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تدابیرجدید
نظارتی
برنانواییها

کشف 77دستگاه
استخراجغیرمجاز ارز
دیجیتال در سبزوار

صفحه3

نیروهایبسیجبنا به درخواست
فرمانداردر 300نانواییمشهد
مستقرخواهندشد
صفحه2

 10شهر استان در
وضعیتآبی
صفحه2
پرواز با پاراگالیدر  70خلبان نامدار ایرانی در درود نیشابور

اوج هیجان در آسمان

علی ترابــی -پاراگالیدر یکی از ورزش
های تفریحــی و مخاطره آمیز اســت که
بسیاری از افراد شاید آن را تجربه نکرده
باشــند .ورزشــی مفرح و هیجــان انگیز
که همانند یک پرنده در آســمان به پرواز
درمی آیند .رشــته ورزشــی متفاوتی که
هم لــذت دارد و هــم ترس .البتــه تجربه
ای متفاوت اســت که افراد از زمین جدا
می شــوند و همانند یک پرنده ســبکبال
در آســمان به پرواز در می آینــد و زیبایی
هــای خداوند یکتــا را نظاره مــی کنند.
تجربه پــرواز بــا پاراگالیدر ایــن روزها با
استقبال بیشــتری همراه شــده است و
ساالنه مسابقات بســیاری در شهرهای
مختلفبرگزارمیشودکهبرخیازحرفه
ای هــا در رقابت های آســیایی و جهانی
به پرواز در می آیند .خراســان رضوی
هم طی سال های اخیر پیشرفت
خیلــی خوبــی در ایــن رشــته
ورزشی داشــته و اکنون در
سطح کشــور حرفی برای
گفتن دارد .به دنبال این
موضوع قــرار شــده یک
دوره مســابقات کشوری
در ســایت پــروازی شــهر
"د رود" نیشــابور بر گــزار
شــود که حــدود  70خلبان
زبــده و حرفــه ای طی پنــج روز
در ایــن منطقه به پــرواز درآیند.این
سطح از مســابقات برای اولین بار است
که در خراسان رضوی قرار است برگزار
شود که قطعا به رشد و پیشرفت این رشته
ورزشی کمک زیادی خواهد کرد.

•ورزشی در سطح جهانی و آسیایی

تخصیص300
میلیارداعتبار به
شهرداریهای استان

پاراگالیدر هیچ گونه اسکلت داخلی ندارد و تنها
اجزای شــکل دهنده آن بندها و پارچه بال است
که مانند یک تشــک بادی هنگامی که در معرض
جریان هــوا قرار میگیــرد از طریق ســلولهایی
که بــرای ورود هــوا تعبیه شــده اند متــورم و بال
آماده پرواز میشــود .رئیس کمیتــه ورزشهای
هوایی خراســان رضوی به جایگاه رشته ورزشی
پاراگالیدر در استان اشاره می کند و می گوید:به

جرئت می گویم که شــهرهای مشــهد و نیشابور
یکی از قطب هــای ورزش پاراگالیدر در کشــور
هســتند.طی ســال هــای اخیــر از نظــر تعــداد
خلبان آمــوزش دیده رتبــه خیلی خوبــی داریم .
خوشــبختانه اســتقبال از این ورزش ایــن روزها
بیشــتر شــده اســت و همچنان ادامه دارد.البته
کمــی در بحث قهرمانی نســبت به دیگر شــهرها
عقب تر هســتیم ،اما با توجه به استقبال هایی که
صورت گرفته می توانیم طی چند سال اخیر به آن
رتبه ای که مدنظر ماست برســیم .مهدی فیضی
می افزاید :این رشــته ورزشــی دارای مســابقات
جهانی و آســیایی اســت و هر ســال ورزشکاران
بســیاری در رقابت های برون مــرزی حضور پیدا
می کنند کــه به پیشــرفت ایــن ورزش کمک می
کند.

