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سال پنجم  شماره 153  شنبه 11 اردیبهشت ماه 1400  ورزش و اجتامع2

ـــده  ـــاکری زنن ـــا و ش ـــم، منش ـــی ج ـــارس جنوب ـــر پ ـــر براب ـــر گل گه ـــر صف ـــروزی 3 ب ـــان پی در جری
ـــد. ـــیرجانی بودن ـــان س ـــی پوش ـــای اول و دوم آب گل ه

بـــه گـــزارش »ورزش ســـه«، یکـــی از 4 دیـــدار مرحلـــه یـــک هشـــتم نهایـــی جـــام حذفـــی در 
ورزشـــگاه قاســـم ســـلیمانی ســـیرجان برگـــزار شـــد و شـــاگردان امیرقلعـــه نویـــی بـــا ســـه گل 

گادویـــن منشـــا، یونـــس شـــاکری و پورعلـــی برنـــده مســـابقه لقـــب گرفتنـــد.
نکتـــه مهمـــی کـــه در ایـــن مســـابقه بـــرای گل گهـــر وجـــود داشـــت، گلزنـــی همزمـــان یونـــس 
ـــن دو  ـــود؛ ای ـــده ب ـــپری ش ـــادی از آن س ـــان زی ـــدت زم ـــه م ـــود ک ـــا ب ـــن منش ـــاکری و گادوی ش
ـــورت  ـــه ص ـــتند ب ـــه توانس ـــود ک ـــتم ب ـــگ بیس ـــابقات لی ـــه اول مس ـــه در هفت ـــن مرتب ـــن آخری بازیک
ـــاکری  ـــس ش ـــت یون ـــش از مصدومی ـــا پی ـــد و ت ـــی کنن ـــپاهان گلزن ـــر س ـــدار براب ـــان در دی همزم
ـــت شـــاکری  ـــس از مصدومی ـــی پ ـــا حت ـــی داشـــت. در آن روزه ـــی شـــرایط خوب ـــه نوی ـــم امیرقلع تی
ـــد  ـــم نیای ـــه چش ـــر ب ـــم گل گه ـــی در تی ـــدم گلزن ـــی ع ـــا خیل ـــد ت ـــبب ش ـــا س ـــش منش ـــم درخش ه
ـــه ای گل  ـــت، در بره ـــه داش ـــای اوج فاصل ـــم از روزه ـــاکری ه ـــرد و ش ـــت ک ـــا اف ـــی منش ـــی وقت ول

ـــد. ـــرو ش ـــختی روب ـــرایط س ـــا ش ـــر ب گه
بـــا ایـــن حـــال در هفتـــه هـــای اخیـــر اگرچـــه منشـــا نیمکـــت نشـــین شـــده، امـــا شـــاکری 
توانســـته نمایـــش هـــای قابـــل توجهـــی داشـــته باشـــد و ماننـــد هفتـــه هـــای ابتدایـــی نیـــم 
ـــدی  ـــره کلی ـــا شـــاکری مه ـــه ه ـــن هفت ـــود، ای ـــر دوش منشـــا ب ـــم ب ـــار تهاجمـــی تی ـــه ب فصـــل اول ک
ـــه  ـــد ک ـــی رون ـــه شـــمار م ـــگ بیســـتم ب ـــی در لی ـــا دو بازیکن ـــراه منشـــا تنه ـــه هم ـــر شـــده و ب گل گه

ـــد. ـــده ان ـــک ش ـــت تری ـــه ه ـــق ب موف
در ایـــن بـــازی در شـــرایطی کـــه مرتضـــی تبریـــزی خریـــد جدیـــد آبـــی پوشـــان بـــه دلیـــل 
ـــی  ـــه نوی ـــا امیرقلع ـــدت ه ـــس از م ـــت، پ ـــور نداش ـــی حض ـــب اصل ـــی در ترکی ـــکالت خانوادگ مش
ــتفاده کـــرد و در  ــاکری در خـــط هجومـــی تیمـــش در ترکیـــب 2-4-4 اسـ ــا و شـ از زوج منشـ
ادامـــه گلزنـــی ایـــن دو بازیکـــن کـــه بـــا یـــک پیـــروزی آســـان بـــرای گل گهـــر همـــراه شـــد، 
ـــتان  ـــوالد خوزس ـــل ف ـــی اش مقاب ـــط تهاجم ـــش خ ـــرای چین ـــی ب ـــه نوی ـــادالت امیرقلع ـــاید مع ش
را تغییـــر دهـــد و او در لیـــگ هـــم پـــس از مـــدت هـــا ایـــن دو بازیکـــن را کنـــار هـــم راهـــی 

میـــدان کنـــد.
ـــد و  ـــته ان ـــتم داش ـــگ بیس ـــر در لی ـــی گل گه ـــش هجوم ـــی در بخ ـــش مهم ـــاکری نق ـــا و ش منش
ـــن دو  ـــام ای ـــه ن ـــانده، 16 گل ب ـــر رس ـــه ثم ـــتم ب ـــه بیس ـــان هفت ـــم در پای ـــن تی ـــه ای ـــی ک از 24 گل

ـــاکری. ـــام ش ـــه ن ـــا و 6 گل ب ـــام منش ـــه ن ـــت؛ 10 گل ب ـــده اس ـــت ش ـــم ثب مهاج

تیـــم فوتبـــال مـــس نویـــن پـــس از هشـــت بـــازی متوالـــی کـــه طعـــم شکســـت را نچشـــیده 
ـــت  ـــکوک در رش ـــی مش ـــک پنالت ـــا ی ـــک ب ـــگ ی ـــای لی ـــت ه ـــود در رقاب ـــه خ ـــازی معوق ـــود، در ب ب

ـــد. ـــپیدرورد ش ـــم س ـــوب تی مغل
ــه  ــه هفتـ ــازی معوقـ ــگاه مـــس؛ تیـــم مـــس نویـــن در بـ ــزارش روابـــط عمومـــی باشـ ــه گـ بـ
ـــم  ـــی تی ـــین خان ـــرزاد حس ـــه ف ـــت ک ـــپیدرود رف ـــم س ـــاف تی ـــه مص ـــت ب ـــود در رش ـــم خ چهارده
خـــود را بـــا ترکیـــب حســـن رفیعـــی، احمـــد حیـــات منـــش، علـــی خلیلـــی، امیـــر حســـین 
طاهـــری، وحیـــد نعمتـــی، عـــارف زینلـــی، حســـین تهامـــی، امیـــر حســـین عســـگری، میـــالد 

پورصفشـــکن، امیـــن کاظمیـــان و مقـــداد اکبرخـــواه بـــه میـــدان فرســـتاد.
ــیار  ــه بسـ ــک صحنـ ــابقه یـ ــه داور مسـ ــی کـ ــه 20 رخ داد جایـ ــازی در دقیقـ ــم بـ ــاق مهـ اتفـ
مشـــکوک را بـــرای تیـــم میزبـــان پنالتـــی اعـــالم کـــرد تـــا ســـپیدرود بـــا اســـتفاده از همیـــن 

ــد. ــن کنـ ــس نویـ ــابقه را وارد دروازه مـ ــه گل اول مسـ ضربـ
ـــه  ـــار مهربانان ـــان رفت ـــا میزب ـــازی ب ـــن ب ـــه داور ای ـــد ک ـــخص ش ـــه اول مش ـــازی در نیم ـــه ب در ادام
ای دارد چراکـــه بـــه همـــان انـــدازه کـــه بـــرای گرفتـــن پنالتـــی بـــه ســـود ســـپیدرود اشـــتیاق 
داشـــت، بـــرای اعـــالم پنالتـــی بـــه ســـود مـــس در صحنـــه مشـــکوکی دیگـــر ســـخت گیـــری 

