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دهمی ایزدیار در 50متر آزاد جهان
مســابقات قهرمانی پارا شنای جهان
در حالی در شــهر لنــدن پیگیری
مــی شــود کــه شــاهین ایزدیــار
شناگر خراســانی از رســیدن به
فینال 50متــر آزاد باز ماند .تیم
ملی شــنای جانبازان و معلوالن
کشورمانباترکیبشاهینایزدیار
ســینا ضیغمینژاد و هدایت مهدی
ضیایی مربی تیــم ملی در ایــن رقابتها
حضور دارد .شــاهین ایزدیار پســر طالیــی ایران در
مرحله مقدماتی ماده  ۵۰متــر آزاد با ثبت رکورد ۲۶
ثانیه و ۳۸صدم ثانیه در رده دهم جهان ایستاد .دیگر
شناگر تیم ملی نیز در جایگاه دوازدهم قرار گرفت .به
این ترتیب نمایندگان پاراشنای کشورمان در بخش
جانبازان و معلوالن و ماده  ۵۰متر آزاد از راهیابی به
فینال مسابقات بازماندند.

رکابزنیدوچرخهسواران
افغانستانیازهراتتامشهد

هیئت دوچرخه سوار کشور افغانستان پس از  ۷شب
رکابزنی مسیر هرات تا مشهد در عاشورای حسینی
خودرابهحرممطهرامامرضا(ع)رساندند .بهگزارش
آستان نیوز ،این هیئت دوچرخه سوار با پیام «حسین
مصباح الهدی» مسیر هرات تا مشــهد را رکاب زدند
تا پیام صلح ،دوســتی و وحــدت را به جهانیــان ابراز
کنند" .زبیر برکزای" یکی از اعضــای این کاروان در
این باره گفــت :این پنجمین بار اســت که به مشــهد
مشرف میشوم  .این سفر با هدف رساندن پیام صلح
و دوستی بین شــیعه و ســنی ،وحدت و یکپارچگی و
یادبود نام شــهدای کربــا انجام گرفــت .وی افزود:
حضور در فضای ملکوتی این بــارگاه نورانی همواره
برایم همراه با احساس آرامش و امنیت بوده است و از
خداوندوحضرترضا(ع)سپاسگزارمکهاینلیاقت
رابهمنعطافرمودهاند.ویادامهداد:درهربارزیارت
برای مردم و ســرزمینم دعا میکنم تا تحت توجهات
اینامامهمامروزهایبهتریراپیشروداشتهباشند.
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مسیرهایدوچرخهسواریواقعاخطرآفریناست

دوچرخهسواری
بااعمالشـــــاقه

مهتا قره داشــی -در ســالهای اخیــر یکی از
مهمترین دغدغههای مســئوالن در سمت های
ی هــوا ،کاهــش ترافیک و
مختلف رفــع آلودگــ 
تلفــات جــادهای و درون شــهری بوده اســت .با
گذشــت زمان و افزایش جمعیت این مشکالت
حادترشدهوهزینههایبیشتریرویدستبشر
گذاشتهاستودرکالنشهرهابیشترخودنمایی
میکند .یکــی از راهکارهایی که تاکنــون ارائه
شده،جایگزینیدوچرخهبهعنوانوسیلهنقلیه
درون شهری است که قرار اســت باعث کاهش
ی هوا ،ترافیک و
هزینههای حمل و نقل ،آلودگ 
کاهش آمار تلفات شود.اهمیت باالی استفاده
ازدوچرخهسببشدتااتحادیهدوچرخهسواری
جهانیوفدراسیوندوچرخهسواریتالشکنند
روزیرابهنامدوچرخهسواریدرتقویمجهانیبه
ثبتبرسانندتابیشازگذشتهاولویتدوچرخهرا
بردیگر وسایل عبور و مرور گوشزد کنند .مشهد
بــه عنــوان شــهری