•رقابت  70خلبان ورزشکار

وی در ادامه ســخنان خود به برگزاری مسابقات
کشــوری در ســایت درود اشــاره و تصریــح مــی
کند:این مســابقات بــرای اولین بار اســت که در
چنین ســطحی قرار اســت برگــزار شــود .حدود
 70خلبان حرفه ای و نامدار از سراســر کشــور از
 25تا  30اردیبهشــت در سایت درود شهرستان
نیشــابور به رقابــت مــی پردازنــد کــه از مجموع
این تعــداد حدود  10خلبان مشــهدی هســتند.
البتــه امروز (یــک شــنبه) ورزشــکاران خلبان به
صــورت آزمایشــی تمریــن مــی کنند و ســپس از
صبح دوشــنبه تا جمعه هنرهای فردی خود را به
نمایش می گذارند .فیضی با بیان این که تماشای

مســابقات برای عمــوم آزاد اســت ،خاطرنشــان
می کند :مســابقات پرواز با پاراگالیدر به صورتی
است که خلبانان از یک منطقه اقدام به پرواز می
کنند و پس از طی مســافتی در یــک منطقه دیگر
فرود میآیند ،حالت منســجمی نــدارد ،اما برای
خلبانانی که تجربه کمتری دارند یا در مسابقات
شرکت نکردهاند ،تماشای این دوره از مسابقات
از نزدیــک خالــی از لطف نیســت و کســب تجربه
خواهند کــرد .پس از انجــام اقدامــات ابتدایی و
امنیتی خلبانان و آمادگی برای پرواز مسابقات از
ساعت  ۱۱روز دوشنبه آغاز خواهد شد.
•حضور  4خلبان آلمانی

وی با بیان این که چهار خلبان از کشور آلمان هم
به عنوان مهمان در این مسابقات حضور خواهند
داشــت،می افزاید :مجوزهــای الزم برای حضور
خلبان هــای آلمانــی فراهم شــده اســت که
حضور آن ها در جمع دیگر ورزشکاران
ایرانــی یــک افتخار محســوب می
شود.حتی به دنبال این هستیم
که بتوانیم از تجربه این افراد
در قالــب کارگاه و کالس
های آموزشــی بهره ببریم.
فیضی به اهمیــت جایگاه
ســایت درود در ســطح
کشــور اشــاره و تصریح می
کند:ســایت های پروازی در
سطح کشور با توجه به موقعیت
هایی که دارند ،متفاوت هســتند.
ســایت پــروازی درود از نظــر موقعیــت
جغرافیایــی خیلی خوب اســت و جواب گوی
پرواز خلبانان اســت.این مســابقات بهانه ای می
شــود تا دیگر ورزشــکاران خلبان از این موقعیت
مهم پــروازی مطلع شــوند و در طول ســال از آن
اســتفاده کننــد.وی اضافه مــی کند :تــاش ما
این اســت که اســتاندارد و کیفیت این مسابقات
در ســطح جهانــی باشــد .ســایت درود ظرفیــت
و قابلیــت باالیــی در این زمینــه دارد کــه تاکنون
مهجور مانده بود .امیدوارم برگزاری این دوره از
مسابقات امکان برگزاری دیگر مسابقات را در این
سایت فراهم کند .سایت درود ظرفیت برگزاری
مســابقات مقدماتی جام جهانی را دارد ،اما باید
چند مســابقه داخلی برگزار شــود تا سوابق آن به
ســازمان برگزار کننده جــام جهانــی پاراگالیدر
ارسال شود.

گلر مشهدی :

