
هفته نامه فرهنگی ، ورزشی 
و معلومات عمومی

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و 
کارگزاران نظام:

همه مسئوالن ایران به دنبال توافق خوب، منصفانه و عزتمندانه 
هستند/ تیم مذاکره کننده ایران امین، غیور، شجاع و متدین 
هستند/ تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی باید فوراً هنگام 

امضای موافقتنامه لغو شود/ لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات 
ایران منوط شود.

شــهرداري کرمــان در نظــر دارد اجــرای پــروژه حفــر چــاه جذبــی در معابــر و پارکهــای ســطح شــهر را بــا 
مبلــغ کل بــرآورد اولیــه  -/880/000/000 ريــال بــر اســاس مشــخصات منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق 
برگــزاری مناقصــه عمومــي بــه پیمانــكاران واجــد شــرايط واگــذار نمايــد. لــذا از کلیــه پیمانــكاران حقوقــی 
ــا موضــوع مناقصــه از  و حقیقــی دارای کارت پیمانــكاری و يــا گواهینامــه تايیــد صالحیــت الزم و مرتبــط ب
معاونــت برنامــه ريــزی و نظــارت راهبــردی رياســت جمهــوری يــا دفتــر فنــی اســتانداری دعــوت بعمــل مي 
آيــد )اشــخاص حقوقــی بــا معرفــی کتبــی نماينــده خــود ( بــرای خريــد اســناد مناقصــه از تاريــخ 94/3/30 
لغايــت 94/4/13 و جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا تاريــخ 94/4/18 بــه مديريــت امــور قراردادهای شــهرداری 
مرکــز  بــه آدرس کرمــان ، خیابــان ســپه مراجعــه نماينــد. در ضمــن شــهرداری در رد يــا قبــول پیشــنهادات 
مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بايــد مبلــغ -/44/000/000 ريــال بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مناقصــه 
بــه يكــی از صورتهــای ضمانــت نامــه بانكــی و يــا وجــه نقد واريــزی بــه شــماره حســاب جــام 6155782610 
بــه نــام حســاب ســپرده شــهرداری کرمــان ، بــه همــراه ســاير مــدارک تحويــل نماينــد بازگشــايي پــاکات 
در تاريــخ 94/4/20 انجــام مــی شــود و در صورتیكــه برنــدگان مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود 
ضمانــت نامــه آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. بديهــي اســت کــه هزينــه چــاپ 

آگهــي بعهــده برنــده مناقصــه میباشــد و ســاير اطالعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت. 

آگهی مناقصه عمومی
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حاج جعفری رئیس هیئت فوتبال استان: 
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رئیس هیئت فوتبال کرمان :
 افزایش نرخ مدارس 
فوتبال غیرقانونی است

 معاون  توسعه و امور ورزش:
  ورزش استان صاحب 
برنامه شده است

جشن قهرمانی تیم فوتسال 
بانوان کرمان برگزار شد

از ایرج کهندل تجلیل شد

گردهمایی هیات های بسکتبال شهرستان های استان کرمان

بــا حضــور مدیــر کل ورزش و جوانــان ، رئیــس 
ــای  ــات ه ــات بســکتبال اســتان و روســای هی هی
بســکتبال شهرســتان هــا  گردهمایــی هیــات هــای 

بســکتبال اســتان در تــاالر شــقایق برگــزار شــد.

ــس  ــی رئی ــدی سیاوش ــدا مه ــه ابت ــن جلس در ای
هیــات بســکتبال اســتان گفــت : ایــن جلســه قــرار 
بــود پیــش از ایــن برگــزار شــود امــا از آنجــا کــه 
مجمــع انتخاباتــی فدراســیون برگــزار نشــده بــود 
و ریاســت فدراســیون مشــخص نبــود ایــن جلســه 
را بــه بعــد از انتخــاب رئیــس فدراســیون موکــول 
کردیــم تــا بتوانیــم بــر اســاس برنامــه هــای 

ــم. فدراســیون حرکــت کنی
وی افــزود : طــرح اســتعدادیابی کــه طــرح مــورد 
ــرای  ــت و اج ــم اداره کل ورزش اس ــه و مه توج
ــن  ــم تری ــتان مه ــکتبال اس ــی بس ــم عملیات تقوی

ــات بســکتبال اســت. ــای هی ــه ه برنام
ــای  ــکاری روئس ــا هم ــم ب ــزود : امیدواری وی اف
ــی را  ــای خوب ــا کاره ــتان ه ــای شهرس ــات ه هی

ــم. ــام دهی انج
ــما  ــت ش ــا هم ــاء ا... ب ــت : ان ش ــی گف سیاوش
وضعیــت بســکتبال اســتان را همچــون گذشــته بــه 

آنچــه شایســته اســتان اســت، برســانیم.
رئیــس هیــات بســکتبال اســتان افــزود : در ســال 
ــطح مربیــان و  جــاری برنامــه کالس ارتقــاء س

ــت. ــم اش داوران را خواهی
ــکتبال  ــیون بس ــس فدراس ــزود : رئی ــی اف سیاوش
اهتمــام ویــژه ای را بــرای پیشــرفت بســکتبال 
دارنــد و قــول مســاعدت و همــکاری در همــه ی 

ــت. ــان داده اس ــات کرم ــه هی ــا را ب ــه ه زمین

ــت  ــکده تربی ــکاری دانش ــا هم ــه داد: ب وی ادام
ــک  ــای آموزشــی را بصــورت ی ــک ه ــی کلنی بدن

ــرد. ــم ک ــزار خواهی روزه برگ
رئیــس هیــات بســکتبال اســتان افــزود : مســابقات 
را در تمــام رده هــا و در بخــش بانــوان و آقایان در 

کرمــان بصــورت متمرکــز برگــزار خواهیــم کرد.
وی ادامــه داد: بــا برگــزاری ایــن مســابقات 
ــک  ــود را مح ــان و داوران خ ــکاران ، مربی ورزش
و اینگونــه مســابقات باعــث پیشــرفت ورزش 

ــد. ــد ش ــکتبال خواه بس
سیاوشــی افــزود: ســعی داریــم بصــورت فصلــی 
ــه  ــا از نقط ــم ت ــزار کنی ــات را برگ ــات هی جلس
نظــرات هــم بــرای پیشــرفت ورزش اســتفاده 

ــم. نمایی
وی بــه طــرح اســتعدادیابی اشــاره و افــزود : 
در هــر 10 شهرســتان طــرح توســعه ورزش را 
ــدان دور  ــه چن ــده ای ن ــم و در آین ــی نمودی اجرای
ورزشــکاران زیــادی را بــه خانــواده بســکتبال 

ــرد. ــم ک ــه خواهی اضاف
و  ورزش  مدیــرکل  نیــا  محمــودی  محمــود 
ــعه   ــرح توس ــه ط ــه ب ــن جلس ــز در ای ــان نی جوان
ورزش همگانــی و قهرمانــی اشــاره و افــزود : 
ــد و  ــه ورزش دارن ــاج ب ــرای نشــاط احتی ــردم ب م
بایــد گام هــای اساســی بــرای نشــاط و ســرزندگی 

ــود. ــته ش ــه برداش جامع

ــاق  ــی و وف ــت : بحــث همدل ــا گف ــودی نی محم
مهمتریــن اهــداف در ورزش اســت و ورزش مــی 
ــاق  ــا وف ــزه آس ــرم معج ــک اه ــوان ی ــد بعن توان

ــد. ــی را ایجــاد کن مل
وی گفــت : بایــد بســتر را طــوری فراهــم کنیــم 
ــه ســمت و ســوی  ــا اعتمــاد ب ــواده هــا ب کــه خان
ــم جامعــه  ــن کار مــی توانی ــا ای ــد و ب ورزش بیاین

ــم. ــز افزایــش دهی ی هــدف خــود را نی
مدیــرکل ورزش و جوانــان ادامــه داد: همــه ی مــا 
وظیفــه داریــم تــا فراتــر از توانمــان بــرای ورزش 

کار انجــام دهیــم.
وی گفــت : در راس طــرح توســعه ورزش ، 
ــرار  ــینی ق ــد رزم حس ــوز همانن ــتانداری دلس اس
ایشــان  گرفتــه کــه حمایــت هــا و پشــتکار 
ــه  ــر ب ــا را زودت ــد م ــی توان ــعه م ــرح توس در ط

اهدافمــان برســاند.
ــته  ــرفت رش ــه پیش ــاره ب ــا اش ــا ب ــودی نی محم
بســکتبال در اســتان گفــت : رشــته بســکتبال جــزء 
12 رشــته ای اســت کــه در طــرح توســعه ورزش 

ــده شــده اســت . ــژه دی ــی وی ــی و قهرمان همگان
ــرح  ــه ط ــاس رصــد دبیرخان ــر اس ــت : ب وی گف
توســعه ورزش همگانــی و قهرمانــی ، هیــات 
بســکتبال از هیــات هــای پیشــرو مــی باشــد 
ــعه  ــرح توس ــا در ط ــن ه ــته از برتری ــن رش و ای

اســت. ورزش 

سیاوشی رئیس هیات بسکتبال استان :

 با استعدادیابی های انجام گرفته بسکتبال به اوج می رسد
کرمـان  شهرسـتان  فوتبـال  هیئـت  رئیـس 
گفـت: هرگونـه افزایـش قیمـت کالس های 
فوتبـال و فوتسـال نسـبت بـه نـرخ سـال گذشـته 
غیرقانونـی اسـت و بـا متخلفـان برخورد می شـود.
ورودی  هزینـه   اینکـه  بیـان  بـا  شـجاعی  رضـا 
دوره  هـای آموزشـی مـدارس فوتبـال بـرای هر 33 
جلسـه 100 هزار تومان و این رقم نسـبت به سـال 
گذشـته هیچ گونـه تغییری نکـرده اسـت، هزینه 33 
جلسـه آمـوزش فوتسـال را 120 هزار تومـان اعالم 
کـرد و افـزود: مبالـغ دریافتـی از خانواده هـا نبایـد 

نسـبت بـه سـال گذشـته افزایش داشـته باشـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه هرگونـه افزایـش قیمـت 
نسـبت به نرخ سـال گذشـته غیرقانونی اسـت و در 
صـورت مشـاهده مطابـق مقـررات با آنهـا برخورد 
در  شـرکت کنندگان  کـرد:  خاطرنشـان  می شـود 
دوره  هـای آموزشـی فوتبال و فوتسـال بـا پرداخت 
مبلـغ ذکر شـده، یک دسـت لباس ورزشـی شـامل 
رایـگان  ورزشـی  جـوراب  و  شـورت  پیراهـن، 

می کننـد. دریافـت 
رئیـس هیئـت فوتبـال شهرسـتان کرمان بـا تأکید بر 
اینکـه مـدارس فوتبال و فوتسـال شهرسـتان کرمان 
بـه صـورت محسـوس و نامحسـوس مـورد بازدید 
قـرار می گیرنـد، گفت: در صورت مشـاهده هرگونه 
تخلـف، متخلفـان بـه تعزیـرات حکومتـی معرفـی 

می شـوند.

اداره کل  امـور ورزشـی  و  توسـعه  معـاون  
اینکـه  بیـان  بـا  جوانـان  کرمـان  و  ورزش 
ورزش اسـتان برنامه راهبردی نداشـته است ، گفت: 
ورزش  کرمان صاحب برنامه راهبردی شـده اسـت.
نماینـده  بازدیـد  جریـان  در  گل محمـدی  ناصـر   
مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـالمی 
از اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان اظهـار 
داشـت: ورزش اسـتان از زمان حضـور محمودی نیا 
صاحـب برنامـه شـده اسـت، مـن بیش از 26 سـال 
بـه  و  دارم  اسـتان حضـور  ورزش  در  کـه  اسـت 
برنامـه  اسـتان  ورزش  تا کنـون  می گویـم  جـرات 
راهبـردی نداشـته اسـت . وی بـا اشـاره بـه اینکـه 
از  یکـی  ورزشـکاران ،  دغدغه هـای  و  مشـکالت 
دغدغه هـای مسـئوالن ورزش اسـتان اسـت ، گفت: 
همـه ایـن مشـکالت و موانـع بـا اتحـاد و همدلـی 
برطـرف می شـود. گل محمـدی با اشـاره بـه تدوین 
هیئت هـای  ارزش گـذاری  و  ساختار سـازی  سـند 
ورزشـی عنـوان کـرد: در ایـن طـرح فعالیت هـا در 
بازه هـای دو تـا چهـار سـاله رصـد می شـود و اگـر 
هیئتـی نتوانـد انتظـارات و توقعات را بـرآورده کند، 
قطعـا بـا امتیازهـای منفـی و کنـار گذاشـتن از کار 
روبـه رو می شـود و حتی اجـازه حضـور در مراحل 

آتـی انتخابـات و شـرکت در مجمـع را نـدارد.

آییـن تجلیـل از تیـم فوتسـال بانـوان اسـتان 
کرمـان، راه یافتـه بـه مسـابقات لیـگ برتـر 

فوتسـال بانـوان کشـور برگـزار شـد.
بـه گـزارش  واحـد خبـر اداره کل ورزش و جوانان 
اسـتان ، آییـن تجلیـل و تکریـم بازیکنـان و کادر 
فنـی تیم فوتسـال بانـوان اسـتان کرمـان  راه یافته به 
مسـابقات لیـگ برتـر فوتسـال بانـوان باشـگاه های 
کشـور پیـش از ظهـر امـروز در محـل سـالن فجـر 
کرمـان برگـزار شـد. تیـم فوتسـال بانـوان اسـتان 
کرمـان کـه بـا نـام آراد در بازی هـای لیـگ دسـته 
اول فوتسـال ایـران شـرکت کرده بـود، در پایان این 
مسـابقات با صدرنشـینی و کسـب عنـوان قهرمانی 
در بیـن هشـت تیـم جـواز حضـور در لیـگ برتـر 

فوتسـال بانـوان کشـور را بـه دسـت آورد.
در ایـن آییـن کـه بـا حضـور محمـود محمودی نیـا 
مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان برگـزار 
شـد ، بـا اهـدای جـام قهرمانـی و مدال هایـی بـه 
بازیکنـان و اعضـای کادر فنـی تیـم آراد بـا معرفـی 
ایـن تیم بـه عنوان قهرمان لیگ دسـته اول فوتسـال 
بانـوان کشـور از اعضـای ایـن تیـم قدردانـی شـد.

در ادامـه روند تجلیل از پیشکسـوتان فوتبال 
شهرسـتان کرمان ، طي مراسـمي ایرج کهندل 
تجلیـل شـد. رئیس هیـأت فوتبال شهرسـتان کرمان 
در ایـن مراسـم که بـا حضور رئیـس اداره ورزش و 
جوانان شهرسـتان کرمان، دردفتـر این هیأت برگزار 
شـد، گفت: پیشکسوتان سـرمایه های بزرگ ورزش 
هسـتند، از اینرو همیشـه باید در پاسداشـت مقام و 
جایـگاه آنهـا تـالش کـرد. وي با بیـان این کـه این 
قشـر اعتبـار جامعـه و ورزش هسـتند، گفـت: باید 
بـه پیشکسـوت احتـرام گذاشـته شـود تـا ورزش ، 
همچنـان مسـیر رشـد و تعالی خود را بـا بهره گیری 

از تجربـه ایـن عزیـزان ادامه دهد.
وی بـا تاکیـد بـر لـزوم ارج نهـادن به پیشکسـوتان 
گفـت: شهرسـتان کرمـان بیـش از80 پیشکسـوت 
فوتبـال دارد کـه تـا کنـون در مراسـمی جداگانـه 8 

نفـر ا زآن هـا تجلیـل شـده  اند.
گفتنـي اسـت در پایـان بـا اهـداي لـوح و تندیـس 
ایرج کهندل پیشکسـوت فوتبال اسـتان تجلیل شـد.

• چــه شــد کــه سرپرســتی هیــات بوکــس 
را عهــده دار شــدید؟

بــا عنایــت هیــات رییســه و پیشکســوتان ، 
ــده دار شــدم  ــات بوکــس را عه سرپرســتی هی
ــل  ــان را در عم ــاد آن ــم اعتم ــدوارم بتوان و امی

ــم. ــخ ده پاس
• چــه برنامــه هایــی بــرای پیشــرفت رشــته 

بوکــس در اســتان داریــد؟
ــگ  ــزاری لی ــم، برگ ــابقات منظ ــزاری مس برگ
منظــم اســتانی، فعــال کــردن باشــگاه هــا، 
ــا،  ــتان ه ــس شهرس ــردن ورزش بوک ــال ک فع
فعــال کــردن بخــش آموزشــی، بــه روز کــردن 

ــان و داوران، اســتعدادیابی و  ــی مربی ــش فن دان
ــیون و اداره ورزش  ــا فدراس ــازنده ب ــل س تعام
ــر  ــه در نظ ــی هســتند ک ــه های ــان برنام و جوان
داریــم در هیــات بوکــس اســتان انجــام دهیــم.
• برگــزاری منظــم مســابقات چــه دســتاورد 
هایــی را بــرای ایــن رشــته خواهد داشــت؟
ــم  ــر اســاس تقوی برگــزاری مســابقات منظــم ب
فدراســیون انجــام مــی گیــرد و ایــن کار باعــث 
پویایــی لیــگ و آمــاده شــدن ورزشــکاران 

خواهــد شــد.
• فعــال کــردن باشــگاه هــا چقــدر در 
ــد  ــر خواه ــات تاثی ــد هی ــه رش ــد رو ب رون

ــت؟ داش
متاســفانه تــا کنــون در اســتان کرمــان بــه جــزء 
ــری  ــال دیگ ــای فع ــگاه ه ــس ؛ باش ــه بوک خان
نداریــم و ایــن باعــث شــده کــه بوکــس اســتان 
رشــد خوبــی نداشــته باشــد. ان شــا ء اهلل اگــر 
ــای  ــتان ه ــان و شهرس ــهر کرم ــم در ش بتوانی
اســتان باشــگاه هــا را فعــال کنیــم باعــث 
رونــق ورزش شهرســتان هــا و اســتان خواهــد 

شــد.
ــال  ــتان فع ــد شهرس ــر چن ــال حاض • در ح

ــم؟ داری
در حــال حاضــر پنــج شهرســتان فعــال داریــم 

کــه چندتــای آن هــا نیمــه فعــال هســتند.
ــتان  ــم 10 شهرس ــعی داری ــال س ــر امس ــا آخ ت

ــم. ــال کنی ــتان را فع اس
ــرفت  ــی را در پیش ــای آموزش ــث ه • بح

ــد؟ ــی بینی ــه م ورزش چگون
ــان و  ــردن مربی ــه روز ک ــوزش ب ــث آم در بح
ــت  ــی اس ــن کارهای ــم تری ــی از مه داوران یک
ــش  ــه بخ ــا ب ــم ت ــام دهی ــم انج ــی توانی ــه م ک
ــاء ســطح  ــن ارتق داوری و مربیگــری و همچنی

ــم. ــک کنی ــان و داوران کم ــش مربی دان
ــه  ــم در برنام ــتعدادیابی ه ــث اس ــا بح • آی

ــده شــده اســت؟ ــات گنجان ــای هی ه
در بخــش اســتعدادیابی نیــز برنامــه هایــی 
ــم  ــان آیت ــن می ــت و در ای ــه اس ــام گرفت انج
هایــی را بــرای ایــن رشــته تعریــف کــرده ایــم 
ــتعدادیابی را  ــث اس ــاه بح ــر م ــر تی و از اواخ

ــود. ــم نم ــی خواهی اجرای
ــه  ــیون چگون ــا فدراس ــما ب ــاط ش • ارتب

ــت؟ اس

ارتبــاط خوبــی بــا فدراســیون داریــم و در 
ــیون  ــن اداره کل و فدراس ــط بی ــان راب ــن می ای
ــا  ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــاب نمودی ــن و انتخ را تعیی
مجموعــه   2 ایــن  کمــک  و  بیشــتر  تعامــل 

