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سردار چناریان در نشست شورای اسالمی شهر کرمان خواستار شد:

ضرورت تعامل بیش تر دستگاه های مربوط در حل معضل اعتیاد

برگزاری آزمون ارتقای کمربند با حضور 250 تکواندو کار در کرمان

خبر
شهردار کرمان:

شهرداری فقط یک نهاد خدماتی نیست
شهردار کرمان در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان که با حضور سردار 
چناریان دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر برگزار شد ، گفت: اگر شهر را یک پیکره ی 
آسیب  هر  در   ، بگیریم  نظر  در  پیکره  این  اداره کننده ی  را  شهرداری  و  اجتماعی 

اجتماعی که به این پیکره وارد می شود، بیش ترین خسارت را شهرداری می بیند.
سال های  در  کرمان  شهرداری  اجتماعی  فرهنگی  معاونت  فعالیت های  به  بابایی 
گذشته اشاره کرد و گفت: این دیدگاه که شهرداری فقط یک نهاد خدماتی نیست؛ 
بلکه باید به عنوان یک نهاد اجتماعی به ارایه ی خدمت بپردازد، از سال ها قبل در 
شهرداری شکل گرفت و در همین راستا معاونت فرهنگی اجتماعی در شهرداری 

کرمان ایجاد شد.
وی افزود: البته این معاونت هنوز جای کار بیش تری دارد؛ ضمن این که براساس 
همین دیدگاه، در شورای اسالمی شهر کرمان نیز کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی 

ایجاد شده است.
در  فرهنگی  مسایل  برای  بودجه  تومان  میلیارد  سه  تخصیص  به  کرمان  شهردار 
اجتماعی،  از آسیب های  اشاره کرد و گفت: موضوع پیش گیری  شهرداری کرمان 
به طور جدی در شورای اسالمی شهر و شهرداری کرمان پی گیری می شود و در 
تدوین بودجه ی سال 95 هم، پیش نهادها حاکی از توجه شهرداری به این مهم است.

بابایی به وجود 50 هزار نفر حاشیه نشین در اطراف شهر کرمان اشاره و تاکید کرد: 
اگر این معضل به طور اساسی ریشه یابی و حل شود، از بسیاری آسیب های اجتماعی 

جلوگیری خواهد شد.
وی افزود: در شهر کرمان حدود 300 متکدی وجود دارد که 35 درصد آن ها معتاد 
را  متکدی  تعداد  این  نتوانستیم  هنوز  تالش ها،  تمام  به رغم  متاسفانه  اما  هستند، 

سامان دهی کنیم.
وظایف  تمام  به  متکدیان،  سامان دهی  با  رابطه  در  شهرداری  داد:  ادامه  بابایی 
خود عمل کرده، اما متاسفانه پس از جمع آوری متکدیان و تحویل آن ها به دیگر 
سازمان ها، مجدد به شهر برمی گردند.وی تعدد دستگاه های فرهنگی و موازی کاری 
این دستگاه ها را یکی از مشکالت برای عدم پیش رفت در حل معضالت اجتماعی 
را  کار  متولی  به عنوان  باید یک دستگاه  اعتیاد،  برای حل آسیب   دانست و گفت: 
جلو ببرد.شهردار کرمان ورود سازمان های مردم نهاد برای رفع آسیب های اجتماعی 
تبدیل شده،  تبریز به شهر بدون گدا  این که  نیز یک ضرورت دانست و گفت:  را 
به دلیل مشارکت خوب مردم این شهر در رفع این معضل اجتماعی بوده است.بابایی 
هم چنین با بیان این که پیش گیری از آسیب های اجتماعی، در سرلوحه ی فعالیت های 
شهرداری قرار دارد، گفت: به رغم مشکالت مالی، آمادگی داریم هر مصوبه ای که 

شورای اسالمی شهر کرمان در این رابطه داشته باشد را اجرا کنیم.
سرپرست شهرداری منطقه سه خبر داد:

اجرای عملیات پیاده روسازی اطراف
 فروشگاه معلم 

سرپرست شهرداری منطقه سه از اجرای عملیات پیاده روسازی اطراف فروشگاه معلم، 
واقع در خیابان شهید محمدیان، با همکاری این فروشگاه خبر داد.

مهندس منصور ابراهیمی اظهار کرد: همچنین 430 متر مربع موزائیک فرش و لکه 
گیری آسفالت معابر فوق نیز در حال انجام است.

وی در پایان از استقبال خوب شهروندان در طرح مشارکتی پیاده روسازی در سطح 
منطقه ابراز رضایت نمود و از شهروندان خواست جهت پیاده روسازی مقابل ملک 
خود، با هماهنگی شهرداری منطقه موزائیک تهیه کنند تا شهرداری اقدام به اجرای 

آن نماید.

  سال یازدهم
 شماره 336 

2چهارشنبه 30 دی ماه 1394

 نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان، با حضور 
معاونان  کرمان،  اعضای شورا، شهردار  و سایر  رییس 
فنی عمرانی و خدمات شهری شهردار و دبیر شورای 

مبارزه با مواد مخدر استان کرمان برگزار شد.
در این نشست، حسین چناریان دبیر شورای مبارزه با 
مواد مخدر استان کرمان با بیان این که تاکنون، 3700 
را  خود  جان  مخدر  مواد  با  مبارزه  عرصه ی  در  شهید 
آسیب  نخستین  مخدر،  مواد  گفت:  کرده اند،  تقدیم 

اجتماعی کشور محسوب می شود.
وضعیت  با  رابطه  در  گرفته  انجام  تحقیقات  به  وی 
کرد  اشاره  مخدر  مواد  به  نسبت  کشور  مردم  نگرش 
افکارسنجی  مرکز  توسط  که  تحقیق  این  در  گفت:  و 
انجام گرفته، میانگین نگرش مردم  ایران  دانشجویان 
ایران و هم چنین شهروندان هر استان به تفکیک بیان 

شده است.
مرکز  این  توسط  که  شیوع شناسی  در  افزود:  چناریان 
انجام گرفته، میانگین نگرش منفی مردم کشور به مواد 
مردم  نگرش  متاسفانه  اما  است،  درصد   72.6 مخدر 
کرمان نسبت به مواد مخدر 34.5 درصد و حدود 50 

درصد پایین تر از میانگین کشوری است.
نگرش  مردم  از  در کشور 26.8 درصد  داد:  ادامه  وی 
بینابین به مواد مخدر دارند و این رقم در کرمان 61 
درصد است؛ ضمن این که در کشور تنها 0.6 درصد از 
مردم نگرش مثبت به مواد مخدر دارند و این رقم در 

کرمان 3.8 درصد است.
بیان  کرمان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیر 
کرد: هم چنین در آخرین شیوع شناسی که توسط جهاد 
دانشگاهی انجام شده، کرمان با 4.7 درصد در میزان 
شیوع مصرف مواد مخدر رتبه ی اول کشور را داراست 
و پس از کرمان، استان مازندران با 3.9 درصد رتبه ی 
دوم است که باز هم تفاوت معناداری بین استان اول و 

دوم شاهد هستیم.
چناریان به کاهش سن اعتیاد و رسیدن آن به 18 تا 
بین گروه های  در  اعتیاد  و گفت:  اشاره کرد  21 سال 
این  و  است  افزایش  به  رو  دانشجویی  و  دانش آموزی 
ترامادول  و  کدوئین دار  داروهای  از  استفاده  به  اقشار 

تمایل زیادی دارند.
وی با بیان این که در استان کرمان 540 نقطه ی آلوده 
به مواد مخدر وجود دارد، گفت: متاسفانه از این تعداد، 
130 نقطه ی آلوده به مواد مخدر در حوزه ی شهرستان 