از میان خبرها

مهاجرپذیر همــواره جزو شــهرهایی اســت که
نمودار افزایش جمعیتی رو به باالیی دارد؛ همه
این ها دســت به دســت هم داد تا در مشــهد نیز
به دنبال ترغیب مــردم به اســتفاده از دوچرخه
باشــند ،اما برای این هدف زیر ساخت مناسبی
در نظر گرفته نشــد .هر چنــد که در ســالهای
گذشــته شــهرداری مشــهد مســیرهای ویــژه
دوچرخهســواری را بدون کار کارشناسی شده
درنظرگرفتهاستکهمتاسفانهپیوستگیکاملی
نــدارد و حتی بیشــتر مســیرها بــرای دوچرخه
سواران با خطرات جانی همراه است.در آخرین
اتفاقاتهممیتوانبهچندهفتهقبلاشارهکرد
کهیکدوچرخهسواردرمیدانآزادیدربرخورد
باخودروجانخودراازدستداد.همچنینهفته
قبل دوچرخه ســوار دیگری در محدوده میدان
آزادی بایکخودروتصادفکردوبهدلیلضربه
شدیددرکمابهسرمیبرد؛آقایحیدریرئیس
شورایشهرمشهدبهایناتفاقتلخواکنشنشان
داد و در پست شخصی خود نوشت ”:تا زمانی
که با فرهنــگ ســازی و ابزار هــای کنترلی
سرعتخودروهاراکاهشندهیم،متاسفانه
شاهد چنین حوادثی برای دوچرخه سواران
هســتیم .مدیریت شــهری باید با عزمی جدی
در جهت آرام کردن حرکت خودروها گام های
اساسیبردارد".
•نبودمسیراستاندارد

این مسائل نشــان می دهد که زیر ساخت های
الزم برایدوچرخهسواراندرسطحشهرمشهد
فراهم نیســت و باید بیش از این شــرایط الزم را
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بــرای اســتفاده شــهروندان از دوچرخــه
فراهم کرد تا دیگر شاهد وقوع اتفاق تلخ و
ناگوارینباشیم.دراینزمینهبهسراغیکی
ازدوچرخهسوارانیرفتیمکهمسیرترددش
حوالی وکیل آباد و خیابان امامت است .از او
درباره این که چه علتی باعث شــده دوچرخه
را به عنوان وســیله نقلی ه انتخاب کند ،ســوال
کردیمکهاومهمترینهدفشراورزشبیانکرد
و گفــت :امــروزه  ،دغدغههــای کاری باعث می
شود که نتوانیم به ورزش بپردازیم  .حتی باعث
شده است در طول روز فعالیت فیزیکی کمتری
داشــته باشــیم  .به همین دلیل تصمیم گرفتم
مســیر خانه تا محل کار را بــا دوچرخه طی کنم.
او افــزود :بولوار وکیــل آباد جــزو محدودههایی
است که در آن همیشه شــاهد ترافیک هستیم.
اســتفاده از دوچرخه باعث میشــود تــا دغدغه
این ترافیک و دیر رسیدن به محل کار را نداشته
باشم.ویدربارهوضعیتایمنیمسیرهایویژه
دوچرخهسواریدرشهرگفت:بهجرئتمیتوانم
بگویم که مســیر اســتاندارد دوچرخه ســواری
در شهر مشــهد نداریم . ،مســیرهایی که وجود
دارد در برخی مناطق عرض بسیار کمی دارد و
موتورسیکلتها با ورود به این مسیر کار را برای
مادشوارمیکنند،ضمناینکهازابتدایبولوار
وکیل آباد مجبوریم در حاشیه حرکت کنیم و هر
لحظهممکناستتصادفکنیم.
•نواقصزیاد

مدیر پــروژه حمل و نقل انســان محور ســازمان
ترافیک شهرداری مشهد که متولی مسیر های
دوچرخــه ســواری اســت،درباره وضعیــت این
مســیرها می گوید :متاســفانه اکثر مسیرهای
دوچرخهسواری در سطح شهر ،دارای نواقصی
اســت که در صدد رفع آن ها هستیم  .ضمن این
که درحال طراحی مسیرهای دوچرخهسواری
اســتاندارد هــم هستیم.جمشــید جعفری می
افزاید :متاسفانه مســیرهای دوچرخه به دلیل
مشترکبودنباعابرپیادهوناپیوستهبودنسبب
شدهاستتادوچرخهسوارانزیادازاینمسیرها
استقبالنکنند.قراربراینشدهاستمسیرهایی
طراحی شــود که مانعی بر ســر راه آن ها نباشد.
ویتصریحمیکند:مسیرهایدوچرخهسواری