ــم. ــام دهی ــری را انج ــای بهت کاره
• نظــرات پیشکســوتان را در برنامــه ریــزی 

هــا اعمــال مــی کنیــد؟
بــا پیشکســوتان ایــن رشــته جلســه هایــی 
ــرای  ــک ب ــا و کم ــه ه ــوص برنام را در خص
ــب داده  ــتان ترتی ــس اس ــات بوک ــرفت هی پیش
ایــم و عقیــده دارم کــه پیشکســوتان چــراغ راه 
ــی  ــد از نظــرات فن ــا حتمــا بای ــا هســتند و م م

ــم. ــتفاده کنی ــا اس ــی آن ه و تجرب
ــه هــای گذشــته یــک دور  • ظاهــرا در هفت
ــن  ــتید، در ای ــم داش ــوزی ه ــاز آم کالس ب

ــد؟ ــح دهی ــورد توضی م
آموزشــی  کارگاه  گذشــته  هــای  هفتــه  در 
جهــت ارتقــاء ســطح فنــی و آموزشــی داوران 
و مربیــان و بــروز رســانی داوران در خصــوص 
ــان و  ــور مربی ــا حض ــد داوری ب ــن جدی قوانی
داورانــی از سراســر اســتان در کرمــان برگــزار 
ــای  ــزاری کالس ه ــم برگ ــعی داری ــد و س ش
آموزشــی را در اولویــت برنامــه هــا قــرار 

ــم. دهی
• صحبت های پایانی ؟

همــه  همــکاری  بــا  بتوانیــم  امیدواریــم 
ــد  ــر چن ــی ه ــتان، قدم ــس اس ــوزان بوک دلس
کوچــک در راســتای پیشــرفت ایــن رشــته 
ــه کمــک  ــان ب ــن می ــم و در ای ورزشــی برداری
تــک تــک بــزرگان و پیشکســوتان ایــن رشــته 

ــم. ــاز داری نی

غالمرضا حسن نژاد سرپرست هیات بوکس استان کرمان:

بوکس را در همه شهرستان ها فعال خواهیم کرد
غالمرضــا حســن نــژاد متولــد 1355 دارای مربیگــری درجــه 2 و 

داوری درجــه 3 در رشــته بوکــس مــی باشــد.
از ســال 1372 در رشــته ورزشــی بوکــس  فعالیــت دارد و بیــش 
از 2 مــاه اســت کــه مســئولیت سرپرســتی هیــات بوکــس اســتان 

ــت  ــا سرپرس ــی ب ــان ورزش ــوی کرم ــت. گفتگ ــده دار اس را عه
هیــات بوکــس در زیــر آمــده اســت
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اختصاص یک درصد بودجه 
دستگاه ها دولتی به ورزش 
نهایی شود

اسکواش بازان نوجوان 
کرمانی استعدادیابی شدند

آغاز به کار کانون طرح 
توسعه ورزش هندبال در 
شهر بابک

استاندار کرمان: 
طرح توسعه زمینه ساز رشد و پیشرفت ورزش است

محمد پورعسکری دبیر ستاد ساماندهی جوانان شهرستان رابر :

برنامه های اوقات فراغت جوانان را با جدیدت پیگیری می کنیم

نخســتین نشســت شــورای عالــی ورزش در ســال 
ــه اتفــاق اعضــا در محــل  ــا حضــور قریــب ب 94 ب
ســالن پیامبــر اعظــم )ص( اســتانداری کرمــان 

ــزار شــد. برگ
در ایــن نشســت کــه بــا محوریــت بررســی 
طــرح توســعه ورزش همگانــی و قهرمانــی ورزش 
ــرکل  ــا مدی ــدا محمــود محمودی نی برگــزار شــد ابت
ورزش و جوانــان اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه فــرا 
ــی و  ــعه ورزش همگان ــرح توس ــدن ط ــتانی ش اس
قهرمانــی اســتان کرمــان اظهــار داشــت: ایــن 
طــرح پــس از آنکــه مــورد تاییــد وزارت ورزش و 
جوانــان قــرار گرفــت، هــم اکنــون مــورد اســتقبال 
ادارات کل ورزش و جوانــان ســایر اســتان های 

ــه اســت. ــرار گرفت کشــور ق
وی افــزود: طــی چنــد روز اخیــر بســیاری از 
کشــور  اســتان های  جوانــان  و  ورزش  ادارات 
طــرح  ایــن  نســخه های  دریافــت  خواهــان 

نــد. ه ا بود
ــراد و  ــیاری از اف ــرد: بس ــوان ک ــا عن محمودی نی
عالقه منــدان بــه دنبــال ایــن هســتند تــا چگونگــی 
ــال  ــرح را دنب ــن ط ــف ای ــل مختل ــرای مراح اج
ــی را در  ــش و نگــرش خوب ــرح بین ــن ط ــد، ای کنن
ــان ایجــاد  ــان در اذه ــتان کرم ــد ورزشــی از اس بع
کــرده اســت و تصــور می کنــم بــا توجــه بــه 

ــتاندار  ــه اس ــت همه جانب ــی و حمای ــرایط کنون ش
کرمــان ایــن طــرح در مراحــل مختلــف خــود را بــا 
ــرکل ورزش و  ــت پشــت ســر بگــذارد. مدی موفقی
ــر برگــزاری  ــا اعــالم خب ــان ب ــان اســتان کرم جوان
المپیــاد ورزش کرمانیــان در اســفند مــاه ســال 94، 
گفــت: بــا توجــه بــه سیاســت گذاری کــه در 
اجــرای طــرح توســعه ورزش همگانــی و قهرمانــی 
ــا  ــزی شــد ت ــه ای برنامه ری ــه گون ــم، ب ــتان داری اس
ــرح  ــرای ط ــت اج ــه نخس ــال 94 مرحل ــان س پای
ــه  ــرای مرحل ــا اج ــان ب ــد و همزم ــان برس ــه پای ب
برگــزار  را  کرمانیــان  ورزش  المپیــاد  نخســت 
ــورد  ــرایط را م ــب و ش ــه جوان ــا هم ــم ت می کنی

ــم. ــرار دهی ــل ق ــی و تحلی بررس
ــالش  ــه ت ــان اینک ــا بی ــه ب ــا در ادام محمودی نی
شــده اســت بــر اســاس خواســته اســتاندار کرمــان 
عدالــت ورزشــی را در ایــن طــرح اجرایــی کنیــم، 
ــدازی آکادمی هــا  ــه راه ان ــا توجــه ب گفــت: قطعــا ب
و کانون هــا در شهرســتان ها می توانیــم در ایــن 
خواســته ها  و  سیاســت ها  بــا  همــگام  زمینــه 
حرکــت کنیــم و ورزشــکارانی را بــا آمادگــی 
ــه  ــان در عرص ــاد کرمانی ــابقات و المپی ــاال در مس ب

ــم. ــابقات ببینی مس
کرمــان  اســتان  ورزش  عالــی  شــورای  دبیــر 
بــا اشــاره بــه برگــزاری نشســتی بــا روســای 
هیئت هــای ورزشــی و ادارات ورزش و جوانــان 
شهرســتان های حاضــر در مراحــل نخســت طــرح 
توســعه ورزش همگانــی و قهرمانــی، ابــراز داشــت: 
ایــن نشســت در راســتای اجــرای عملیاتــی شــدن 
ایــن طــرح برگــزار شــد و بــا دســتاوردهای خوبــی 

ــود. ــن طــرح همــراه ب ــرای اجــرای ای ب

ــه  ــا نســبت ب ــت: برخی ه ــان گف ــتاندار کرم اس
ــن  ــان بدبی ــعه ورزش کرم ــند توس ــرای س اج
بودنــد، امــا اجــرای ایــن طــرح شــادی و نشــاط 

ــت. ــا آورده اس ــه درون خانواده ه را ب
علیرضــا رزم حســینی در نشســت شــورای عالی 
ورزش اســتان اظهــار کــرد: ســند جامــع توســعه 
ــاوری عــده ای تهیــه  ــان ناب ورزش اســتان در می
و تدویــن شــد و بعضی هــا بــه ایــن طــرح 
ــه  ــود ک ــان به نحــوی ب ــد و تفکرش ــن بودن بدبی
ایــن طــرح کپی بــرداری از اســناد دیگــر اســت.
برخــی  طــرح  ایــن  در  داشــت:  بیــان  وی 
کارشناســان و متخصصــان ورزشــی ایــده و 
ــه لطــف خداونــد  طــرح کارشناســی دادنــد و ب
ایــن طــرح هــم اکنــون در ســطح کشــور مطــرح 

و دنبــال می شــود.
ــرح  ــن ط ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
ــام ورزش  ــر تم ــی ب ــری کامل ــع، جامعه نگ جام
اســتان کرمــان دارد، گفــت: همــه تــالش و 
دیــدگاه مــا اجــرای طــرح در تمــام نقــاط 
ــک  ــر ی ــود را ب ــز خ ــا تمرک ــت و م ــتان اس اس
منطقــه و محــدوده اســتان متمرکــز نکرده ایــم و 
ــج ورزش  ــعه و تروی ــت از توس ــال حمای به دنب
اســتان  محــروم  و  کم برخــوردار  مناطــق  در 

به صــورت ویــژه ای هســتیم.
وی در ادامــه بیــان کــرد: ورزش در برهــه 
کنونــی بــرای همــه مــردم امــری الزم و واجــب 

ــرح  ــن ط ــم در ای ــه گفت ــه ک اســت و همان گون
ــتانداری  ــده اســت و اس ــده ش ــتان دی ــام اس تم
ــوی  ــادی و معن ــای م ــا حمایت ه ــز ب ــان نی کرم
خــود از دســتگاه ورزش تــالش خــود را در 
راســتای اجــرای مناســب و ایــده آل ایــن طــرح 

ــه اســت. ــه کار گرفت ب
ــتانداری  ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــینی ب رزم حس
ــرای  ــرای اج ــی را ب ــی خوب ــع مال ــان مناب کرم
اداره کل ورزش و جوانــان  بــه  ایــن طــرح 
ــن  ــد ای ــه داد: بای ــت، ادام ــاص داده اس اختص
اعتبــار را بــا وســواس و مدیریــت بهینــه صــرف 
توســعه و رونــق ورزش در مناطــق مختلــف 

ــرد. ــتان ک اس
و  همگانــی  ورزش  توســعه  همچنیــن  وی 
قهرمانــی اســتان را نمونــه واقعــی واگــذاری کار 
ــن طــرح  ــرد: ای ــوان ک ــردم دانســت و عن ــه م ب
ــت های  ــا سیاس ــگام ب ــای هم ــه طرح ه از جمل
اقتصــاد مقاومتــی اســت و دولــت در ایــن طــرح 

ــده دارد. ــر عه ــی را ب ــتیبان و حام ــش پش نق
رزم حســینی اجــرای طــرح توســعه ورزش 
همگانــی و قهرمانــی اســتان کرمــان را پدیــدآور 
و  خانواده هــا  بیــن  در  شــادی  و  نشــاط 
عالقمنــدان بــه ورزش دانســت و افــزود: قطعــا 
اجــرای ایــن طــرح علمــی و کارشناســی شــده 
ــرفت ورزش  ــد و پیش ــاز رش ــد زمینه س می توان

ــد. ــی باش ــال های آت ــی س ــتان ط در اس

ــر  ــتان راب ــان شهرس ــاماندهی جوان ــتاد س ــر س دبی
گفــت: بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل تابســتان، 
ــکاری  ــا هم ــان را ب ــت جوان ــات فراغ ــردن اوق پرک
ــت  ــا جدی ــط، ب ــای مرتب ــتگاه ه ــا و دس ــازمان ه س

ــم. ــی کنی ــری م پیگی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان رابــر؛ محمــد پورعســکری اظهــار داشــت: 
پــر کــردن اوقــات فراغــت جوانــان در قالــب برنامــه 
ــه مهــم  هــای مختلــف فرهنگــی و ورزشــی از جمل
ــان، در  ــاماندهی جوان ــتاد س ــای س ــه ه ــن برنام تری

ایــن فصــل از ســال مــی باشــد.
زمینــه  در  منطقــه  بــاالی  پتانســیل  افــزود:  وی 

ــن را  ــد ای ــری و ورزشــی نوی مســایل فرهنگــی، هن
ــگاه  ــه ن ــا توجــه ب مــی دهــد، در تابســتان امســال ب
دولــت تدبیــر و امیــد نســبت بــه قشــر جــوان شــاهد 
اجــرای برنامــه هــای مختلفــی در شهرســتان باشــیم.

ــه  ــتان ادام ــان شهرس ــاماندهی جوان ــتاد س ــر س دبی
داد: دوران جوانــی بــه عنــوان یکــی از حســاس 
تریــن مقاطــع زندگــی هــر فــرد مــی باشــد کــه اگــر 
خــوب و در مســیر مثبــت هدایــت نشــود مشــکالت 
آتــی آن نــه تنهــا بــه خــود فــرد برمــی گــردد، بلکــه 

ــدل شــود. ــه معضلــی فرانســلی مب ممکــن از ب
پورعســکری ادامــه داد: متاســفانه در مقطــع زمانــی 
طوالنــی بــه دالیلــی، روحیــه نشــاط از جوانــان ایــن 

شهرســتان گرفتــه شــد کــه امــروز افزایــش روزافزون 
ــه  ــی، ب ــژه صنعت ــه وی ــدر ب ــواد مخ ــه م ــاد ب اعتی
ــر  ــان ب ــری جوان ــرد انزواگ ــان رویک ــه هم ــی ب نوع
ــد انجــام  ــب نیازمن ــن مطل ــد ای ــه تایی ــی گــردد ک م

ــد. ــی باش ــی م ــی و پژوهش ــای تحقیقات کاره
وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه تاکنــون تعامــل 
خوبــی بــا دیگــر ادارت از جملــه فرمانــداری، هــالل 
احمــر و آمــوزش و پــرورش در زمینــه برنامــه هــای 
اوقــات فراغــت داشــتیم و امیدواریــم دیگــر دســتگاه 
هــا و ســازمان هــای کــه وظایــف آن هــا در قانــون 
در حــوزه جوانــان تعریــف شــده اســت مــا در ایــن 

زمینــه یــاری رســانند.

محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان:

عدالت ورزشی در طرح توسعه اجرایی می شود

مدیـر کل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان 
در نشسـت شـورای عالـی ورزش اسـتان 
از رزم حسـینی تقاضـا کـرد تـا اختصـاص یـک 
درصـد بودجه دسـتگاه هـا به ورزش اسـتان نهایی 
شـود.  بـه گـزارش واحـد خبـر اداره کل ورزش 
و جوانـان اسـتان کرمـان محمـود محمـودی نیـا 
در نشسـت شـورای عالـی ورزش اسـتان از علـی 
رضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان تقاضـا کرد تا 
وضعیـت اختصـاص یـک درصـد بودجه دسـتگاه 
هـای دولتـی بـه ورزش اسـتان مشـخص و نهایی 
شـود . وی افـزود: بـرای مانـدگار شـدن و ثبـات 
طـرح توسـعه می طلبـد که اختصـاص یک درصد 
بـه ورزش مجـاز  ادارات و دسـتگاه هـا  بودجـه 
اعـالم شـده وی طـی یـک تـا دو مـاه آینـده در 
قانـون آورده می شـود. مدیـرکل ورزش و جوانان 
اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر برگـزاری نشسـتی در 
ایـن رابطـه بـا حضـور اسـتاندار کرمـان گفـت: از 
ایـن یـک درصـد، 30 درصـد مربـوط بـه ورزش 
و  ورزش  درصـد   30 و  پـرورش  و  آمـوزش  در 
جوانان و 40 درصد از آن ورزش دسـتگاه هاسـت 
کـه مـی تواند در راسـتای طرح توسـعه کار شـود. 
محمـودی نیا خاطرنشـان کـرد : از هفتـه آینده هر 
هفتـه در دو شهرسـتان جنوبـی حضـور مـی یابیم 
و بررسـی میدانـی طـرح توسـعه انجـام می شـود.
وی در خصـوص طـرح توسـعه ورزش همگانی و 
قهرمانـی گفت: یکی از دالیـل موفقیت اجرای این 
طـرح نوع نگرش و نـگا ه حمایتی اسـتاندارکرمان 
بـود. اگـر اسـتانداری کرمـان از مـا در اجـرای این 
طـرح حمایـت نکـرده بودنـد یـک سـانتیمتر هـم 

نمـی توانسـتیم در ایـن طرح قـدم برداریم. 

هیئت اسـکواش اسـتان کرمـان بـا برگزاری 
ایـن  بـه  از نوجوانـان عالقه منـد  همایشـی 
رشـته ورزشـی اسـتعدادیابی کرد. به گـزارش فارس 
، نخسـتین مرحله از همایش اسـتعدادیابی اسکواش 
ویـژه رده سـنی زیر 11 سـال در کرمان برگزار شـد.

در ایـن همایـش که بـا حضور تعـدادی از دختران 
و پسـران زیـر 11 سـال و والدیـن آنهـا در سـالن 
ورزشـی فجـر برگـزار شـد، محبوبـه  نژادزمانـی 
ورزش  کل  اداره  بانـوان  ورزش  امـور  مسـئول 
را  همایـش  ایـن  برگـزاری  از  هـدف  جوانـان، 
شناسـایی اسـتعدادها و نخبگان این رشـته دانسـت 
و گفـت: بایـد با تبلیغات بیشـتر ورزش اسـکواش 

را بیـش از گذشـته معرفـی کـرد.
وی افـزود: یکـی از راه هـای ایـن تبلیغـات معرفی 
ایـن رشـته در مهدهـای کـودک و مدارس اسـت.

در پایـان ایـن همایش که بـا همـکاری مهدکودک 
سـوی  از  شـرکت کنندگان  شـد،   برگـزار  اختـر 
مربیـان هیئت اسـکواش ارزیابی و سـنجش شـدند 
و در نهایـت افـراد انتخاب شـده بـه منظور حضور 
در تمرینـات تیـم انتخابـی اسـتان بـرای اعـزام بـه 

مسـابقات کشـوری بـه هیئـت معرفی شـدند.
همچنیـن معصومه مهدوی رئیس هیئت اسـکواش 
اسـتان کرمان گفـت: از زمانی که مسـئولیت هیئت 
را بـر عهـده گرفتـه ام، حـدود یک سـال گذشـته و 
طـی این مـدت تالش زیادی انجام شـده اسـت تا 
موانـع و مشـکالت پیـش روی رونق اسـکواش از 

برابر ورزشـکاران اسـتان برداشـته شود.
وی افـزود: برگـزاری مراحل مختلف اسـتعدادیابی 
از سیاسـت هایی اسـت که هیئت اسـکواش همگام 
بـا اهـداف و سیاسـت های اداره کل ورزش اسـتان 
کرمـان بـه منظور رونق و معرفی بیشـتر اسـکواش 
در نظـر گرفتـه اسـت. مهـدوی خاطرنشـان کـرد: 
همـه مـا تـالش می کنیم تا شـرایط بهتـری را برای 
اسـکواش کرمـان در سـطح کشـور و رقابت هـای 

لیـگ فراهـم کنیم.