امکانات معمولی داوری نداریم
ولی دنبال VARهستیم

محمد ناصری دروازه بان خوب مشهدی  ،امسال به همراه تیم فوتبال پیکان در لیگ برتر حضور
دارد و طی چند هفته اخیر درخشش قابل توجهی داشت.او که از شرایطش راضی است به کمبود
امکانات داوری در مسابقات اشاره کرد و با بیان این که از داوری گالیه دارم ،افزود :تمام فوتبال
درگیر آوردن سیستم  VARاست  ،اما فراموش کردهایم که سیستم ارتباطی بیسیم برای داوری
نداریم .چیزهای پیش پا افتاده را رها کرده ایم و دنبال اتفاقات بزرگ تر هستیم .ناصری به بازی
مقابل پرسپولیس اشاره کرد و افزود :در بازی مقابل پرسپولیس  ،روی گل دوم جلوی چشم کمک
داور  ،خطایی به نفع پرسپولیس اعالم شد ولی به دلیل نبود امکانات ناچیز داوری نتوانستیم به
بازی برگردیم .ممکن بود گل مساوی را به آن ها بزنیم  ،ولی وقتی گل دوم را زدند کامال تدافعی
بــازی کردند و پیروز شــدند .اگر کمک داور سیســتم ارتباطی داشــت خطای منجر بــه گل برای
پرسپولیس گرفته نمیشد.وی همچنین درباره عملکرد خود اظهار کرد :شرایطم تاکنون خوب
بوده است .خیلی دوست داشتم در دو بازی اخیر هم مثل بازیهای قبلی کلینشیت کنم  ،ولی
نشــد .تمام فکر و ذکرم این اســت که در بازیهای باقی مانده بتوانم باعث موفقیت تیمم شــوم و
جواب اعتماد کادر فنــی را بدهم .ناصری ادامه داد :تمام تمرکزمــان روی چند بازی باقی مانده
ی مانده را با موفقیت پشت
است  .با تمام تالشی که تیم پیکان دارد امیدوارم بتوانیم چند بازی باق 
سر بگذاریم و لیگ را با یک شرایط خوب و ایدهآل به پایان برسانیم.

اسپانیا
مقصد
لژیونر
مشهدی

حســین طیبی لژیونر مشهدی فوتسال کشــورمان که به همراه تیم های
"غیرت" قزاقســتان و "بنفیکا"ی پرتغــال افتخارات زیادی کســب کرده
اســت ،قصد دارد در ادامه مســیر ورزشــی خود به اســپانیا برود.شنیده
شده که تیم "پالما"ی اسپانیا یکی از مقصدهای احتمالی حسین طیبی
کاپیتان تیم ملی فوتســال ایران اســت .طیبی به احتمال زیــاد در پایان
فصل از تیم بنفیکای پرتغال جداشــود و اگر مشــکل خاصی پیش نیاید،
این بازیکن در یکی از تیمهای اســپانیایی بــازی خواهد کرد .برخی
سایت ها مدعی شــدند که باشــگاه "پالما" یکی از تیمهایی است
که به جذب حسین طیبی عالقه مند است ،تیمی که پیش از این
مسلم اوالد قباد دیگر ملی پوش ایران را به خدمت گرفته است.

افتخارآفرینی
دوچرخه سواران
در رقابت های کشوری

دوچرخــه ســواران جــوان خراســانی
در مســابقات قهرمانــی پیســت کشــور به
مدالهــای زیــادی دســت یافتنــد .اولین
مرحلــه مســابقات لیگ پیســت جوانان در
پیســت دوچرخه ســواری آزادی بــا حضور
هفتدوچرخهسوارخراسانیهمچونامیر
علی علیزاده ،ســهیل عباســیان ،بنیامین
فنایی ،سپهر خانی ،سپهر نظافتی ،صادق
معصومی و کوروش قره گزلو برگزار شد .در
پایان در ماده تیم اسپرینت تیم مس کرمان،
امیــر علی علیــزاده ،دوچرخه ســوار جوان
مشــهدی در این تیم ،موفق به کسب مدال
طال شد و تیم دانشگاه آزاد نیز با رکاب زنی
بنیامین فنایی و سهیل عباسیان دوچرخه
سواران جوان مشهدی و نیشابوری موفق به
کسب مدال نقره همین ماده شد.
در ماده کایریــن ،امیر علی علیــزاده مدال
نقره و سهیل عباســیان مدال برنز را کسب
کردند و در ماده ۲۰۰متر اسپرینت ،سهیل
عباسیان مدال نقره را کسب کرد .بنیامین
فنایــی در ماده امنیوم نیز بر ســکوی ســوم
ایســتاد و مدال برنز را بر گردن آویخت.در
کادر داوری این مسابقات دو داور مشهدی،
امیر غالمرضایی و مجید روحپرور با دعوت
فدراسیون حضور داشتند.