کرمان است.
مواد مخدر  از  استفاده  به  گرایش  افزایش  به  چناریان 
و  دانشجویان  زنان،  جوامع  در  روان گردان ها  و  شیشه 
دانش آموزان اشاره کرد و با بیان این که در این رابطه 
مصرف  در  گفت:  است،  درصد   9 کشوری  میانگین 
مواد مخدر صنعتی، استان کرمان از میانگین کشوری 
و  سنتی  مخدر  مواد  مصرف  در  اما  است،  پایین تر 
کشوری  میانگین  از  باالتر  کرمان  استان  کدوئین ها، 

است.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان افزود: 
گرایش به ُخرده فروشی و حمل مواد مخدر نیز افزایش 
یافته و از 13 هزار زندانی استان کرمان، 8300 نفر در 

رابطه با مواد مخدر دستگیر شده اند.
چناریان آمار معتادان وابسته در کشور را یک میلیون و 
200 هزار نفر دانست و گفت: از این تعداد، 110 تا 120 

هزار نفر معادل 10 درصد در استان کرمان هستند.
وی افزود: از نظر کشف مواد مخدر نیز استان کرمان در 
رتبه ی اول کشور قرار دارد؛ اما آن چه که نگران کننده 
است، کشف مواد مخدر صنعتی است که امسال نسبت 
یافته است؛ ضمن  افزایش  به سال گذشته 40 درصد 
و  سیستان  در  صنعتی  مخدر  مواد  کشف  آمار  این که 

بلوچستان نیز 130 درصد افزایش داشته است.
چناریان ادامه داد: امسال 52 کیلوگرم شیشه در کرمان 

کشف شده است. 
بیان  کرمان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیر 
کرد: شیوع بیماری های خاص از جمله ایدز و هپاتیت 
نیز در بین معتادان رو به افزایش است که دلیل اصلی 

آن، وجود معتادان پرخطر زن است.
چناریان افزود: در استان کرمان از 110 هزار نفر معتاد، 
8000 نفر معتاد پرخطر هستند که 550 نفر از این تعداد 

را زنان تشکیل می دهند.
برای   16 ماده  نگه داری  مرکز  راه اندازی  از  وی 
سامان دهی معتادان زن و کاهش آسیب های اجتماعی 
اول  مرحله ی  در  گفت:  و  داد  خبر  هفته ی گذشته  در 
دستگیری، 40 نفر از زنان معتاد پرخطر به مرکز هدایت 
شدند که در پایش اولیه، از هر 10 نفر، سه نفر مبتال 

به ایدز بودند. 
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان استفاده 
از قلیان، سیگار و مشروبات الکلی را دروازه ی ورود به 
مواد مخدر دانست و از افزایش مصرف این نوع مواد در 

بین دانشجویان و دانش آموزان خبر داد.
فرهنگ سازی،  حوزه ی  در  این که  بیان  با  چناریان 
گفت:  کرده ایم،  کوتاهی  آگاه سازی  و  اطالع رسانی 
متاسفانه به دلیل کوتاهی در حوزه ی فرهنگ سازی و 
آگاه سازی، شاهد افزایش مصرف مواد مخدر در جامعه 

هستیم.

و صیانت  حمایت  و  آسیب دیده  زنان  به  توجه  بر  وی 
ماده  مرکز  در  که  زنانی  گفت:  و  کرد  تاکید  آن ها  از 
16 نگه داری می شوند، درخواست دارند در همین مرکز 
سرپناهی داشته باشند و کار کنند، اما دوباره در جامعه 

رها نشوند.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از وجود 
استان کرمان  در  درمانی بخش خصوصی  400 مرکز 
کیفیت  به دلیل  مراکز  این  متاسفانه  گفت:  و  داد  خبر 
استقبال  مورد  باال،  هزینه ی  و  خدمات  ارایه ی  پایین 

قرار نگرفته اند.
چناریان افزود: هم اکنون، حدود 60 هزار نفر از معتادان 
تحت  خصوصی  بخش  درمانی  مرکز  تعداد  این  در 

پوشش قرار گرفته اند.
و  درمان  از  پس  چرخه ی  نبودن  کامل  به  وی 
اشتغال زایی معتادان درمان یافته نیز اشاره کرد و گفت: 
در  مرد  پرخطر  معتادان  از  نفر   4500 حدود  تاکنون، 
مراکز ماده 16 درمان شده اند، اما به این دلیل که در 
حوزه ی توانمندسازی و اشتغال زایی، کاری برای آن ها 

انجام نشده، اقدامات درمانی هم موثر نبوده است.
چناریان به ورود خیران در این رابطه تاکید کرد و گفت: 
دارای شغل و حرفه های مختلفی  افراد،  این  از  برخی 
برای خود  با کم ترین سرمایه ای می توانند  هستند که 

شغل ایجاد کنند و بار دیگر به زندگی برگردند.
به  کرمان  استان  مخدر  مواد  با  مبارزه  شورای  دبیر 
در  فرهنگی  و  اقتصادی، عمرانی  فعالیت های مختلف 
استان کرمان اشاره و تصریح کرد: اگر این فعالیت ها در 
حوزه های مختلف اقتصادی، عمرانی و فرهنگی، دارای 

پیوست اجتماعی نباشند، خدمتی نکرده ایم.
چناریان در ادامه، خواستار هم کاری شورای اسالمی و 
شهرداری کرمان برای راه اندازی گرم خانه در سه چهار 

نقطه ی شهر کرمان شد.
وی هم چنین بر استفاده از فضاهای تبلیغاتی شهرداری 
فعالیت های  و  مردم  آگاه سازی  و  اطالع رسانی  برای 

آموزشی نیز تاکید کرد.
دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان هم چنین 
با بیان این که اکنون 271 نفر از معتادانی که به جامعه 
تبدیل  آدم ها  باانگیزه ترین  و  فعال ترین  به  برگشته اند، 
افراد  این  اشتغال زایی  زمینه ی  در  اگر  گفت:  شده اند، 
اقدماتی انجام گیرد، بی شک می توانند به افراد مؤثری 

در جامعه تبدیل شوند.

آزمون ارتقای کمربند تکواندو با حضور 250 ورزشکار از سراسر استان 
کرمان به مدت دو روز برگزار و از این تعداد، 110 نفر از بانوان و 140 

نفر از آقایان در این دوره شرکت داشتند.
یک  بود  شده  مواجه  تکواندو  جامعه  نظیر  بی  استقبال  با  که  دوره  این 
نماینده مردم  زاهدی،  پروفسور محمد مهدی  نیز داشت؛  ویژه  میهمان 

کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی. در حین برگزاری این دوره، 
گفت:هنرجویانی  کرمان  استان  تکواندو  هیئت  رئیس  ابراهیمی  عیسی 
که در باشگاه های تکواندو آموزش می بینند بعد از طی یک دوره نیاز به 

ارتقای کمربند دارند.
 عیسی ابراهیمی اظهار داشت: این دوره بنا به تقاضای هیئت تکواندوی 

استان کرمان از فدراسیون تکواندو انجام گرفت.
وی ادامه داد: هیئت تکواندو استان کرمان امسال موفق به برگزاری 6 
دوره آزمون ارتقای کمربند در استان شد که سه دوره برای خانم ها و سه 

دوره برای آقایان برگزار شد.
ناظران فدراسیون تکواندو  آزمون ها زیر نظر  این  ابراهیمی عنوان کرد: 

این  در  کرمان  استان  تکواندوی  نیاز  و  برگزار  ایران  اسالمی  جمهوری 
زمینه با برگزاری این دوره ها در سال جاری برآورده شده است.همچنین 
در این مراسم محمد مهدی زاهدی از نزدیک با مشکالت تکواندو کاران 

آشنا و برای رفع این مشکالت راه حل های کاربردی ای ارایه نمود.



که  کرمان  مس  فوتبال  تیم  سرمربی  بگوویچ  وینگو 
در برنامه تلویزیونی عصر ورزش سیمای مرکز کرمان 
حضور پیدا کرده بود از صعود این تیم به لیگ برتر در 

پایان فصل خبر داد.