توسـعه  طـرح  کانـون  افتتاحیـه  مراسـم 
مربیـان  حضـور  بـا  شهرسـتان  هندبـال 
ورزشـی، ورزشـکاران، خانواده آنان وعالقمندان 
بـه ورزش در محـل اسـتادیوم تختـی شهرسـتان 
شـهربابک برگـزار شـد. بـه دنبـال اجـرای طرح 
کانـون  قهرمانـی،  و  همگانـی  ورزش  توسـعه 
ورزشـی رشـته هندبـال در شهرسـتان شـهربابک 
، بـا عضویـت 50 پسـر و 28 دختر بـه مربیگری 
محمدیـان  محبوبـه  و  اسـالمی  مهـدی  محمـد 

فعالیـت خـود را آغـاز کـرد.
گفتنـی اسـت نخسـتین مرحلـه اسـتعدادیابی در 
رشـته هندبـال در بخـش پسـران و دختـران در 
تاریـخ 94/3/7اجـرا شـد و در همایش ورزشـی 
مـورخ  در  تختـی  ورزشـی  اسـتادیوم  در  کـه 
94/3/27 برگـزار شـد ایـن کانـون ورزشـی نیـز 
افتتـاح گردیـد. همچنیـن برنامـه ریـزی شـده تا 
در هفتـه آینـده با حضـور ورزشـکاران و مربیان 
خاطـره  از  دعـوت  بـا  و  رشـته  ایـن  ورزشـی 
طاهـر نژاد کارشـناس آسـیب هـای اجتماعی در 
خصـوص برنامـه هـای بدن سـازی و پیشـگیری 
هندبـال  رشـته  در  شـایع  هـای  آسـیب  از 
رئیـس  اسـالمی  مهـدی  محمـد  صحبـت شـود. 
هیـات هندبـال شهرسـتان شـهربابک بیـان کـرد: 
امیـدوارم مثـل دهـه هفتاد مجـددا رشـته هندبال 
شهرسـتان شـهربابک جایـگاه واقعی خـود را در 

ورزش اسـتان و کشـور پیـدا کنـد.
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اعزام یکصد و 10 مبلغ 
جهت پوشش برنامه های 
ماه رمضان در استان کرمان

هفته صرفه جویی با شعار 
روز اول آب، رسانه و 
مدیریت مصرف آغاز شد

آغاز به کار خبرگزاری برنا 
در کرمان 

166 نفر در حوادث 
رانندگی برون شهری 

استان کرمان جان باختند

27 شهر استان کرمان در 
وضعیت قرمز آب هستند

بــه گــزارش روابــط عمومــی بهزیســتی 
ــی   ــم اندیش ــن ه ــان در ای ــتان کرم اس
ــه  ــان ب ــتان کرم ــر کل بهزیســتی اس مدی
تشــریح وظایــف وفعالیتهــای بهزیســتی 
ــرای ســازمانها یــی  پرداخــت وگفــت :ب
ــک  ــی نزدی ــه ارتباط چــون بهزیســتی ک
ــدان  ــه و نیازمن ــار جامع ــی اقش ــا تمام ب
ــی جــواب  ــا کمــک هــای دولت دارد تنه
گــوی نیــاز هــا و خدمــات نمــی باشــد .
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  زاده  صــادق 
ــام  ــه تم ــروز ک ــی ام ــکالت اجتماع مش
خانــواده هــا را بــا آن درگیــر کــرده 
ــا  ــوان ب ــا بت ــه تنه ــت ک ــائلی نیس مس
حمایــت هــا وبرنامــه هــای دولتــی  آنهــا 
را حــل نمــود بلکــه حضــور همــه مــردم 
وهمــت همگانــی و در واقــع همدلــی و 
همزبانــی ملــت و دولــت  بــرای مقابلــه 
بــا آســیب هــای اجتماعــی نیــاز امــروز 
داشــتن جامعــه ای ســالم محســوب 
. وی همــکاری خیریــن  مــی شــود 
و نهادهــای مردمــی را بــرای کمــک 
بــه نیازمنــدان اقداماتــی ارزشــمند و 
ــا  ــد ب ــه بای ــت ک ــتانه دانس ــان دوس انس
و  هــای خیریــن  ســاماندهی کمــک 
ــیر  ــی در مس ــدان واقع ــائی نیازمن شناس

ــود . ــه ش ــی هزین ــت و علم درس
مدیــر کل بهزیســتی اســتان کرمــان 
کمــک بــه نیازمنــدان را تنهــا رفــع 
آنهــا  زندگــی  ضــروری  مایحتــاج 
بخواهیــم  اگــر   : گفــت  و  ندانســت 
بصــورت اصولــی و علمــی بــه نیازمندان 
کمــک کنیــم بایــد بجــای گذاشــتن نــان 
ــان  ــه آن برســر ســفره هــای نیازمنــدان ب
یــاد دهیــم کــه چگونــه مــی تواننــد نــان 

تهیــه کننــد.  وی کمــک اصنــاف بــرای 
ــدام  ــن اق ــان را مهمتری اشــتغال مددجوی
ــیاری از  ــزود : بس ــمرد اف ــن برش خیری
ــا و  ــت ه ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــن ب معلولی
اســتعدادهایی کــه دارنــد مــی تواننــد در 
موقعیــت هــای مختلــف شــغلی ایفــای 

ــد . ــش نماین نق
تنهــا  اینکــه  بیــان  بــا  زاده  صــادق 
بهزیســتی  هــای  فعالیــت  30درصــد 
، فعالیــت هایــی حمایتــی و مابقــی 
ــت  ــار داش ــند اظه ــی باش ــی م تخصص
ــالوه  ــوان ع ــی ت ــن م ــا کمــک خیری : ب
ــه  ــی جامع ــکالت حمایت ــل مش ــر ح ب
هــدف بهزیســتی ، در مســیر کاهــش 
معلولیــت هــا و آســیب هــای اجتماعــی 
و جلوگیــری از شــیوع اعتیــاد و آســیب 
هــای ناشــی از آن و بســیاری دیگــر 
ــردم  ــودم م ــی از خ ــائل اجتماع از مس

ــت . ــک گرف کم
بهزیســتی تشــکیل یــک  مدیــر کل 
تشــکل ســا زماندهــی شــده بــا حضــور 
ــداوم  ــان و ت ــاف کرم ــاق اصن اعضــاء ات
ــا  ــتی ب ــی بهزیس ــم اندیش ــات ه جلس
ــول  ــاف در ط ــف اصن ــای مختل گروهه
ســاماندهی  بــرای  آغــازی  را  ســال 
معرفــی  و  مردمــی  هــای  کمــک 

نیازمنــدان واقعــی دانســت.
اعالم آمادگی شورای شهر کرمان 

برای همکاری با بهزیستی 
رئیــس شــورای شــهر کرمــان نیــز 
ضمــن اســتقبال از برگــزاری چنیــن هــم 
ــت : شــورای شــهر  ــی گف اندیشــی های
ــداف و  ــق اه ــور تحق ــه منظ ــان ب کرم
فعالیــت هــای بهزیســتی آمــاده هرگونــه 

همــکاری بــا ایــن ســازمان و کمــک بــه 
ــی باشــد. ــه هــدف م جامع

ــت  ــد تح ــراد توانمن ــری اف وی بکارگی
حمایــت بهزیســتی و ایجــاد اشــتغال 
تحــت  فرزنــدان   ، معلولیــن  بــرای 
حمایــت و زنــان سرپرســت خانــوار 
ــراد  ــه اف ــک ب ــای کم ــی از راهه را یک
نیازمنــد عنــوان کــرد و گفــت : امتیــازات 
قانونــی کــه در پرداخــت حــق بیمــه و یا 
ــی  ــه کارفرمایان ــی کــه ب تســهیالت دولت
کــه از مددجویــان بهزیســتی در مشــاغل 
اســتفاده مــی کننــد فرصتــی اســت 
ــان  ــتغال مددجوی ــاد اش ــرای ایج ــم ب ه
ــاف و  ــدی اصن ــم بهرمن ــتی و ه بهزیس

ــی . ــازات قانون ــان از امتی کارفرمای
بهزیستی بدون کمک های مردمی نمی 

تواند موفق باشد
ــتیبانی و  ــاون پش ــی مع ــدس نخع مهن
منابــع انســانی بهزیســتی اســتان کرمــان 
نیــز در ایــن هــم اندیشــی بــا اشــاره بــه 
ــه  اینکــه وضعیــت اقتصــادی دولــت ، ب
ــدون  ــم ب ــه بتوانی ــت ک ــه ای نیس گون
ــی  ــای مردم ــت ه ــا و حمای ــک ه کم
ــی و تخصصــی جامعــه  نیازهــای حمایت
را بــرآورده نمائیــم گفــت: همــان گونــه 
کــه همــه بــه وضعیــت اقصــادی کشــور 
، کاهــش میــزان قیمــت نفــت و تحریــم 
هــای حاکــم بــر جامعــه مطلــع هســتیم 
اعتبــارات  دولتــی اختصــاص یافتــه بــه 
ــه و  ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــازمانها ب س
دولــت ، مســئولین را بــه رعایــت صرفــه 

ــزم نمــوده اســت. ــی مل جوی
ــون  ــی چ ــه نهادهای ــان اینک ــا بی  وی ب
ــت  ــوع فعالی ــه ن ــه ب ــا توج ــتی ب بهزیس

ــی  ــه م ــه ارائ ــه جامع ــه ب ــی ک و خدمات
نماینــد بــدون کمــک هــای مردمــی نمی 
ــی  ــزود : برخ ــند ، اف ــق باش ــد موف توان
ــه از  ــاص یافت ــژه اختص ــهیالت وی تس
ــی  ــه و  برخ ــون بیم ــت  چ ــوی دول س
ــری در پرداخــت  ــل پیگی تســهیالت قاب
مالیــات هــا  بــه افــرادی کــه از جامعــه 
هــدف بهزیســتی را مشــغول بــکار مــی 
نماینــد مــی توانــد کمــک قابــل توجهــی 
ــن و  ــاف و خیری ــان اصن ــه صاحب هــم ب
هــم بــه بهزیســتی نمایــد . وی در ادامــه 
آمــاری از تعــداد مددجویانــی کــه از 
ــی  ــف درمان ــات مختل ــتی خدم بهزیس
ــی ،  ــه زندگ ــک هزین ــی ، کم ، تحصیل
نگهــداری معلولیــن و ... در یافــت مــی 
نماینــد ؛ اشــاره نمــود و اظهــار داشــت: 
ورود خیریــن بــرای تقبــل برخــی هزینــه 
ــل  ــک قاب ــداوم کم ــورت م ــه ص ــا ب ه

ــد . ــی نمای ــت م ــه دول توجهــی ب
تصویب اختصاص ساختمانی برای 
نگهداری متکدیان و کودکان خیابانی 

در شورای شهر 
کمیســیون  زاهــدی عضــو  صدیقــه 
از  نیــز  کرمــان  شــهر  اجتماعــی 
تصویــت مصوبــه در شــورای شــهر 
ــتدن  ــار گذاش ــور در اختی ــان بمنظ کرم
ــودکان  ــداری ک ــت نگه ــاختمانی جه س
ــهرداری و  ــه ش ــان ب ــی و متکدی خیابان
بهزیســتی نیــز خبــر دادو گفــت : بمنظــو 
ــم  ــالش خواهی ــه بهزیســتی ت رکمــک ب
کــرد تــا بمنظــور اطــالع رســانی و 
ــه  ــه نســبت ب ــوم جامع ــازی عم آگاه س
مســائل اجتماعــی تابلــو هــای تبلیغاتــی 

ــرد . ــرار گی ــتی ق ــار بهزیس در اختی

در اولیــن روزهــای آغازیــن مــاه مبــارک 
ــه  ــی ک ــم اندیش ــت ه ــان در نشس رمض
ــتان  ــتی اس ــئولین بهزیس ــور مس ــا حض ب

کرمــان ، اعضــای شــورای شــهرواتاق 
گرفــت  صــورت  کرمــان  اصنــاف 
ــب  ــی جل ــای چگونگ ــی راهکاره بررس

منظــور  بــه  مردمــی  مشــارکت های 
از  واقعــی  نیازمنــدان  بهره منــدی 

کمکهــای خیریــن صــورت گرفــت.

صادق زاده مدیر کل بهزیستی در نشست هم اندیشی بهزیستی 
 اعضا شورای شهر و اتاق اصناف کرمان

معـاون فرهنگـی و اجتماعـی اداره کل اوقاف 
و امـور خیریـه کرمـان گفـت: 110روحانـی 
مبلـغ  جهت پوشـش برنامه هـای اوقاف بـه مناطق 

مختلف اسـتان کرمـان اعزام شـدند.
  حجـت االسـالم سـید رضا فاطمـی اظهار کـرد:در 
مبـارک  مـاه  هـای  برنامـه  ویـژه  اجـرای  راسـتای 
رمضـان در قالـب 2 طـرح »ضیافت الهـی« و »طرح 
تابسـتانی نشـاط معنویی »110 مبلغ  جهت پوشـش 
برنامـه هـای اوقاف بـه مناطق مختلف اسـتان کرمان 

اعزام شـدند.
    وی بیانکـرد: طـرح تابسـتانی نشـاط معنویـی در 
جهـت اوقات فراغـت دانش آمـوزان از اوایل خرداد 
مـاه امسـال در جـوار اماکـن متبرکـه اسـتان برگـزار 

شـده اسـت و تـا 15 مرداد مـاه ادامـه دارد.
   فاطمـی با اشـاره به همزمانی ویـژه برنامه ضیافت 
الهـی در مـاه مبارک رمضـان با این طـرح گفت: 70 
مبلـغ اعزامـی از قـم و 40 روحانی مبلغ بومی جهت 
برگـزاری ایـن طرح ها بـه مناطق مختلـف بویژه در 

مناطق جنوبی ومحروم اسـتان  اعزام شـدند.
   وی تصریـح کـرد: دو طرح مذکوربا محوریت  60 
امامـزاده و 30 پایـگاه مسـتقر در اماکن متبرکه کرمان 

به اجـر در خواهد آمد.
   معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف اسـتان با اشـاره 
بـه جزئیـات طـرح ضیافـت الهـی خاطرنشـانکرد: 
برگـزاری محافـل روزانـه جمـع خوانی قـرآن کریم 
،اقامـه نمـاز جماعـت در بقـاع متبرکـه شـاخص، 
برپایـی خیمه هـای معرفت ،پهن کردن سـفره افطار 
الصائمیـن از محـل نیـات موقوفات و مراسـم احیاء 
لیالـی قـدر از جملـه برنامـه هـای این طـرح در ایام 
مـاه مبـارک رمضـان می باشـد کـه در جـوار اماکن 

متبرکـه اسـتان انجام خواهد شـد.

و  آب  شـرکت  عمومـی  روابـط  مدیـر  
فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان گفـت: 
)شـرب،  مصـرف  مدیریـت  و  رسـانه  آب، 
کشـاورزی، صنعـت(  به عنـوان شـعار اولین روز 
از هفتـه صرفـه جویـی در سـال جـاری انتخـاب 

شـده اسـت.
مظهـری صفـات در گفت و گـو با خبرنـگار ایرنا 
بـا بیـان اینکـه نامگـذاری روزهـای هفتـه صرفـه 
نیـرو  از سـوی وزارت  جویـی در مصـرف آب 
تعیین شـده اسـت افـزود: سـه شـنبه دوم تیرماه و 
روز دوم از هفتـه صرفـه جویـی در مصرف آب با 
عنـوان آب، خانـواده، همدلـی و همزبانی دولت و 

ملـت نامگذاری شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: سـومین روز از ایـن هفتـه 
بـا شـعار آب، اقتصـاد و توسـعه پایـدار شـناخته 
مـی شـود، همچنیـن پنـج شـنبه و چهارمیـن روز 
از هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب بـا عنوان 
آب، محیط زیسـت و سـالمتی تعیین شـده است.

وی بـا بیـان اینکـه روز جمعـه  بـا عنـوان آب و 
آمـوزه های دینی انتخاب شـده اسـت اظهـار کرد: 
ائمـه جمعـه در شهرسـتان های اسـتان کرمـان از 
تریبـون اثرگـذار و ارزشـمند نماز جمعـه  مردم را 
بـه صرفـه جویی و مصـرف بهینـه آب مخصوصا 
در روسـتاها کـه از مشـکالت حادتـری برخوردار 

هسـتند تشـویق و ترغیب مـی نمایند.
مظهـری صفـات گفـت: ششـمین روز از هفتـه 
عنـوان آب،  بـا  صرفـه جویـی در مصـرف آب 
مدیریـت و چالـش هـای منابـع آب زیرزمینـی و 
آخریـن روز از ایـن هفتـه بـا عنـوان آب، قانون و 

حقـوق شـهروندی نامگـذاری شـده اسـت.
وی بیـان کـرد: آب نعمـت امـروز، هدیـه فـردا 
و سـرمایه آینـده اسـت، یکـی از ارکان اقتصـاد 
مقاومتـی، مسـئله مدیریـت آب اسـت، زندگـی با 
آب زیباسـت، قـدرآب را بدانیـم، نبض حیاط ما و 
طبیعـت در جـاری بودن آب می طپـد، قطره قطره 
آب لحظـه لحظـه زندگـی اسـت، قطـرات آب را 
چـون لحظـات زندگی ارج نهیـم و مصرف آب را 
از کودکـی به فرزنـدان خود آموزش دهیـم از پیام 
هـای صرفـه جویـی در مصرف آب می باشـند که 

در ایـن هفتـه بـر روی آنهـا کار خواهد شـد.
وی همچنیـن پیـام هایـی با عنـوان صرفـه جویی 
نشـانه خردمندی اسـت، صرفه جویی امـروز من، 
آسـایش فـردای فرزندان من اسـت ، جنـگ آینده 
ملـت هـا بـرای تصاحب آب اسـت نه نفـت، آب 
نعمـت اسـت، داشـت آب ثـروت اسـت و صرفه 
جویـی در آن فرصـت اسـت، آب شـرط تـداوم 
زندگـی اسـت و بـدون آب کتاب زندگـی را باید 
بسـت را از دیگـر پیام های صرفه جویی دانسـت.
هفتـه صرفـه جویـی در مصـرف آب از امـروز 
دوشـنبه آغـاز و بـه مدت یک هفته ادامـه می یابد.

خبرگـزاری برنـا در اسـتان کرمـان کار خـود را آغـاز و 
هـادی طالبـی بعنـوان سرپرسـت دفتـر خبرگـزاری برنا 

شـد. منصوب 
خبرگـزاری برنـا وابسـته بـه معاونـت جوانـان وزارت 
ورزش و جوانـان اسـت و از هفتـه پیش رسـما کار خود 

را در اسـتان آغـاز نمـوده اسـت.

اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  راه  پلیـس  رییـس 
در  امسـال  اول  مـاه  سـه  در  گفـت:  کرمـان 
در  رانندگـی  حـوادث  در  نفـر   166 مجمـوع 
محورهـای بـرون شـهری جـان باختـه و 852 

نفـر نیـز مجـروح شـده انـد.
حجـت  احمـد  سـرهنگ  ایرنـا،  گـزارش  بـه 
آبـادی در جمـع خبرنـگاران افزود: در سـه ماه 
گذشـته تعداد کشـته شـدگان حـوادث رانندگی 
در راه هـای بـرون شـهری 20 درصـد کاهـش 
داشـته و در بخـش جرحـی شـاهد افزایش 25 

درصـدی هسـتیم.
وی بیـان کـرد: از مجمـوع تصادفـات رخ داده 
در محورهـای بـرون شـهری، 50 درصد در راه 
هـای اصلـی، 9 درصـد در راه های فرعی و 40 

درصـد در راه های روسـتایی رخ داده اسـت.
حـوادث  از  درصـد   28 اینکـه  بیـان  بـا  وی 
رانندگـی در محورهـای بـرون شـهری مربـوط 
بـه واژگونـی بـوده اسـت، گفـت: بـا مدیریـت 
سـرعت خـودرو ، آمـار حـوادث کاهـش مـی 
انتظامـی  فرماندهـی  راه  پلیـس  رییـس  یابـد. 
اسـتان کرمـان 10 درصـد از حـوادث رانندگی 
بـه  مربـوط  را  شـهری  بـرون  محورهـای  در 
افـزود: تصادفـات  پیـاده ذکـر کـرد و  عابـران 
مربـوط بـه موتورسـیکلت ها نیـز 28 درصد از 

تصادفـات را شـامل مـی شـود.
وی بـه دالیـل وقـوع تصادفـات اشـاره کـردو 
گفـت: 38 درصـد عـدم توجـه بـه جلـو، 25 
درصـد تخطـی از سـرعت مطمئنـه، 13 درصـد 
درصـد   11 آلودگـی،  خـواب  و  خسـتگی 
انحـراف بـه چـپ، هشـت درصد عـدم رعایت 
حـق تقـدم و پنـج درصـد مربوط بـه نقص فنی 

و عـدم رعایـت فاصلـه طولـی بـوده اسـت.
حادثـه  کـرد:  تاکیـد  آبـادی  حجـت  سـرهنگ 
خیـز تریـن محورهـای اسـتان کرمـان در سـه 
انـار-  محورهـای  جـاری  سـال  ابتـدای  مـاه 
 - کرمـان  سـیرجان،   - کرمـان  شـهربابک، 
رفسـنجان و سـیرجان - شـهربابک بوده اسـت.
وی افـزود: طوالنـی بـودن راه هـا و کـم بودن 
مجتمـع هـای رفاهـی در راه های اسـتان کرمان 

موجـب افزایـش حـوادث رانندگی می شـود.
اسـتان کرمـان در حـال حاضـر بـا بیـش از 25 
هـای  راه  چهـارم  رتبـه   ، راه  کیلومتـر  هـزار 

داده اسـت. بـه خـود اختصـاص  را  کشـور 

کرمـان - ایرنا - مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
شـهری اسـتان کرمـان گفـت: 27 شـهر اسـتان در 
وضعیـت قرمـز آب قـرار دارنـد و 21 شـهر هم در 

وضعیـت زرد به سـر مـی برند.
بـه گزارش ایرنـا محمد طاهری در نشسـت خبری 
بـه مناسـبت هفتـه صرفـه جویی در مصـرف آب با 
بیـان اینکـه شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان 
کرمـان 68 شـهر و 129 روسـتای اسـتان را زیـر 
افـزود: 20 شـهر هـم در وضعیـت  دارد  پوشـش 

هسـتند. متعادلی 
را  رو  پیـش  روزهـای  در  آب  بنـدی  جیـره  وی 
اجتنـاب ناپذیـر دانسـت و اظهـار کـرد: امیدواریـم 
بـا همـکاری مـردم جیره بنـدی را شـاهد نباشـیم.
وی گفـت: تعـداد 28 حلقه چاه جدیـد برای تامین 
آب مـورد نیـاز در حـال حفـر و تجهیـز اسـت که 
650 لیتـر در ثانیه آب از آنها اسـتحصال می شـود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان 
کرمـان خاطرنشـان کـرد: ایـن شـرکت یکهـزار و 
900 کیلومتـر خـط انتقـال، 9 هـزار کیلومتر شـبکه 
توزیـع، 680 مترمکعـب مخـزن بتنـی سرپوشـیده 

ذخیـره و 627 هـزار مشـترک دارد.
بـه صـورت شـبانه  وی گفـت: 345 حلقـه چـاه 
روزی در مـدار بهـره برداری قرار دارند که هشـت 
مترمکعـب در ثانیـه را اسـتخراج مـی کننـد و ایـن 
آب تمامـی مراحـل را بـرای بهداشـتی شـدن مـی 

ند. گذرا
طاهـری افـزود: قیمـت تمـام شـده هـر مترمکعب 
آب 10 هـزار و 240 ریـال اسـت امـا بـرای همین 
یـک مترمکعـب از مـردم دو هـزار و 540 ریـال 

دریافـت می شـود.
وی بـه وجـود انشـعابات غیرمجـاز آب در اسـتان 
کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: بیـش از 40 درصـد 
غیرمجـاز  انشـعابات  طریـق  از  آب  هدررفـت 
صـورت مـی گیـرد و کمتـر از 10 درصـد مربـوط 

بـه شـبکه هـای فرسـوده اسـت.
وی افـزود: سـاالنه بیـش از 20 درصـد از شـبکه 
شـهری  فاضـالب  و  آب  شـرکت  حـوزه  توزیـع 

اسـتان کرمـان بازسـازی مـی شـود.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان 
کرمـان گفت: این شـرکت بـه مجموعه برق اسـتان 

حـدود 150 میلیـارد ریال بدهکار اسـت.
و  انتقـاد  جامعـه  در  آب  مصـرف  الگـوی  از  وی 
قبیـل  از  سرمایشـی  صنعـت  در  کـرد:  تصریـح 
کولرهـای آبـی بیش از مصـرف آشـپزخانه در یک 
روز آب اسـتفاده مـی شـود و بایسـتی بـه گونه ای 
فرهنگ سـازی شـود کـه همه آحاد جامعـه خود را 

در برابـر مصـرف بهینـه آب مسـوول بداننـد.
طاهـری بـا بیـان اینکـه بـا جزیـره ای فکـر کـردن 
نمـی تـوان مدیریـت کرد گفـت: هنوز نـگاه به آب 
در بسـیاری از سـازمان هـای شـهرداری مربوط به 

100 سـال پیش اسـت.
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مدیــرکل بازرســی اســتان کرمــان وضعیــت 
ــوب  ــتگاه های اداری را غیرمطل ــی دس برخ
ــم کاری،  ــته ک ــت: در گذش ــت و گف دانس
نقــض قوانیــن و مقــررات و عــدم تکریــم 
فســاد  نخســت  رتبــه  در  ارباب رجــوع 
ــه  ــی رتب ــروز فســاد مال ــا ام ــود، ام اداری ب

ــاد اداری دارد. ــث فس ــت را در بح نخس
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، 
هم اندیشــی  جلســه  در  آبیــار  احمــد 
ذی حســابان، معاونــان و مدیــران مالــی 
ــا  ــان ب ــتان کرم ــی اس ــتگاه های اجرای دس
ــتان  ــی اس ــرکل بازرس ــار مدی ــور آبی حض
کرمــان اظهــار داشــت: ســازمان امــور 
ــی  ــگاه نظارت ــی دارای جای ــاد و دارای اقتص

استان هاســت. و مهــم در کشــور و 
ــن  ــتگاه ها ای ــه دس ــان داشــت: وظیف وی بی
ــوب  ــب و خ ــتر الزم، مناس ــه بس ــت ک اس
را بــرای کارکنــان خــود فراهــم کننــد، امــا 

بــه  مدیریتــی  مجموعه هــای  از  بعضــی 
ــد. ــر توجــه ندارن ــن ام ای

ــه  ــان ادام ــتان کرم ــی اس ــرکل بازرس مدی
ــازمان و  ــرای س ــرمایه ای ب ــد س داد: کارمن
ــد در  ــرای کارمن ــه ب ــت و هزین ــت اس دول
ــت اســت  ــرای دول ــع ســرمایه گذاری ب واق
ــر  ــه فک ــم ب ــه می کنی ــران توصی ــه مدی و ب

ــند. ــود باش ــان خ کارکن
از  بایــد  کارمنــد  کــرد:  آبیــار تصریــح 
ــال  ــد 30 س ــی بتوان ــی و روان ــر روح نظ
در خدمــت نظــام باشــد، زیــرا بهتریــن 
ــت  ــان در راه خدم ــک انس ــر ی دوران عم

بــه دولــت می گــذرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نمــره مــا در ایــران 
در زمینــه تعمیــر و نگهــداری امکانــات 
صفــر اســت، تصریــح کــرد: امــوال دولــت 
بــه عنــوان امانــت در دســت ماســت و 
امــوال  ایــن  مستندســازی  بــرای  بایــد 

ــم. ــالش کنی ت
آبیــار اضافــه کــرد: ســتون و پایه هــای 
کشــور مــا بــر فــداکاری و ایثارگــری 
ــا  ــئولیت م ــن مس ــده، بنابرای ــا ش ــهدا بن ش

ــت. ــنگین اس ــیار س بس
و  کار ذی حســابی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــه داد:  ــی بســیار ســخت اســت، ادام نظارت
ــی  ــه عنــوان امیــن، نخبــه مال ذی حســاب ب
ــر و  ــتگاه اداری حاض ــص در دس و متخص
ناظــر اســت و هــر جــا ذی حســاب حضــور 

ــت. ــر اس ــات کمت دارد، تخلف
آبیــار بــا تاکیــد بــر اینکــه هــر چــه مدیــر 
آزادتــر باشــد، تخلــف بیشــتر اســت، اظهار 
داشــت: وجــود ذی حســاب در دســتگاه 
غنیمــت اســت و وظیفــه ســنگینی بــر دوش 
دارد. وی در بخــش دیگــری از ســخنان 
دســتگاه های  برخــی  وضعیــت  خــود 
اداری را غیرمطلــوب دانســت و اضافــه 
کــرد: در گذشــته کــم کاری، نقــض قوانیــن 
ــوع  ــم ارباب رج ــدم تکری ــررات و ع و مق
ــا  ــود، ام ــاد اداری ب ــت فس ــه نخس در رتب
ــت را در  ــه نخس ــی رتب ــاد مال ــروز فس ام

بحــث فســاد اداری دارد.
آبیــار بیــان داشــت: در دهــه اول و دوم 
ــاهد  ــالب اســالمی ش ــروزی انق ــد از پی بع
فســاد ســفید شــامل نقــض قوانیــن بودیــم 
و ســپس فســاد خاکســتری را داشــتیم کــه 
ــا  ــرد و ی ــی ک ــت م ــوه دریاف ــد رش کارمن
ــرداز اختــالس جزئــی انجــام مــی داد. کارپ

وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر فســاد 
تبدیــل بــه فســاد نظام یافتــه شــده و کشــف 
ــخت  ــا آن س ــارزه ب ــا مب ــاد و ب ــن فس ای
بانــدی کار  بــه صــورت  اســت، زیــرا 

ــه  ــه ب ــاد نظام یافت ــا فس ــد ب ــد و بای می کنن
صــورت نظــام یافتــه مقابلــه کــرد و پشــت 
ــرد. ــت ک ــا را دریاف ــد و خبره ــرده را دی پ

آبیــار افــزود: فســاد ســیاه بســیار خطرنــاک 
ــه اســت  ــا رواج یافت اســت و در کشــور م
ــم، روح،  ــالمت، جس ــا س ــیاه ب ــاد س و فس
ــروکار دارد و  ــردم س ــایش م ــت و آس امنی

ــور اســت. ــع منف در همــه جوام
ــر فســاد  ــا در براب ــر م ــرد: اگ ــد ک وی تاکی
ــد  ــم و بای ــت کرده ای ــم، خیان ــکوت کنی س
ــته  ــالش داش ــم و ت ــارزه کنی ــاد مب ــا فس ب
ــرق  ــرداب غ ــن گ ــان در ای ــیم خودم باش
نشــویم و اگــر تــالش نداشــته باشــیم، 

خودمــان هــم گرفتــار می شــویم.
همــه  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آبیــار 
ــد  ــت و خواه ــوده، هس ــاد ب ــا فس دولت ه
ــل  ــان غاف ــت خودم ــد از وضعی ــود و نبای ب
شــویم، ســقوط را نتیجــه فســاد مالــی 
نظرســنجی ها  کــرد:  بیــان  خوانــد.وی 
ــاالی 80 درصــد  ــن اســت کــه ب بیانگــر ای
مــردم می گوینــد در دســتگاه اداری مــا 
ــان  ــاوت خودم ــود دارد و قض ــاد وج فس

ــت. ــن اس ــان همی ــه خودم ــم ب ه
آبیــار عنــوان کــرد: فســاد را دســتگاه اداری 
ــد  ــردم انجــام نمی دهن ــد و م انجــام می ده
اداری  سیســتم  بــه  فســادها  بیشــتر  و 
ــاد  ــن فس ــر ای ــد در براب ــردد و بای برمی گ

ــم. ــت کنی مقاوم
ــاد  ــه فس ــر در جامع ــت: اگ ــراز داش وی اب
ــن فســاد، جامعــه  وجــود داشــته باشــد، ای
نمی گــذارد  زیــرا  می کنــد،  متالشــی  را 
ــاد  ــر فس ــد و اگ ــی برس ــداف اساس ــه اه ب
نهادینــه شــود، همــه ضــرر می کنــد و 

ــد. ــر می افت ــه خط ــت ب امنی
ــزود:  ــان اف ــتان کرم ــی اس ــرکل بازرس مدی
امیــن  مشــاور  عنــوان  بــه  ذی حســاب 
اســت و بایــد راهــکار و بهتریــن راه را 
ارائــه دهــد و ارتشــا و اختــالس در صــدر 
جرایــم کارکنــان دولــت اســت و مــردم هم 
در نظرســنجی ها همیــن نظــر را دارنــد. 
آبیــار بــا اشــاره بــه اینکــه ســهل انگاری در 
حفــظ امــوال دولتــی در جامعــه مــا شــیوع 
پروژه هــای  برخــی  در  داد:  ادامــه  دارد، 
ــاهد  ــم ش ــی ه ــالت دولت ــی و معام عمران
برخــی تخلفــات هســتیم و ورود کارشــناس 
بازرســی موجــب کاهــش 8 میلیــارد تومــان 
ــی در  ــارد تومان ــه 10 میلی ــک مناقص در ی

ــان شــد. ــتان کرم اس
وی اضافــه کــرد: بــه طــور مثــال جاده هایی 
را مشــاهده می کنیــم کــه هنــوز شــش مــاه 
ــاره  ــا دوب ــذرد، ام ــا نمی گ ــاخت آنه از س
ــه ایــن افــراد  ــا ب بایــد روکــش شــوند و م
رحــم نمی کنیــم و آنهــا را بــه مراجــع 

ــم. ــی می کنی ــالح معرف ذی ص
ــوال در  ــان داشــت: بســیاری از ام ــار بی آبی
حــال از بیــن رفتــن اســت و مجموعــه 
مدیریتــی مــا بــه ایــن بحــث توجــه نــدارد 
و کــم کاری نیــز خیانــت اســت و هــر 
ــاخصی  ــاس ش ــر اس ــه دارد ب ــردی وظیف ف
ــه  ــام وظیف ــرده، انج ــن ک ــت تعیی ــه دول ک
ــدان دارای  ــد: کارمن ــادآور ش ــد. وی ی کن
امنیــت شــغلی باالیــی هســتند و ایــن امــر 
موجــب شــده برخــی از کارکنــان دولــت از 
ــه  ــد و وظیف ــن شــرایط سوء اســتفاده کنن ای
ــر  ــد در براب ــد و بای ــام ندهن ــود را انج خ

ــم. ــتادگی کنی ــم کار ایس ــراد ک اف

بــه گــزارش اداره ی روابــط عمومی 
و اموربیــن الملــل شــهرداری کرمــان 
ــه زودی  ــت: ب ــان گف ــهردار کرم ، ش
ــت  ــار باف ــار از 500 هکت 150 هکت
تاریخــی شــهر کرمــان کــف ســازی 

و بدنــه ســازی  خواهــد شــد.
آییــن  در  ســیف الهی  ابوالقاســم 
کف ســازی  و  بدنه ســازی  آغــاز 
محــور گردشــگری شــهر کرمــان 
ــان،  ــتاندار کرم ــور اس ــا حض ــه ب ک
معاونــان اســتاندار، رییــس و برخــی 
ــهر  از اعضــای شــورای اســالمی ش
ــهری  ــران ش ــی مدی ــان و برخ کرم
ــدی  ــد چن ــه بازدی ــد، ب ــزار ش برگ
پیــش اســتاندار کرمــان از بافــت 
ــان اشــاره کــرد  تاریخــی شــهر کرم
ــرر شــد  ــد مق و گفــت: در آن بازدی
تــا محــور گردشــگری شــهر کرمــان 
ــازی  ــازی و کف س ــن و بدنه س تعیی

ــود. ش

وی بــا بیــان این کــه 50 درصــد 
از اعتبــارات اجــرای ایــن طــرح 
توســط اســتانداری و 50 درصــد 
ــد  ــن خواه ــهرداری تأمی ــط ش توس
شــد، گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح 
تاریخــی  بافــت  از  هکتــار   150
شــهر کرمــان حدفاصــل خیابــان 
»امــام خمینــی« )رحمت اهلل علیــه(، 

میــدان  »شــریعتی«،  خیابــان 
»شــهدا«  میــدان  و  »توحیــد« 
و  بدنه ســازی  و  کف ســازی 
بــا تغییــر کاربــری ابنیــه ی ایــن 
تــا  می شــود  احیــا  محــدوده، 

ضمــن بازگشــت جمعیــت بــه ایــن 
ــن  ــان و هم چنی منطقــه از شــهر کرم
جــذب گردشــگر، شــاهد رونــق 
ــیم. ــان باش ــهر کرم ــن ش ــت که باف
ســیف الهی از پیش رفــت مناســب 
دروازه«  »شــش  طــرح  اجــرای 
نیــز  )بدنه ســازی میــدان شــهدا( 
ــروژه ی  ــه پ ــا اشــاره ب ــر داد و ب خب

گفــت:  خشــت مال ها«  »گــود 
ــود  ــروژه ی »گ ــره پ ــدن گ ــاز ش ب
تأکیــد  مــورد  خشــت مال ها« 
اعضــای  و  کرمــان  اســتاندار 
کرمــان  شــهر  اســالمی  شــورای 

ــی  ــی یک ــم ط ــه امیدواری ــت ک اس
ــن  ــکالت ای ــده، مش ــه ی آین دو هفت
پــروژه برطــرف و کار بــا قــوت 

آغــاز شــود.
رییــس  عســکری  محمدرضــا 
نوســازی  و  به ســازی  ســازمان 
در  نیــز  کرمــان  شــهرداری 
این کــه  بیــان  بــا  نشســت  ایــن 
محــور  کف ســازی  و  بدنه ســازی 
در  کرمــان  شــهر  گردشــگری 
ــد،  ــد ش ــام خواه ــه انج ــار قطع چه
و کف ســازی  بدنه ســازی  گفــت: 
قطعــه ی نخســت ایــن طــرح شــامل 
ــی«،  ــجد آقاغالمعل ــدوده ی »مس مح
ــجد  ــه« و »مس ــه ی محمودی »مدرس
ــان  ــه پای ــده ب ــال آین ــا س ــام«، ت ام

رســید. خواهــد 
ــدود  ــیر ح ــن مس ــزود: در ای وی اف
ــه  ــر تاریخــی وجــود دارد ک 100 اث
بناهــا،  ایــن  کاربــری  تغییــر  بــا 

محــور  کــرد  خواهیــم  تــالش 
ــان در خــور  گردشــگری شــهر کرم
شــأن شــهروندان کرمانــی بازســازی 

ــود. ــا ش و احی
خــوب  هــم کاری  از  عســکری 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان 
تدویــن  در  هــم کاری  به دلیــل 
و  بدنه ســازی  طــرح  اجــرای  و 
گردشــگری  محــور  کف ســازی 

شــهر کرمــان تشــکر کــرد.
طــرح  اســت؛  ذکــر  بــه  الزم 
محــور  کف ســازی  و  بدنه ســازی 
ــط  ــان توس ــهر کرم ــگری ش گردش
ــم کاری  ــا ه ــان و ب ــهرداری کرم ش
شــورای  کرمــان،  اســتانداری 
ــازمان  ــان و س ــهر کرم ــالمی ش اس
و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
صنایــع دســتی اســتان کرمــان اجــرا 

خواهــد شــد.

