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میزبانی شهر خودرو
ازمسجدسلیمان

درمراسمتجلیلازقهرمانانبیانشد

وعده100میلیونیاستانداربه سهمیهبگیرانالمپیکیوپارالمپیکی

معاونعمران،حملونقلوترافیکشهرداریمشهد
درباره مســیرهای ویژه دوچرخه ســواری که تاکنون
بــا مشــکالت و خطرهــای زیادی بــرای شــهروندان
رو بهرو بــوده اســت ،گفت :بــا هدف ترویــج فرهنگ
دوچرخه ســواری و کاهش آلودگی هــوا و همچنین
حفظ ایمنی شهروندان طی  ۳ماه آینده ،مسیرهای
دوچرخهسواری هفت خیابان مشــهد از مسیر تردد
عابران پیاده و عبور خودرو ،جدا و ایمنسازی خواهد
عرسانیشهرداریمشهد،
شد.بهگزارشپایگاهاطال 
ل ا ...کاظمی در ایــن باره گفت :بر این اســاس
خلیــ 
مسیرهای دوچرخه در ضلع جنوبی خیابان سناباد،
چهارراه دکترا ،میدان امام رضا(ع) ،خیابان چمران،
سعدیومیدانشهدابااعتبار 16میلیاردریالایزوله
و جداسازی می شود.
وی با بیان این که مســیر دوچرخه حدفاصل ســه راه
راهنمایی تا میدان فلسطین نیز به صورت آزمایشی
ایمنسازی میشــود ،اظهار کرد :در این طرح مسیر
دوچرخه به طور کامل از مسیر عبور عابران پیاده جدا
میشــود و در صورت موفقیت ادامه طرح را تا میدان
شریعتی اجرا میکنیم.وی خاطر نشان کرد :با توجه
به وجود مشــکالتی در میادین از جمله میدان آزادی
که چندی پیش باعث فوت یکی از دوچرخهســواران
شدوهمچنینمشکالتدربرخیتقاطعها،مقررشد
طرحایمنسازیمسیرهایدوچرخهدراینمیدانها
و تقاطعها اجرا شود.
وی ادامــه داد :در کنــار ایمنســازی و ایزولــه کردن
مسیرهایدوچرخه،ایستگاهپارکدوچرخهنیزبرای
استفاده شهروندان در میدان شهدا ایجاد و در صورت
رضایت شــهروندان ،این طرح در دیگر نقاط شهر نیز
اجرا میشــود .معاون عمران ،حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشــهد اضافه کرد :همچنین با همکاری
دانشــگاه فردوسی مشهد مســیرهای ویژه دوچرخه
سواری این دانشگاه احیا و سامان دهی خواهد شد.

سریعتریندوندهایران:

رئیس فدراسیون بعد از
چندماهتبریکگفت

!

اخبار
شهرستانها

رقابت دوی صحرا نوردی
اصغری -یک دوره مســابقات دوی صحــرا نوردی با
شــرکت ۶۰نفر در فریمان برگزار شد .در این مسابقه
شــرکت کنندگان ضمــن غبارروبــی و عطر افشــانی
گلزار شهدای فریمان ،مسیر بهشت صادق تا مسجد
الزهرا(س) به مســافت  2کیلومتر را طــی کردند .در
پایــان ،در مقطع متوســطه اول حســن حبیبی ،علی
رضائیان و سید مهدی هاشمی مقام های اول تا سوم
راکسبکردند.درمقطعمتوسطهدومحجتنظری،
علیفرحناکوکوروشکابلیاولتاسومشدند.

صعود به قله «ملکوه»
جمعی از کوهنوردان فریمانی به قلــه «ملکوه» تربت
حیدریه صعود کردند .تیم کوهنــوردی اداره ورزش و
جوانان فریمان به سرپرســتی رضا شریفی و با هدایت
محمدزحمتی رئیسهیئتکوهنوردیفریمان ،قله
زیبای ملکوه با ارتفاع ســه هزار و 13متر را با موفقیت
فتح کردند .در طــول این صعود مطالب فنی توســط
مربــی کوهنوردی بــه کوهنــوردان به صــورت عملی
آموزشدادهشد.