نشـــان داد تـــا صحنـــه خطـــا بـــرروی کاظمیـــان بـــه ســـود مـــس اعـــالم پنالتـــی نگـــردد.
ـــرای  ـــش ب ـــی من ـــین صالح ـــر حس ـــادری و امی ـــا ق ـــف آن علیرض ـــق مختل ـــه دوم و در دقای در نیم

ـــد. ـــدان آمدن ـــه می ـــن ب ـــس نوی م
ـــه  ـــا خدش ـــود را ب ـــری خ ـــت ناپذی ـــد شکس ـــت رون ـــت نداش ـــال دوس ـــه اص ـــن ک ـــس نوی ـــم م تی
مواجـــه ببینـــد در 45 دقیقـــه دوم بـــه شـــدت بـــرروی دروازه میزبـــان فشـــار وارد کـــرد امـــا در 
ـــت  ـــازی داش ـــن ب ـــاز ای ـــه امتی ـــه س ـــاز ب ـــران نی ـــروج از بح ـــرای خ ـــه ب ـــز ک ـــپیدرود نی ـــل س مقاب
بـــا رفتـــن بـــه الک دفاعـــی بـــرای حفـــظ گل برتـــری خـــود تمـــام تالشـــش را بـــه کار بســـته 

ـــود. ب
ـــن  ـــت ای ـــا در نهای ـــد ت ـــانس بودن ـــم بدش ـــه ه ـــد صحن ـــاوی در چن ـــرای زدن گل تس ـــا ب ـــی ه نوین

ـــد. ـــان برس ـــه پای ـــپیدرود ب ـــود س ـــه س ـــک گل ب ـــان ی ـــا هم ـــازی ب ب
ـــد و  ـــی مان ـــازی باق ـــازی 24 امتی ـــا از 16 ب ـــت ه ـــدول رقاب ـــن در ج ـــس نوی ـــه م ـــن نتیج ـــا ای ب

ـــت. ـــرار گرف ـــدول ق ـــم ج در رده پنج
ـــرد  ـــد ک ـــزار خواه ـــان برگ ـــاه در کرم ـــنبه 20 اردیبهشـــت م ـــود را روز دوش ـــد خ ـــازی بع ـــم ب ـــن تی ای

ـــت. ـــد رف ـــاوه خواه ـــد گن ـــم امی ـــه مصـــاف تی و ب

تیــم تکوانــدو مــس کرمــان کــه بــا کســب عنــوان ســومی رقابــت هــای لیــگ برتــر در دو فصــل اخیــر موفــق 
بــه کســب جــواز حضــور در رقابــت هــای جــام باشــگاه هــای آســیا شــده اســت، در اواخــر شــهریور مــاه در 

ایــن رقابــت هــا بــه میــدان مــی رود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه مــس؛ فدراســیون تکوانــدو کشــورمان بــا اعــالم برنامــه رقابــت هــای بیــن 
المللــی خــود در ســال 2020 مشــخص کــرد کــه بــازی هــای تکوانــدو جــام باشــگاه هــای آســیا بــه میزبانــی 

ایــران برگــزار خواهــد شــد.
بــر ایــن اســاس دهمیــن دوره جــام باشــگاه های آســیا )G1( روز 24 شــهریورماه در ایــران آغــاز خواهــد شــد 
و تیــم تکوانــدو مــس کرمــان نیــز بــه عنــوان یکــی از نماینــدگان کشــورمان در ایــن رقابــت هــا بــه مصــاف 

رقیبانــش خواهــد رفــت.

راحلــه فارســی تیرانــداز بــا کمــان تیــم مــس کرمــان بــا دعــوت بــه دور جدیــد اردوی تیــم ملــی در بخــش کامپونــد 
خــود را بــرای حضــور در مســابقات جهانــی ســوئیس آمــاده خواهــد کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی باشــگاه مــس؛ اردوی آمــاده ســازی تیــم ملــی کامپونــد زنــان و مــردان بــا حضــور 8 
کمانــدار در ســایت تیروکمــان آغــاز شــده اســت و تــا 24 اردیبهشــت ادامــه خواهــد داشــت کــه تیرانــداز بــا کمــان 

تیــم دختــران مــس کرمــان نیــز در میــان آن هــا حضــور دارد.
فارســی بــه همــراه ســایر دعــوت شــدگان در حالــی در ایــن اردو بــه آمــاده ســازی خــود مــی پردازنــد کــه ایــن 
اردو بــه منظــور آمــاده ســازی تیــم ملــی کامپونــد بــرای حضــور در مســابقات مرحلــه دوم کاپ جهانــی ســوئیس 

پیــش بینــی شــده اســت.
تیــم تیرانــدازی بــا کمــان کامپونــد دختــران مــس کرمــان در مســابقات لیــگ برتــر ایــن فصــل کشــور بــه عنــوان 

نایــب قهرمانــی رقابــت هــا دســت یافــت.

خبر خوش برای گل گهر؛ 
گلزنی همزمان زوج هجومی

سپیدرود 1-0 مس نوین
 شکست مس نوین پس از هشت بازی با پنالتی 

مشکوک

تکواندو کاران مس اواخر شهریور در جام باشگاه 
های آسیا به میدان می روند

کماندار بانو مس خود را برای مسابقات جهانی 
سوئیس آماده می کند
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کارگــروه ورزش و جوانــان اســتان کرمــان در بیــن ســایر کارگــروه هــای ســتاد دهــه فجــر ایــن اســتان، رتبــه 
نخســت را بــه خــود اختصــاص داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان، هــادی طالبــی نماینــده کارگــروه ورزش و 
جوانــان و مدیــر روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان گفــت: طــی مراســمی بــا حضــور حجت 
االســالم و المســلمین علیــدادی ســلیمانی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان، زینــی ونــد 
اســتاندار، انجــم شــعاع رییــس شــورای هماهنکــی تبلیغــات اســالمی اســتان کرمــان و جمعــی از مســئوالن و 
روســای کارگــروه هــا از کارگــروه هــای برتــر دهــه فجــر چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب تجلیــل شــد.
وی افــزود: بدیــن ترتیــب از میثــم پاریــزی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان بــه دلیــل کســب رتبــه 
نخســت کارگــروه ورزش و جوانــان در بیــن ســایر کارگــروه هــا و بنــده بــه عنــوان نماینــده کارگــروه و مدیــر روابــط 

عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان تجلیــل شــد.
ــروه  ــان، کارگ ــرکل ورزش و جوان ــه مســئولیت مدی ــان ب ــروه ورزش و جوان ــد از کارگ ــرد: بع ــح ک ــی تصری طالب
ــا  ــی ب ــای مردم ــکل ه ــاری و تش ــروه همی ــیما و کارگ ــدا و س ــئولیت ص ــا مس ــانی ب ــالع رس ــات و اط ارتباط

ــد. ــرار گرفتن ــوم ق ــای دوم و س ــگاه ه ــداد در جای ــه ام ــئولیت کمیت مس

ــی  ــرکل حقوق ــالح مدی ــی ف ــان، مرتض ــتان کرم ــان اس ــی اداره کل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــس و  ــدم رئی ــی مق ــرکل، جهان ــزی مدی ــم پاری ــای لوحــی از میث ــا اعط ــان ب ــالک وزارت ورزش و جوان و ام
همچنیــن کارشناســان اداره حقوقــی و امــالک اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان بــه واســطه رشــد و 

ــرد.  ــی ک ــی طــی ســال 99 قدردان ــان در بخــش حقوق ــور ورزش و جوان ــه ام ــه جانب توســعه هم

4 ورزشــکار و یــک مربــی از اســتان کرمــان بــه اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی فوتبــال 5 نفــره نابینایــان و کــم 
بینایــان کشــور دعــوت شــدند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان، اولیــن مرحلــه اردوی تدارکاتــی تیــم 
ــه  ــاه 1400 ب ــا 10 اردیبهشــت م ــاه ت ــن م ــان کشــور از 30 فروردی ــم بینای ــان و ک ــره نابینای ــال 5 نف ــی فوتب مل

میزبانــی شــیراز برگــزار مــی شــود.
صــادق رحیمــی، محمدرضــا مهرانــی نســب، ســجاد ســعید و ایمــان هابیلــی بــه عنــوان ورزشــکار و ایمــان 

فرحبخــش بــه عنــوان مربــی از اســتان کرمــان در ایــن مرحلــه از اردو حضــور مــی یابنــد.
اردونشینان خود را برای حضور در مسابقات دوستانه با کشور روسیه آماده می کنند.