فوتبال  از  وی  خوب  شناخت  اینکه  بیان  با  بگوویچ 
کرمان و امکانات حرفه ای باشگاه مس کرمان یکی از 
مهمترین دالیل جدایی وی از باشگاه مس رفسنجان 
و حضور وی در مس کرمان بوده است افزود: جایگاه 
این تیم در لیگ دسته اول نیست و قطعا مس کرمان 
فوتبال  تیم  .سرمربی  کرد  برتر صعود خواهد  لیگ  به 
فوتبال  و مردم  باشگاه  اینکه  بر  تاکید  با  مس کرمان 
دوست کرمان از وی صعود به لیگ برتر را می خواهند 
خاطرنشان کرد: در حد قابل قبول از نفرات رده های 

سنی استفاده کرده است.
حسین  زاده،  اسماعیل  افشین  اینکه  بیان  با  بگوویچ 
این  از  شجاعی  مصطفی  و  کوچکی  ادریس  قهارپور، 
تیم جدا شدند و میالد جعفری، سعید دقیقی ،احسان 
پورشیخعلی و صادق گلشنی نیز تا این لحظه با مس 

کرمان قرارداد بسته اند.
همکاران  باشگاه،  مدیریت  از  تشکر  با  پایان  در  وی 
بازیکنان مس و همچنین هواداران  خود در کادرفنی، 
از  ورزشگاه  در  با حضور  خواست  آنها  از  کرمان  مس 
تیم محبوب خود حمایت کنند.ذره بین، وقت اضافه و 
گزارشی از تیم فوتسال رسالت کرمان به همراه بخش 
ویژه که اشاره به بررسی ورزش شهرستان رفسنجان 
داشت و نیز خالصه دیدار تیم های فوتبال مس کرمان 
و شهرداری اردبیل از دیگر آیتم های برنامه این هفته 

عصر ورزش بودند.
سوال پیامکی این برنامه نیز در رابطه با بهترین بازیکن 
نیم فصل اول مس کرمان بود که در پایان فرزاد حسین 

خانی با 29.5 درصد باالتر از سایر نفرات قرار گرفت.

ساخت  روند  فراوان،  اقتصادی  مشکالت  وجود  با 
ورزشگاه اختصاصی صنعت مس کرمان به طور منظم 

پیش می رود.
این مجموعه  از  کلوپ هواداران مس در گزارشی که 
تهیه کرده است با مدیر ساخت این پروژه نیز گفتگویی 

انجام داده است که به این شرح می باشد.
استادیوم  وضعیت  خصوص  در  شهبازی  ناصر 
حدود  تاکنون  استادیوم  این  گفت:  مس  اختصاصی 
70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و کشت چمن 
آن در همین هفته به پایان می رسد و یک ماه دیگر 
استادیوم  این  های  صندلی  حتی  شود.  می  سبز  نیز 

به   95 سال  تا  کنیم  می  تصور  و  اند  شده  خریداری 
بهره برداری برسد.

شنیده شد قرار نیست استادیوم مسقف باشد اما مسئول 
اظهار  ها  این صحبت  رد کردن  با  پروژه  این  اجرایی 
ابتدا ضلع غربی مسقف می شود و سپس ضلع  کرد: 
شرقی و در آخر هم ضلع های شمالی و جنوبی کامال 
دکل  و  اسکوربورد  اینکه  ضمن  شد.  خواهند  مسقف 
های این استادیوم به رفسنجان منتقل شده اند و قصد 
داریم به سبک استادیوم های مدرن پروژکتورها روی 

سقف نصب شوند و اسکوربورد نیز گوشه قرار بگیرد.
بودجه مشکلی  از نظر  آیا  اینکه  به  پاسخ  شهبازی در 

مالی  مشکالت  به  توجه  با  گفت:  خیر،  یا  دارد  وجود 
کند،  می  نرم  پنجه  و  دست  آن  با  مس  شرکت  که 
انصافا شرکت به روند ساخت استادیوم بی توجه نبوده 

و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
پایان تصریح کرد: یک زمین چمن طبیعی و  وی در 
برداری  بهره  آماده  دیگر  مصنوعی  چمن  زمین  یک 
مصنوعی  های  چمن  زمین  از  یکی  کنار  هستند. 
بازی  پایه  تیم های  تا  را درست می کنیم  سکوهایی 
های خود را در این مجموعه برگزار کنند. زمین چمن 

طبیعی هم حدود 1100 متر است.

اوایل فصل بود که وینگو بگوویچ از تیم مس رفسنجان 
جدا و با یک قرارداد یکساله به تیم مس کرمان پیوست. 
با  رابطه  در  زیادی  و حدیث های  آن مقطع حرف  در 
به  شده  تحمیل  کرمان  مس  به  نوعی  به  وی  اینکه 
گوش رسید اما مسوولین مس این موضوع را رد کرده 
های  هفته  کردند.در  حمایت  شدت  به  وینگو  از  و 
آغازین لیگ با نتایج ضعیفی که تیم مس گرفت اکثر 
کارشناسان بر این باور بودند که کادر فنی مس آنطور 
که باید و شاید توانمند نبوده و بایستی این کادر تقویت 
وینگو  پسر  که  ایم  شده  باخبر  اخیر  روزهای  گردد.در 

اظافه  مس  فنی  کادر  به  آنالیزور  عنوان  به  بگوویچ 
دنیس  مس،  باشگاه  مسوولین  گفته  به   . شد  خواهد 
بگوویچ در حالی به کادر تیم فوتبال مس اضافه می شود 
مالی  قرارداد  که  هدایت می کند  را  تیم  فنی  نظر  از  و 
جدا از قرارداد مالی پدر با باشگاه مس نخواهد داشت 
و حضور او بار مالی به مس اضافه نخواهد کرد. دنیس 
بگوویچ که در کار آنالیزوری فوتبال صاحب تحصیالت 
در  آنالیزوری  سابقه  نیز  کرواسی  در  و  است  آکادمیک 
تیم های مختلف این کشور را دارد، در نیم فصل دوم 
رقابت های لیگ دسته اول کشور در این بخش به تیم 

فوتبال مس یاری می رساند.
به اعتقاد مسوولین مس، وینگو بگوویچ با حضور دنیس 
ضمن اینکه از نظر فنی تسلط بیشتری بر اوضاع تیم 
شرایط  نیز  روانی  و  روحی  نظر  از  یافت،  خواهد  خود 
بهتری خواهد داشت و با نشاط بیشتری تیم مس را در 

کنار فرزند خود هدایت خواهد کرد.
فوتبال  آنالیز  متدهای  آخرین  به  وی  مهمتر  همه  از 
کامپیوتری  برنامه های  ترین  روز  به  با  و  است  مسلط 

این کار را انجام می دهد.

محمود محمودی نیا، مدیر کل ورزش و جوانان استان 
در پی اجرای توافق هسته ای و برچیده شدن تحریم 
های ظالمانه و اثبات حقانیت و عظمت ملت بزرگ 
ایران، با صدور پیامی این دستاورد بزرگ و تاریخی را 
به مسووالن و مردم بزرگ ایران به ویژه مردم دیار 

کریمان تبریک گفت.
متن این پیام بدین شرح است:

سالگشت  هفتمین  و  سی  گرامیداشت  آستانه  در 
بودیم  شاهد  اسالمی،  انقالب  شکوهمند  پیروزی 
گرا،  واقع  تیم  ورود  و  تعامل  و  گفتگو  سال  دو  طی 
بین  نظام  کار  و  ساز  و  به ساختار  آشنا  و  متخصص 
و  استقامت  صبر،  دیپلماسی  منش  انتخاب  با  الملل 
تعامل که حاصل جمع آن تنش زدایی پس از ده سال 
بی اعتمادی و فشار از سوی سازمانهای بین المللی و 
کشورهای مختلف دنیا است؛ راه جدیدی گشوده شد.

