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ورزش در هفتـه

سال اول ● شمـاره  ● ۱۸چهارشنبـــه  ۴مردادمــــاه 1396
مارتیـن نورینـک کـه سـابقهی بـازی در
استعدادیاب مطرح هلندی
لیـگ هلنـد و در تیمهـای مطـرح ایـن کشـور
در باشگاه مس کرمان
را دارد ،بـه عنـوان یکـی از اسـتعدادیابهای
یشـود کـه در
رسـمی ایـن کشـور ،چنـد سـالی م 
یکـی از اسـتعدادیابهای مطـرح فوتبـال از کشـورهای مختلـف دنیـا ،فوتبالیسـتهای برتـر
مهـای باشـگاهی هلنـد
کشـور هلند در باشـگاه مس کرمان حاضر شـد تا رد ههـای سـنی را بـه تی 
از نزدیـک فعالیتهـای ایـن باشـگاه را در رابطـه از جملـه آژا کـس آمسـتردام معرفـی مینمایـد.
مهـای پایـهی خـود بررسـی کنـد.
بـا تی 
وی بـا حضـور در محـل باشـگاه مـس کرمـان بـا

سـیدامجد مسـعودزاده مدیر عامل این باشـگاه
و برخـی دیگـر از اعضـای آن دیـدار و گفتگـو کـرد.
ایـن مربـی هلنـدی در ایـن دیـدار نظـرات و
آخریـن تجربیـات خـود در رابطه بـا تیمهای پایه
و بازیکنـان رد ههـای سـنی را در اختیـار مدیریـت
باشـگاه مـس قـرار داد و از نحـوهی کار باشـگاه
مـس در رابطـه بـا تیمهـای پایـه آشـنا شـد.
نورینـک باشـگاه مـس کرمـان را یکـی از

باشـگاههای کامـل ایـران در زمینـه اداره و
مدیریـت تیمهـای فوتبـال پایـه دانسـت و
اسـتعداد بچههای کرمانی را در رشـتهی فوتبال
خـوب توصیـف کـرد .در پایـان این اسـتعدادیاب
مطـرح بـا گرفتـن فیلـم و حضـور در تمرینـات
مهـای پایـه باشـگاه مـس اعلام کـرد کـه چنـد
تی 
مهـای پایـه باشـگاه مـس را انتخـاب و
بازیکـن تی 
بـرای حضـور در کشـور هلند معرفـی خواهد کرد.

خبــــر

مس برای هفته اول
محروم ندارد

کمیتهی انضباطی فدراسیون فوتبال اسامی محرومان
هفتهی اول رقابتهای لیگ دسته اول کشور را اعالم
کرد که در بازیهای آخر لیگ یک فصل قبل با این
محرومیتها مواجه شدهاند .با اعالم این لیست
مشخص شد که هیچیک از بازیکنان تمدیدی تیم
مس کرمان و همچنین بازیکنان جدید این تیم
در تیمهای سابق خود ،دچار محرومیت انضباطی
نیستند و مشکلی برای همراهی تیم خود از این بابت
ندارند .همچنین تیم فوتبال مس ب نیز در رقابتهای
لیگ دسته دو کشور بازیکن محرومی را ندارد و این تیم
نیز مشکلی از این حیث نخواهد داشت .بر این اساس
اسامی محرومان هفتهی اول رقابتهای لیگ دسته
یک کشور به این شرح خواهد بود:
بادران تهران  :عباس بختیاری سه جلسه محرومیت
انضباطی
خونه به خونه مازندران  :وفا هخامنش اخراج،
سیدمحمود نجفی اخراج ،علیرضا امامی فر اخراج
سپیدرود رشت  :امیر تیزرو اخراج
نفت مسجد سلیمان  :حسن پور سرپرست دو جلسه
محرومیت انضباطی
راه آهن  :سیروس دین محمدی،سرمربی یک جلسه
محرومیت انضباطی
آرش کیانیان سرپرست سه جلسه محرومیت
انضباطی
پارس جنوبی  :محمود خمیس سه جلسه محرومیت
انضباطی ،امید سینک یک جلسه محرومیت
انضباطی
خیبرخرم آباد  :محسن طرحانی اخراج
شهاب دارایی اخراج
داود حقدوست سرمربی اخراج
فوالد یزد  :علیرضا بیک زاویه سه ماه مفید محرومیت
انضباطی
گل گهرسیرجان  :وینگو بگوویچ سرمربی یک جلسه
انضباطی