ــود؛ امســال از  ــوان صنعــت مــس رفســنجان قهرمــان پارســال کــه جــز ده تیــم برتــر جهــان ب تیــم فوتســال بان
ــد. ــی آف بازمان ــه پل ــه مرحل صعودب

درهفتــه چهاردهــم و پایانــی مرحلــه گروهــی لیــگ برتــر فوتســال بانــوان مــس رفســنجان قهرمــان فصــل قبــل 
بــه مرحلــه نهایــی نرســید وتیم هــای ســایپا تهــران و ملــی حفــاری از گــروه نخســت و هیئــت خراســان رضــوی و 

پاالیــش نفــت آبــادان از گــروه دوم بــه مرحلــه پایانــی لیــگ برتــر راه یافتنــد.
بانــوان تیــم صنعــت مــس رفســنجان کــه درســال گذشــته قهرمــان فصــل شــدند و جــز ده تیــم برتــر جهــان بودنــد؛ 

امســال بــا کســب رتبــه ســومی در جــدول رده بنــدی  بــه مرحلــه پلــی آف صعــود نکردنــد.
ــان  در ســالن ورزشــی امــام رضــا )ع( دانشــگاه  ــال اصفه ــل هیــات فوتب   تیــم صنعــت مــس رفســنجان  مقاب
پیام نــور  0_8 پیــروز میــدان شــد و گل هــای ایــن بــازی را زهــرا الســادات احمــد زاده ، همــا آقایــی ، زهــرا پیلــه 

ورقلــی زاده، عصمــت داوودی، ســهیال رودســری بــه ثمــر رســاندند .
 ســرمربی تیــم صنعــت مــس رفســنجان  گفــت: چــون صنعــت مــس رفســنجان باشــگاه حرفــه ای اســت مــا فقــط 
ســعی کردیــم بــازی هــای لیــگ را بــه اتمــام برســانیم و ایــن بــرد هیــچ تاثیــری بــر روی باالرفتــن مــا نداشــت 

و مثــل بــازی هــای تدارکاتــی بــود مــا پارســال 28تــا بــازی کردیــم ولــی امســال 11 تــا بــازی بیشــتر نداشــتیم.
عاطفــه رضایــی افــزود : پارســال کــه قهرمــان شــدیم حفــظ قهرمانــی ســخت بــود و یــه مقــدار فشــار روی مــا و 
بازیکــن هــا بــود دوتــا گــروه هفتایــی شــدیم و گــروه هــا هــم ســخت بودنــد و دلیــل دیگــر هــم دوتــا از بازیکنــان 
دچــار بیمــاری کرونــا شــدند ایــن هــا تاثیــر گــذار بــود و متاســفانه بــا یــک امتیــاز بــا تیــم آبــادان نتوانســتیم صعــود 
کنیــم هنــوز مشــخص نیســت بــرای ســال آینــده حضــور داشــته باشــیم یــا نــه ولــی اگــر بودیــم تمــام تالشــم را 

مــی کنیــم کــه ســال بعــد ایــن کاســتی هــا را جبــران کنیــم.

کسب رتبه نخست کارگروه ورزش و جوانان کرمان 
در بین سایر کارگروه های ستاد دهه فجر

قدردانی مدیرکل حقوقی و امالک وزارت ورزش و 
جوانان از پاریزی

دعوت 5 کرمانی به اردوی تیم ملی فوتبال 5 نفره 
نابینایان و کم بینایان کشور

تیم فوتسال بانوان مس رفسنجان در جایگاه سوم 
لیگ برتر
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نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان 
تأکیــد کــرد: بــرای حفــظ منطقــۀ گردشــگری پردیســان 
ــن  ــازی و دف ــه آماده س ــیدن ب ــج(، سرعت بخش قائم)ع

امــوات در آرامســتان جدیــد ضــروری اســت.
حســن  حجت االســالم  کرمان آنالیــن،  گــزارش  بــه 
علیــدادی ســلیمانی، در بازدیــد از آرامســتان جدیــد شــهر 
کرمــان کــه شــهردار کرمــان و برخــی از اعضــای شــورای 
اســالمی شــهر کرمــان نیــز حضــور داشــتند، بــا اشــاره بــه 
کالن شــهر بــودن شــهر کرمــان، وجــود آرامســتان مناســب 
ــت: در  ــت و گف ــردم دانس ــی م ــای زندگ را از ضرورت ه
حــال حاضــر در آرامســتان قدیــم، بــرای دفــن امــوات بــا 

مشــکل مواجــه هســتیم.
ــد، کار  ــتان جدی ــاد آرامس ــا ایج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
بــزرگ و مناســبی بــرای شــهر کرمــان انجام شــده اســت، 
ــری  ــالش و پیگی ــا ت ــهرداری ب ــبختانه ش ــت: خوش گف
زیــاد، کار اجــرای آرامســتان جدیــد شــهر کرمــان را  
شــروع کــرده کــه امیدواریــم همان گونــه کــه ایــن پــروژه 
بــه شــکل مطلــوب طراحــی شــده، شــاهد اجــرای خــوب 

ــز باشــیم. ــوب آن نی و مطل

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان 
ــا  ــده شــود و ب ــب کار دی ــام جوان ــزود: الزم اســت تم اف
فراهــم آوردن امکانــات الزم، مشــکالت احتمالــی مــردم 

ــود. ــل ش ــتان حل وفص ــن آرامس در ای
حجت االســالم علیــدادی ســلیمانی، وجــود مســیرهای 
ورود و خــروج مناســب را از مزیت هــای مهــم آرامســتان 
ــن اختصــاص داده شــده  ــت: زمی ــد دانســت و گف جدی

بــه آرامســتان جدیــد نیــز،  مناســِب نیــاز شــهر اســت.
وی اظهــار امیــدواری کــرد هرچــه زودتــر امکانــات مــورد 

نیــاز در آرامســتان جدیــد فراهــم شــود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان 
ــج(  ــان قائم)ع ــظ پردیس ــر حف ــد ب ــا تأکی ــه، ب در ادام
به عنــوان یــک منطقــۀ گردشــگری، انتقــال هرچــه زودتــر 
دفــن امــوات بــه آرامســتان جدیــد را ضــروری برشــمرد 
و گفــت: در صورتــی کــه شــهرداری هرچــه زودتــر و بهتــر 
ــوات  ــن ام ــرای دف ــردم ب ــد، م ــاده کن ــکان را آم ــن م ای

ــد. ــد ش ــر خواهن ــکان راغب ت ــن م ــود در ای خ
ــه  ــا توج ــزود: ب ــلیمانی اف ــدادی س ــالم علی حجت االس
بــه نیــاز مــردم و نامناســب بــودن آرامســتان فعلــی بــرای 

دفــن امــوات، بایــد آرامســتان جدیــد را جایگزیــن و بــه 
مــردم معرفــی کــرد؛ زیــرا مــکان اختصــاص داده شــده 

ــی  ــتان فعل ــب تر آرامس ــد، مناس ــتان جدی ــرای آرامس ب
اســت.