احمد آبیار مدیرکل بازرسی کرمان:

فساد مالی رتبه نخست را در بحث فساد اداری دارد

استاندار کرمان:
اجرای عملیات بدنه سازی و 

کف سازی محور گردشگری، 
احیاکننده بافت تاریخی شــهر 

کرمان  است

تاکسی بی سیم  واگذاری 
133 به بخش خصوصی جهت 

خدمات بهبود 

 در شهر

بــه گــزارش اداره ی روابــط عمومــی و اموربیــن 
ــت :  ــان گف ــتاندار کرم ــان ،اس ــهرداری کرم ــل ش المل
ــور  ــازی مح ــازی و کف س ــات بدنه س ــرای عملی اج
ــهر  ــی ش ــت تاریخ ــان ، باف ــهر کرم ــگری ش گردش
کرمــان را احیــا مــی کنــد . اســتاندار کرمــان در آییــن 
ــگری  ــور گردش ــازی مح ــازی و کف س ــاز بدنه س آغ
ــتاندار،  ــان اس ــور معاون ــا حض ــه ب ــان ک ــهر کرم ش
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــی اعض ــس و برخ ریی
کرمــان، شــهردار کرمــان، معاونــان شــهردار و برخــی 
ــای  ــت: پروژه ه ــد، گف ــزار ش ــهری برگ ــران ش مدی
ــدرت در  ــا ق ــر و ب ــوازات یک دیگ ــه م ــهرداری ب ش
ــاهد  ــک، ش ــده ی نزدی ــتند و در آین ــام هس ــال انج ح
تحــول بســیار خوبــی در شــهر کرمــان خواهیــم بــود.
مخالفــت  بــه  اشــاره  بــا  رزم حســینی  علی رضــا 
شــهر  اســالمی  شــورای  اعضــای  صددرصــدی 
ــدام  ــن اق ــان، ای ــهردار کرم ــتعفای ش ــا اس ــان ب کرم
را هوشــمندانه توصیــف کــرد و گفــت: مخالفــت 
اعضــای شــورای اســالمی شــهر کرمــان بــا اســتعفای 
ــان، رأی اعتمــاد مجــدد و صددرصــدی  شــهردار کرم
شــورای شــهر بــه شــهردار بــود کــه نشــان از هم دلــی 
ــا شــهردار دارد  ــی اعضــای شــورای شــهر ب و هم زبان

ــرد. ــام ک ــان تم ــهردار کرم ــر ش ــز ب ــت را نی و حج
ــهر از  ــالمی ش ــورای اس ــغ ش ــت بی دری وی از حمای
شــهردار کرمــان تشــکر کــرد و گفــت: شــهردار کرمــان 
ــان  ــهر کرم ــالمی ش ــورای اس ــه ش ــر این ک ــالوه ب ع
پشــتیبانی  از  دارد،  خــود  پشــتوانه ی  به عنــوان  را 
اســتانداری نیــز برخــوردار اســت و بــا تجهیــز منابــع 
تــالش می کنیــم تــا شــهرداری کرمــان بــرای اجــرای 

ــود. ــت ش ــف تقوی ــای مختل پروژه ه
اســتاندار کرمــان افــزود: البتــه حمایــت اســتانداری از 
شــهرداری کرمــان بــه ایــن معنــی نیســت کــه بقیــه ی 
ــه شــود؛ بلکــه تــالش  ــده گرفت شــهرهای اســتان نادی
ــان  ــهر کرم ــهرها، ش ــه ی ش ــوازات بقی ــه م ــم ب می کنی

هــم مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــه  ــی ک ــا فضای ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــینی اظه رزم حس
فراهــم شــده شــاهد اجــرای پــروژه هــای بیشــتری در 

شــهر کرمــان باشــیم.
محــور  بدنه ســازی  و  کف ســازی  آغــاز  بــه  وی 
گردشــگری شــهر کرمــان اشــاره کــرد و گفــت: 
ــن  ــی و که ــت تاریخ ــدام، باف ــن اق ــا ای ــم ب امیدواری
شــهر کرمــان احیــا و زمینــه ی جــذب گردشــگر 

بیش تــر بــه شــهر کرمــان فراهــم شــود.
ــت مال ها«  ــود خش ــروژه ی »گ ــه پ ــان ب ــتاندار کرم اس
ــز اشــاره کــرد و خواســتار تعیین تکلیــف هــر چــه  نی

ــد. ــروژه ش ــن پ ــریع تر ای س
ــراث  ــازمان می ــم کاری س ــن از ه ــینی هم چنی رزم حس
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان کرمــان 
ــازی  ــا و بازس ــتای احی ــان در راس ــهرداری کرم ــا ش ب

بافــت تاریخــی شــهر کرمــان تشــکر کــرد.
در پایــان مراســم از کارگاه هــای عملیــات بدنه ســازی 

و کــف ســازی محــور گردشــگری بازدید شــد.
ــوان  ــه عن ــان، ب ــینمای تاب ــد س ــرر ش ــن مق همچنی
اولیــن ســینمای کرمــان مــورد بازســازی قــرار گیــرد.  

بــه گــزارش اداره روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 
شــهرداری کرمــان ، مدیرعامــل ســازمان نظــارت 
از ســال گذشــته  و مدیریــت تاکســیرانی گفــت: 
ســامان دهی خطــوط تاکســیرانی شــهر کرمــان شــامل 
خطــوط اصلــی تاکســیرانی و تعیین تکلیــف راننــدگان 
تاکســی کــه مجــرد، بازنشســته و کارمنــد هســتند، در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
عســکری ضمــن تشــریح برنامــه هــای ایــن ســازمان 
در ســالجاری افزود:هم چنیــن انتخــاب نماینــدگان 
خطــوط تاکســی، بغل نویســی تاکســی ها، نصــب تابلــو 
ــرم به وســیله ی  ــاس ف روی تاکســی ها و اســتفاده از لب
راننــدگان تاکســی نیــز از دیگــر برنامه هــای در دســت 

ــت. ــری اس پی گی
وی در پایــان از شــهروندان خواســت تــا در صــورت 
راننــدگان  ســوی  از  تخلــف  هرگونــه  مشــاهده 
ــی  ــامانه ی پیامک ــه س ــود را ب ــکایت خ ــی، ش تاکس
ــکایات  ــه ش ــیدگی ب ــن رس 10000000133000، تلف
عســکری ادامــه داد:از لحظــه ی کــه شــکواییه بــه 
یــک  از  کم تــر  در  می شــود،  ابــالغ  تاکســیرانی 
ســاعت بــه تخلــف رســیدگی و بــا شــاکی هــم 
ــه از سیســتم  تمــاس گرفتــه می شــود کــه خوش بختان
پیامکــی ســازمان از ســوی شــهروندان اســتقبال خوبــی 

ــت. ــده اس ش

سیف الهی شهردار کرمان:

150 هکتار از بافت تاریخی کف سازی و بدنه سازی می شود

کنید ل  نبــا د  t ee t r . i r ر  د ا  ر ن  مــا کر ت  یا نشــر

بــاز شــدن گــره پــروژه ی »گــود خشــت مال ها« 
ــورای  ــای ش ــان و اعض ــتاندار کرم ــد اس ــورد تأکی م

ــت ــان اس ــهر کرم ــالمی ش اس
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سومین کرمانی در اردوی 
تیم ملی بوکس

دعوت سه بازیکن هندبال 
مس کرمان به تیم ملی

میثاقیان:
 مگر می شود در 15 

بازی تبانی کرد؟!

  بــه گــزارش خبرگــزاری ایپنــا از 
کرمــان، در مراســمی و  بــا حضــور 
ــس  ــدی رئی ــدی زاه ــد مه ــر محم دکت
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس 
حســن  دکتــر   ، اســالمی   شــورای 
رنگــرز از قهرمانــان کشــتی فرنگــی 
جهــان و جمعــی از ورزشــکاران اســتان 
کرمــان از خدمــات مدیــر کرمانــی تیــم 
ــورمان  ــدام کش ــرورش ان ــی پ ــای مل ه

ــد. ــل ش تجلی
ســلطانی کــه در چنــد ســال اخیــر بــه 
عنــوان مدیــر تیــم هــای ملــی پــرورش 
ــه  ــق ب ــواره موف ــورمان هم ــدام کش ان
کســب عناویــن و افتخــارات بــا ارزشــی 
در رقابــت هــای مختلــف بیــن المللــی 
مســابقات  در  اخیــرا  اســت،   شــده 
ــیا  ــی 2015 آس ــدام قهرمان ــرورش ان پ
ــوان  ــران عن ــک ای ــن ی ــور ژاپ در کش
قهرمانــی بــا ارزش دیگــر را بــه ویتریــن 

ــرد. ــه ک ــش اضاف افتخارات
ــالوه  ــلطانی ع ــر س ــت دکت ــی اس گفتن
بــر موفقیــت در عرصــه هــای ورزشــی 
ــدار و  ــالق م ــکاران اخ ــی از ورزش یک
تحصیلکــرده ای اســت کــه در کســوت 
ــد  ــان بلن ــکاران و قهرمان ــی،  ورزش مرب
ــی  ــران معرف ــه ورزش ای آوازه ای  را ب

کــرده اســت .
محمــد  مراســم  ایــن  حاشــیه  در 

مهــدی زاهــدی در ســخنانی اظهــار 
ــارات  ــلطانی از افتخ ــا س ــت: رض داش
ــا  ــت و م ــور اس ــان و کش ورزش کرم
بــه حضــور ایشــان در تیــم هــای ملــی 
پــرورش انــدام و موفقیــت هــای اخیــر 

ــم. ــی کنی ــار م افتخ
ورزش  در  کرمــان  افــزود:  زاهــدی 
ــدان  ــادی دارد و می ــای زی ــتعداد ه اس
ــت  ــی اس ــه های ــی از عرص ورزش یک
ــذاری  ــت گ ــا سیاس ــوان  ب ــی ت ــه م ک
آن  بــه  را  جوانــان   ، مناســب  هــای 
جــذب کــرد تــا بواســطه ورزش جــوان 
هــا  را در برابــر برخــی مخاطــرات 

ــرد. ــن ک ــی ایم اجتماع
بایــد  داشــت:  بیــان  ادامــه  در  وی 
از  تــا  کنیــم  فراهــم  را  شــرایطی 
ــان  ــایر قهرمان ــلطانی و س ــات س تجربی
بــه نــام اســتان در مســیر پیشــرفت 

وتوســعه ورزش اســتان اســتفاده کنیــم .
قهرمــان  رنگــرز  حســن  ادامــه  در 
کشــتی فرنگــی جهــان نیــز در ســخنانی 
اظهــار داشــت: ورزش کرمــان را بــا 
ــم. وی  ــی شناس ــلطانی م ــا س ــام رض ن
عــالوه بــر موفقیــت در ورزش اهمیــت 
ــی   ــه اخــالق و اصــول پهلوان ــادی ب زی
ــب  ــوع موج ــن موض ــد و همی ــی ده م
شــده اســت تــا وی در بیــن قهرمانــان و 

ــد. ــوب باش ــی ورزش محب اهال
وی بــا اشــاره بــه قهرمانــی اش در 
ــه  ــت: هم ــان گف ــی جه ــتی فرنگ کش
ــان  ــد در ســالی کــه مــن قهرم مــی دانن
جهــان شــدم، آقــا رضــا مربــی مــن بــود 
ــدی  ــه از توانمن ــناختی ک ــطه ش . بواس
 . کــردم  اعتمــاد  او  بــه  داشــتم  وی 
ــا وی   ــان م ــب قهرمان ــبختانه اغل خوش
ــش  ــند از دان ــی شناس ــی م ــه خوب را ب

وی بــرای آمــاده ســازی خــود در دوران 
ــد. ــی کنن ــتفاده م ــازی اس بدنس

ــای  ــی ه ــه قهرمان ــه ب ــرز در ادام رنگ
انــدام  پــرورش  ملــی  تیــم  اخیــر 
کشــورمان هــم اشــاره کــرد و گفــت: بی 
شــک مدیریــت و درایــت ســلطانی یکی 
از عوامــل ایــن قهرمانــی هــا اســت . در 
ــز در ســخنانی  ــان رضــا ســلطانی نی پای
ــی  ــان معدن ــار داشــت: ورزش کرم اظه
از اســتعداد اســت. بایــد بــرای اســتفاده 
از ایــن معــدن بــا ارزش  برنامــه ریــزی 
داشــته باشــیم . مــا اگــر مــی خواهیــم از 
ایــن ظرفیــت هــا و اســتعداد هــا بهــره 
ــه  ــر برنام ــالوه ب ــد ع ــویم بای ــد ش من
ریــزی توســعه زیــر ســاخت هــای 
ورزشــی اســتان را مــد نظــر قــرار دهیــم  
ــتان در  ــت ورزش اس ــاهد موفقی ــا  ش ت

ــیم. ــطح کشــور باش س
ــور  ــتار حض ــه خواس ــلطانی در ادام س
مدیریــت  عرصــه  در  هــا  ورزشــی 
حضــور  گفــت:  و  شــد  ورزش 
سیاســیون در ورزش آنچنــان خوشــایند 
نیســت ، چراکــه ورزش جایــگاه اهالــی 
خــاک خــورده و میــدان دیــده ورزشــی 
ــه  ــر و آگاه ب ــا تفک ــرادی ب ــت و اف اس
مســائل ورزشــی مــی تواننــد در عرصــه 
ــری  ــر ت ــور موث ــت ورزش حض مدیری

ــند. ــته باش داش
گفتنــی اســت ایــن مراســم در حضــور 
جمعیتــی قریــب بــه پانصــد نفــر از 
ــه ورزش  ــدان ب ــکاران و عالقمن ورزش
در محــل باشــگاه المپیــک  برگــزار 
شــد . در پایــان  نیــز دکتــر زاهــدی بــا 
ــت  ــان اســتان گف ورزشــکاران و قهرمان
ــن گفــت  ــب ای ــرد. محــور اغل ــو ک وگ
و گــو هــا پیرامــون مشــکالت و موانــع 
ــود. ــتان ب ــکاران اس ــش روی ورزش پی

ــا حضــور محمــد مهــدی زاهــدی  ب
و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی 
و حســن رنگــرز قهرمــان کشــتی 
ــلطانی  ــا س ــات رض ــان از خدم جه
ــرورش  ــی پ ــای مل ــم ه ــر تی مدی

ــد . ــل ش ــورمان تجلی ــدام کش ان

محمد مهــدی زاهــدی بــا حضــور 
ــتان  ــان اس در اداره کل ورزش و جوان
محمودی نیــا  محمــود  بــا  کرمــان 
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان 

دیــدار و گفت و گــو کــرد.
در ایــن نشســت کــه بــا حضــور 
برگــزار  ورزش  اهالــی  از  جمعــی 
ــان کشــتی  شــد، حســن رنگــرز قهرم
فرنگــی جهــان ، رضــا ســلطانی مدیــر 
انــدام  پــرورش  ملــی  تیم هــای 
ــم  ــی تی ــی مرب ــد صادق ــور، حمی کش
و  کرمــان  مــس  صنعــت  هندبــال 
ــنام  ــان خوش ــی از مربی ــا تاج الدین ضی
ــتند . ــور داش ــز حض ــان نی ــنای کرم ش

ــن نشســت تعــدادی از  ــدای ای در ابت
ــتان  ــان و پیشکســوتان ورزش اس مربی
بــه بیــان نقطــه نظــرات  و دیدگاه هــای 
خــود در مــورد چنــد رشــته ورزشــی 
ــر نگــرش  ــتار تغیی ــد و خواس پرداختن
ــود  ــرای بهب ــت اندرکاران ورزش ب دس
جایــگاه و وضعیــت ایــن رشــته ها 

شــدند .
نماینــده  زاهــدی  محمد مهــدی 
مجلــس  در  راور  و  کرمــان  مــردم 
ــائل  ــورد مس ــالمی در م ــورای اس ش
مختلــف ورزش اســتان کرمــان گفــت: 
جمــع حاضــر در ایــن نشســت هرگــز 
ــی ،  ــای منف ــج فضاه ــال تروی ــه دنب ب
کاذب و حواشــی بــرای ورزش اســتان 

ــت. نیس
بــه  بایــد  مــا  همــه  افــزود:  وی 
ــم و  ــرام بگذاری ســالیق یکدیگــر احت
ــا  ــی از اعض ــیم، برخ ــر باش انتقاد پذی

اعتقــاد دارنــد بی توجهــی بــه جایــگاه 
ــی ورزش  ــی واقع ــوتان و اهال پیشکس
ــرادی بازنشســته  ــا اف موجــب شــده ت
بــه  نزدیــک  و  گــود  از  خــارج 
کننــد . بــه ورزش ورود  سیاســیون 

مســائل  ایــن  افــزود:  زاهــدی 
ــتخوان  ــگاه اس ــا جای ــده ت موجــب ش
نادیــده  ورزش  کرد ه هــای  خــرد 
بــا  افــرادی  و  شــود  گرفتــه 
دیدگاه هــای غیرورزشــی عرصــه را 
بــر ورزشــی های اســتان و مربیــان 
واقعــی و بــا تجربــه ورزش تنــگ 

کننــد.
افــراد  برخــی  حضــور  بــه  وی 
ــیون  ــه سیاس ــک ب غیرورزشــی و نزدی
ــتان  ــی اس ــای ورزش در راس هیئت ه
ــگاه اول  ــت: در ن ــرد و گف ــاره ک اش
مالــی  تــوان  بــا  افــرادی  حضــور 
هیئت هــا  راس  در  اقتصــادی  و 
از  بســیاری  گره گشــای  می توانــد 
موانــع و مشــکالت پیــش روی ورزش 
ــن  ــاید همی ــا ش ــد، ام ــا باش و هیئت ه
ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــئله در ادام مس
ورزش  در  تنش هــا  و  اختالفــات 
شــود و کار را بــه بــن بســت بکشــاند.

و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــات مجل تحقیق
ــر و  ــور بهت ــتار حض ــه خواس در ادام
ــتان در  ــی اس ــای ورزش ــتر تیم ه بیش
مختلــف  لیگ هــای  و  رقابت هــا 
کشــوری شــد و ابــراز داشــت: ورزش 
کرمــان توانمنــدی حضــور در ســطوح 
را  بین المللــی  و  کشــوری  مختلــف 

دارد ، امــا بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن 
مهــم برنامه ریــزی کــرد .