برنامه بازیهای تیم فوتبال مس
کرمان در دور رفت لیگ یک
رقابتهای لیگ دسته اول کشور قرعهکشی شد تا
تیم فوتبال مس کرمان نیز برنامهی رقابتهای خود
را به صورت هفته به هفته دریافت کند.
بر این اساس مس کرمان در بازی هفتهی اول خود
روز  15مرداد ماه در تبریز میهمان تیم شهرداری تبریز
خواهد بود .برنامهی کامل رقابتهای مس در دور
رفت این رقابتها بدین شرح است(:نام تیم میزبان
ابتدا آمده است)
.1شهرداری تبریز_مس
.2مس_خونه به خونه
.3راه آهن_مس
.4مس_گل گهر
.5ملوان انزلی_مس
.6مس_برق جدید
 .7شهرداری ماهشهر_مس
.8مس_ا کسین
.9مس_نساجی
.10مس رفسنجان_مس
.11مس _ صبای قم
.12نفت مسجد سلیمان_مس
.13مس_ماشین سازی
.14بادران_مس
.15مس_فجر سپاسی
.16آلومینیوم ارا ک_مس
.17مس_ایرانجوان

سید امجد مسعودزاده
در راس مدیریتی باشگاه مس نمره عالی گرفت؛

تغییرات
برای ثبات مدیریت
-آفاق ورزشی -

هـر سـاله و حتـی شـش ماهـه باشـگاه
مـس کرمـان منتظـر تغییـر مدیریـت خـود
مـی شـد کـه نتیجـه آن شـرایط بـد باشـگاه
و تیـم هـای تحـت پوشـش آن مـی شـد کـه
هـواداران را بـه شـدت نگـران مـی کـرد.
سـال گذشـته و بـا انتخـاب سـید امجـد
مسـعودزاده بـه عنـوان مدیرعامـل باشـگاه
صنعـت مـس کرمـان ،ایـن تفکـر در ذهـن
هـا خطـور کـرد کـه بـاز هـم سـران صنایـع
مـس ایـران پـس از مدتـی بـه فکـر تغییـر
مدیرعامـل باشـگاه زیـر نظـر خـود بیافتنـد
امـا بـا گذشـت زمـان نـه تنهـا ایـن اتفـاق
نیافتـاد بلکـه عملکـرد مثبـت مدیریـت
باشـگاه مـس کرمـان و رضایـت هـواداران
و اعضـای مختلـف تیـم هـای باشـگاه و بـه
طبـع آن ابـراز خرسـندی سـران صنایـع
مـس از شـرایط کلـی باشـگاه سـبب شـد
باشـگاه مـس کرمـان بـا اتفـاق بسـیار
خوشـایندی بـه نـام ثبـات مدیریـت مواجـه
شـود.
سـید امجـد مسـعودزاده در حالـی وارد
دومیـن سـال مدیریـت خـود در باشـگاه

پرطرفـدار مـس کرمـان مـی شـود کـه
حمایتی بی سـابقه را پشـت سـر خود دارد.
مدیریتـی کـه شـدیدا عاشـق تصمیمـات
گروهـی اسـت و از بـی اخالقـی هـا بـه
شـدت بـدش مـی آیـد .کسـی کـه بـا آنکـه
تیـم فوتبـال بزرگسـاالنش نتیجـه الزم را
نگرفـت؛ امـا حمایتـی بـی سـابقه را در حـال
حاضـر از هـواداران اهالـی ورزش اسـتان
و پیشکسـوتان ورزش پشـت سـر خـود
مـی بینـد .هرچنـد دو سـه نفـری هـم بـه
دلیـل قطـع شـدن برخـی منافـع هـا از وی
انتقادهایـی را مـی کننـد امـا جـو هـواداران
و مردم کرمان به شـدت پشـت سـر اوسـت.
ایـن حمایـت حتـی در تمرینـات تیـم مس و
در شـبکه هـای مجـازی بـه شـکل گسـترده
ادامـه دارد و حتـی بـه دلیـل موضـع گیـری
صریـح و شـکایت بـرای گرفتـن حق باشـگاه
بـزرگ مـس و هـواداران ،در موضـوع
مهـرداد بایرامـی ،بـا لقـب مدیرعامـل بـا
غیـرت از او نـام مـی برننـد .مدیـری کـه
عاشـق تابوشـکنی اسـت و کارهایـی را کـرد
کـه هیچکـس بـه آن هـا جـرات فکـر کـردن
نداشـت .بازیکـن سـاالری را از تیـم زدود