بدون شک شیرینی برجام بر کام ملت ایران ماندگار 
دلسوزان  و  متخصصین  فعالین،  وقتی  ماند،   خواهد 
و دولتمردان با عزم راسخ با توجه به دستور ریاست 
محترم جمهوری برنامه های عملیاتی و اجرایی خود 
را با همراهی ملت پیش می برند و در این میان نقش 
اثرگذار  و  پررنگ  همیشه  مثل  سرزمین  این  جوانان 

است.
روزی  عنوان  به   1394 ماه  دی   27 تردید  بدون 
و  ثبت  کشور  این  تاریخ  در  جاودان  و  تاریخی 

ماندنی خواهد شد . دستاورد بسیار بزرگ و تاریخی 
اجرای توافق هسته ای و برچیده شدن تحریم های 
اقدامات  تایید  اثبات حقانیت کشورمان در  ظالمانه و 
و برنامه های دست یابی به انرژی صلح آمیز هسته 
ای در حالی بدست آمد ،  که شاهد تالش خستگی 
ناپذیر،همدلی و حمایت بی شائبه دلسوزان نظام برای 

به سرانجام رسانیدن برنامه برجام بودیم .
رهنمودهای حکیمانه  دستاورد حاصل  این  بی شک 
در  جانفشانی شهدای عزیزمان  انقالب،  فرزانه  رهبر 

دانش  مقدس،  دفاع  اسالمی،  انقالب  های  عرصه 
و ملت  پرشور جوانان  و  مدبرانه  ای و حضور  هسته 

بزرگ ایران اسالمی بوده و خواهد بود.
لذا این جانب ثبت این لحظه تاریخی را در کارنامه 
انقالب،  فرزانه  و  معظم  رهبر  به  ایران  بزرگ  ملت 
رئیس جمهوری دولت تدبیر و امید، تیم مذاکره کننده 
زحمت کشانی  و  اندرکاران  دست  تمامی  و  هسته ای 
که در این مسیر و برای سربلندی ایران اسالمی گام 

برداشتند ، صمیمانه تبریک می گویم.

بگوویچ: مردم کرمان صعود به لیگ برتر را می خواهند

شهبازی:استادیوم مس 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است 

دنیس و وینگو؛ پسرعصای دست پدر 

محمودی نیا:

 شیرینی برجام بر کام ملت ایران ماندگار خواهد ماند

خبرشنیده ها...

تهدید سفت وسخت مدیرکل
شنیده شد هفته گذشته در جلسه ای که با حضور روسای ادارات ورزش 
شهرستان ها با مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شده ، مدیرکل 
ورزش به شدت از عملکرد برخی از روسای ادارات ورزش به خاطر کم 
کاری در طرح توسعه ورزش انتقاد نموده و حتی در جایی گفته ؛ به زودی 
با بررسی هایی که انجام خواهم داد با برخی از این روسای ادارات برخورد 

خواهم نمود . 
آمار دروغ

هیات  از  استان  ورزش  اداره کل  از سوی  گاهی  چند  از  هر  شنیده شد 
های ورزشی استان گزارش عملکرد و به قولی بیالن کاری درخواست 
می گردد . برخی از هیات های ورزشی چون که تعطیل یا نیمه تعطیل 
هستند هیچ پاسخی به درخواست اداره کل نمی دهند و برخی دیگر نیز 

گزارش ها و آمارهایی ارایه می دهند که اصاًل صورت نپذیرفته است .
کالفه گی برخی از روسای هیات های ورزشی

شنیده شد تعدادی از روسای هیات های ورزشی استان در جایی گفته اند 
کاش انتخابات مجلس شورای اسالمی هر چه زودتر برگزار می شد تا 
بتوانند برنامه ها و همایش های هیات های تحت مدیریت خود را برگزار 
نمایند . این روسا معتقدند با توجه به اینکه دنبال سیاسی کاری نیستند و 
قصد ندارند هیات تحت مدیریت خود را درگیر حواشی نمایند اگر بخواهند 
در این مقطع اقدام به برگزاری مراسم ها و برنامه های خود نمایند قطعًا 

برنامه ها و مراسم های آن ها رنگ و بوی سیاسی خواهند داشت . 
دلخوری برخی از کارشناسان فوتبال استان

شنیده شد در روزهای اخیر دنیس بگوویچ پسر وینگو بگوویچ به کادر 
فنی تیم مس اضافه شده تا به نوعی عصای دست پدر باشد ، برخی از 
از  بایست یکی  بودند که می  اعتقاد  این  بر  اوایل فصل  در  کارشناسان 
اّما پیوستن دنیس به  مربیان کارکشته بومی در کنار بگوویچ قرار گیرد 
کادر فنی تیم مس عماًل نشان داد که فردی دیگر به این کادر اضافه 

نخواهد شد .
ترس از انحالل تیم فوتسال رسالت

شنیده شد بعد از باخت های دور از انتظار تیم فوتسال رسالت کرمان و 
اینکه شایعه شده شاید این تیم به کلّی منحل گردد موجی از نگرانی در 
بین عالقه مندان این تیم به وجود آمده و به قولی این عالقه مندان به 
هر شکلی که شده درصددند کمک نمایند تا این تیم بتواند نتایج خوبی 

به دست آورد .
نظری  اظهار  تیم  این  به  نسبت  رسالت  مجموعه  سوی  از  هنوز  البته   
صورت نپذیرفته و با توجه به شناختی که از مدیران رسالت داریم قطعًا 
اینکه  به خاطر  اّما  داد  نخواهد  تیم رسالت رخ  انحالل  یعنی  اتفاق  این 
چندی پیش دیگر تیم فوتسال کرمان که تحت حمایت شرکت سرمایه 

گذاری بود منحل گردید این نگرانی بوجود آمده است .

دوپینگ روحی مسی ها  با طعم آبگوشت!
اعضای تیم فوتبال مس کرمان روز یکشنبه ناهار را میهمان کاپیتان تیم خود 
بودند و فرزاد حسین خانی با ناهاری به طعم یک آبگوشت لذیذ، بازیکنان مس را 

با تمام قوای روحی و جسمی آماده ی بازی با داماش گیالن کرد.
سفره ای  زمین  کنار  در  مس،  بازیکنان  سخت  تمرین  از  بعد  و  یکشنبه  ظهر 
تمام  مس  تیم  در  همدلی  پربرکت،  سفره  همین  همانند  تا  شد  پهن  خودمانی 

قد پهن شود.
مدیر عامل باشگاه مس کرمان هم میهمان این سفره بود تا مسی ها همه جانبه 

یک تن شوند برای انجام کار بزرگ در رشت.
ناهار مشترک مسی ها طعم اتحاد می داد و مزه ی آن طعم خوش پیروزی را زیر 
دندان بازیکنان مس مزه کرد تا آن ها در بازی با داماش مردانه بجنگند و این 

مزه ی ناب را در دهان یک کرمان لقمه کنند.
مسی ها فصل قبل هم از این آبگوشت های دسته جمعی خاطرات بسیار خوبی 
رقم زدند و این آبگوشت ها دوپینگ روحی و جسمی همه ی الله های نارنجی 
بود که قبل از بازی ها این تیم را پر از انرژی راهی زمین سخت مسابقه می کرد.

قرار  اتحاد  و  همدلی  آبگوشت،  و  نان  بر  عالوه  مسی ها  ناهار  سفره  روی  بر 
داشت...و خنده هایی که از یک فتح دالورانه ی دیگر حکایت داشت.

مسی ها با این روحیه ی خوب پیش به سوی رشت رهسپار شدند تا از این نبرد در 
زمین سبز، با دست های پر به کرمان برگردند.