در  قلعه دختــر«،  ســاحلی  ورزش هــای  »مجموعــۀ 
چهل و چهارمیــن هفتــه از پویــش »افتتــاح« شــهرداری 
کرمــان، بــا شــعار »هــر هفتــه یــک افتتــاح« بــه 

رســید. بهره بــرداری 
ــن  ــان در آیی ــهردار کرم ــن، ش ــزارش کرمان آنالی ــه گ ب
ــا  ــه محمدرض ــی ک ــۀ ورزش ــن مجموع ــرداری از ای بهره ب
ــس  ــان و راور و ریی ــردم کرم ــده م ــی، نماین پورابراهیم
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی، میثــم 
پاریــزی، مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان، برخــی 
ــهری،  ــران ش ــهر، مدی ــالمی ش ــورای اس ــای ش از اعض
مدیــران ورزشــی و تعــدادی از ورزشــکاران حضــور 
داشــتند، ضمــن تبریــک روز شــوراها، از اعضــای شــورای 
اســالمی شــهر کرمــان کــه در دورۀ اخیــر مدیریــت 
شــهری همــواره همــراه و یــاور مجموعــۀ مدیریــت 

ــرد. ــکر ک ــد، تش ــهری بودن ش
از  تقدیــر  همچنیــن ضمــن  عالــم زاده  ســیدمهران 
ــۀ  ــازی »مجموع ــرای آماده س ــه ب ــش ک ــام همکاران تم
ورزش هــای ســاحلی قلعه دختــر« تــالش کرده انــد، 
گفــت: ایــن مجموعــۀ ورزشــی، چنــد مزیــت عمــده دارد؛ 
ــام  ــا تم ــل ب ــی کام ــۀ ورزش ــک مجموع ــه ی ــی اینک یک
اســتانداردهای مربــوط اســت و دوم حــال و هــوای ایــن 
ــه  ــارک و فضــای ســبزی ک ــه پ ــه اســت؛ چراک مجموع
ــام  ــه تم ــرار دارد، ب ــۀ ورزشــی ق ــن مجموع ــون ای پیرام
مجموعــه روح داده و موجــب افزایــش نشــاط و شــادابی 

ورزشــکاران می شــود.
شــهردار کرمــان ادامــه داد: قــرار گرفتــن ایــن مجموعــۀ 
ورزشــی در کنــار مجموعــۀ تاریخــی »قلعه دختــر«، 
از دیگــر مزیت هاســت کــه موجــب می شــود ایــن 
ــرار  ــردم ق ــکاران و م ــتقبال ورزش ــورد اس ــه، م مجموع

ــرد. گی
عالــم زاده در همیــن رابطــه بیــان کــرد: امیدواریــم 
اداره کل میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــی  ــۀ تاریخ ــه مجموع ــتری ب ــه بیش ــز توج ــتان نی اس
و  بهتــر  اتفاقــات  تــا  باشــد  داشــته  »قلعه دختــر« 
مطلوب تــری در ایــن محــدوده از شــهر کرمــان رخ 
دهــد و بــه یــک منطقــۀ گردشــگری قابــل توجــه تبدیــل 

ــود. ش
و  حوزه هــا  در  همکارانــش  از  تشــکر  ضمــن  وی 
واحدهــای مختلــف شــهرداری به دلیــل ســرعت و دقــت 
در اجــرای »مجموعــۀ ورزش هــای ســاحلی قلعه دختــر« 
ایــن  آماده ســازی  بــرای  تــالش همکارانــم  گفــت: 
ــن  ــه ای ــت؛ چراک ــر اس ــل تقدی ــی قاب ــۀ ورزش مجموع
ــۀ  ــک هفت ــاختند و ی ــاه س ــدت دوم ــه را در م مجموع
آخــر نیــز به صــورت شــبانه روزی تــالش کردنــد تــا 
ــه  ــتانداردهای الزم، ب ــت و اس ــا کیفی ــه، ب ــن مجموع ای

برســد. بهره بــرداری 
شــهردار کرمــان افــزود: خوشــبختانه مدیــران و ســایر 
همکارانــم در شــهرداری، همگــی همــدل و همــراه پــای 

کار هســتند و در قالــب یــک رقابــت ســالم، تــالش 
ــاح  ــای افتت ــتری از پویش ه ــهم بیش ــا س ــد ت می کنن

را داشــته باشــند.
ــا  ــن ب ــن آیی ــز در ای ــان نی ــج کرم ــه پن ــهردار منطق ش
اشــاره بــه مســاحت حــدود 4800 مترمربعــی »مجموعــۀ 
ایــن  افــزود:  قلعه دختــر«،  ســاحلی  ورزش هــای 
ِســپک تاکرا،  ورزش هــای  بــرای  ورزشــی  مجموعــۀ 
هندبــال، والیبــال، کُشــتی و کَبــدی طراحــی شــده 

ــت. اس
علی اکبــر قطب الدینــی ادامــه داد: فضــای در نظــر 
ــع،  ــپک تاکرا 228 مترمرب ــرای ورزش س ــده ب گرفته ش
هندبــال 512 مترمربــع، والیبــال 273 مترمربــع، کشــتی 
144 مترمربــع و کبــدی 187 مترمربــع اســت و عــالوه بــر 
ایــن، بخشــی هــم بــرای ورزش ســاحلی ویــژۀ کــودکان 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ورزش هــای  »مجموعــۀ  بیــان کــرد:  قطب الدینــی 
ــه  ــز ب ــالب« مجه ــارک »انق ــر« در پ ــاحلی قلعه دخت س
ســکوی تماشــاچی، مبلمــان پارکــی و روشــنایی اســت و 
فضــای ســبز آن اصــالح و درختــان جدیــد کاشــته شــده 

و گل کاری شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کف ســازی محوطــۀ بیــن زمین هــای 
ورزشــی و حصارکشــی مناســب جهــت تأمیــن امنیــت 
ورزشــکاران و عالقه منــدان بــه ورزش هــای ســاحلی، 
گفــت: در »مجموعــۀ ورزش هــای ســاحلی قلعه دختــر«، 

ــده و  ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــردد نابینای ــژۀ ت ــیر وی مس
ــز مناسب ســازی  ــت نی ــراد دارای معلولی ــردد اف ــرای ت ب

شــده اســت.
معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری کرمــان نیــز در ایــن آییــن بــا بیــان 
ــر«،  ــاحلی قلعه دخت ــای س ــۀ ورزش ه ــه »مجموع اینک
فقــط یــک فضــای ورزشــی نیســت، گفــت: ایــن 
مجموعــۀ ورزشــی بــا توجــه بــه همجــواری بــا مجموعــۀ 
معضــالت  کاهــش  در  »قلعه دختــر«،  تاریخــی 
اجتماعــی کــه ایــن منطقــه از شــهر بــا آن روبه روســت، 

ــود. ــد ب ــذار خواه تأثیرگ
فعالیت هــا،  این گونــه  افــزود:  جهانشــاهی  محمــد 
عــالوه بــر ایجــاد فضــای ورزشــی، ترغیــب جوانــان بــه 
ــه، موجــب  ــادابی در جامع ــاد نشــاط و ش روزش و ایج
نیــز  اجتماعــی  آســیب های  و  معضــالت  کاهــش 

می شــود.
شــورای  اعضــای  از  تشــکر  ضمــن  همچنیــن  وی 
ســاخت  از  کرمــان کــه  شــهردار  و  شــهر  اســالمی 
ایــن مجموعــۀ ورزشــی حمایــت کرده انــد، از ســایر 
شــهرداری  به ویــژه  شــهرداری  مختلــف  حوزه هــای 
منطقــه پنــج کرمــان و اداره توســعه ورزش و تفریحــات 
ســالم ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی کــه 
ایــن مجموعــه تــالش زیــادی  آماده ســازی  بــرای 

قدردانــی کــرد. کرده انــد، 

    نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان تأکید کرد:

ضرورت آماده سازی و دفن اموات در آرامستان جدید شهر کرمان

  در چهل و چهارمین هفته از پویش »افتتاح« شهرداری کرمان؛

»مجموعۀ ورزش های ساحلی قلعه دختر« به بهره برداری رسید

4



شنبه 11 اردیبهشت ماه 1400  5سال پنجم  شماره 153  کاراته

ــتان  ــه اس ــات کارات ــی هی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کرمــان، حســین حســینی رییــس هیــات کاراتــه 
ــرکل ورزش و  ــا میثــم پاریــزی مدی اســتان کرمــان ب