تجلیل از تکواندوکاران
حقــدادی  -به دنبال افتخــار آفرینی تیــم تکواندوی
بانوان شهرســتان تربت جام در مســابقات اســتانی و
کشوری  ،طی مراســمی از بانوان تکواندو کار تجلیل
شد .محسنسپهریرئیسادارهورزشوجوانانتربت
جامدراینبارهگفت:ادارهورزشوجوانانپشتیبانو
حامیورزشکارانبهخصوصبانواناست.

مراسمتجلیلازقهرمانانورزشخراسانرضوی
که طی یک سال اخیر برای اســتان مدال آوری
کردند،پنج شــنبه گذشــته در اداره کل ورزش و
جوانانبرگزارشدونکتهقابلتاملوبسیارخوب
وعده اســتاندار بود مبنی بر این که بــه هر کدام
از ورزشکارانیکهسهمیهالمپیکوپارالمپیک
 2020راکسبکنند 100،میلیونتومانهدیه
تعلقمیگیرد؛ وعدهایارزشمندکهباعثایجاد
انگیزهبیشتربینورزشکارانخراسانیمیشود
کهدرادامهمسیربایددید،چهتعدادازاستاندر
اینمسیرسهمیه 2020توکیو را رزرو میکنند.
اســتاندار خراســان رضوی درباره ورزشــکاران
المپیکی گفت :ورزشکارانی که بتوانند سهمیه
حضور در المپیک یا پارالمپیک را کسب کنند،
هدیه100میلیونتومانیازمادریافتمیکنند.
علیرضارزمحسینیدراینمراسمبابیاناینکه
از همه قهرمانانی که برای سربلندی کشورمان
افتخارآفریدندوموجبسرافرازیاستانشدند،
تشــکر میکنم ،افزود :واقعیت این اســت که در
 40ســال اخیر  ،کشــور توفیقات فراوانــی را در
زمینههای مختلف بهدســت آورده است که اگر
هرکشوریبخواهدبهاینموفقیتهابرسد،باید
ســرمایه مالی و اجتماعی داشــته باشد .برخی
کشــورها ،ســرمایه مالــی ندارنــد ،اما ســرمایه
اجتماعــی آن ها باعث جمــع آوری ثروت شــده
اســت .وی با بیان این که کشــور ما هم ســرمایه
مادی و هم سرمایه اجتماعی دارد ،اظهار کرد:
ورزشــکاران مــا ســرمایههای اجتماعــی تلقی
میشوند و آنها در ســطح بین المللی به کشور
اعتبار میبخشند .اســتاندار خراســان رضوی
تصریح کرد :ســرانه ورزشــی کشــور نســبت به
قبل از انقالب  40برابر شده اســت ،در گذشته
روســتاهایی بودند که هیچ امکاناتی نداشتند.
اما اکنون شــاهد وجود ســالنهای ورزشــی در
روســتاها هســتیم ،البتــه باید تالش بیشــتری
شــود تا هیچ منطقهای از وجود اماکن ورزشــی

بیبهرهنماند.ویخاطرنشانکرد:گزارشهای
مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی نشان
دهنده این است که ورزش استان شرایط خوبی
دارد.
•برند سازی در ورزش

همچنیــن رئیس مجمــع نمایندگان خراســان
رضــوی در این مراســم گفت :خراســان رضوی
ظرفیتباالییدرحوزههایمختلفداردکهاگر
بخواهیمدرهربخشاستانراازکشورجداکنیم،
کمیت آن بخش لنگ میشود .نصرا ...پژمانفر
افزود:اینموضوعنشاندهندهظرفیتاستاندر
حوزهورزشاست.ماهمیشهحرفیبرایگفتن
داشــته ایم؛ این فقط مختص رشــتههای تیمی
نبودهودرانفرادینیزهمینگونهاست.
وی بیان کــرد :اگر زیر ســاختها فراهم شــود،
میتوانیمازاینظرفیتمناسبدرورزشاستان
بیشــتر اســتفاده کنیم؛ همچنین اگر حمایتی
نداشــته باشیم ورزشــکاران به شــهرهای دیگر
میروندوآنجافعالیتمیکنند.
وی بیــان کــرد :در مجلــس دهــم ،موضــوع