صدرنشینی مقتدرانه نوجوانان مس با 5 گل
تیم فوتبال نوجوانان مس کرمان با پیروزی مقتدرانه ی 5 بر0 در بازی به تعویق 

افتاده ی خود، به صدر جدول بازی های گروه خود بازگشتند.
نوجوانان مس در ورزشگاه سلیمی کیا میزبان تیم توانیر بندرعباس بودند که با 
گل های امیرجسین پوراسدیان، افشین رشیدی، هادی منتظری، اشکان فیوج و 

مهدی ناظمی حریف خود را گل باران کردند.
جدول  صدر  به  و  شدند  امتیازی   18 پیروزی  این  با  نامجو  مهدی  شاگردان 
دور  به  گروه  این  از  برای صعود  گام محکمی  تا  رسیدند  خود  گروه  بازی های 

بعد برداند.
تیم فوتبال نوجوانان مس در بازی هفته ی بعد خود روز جمعه دوم بهمن ماه در 
کنگ به مصاف تیم البدر خواهد رفت که مصاف دو تیم بازی تیم های اول و 

دوم جدول محسوب می شود که از حساسیت فوق العاده ای برخوردار است.
تیم بسکتبال مس کرمان نیز که روز جمعه میهمان تیم شهرداری دزفول بود، 
بعد از سه پیروزی متوالی، نوار بردهای خود را قطع شده دید و با نتیجه ی 93 بر 

66 مغلوب میزبان خود شد.
بسکتبالیست های مس که همچنان در رده ی ششم جدول رده بندی گروه خود 
قرار دارند، جمعه  در کرمان میزبان تیم رده  دومی پتروشیمی بندر امام می باشند.

سعید دقیقی ، مهاجم جدید تیم فوتبال مس:
لیگ یک شایسته ی جایگاه مس نیست

دقیقی بعد از امضای قرارداد خود با تیم فوتبال مس با ابراز خشنودی از بازی 
تیم های  باشخصیت ترین  از  یکی  کرمان  مس  فوتبال  تیم  گفت:  تیم  این  در 
فوتبال ایران محسوب می شود که باید در لیگ برتر حضور داشته باشد و لیگ 
یک شایسته ی جایگاه این تیم نیست. وی افزود: من به کرمان آمده ام تا برای 
تیم مس مفید باشم و به همراه این تیم به لیگ برتر صعود کنیم. در مرحله ی 
اول موفقیت و پیروزی های مس در الویت قرار دارد که من هم با تمام تالشم 
سعی می کنم در آن نقش داشته باشم و اگر در این راه با گلزنی من همراه باشد 
که بسیار خوشحال خواهم شد اما به طور کلی به مس آمده ام تا برای این تیم 

مفید باشم.
دقیقی پیرامون بازی های نیم فصل دوم لیگ یک گفت: بازی های دور برگشت 
به خصوص در لیگ یک بسیار سخت است و هیچ بازی آسانی پیش روی تیم 
ما قرار ندارد. من شنیدم که در بازی برابر شهرداری اردبیل تیم موقعیت های گل 
زیادی از دست داده است که این مسئله نباید در بازی های آینده اتفاق بی افتد 
چراکه حسرت خوردن از دست دادن امتیاز بازی ها چاره ی کار ما نخواهد بود. ما 
باید از بازی های تیم مس نهایت امتیاز را بگیریم تا فاصله ی مطمئنی در جمع 

سه تیم باالی جدول داشته باشیم.

پایان تمرینات آماده سازی نصیری
 در جزیره کیش 

معلولین  و  جانبازان  ملی  تیم  عضو  و  کرمانی  پرافتخار  دونده  نصیری  پیمان 
از گذشت 21  روز، دور نخست اردوی آماده سازی خود را در  کشورمان پس 

جزیره کیش به پایان رساند.
پیمان نصیری گفت: برای حضور قدرتمند در پاراالمپیک ریو تمرینات سخت و 
فشرده ای را تا پیش از حضور در این مسابقات انجام خواهم داد .وی افزود: تا 
پیش از شروع مسابقات  و در مقاطع مختلف راهی  چند اردوی آماده سازی می 

شوم تا با آمادگی باالیی راهی مسابقات شوم .
نصیری ادامه داد : در این مرحله از تمرینات به همراه سجاد مرادی مربی و یکی 
از برترین های دوومیدانی کشور تمرینات هوازی و وزنه را در دو نوبت صبح و 
بعد از ظهر پشت سر گذاشتم و تصور می کنم در حال حاضر از نظر بدنی در 

شرایط خوبی هستم.
تکرار  من  داشت: هدف  بیان   ، لندن  پاراالمپیک  مسابقات  مدال طالی  دارنده 
مدال طالی لندن در رقابت های ریو است  امیدوارم در این مسیر با کسب مدال 

طال بار دیگر افتخاری دیگر را برای ورزش کشور و مردم کرمان کسب کنم .

اعاده حیثیت در شیراز 
تیم فوتسال رسالت از هفته هفتم رقابت های لیگ دسته اول فوتسال باشگاه 
های کشور برابر میزبانش پیروز شد.هفته پایانی دور رفت رقابت های فوتسال 
دسته اول باشگاه های کشور برگزار شد. در یکی از این مسابقات تیم رسالت 
در شیراز میهمان شاهد این شهر بود که این دیدار در پایان با پیروزی 4 بر 2 
شاگردان محسن حکاک همراه بود.رسالتی ها در این دیدار نیز همچون بازی 
هفته قبل مقابل باژ ابتدا 2 گل از حریف خود دریافت کردند و با شکست راهی 
و شاگردان  برگشت  رسالت  به سود  ورق  دوم  نیمه  آغاز  با  اما   . رختکن شدند 
بار موفق به گلزنی  ارائه یک بازی تهاجمی و قابل قبول 4  با  محسن حکاک 
در این نیمه شدند تا در نهایت رسالتی ها با برتری 4 بر 2 در برابر شاهد شیراز 
پیروزی خوب و روحیه بخشی را در هفته پایانی دور رفت مسابقات در دیار حافظ 

بدست آورند و با شرایط بهتری راهی تعطیالت شوند .
مجید تیکدری و مهرشاد وفادار دو بازیکن تاثیر گذار رسالت در این نیمه بودند .

رسالتی ها با این پیروزی و پس از پشت سر گذاشتن هفت مسابقه در جدول 
رقابت ها شش امتیازی شدند.

نتایج  نهایی رقابت های فوتبال پیشکسوتان  
کرمان اعالم شد

با  شجاعی  رضا  کرمان،   شهرستان  فوتبال  هیأت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اعالم این خبر گفت: رقابت های  فوتبال پیشکسوتان یادواره مرحوم هوشنگ 
ورزشی  زمین  در  تیم   14 با شرکت  قبل  روز   45 از  که  جهانشاهی،  وجهانگیر 

خواجو در حال برگزاری بود، به پایان رسید.
وی با بیان این که در پایان این رقابت ها  در دو رده سنی 40 تا 50 سال و باالی 
برگزار شد، گفت:  در رده سنی  40تا50 سال تیم های »شهرداری  50 سال 
کرمان «، »شهرداری جوپار« و » بهزیستی کرمان« به ترتیب اول تا سوم شدند .

تیم های »شادروان  نیز  باالی 50سال  رده سنی  در  شجاعی خاطرنشان کرد: 
جایگاه  در  ترتیب  به  خاندانی«  »شادروان  و   » مستقیمی  »شادروان   ، نظریه« 

اول تا سوم ایستادند.
وی تصریح کرد:  به  تمامی رده ها کاپ ،مدال و جوایز اهدا شد.