ــرد. ــدار ک ــان دی جوان
در ایــن دیــدار کــه در محــل اداره کل ورزش و جوانــان 
ــت:  ــان گف ــر کل ورزش و جوان ــت، مدی ــورت گرف ص
ــات  ــه در هی ــت ک ــدی اس ــراد توانمن ــینی از اف حس
اســکواش نشــان داد، بــر پایــه برنامــه ریــزی و 
انســجام مــی تــوان بــه اهــداف تعریــف شــده دســت 

ــت. یاف
پاریــزی بــا بیــان اینکــه، در هیــات کاراتــه هــم بــی 
شــک بــا  انســجام و اتحــاد شــاهد رشــد و شــکوفایی 
ــه  ــا برنام ــت: ب ــود، گف ــم ب ــش خواهی ــش از پی بی
ــه  ــر ب ــوان زودت ریــزی، هــم افزایــی و تــالش مــی ت

ــت. ــورد نظــر دســت یاف ــای م هــدف ه
ــم در  ــتان ه ــات اس ــس هی ــینی ریی ــین حس حس
ایــن دیــدار گــزارش کوتاهــی از کارهــای پیــش روی 
هیــات در رابطــه بــا خانــه کاراتــه و ســوله ای کــه قــرار 
ــه زودی ســاخت آن آغــاز شــود، ارایــه نمــود. اســت ب
ــات در  ــرر شــد، گزارشــی از طــرف هی ــن مق همچنی
رابطــه بــا چگونگــی شــروع کار بــه اداره کل ارایــه شــود 
تــا هــر چــه زودتــر عملیــات اجرایــی ایــن مجموعــه 

آغــاز شــود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیئــت کاراتــه اســتان 
کرمــان ، اعضــا هیــات رییســه انجمــن کاراتــه 
بــا حســین حســینی  کارگــری اســتان کرمــان 
رییــس هیئــت کاراتــه اســتان کرمــان دیــدار و 

گفتگــو کردنــد.
ــه  ــس کمیت ــدی ریی ــدی محم ــدار مه ــن دی در ای
ــن  ــوابق انجم ــه س ــری ب ــه کارگ ــن کارات ــی انجم فن
ــزود: پیشــرفت  ــن رشــته اشــاره و اف کارگــری در ای
هــای خاصــی را در ایــن انجمــن داشــته ایــم و 

ــد. ــته باش ــه داش ــکاری ادام ــن هم ــم ای امیدواری
رییــس کمیتــه فنــی انجمــن کاراتــه کارگــری ادامــه 
داد: انجمــن کارگــری کاراتــه هیــچ تقابلــی بــا هیئــت 
اســتان نــدارد بلکــه در کنــار هــم و بــا حمایــت هیئت 
اســتان بــرای پیشــرفت ایــن رشــته گام بــر مــی دارد 
و امیدواریــم بتوانیــم بــا همــکاری هــم توســعه 

بیشــتری را در ایــن انجمــن رقــم بزنیــم.
ــروی همــه ماســت و  ــه، آب ــروی کارات وی گفــت: آب
ــاز دارد، اخــالق  ــه نی ــه کارات ــروز جامع ــه ام ــه ک آنچ
اســت و هروقــت بتوانیــم بــه هنرجویــان خــود 
اخــالق حرفــه ای و احتــرام بــه پیشکســوت را 

ــود. ــی ش ــل م ــرفت حاص ــم، پیش ــوزش دهی آم
ــتان  ــه اس ــت کارات ــس هیئ ــینی ریی ــین حس حس
کرمــان نیــز در ادامــه بــر انســجام، عدالــت محــوری، 
مهــرورزی و احتــرام بــه پیشکســوت تاکیــد کــرد و 
گفــت: تــالش خواهــم کــرد کــه در زمــان مســئولیتم 

حــق کســی در ایــن هیئــت ضایــع نشــود.
وی گفــت: یکــی از دغدغــه هــای جامعــه ورزشــی و 

کاراتــه اســتان، نبــود اخــالق ورزشــی اســت.
ــت  ــا در هیئ ــت: قطع ــتان گف ــت اس ــس هیئ ریی
کاراتــه اختــالف ســلیقه هایــی بــوده و خواهــد 
بــود، امــا ایــن موضــوع قطعــا بــه اختــالف و دوری 
جامعــه ی کاراتــه و انشــقاق بیــن اعضــا ختــم 

ــد. ــد ش نخواه
ــه  ــا توج ــه حاشــیه ه ــم ب ــر بخواهی ــت: اگ وی گف
ــعه  ــان توس ــه هم ــی ک ــث اصل ــا از بح ــم قطع کنی
همــه جانبــه اســت، غافــل مــی شــویم و بــه اهــداف 

ــم رســید. ــی نخواهی کل
ــه  ــالق حرف ــن اخ ــز م ــط قرم ــت: خ ــینی گف حس
ــه  ــی ب ــع و فروتن ــرام، تواض ــد احت ــت و بای ای اس

پیشکســوتان را ســرلوحه کار قــرار دهیــم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی هیئــت کاراتــه اســتان 
مربیــان کاراتــه  و  پیشکســوتان  از  جمعــی  کرمــان، 
ــه  ــت کارات ــا حســین حســینی رییــس هیئ رفســنجان ب
ــی رویگــر سرپرســت اداره ورزش و  ــان و عل اســتان کرم

جوانــان شهرســتان رفســنجان دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار کــه در محــل دفتــر سرپرســت اداره 
ورزش و جوانــان رفســنجان انجــام گرفــت، پیشکســوتان 
ــعه  ــا توس ــه ب ــود را در رابط ــرات خ ــه نظ ــان نقط و مربی

ــد. ــه کردن ــش رو ارای ــع پی ــتان و موان ــه شهرس کارات
علــی رویگــر در ایــن جلســه گفــت: همــه مــا بــه دنبــال 

ارتقــاء و توســعه ایــن رشــته هســتیم. 
وی گفــت: متاســفانه یــک ســری موضــوع باعــث 
شــده کــه وحــدت و انســجام در کاراتــه ایــن شهرســتان 
مخــدوش شــود و امیدواریــم بــا درایــت رییــس هیئــت 
ــی را  ــر وحــدت و همدل ــار دیگ ــم ب ــه اســتان بتوانی کارات
در بیــن تــک تــک اعضــا ی ایــن هیئــت در شهرســتان 

ــوت بخشــیم. ق
وی گفــت: انتقــاد همیشــه خــوب اســت امــا در انتقــاد 
ــه  ــازنده ارای ــای س ــود و  راهکاره ــظ ش ــا حف ــت ه حرم

شــود.
ــه  ــن جلس ــم در ای ــتان ه ــه اس ــت کارات ــس هیئ ریی
گفــت: بــرای توســعه همــه جانبــه هیئــت اســتان تــالش 
خواهیــم کــرد و بــه همیــن خاطــر از آقــای نخعــی رییس 
کمیتــه توســعه همگانــی هیئــت کاراتــه خواســتم کــه بــه 
ــا بتوانیــم  ــم ت ــه شهرســتان هــا ســفر کنی اتفــاق هــم ب
در بخــش همگانــی و توســعه کاراتــه بهتــر عمــل کنیــم.