دونــده سرعتی کشورمان گفت :بــرای مسابقات جهانی
برنامهای نداشتیم و اگر حمایت می شــدم ،می توانستم
رکورد خودم را بزنم و به فینال بروم .حسن تفتیان درباره
عملکردش در مسابقات قهرمانی جهان در قطر گفت:
متاسفانه قبل از اعزام به این رقابتها هیچ برنامهای نداشتیم
و به چند اردو با هزینه شخصی اعزام شدم و سه هفته هم به
صورت تنها در تهران تمرین کردم  .در حالی که چند هفته
پایانی خیلی مهم است .متاسفانه همه چیز دست به دست
هم داد که نتوانم رکورد خودم را بزنم.
وی با اشاره به این که در دوره گذشته در داخل سالن پنجم
شده بود ،اظهار کرد :اگر برنامهریزی دقیقی شود و همانند

27صــدم درصــد را پیگیــری کردیــم؛ در ایــن
زمینــه وزارت ورزش و جوانــان بــه دلیل کمبود
بودجه نمیتوانست مأموریت خود را به درستی
انجام دهد که بعد از تصویب 60 ،درصد بودجه
این موضوع به اســتانها و ۴۰درصــد به تهران
اختصاصیافتهاست .پژمانفرخاطرنشانکرد:
جداشدنپارالمپیکازالمپیک،کارارزشمندی
بودکهتصویبوکارشناسیشدهبود،همچنین
خروجی خوبی داشــت .نماینده مردم مشــهد و
کالت در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد:
درورزشزیرساختهایخوبیایجادشدهاست
و ورزشکاران ما میتوانند برند سازی کنند .این
موضوع باید بــه مجموعههای اقتصادی منتقل
شود.چراکهورزشکارانیداریمکهازصفرشروع
کردنــد و اکنون در ســطح جهــان حرفــی برای
گرفتندارند.مطمئنماینموضوعدردستورکار
است و همه دستگاهها تالش می کنند از طریق
ورزش،پرچمایرانرابرافراشتهکنند.
•سالکسبسهمیهالمپیک

مدیر کل ورزش و جوانان خراســان رضوی نیز

رقیبان حمایت شوم ،قطعا میتوانم نتایج
خوبی بگیرم .وقتی ورزشــکــاری رکــورد
زیر  ۱۰ثانیه را بزند ،به بخش حرفهای دنیا
ورود کرده است .خیلی از کشورها آرزوی این
رکورد را دارند.
این دونده خراسانی اظهار کرد :رقیبان ما با پرواز
اختصاصی ،مربی فیزیوتراپ و ماساژور به رقابت ها می
آیند  ،ولی ما هیچ کدام از این امکانات را نداریم .وقتی
هیچ چیز نداریم ،دغدغه مان زیاد می شود و بدون شک
از لحاظ روحی و روانی در مسابقه کم می آوریم.
وی بیان کرد :تا وقتی بخواهیم تکستاره عمل کنیم

ترکی  ،ناظر مسابقات فوتبال در بنگالدش
مسابقات زیر 16سالتوسعهفوتبالباهمکاریاتحادیهفوتبالاروپاوبهمیزبانی
کشــور بنگالدش برگــزار خواهد شــد کــه یک خراســانی
به عنــوان ناظر در این مســابقات انتخاب شــده اســت.
بر اســاس اعالم کنفدراســیون فوتبال آســیا  ،محسن
ترکی از ایــران به عنــوان ناظــر داوری بــرای حضور در
مسابقات زیر 16سالبهمیزبانیکشوربنگالدشدعوت
شــده اســت .این مســابقات از 24تا 28مهــر( 16تا20
اکتبر) بــه میزبانی «داکا» برگزار خواهد شــد.
مسابقات توسعهفوتبالکهدرردهنوجوانان
با همــکاری اتحادیه فوتبــال اروپــا ،یوفا و
کشــورهای جنوب و شرق آســیا همه ساله
برگزار میشود ،در ســال 2019با حضور یک
تیم اروپایی ،تیم میزبان(بنگالدش) همچنین نمایندگان
جنوبوشرقآسیادراینردهسنیبهمیزبانیورزشگاهملی
بنگالدشبرگزارخواهدشد.