برنامه های مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق 
کشور)کرمان( در ایام اهلل دهه مبارک فجر

کتابخانه  و  اسناد  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
االسالم  ، حجت  ملی جنوب شرق کشور)کرمان( 
برنامه ریزی  آبادی در جلسه هماهنگی و  محمود 
ریاست  به  ایام اهلل دهه فجر که  بزرگداشت  ستاد 
اسناد  مجموعه  گفت:  شد  برگزار  کرمان  استاندار 
فرهنگی  مرکزی  بعنوان  تواند  می  کرمان  ملی 
نقشی برجسته در گسترش مفاهیم و بیان برکات و 

دستاوردهای انقالب اسالمی ایفا نماید.
ملی  کتابخانه  و  اسناد  مرکز  آمادگی  اعالم  با  وی 
جهت  سازمانها  سایر  با  همکاری  در  شرق  جنوب 
نمایشگاه  برپایی  از  مشترک،  های  برنامه  اجرای 
مراسم  در  اسالمی  انقالب  اسناد  و  عکس  های 

اصلی، مدارس و دانشگاه ها خبر داد.
های  نشست  برگزاری  شرق،  جنوب  مرکز  مدیر 
اسالمی  انقالب  موضوعات  با  تخصصی  و  تبیینی 
را از دیگر برنامه های این مدیریت در گرامیداشت 

ایام اهلل دهه فجر ذکر کرد.
این  در  نیز  کرمان  استاندار  حسینی  رزم  علیرضا 
جلسه با تاکید بر نقش اساسی مردم در شکل گیری 
انقالب اسالمی گفت: باید به گونه ای برنامه ریزی 
شود که مدیریت مراسم های دهه فجر به مردم و 

نهادهای مردمی واگذار گردد.

خواستار  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
انقالب  ارائه و به نمایش درآمدن اسناد و مدارک 
منظور  به  مذهبی  و  فرهنگی  اماکن  در  اسالمی 
آشنایی نسل جوان با فداکاری ها و جانفشانی های 
صورت گرفته دربهبوهه انقالب، توسط مرکز اسناد 

و کتابخانه ملی جنوب شرق شد.

گزارش: علیرضا حیدری، مسئول روابط عمومی 
مرکز اسناد و کتابخانه ملی جنوب شرق کشور 

)کرمان(
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زهرا نعمتی قهرمان پار المپیک، سفیرجهانی انجمن 
یاس کرمان شد

برنــا 0 زهــرا نعمتــی قهرمــان پاراالمپیــک در رشــته تیــر انــدازی باکمــان، ســفیرجهانی 
انجمــن یــاس کرمــان انجمــن حمایــت از بیمــاران مبتــال بــه ســرطان شــد.

ــم نعمتــی در  ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: خان ــر عامــل انجمــن یــاس کرمــان ب مدی
مســابقات پــارا المپیــک کــه موفــق بــه کســب مــدال طــال شــده اولیــن مــدال طالی 
ــم  ــزود: ایــن خان ــه کــرده اســت.کامبیر بهاءالدینــی اف ــن انجمــن هدی ــه ای خــود را ب
قهرمــان کــه موفــق شــده اســت مجــوز ورود بــه مســابقات المپیــک 2016 در رشــته 
تیرانــدازی بــا کمــان را کســب کنــد به عنوان ســفیر ایــن انجمــن و حمایــت از بیماران  
مبتــال بــه ســرطان در ایــن مســابقات شــرکت مــی کنــد. بهــاء الدینــی در ادامــه گفت: 
در مراســمی در اســتانداری کرمــان تفاهــم نامــه ای بــرای معرفی خانم »زهــرا نعمتی« 
به عنــوان ســفیر جهانــی انجمــن خیریه ی حمایــت از بیمــاران ســرطانی یــاس کرمان، 
میــان انجمــن یــاس و خانــم نعمتــی امضــا شــد .مدیــر عامــل انجمــن یــاس کرمــان 
در ادامــه گفــت: خانــم زهــرا نعمتــی عالقــه بســیاری بــه انجــام کارهــای خیرخواهانــه 
دارنــد و بــر ایــن اســاس مــدال طــالی خــود را نیــز بــرای حمایــت از بیمــاران مبتــال 
بــه ســرطان هدیــه کــرده اســت و یکــی از خواســت هــای ایشــان ایــن بــود کــه بــه 
عنــوان ســفیر ایــن انجمــن در مســابقات جهانی شــود.وی اضافــه کرد: همچنیــن خانم 
نعمتــی عنــوان کــرده انــد کمانــی کــه در مســابقات تایلنــد به وســیله ی آن موفــق بــه 
کســب ســهمیه ی المپیــک شــده اســت را بــه نفــع اهــداف انجمــن یــاس بــه مزایده ی 
ــران  ــخ ورزش ای ــا زن تاری ــرا نعمتی«تنه ــی  اســت؛ »زه ــی گذارد.گفتن ــی م بین الملل
اســت کــه توانســته جــواز حضــور در هــر دو رویــداد المپیــک و پــارا المپیــک را بگیــرد . 
مســابقات المپیــک 2016 در رشــته تیرانــدازی بــا کمــان، 6 تــا 12 آگوســت 2016 ریو ) 

16 تــا 22 مردادمــاه 95( برگــزار مــی شــود.
خواجه حسنی: 

تکواندوی ایران در سطح دنیا صاحب نام 
 و اعتبار است

ســلمان خواجــه حســنی بــا اشــاره بــه قهرمانــی زودتــر از موعــد تکوانــدوکاران کرمانی 
در لیــگ دســته اول کشــور جــام نقــش جهــان گفــت: قبــل از هــر صحبتــی بایــد از 
حمایــت هــای همــه جانبــه محمــود محمــودی نیــا مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان 
کرمــان و عضــو هیــات مدیــره باشــگاه صنعــت مــس از ایــن تیــم و کســب مجــوز 
فعالیــت تیــم پــس از گذشــت 3 ســال دوری از مســابقات تشــکر و قدردانــی کنــم.وی 
افــزود: بایــد اذعــان کنــم کــه اســتان کرمــان در تکوانــدو از اســتعداد هــا و ظرفیــت 
هــای قابــل قبولــی برخــوردار اســت و روزگاری تکوانــدو بــه عنــوان رشــته نخســت 
مــورد حمایــت باشــگاه مــس همــواره در مســابقات لیــگ حائــز عنــوان و رتبــه هــای 
درخشــانی بــود .خواجــه حســنی بــی تدبیــری مدیــر عامــل وقــت باشــگاه صنعت مس 
را موجــب انحــالل ایــن تیــم از ســه ســال قبــل دانســت و گفــت: متاســفانه فــردی بــا 
کارنامــه ضعیــف بــه کرمــان آمــد و تــا بــا رفتارهــای سرتاســر اشــتباه، باشــگاه صنعــت 
مــس را دچــار چالــش هــا و آســیب هــای زیــادی کــرد .وی در خصــوص بازگشــت تیم 
تکوانــدوی مــس بــه مســابقات جــام نقــش جهــان گفــت: تکوانــدوی ایــران در ســطح 
دنیــا صاحــب نــام  و اعتبــار اســت ، لیگ هــای برتــر و دســته اول ایران همــواره صحنه 
مبــارزه اســتعداد هــا و داشــته هــای تکوانــدوی کشــور اســت .خواجه حســنی ادامــه داد:  
بچــه هــای تیــم در ایــن دوره از مســابقات بــدون در نظــر داشــتن مســائل مالــی ، گام 
بــه مســابقات گذاشــتند و بــا وجــود مشــکالت فــراوان از رســیدن بــه هدف خــود غافل 
نشــدند . البتــه در ایــن بیــن حضــور یــک کادر مدیریتــی و فنــی خــوب و توانمنــد در 
کنــار تیــم موجــب شــد تــا تیــم در راه رســیدن بــه هدفــش موفــق شــود .سرپرســت 
تیــم تکوانــدوی مــس کرمــان بیــان داشــت: ســطح فنــی مســابقات لیگ نقــش جهان 
همــواره در شــرایط ایــده آلــی اســت و تیــم هــا خوبــی در لیــگ حضــور دارنــد .وی 
تصریــح کــرد: در مســابقات ایــن دوره، تیــم مــس بــا معرفــی چنــد بازیکن خــوش آتیه 
و آینــده دار بــه لیــگ ، بــار دیگــر ظرفیــت و توانمنــدی تکوانــدوی کرمــان را در معرفی 
اســتعداد هــا و نخبــگان بــه اثبــات رســاند . ایــن نفــرات در چنــد هفتــه از مســابقات بــا 
قــرار گرفتــن در رنکینــگ برتریــن هــا نشــان دادنــد کــه از نظر فنــی در شــرایط باالیی 
قــرار دارنــد .خواجــه حســنی خاطــر نشــان کــرد: امیــدوارم در ســال آینــده تیــم کرمــان 
پــس از دوری چنــد ســاله از لیــگ برتــر تکوانــدوی کشــور و بــا تقویــت تیــم در چنــد 
وزن بــا ترکیــب قدرتمنــدی گام بــه لیــگ برتــر تکوانــدوی کشــور بگــذارد و از اعتبــار و 

حیثیــت تکوانــدوی کرمــان دفــاع کنــد .