ــه  ــوان هیئــت اســتان بســتگی ب وی گفــت: قــدرت و ت
تــالش و توســعه هیئــت هــای شهرســتانی دارد و هیئــت 
هــای شهرســتانی بــه عنــوان بــال هــای هیئــت اســتان 

محســوب مــی شــوند.
ــرادی هســتیم  ــال اف ــه دنب ــت: ب حســین حســینی گف
کــه بــر پایــه علــم و عمــل عقــب ماندگــی هــا را جبــران 

کننــد.
ــی و  ــل را بررس ــت قب ــوت هیئ ــاط ق ــه داد: نق وی ادام
ــه  ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــی کردی ــیب شناس ــا را آس ــف ه ضع

ــم. ــت یابی ــری دس ــداف بهت اه
ــه ای  ــه داد: کمیت ــتان ادام ــه اس ــت کارات ــس هیئ ریی
تحــت عنــوان امــور شهرســتان هــا راه انــدازی مــی کنیــم 
ــر رصــد  ــا بتوانیــم دغدغــه هــای شهرســتان هــا را بهت ت

کنیــم.
وی افــزود: در چهارســال پیــش رو تمــام تالشــم را 
خواهــم کــرد تــا بحــث اخــالق حرفــه ای را نهادینــه کنــم.
ــالق  ــث اخ ــت: بح ــتان گف ــه اس ــت کارات ــس هیئ ریی
حرفــه ای، موضوعــی دو طرفــه اســت و اگــر مــا بزرگترهــا 
در حــق کوچکترهــا اجحــاف کنیــم، قطعــا کوچکترهــا هــم 
ــرای مــا قائــل نخواهــد شــد و ایــن احتــرام  احترامــی ب
ــه  ــا ب ــم ت ــت کنی ــا رعای ــک م ــک ت ــد ت ــل را بای متقاب

ــم. ــه ای گام برداری ســمت و ســوی اخــالق حرف
حســینی گفــت: قطعــا عدالــت را رعایــت خواهیــم کــرد و 
جلــوی بــی عدالتــی هــا مــی ایســتیم تــا در یــک فضــای 
ــی را  ــر بخشــی مطلوب ــا اث ــم ت ــش ببری ــا را پی آرام کاره

شــاهد باشــیم.

دیدار رییس هیات کاراته استان کرمان با مدیرکل ورزش و جوانان

دیدار هیئت رییسه انجمن کاراته کارگری
 با رییس هیئت کاراته استان 

دیدار بعضی از پیشکسوتان و مربیان کاراته رفسنجان با رییس 
هیئت کاراته استان و سرپرست اداره ورزش و جوانان رفسنجان
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طــی حکمــی از ســوی رئیــس فدراســیون کشــتی، محمــد جــواد یزدانــی پیشکســوت کشــتی کرمــان، بــه عنــوان 
سرپرســت تیــم ملــی معرفی شــد.

بــر اســاس ایــن خبــر، محمــد جــواد یزدانــی پیشکســوت کشــتی اســتان کرمــان، طــی حکمــی از ســوی علیرضا 
دبیــر رئیــس فدراســیون کشــتی ایــران، بــه عنــوان سرپرســت تیــم ملــی کشــتی جوانــان ایــران منصوب شــد.

تیــم ملــی کشــتی آزاد جوانــان بــه منظــور شــرکت در مســابقات جهانــی و آســیایی، اولیــن اردو آمــاده ســازی 
خــود را بــا حضــور دو کرمانــی )جــواد یزدانــی سرپرســت و صــادق ســلطانی ورزشــکار( از روز ششــم اردیبهشــت 

مــاه بــه میزبانــی همــدان برگــزار کــرد.

مهــدی احمدکهنــی، ژیمناســت کرمانــی در مســابقات آنالیــن انتخابــی تیــم ملــی بــا کســب عنــوان نخســت 
در شــش وســیله بــه اردوی تیــم ملــی ژیمناســتیک هنــری دعــوت شــد.

ــن  ــن از 21 فرودی ــه صــورت آنالی ــری بزرگســاالن کشــور ب ــی ژیمناســتیک هن ــم مل ــی تی مســابقات انتخاب
مــاه 1400 آغــاز شــد.

مهــدی احمدکهنــی بــه عنــوان ورزشــکار و مبیــن محمدابراهیمــی بــه عنــوان مربــی از اســتان کرمــان در ایــن 
اردو حضــور داشــتند.

در پایــان، مهــدی احمــد کهنــی، محمدرضــا خســرونژاد، محمــد شــفیعی، محمدرضــا حمیــدی، پویــا عبدالهــی 
و مهــدی الفتــی در ۶ وســیله، مقــام هــای اول تــا ششــم را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

سعید رضا کیخا هم در خرک حلقه در جایگاه اول ایستاد.
ــرکت  ــران ش ــری ای ــتیک هن ــی ژیمناس ــم مل ــده تی ــت در اردوی آین ــن ۷ ژیمناس ــاس، ای ــن اس ــر همی ب

ــرد. ــد ک خواهن
اردونشینان خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا که خرداد برگزار می شود، آماده می کنند.

امیــر حســام محبــی و فــرزاد محبــی دو کشــتی گیــر دیگــر کرمانــی بــه اردوی تیمهــای ملــی جوانــان آزاد و 
فرنگــی دعــوت شــدند.

دعوت ورزشکار کرمانی به اردوی استعدادیابی بسکتبال با ویلچر بانوان
زکیــه جاللــی رشــک رضوانــی، ورزشــکار کرمانــی بــه اردوی اســتعدادیابی بســکتبال بــا ویلچــر بانــوان دعــوت 

شــد.
ــم  ــا نوزده ــانزدهم ت ــان از ش ــوان در رده جوان ــر بان ــا ویلچ ــکتبال ب ــتعدادیابی بس ــه اردوی اس ــن مرحل اولی

ــود. ــی ش ــزار م ــوی برگ ــان رض ــی خراس ــه میزبان ــال ب ــاه امس ــت م اردیبهش
مهــری یوســف زاده ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال بــا ویلچــر بانــوان از از 1۷ ورزشــکار بــرای حضــور در ایــن اردو 

دعــوت کــرد کــه در ایــن بیــن نــام زکیــه جاللــی رشــک رضوانــی، بانــوی کرمانــی نیــز بــه چشــم مــی خــورد.
ســمیه روحانــی، رقیــه صالحــی، نادیــه بلوچــی، نــدا بلوچــی، فاطمــه موالیــی، فاطمــه بخشــی، زینــب فتحــی 
معروفی)خراســان رضــوی(، رقیــه امیــری، آیــالر نصیــری، رقیــه قاضیلــو، مهدیــس آذرکمــان )زنجــان(، زهــرا 
عباســی، نجمــه صفایــی دوســت )فــارس(، نــگار ســبزی، پرســتو غالمــی )مرکــزی(، فائــزه صومــی )تهــران(، 
زکیــه جاللــی رشــک رضوانی)کرمــان( 1۷ ورزشــکاری هســتند کــه زیــر نظــر مهــری یوســف زاده ســرمربی تیــم 

ملــی بــه تمریــن مــی پردازنــد.

سـعید افروز، ورزشـکار و مهدی شاهرخی، مربی دو و میدانی 
بـه عنوان نمایندگان اسـتان کرمان در هشـتمین مرحلـه اردوی 

آمادگی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین حضور دارند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان 
کرمان، هشـتمین مرحلـه اردوی آمادگی تیم ملـی دوومیدانی 
اعزامـی بـه مسـابقات پارالمپیـک توکیـو از 30 فروردیـن تا 29 
اردیبهشـت بـا پیگیری تمرینات سـعید افـروز )کرمـان(، امان 
الـه پاپـی و صـادق بیت سـیاح )خوزسـتان( زیـر نظـر مهـدی 

شـاهرخی، مصطفی بهرامی و مهدی فارسـی مربیان تیم ملی 
در جزیـره کیـش دنبال می شـود.

همچنیـن علیرضا مختـاری )اصفهان( از پنجـم و علی اصغر 
جوانمردی )فارس( از دهم اردیبهشـت ماه به جمع اردونشینان 
اضافه خواهند شـد و تا بیسـت و نهم اردیبهشت زیر نظر هرمز 
راد صادقـی نیـا مربـی تیـم ملی تمرینـات آن ها ادامـه خواهد 

داشت.
سـجاد محمدیان، هادی کاییدی )لرستان( دیگر ملی پوشان 

کشـورمان نیز زیر نظر مصطفی بهرامی مربی تیم ملی از 10 تا 
29 اردیبهشـت ماه در جزیره کیش تمرین می کنند.