در پیــاده روهــا
اصال مطلوب نیســت .بیشــتر
یا در اشــغال موتور ســوارها ســت یا در پی پارک
خودروهــا مســدود شــده اســت .لــذا مدیریت
شهری دستورالعملی دارد که این مسیرها را در
سوارهروهااجراکند.دراینصورتمشکلتردد
موانعوناپیوستهبودنآنحلخواهدشد.برای
همین دستوری مصوب شده اســت که دیگر در
پیادهروهامسیردوچرخهسواریساختهنشود.

بازدید نماینده مجلس از مجموعه
ورزشی ثامن االئمه(ع)
رئیــس مجمــع نماینــدگان خراســان رضــوی
از مجموعــه ورزشــی ثامــن االئمــه(ع) بازدیــد کرد و
روند پیشــرفت پــروژه هــای در دســت اقدام بــه ویژه
ورزشگاه اینمجموعه راموردبررسیقرارداد.
نصرا ...پژمانفر در حاشیه این بازدید گفت :مجموعه
ورزشــی ثامن االئمه(ع) ظرفیتی بســیار باال در شرق
کشــور اســت که بخش هایی از آن راه اندازی شــده و
قسمت هایی نیز به دلیل کمبود اعتبارات راکد مانده
است.ویافزود:باتوجهبهپیشبینیاعتبارات0/27
درصدمالیات برارزشافزودهدرقانون،اتفاقاتبسیار
خوبی در ورزش کشور رخ داد و باعث شد اعتبارات به
ســمت تکمیل پروژه های ناتمام در کل کشور هدایت
شود .وی ادامه داد :نتیجه این اقدام موثر را میتوانیم
به خوبی در کشور مشاهده کنیم ،همچنین در بازدید
از این ورزشــگاه ،اقدامات انجام شــده در زمین چمن
و برنامه ریــزی ها بــرای دیگر بخش ها بســیار خوب و
راضی کننده بوده اســت.وی بیان کرد :کارها بســیار
خوبوپرشتابدرورزشگاهثامنمشهددرحالانجام

•کارفرهنگسازیازمهرماه

ویدرادامهسخنانخودبااشارهبهدواتفاقتلخی
که بــرای دوچرخه ســواران در بولــوار وکیل آباد
افتاد ،تصریح می کند :در مورد اتفاق اول  ،مسیر
نامطلوب بود و دوچرخه سوار در بولوار وکیل آباد
حاشیهتندرودرحالترددبودکهایناتفاقافتاد.
در دومین حادثه نیــز دوچرخه ســوار دور میدان
آزادیدرحالعبورازعرضبودهومواردایمنیرا
رعایت نکرده است ،هنگام عبور باید از دوچرخه
پیاده میشد که این کار را انجام نداده است .وی
خاطر نشــان می کند :فراهم شــدن اســتفاده از
دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه کار گروهی را می
طلبد که شــرایط را باید شــهرداری فراهم کند و
دوچرخه ســواران نیز باید موارد ایمنی را رعایت
کنند .وی همچنین درباره بحث فرهنگ سازی
می گویــد :متاســفانه در خصــوص اســتفاده از
دوچرخهتاکنونفرهنگسازیانجامنشدهاست.
طبق برنامه ریزی ها در نظر داریم به صورت کلی
یک برنامه فرهنگی را در ســطح کالن از ابتدای
مهرماه اجرایی کنیــم  .بودجه خوبی بــه این کار
اختصاص یافته اســت که باید عابران و دوچرخه
سوارانراباقوانینبیشترآشناکنیم.