خبر
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برنامه های متنوع اداره کل ورزش برای گرامیداشت دهه مبارک فجر
تدارک برنامه های ورزشی و فرهنگی 

در ایام دهه فجر 
دومین نشست کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر در حالی برگزار 
شد که مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان ، از وقایعی تاریخی و 
مهمی همچون 22 بهمن 57 به عنوان یکی از ستون های مستحکم 

انقالب اسالمی یاد کرد.
پرهیزجامعه ورزش از سیاسی کاری در برنامه های دهه 

فجر 
به گزارش روابط عمومی اداره  کل ورزش و جوانان استان کرمان ، 
محمود محمودی نیا در دومین نشست کمیته ورزش و جوانان ستاد 
دهه فجر اظهار داشت: وقایعی مانند دهه فجر و 22 بهمن ستون های 
افزود: حضور  ایران هستند.وی  اسالمی  تاریخ جهموری  در  محکمی 
پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن به معنای اعالم حمایت مردم از 
آرمان های امام خمینی )ره( و اهداف این نظام اسالمی و انقالب است 
و قطعا حماسه حضور مردم در برنامه های دهه فجر و راهپیمایی 22 

بهمن می تواند بیانگر همه این واقعیت ها باشد.
انتخابات هفت اسفند،  به  ایام ا... دهه فجر  با اشاره به نزدیکی  ا  وی 
گفت : نباید در آن ایام تحت تاثیر مسائل سیاسی و جناحی قرار گرفت 
ولی در عین حال وظیفه ماست که تبلیغ کنیم تا ورزشکاران حضور 

پرشوری در انتخابات داشته باشند و تنور انتخابات گرم باشد.
جاذبه های  دارای  را  ورزش  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
جامعه  عنوان  به  ما  کرد:  اعالم  و  دانست  افراد سیاسی  برای  خاصی 
قرار  سیاسی  افراد  استفاده  سوء  مورد  که  دهیم  اجازه  نباید  ورزش 
باشیم.وی  داشته  نظر  جامعه  در  در عین حال می توانیم  ولی  بگیریم 
به برنامه ریزهای انجام شده در ایام اهلل دهه فجر اشاره و عنوان کرد: 
برای آن که برنامه های جامعه ورزش سیاسی نشود ما چند برنامه را در 
ایام مبارک دهه فجر حذف کردیم.محمودی نیا با بیان اینکه  ورزش 
انتخابات رنگ و بوی سیاسی نخواهد  تا  کرمان در روزهای پیش رو 
داشت، تاکید کرد: به دور از انصاف و عدالت است که قرار باشد جامعه 
خاصی  جناح  یا  کاندیدا  از  ورزش  کل  اداره  خصوصا  کرمان  ورزش 

حمایت کند.
دهه فجر فرصت خوبی برای معرفی تفکرات امام خمینی 

به نسل جوان است 
در ادامه این نشست اسدی سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان 
مناسبی  داشت:دهه فجر فرصت  اظهار  در سخنانی  اداره کل ورزش 

برای معرفی آثار و برنامه های انقالب اسالمی است .
این  به  بیشتری  با دقت و کنکاش  توان  این دهه می  افزود: در  وی 
موضوع پرداخت و نسل جوان کشور را با اهداف و آرمان های انقالب 

اسالمی و تفکرات حضرت امام خمینی )ره( آشنا کرد .
اسدی بیان داشت: امروزه آسیب های بسیار زیادی برای جوانان وجود 
امام  آرمان های  با  جوانان  آشنایی  و  انقالب  مسیر  در  حرکت  و  دارد 
راحل و مقام معظم رهبری باعث حفظ جوانان از این آسیب ها خواهد 

شد.
تدارک برنامه های ورزشی و فرهنگی در ایام دهه فجر

در ادامه هادی طالبی مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان برنامه های فرهنگی و ورزشی اداره کل ورزش و جوانان 
در ایام دهه فجر را عنوان کرد .وی افزود: جامعه ورزش همچون سایر 
اقشار مردم همه ساله حضور پر رنگی در راهپیمایی 22 بهمن دارند و 
اهالی ورزش با حضور در این همایش میلیونی دین خود را به انقالب 

اسالمی ادا کرده اند .
ایام  این  در  شده  دیده  تدارک  های  برنامه  برخی  به  اشاره  با  وی   
استان  بزرگ ورزش و جوانان  : در دهه فجر جشنواره خانواده  گفت 
در کلوت های شهداد برگزار می شود ، که در این جشنواره کارکنان 
خواهند  حضور  خانواده هایشان  همراه  به  جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
داشت و برنامه های متنوع فرهنگی و ورزشی در این جشنواره تدارک 
دیده شده است. طالبی خاطرنشان کرد: در این ایام یک دوره  مسابقه 
دوومیدانی  برای جامعه کارگران و نیروهای مسلح در دستور کار گرفته 
است که این برنامه با همکاری اداره کار برگزار می شود .وی در ادامه 
از برگزاری همایش کوهپیمایی جامعه ورزش خبر داد و گفت:  بازدید 
از مراکز توانبخشی و ندامتگاه کرمان نیز در بین برنامه های فرهنگی 
ایام دهه فجر قرار گرفته است . مدیر روابط عمومی اداره کل ورزش 
و جوانان همچنین از برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دولت ویژه 
بانوان در ایام دهه فجر خبر داد و گفت:  این رقابت ها در رشته های 

دارت، طناب کشی و تنیس روی میز برگزار می شود .
طالبی در پایان از برگزاری ورزش صبحگاهی در 12بهمن به منظور 

گرامیداشت ورورد حضرت امام به وطن خبر داد.
افتتاح چند پروژه ورزشی در شهرستانها 

به مناسبت دهه فجر 
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: در دهه فجر چند سالن 
ورزشی و استادیوم در شهرستان های کرمان به بهره برداری می رسد.

محمود محمودی نیا در گفت و گو با خبرنگار ما درمورد پروژه های 
قابل افتتاح و بهره برداری دهه فجرتوسط اداره کل ورزش و جوانان 
استان کرمان اظهار داشت: یک سالن ورزشی در نجف شهر واقع در 
با  از سال 91 آغاز شده است  شهرستان سیرجان که کلنگ زنی آن 
اعتبار 8031 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی به بهره برداری می 
رسد.وی افزود: در احمدیه نوق واقع در شهرستان رفسنجان نیز سالن 
ورزشی که احداث آن مربوط به سال 86 است با اعتبار 5143 میلیون 
استان  افتتاح می شود.مدیرکل ورزش و جوانان  تومان در دهه فجر 
کرمان با اشاره به بهره برداری دو سالن ورزشی سقف کوتاه در بافت 
و رابر که از سال 91 کلنگ خورده است، عنوان کرد: در سالن بافت 
اعتباری بالغ بر 3903 میلیون ریال و در رابر با اعتبار 2824 میلیون 
ریال از محل اعتبارات ملی به بهره برداری خواهد رسید.وی همچنین 
از افتتاح استادیوم ورزشی در رودبار جنوب خبر داد و گفت: کلنگ زنی 
این استادیوم از سال 83 آغاز شده بود و با اعتبار 17091 میلیون ریال 
میزان  کرد:  خاطرنشان  نیا  شد.محمودی  خواهد  افتتاح  فجر  دهه  در 
در مجموع 36992  ورزشی  پروژه های  این  برای  اعتبار هزینه شده 

میلیون ریال بوده که از محل اعتبارات ملی تامین شده است.
چهارمین جلسه کمیته ورزش و جوانان 

ستاد دهه فجر برگزار شد 
چهارمین جلسه کمیته ورزش و جوانان ستاد دهه فجر با حضور روسای 
ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها چهارشنبه گذشته در هتل آسمان 
کرمان برگزار شد. این جلسه با محوریت برنامه های دهه فجر، ورزش 
بانوان، باشگاه ها، امور ورزش، کمیسیون ماده 88 و تجلیل از ادارات 
ورزش و جوانان شهرستان هایی که در سه ماه دوم امسال به ویژه در 

حوزه برنامه های هفته تربیت بدنی فعالیت خوبی داشته اند.