پیـش از ایـن نیـز حامد امیـری تمرینـات خـود را از پانزدهم 
فروردیـن زیر نظر محسـن عزیز نژاد مربی تیم ملـی در جزیره 

کیـش آغاز کرده اسـت.
اردونشـینان زیـر نظـر بهمـن رضایـی سـرمربی و محمدرضـا 
بازیاری سرپرست اردو، خود را برای مسابقات پارالمپیک توکیو 

آماده مـی کنند.

پیشکسوت کشتی کرمان، سرپرست تیم ملی شد

ژیمناست کرمانی بر سکوی نخست مسابقات 
مجازی انتخابی تیم ملی

دعوت از دو کشتی گیر کرمانی برای اردو تیم ملی

دعوت ورزشکار کرمانی به اردوی استعدادیابی 
بسکتبال با ویلچر بانوان

حضور 2 کرمانی در اردوی آمادگی تیم ملی پارادوومیدانی
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بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی اســتانداری 
بــا معــاون آب  کرمــان دیــدار اســتاندار کرمــان 
ــتاندار  ــد، اس ــی ون ــر زین ــرو دکت ــر نی ــای وزی و آبف
کرمــان در ادامــه رایزنــی هــای هفتــه گذشــته بــرای 
ــه  ــارس ب ــج ف ــط خلی ــال آب از خ ــص و انتق تخصی
کرمــان و برخــی شــهرهای شــمالی اســتان بــا هــدف 
ــر تقــی زاده  ــا دکت ــن شــهرها ب تامیــن آب شــرب ای
خامســی معــاون آب و آبفــا وزارت نیــرو دیــدار و 

ــرد. ــو ک ــت وگ گف
در ایــن نشســت کــه روز دوشــنبه 30 فروردیــن مــاه 
در تهــران برگــزار شــد؛ دکتــر زاهــدی نماینــده کرمــان 
و راور، مهنــدس طاهــری مدیرعامــل آب و آبفــای 
اســتان کرمــان و رشــیدی مدیرعامــل آب منطقــه ای 

اســتان کرمــان هــم حضــور داشــتند.
در ایــن جلســه در خصــوص چگونگــی تخصیــص آب 

شــرب توافقــات اولیــه صــورت گرفت.
مقــرر شــد بــه منظــور تســریع در اجــرای خــط لولــه 
انتقــال آب از همــه ظرفیــت هــای اســتان، وزارت 
نیــرو، ســازمان برنامــه و بودجــه و وزارت صمــت 

ــود. ــتفاده ش اس
ــان  ــتاندار کرم ــد اس ــر زینی ون ــدار دکت ــن دی همچنی
ــدس  ــا مهن ــان و راور ب ــده کرم ــدی نماین ــر زاه و دکت
رزم حســینی، وزیــر صمــت بــا موضــوع پیگیــری 
اجــرای طــرح انتقــال آب از خــط خلیــج فــارس بــه 
کرمــان و برخــی شــهرهای شــمالی اســتان بــا هــدف 

ــن شــهرها برگــزار شــد. تامیــن آب شــرب ای
دکتــر زینی ونــد اســتاندار کرمــان امــروز در دیــدار بــا 
ــتان  ــت: اس ــران گف ــرمایه گذاران در ته ــدادی از س تع
در بخش هــای کشــاورزی، معــدن، گردشــگری و 
ــد  ــه بای ــادی اســت ک صنعــت دارای ظرفیت هــای زی

زمینــه فعــال شــدن آن هــا مهیــا شــود.

ــی از  ــان یک ــتان کرم ــرد: اس ــح ک ــد تصری زینی ون
ــت. ــور اس ــرق کش ــعه ش ــور توس ــدف مح ــاط ه نق

اســتاندار کرمــان افــزود: بــه ســرعت و بــا اســتفاده 
از تمــام ظرفیت هــای قانونــی از ســرمایه گذاری در 
ــی  ــالم جالل ــم. حجت االس ــت می کنی ــتان حمای اس
نماینــده مــردم رفســنجان و انــار هــم در این نشســت 

حضــور داشــت.

جلســات  ادامــه  در  کرمــان  اســتاندار  ازســویی 
ــرای  ــوز ب ــذ مج ــور اخ ــه منظ ــران، ب کاری اش در ته
ــر  ــا دکت ــرغ در اســتان ب ــد م ــت تولی ــش ظرفی افزای
مرتضــی رضایــی معــاون تولیــدات دامــی وزارت 

جهــاد کشــاورزی دیــدار و گفت وگــو کــرد.
ــد  ــاره رون ــد درب ــر زینی ون ــات دکت ــس از توضیح پ
ــرر  ــتان، مق ــرغ در اس ــت م ــرف گوش ــد و مص تولی

شــد ظرفیــت تولیــد مرغداری هــای موجــود تــا 
ســقف 900 هــزار قطعــه جوجــه افزایــش یابــد و 
کوتاه تریــن  در  هــم  جدیــد  ســرمایه گذاری های 
زمــان ممکــن در اســتان صــورت گیــرد تــا بــازار تولیــد 
ــه تعــادل برســد. در ایــن دیــدار عبــاس  و مصــرف ب
ــتان  ــمال اس ــاورزی ش ــرکل جهادکش ــعیدی مدی س

ــود. ــز حاضــر ب ــان نی کرم

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان خبر داد:
اجـرای بیـش از ۷1 هـزار مترمربـع روکش آسـفالت در 

سـال گذشته 
اجـرای  از  منطقـه سـه کرمـان،  سرپرسـت شـهرداری 
بیـش از ۷1 هـزار مترمربـع روکـش آسـفالت در سـطح 

منطقـه در سـال گذشـته خبـر داد. 
بـه گـزارش کرمان آنالیـن، سـیدمرتضی حسـینی گفـت: 
در سـال گذشـته، عـالوه بـر اجـرای بیـش از ۷1 هـزار 
مترمربـع روکش آسـفالت، بیش از ۷۷ هـزار مترمربع از 

معابـر منطقه زیرسـازی شـده اسـت.
بلـوار  پیاده روهـای  موزاییـک  فـرش  بیـان کـرد:  وی 
»قـدس« و خیابـان »خواجـوی کرمانـی«، رو بـه پایـان 
اسـت و پیاده روسـازی بلـوار »آیـت هللا صالحـی« نیـز به 

پایـان رسـیده اسـت.
سرپرسـت شـهرداری منطقـه سـه کرمـان خاطرنشـان 
راسـتگرد،  اجـرای  ازجملـه  متعـددی  اقدامـات  کـرد: 
زیرسـازی و آسـفالت و فـرش موزاییـک پیاده روهـا، بـه 
همـت معاونـت حمل ونقـل و امـور زیربنایـی منطقه سـه 
به صـورت متنـاوب و هم زمـان در حـال انجـام اسـت. 

حسـینی بـا اشـاره بـه اجـرای اصـالح هندسـی ابتدای 
خیابـان »خیـام« بـه سـمت پـارک »شـهید مطهـری«، 
بیان کرد: بوسـتان واقع در کوچه 53 »گلدشـت« نیز در 
حال سـاخت اسـت و پیشـرفت فیزیکـی مطلوبـی دارد. 
وی بـا اشـاره بـه اجـرای 10 پـروژۀ عمرانـی در منطقـه 
سـه در سـال گذشـته، یادآور شـد: بیـش از 11 هـزار متر 
طـول جدول گـذاری، بیـش از 5000 مترمربـع اصـالح و 
تعمیـر پیـاده رو و بیـش از 2000 مترمربع سـنگ فرش در 

مدت زمـان یادشـده انجـام شـده اسـت.