زاهــدی خطــاب بــه مدیــرکل ورزش 
ــان خاطرنشــان  ــان اســتان کرم و جوان
کــرد: وضعیــت  برخــی رشــته ها و 
ــه  ــی را ب ــکاران کرمان ــی ورزش برخ
ــه  ــد، هم ــال کنی ــژه دنب ــورت وی ص
ــک  ــه ی ــدود ب ــما ح ــم ش ــا می دانی م
ــه عهــده دار مســئولیت  ســال اســت ک
ایــن  در  و  شــده اید  اســتان  ورزش 
بیــن تــالش زیــادی بــرای بهبــود 

ــد . ــام داده ای ــت ورزش انج وضعی
ــایندی  ــار ناخوش ــه داد: اخب وی ادام
ــه  ــی ب از وضعیــت ورزشــکاران کرمان
ــار در  اطــالع مــن رســیده و ایــن اخب
نهایــت تاســف و تاثــر مــن را بــه 
ــه  ــا همان گون ــال داشــته اســت، ام دنب
کــه گفتــم شــما در ایــن مســائل هیــچ 
دخــل و تصرفــی نداشــته اید و بــه 
نوعــی میــراث دار وضعیــت فعلــی 
ورزش در کرمــان از مدیــران دیگــری 

ــتید. هس
در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
بیــان  اســالمی  شــورای  مجلــس 
داشــت: یکــی از سیاســت های مــا 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  ورزش  در 
ــکوفا  ــت ش ــتان در جه ــادی اس اقتص
مــا  همــه  اســت ،  ورزش  شــدن 
مشــکالت  ورزش  در  می دانیــم 
اعتبــاری و بودجــه ای وجــود دارد.
زاهــدی خاطرنشــان کــرد: امــا وجــود 
توانمنــدی  اقتصــادی  تشــکیالت 
بــارز ،  گل گهــر،  مــس ،  همچــون 

و  کارخانجــات  برخــی  و  ســیمان 
صنایــع در شــرف راه انــدازی و افتتــاح 
پتروشــیمی ها  و  فــوالد  هماننــد 
مشــکالت  گره گشــای  می تواننــد 

مالــی ورزش اســتان باشــند .
وی تصریــح کــرد: مــا بایــد مدیریــت 
هزینــه کنیــم، نبایــد بــدون حســاب و 
ــه ویــژه فوتبــال  کتــاب در ورزش و ب
ــتان  ــا در ورزش اس ــم ، م ــه کنی هزین
اســتعداد و ســرمایه داریــم پــس بایــد 
ــه گام  ــا برنام ــیم و ب ــه باش ــا برنام ب

ــم. برداری
را  پیشــنهاداتی  ادامــه  در  زاهــدی 
ــه مشــاوران  ــدازی کمیت ــون راه ان پیرام
ــرد و  ــه ک ــوتان ورزش ارائ و پیشکس
ــوت  ــا دع ــم ب ــنهاد می کن ــزود: پیش اف
از خبــرگان و پیشکســوتان ورزش و 
ــت ورزش  ــی وضعی ــود کیف ــرای بهب ب
حضــور  بــا  نشســت هایی  اســتان 
روســای هیئت هــای ورزشــی برگــزار 
شــود و طرفیــن عــالوه بــر ارائــه 
کارشناســی  دیدگاه هــای  و  نظــرات 
ــف  ــاط ضع ــع نق ــال رف ــه دنب خــود ب

رشــته های ورزشــی باشــند.
در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
اظهــار  اســالمی  شــورای  مجلــس 
داشــت: ترویــج ورزش در جامعــه بــه 
ــگ  ــالمت و فرهن ــش س ــی افزای معن
اجتماعــی  آســیب های  بــا  مبــارزه 
بــر  عــالوه  ورزش  رونــق  اســت، 
ایجــاد نشــاط در جامعــه می توانــد 
برابــر  در  بازدارنــده ای  اهــرم 

باشــد. اجتماعــی  آســیب های 

با حضور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی ؛

از خدمات رضا سلطانی قدردانی شد

محمد مهدی زاهدی   نماینده مردم کرمان و راور: 

ورود بعضی بازنشسته ها  در راس  هیات ها 
بی توجهی به جایگاه پیشکسوتان واقعی است علـی زنگی آبـادی بـه منظـور شـرکت در مسـابقات 

جهانـی روسـیه راهـی اردوی آماده سـازی تیـم ملی 
جوانـان ایـران شـد. بـه گـزارش واحـد خبـر اداره 
ملـی  تیـم  کرمـان،  اسـتان  جوانـان  و  ورزش  کل 
جوانـان بوکس کشـور که خـود را آمـاده حضور در 
رقابت هـای قهرمانـی روسـیه می کنـد، از چندی قبل 

تمریناتـش را در تهـران آغـاز کـرده اسـت.
بـر ایـن اسـاس، »علـی زنگی آبـادی« بوکسـور 64 
به عنـوان  تـا  شـد  تهـران  راهـی  کرمانـی  کیلـوی 
سـومین بوکسـور کرمانـی حاضـر در تمرینـات تیم 
ملـی در کنـار »یـزدان احمـدی« و »علـی ایرانمنش« 
دو بوکسـور اوزان 69 و 60 کیلـوی کرمانـی بخـت 
خـود را بـرای حضـور در مسـابقات جهانی روسـیه 

بیازماید.

در لیسـت جدیـد بازیکنـان هندبـال دعوت شـده به 
تیـم ملـی کشـورمان، نـام سـه بازیکـن تیـم هندبال 

مـس کرمـان نیـز به چشـم می خـورد.
تیـم ملـی هندبال ایـران که بـا انتخاب مربـی جدید 
خـود، روزهـای تـازه ای را هـم آغاز خواهـد کرد به 
زودی تمرینـات خـود را در تهران آغـاز خواهد کرد 

تـا آماده ی مسـابقات پیش رو شـود.
بـر این اسـاس سـه بازیکن تیـم هندبال مـس کرمان 
نیـز در ایـن لیسـت قـرار گرفتند تا برای شـرکت در 

دور جدیـد تمرینـات تیم ملی آماده شـوند.
سـعید حیـدری دروازه بـان شایسـته ی تیـم مـس به 
همـراه شـاهو نصرتـی بازیکـن بغل راسـت این تیم 
کـه یکـی از ارکان پیروزی هـای مـس در ایـن فصل 
بـود و عـارف طائـی پدیده ی این فصـل تیم مس که 
بـا بازی هـای بسـیار خـوب خـود در گوش راسـت 
تیم سـبب شـدند نـام خـود را در لیسـت جدید تیم 

ملـی قـرار دهند.

سـرمربی فصـل قبـل تیـم فوتبـال مـس کرمـان که 
ایـن روزهـا در اسـتراحت به سـر می بـرد، همچنان 
از اتفاقـات و حاشیه سـازی هایی کـه در بازی هـای 
لیـگ فصـل گذشـته علیـه تیـم مـس کرمـان انجام 
گرفـت ناراحـت اسـت. او در ایـن بـاره می گویـد: 
ایـن فصـل بـراي مـا خیلـي بـد تمـام شـد. مـدام 
حواشـي و تنـش داشـتیم. مـدام تحت فشـار بودیم 
و در نهایـت هـم موفـق نشـدیم صعود کنیـم. همه 
ایـن حواشـي و تنش هـا و صعـود نکردن مـا به هم 
ارتبـاط داشـت. همیـن حاشـیه هـا مانـع از صعـود 
مـا شـد. اکبـر میثاقیـان بـا تأکیـد بـه اینکـه بـراي 
نخسـتین بـار چنیـن اتفاقاتـي را تجربـه مي کند، در 
ایـن رابطـه توضیـح مي دهـد: بـراي اولیـن بـار بود 
چنیـن اتفاقاتـي را تجربـه مي کـردم. هـم حواشـي 
طـول فصـل و هـم اتفاقات بـازي آخر! همـه این ها 
خیلـي مـن را ناراحـت مي کنـد. واقعا هـم ناراحت 
کننـده اسـت کـه مـن در مشـهد در خانـه خـودم 
نشسـته ام و هـر روز بایـد بابـت اتهام هایـي کـه به 

تیـم مـس وارد کردنـد، بـه مـردم پاسـخ بدهم.
میثاقیـان بـه اتهاماتـي کـه به تیـم فوتبال مـس وارد 
شـده بود، اشـاره مي کنـد و در این رابطـه مي گوید: 
سـوال مـن ایـن اسـت که مگـر مي شـود تیمـي در 
14،15 بـازي داور و بازیکنـان حریـف را بخرد؟ به 
خـدا ایـن حرف هـا زشـت اسـت! بـه هرحـال من 
معتقـدم اگـر تخلفـي صـورت گرفته، صـد در صد 
بایـد افـرادي کـه خطـا کرده انـد مشـخص شـوند. 

چـه مـا و چـه آن ها.
او شـرایط ایـن روزهـاي خـود را این طـور شـرح 
مـي دهد:قـرارداد مـن بـا باشـگاه مـس تمـام شـده 
باشـگاه  ایـن  مسـووالن  بـا  اي  جلسـه  تاکنـون  و 
نداشـته ایم، امـا احتمـاال تـا چنـد روز دیگـر درباره 

تیـم آینـده ام تصمیـم مي گیـرم.

راس  در  بازنشسـته ها  حضـور   - پـگاه  فرشـاد 
ی  همـه  و  نیسـت  اي  تـازه  بحـث   ، هیات هـا 
از وجـود  مدیـرکل هـا در دوره هـای مختلـف 
بازنشسـته هـا در راس هیات ها اسـتفاده کرده اند.
سـکاندار  بعنـوان  محمودنیـا  محمـود  دوره  در 
از  ای  عـده  و  افتـاد  اتفـاق  ایـن  نیـز  ورزش 
بازنشسـتگان ریاسـت بعضـی از هیـات هـا را بـر 
عهـده گرفتـه اند،انتخـاب هایی که گفته می شـود 
مخالـف با قانون اسـت چـرا که در فدراسـیون ها 
نیـز بازنشسـتگان برای تکیه بر کرسـی ریاسـت ، 
مجـوز از هیـات دولـت گرفتنـد و حتـی عـده ای 
از جملـه طالقانـی بـرای ورود بـه فدراسـیون بـا 
چـراغ قرمـز وزارتخانـه روبـرو و حتـی از ورود 
بـه محـل مجمـع بازمانـد.  در این میـان بعضي از 
روسـاي هیـات هـا در مـدت کوتاه ریاسـت خود 
توانسـته انـد اعتماد جامعـه هدف و ورزشـکاران 
رشـته خـود را بـه دسـت آورنـد و در راسـتاي 
سیاسـت هـاي مدیـرکل کـه همدلـي را مهمترین 
رکـن پیشـرفت مـي دانـد ،گام بردارنـد و الحـق 
و انصـاف خـوب عمـل نمـوده انـد و در هیـات 
هـای تحت امـر خود حتـی اختالفـات جزئی هم 

ندارند.
 از طـرف دیگـر نیـز بعضـي از روسـای هیات ها 
فقط به دنبال ریاسـت و نشـان دادان خود ، بیشـتر 
از ورزش تحـت مدیریـت خود بـوده اند که خواه 
یـا ناخواه حاشـیه هایـی را بـرای مدیریت ورزش 
اسـتان بوجـود آورده انـد.  گذشـت از این بعضي 
از رفتارهـا و حرکت هاي این رئوسـا باعث شـده 
کـه دافعـه بیشـتر از جاذبـه حاکم باشـد و هر چه 
زمـان مـي گـذرد ایـن اختالفـات و دافعـه بیشـتر 
مشـهود مـي شـود. حـال سـئوال اینجاسـت ، در 
ورزشـی که مدیـرکل خود را خدمتگـذار کوچک 
ورزشـکاران مـی دانـد ، چـرا  بعضی از روسـای 
هیـات هـا بـا بعضـی از حرکـت هـای بـه ظاهـر 
خـوب ، باعـث تخریـب  و حواشـی هایـی برای 

مدیـرکل می شـوند.
بیشـتر  را  اخـالق  و  افتادگـی  ورزشـکاران  آری 
از هـر چیـزی مـی پسـندند و ایـن افتادگـی در 
روحیـه ی محمـودی نیـا مشـهود اسـت و نبایـد 
عملکـرد نادرسـت بعضی از روسـای هیـات ها را 
بـه پـای میـرکل خدوم و پرتـالش گذاشـت.   آیا 
رواسـت، مدیرکلـی که هدفی جـزء ارتقاء ورزش 
بـرای دور هـم جمـع  از هـر فرصتـی  نـدارد و 
کـردن خانـواده ورزش اسـتفاده مـی کنـد ، امروز 
چـوب افـرادی را بخـورد کـه بـا پافشـاری عـده 
ای ، غیرقانونـی بـر مسـند هیـات تکیـه زده انـد. 
آیـا وقـت آن نرسـیده تـا در راسـتای همدلـی که 
بزرگتریـن دغدغـه ی مدیـرکل در ایـن مجموعـه 
اسـت ، عـده ای از مواضع و بعضـی از بداخالقی 
هـا کوتـاه بیاییـد و اگر الزم باشـد بـرای پیش برد 
ورزش از مسـئولیت غیرقانونـی خـود کناره گیری 
کننـد.  بی شـک حضور افـراد بازنشسـته  در راس 
بعضـی از هیـات هـا، نـه اینکـه فرصتـی را بـرای 
پیشـرفت ورزش بوجـود نمـی آورد بلکه با چنین 
بـه  ورزش  بـرای  نیـز  را  تهدیداتـی  رفتارهایـی 

ارمغـان خواهـد آورد.

حضور بازنشسته ها در راس هیات ها 

 تهدید یا فرصت

اسماعیل بیگی   وحید 
به سایپا رفت

اتهام تبانی به مس 
نمی شود ثابت 

وحیـد اسـماعیل بیگـی بازیکـن تیـم فوتبـال مـس 
کرمـان با تیم سـایپا البـرز به توافق رسـید و از فصل 

آینـده در ایـن تیـم لیـگ برتـری توپ خواهـد زد.
ایـن بازیکـن کرمانـی کـه در فصـل قبـل بازی هـای 
بسـیار خوبـی را هـم بـرای تیـم مـس کرمـان بـه 
نمایـش گذاشـت به نوعـی محصول آکادمی باشـگاه 
مـس کرمـان می باشـد و از همیـن رو باشـگاه مـس 
بـرای ایـن بازیکـن خـوش آتیـه آرزوی موفقیت در 
همـه ی مراحـل زندگـی شـخصی و حرفـه ای خـود 
جابه جایـی  حرفـه ای  فوتبـال  در  بهرشـکل  دارد. 
بازیکـن از تیمـی بـه یـک تیم دیگـر اتفاقـی طبیعی 
و معمـول اسـت و ایـن اصـال دلیلـی نمی شـود کـه 
باشـگاه مـس و هـواداران تیـم فوتبـال آن، زحمـات 

ایـن بازیکـن را فرامـوش کننـد.
باشـگاه مـس کرمـان بـرای ایـن بازیکـن کرمـان در 
بازی هـای فصـل آینـده لیـگ برتـر آرزوی موفقیت 
دارد و امیـدوار اسـت کـه اسـماعیل بیگی با رسـیدن 
بـه رده های بـاالی فوتبال ملی، نماینده ی شایسـته ای 

از کرمـان در فوتبال کشـور باشـد.

در حالـی کـه جامعـه ی فوتبال ایران بـه خصوص مردم 
کرمـان و هـواداران مـس منتظـر اعـالم رای رسـمی و 
نهایـی فدارسـیون فوتبـال در رابطه با بحـث اتهام تبانی 
بـه مـس کرمان هسـتند، مرجع خبری لیـگ یک فوتبال 
کشـور در گزارشـی به این موضوع پرداخته اسـت و در 
ایـن گـزارش از عـدم اثبات اتهـام تبانی به مـس کرمان 
می گویـد. در گـزارش ایـن مرجـع خبـری می خوانیم:« 
بـه تازگـی علیپـور، دبیـر کمیتـه صیانـت و هـم چنین 
حمیسـی، مسـئول حراسـت فدراسـیون فوتبال سـفری 
بـه کرمـان داشـته انـد و تحقیقـات آنهـا بعـد از کامـل 
شـدن در اختیـار کمیتـه اخـالق قـرار مـی گیـرد و این 
کمیتـه هـم رای خـود را در مـورد شـکایت باشـگاه 

نسـاجی از مـس کرمان صـادر خواهـد کرد.
آنطـور کـه از شـواهد امـر پیداسـت حـرف و حدیـث 
هایـی در مـورد واریـز پـول از سـوی باشـگاه مـس 
کرمـان بـه حسـاب »م.ن« و هـم  چنین پیامـک های رد 
و بـدل شـده بیـن مدیـر عامـل و »م.ن« وجـود دارد اما 
تبانـی احراز نشـده اسـت و مـس کرمان فصـل آتی هم 
یکـی از تیـم هـای حاضـر در لیـگ یـک خواهـد بود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه مدیـر عامل باشـگاه نسـاجی 
در نامـه ای چنـد بنـده بـه فدراسـیون فوتبـال برخی از 
امتیازاتـی کـه ایـن تیـم در نیم فصـل دوم کسـب کرده 
بـود را مشـکوک دانسـت. او حتـی بـه عـدم حضـور 
چنـد بازیکـن تیـم ایرانجـوان در بـازی با مـس کرمان 
معتـرض شـده بـود هر چنـد ایـن بازیکنان مـی گفتند 
بـه دلیل مشـکالت مالـی ایرانجـوان تمرینـات این تیم 
را تحریـم کـرده اند و این مسـئله را حتـی در لیگ برتر 

و در تیـم پدیـده هـم شـاهد بودیم.
عملکـرد مشـکوک برخـی از بازیکنـان تیـم حریف در 
بـازی با مـس کرمان و هـم چنین مصاحبـه مدیر عامل 
اسـتقالل اهـواز کـه گفتـه بـود بازیکـن تیمـش پنالتی 
مشـکوک داده کمیتـه اخالق را وادار بـه پیگیری جدی 
این مسـئله کـرد اما آنطور کـه خبر رسـیده تبانی اثبات 
نشـده اسـت و خطـری تیم مـس کرمـان را تهدید نمی 
کنـد. به هـر صـورت امیدواریم ایـن پرونده سـر انجام 
مشـخص و روشـنی داشته باشـد و اثری از ماست مالی 
در ایـن پرونـده نبینیم. یا نسـاجی تهمـت زده و یا مس 
کرمـان تبانـی کـرده اسـت. در هـر دو صـورت یکی از 
طرفیـن بایـد با برخـورد قاطع مواجه شـود. گناه تهمت 

کمتر از تبانی نیسـت!«
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مدیــر کل ورزش و جوانــان کرمــان بــا تکذیــب 
درب  پشــت  در  ورزشــکاران  مانــدن  موضــوع 
هیچ وجــه  بــه  موضــوع  ایــن  گفــت:  اتاقــش 
ــاق  ــت درب ات ــکاری پش ــدارد و ورزش ــت ن صح

ــت . ــده اس ــن نمان م
ــده  ــد نماین ــان بازدی ــا در جری ــود محمودی نی محم
مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســالمی 
کرمــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  اداره  از 
ــگاه  ــتم و جای ــم هس ــک معل ــن ی ــرد: م ــح ک تصری
معلمــی ام را بــا مقــام و عنــوان دیگــری داد و 
ــک  ــور ی ــه حض ــاره ب ــا اش ــم . وی ب ــتد نمی کن س
ــی  ــت:  از زمان ــتان گف ــاله اش در رأس ورزش اس س
ــالش  ــم ، ت ــتان را پذیرفت ــئولیت ورزش اس ــه مس ک
ــا اتحــاد و صمیمیــت در  کــردم تــا جامعــه ورزش  ب
ــی ورزش  ــال و تعال ــال اعت ــه دنب ــر ب ــار یکدیگ کن

ــند . ــتان باش اس
ــان  ــرد: ورزش و جوان ــان ک ــا خاطر نش محمودی نی
حــوزه گســترده ای اســت و مــا بایــد در ایــن حــوزه 
پاســخگوی مطالبــات بــه حــق اهالــی ورزش و 
جامعــه جــوان باشــیم ، هــر چنــد طــی ایــن مــدت 
تمــام تــالش و هــم و غــم مــن و ســایر همکارانــم 
ــا  ــات و دغدغه ه ــن مطالب ــام  ای ــه تم ــخگویی ب پاس
اســتان  جوانــان  و  ورزش  اســت.مدیر کل  بــوده 
کرمــان بیــان کــرد: هرگــز بــه دنبــال رســیدن 
بــه کرســی ریاســت در ورزش اســتان نبــودم و 
ــن  ــر ای ــی ب ــم گواه ــان ه ــتاندار کرم ــای اس گفته ه
ســخن مــن اســت، از زمانــی کــه بــه عنــوان مســئول 
ــرده ام  ــم را آغــاز ک ــان فعالیت ورزش در اســتان کرم
ــه هــدف و آینــده  ــا برنامه ریــزی و نــگاه متکــی ب ب
جلــو رفتــه ام. وی در پاســخ بــه انتقــادی در مــورد 
ــای  ــراد بازنشســته در برخــی هیئت ه ــتفاده از اف اس

ــن موضــوع یکــی  ــرد: ای ــار ک ورزشــی اســتان اظه
اســت،  ورزش  وزارت  کاری  سیاســت های  از 
وزارت ورزش اعتقــاد دارد برخــی افــراد ســوابق و 
ــذاری  ــد تاثیر گ ــد و می توانن ــی دارن ــات خوب تجربی
خــود را  حتــی در جایــگاه بازنشســته در ورزش 
نشــان دهنــد. وی خاطرنشــان کــرد: امــا در صــورت 
ارائــه طرحــی مبتنــی بــر قانــون اگــر ایــن موضــوع 
ــد  ــز خــود را مقی ــا نی ــون رد شــود ، م از ســوی قان