استوامیدوارم بانظارتکیفیخوببتوانیمخدمات
مناسبی ارائه دهیم .وی اضافه کرد :ما نیز در مجلس
راهاندازیکاملاینمجموعهراپیگیریخواهیمکردتا
پیستهایاسبدوانی،دوچرخهسواری،اتومبیلرانی
و سالن 6هزار نفری نیز زودتر آماده شود.این نماینده
مجلس تصریح کرد :این پیست ها و سالن ها میتواند
در کنــار هم مجموعه کاملی را در اســتان شــکل دهد
تا عالوه بر میزبانی مســابقات داخلــی ،میزبانی های
بینالمللیرانیزدراستانداشتهباشیم.پژمانفرافزود:
خراسان رضوی ظرفیت های بســیار باالیی در حوزه
هایمختلفازجملهورزشداردکهاگراینظرفیترا
ازدلایرانبیرونبکشیم،قطعاکشوربامشکلمواجه
میشود ،با میزبانی های داخلی و خارجی در مشهد،
حوزهورزشمکملدیگرظرفیتهایاینشهرخواهد
شد.ویدربارهفوتبالاستاننیزگفت:درحوزهفوتبال
نگرانیهاییوجودداشتواینکهتیممطرحیدرلیگ
برتر نداشتیم؛ اما خوشبختانه حضور و درخشش تیم
شهرخودرو،شورونشاطخوبیدرشهرایجادکرد.

سوژهها و خبرها

بهترین تیم های اروپا در تورنمنت فوتسال مشهد
سرمربیتیمملیفوتسالکشورماندربارهبازیچهارجانبهای
که قرار است در مشــهد برگزار شــود و همچنین سطح برگزاری
این رقابتها گفت :کمیته فوتسال قبل از آغاز جام ملتها
تورنمنتچهارجانبهایرادرمشهدتدارکدیدهوقرار
است این مسابقات آذر ماه امسال با حضور تیمهای
بــاروس ،اســلواکی و اوکراین برگزار شــود .ناظم
الشــریعه درباره ســطح بازی این رقابتها افزود:
سطحرقابتدراینبازیهابسیارباالستوبازی
بااینتیمهامیتواندبرایمابسیارمفیدومناسب

اخبار

تیر انداز مشهدی در اردوی تیم ملی

مدیرعامل باشگاه بسکتبال آویژه صنعت پارسا ،از آمادهسازی تیمی
قدرتمند برای حضــور در رقابت های لیگ خبــر داد و گفت :کارهای
نهایی برای توافق با مربی صربستانی در حال انجام است .جعفر فالح
درباره روند آمادهسازی این تیم برای حضور در سوپر لیگ بسکتبال
افزود :برای هدایت تیم با یک مربی صربســتانی که رزومه خوبی هم
دارد ،در حال مذاکره هســتیم ،قرارداد آماده شــده است ،اما بندها و
جزئیاتی هست که پس از حل آنها ،قرار داد بهزودی امضا میشود.
وی اظهار کرد :حضور این مربی در مشــهد عالوه بر حضور بهتر ما در
لیگ ،به ظرفیت بسکتبال مشــهد کمک میکند و میتواند در حوزه
آموزش در ردههای ســنی باشــگاه بســیار مؤثر واقع شــود؛ امیدوارم
بتوانیم کاری زیرساختی برای ورزش این شهر انجام دهیم .وی درباره
حامی مالی این تیم خاطرنشــان کرد :امســال با توافقی که با حامی
مالی داشــتیم ،بودجه ما  50درصد افزایش یافــت که قطعا به همین
میزان در کارایی و قدرت ما در مجموعه باشــگاه تأثیر میگذارد.وی
درباره آخرین وضعیت نقل و انتقاالت تیم بیان کرد :مهدی افخمی،
مجیدصادقی،صالحفروتنوابوالفضلسیدیچهاربازیکنمشهدی
فصلگذشتهپارساهستندکهبهتازگیقراردادخودرابااینتیمتمدید
کردهاند  .همچنین علیرضا مرتضوی ،بازیکن مشهدی فصل گذشته
نیروی زمینی ،به این تیم پیوسته است.