انتقال آب از خط خلیج فارس برای تامین آب شرب در استان کرمان

سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان خبر داد:

اجرای بیش از ۷1 هزار مترمربع روکش آسفالت در سال گذشته 

فرهنگی و اجتامعی
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اطالعیه
بــه آگاهــی آن دســته از افــرادی کــه توانمنــدی مدیریــت هیــات ورزشــی را دارنــد و مایــل بــه کاندیداتــوری جهــت احــراز پســت ریاســت هیــات در رشــته ورزشــی 
دوچرخــه ســواری اســتان مــی باشــند، مــی رســاند بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل جهــت تکمیــل فــرم ثبــت نــام بــه غیــر از روزهــای تعطیــل شــخصا بــه اداره کل ورزش 

وجوانــان ) گــروه توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای( مراجعــه نماینــد.
شرایط احراز پست ریاست هیات ورزشی استان:

ــودن حداقــل 25 ســال ســن- حداقــل  ــران- نداشــتن ســوء ســابقه کیفــری- دارا ب ــران- تابعیــت جمهــوری اســالمی ای ــه نظــام جمهــوری اســالمی ای ــاد ب - اعتق
ــالت لیســانس تحصی

- بازنشستگان نمی توانند شرکت نمایند )به استثناء جانبازان باالی 50 درصد(

مدارک مورد نیاز:
- تصویــر آخریــن مــدرک تحصیلــی برابــر بــا اصــل- یــک قطعــه عکــس ۴*۳- تصویــر صفحــات شناســنامه- تصویــر کارت ملــی- گواهــی 
عــدم ســوء پیشــینه- تصویــرکارت پایــان خدمــت یــا معافیــت دائــم )مخصــوص آقایــان(- ارائــه برنامــه چهــار ســاله پیشــنهادی - معرفی نامــه 

کتبــی پرســنل نیروهــای مســلح از ســازمان ورزش و آمادگی جســمانی نیروهــای مســلح
گفتنــی اســت زمــان ثبــت نــام متقاضیــان از تاریــخ انتشــار نشــریه تــا پایــان وقــت اداری بــه مــدت یــک هفتــه کاری و اداری بــوده و بعــد 

از آن هیچگونــه درخواســتی قابــل پذیــرش نخواهــد بــود.
روابط عمومی هیات دوچرخه سواری استان کرمان

اطالعیه
بــه آگاهــی آن دســته از افــرادی کــه توانمنــدی مدیریــت هیــات ورزشــی را دارنــد و مایــل بــه کاندیداتــوری جهــت احــراز پســت ریاســت هیــات در رشــته ورزشــی 
تیرانــدازی اســتان مــی باشــند، مــی رســاند بــا توجــه بــه شــرایط ذیــل جهــت تکمیــل فــرم ثبــت نــام بــه غیــر از روزهــای تعطیــل شــخصا بــه اداره کل ورزش وجوانــان 

) گــروه توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای( مراجعــه نماینــد.
شرایط احراز پست ریاست هیات ورزشی استان:

ــودن حداقــل 25 ســال ســن- حداقــل  ــران- نداشــتن ســوء ســابقه کیفــری- دارا ب ــران- تابعیــت جمهــوری اســالمی ای ــه نظــام جمهــوری اســالمی ای ــاد ب - اعتق
ــالت لیســانس تحصی

- بازنشستگان نمی توانند شرکت نمایند )به استثناء جانبازان باالی 50 درصد(

مدارک مورد نیاز:
- تصویــر آخریــن مــدرک تحصیلــی برابــر بــا اصــل- یــک قطعــه عکــس ۴*۳- تصویــر صفحــات شناســنامه- تصویــر کارت ملــی- گواهــی 
عــدم ســوء پیشــینه- تصویــرکارت پایــان خدمــت یــا معافیــت دائــم )مخصــوص آقایــان(- ارائــه برنامــه چهــار ســاله پیشــنهادی - معرفی نامــه 

کتبــی پرســنل نیروهــای مســلح از ســازمان ورزش و آمادگی جســمانی نیروهــای مســلح
گفتنــی اســت زمــان ثبــت نــام متقاضیــان از تاریــخ انتشــار نشــریه تــا پایــان وقــت اداری بــه مــدت یــک هفتــه کاری و اداری بــوده و بعــد 

از آن هیچگونــه درخواســتی قابــل پذیــرش نخواهــد بــود.
روابط عمومی هیات تیراندازی استان کرمان

سرپرسـت معاونـت بانـوان اداره کل ورزش و جوانـان 
بـا  دارد  تـالش  اداره کل  ایـن  اسـتان کرمـان گفـت: 
سـایر  امکانـات  از  اسـتفاده  و  الزم  هـای  هماهنگـی 
دسـتگاه ها، زمینـه رشـد و توسـعه رشـته ورزشـی کیـک 

فراهـم کنـد. را  واکـو  بوکسـینگ 
ریاحی سرپرست معاونت ورزش بانوان اداره کل ورزش 
و جوانـان اسـتان کرمـان در حاشـیه تمرینـات قهرمانـان 
کیـک بوکسـینگ واکـو که در محل سـالن سـتارگان برتر 
در حـال برگـزاری اسـت، گفـت: کیـک بوکسـینگ رشـته 
پرهیجـان و جذابـی اسـت کـه امیـدوارم دختـران کیـک 
حمایـت  بـا  را  خوبـی  موفقیت هـای  کرمانـی  بوکسـور 
مسـئوالن انجمـن کیـک بوکسـینگ واکـو )انجمن کیک 
هیئـت  و  و جـوان  ورزش  اداره کل  ا(،  ا  بوکسـینگ ج 

انجمـن هـای ورزشـی اسـتان کرمـان کسـب کنند.
وی بـه حمایـت هـای اداره کل ورزش و جوانان اسـتان 

کرمـان اشـاره کـرد و افـزود: اداره کل ورزش و جوانـان 
اسـتان تـالش دارد بـا هماهنگـی هـای الزم و اسـتفاده 
از امکانـات سـایر دسـتگاه ها، زمینـه رشـد و توسـعه این 

رشـته ورزشـی را فراهـم کند.
ریاحـی تصریـح کـرد: تـالش بانـوان سـبب می شـود 
کیـک بوکسـینگ در اسـتان جـان تازه ای بگیرد و شـاهد 
قهرمانـی و افتخـار افرینـی دختران کویر در سـطح رقابت 

هـای کشـوری و بیـن المللی باشـیم.
مرتضـی بلـوردی رئیـس هیئـت انجمـن هـای ورزشـی 
اسـتان کرمـان نیـز گفـت: تمـام تـالش هیئـت انجمـن 
بـا همـکاری فدراسـیون  هـای ورزشـی اسـتان کرمـان 
قدرتمنـد  حضـور  واکـو،  بوکسـینگ  کیـک  انجمـن  و 
ورزشـکاران ایـن هیئـت، بـه ویـژه کیـک بوکسـینگ در 

اسـت. رو  پیـش  رویدادهـای 
را  فوتبالـی  غیـر  هـای  رشـته  مشـکالت  از  یکـی  وی 

نداشـتن اسپانسـر دانسـت و افـزود: بـا توجـه بـه اینکه 
کیـک بوکسـینگ واکـو احـکام آن رسـمی و مـورد تائید 
کمیتـه بیـن المللـی المپیـک اسـت بـا رایزنی بـه دنبال 

جـذب اسپانسـر بـرای ایـن رشـته مـدال آور هسـتیم.

کرمـان  اسـتان  بانـوان  واکـو  بوکسـینگ  کیـک  تیـم 
)ملـی  نریمانـی  اکریـم  شـاهرخی،  اسـما  از  متشـکل 
پوشـان( و نگیـن ایرانمنش )قهرمان ملـی( خود را برای 

رقابـت هـای انتخابـی تیـم ملـی آمـاده مـی کننـد.

سرپرست معاونت بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان عنوان کرد:
تالش اداره کل ورزش و جوانان کرمان برای رشد و توسعه کیک بوکسینگ واکو 