ــم. ــون می دانی ــرای قان ــه اج ب
محمودی نیــا در مــورد تغییــرات صــورت گرفتــه در 
ــان گفــت: از ســال  هیئت هــای ورزشــی اســتان کرم
ــی  ــت ورزش ــدود  17 هیئ ــال ح ــه ح ــا ب ــته ت گذش
کرده انــد،  مشــاهده  خــود  رأس  در  را  تغییراتــی 
هــدف مــا از ایــن تغییــرات اصــالح رویــه و بهبــود 

ــوده اســت . ــت ب وضعی
وی افــزود: انتقــادات را در مــورد نامشــخص بــودن 
ــا  ــم، م ــتی می پذیری ــت کش ــت هیئ ــت مدیری وضعی
ــراد  ــه اف ــت ب ــن هیئ ــت ای ــپردن مدیری ــه س در زمین
بــا چنــد گزینــه صحبــت کرده ایــم و اخیــرا بــا 
کــه  هرچنــد  رســیده ایم،  توافقاتــی  بــه  فــردی 
ــر  ــئولیت ناص ــا  مس ــز ب ــون نی ــتی هم اکن ــت  کش هیئ
گل محمــدی اداره می شــود و برنامه هــای خوبــی 
ــژه در  ــورت وی ــه ص ــش ب ــط وی و همکاران توس
ــتان  ــی اس ــی و قهرمان ــعه ورزش همگان ــرح توس ط

ــده اســت. ــرا ش اج
ــا رد  ــان ب ــتان کرم ــان اس ــر کل ورزش و جوان مدی
برخــی صحبت هــا مبنــی بــر اســتفاده از افــراد 
سیاســی در  راس هیئت هــای ورزشــی گفــت: دیــدگاه 
مــن اســتفاده از افــراد دلســوز، مســئولیت پذیر و 
توانمنــد اســت، افــرادی بــه واســطه روابــط سیاســی 
ــه برخــی هیئت هــای ورزشــی  ــال رســیدن ب ــه دنب ب

ــا ایــن موضــوع مخالفــت کــردم. بودنــد ، امــا مــن ب
محمودی نیــا در ادامــه بــه افــت جایــگاه ورزش 
ــزود:  ــرد و اف ــان ک ــور اذع ــطح کش ــان در س کرم
ورزش کرمــان در چنــد ســال اخیــر بــا افــت و 
خیز هــای زیــادی روبــه رو شــده و بــه دلیــل کمبــود 

ــی  ــای صنعت ــیاری از بنگاه ه ــارات بس ــع و اعتب مناب
ورزش  از  حمایــت  از  دســت  مــا  اقتصــادی  و 

ند . برداشــته ا
وی بیــان کــرد: در چنــد مــاه پایانــی ســال 93 
تیم هــای فوتســال، هندبــال و کبــدی بانــوان کرمــان 

توانســتند بــا درخشــش در لیگ هــای دســته اول 
ــن  ــد و ای ــدا کنن ــر راه پی ــای برت ــه لیگ ه ــوان ب بان
توانمنــدی ورزشــکاران  بیانگــر  موضــوع خــود 

ــت . ــی اس کرمان
مدیــر کل ورزش و جوانــان کرمــان همچنیــن بــا 
ــت  ــکاران در پش ــدن ورزش ــوع مان ــب موض تکذی
ــه  ــه هیچ وج ــوع ب ــن موض ــت: ای ــش گف درب اتاق
ــاق  ــت درب ات ــکاری پش ــدارد و ورزش ــت ن صح

ــت . ــده اس ــن نمان م
ــره باشــگاه فرهنگــی  ــت مدی ــت هیئ ــه عضوی وی ک
ورزشــی صنعــت مــس را بــر عهــده دار د در مــورد 
ــت:  ــگاه گف ــن باش ــون ای ــات پیرام ــائل و اتفاق مس
ــی و  ــال تبان ــه دنب ــه ب ــه هیچ وج ــس ب ــگاه م باش

ــت. ــوده اس ــال نب ــی در فوتب ــائل غیر فن مس
ــگاه  ــل باش ــرد: مدیر عام ــان ک ــا خاطرنش محمودی نی
از اهالــی موجــه و تحصیل کــرده دانشــگاهی اســت، 
ــی  ــانه مل ــون رس ــتفاده از تریب ــا اس ــراد ب ــی اف برخ
تــالش زیــادی بــه خــرج دادنــد تــا مــس را تخریــب 
کننــد ، در همیــن راســتا حقانیــت تیم مس و مســئوالن 
ــیان،  ــا کفاش ــه ای ب ــت های جداگان ــگاه در نشس باش
ــیده  ــات رس ــه اثب ــد زاده ب ــنی خو و محم ــاج، حس ت
اســت . وی تصریــح کــرد: مــس در ایــن قصــه اســیر 
ــس  ــگاه م ــز باش ــده و هرگ ــرداری ش ــک کالهب ی
ــوده  ــل نب ــن قبی ــائلی از ای ــی و مس ــال تبان ــه دنب ب
ــان  ــتان کرم ــان اس ــر کل ورزش و جوان ــت . مدی اس
بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه تــوان و تکیــه دســتگاه 
ورزش اســتان در چنــد مــاه اخیــر بــر اجــرای 
ــی  ــعه ورزش قهرمان ــرح توس ــح ط ــب و صحی مناس
و همگانــی اســتان بــوده اســت ، اظهــار کــرد: برخــی 
ــل و  ــا تعام ــد ب ــا بای ــرم ، ام ــف را می پذی ــاط ضع نق
ارتبــاط دوســویه بــه دنبــال حــل مشــکالت و نقــاط 
ــن  ــه تدوی ــاره ب ــا اش ــیم.محمودی نیا ب ــف باش ضع
طــرح ساختار ســازی و ارزش گــذاری هیئت هــای 
ورزشــی گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح دیگــر 
هیئت هــای ورزشــی کــم کار و بــدون برنامــه از 
حاشــیه امنیــت حضــور چهــار ســاله در هیئت هــای 
ــور  ــدی ام ــراد توانمن ــوند و اف ــی دور می ش ورزش
ــر عهــده خواهنــد گرفــت. هیئت هــای ورزشــی را ب

محمود محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان :

هیچ ورزشکاری پشت درب اتاق من نمی ماند 

ــون اگــر حضــور  ــر قان ــی ب ــه طرحــی مبتن در صــورت ارائ
ــون رد  ــوی قان ــا از س ــته ها در راس هیات ه ــی بازنشس بعض
شــود ، مــا نیــز خــود را مقیــد بــه اجــرای قانــون می دانیــم.

کامبیز صنعتی عضو هیئت رئیسه
 فدراسیون بولینگ و بیلیارد:

کسب 2 عنوان قهرمانی آسیا 
بیانگر مدیریت هدفمند 
فدراسیون بیلیارد است

ــارد  ــگ و بیلی ــیون بولین ــه فدراس ــت رئیس ــی هیئ ــو کرمان عض
گفــت: 2 عنــوان قهرمانــی بیلیــاردی در آســیا بیانگــر هدفمنــد 
ــارد  ــگ و بیلی ــیون بولین ــای فدراس ــاختار و برنامه ه ــودن س ب

کشــور اســت. بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از کرمــان، عضــو 
ــاط  ــور در ارتب ــارد کش ــگ و بیلی ــیون بولین ــه فدراس ــت رئیس هیئ

ــرح  ــی را مط ــیون صحبت های ــن فدراس ــات ای ــا و اقدام ــا برنامه ه ب
ــگ و  ــت بولین ــرد هیئ ــریح عملک ــن تش ــی ضم ــز صنعت ــرد. کامبی ک
ــار  ــیون در چه ــرد فدراس ــل عملک ــه تحلی ــان ب ــتان کرم ــارد اس بیلی

ــت. ــته پرداخ ــال گذش س

• از هیئــت بولینــگ و بیلیــارد اســتان کرمــان صحبت 
ــت  ــن هیئ ــه ای ــی ک ــتین روزهای ــد و از نخس کنی

ــل شــما شــد؟  تحوی
ــان  ــتان کرم ــارد اس ــتی بیلی ــنهاد سرپرس ــه پیش روزی ک
بــه بنــده شــد، ایــن اســتان کمتــر از 10 باشــگاه فعــال و 
چهــار نیــروی متخصــص شــامل داور و مربــی بولینــگ و 
بیلیــارد داشــت. اهدافــی را بــرای حرکــت و دســتیابی بــه 
آن تعریــف کردیــم از جملــه داشــتن کمیته هــای آمــوزش 
ــن  ــی از اصلی تری ــه یک ــتان ک ــد در اس و داوری قدرتمن
اهــداف هیئــت بــود و معتقــد بودیــم که ریشــه پیشــرفت 
در گســتردگی آمــوزش و تعــدد نیروهــای متخصــص در 

هــر مجموعــه ای اســت.
ــالش  ــدف ت ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــل و ب ــن دلی ــه همی ب
ــارم  ــه در کن ــه برادران ــانی ک ــراه کس ــه هم ــم و ب کردی
ایســتادند، اهــداف مدنظــر بــرای توســعه و پیشــرفت ایــن 

ــق شــد. رشــته محق
•  امــروز ایــن هیئــت در چــه جایگاهــی قــرار گرفتــه 

؟ ست ا
ــته ایم  ــا توانس ــال م ــت س ــت هش ــس از گذش ــروز پ ام
ــک  ــی، ی ــی مل ــی، 46 مرب ــیایی، 66 داور مل 11 داور آس
داور جهانــی، یــک مربــی جهانــی و ســه مــدرس رســمی 
فدراســیون را از کرمــان در ســطوح مختلــف ایــن رشــته 
داشــته باشــیم. همچنیــن عضویــت یکــی از مربیــان 
اســتان کرمــان در کمیتــه آمــوزش فدراســیون، عضویــت 
ــور  ــیون و حض ــه داوری فدراس ــی از داوران در کمیت یک
ــرگان  ــان خب ــتان در می ــارد اس ــت بیلی ــکاران پاک ورزش
ــه همــراه حضــور یــک بازیکــن در جمــع  ایــن رشــته ب
بازیکنــان برتــر اســنوکر کشــور در چنــد ســال متوالــی از 

ــان اســت. دیگــر افتخــارات هیئــت اســتان کرم

کســب  بــه  بیــن  ایــن  در 
ــر17  ــام ســوم مســابقات زی مق

بســیاری  و  اســنوکر  ســال 
افتخــارات دیگــر کــه بــه همــت 
ــت  ــن هیئ ورزشــکاران عضــو ای
در جایگاه هــای مختلــف اعــم 
از بازیکنــان، مربــی، داور کســب 
شــده، می تــوان اشــاره کــرد.

هیئــت  امــروز  بگویــم  بایــد 
ــگاه واالی  ــان در جای ــتان کرم اس
ــان  ــف کارشناس ــه تعری ــود ب خ
ایــن  و  اســت  گرفتــه  قــرار 
ورزش نقطــه اتکای فدراســیون و 
در تعبیــر درســت بــازوی مطمئــن 
فدراســیون بــرای پیشــبرد اهداف 
بلندمــدت ریاســت فدراســیون در 

ــت. ــوده اس ــرایطی ب ــر ش ه
ــیدامین رضا  ــکر از س ــا تش ب
اســبق  رئیــس  مهدویــان 
ــارد  ــگ و بیلی ــت بولین ن هیئ ســتا ا

ــد از کســانی  کرمــان و سپاســگزاری از زحمــات وی بای
ــا  ــاور م ــل همــراه و ی ــن ســال قب ــه از چندی ــه برادران ک

کنــم. سپاســگزاری  بوده انــد، 
ــد  ــق نمی ش ــتان محق ــت اس ــرفت های هیئ ــق پیش به ح
اگــر حســین عبداللهــی، منصــور مقــدم و مهــرزاد کمالیان 
نبودنــد و بــا افتخــار بیلیــارد اســتان کرمــان را بــه نســل 
ــه ه  ــم ک ــل می دهی ــزه ای تحوی ــا و با انگی ــوان و پوی ج

ــه افتخــار هســتند. ــک در جایگاه هــای خــود مای ی
ــتان  ــارد اس ــش رو ورزش بیلی ــال های پی ــدوارم در س امی

ــارد  ــتر بیلی ــین و بس ــه پیش ــر تجرب ــه ب ــا تکی ــان ب کرم
ــل شــود. ــان شــکوفاتر از قب کرم

ــوان عضــو هیئــت رئیســه فدراســیون  ــه عن •   ب
ــان  ــیا و جه ــارد را در آس ــگاه ورزش بیلی جای

چگونــه می بینیــد؟
بیلیــارد ایــران در پهنــه قــاره کهــن از 
برخــوردار  برتــر  جایگاهــی 
اســت، کســب عنــوان قهرمانی 
ــیایی 2015  ــابقات آس در مس
اســنوکر  رشــته های  در 
حضــور  شــش توپ،  و 
بازیکنــان  از  نفــر  دو 
ــابقات  ــی در مس ــم مل تی
قهرمانــی اســنوکر جهانی، 
کســب دو عنــوان قهرمانی 
جهانــی و حضــور یــک 
نفــر از بازیکنــان در مســابقات 
ــای جایــگاه  حرفــه ای جهــان گوی
ــیا و  ــران در آس ــارد ای ورزش بیلی

جهــان دارد.
کالن  سیاســت های  در     •
و  اســتعدادیابی  هیئــت، 
ــف  ــم تعری ــروری ه قهرمان پ

شــده اســت؟
سیاســت های  در  بگویــم  بایــد 
و  اســتعدادیابی  هیئــت  کالن 
قهرمان پــروری از جایــگاه مهمــی 
ــتان  ــت اس ــت، هیئ ــوردار اس برخ
بــرای  برنامه هایــی  کرمــان 
برگــزاری مســابقات در رده جوانان 
طراحــی  هرســاله  نوجوانــان  و 

. می کنــد
در  کرمــان  اســتان  باشــگاه های 
بیــن ورزشــکاران خــود پیوســته 
تکنیکــی  ارتقــای  دوره هــای 
را  خــود  نوجــوان  ورزشــکاران 
برگــزار می کنــد، هیئــت برنامــه 
ــرای فعــال کــردن بخــش  ــی ب مدون
در  اســتان  اســتعدادهای  و  بانــوان 
ــک  ــده ای نزدی ــه در آین ــر دارد ک نظ

می شــود. عملیاتــی 
هیئــت  اتفــاق  بهتریــن     •
ــدای  ــاه ابت ــه م ــارد در س بیلی

ســال چــه بــوده اســت؟
ــابقات  ــان در مس ــتان کرم ــت اس ــه هیئ ــور مقتدران حض
عنــوان  کســب  مختلــف،  جایگاه هــای  در  آســیایی 
ســرداوری مســابقات آســیایی توســط داوران کرمــان 
مهــرزاد کمالیــان و منصــور مقــدم و حضــور شــش داور 
کرمانــی در ایــن مســابقات از اتفاقــات ارزشــمند هیئــت 
ــن  ــن بی ــت. در ای ــوده اس ــال ب ــدای س ــاه ابت ــه م در س
ــر  ــی را مدنظ ــم برنامه های ــال ه ــاه دوم س ــه م ــا در س م
ــر از داوران  ــه نف ــور س ــلم ترین آن حض ــا مس ــم، ام داری

بین المللــی در مســابقات جهانــی پاکســتان و اعــزام ســه 
ــابقات  ــتان در مس ــی اس ــر داوران بین الملل ــر از دیگ نف
ــزاری  ــی و برگ ــی، طراح ــال رومان ــر 21 س ــی زی جهان
ــابقات آزاد  ــی مس ــور و طراح ــی کش ــابقات قهرمان مس
ــداف و  ــن اه ــق ای ــدوارم در تحق ــت و امی ــوری اس کش

ــیم. ــق باش ــا موف برنامه ه
ــور  ــال کش ــای فع ــی از هیئت ه ــوان یک ــه عن • ب
ــد؟  ــه عملکــرد فدراســیون می دهی چــه نمــره ای را ب
ــه  ــیون ک ــی فدراس ــران قبل ــه مدی ــرام ب ــن احت ضم
ــا ســه نفــر از آنهــا را داشــته ام،  افتخــار همــکاری ب
امــا بایــد بگویــم آن چــه مســلم اســت، اســکندری 
از قهرمانــان بــه نــام ورزش هــای رزمــی و از مدیــران 
موفــق پیــش از ورود بــه مجموعــه فدراســیون بــوده 

اســت.
بــه عقیــده مــن اگــر شــما وقتــی می خواهیــد در عرصــه 
ــه و تخصــص  ــق باشــید، دو عنصــر تجرب مدیریــت موف
ــن دو  ــی ای ــد راهگشــای مشــکالت باشــد و وقت می توان
در کنــار هــم باشــند، مجموعــه تحــت مدیریــت مســیری 

ــد. ــی می کن ــد را ط روبه رش
مدیریــت  دوران  در  رنگارنــگ  مــدال   51 کســب 
ــب  ــیایی، کس ــی و آس ــای جهان ــکندری در صحنه ه اس
ســهمیه در جایــگاه بــزرگان ورزش بیلیــارد جهــان، 
کرســی نایــب رئیــس کنفدراســیون ورزش هــای بیلیاردی 
آســیا، کســب دو مــدال قهرمان جهــان در رده بزرگســاالن 
ــارات،  ــان در ام ــال جه ــر 21 س ــی زی ــد و قهرمان در هن
ــه دوم  ــارد و کســب رتب ارتقــای جایــگاه فدراســیون بیلی
در رده بنــدی فدراســیون های زیرمجموعــه وزارت ورزش 
فدراســیون های  لیســت  در  قرارگرفتــن  و  و جوانــان 
مــدال آور، همگــی نشــان از مدیریــت ایــده آل فدراســیون 

اســت.
کســب  جهانــی،  صحنه هــای  در  حضــور  روزگاری 
برگــزاری  رســمی،  اعزام هــای  آســیایی،  افتخــارات 
ــن و مشــخص کشــوری، آمــوزش فعــال  مســابقات روتی
و... تنهــا در رؤیــای فعاالن این ورزش در کشــور محســوب 
می شــد، امــا امــروزه کســب مدال هــا و افتخــارات جهانــی 
و آســیایی کمتریــن توقــع دســت اندرکاران ایــن رشــته در 
کشــور اســت و بــا انــدک نامــرادی در کســب نتیجه، ســیل 
ــدون در نظــر  ــه ســوی مجموعــه فدراســیون ب انتقادهــا ب

ــود. ــه می ش ــین روان ــرفت های پیش ــن پیش گرفت
امــروزه کمیتــه آمــوزش فدراســیون بــا مدیریتــی صحیــح، 
مربیــان و مدرســان و داورانــی کارکشــته و مــورد اعتمــاد 
کشــور و آســیا را داراســت و بــه همــت کمیتــه آمــوزش 
ــای  ــه واحده ــارد ب ــرای ورود بیلی ــای الزم ب هماهنگی ه
دانشــگاهی انجــام شــده اســت. کمیتــه داوری فدراســیون 
ــیا و  ــه اول آس ــته رتب ــک رش ــیایی در ی ــا 49 داور آس ب
ــن  ــیایی از تأثیرگذارتری ــا 35 داور آس ــر ب ــته دیگ در رش
کمیته هــای داوری آســیا محســوب می شــود و کمیتــه 
مســابقات بــا برگــزاری منظــم و متعــدد رنکینگ هــا 
ــت و  ــرای رقاب ــا را ب ــن فض ــی بهتری ــابقات داخل و مس
ــه  ــد. کمیت ــا می کن پیشــرفت ورزشــکاران ایــن رشــته مهی
ــای  ــن کمیته ه ــزو فعال تری ــروزه ج ــی ام ــط بین الملل رواب
ــام  ــداوم تم ــای م ــا پیگیری ه ــه ب ــت ک ــیون اس فدراس

