه ،زاوه و مــه والت در
مجلس نیز در این مراسم از نبود خوابگاه ورزشی در
ورزشگاه پنج هزار نفری تربت حیدریه انتقاد کرد
و گفت :اداره این ورزشگاه نیازمند تامین نیروست
که بایــد وزارت ورزش و جوانان همچون گذشــته
نگاه تعاملی خود را با حوزه ورزش این منطقه حفظ
کند و گســترش بدهد«.ســعید باســتانی» افزود:
ورزشگاه «آزادی»تربت حیدریه جزو ورزشگاه های
 ۱۵هزار نفری کشور بود که به دلیل مسائل مالی
به پنج هزار نفــری کاهش پیدا کرد کــه امیدواریم
پورمهــری به ترتیــب در جایــگاه اول تا ســوم قرار
گرفتند .تیم های تفنگ آقایان در این هفته با قرعه
اســتراحت روبه رو بودند .دبیر هیئت تیراندازی
خراسان رضوی گفت :این مسابقات در دو گرایش
تفنگ و تپانچــه در بخش بانوان و آقایــان در حال
برگزاری است .بیشــترین تیم حاضر در این لیگ
متشــکل از  16تیم آقایان در بخــش تپانچه و 13

رئیــس اداره ورزش و جوانــان تربــت حیدریــه نیز
درباره سابقه ساخت ورزشگاه پنج هزار نفری گفت:
برای ساخت این ورزشــگاه که عملیات اجرایی آن
از ســال  1388در زمینی به مســاحت  11هکتار
آغاز شــد ،در مجمــوع  100میلیــارد ریــال هزینه
شــده اســت .ســید حمیدرضا امینی افزود :برای
اجرای تارتــان پیســت دو و میدانی ایــن طرح 15
میلیارد ریال هزینه شــد که در خراسان رضوی بی
نظیر و زمین دو و میدانی آن به طــول  400متر در
هشت خط قابل اســتفاده ورزشــکاران است .وی
ادامه داد :ورزشــگاه پنج هزار نفری تربت حیدریه
همچنینباجایگاهخبرنگاران،جایگاهمهمانویژه،
اتاق آزمایش دوپینگ ،سونای خشک ،اتاق ماساژ،
رختکن مجــزا و محوطه پارکینگ به مســاحت 15
هزار مترمربع گنجایش نزدیک به  600دســتگاه
خودرو را دارد .به دلیل کمبود منابــع آبی و تداوم
پدیــده خشکســالی  ،زمیــن چمــن این ورزشــگاه
مصنوعی است.
تیــم در بخش تفنگ اســت .محمود ســوقندی با
بیان این که لیگ تیراندازی منجر به ارتقای سطح
تیراندازی خراسان رضوی میشود ،بیان کرد :از
نظر تعداد تیرانداز و تیم ،جزو معدود استانهایی
هســتیم که عملکرد بســیار خوب و قابــل قبولی
داریم و همچنین کیفیت مســابقات و رکوردهای
کسبشدهتقریبادروضعیتخوبکشوریاست.

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

درﻓﻀﺎﻣﺠﺎز،ﺑﺎﻋﺚﺷﺪهاﺳﺖﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺒﺎبﺑﺎزﻫﺎﻪ
ﻣﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻴﺰ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎزﻣﻮﺑﺎﻠوﺗﺒﻠﺘﻫﻢدردﺳﺘﺮسﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻟﺬااﮔﺮﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺑﻪ
اﻦﺳﺮﮔﺮﻣﺗﺴﺖاﻋﺼﺎبﻫﺴﺘﻴﺪ،ﻣﺗﻮاﻧﻴﺪﺑﺎﻧﺴﺨﻪﻣﻮﺑﺎﻠ
اﻦﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎﻫﻢﺣﺴﺎﺑﺳﺮﮔﺮمﺑﺎﺷﻴﺪ!
ﻧــﻮعدﮕــﺮازﻣﺎرﭘﻴﭻﻫﺎﻫﻢﻫﺴــﺘﻨﺪ ــﻪ رو ﺎﻏــﺬ ﺣــﻞ
ﻣﺷﻮﻧﺪاﻣﺎدﻮارهﻫﺎﻣﺎرﭘﻴﭻ
ﺑــﻪﺷــﻠﺎﻣــﻼﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ،
ﭼﻨﻴــﻦ ﺗﺼﻮــﺮ را ﺑــﺮا ﻣــﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا

ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ
ﻗﺒﻞ

ﻗﺎﻧﻮن:دراﻦﻣﺎرﭘﻴﭻ»ﺗﺼﻮﺮﭘﻨﻬﺎنﺷﺪهاﺳﺖ!ﺑﺮاﺸآنﺑﺎﺪ»»ﺧﻂﺷﺴﺘﻪﻣﺎرﭘﻴﭻ«ﭘﻴﺪاﻨﻴﺪﻪازورودﻣﺎرﭘﻴﭻواردﺷﻮدوازﺧﺮوﺟآنﺑﻴﺮونﺑﺮود.اﻦﺧﻂﺑﺎﺪﺑﺪون
»ﺷﺎﺧﻪ«و»دوراﻫ«ﺑﺎﺷﺪ.وﻗﺘﻣﺴﻴﺮﺻﺤﻴﺢﭘﻴﺪاﺷﺪ،ﻫﺮﺧﺎلرﻧﮕﻪدرﻣﺴﻴﺮﺑﺎﺷﺪﺑﻪﺷﻤﺎﻣﮔﻮﺪﻪاداﻣﻪﻣﺴﻴﺮراﺗﺎﺧﺎلﺑﻌﺪﺑﺎﭼﻪرﻧﮕ ﺿﺨﻴﻢﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮآﺷﺎرﺷﻮد.
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﺷﻮدﻪ:درﻫﺮدوراﻫ،ﻣﺴﻴﺮﻫﺎاﻧﺤﺮاﻓﺑﻦﺑﺴﺖراﺑﺎﺧﻄﻮطﻢرﻧﮓﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪﺗﺎﺑﻪاﺷﺘﺒﺎهﻧﻴﻔﺘﻴﺪ.ﺑﻪﺧﺎلﻫﺎرﻧﮕدرﻣﺴﻴﺮﻫﺎﺑﻦﺑﺴﺖﺑاﻋﺘﻨﺎﺑﺎﺷﻴﺪ.