 31تیرانــداز بــه اردوی تیم ملــی دعوت شــدند که
تمرینات خــود را از  23شــهریورماه آغــاز میکنند و
در بین ورزشــکاران فقط یک خراسانی حضور دارد.
اردوی تمرینــی تیم ملــی تیرانــدازی با حضــور 31
ورزشکار در دو رشته تفنگ و تپانچه در سالن 80خط
مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود .این مرحله از
اردوهای تمرینی تیم ملی تیراندازی به منظور حضور
موفق در رقابت های بین المللی برگزار می شود .در
این اردو در رشته تفنگ  ،از خراسان رضوی فقط یک
ورزشــکار به نام صفیــه صحراگرد حضــور دارد و این
استان در رشته تپانچه بادی هیچ نماینده ای ندارد.

مسابقاتسوارکاریدرتربتجام

عکس :میثم دهقانی

حقــدادی -اولیــن دوره مســابقات ســوارکاری و
اسبدوانی راهور(یورغه) در مسیر اسب دوانی واقع
در جاده رحمت آباد بخش پایین جام شهرستان تربت
جام برگزار شــد .این مسابقه بین دو اســب ترکان به
مالکیت مهدی عرفانیان وسوارکاری فاروغ صیدی
و اســب طوســی به مالکیت امیر عرفانیان وسوارکار
علی خیابانی به مســافت یک کیلومتــر ازمحل بازار
دام تا روســتای رحمت آبــاد با داوری جبــار حیدری
برگزارشد.

باشد.اینتیمهاهرکدامازبهترینهایاروپاهستندوهمچنینجزو
تیمهایباالیرنکینگجهانیاندوحضوردراینمسابقاتمیتواند
مارادرآستانهبرگزاریجامملتهابسیارآمادهوهماهنگکند.
ســرمربی تیم ملی فوتســال کشــورمان همچنین درباره وضعیت
مسابقاتلیگبرتروحواشیاخیریکهدربرخیازمسابقاتلیگ
به وجود آمده اســت،گفت :لیگ برتر امسال بســیار خوب و جذاب
پیش میرود و امســال لیگ مــا وضعیت بســیار خوبــی دارد و این
حواشی نباید جذابیت مسابقات را زیر ســوال ببرد و ما نباید به این
حواشیبپردازیم.

مرب
ی صربستانی برای بسکتبال پارسا

ورزش

عکس گرفتن از خداداد به جای «جکیچان»
خداداد عزیزی بازیکن ســابق تیم ملی در اظهاراتی به خاطره شــیرینی از
سفربههنگکنگهمراهتیمملیاشارهکردوگفت:یکباربههنگکنگ
سفر کردیم تا در یک تورنمنت مقابل این تیم به میدان برویم .در آن کشور،
مردم با این که میدانســتند من «جکیچان» نیســتم ،اما به جای او ،با من
عکس یادگاری گرفتند .وی افرود :من هم اهل این حرفها نیستم که ناز
کنم و بگویم عکس نمیگیرم ،اما همان ماجرا باعث شــد حدود ۲ســاعت
بایستمتامردمدرکنارمنعکسیادگاریبگیرند.اینپیشکسوتفوتبال
کشــورمان همچنین درباره عملکرد مارک ویلموتــس در تیم ملی فوتبال
کشــورمان اظهار کرد :من ویلموتس را یک مربی خــوب میدانم .باالخره

کارنامــه جذابی دارد  .ســرمربی
تیمملــی بلژیــک بــوده و نســل
طالییبلژیکراساختهاست،
اما بایــد قبول کنیــم فوتبال
کشورمان مشکالت زیادی
دارد و از ایــن رو ،نمیتوان
انتظارداشتکهیکمربی
بیاید و همه مشکالت را به
تنهاییحلکند.