رویدادهــای ایــن رشــته ورزشــی را در دنیــا رصــد کــرده و 
شــرایط حضــور نماینــدگان ایــران را تحــت عناویــن داور، 
ــای  ــی و بازیکــن فراهــم مــی آورد و همــه اینهــا گوی مرب
ــه ای  ــای زیرمجموع ــه و تالش ه ــر مجموع ــت مدی درای

ــت. ــی و پویاس تخصص
ــد روز  ــا، چن ــن گفته ه ــه ای ــه هم ــرام ب ــا احت •  ب
قبــل یکــی از رؤســای هیئت هــای بیلیــارد انتقــادات 
زیــادی بــه عملکــرد فدراســیون مطــرح کــرد بــود؟

ــی  ــر از گاه ــواده ه ــر خان ــت در ه ــلم اس ــه مس آن چ
ــن  ــد و ای ــود می آی ــه  وج ــا ب ــن اعض ــوء تفاهماتی بی س
ــق  ــالع  دقی ــدم اط ــت، ع ــل اس ــه دو دلی ــم ب ــکل ه مش
ــراد در جایگاه هــای مختلــف از واقعیت هــای موجــود  اف
و مســائل و جایگاهــی کــه افــراد از آن زاویــه بــه عملکرد 
ــان  ــک از زحمتکش ــای چاب ــد. آق ــگاه می کنن ــران ن دیگ
ــا دارد در  ــت و ج ــتان اس ــتان خوزس ــته در اس ــن رش ای
ــه  ــدی ک ــژن امج ــکار بی ــل ان ــات غیرقاب ــا از زحم اینج
ــان و مدرســان مطــرح کشــور اســت و جمشــید  از مربی
کمیلــی زاده کــه بی شــک از خدمتگــزاران ورزش بیلیــارد 
ــرد. ــاد ک ــی ی ــه نیک ــوند ب ــه محســوب می ش در آن خط
ــا برگــزاری جلســات  ــواده ب ــع ســوء تفاهمات در خان رف
ــر  ــد ب ــران ارش ــا مدی ــتقیم ب ــت مس ــوری و صحب حض
ــت، کاری  ــی اس ــه وی مدع ــتنداتی ک ــام مس ــاس تم اس
ــیدگی  ــرای رس ــی ب ــا وقت ــت. ام ــمی اس ــه و رس عاقالن
ــا  ــتان ب ــراودات آن اس ــتان و م ــی در اس ــور هیئت ــه ام ب
فدراســیون و بررســی روابــط  فی مابیــن، ریاســت هیئــت 
نیــاز بــه ورود وزیــر ورزش و معاونــان آن را طلــب 
می کنــد، بــه نوعــی نشــان از عــدم اطــالع صحیــح 
از روال امــور اداری دارد.  در جایــی از ایــن مصاحبــه 
خوانــدم کــه فدراســیون متهــم بــه دفــع کــردن افــراد شــده 
بــود، کاش دوســت عزیــز مــا به ماننــد ســایر همکارانشــان 
دعــوت فدراســیون را بــرای حضــور در مســابقات آســیایی 
ــا ببینــد مجموعــه ای حــدود 100 نفــر  اجابــت می کــرد ت
از برگزیــدگان ایــن ورزش در کشــور بــه دلیــل بضاعــت 
انــدک فدراســیون بــدون توجــه به جایــگاه رســمی خود و 
اطــالع از اهمیــت برگــزاری ایــن مســابقات دوش به دوش 
هــم و بــا کمتریــن امکانــات و کمتریــن توقعــات بــا هزینه 
شــخصی بــه محــل مســابقات آمــده، بی آنکــه صحبــت از 
دفــع افــراد باشــد. در جایــی از ایــن مصاحبــه آمــده اســت، 
ورزش اســنوکر کشــور وامــدار حضــور ورزشــکاران 
خوزســتانی اســت، آن چــه بنــده در خاطــر خــود بــه یــاد 
آوردم، چنــد ســالی اســت کــه بهتریــن مربیــان دنیــا نظیــر 
ــاری از هندوســتان، پی چــی  ــد رو از انگلســتان، کوت دیوی
نــوالن از ایرلنــد و نیــک بــارو از انگلســتان، در کنــار مربــی 
تیــم ملــی کامــران شــهال بــرای آمــوزش و پــرورش نســل 
قهرمانــان فعلــی ایــران بــا هزینــه فدراســیون بــا نوجوانــان 
و جوانــان ایــن مــرز و بــوم بــه ویــژه قهرمانــان خوزســتان 
دوره هــای آموزشــی و کارگاه هــای متفاوتــی داشــتند. پــس 
امــروزه ســهم خواهی قائــم بــه شــخص از موفقیتــی 
کــه محصــول حرکــت دســته جمعی تمــام نیروهــای 
فدراســیون، مربیــان اســتان ها و مدیریــت فدراســیون بــوده 
و قطعــا بــا هزینــه بیت المــال صــورت گرفتــه، گواهــی بــر 

ــت.منبع/فارس ــت اس سوء برداش
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هفته نامه فرهنگی ، ورزشی 

و معلومات عمومی
رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار مسئوالن و 

کارگزاران نظام:

همه مسئوالن ایران به دنبال توافق خوب، منصفانه و عزتمندانه 

هستند/ تیم مذاکره کننده ایران امین، غیور، شجاع و متدین 

هستند/ تحریم های اقتصادی، مالی و بانکی باید فوراً هنگام 

امضای موافقتنامه لغو شود/ لغو تحریم ها نباید به اجرای تعهدات 

ایران منوط شود.

شــهرداري کرمــان در نظــر دارد اجــرای پــروژه حفــر چــاه جذبــی در معابــر و پارکهــای ســطح شــهر را بــا 

مبلــغ کل بــرآورد اولیــه  -/880/000/000 ريــال بــر اســاس مشــخصات منــدرج در اســناد مناقصــه از طريــق 

برگــزاری مناقصــه عمومــي بــه پیمانــكاران واجــد شــرايط واگــذار نمايــد. لــذا از کلیــه پیمانــكاران حقوقــی 

ــا موضــوع مناقصــه از  و حقیقــی دارای کارت پیمانــكاری و يــا گواهینامــه تايیــد صالحیــت الزم و مرتبــط ب

معاونــت برنامــه ريــزی و نظــارت راهبــردی رياســت جمهــوری يــا دفتــر فنــی اســتانداری دعــوت بعمــل مي 

آيــد )اشــخاص حقوقــی بــا معرفــی کتبــی نماينــده خــود ( بــرای خريــد اســناد مناقصــه از تاريــخ 94/3/30 

لغايــت 94/4/13 و جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا تاريــخ 94/4/18 بــه مديريــت امــور قراردادهای شــهرداری 

مرکــز  بــه آدرس کرمــان ، خیابــان ســپه مراجعــه نماينــد. در ضمــن شــهرداری در رد يــا قبــول پیشــنهادات 

مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بايــد مبلــغ -/44/000/000 ريــال بــه عنــوان ضمانــت شــرکت در مناقصــه 

بــه يكــی از صورتهــای ضمانــت نامــه بانكــی و يــا وجــه نقد واريــزی بــه شــماره حســاب جــام 6155782610 

بــه نــام حســاب ســپرده شــهرداری کرمــان ، بــه همــراه ســاير مــدارک تحويــل نماينــد بازگشــايي پــاکات 

در تاريــخ 94/4/20 انجــام مــی شــود و در صورتیكــه برنــدگان مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود 

ضمانــت نامــه آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد. بديهــي اســت کــه هزينــه چــاپ 

آگهــي بعهــده برنــده مناقصــه میباشــد و ســاير اطالعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت. 

آگهی مناقصه عمومی

صصی بدنسازی
سالن تخ

زش ر و نه  خا
با مربیگری محسن باقریان

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی

جهت آقايان و خانم ها

ساعت پذيرش خانم ها 9 الی 13

ساعت پذيرش آقايان : 1 الی 11 شب

آدرس:

خیابان اقبال)نامجو(، نبش کوچه شماره یک، مجتمع تجاری اقبال            تلفن: 32435690

استاندار کرمان: 

طرح توسعه زمینه ساز 

رشد و پیشرفت 

ورزش است

8 صفحه - قیمت 500 تومان  
سال دهم -شماره 317- شنبه  6 تیرماه 94

حاج جعفری رئیس هیئت فوتبال استان: 

امیدوارم خالء حضور تیم لیگ برتری 

برطرف شود

حضور بازنشسته ها در راس هیات ها 

 تهدید یا فرصت 

کامبیز صنعتی:

کسب 2 عنوان قهرمانی 

آسیا بیانگر مديريت 

هدفمند فدراسیون 

بیلیارد است

شهردار کرمان:

150 هكتار از بافت 

تاريخی کف سازی و 

بدنه سازی می شود

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

3

6

8

7

5

صفحه
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1394 تیرمــاه   6 شــنبه   -317 شــماره   - دهــم  ســال 

ــان  ــرکل ورزش وجوان ــری- مدی ــد عام وحی
درهمایــش یــک روزه فوتبــال و فوتســال 
ــه  ــتیم ک ــون در دوره ای هس ــا اکن ــت: م گف
ــده  ــل ش ــم تبدی ــکل مدرنیس ــه ش ورزش ب
ــته  ــتقالل رش ــث اس ــر باع ــن تغیی ــت و ای اس
هــای ورزشــی بــه ویــژه رشــته مهیــج فوتبــال 

ــت. ــده اس ش
ــه  ــه ب ــا اینک ــال ب ــه داد:ورزش فوتب وی ادام
ــه  ــا رابط ــت ام ــی اس ــته ورزش ــک رش ظاهری
ــت،علم  ــا اقتصاد،سیاس ــی ب ــگ ونزدیک تنگاتن

ــکی و...دارد. پزش
فوتبــال  ورزش  گفــت:  نیــا  محمــودی 
دارد. درجامعــه  بســیاری  کارکردهــای 

وی بــه هیجانــات ورزش اشــاره و افــزود 
: اوج هیجانــات وتنــش هــای حاکــی در 

فوتبــال وحاشــیه هایــی کــه درون ایــن ورزش 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــی اس ــرار داد از عوامل ق

ــد. ــه کن ــوان را تخلی ــک ج ــات ی هیجان
ــش  ــی وتن ــن حواش ــه داد: ازدل همی وی ادام
هــای درون فوتبــال سیاســت بــه عرصــه 

ــد. ــی کن ــدا م ــال ورود پی ورزش فوتب
ــی در ورزش اشــاره  ــه همدل ــا ب محمــودی نی
و افــزود: دربحــث وفــاق ملــی نیزبایــد تمــام 
ــه  ــا ب ــم ت ســعی وتــالش خــود را انجــام دهی
ــم  ــی وه ــک همدل ــن ی ــکل ممک ــن ش بهتری
اندیشــی بیــن ملــت در راســتای وحــدت ملــی 
ــرا وفــاق ملــی یــک اصــل  ــم ، زی ایجــاد کنی
ــکیل  ــی تش ــد و از ارکان اصل ــی باش ــم م مه

ــک ملــت اســتوار ومحکــم اســت. ی
اســتان کرمــان دربخــش  متذکرشــد:  وی 

فوتبــال بــا فــراز ونشــیب هــای زیــادی مواجه 
ــی  ــک دوره زمان ــد دری ــه بای ــت ک ــده اس ش

ــود. ــرف ش ــکالت برط ــن مش ــخص ای مش
: مــا  مدیــرکل ورزش و جوانــان گفــت 
ــرفت  ــرای پیش ــود ب ــای موج ــت ه بایدازظرفی
ــن  ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــال ب ورزش فوتب
ــم  ــه ه ــاز ب ــن امرنی ــه ای ــم ک ــتفاده کنی اس
افزایــی تــک تــک مســئولین در ورزش فوتبــال 

دارد.
وی در پایــان ضمــن تاکیــد دوبــاره بــه 
افــزود:  اتحــاد جامعــه ورزش  همدلــی و 
اطمینــان دارم کــه بــا همدلــی وهمراهــی 
جامعــه ورزش ، خانــواده فوتبــال و مــردم 
درعرصــه  چشــمگیری  پیشــرفت  کرمــان 

فوتبــال خواهیــم داشــت.

  رئیــس هیــات فوتبــال کرمــان گفــت: 
ــه مــس کرمــان انجــام  هجمه ســازی کــه علی
ــه  ــود کــه ب ــزرگ ب گرفــت یــک فرافکنــی ب
ــراد  ــی اف ــخصی برخ ــائل ش ــطه ی مس واس

ــت. ــورت گرف ص
ــال و  مــراد حــاج جعفــری در همایــش فوتب
فوتســال اســتان کرمــان در ســالن اجتماعــات 
بانــک تجــارت کرمــان افــزود: در ســالی کــه 
گذشــت در عرصــه فوتبــال و فوتســال و 
فوتبــال ســاحلی توفیقاتــی را کســب کردیــم.

وی گفــت: خــالء ای کــه در زمینــه حضــور 
ــر  ــگ برت ــان در لی ــتان کرم ــای اس ــم ه تی

ــود. ــرف ش ــال برط ــم امس ــم امیدواری داری
ــج  ــه پن ــاس برنام ــر اس ــرد: ب ــان ک وی بی
ــت  ــر آن اس ــال آخ ــال س ــه امس ــاله ک س
ــال و  ــته فوتب ــی را در رش ــتیم توفیقات توانس

ــم. ــت آوری ــال بدس فوتس

ــا  ــان ب ــتان کرم ــال اس ــات فوتب ــس هی ریی
ــال و  ــتعدادهای فوتب ــه اس ــه اینک ــاره ب اش
فوتســال اســتان مغفــول مانــده اســت گفــت: 
ــه  ــد ب ــان کجــا بای اســتعدادهای اســتان کرم

ــد. ــم بیاین چش
ــم  ــان ه ــی مربی ــه ذهن ــزود: دغدغ وی اف
ــگاه  ــرا جای ــد چ ــی گوین ــت و م ــن اس همی
ســکوی تیــم هــا بــرای مربیــان بومی نیســت.

حــاج جعفــری بیــان کــرد: از طریــق تفاهــم 
نامــه ای کــه بــا باشــگاه صنعــت مــس کرمان 
منعقــد شــد بــه نوعــی ایــن دغدغــه برطــرف 
و مقــرر شــد ایــن باشــگاه ورودی تیــم هــای 

فوتبــال اســتان را متقبــل شــود.
ــم  ــن تی ــه دیگــری بی ــم نام وی گفــت: تفاه
هــای ســرمایه گــذار بــا باشــگاه هــای اســتان 
شــکل گرفــت و مقــرر شــد بــه ازای متقبــل 
شــدن ورودی تیــم هــای اســتان آن تیــم مــی 

توانــد تــا پنــج بازیکــن بــه عنــوان اســتعداد 
در اختیــار خــود داشــته باشــد.

ــتان  ــال اس ــات فوتب ــه هی ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــات فوتب ــوان هی ــه عن ــه ب ــان همیش کرم
ــرد:  ــار ک ــت اظه ــده اس ــاب ش ــر انتخ برت
مــا ســال گذشــته جــام حذفــی را از دســت 
دادیــم و از لیــگ برتــر بــه لیــگ یــک ســقوط 
ــی  ــه صندل ــواداری ن ــچ ه ــی هی ــم ول کردی

ــعار داد. ــه ش ــت و ن شکس
رییــس هیــات فوتبــال اســتان کرمــان گفــت: 
ــه  ــت ب ــوادث دس ــری ح ــال یکس ــی امس ول
دســت هــم دادنــد تــا در بــازی بــا اســتقالل 
ــدادی از  ــواداران تع ــی از ه ــتان برخ خوزس
صندلــی هــا را بشــکنند و بنــر را آتــش بزنند.
ــن  ــد روی ای ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
موضــوع فرهنــگ ســازی کنیــم افــزود: یــک 
مجموعــه وقتــی موفــق مــی شــود کــه همــراه 

بــا تفکــرات ذهنــی خــود حرکــت کنــد.
ــووالن  ــی از مس ــت: برخ ــرادی گف ــاج م ح
ــی  ــاق م ــک ات ــا در ی ــتان ه ــی اس ورزش

ــد  ــی زنن ــا را م ــن حــرف ه نشــینند و بدتری
ــه  ــر نمــی شــود و خبرهــا ب ولــی کســی خب
بیــرون نمــی رود ولــی مــا برعکــس هســتیم.

وی بیــان کــرد: در بحــث توســعه مــا 
موفقیــت هــای پایــدار مــی خواهیــم و ایــن 
ــی  ــوارد جزی ــورده و آن م ــم خ ــون رق تاکن

ــد. ــد ش ــرف خواه ــاءاهلل برط ــم انش ه
ــت  ــره باشــگاه صنع ــات مدی ــزود: هی وی اف
ــه  ــا رایزنــی هــا ب مــس از نیــم فصــل دوم ب
دنبــال ایــن بودنــد کــه بتوانیــم از تمــام اهــرم 
هــای الزم بــرای نتیجــه گیــری اســتفاده کنیم.

ــن  ــدام ای ــن اق ــت: اولی ــری گف ــاج جعف ح
بــود کــه مربیــان و بازیکنــان جدیــد بــه تیــم 
اضافــه شــوند و الزمــه کار هــم همیــن بــود 
ــی  ــج خوب ــتیم نتای ــبختانه توانس ــه خوش ک
بگیریــم. وی تصریــح کــرد: در ادمــه اتفاقاتــی 
ــه  ــه مجموع ــه ای ب ــچ خدش ــه هی ــاد ک افت
ــره  ــات مدی ــل و هی باشــگاه مــس و مدیرعام
یــک  اتفاقــات  ایــن  و  نیســت  باشــگاه 

ــود. ــی ب فرافکن

ــر  ــی دبی ــم مرتضای ــری - ابراهی ــدی عام مه
ــکاری و  ــا هم ــت : ب ــتان گف ــنا اس ــات ش هی
حمایــت کاوه کریمــی سرپرســت هیــات شــنا 
ــازی و  ــاط ، نوس ــهید نش ــتخر ش ــتان اس اس

ــد. ــع ش ــکالت آن رف ــتر مش بیش

وی ادامــه داد : ورودی اســتخر شــهید نشــاط 
بــه طــور کامــل ســرامیک و ســقف مجموعــه 
و کلیــه ورودی هــا ومحوطــه دوش هــا و 
ــازی  ــتیک نوس ــا آذران پالس ــز ب ــن نی رختک

شــد.

ــع  ــب منب ــه نص ــتان ب ــنا اس ــات ش ــر هی دبی
فلــزی ایســتاده اشــاره و افــزود : بــرای تامیــن 
آب دوش هــا منبــع ۶ هــزار لیتــری در اســتخر 
نصــب شــد و بــا نصــب ایــن منبــع مشــکالت 

فشــار آب دوش هــا برطــرف شــد.

وی بــه تعمیــر و بازســازی موتورخانــه و 
سیســتم تصفیــه اشــاره و افــزود : نزدیــک بــه 
ــه  ــن مجموع ــازی ای ــان نوس ــون توم 4۰ میلی
ــم  ــترین رق ــه بیش ــته  ک ــر داش ــه در ب هزین
هزینــه بــرای نصــب مخــزن آب بــوده اســت.

ــی  ــدازی مکان ــازی و راه ان ــت : بازس وی گف
جهــت نصــب سشــوار و آینــه بــرای اســتفاده 
ــی  ــز از دیگــر اقدامات ــوز نی ــدگان شــنا آم کنن
بــوده کــه در ایــن جهــت انجــام گرفتــه اســت.

همایش یک روزه فوتبال و فوتسال برگزار شد 

نوسازی استخر شهید نشاط توسط هیات شنا  استان 

محمود محمودی نیا مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان :

با همدلی وهمراهی پیشرفت چشمگیری درعرصه فوتبال خواهیم داشت

مراد حاج جعفری رئیس هیات فوتبال استان: 

امیدوارم خالء حضور تیم لیگ برتری امسال برطرف شود
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