در ادامه این مراســم گفت :امروز ورزشــکاران
به عنوان ســفیران ایــران با حمایتهــای ویژه
دولت توانســتهاند در عرصههــای بین المللی
افتخارات زیادی را کسب کنند .فرزاد فتاحی
افزود :امســال ســال کســب ســهمیه المپیک
اســت که ورزشــکاران ما نیز تالش مــی کنند
حضور موفقی در المپیک و پارالمپیک داشته
باشند .وی بیان کرد :در سال گذشته و امسال
افتخارات زیــادی از جمله میزبانی مســابقات
ملی را داشتیم که نقش خوبی در توسعه ورزش
استان داشته است .وی اضافه کرد :از ابتدای
امســال تاکنــون 10 ،اردوی تیمهــای ملــی و
 86مســابقه کشــوری در اســتان برگزار شد،
همچنیــن ســال گذشــته  36مــدال آســیایی
کســب کردیم که در 6ماه ابتدایی امسال 27
مدال توسط ورزشکاران استان به ارمغان آمد.
وی بیان کرد :سال گذشته چهار مدال جهانی
داشــتیم که در شــش ماه ابتدایی ســال به 11
مدال افزایــش یافــت .همچنین تعــداد مدال
کشــوری در ســال  ،97هزار و  91مــدال بوده
که از ابتدای ســال  624مدال کسب شد54 ،
درصد از این مدالهای کشوری توسط بانوان
ب ه دست آمده اســت و در برخی حوزهها بانوان
از آقایان پیشــی گرفتــه اند .مدیــرکل ورزش و
جوانان خراسان رضوی با یادآوری این که سال
گذشــته۱۳۵ ،مقام تیمی داشتیم که درشش
ماه ابتدایی سال ۷۹ ،مقام تیمی برای استان
کسب شــد ،خاطرنشــان کرد :از ابتدای سال
تا امروز  ۵۰۹ورزشــکار به اردوهــای تیم ملی
دعوت شــدند که ۱۸۶نفر از آن ها به عضویت
تیم ملی درآمدنــد و در این مورد نیز نســبت به
سال گذشته رشد خوبی داشتیم.
وی با بیان این که هزار و  953باشگاه ورزشی
خصوصی در استان فعال اســت ،تصریح کرد:
ورزش در استان در تمام زمینهها حرکت رو به
رشدی داشته است.

ک بعدی به دوومیدانی نگاه کنیم،
وت 
به نتیجه نمی رسیم .زمانی که
سهمیه المپیک را کسب
کــردم ،هیچ کسی به من
تــبــریــک نــگــفــت  .رئیس
فدراسیون بعد از چند ماه پیام
تبریک داد.وی ادامــه داد :تا بــازی های
آسیایی برای مربی هم کمک کردند ،اما
بعد از آن حمایتها کمتر شد و گفتند
تفتیان در حد نفر ششم آسیاست،
در حالی که رشته ما به صدم ثانیه

قرعه کشــی مرحله یــک هشــتم نهایی جــام حذفی
برگزار شــد و تیمهــای راه یافته بــه ایــن دوره رقبای
خود را شــناختند .تیمهای اســتقالل ،پرسپولیس،
ســپاهان ،تراکتــور ،شــهرخودرو ،فجرسپاســی،
استقاللماهشهر،پیکان،شاهینشهرداریبوشهر،
ذوبآهن ،ســایپا ،مس کرمان ،صنعت نفت آبادان،
نود ارومیه ،نفت مسجد سلیمان و شهرداری ماهشهر
تیمهایی هســتند که راهی مرحله یک هشتم نهایی
شدهاند و نماینده فوتبال اســتان در شهر مشهد باید
میزبان تیم نفت مسجد سلیمان باشد.
تیم شــهر خودرو در اولین بازی خــود در مازندران به
مصاف تیم نســاجی رفت که در یک مسابقه سخت و
تماشــایی با شــوت کاپیتان خود یعنی اکبر صادقی
راهی مرحله بعدی رقابت های جام حذفی شد.حاال
شهرخودرویی ها در یکی از روزهای 24و 25مهرماه
از تیم نفت مسجد سلیمان میزبانی می کنند .این دو
تیم درهفتهپنجمرقابتهایلیگبرتربهتساوییک
بر یک دســت یافته بودند و حاال دوباره باید به مصاف
هم بروند.