مسابقاتبینالمللیکاراتهدرسکوتخبریبرگزارشد

غیبت رئیس هیئت کاراته!
یــک دوره مســابقات بینالمللــی کاراتــه در ســکوت
خبری در مشــهد برگزار شــد که غیبــت رئیس هیئت
کاراته استان نیز باعث شد تا حواشی زیادی به همراه
داشته باشــد .این مســابقات در سبک شــوتوکان به
میزبانی مشهد برگزار شــد که با قهرمانی تیم میزبان
هم به پایان رســید اما متاســفانه هیچ اطالع رســانی
بــرای رســانه هــا در این زمینــه نشــده اســت .در این
رقابتها  ۸۶۰ورزشکار از کشــورهای ایران ،سوئد،
افغانســتان ،عراق و سریالنکا حضور داشــتند  .با این
که بیشتر بازیکنان ملی پوش کشورمان ،در مسابقات
کاراته وان ژاپن انتخابی المپیک حاضر بودند ،سطح
رقابتها بسیار باال بود.
امــا در میزبانــی مســابقات بینالمللــی
کــه رؤســای هیئتهــای ورزشــی از آن
بــه عنــوان برنامههــای ارتقــای ســطح
ورزش یــاد میکننــد ،بیشــتر از متــن،
حواشــی پررنــگ بود.بینظمــی در
اطالعرســانی و برگزاری صحیح از
ســوی هیئت کاراته از نــکات قابل
تامل این رقابتها بود.
اصل ماجرا و این بینظمیها شاید
به غیبت رئیس هیئت کاراته استان
برمیگشــت ،درحالــی کــه اســتان
میزبان مســابقات با چنین سطحی
بود ،بیان شده که رئیس هیئت در
سفر به ســر میبرد .اما موضوع
بــه این جا ختــم نمیشــود ،چرا
کــه ایــن هیئــت دارای اختالفات
درونــی نیز اســت .دبیر ســابق

هیئت چند هفتهای بهدلیل بروز مشــکالتی که گفته
شــده فعال قصد بیان آن را ندارد ،از ایــن هیئت کناره
گیری کرده است.
از زمانی که این هیئــت روی کار آمده نه تنها شــرایط
این رشته تغییری نکرده ،بلکه سکوت در هیئت بیشتر
شــده اســت ،رئیس هیئــت آن قــدر در خصــوص این
رقابتها بیتفــاوت عمل کرد که در هنــگام مصاحبه
با خبرنگار خبرگزاری فــارس در جریان اطالعات ریز
مسابقات نبود و با کمک فرد دیگری توانست سؤاالت
را پاســخ دهد.با ادامه ایــن روند خراســان رضوی در
رشــتههای انفرادی همچون کاراته باید قید پیشرفت
و مدالآوری را بزند.

اخبار
ورزش

قضاوت داوران خراسانی در لیگ
دسته یک کشور
اســامی داوران هفته پنجــم لیگ دســته اول فوتبال
کشور از سوی کمیته داوران مشخص شد که قضاوت
یک بــازی بــر عهــده داوران خراســانی اســت .قطار
رقابتهایلیگدستهیککشوردرحالیبهایستگاه
پنجم رسید که خراســان رضوی تیمی در این سطح
از مســابقات ندارد؛ اما نماینده هایی از ورزشکاران ،
داوران و مربی دارد .مســابقات این هفته لیگ دسته
اول کشــور یک شــنبه هفته آینده پیگیری می شــود
و تیم داوری خراســان رضوی نیز شــهرآورد شیراز را
قضاوت می کند .تیم قشقایی شــیراز که سکانداری
آن را رضا عنایتی بر عهده دارد ،یک شــنبه به مصاف
تیمهمشهریخودیعنیفجرسپاسیشیرازمیرود.
این دیدار را مهدی مرجان زاده از مشهد سوت خواهد
زد .همچنین جعفر مهاجر و داریوش صابر مطلق نیز
از خراسان رضوی به عنوان کمک داور حضور دارند.

مبارزهکشتیگیرانبزرگسال
درمشهد
رقابتهایکشتیآزادوفرنگیردهسنیبزرگساالن
خراســان رضــوی ایــن هفتــه برگــزار مــی شــود.این
مســابقات برای نخســتین بار در اقدامی ارزشمند به
منظور گرامیداشــت برادران «هــادی و چنگیز عامل»
پنجشنبههفتهجاریدرشهرمشهدبرگزارمیشود.این
مسابقاتدرسالناستادحمیدتوکلطییکروزانجام
میشود.وزنکشیاینرقابتهاساعت 7:30انجامو
مسابقاتنیزازساعت 9پیگیریمیشود.