شعبانپور:بازی را با بیتجربگی
واگذارکردیم
کالته-سرمربی تیم هندبال ســربداران درباره تساوی
 20بــر  20مقابل تیــم نیــروی زمینــی کازرون  ،گفت:
همانند بازی های گذشــته نتوانســتیم برتــری را حفظ
کنیم و در دقایق پایانی به دلیل اشتباهات و بی تجربگی
بازیکنان بازی برده را تساوی کردیم .شعبانپور افزود :در
این بازی با دقت بیشتری از سوی بازیکنان می توانستیم
به برتری برســیم .وی با انتقاد از عملکــرد داوری در این
بازی ،بیان کرد :متاسفانه برخی از اشتباهات داوری به
ضرر تیم ما تمام شد.

درخششاتومبیلرانخراسانی
محمد مهــری از تیم اعزامی خراســان رضــوی دو مقام
نخســت و یــک مقــام دومــی در مســابقات اتومبیلرانی
سرعت کشور را از آن خود کرد .چهارمین دوره مسابقات
اتومبیلرانی سرعت کشور در پیست آزادی تهران برگزار
شد و محمد مهری در  ۲کالس پراید GTو  ۲۰۰۰مقام
نخست و در کالس  ۶سیلندر مقام دوم را به دست آورد.

دانشور در جایگاه ششمی آسیا!
محمد دانشــور تنها رکابزن سرعتی تیم ملی دوچرخه
سواری ایران در مسابقات پیست قهرمانی آسیا ۲۰۱۹
در دومین مادهای که شرکت کرد ،موفق به کسب مدال
نشــد .او در ماده یک کیلومتر تایم تریل بــا وجود این که
به فینال راه پیــدا کرد ،اما در نهایت ششــم شــد و مدال
نگرفت .دانشور در مسابقات قهرمانی آسیا  ۲۰۱۸مدال
برنــز این مــاده را گرفته
بــود و در ســال هــای
 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷نیز
قهرمان این مــاده در
آسیا شده بود.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز
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رتبه چهارم استان در کشتی پهلوانی
خراســان رضوی در رده بندی تیمی مســابقات کشــتی
پهلوانی بزرگ ســاالن کشــور پس از تیم های خراســان
شــمالی ،مازندران و تهران به مقام چهارم دست یافت.
مسابقات قهرمانی کشــتی پهلوانی بزرگ ساالن کشور
یادواره پهلــوان باشــی علیرضــا ســلیمانی در مجموعه
ورزشی انقالب کرج برگزار شد که در این چارچوب فقط
«ارســان تاتاری»از خراســان رضوی موفق شد در وزن
 ۱۰۰کیلوگرم مسابقات کشــتی پهلوانی بزرگ ساالن
کشور به مقام قهرمانی دست پیدا کند.

با تالش وزارت ورزش و جوانــان طرح اولیه دنبال
شــود.وی ضمن بیان ایــن که حــوزه ورزش حرفه
ای در تربت حیدریه در ســال های اخیر پیشــرفت
های قابل مالحظه ای داشــته اســت ،اظهار کرد:
به دلیل تعدد این رشته های ورزشی و در این زمان
کوتاه  ،تنها می توان به ســرآمد آن ها یعنی رشــته
دو و میدانی و قهرمان ملی این رشــته یعنی حسن
تفتیان و مربــی پرتــاش اش احمد رمضــان زاده
اشــاره کرد.وی همچنین از وزیــر ورزش و جوانان
درخواست کرد تا برای تامین اعتبار تکمیل پروژه
استخر روباز تربت حیدریه اقدام کند.

غضنفری

چوخهکارانبرترهفته
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افتتاح ورزشگاه  5هزارنفری تربت حیدریه

درحالی که ۲۰روز تا پایان فصل نقلوانتقاالت زمستانی
باقی مانــده اســت ،فقــط دو باشــگاه لیگ برتــری برای
ثبت قرارداد مجوز دارنــد و تیم پدیده هنــوز این مجوز را
ندارد.تمامــی تیمهــای لیگ برتــری به جــز ذوبآهن و
فوالد بایــد برای گرفتــن مجوز به کمیتــه تعیین وضعیت
مراجعه کنند و همینطور شش باشگاه استقالل تهران،
پرســپولیس تهران  ،پدیده مشهد ،نفت مسجدسلیمان ،
نساجی مازندران و تراکتورســازی تبریز به غیر از کمیته
تعییــن وضعیت بایــد از کمیتــه انضباطی نیز بــرای ثبت
قراردادهای خود مجوز کسب کنند.

اﻧﻮاع ﻣﺎرﭘﻴﭻ

ورزش

با حضور وزیر ورزش و جوانان صورت گرفت

پدیدههنوزبدونمجوزثبتقرارداد
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