حسنرنگرزدرکشتیمشهد
خراسان رضوی امسال تیمی قوی و متفاوت را روانه
مسابقاتلیگبرترمیکند؛تیمیکهباکشتیگیران
جذبشدهمیتواندیکیازمدعیانقهرمانینیزلقب
بگیرد .کشــتی گیران جذب شــده برای تیم «تا ثبت
جهانی توس» بیشتر غیر بومی و از بهترین ها هستند
کهاینموضوعنشانمیدهداینتیمعزمخودرابرای
قهرمانی جزم کرده است  .این نماینده کشتی استان
برای کادر فنی خود  ،حســن رنگرز از پیشکســوتان
این رشــته را نیــز جذب کرده اســت .مجیــد خدایی
به عنوان ســرمربی و
حســین رنگــرز
بــه عنــوان مربی
قراردادشــان را با
تیم «تــا ثبت جهانی
توس» به ثبت
رساندند.

بستگی دارد .من بعد از جاکارتا هزینه اردو و مربی را خودم
دادم .تفتیان با اشاره به این که یکی از مستعدترین کشورها
در دوومیدانی هستیم ،افــزود :استعداد زمانی رشد می
کند که حمایت شود .خود من هفت سال فقط با حمایت
خانوادهام پیش رفتم و شاید خیلی ها وضع مالی مناسبی
هم نداشته باشند .مطمئنم استعدادهای خیلی بهتری از
من در ایران وجود دارد که باید کشف و حمایت شوند.وی در
پاسخ به این که تا چه زمانی این ورزش را به شکل حرفهای
ادامه خواهد داد ،گفت :هم اکنون  26سال دارم و دونده ای
مانند جاستین گاتلین با  37سال قهرمان جهان می شود.
ان شاءا ...تا المپیک  2028صد درصد خواهم بود.

فوتسالیستهایخراسانی
روی نوار پیروزی

پایان المپیاد ورزشی كاركنان
بانك ملی در مشهد

تیم فوتسالبانوانخراسانرضویهفتههشتم
رقابت هــای لیــگ برتر را نیــز با پیروزی پشــت
ســر گذاشــت  .نماینده فوتســال بانوان استان
دیروز در دیداری خــارج از خانه بــه مصاف تیم
پاالیش نفت آبــادان رفت که در پایــان با نتیجه
پــر گل  8بــر  2میزبــان خــود را شکســت داد.
در این دیدار باز هم سارا شیر بیگی میدانداری
کرد و با به ثمــر رســاندن ۴گل جایــگاه خود را
در صــدر جــدول گلزنــان حفــظ کرد.مرضیــه
توفیقی نســب  ،محدثه محمــدی و رویا کالتی
نیز از دیگر گلزنان ایــن تیم بودند و با یک گل به
خــودی ۳امتیاز شــیرین را کســب کردند .تیم
فوتسال خراسان رضوی هم اکنون با۱۶امتیاز
در جایگاه ســوم قرار دارد و در هفتــه نهم نیز با
قرعه استراحت روبه رو شده است.

پس از یک هفته مســابقات فشــرده بیســت و ششمین
المپیادورزشیكاركنانبانکملیدرمشهدبهایستگاه
پایانی رســید .این المپیاد از روز چهارم تا دهم مهرماه
در هشت رشته ورزشی فوتســال،والیبال،تنیس روی
میز،بدمینتون،شطرنج،دوومیدانی ،تیراندازی و شنا
با حضور  ١٢٠٠ورزشــكار در شهر مشــهد برگزار شد.
در خورذکــر اســت  29تیــم در فوتســال 20 ،تیــم در
والیبال 25،تیم در شطرنج 26،تیم در تنیس روی میز،
 61تیم در تیراندازی 26 ،تیم در رشــته شــنا و  22تیم
در رشته دوومیدانی در این مســابقات شرکت کردند و
درمجموع هزار و 261مسابقه برگزار شد.
در والیبال گلســتان قهرمان  ،خراســان رضــوی دوم و
اصفهان سوم شد .در تنیس روی میز تیمی تهران اول،
مازندران دوم ،آذربایجان شرقی سوم شد و در فوتسال
خوزستان اول و خراسان رضوی نایب قهرمان شد.
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