فضای ورزش در ایام انتخابات آلوده 
به سیاست نشود 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: در اجاره اماکن ورزشی و 
درآمدزایی از این محل در سال 93 استان کرمان با جهش 10 برابری 
و  ورزش  کل  مدیر  نیا  محمودی  محمود  شد.  مواجه  کشور  در سطح 
ورزش  در  موفقیت   : داشت  اظهار  سخنانی  در  کرمان  استان  جوانان 
نیازمند یک نظام برنامه ای است ، لذا برای تحقق اهداف و برنامه ها 
نیازمند گزینه زمان هستیم تا بتوانیم با بردباری و رفع موانع و اصالح 

نقاط ضعف اهداف خود را محقق کنیم .
وی افزود: طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی استان نمونه خوبی 
از یک نظام برنامه ای برای پیشرفت ورزش استان است که با اجرای 
صحیح این طرح می توان عالوه بر ایجاد بستر الزم برای رونق ورزش 
ایجاد رقابت های ورزشی و کشف  را برای  در استان ، فضای مثبتی 
استعدادها ایجاد کرد.محمودی نیا در ادامه به موضوع استفاده از ظرفیت 
های بخش خصوصی و خیرین ورزشی ساز در شهرستان ها اشاره کرد 
و گفت: باید در این دو بخش به صورت ویژه کار کنیم تا با استفاده از 
ظرفیت خیرین ورزشی ساز شرایط بهتری را در بحث توسعه زیر ساخت 

ها و بخش سخت افزار ورزش فراهم کنیم.
جهش 10 برابری درآمدزایی کرمان از اماکن ورزشی

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان در ادامه، صحبت هایی پیرامون 
کمیسیون ماده 88 مطرح کرد و گفت: در این بخش که پیرامون اجاره 
اماکن ورزشی و درآمدزایی از این محل است در سال 93 استان کرمان 
با جهش 10 برابری در سطح کشور مواجه شد و توانست در این بخش 

از محل اجاره اماکن ورزشی درآمدی را عاید ورزش استان کند .
وی تصریح کرد: هرچند که این آمار ایده آل نیست و استان کرمان در 
این بخش می تواند صاحب جایگاه بهتری در سطح کشور شود ، لذا 
باید برای ارتقای ورزش استان در سال 95 برنامه ریزی مناسب تری 

داشته باشیم .
از برگزاری مزایده  مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان همچنین 
دیگری به منظور تعیین تکلیف اماکن ورزشی در اسفند ماه سالجاری 
خبر داد و گفت: برای تعیین تکلیف برخی دیگر از اماکن ورزشی استان 
این مزایده در اسفند ماه برگزار می شود و امیدوارم همکاران در سطح 
شهرستان ها بتوانند با برنامه ریزی بهتری در این خصوص گام بردارند .

تالش برای عدالت جنسیتی در ورزش استان
محمودی نیا در ادامه به موضوع عدالت جنسیتی در ورزش اشاره کرد 
و گفت: تالش دستگاه ورزش استان در طرح توسعه ورزش همگانی 
و قهرمانی استان رعایت عدالت جنسیتی در ورزش استان بوده است .

ورزش  اجرایی  بخش  در  بانوان  ظرفیت  از  باید  افزود:  همچنین  وی 
استفاده مطلوب کرد ، همچنین در بخش های مختلف دیگری همچون 
اماکن و فضاهای ورزشی و مطالبات بانوان در صحنه ورزش پاسخگوی 

خواسته ها و مطالبه گری بانوان باشیم.
بررسی  و  آنالیز  به  ادامه  در  کرمان  استان  جوانان  و  ورزش  مدیر کل 
قهرمانی  و  همگانی  ورزش  توسعه  طرح  در  شهرستان  چند  وضعیت 
اشاره کرد و گفت: در این بخش ما وضعیت 6 شهرستان را رصد کردیم 
. در این بین 3 شهرستان در وضعیت خوب و قابل قبول بودند و سه 

شهرستان دیگر متاسفانه شرایط خوبی نداشتند .
برخی شهرستانها طرح توسعه ورزش را جدی نگرفتند!

محمودی نیا تاکید کرد: برخی شهرستان ها این طرح را با جدیت دنبال 
نمی کنند و حتی برخی شهرستان ها آمار واقعی از وضعیت طرح ارائه 
نکرده اند. متاسفانه این وضعیت برای ما رضایت بخش نیست و باید 

شهرستان ها با جدیت و با انضباط بیشتری طرح را دنبال کنند .
وی با اشاره به اینکه دبیرخانه طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی با 
جدیت آخرین وضعیت طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی را رصد 
خواهد کرد، گفت: ارائه آمار واقعی برای ما بسیار اهمیت حائز است . 
ما تعداد آکادمی های سرتاسر استان را 240 آکادمی اعالم کرده ایم ، 
اما اگر در برخی شهرستان ها به این نتیجه رسیده اید، که یک یا ده 
آکادمی در چند رشته قابلیت الزم را برای ادامه فعالیت ندارند ، بهتر 
است کار خود را با آکادمی های دنبال کنیم که در رشته های ورزشی 
قابلیت و توانمندی دارند .محمودی نیا گفت: ما اگر 100 آکادمی قوی 
و فعال داشته باشیم ، بهتر از آن است که 300 آکادمی در هر شرایطی 

و با اما و اگرهای زیاد داشته باشیم.
وی فعالیت آکادمی ها در شهرستان ها را به منزله سکوی پرشی برای 
رشد ورزشکاران نخبه در شهرستان ها دانست و اظهار داشت : با فعالیت 
این آکادمی ها در شهرستان ها و پس از آن معرفی ورزشکاران نخبه به 
مرکز استان و پس از آن حضور در رقابت های مختلف کشوری است 
که می توان شاهد معرفی نخبگان ورزشی و موفقیت آن ها در عرصه 

های مختلف کشوری و ملی و بین المللی بود .
ورزش ابزار سوءاستفاده سیاسیون نشود

محمودی نیا در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع انتخابات 
ادارات  مسئوالن  گفت:  و  کرد  اشاره  کشور  بر  حاکم  فعلی  فضای  و 
ورزش و جوانان در شهرستان ها نباید اجازه دهند فضای ورزش آلوده 

به سیاست و ابزاری برای سوءاستفاده افراد سیاسی شود.
وی افزود: فضای فعلی را تا پایان انتخابات به دور از حاشیه مدیریت 
کنید و تحت هیچ شرایطی موضوع سیاست و سیاسی کاری را با ورزش 
نیا تصریح کرد: ایجاد شور و هیجان  همراه و همسو نکنید.محمودی 
انتخاباتی در کشور مهم است و اداره کل ورزش و جوانان نیز همچون 
بسیاری دیگر از دستگاه ها و نهادهای کشور از مردم فهیم کشورمان 
میخواهد تا با حضور حداکثری در انتخابات مهر تایید دیگری بر صالبت 
ورزش  مسئوالن  اما  بزنند،  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  سالمت  و 
انتخابات  برای  ابزاری  به عنوان  از ورزش  اجازه دهند  نباید  استان  در 

استفاده شود .

اولین جلسه

دومین جلسه

سومین جلسه

چهارمین جلسه