و دسـت دالالن را از اطـراف باشـگاه قطـع
کـرد .بومـی گرایـی را از شـعار بـه عمـل
درآورد و حتـی مربـی بومـی گذاشـت در
حالیکـه حتـی مربـی هـای کرمانـی روزی در
رویاهایشـان هـم نمـی دیدنـد سـرمربیگری
در تیـم مـس را تجربـه کننـد .البتـه وی در
ایـن راه تنهـا نبـود ،هییـت مدیـره همراهـی
کـه در راس آن مهنـدس اخالقـی بـود بـه
شایسـتگی توسـط سـران مـس درایـن
پسـت قـرار گرفـت و کارهـای ارزشـمندی
را انجـام داد .سـران صنایـع مـس حتـی
بـرای انکـه خیـال مدیـران باشـگاه مـس
کرمـان را راحـت کننـد ،دو فـرد جدیـد بـه
اعضـای هییـت مدیـره اضافـه کردنـد کـه
بیـش از پیـش همـراه و هـم یـار رییـس
هییـت مدیـره و مدیرعامـل باشـند .هـر
چنـد سـال گذشـته نیـز هماهنگـی بسـیار
خوبـی بیـن تمامـی اعضـای هییـت مدیـره
شـکل گرفتـه بـود امـا بـه نظـر مـی آیـد حتـی
همیـن تغییـرات در اعضـای هییـت مدیـره
باشـگاه بزرگـی چـون مـس ،بـرای ثبـات در
مدیریـت صـورت گرفتـه اسـت تـا مدیـران

باشـگاه مـس بـا خیـال راحـت تـری بتواننـد
برنامـه هـای بلنـد مـدت خـود را نیـز بـه
مرحلـه اجـرا در آورنـد .اتفاقـی کـه حتـی در
جلسـات و صحبـت هـای خصوصـی سـران
صنایـع مـس نیـز بیـان شـده اسـت و ابـراز
رضایـت آنـان از عملکـرد مدیـران باشـگاه
کاملا مشـهود اسـت.
شـاید یـگ نـگاه بـه چـارت حـال حاضر در
مـس کرمـان در میابیـم کـه از سـران صنایع
مـس کـه مدیـران بسـیار ارزشـی هسـتند تـا
مدیـران باشـگاه ،اعضـای تیـم و هـواداران
و اهالـی ورزش ،همگـی همدلـی و اتحـاد
خاصـی را بـه وجـود آورده انـد .اتفاقـی کـه
شـاید کـم سـابقه شـایدم بـی سـابقه اسـت.
بایـد قـدر ایـن موقعیـت را دانسـت و حـال
کـه تمامـی ارکان متصـل بـه نـام بـزرگ مـس
کرمـان ،پشـت سـر هـم بـوده و حمایـت
قابـل توجهـی از یکدیگـر مـی کننـد ،بـرای
اتفاقـی بـزرگ گام برداشـته انـد .اتفاقـی
کـه شـاید در چنـد مـاه اخیـر ر خ ندهـد ،امـا
قطعـا در یکـی دو سـال آینـده بـه افتخـارات
مـس کرمـان اضافـه خواهـد کـرد.

سرمربی مس کرمان:

به انتخاب ترکیب اصلی تیم
نزدیک شدهایم
سـرمربی مـس کرمـان بازیهـای
تدارکاتـی اخیـر تیـم فوتبـال مـس را بـرای
شـناخت ترکیـب و سیسـتم اصلـی تیـم
بسـیار مفیـد و سـودبخش توصیـف کـرد.
احمـد نخعـی در رابطـه بـا ایـن بازیهـا
گفـت :مـا از برگـزاری سـه بـازی تدارکاتـی
اخیـر خـود بسـیار راضـی بودیـم بـه
خصـوص بـازی آخـر برابـر سپاسـی کـه تیـم
مـا محـک جدیتـری خـورد و فوقالعـاده
بـرای شـناخت بیشـتر تیـم بـه مـا کمـک
کـرد.
وی در رابطـه بـا وضعیـت تیـم خـود در
ایـن بازیهـا گفـت :سـیر صعـودی تیـم
را در ایـن بازیهـا بـه خوبـی احسـاس
میکردیـم و مـن از کار بچههـای تیـم در
ایـن بازیهـا بسـیار راضـی هسـتیم.
نخعـی از تلاش بازیکنـان تیمـش در
تمرینـات قدردانـی میکنـد و میگویـد:

انچـه کـه مـادر تمرینـات میبینیـم تلاش
همـه جانبـهی بچههـای تیـم اسـت کـه
جـا دارد بـه انهـا خـدا قـوت و ماشـااهلل
بگویـم .انشـاهلل ایـن نفـرات بـا شـروع
بازیهـا مـزد خـود را بـا کسـب نتایـج
خـوب و شـادی پیروزیهایشـان بگیرنـد.
ضمـن اینکـه بایـد از کادر فنـی تیـم مـس و
همـکاران خـود نیـز کـه بـا تمـام تـوان بـرای
امادهسـازی تیـم تلاش میکننـد یـاد کنـم
و بـه آنهـا خسـته نباشـید بگویـم.
سـرمربی مـس کرمـان بـه تـداوم
بازیهـای دوسـتانهی ایـن تیـم در تهـران
اشـاره میکنـد و میگویـد :مـا ظهـر فـردا
سهشـنبه راهـی تهـران خواهیـم شـد و روز
چهارشـنبه در کـرج یـک بـازی دوسـتانه
برابـر ا کسـین البـرز برگـزار میکنیـم کـه فکـر
میکنـم ایـن بـازی نیـز بـرای مـا بسـیار
مفیـد باشـد.

وی در ادامـه افـزود :مـا دوسـت داشـتیم
آخریـن بـازی دوسـتانهی خـود را هـم
برابـر یـک تیـم لیـگ یکـی انجـام دهیـم کـه
متاسـفانه حریفـی پیـدا نکردیـم ولـی روز
جمعـه برابـر دامـاش گیلان در کـرج یـک
بـازی تدارکاتـی دیگـر انجـام میدهیـم کـه
در لیـگ دو بـازی میکنـد و تیـم بسـیار
خوبـی را تشـکیل داده اسـت و ایـن دیـدار
نیـز بـرای مـا محـک جـدی خواهـد بـود.
احمـد نخعـی در رابطه با شـناخت کامل
خـود از ترکیـب تیـم گفـت :در بعضـی از
پسـتها بـه جمعبنـدی کامـل رسـیدهایم
امـا در برخـی دیگـر از قسـمتهای زمیـن

هنـوز بایـد بـه شـناخت بیشـتری دسـت
پیـدا کنیـم کـه تـا قبـل از شـروع بازیهـا
قطعـا نتیجهگیـری نهایـی بـرای رسـیدن
بـه ترکیـب اصلـی را پیـدا خواهیـم کـرد.
سـرمربی مـس بـه قرعهکشـی بازیهـای
لیـگ یـک اشـاره کـرد و گفـت :بـرای مـا
هیـچ فرقـی نـدارد کـه بازیهایمـان سـاده
شـروع شـود و یـا سـخت .تنهـا چیـزی کـه
بـرای مـا اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه لیـگ
یـک ایـن فصـل را بایـد بـا قـدرت تمـام آغـاز
کنیـم و از همـان هفتـهی اول بـا رسـیدن
بـه رتبههـای بـاالی جـدول خـود را در
جمـع مدعیـان صعـود معرفـی کنیـم.
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ایـن سـوارکار چنـد روز قبـل در اطـراف رایـن
قهرمان پرش با اسب
از مسـیر منحـرف شـده و بـه دره سـقوط مـی
استان کرمان در سانحه
کنـد کـه بـا حضـور نیروهـای امـدادی در محـل
وقـوع حادثـه ضیغـم زاده بـه بیمارسـتانی
رانندگی درگذشت
فـواد ضیغـم زاده قهرمـان دو دوره مسـابقات در کرمـان منتقـل مـی شـود و در حالـی کـه
سـوارکاری پـرش بـا اسـب اسـتان در سـانحه ایـن ورزشـکار  48سـاعت در کرمـان تحـت
نظـر پزشـکان بـود ،متاسـفانه بـه دلیـل پائیـن
رانندگـی درگذشـت.
بـه گـزارش ایسـنا منطقـه کویـر ،خـودروی بـودن ضریـب هوشـیاری ایـن ورزشـکار جـوان

اسـتان درگذشـت .فـواد ضیغـم زاده متولـد 72
و دارای دو عنـوان قهرمانـی مسـابقات پـرش
بـا اسـب اسـتان بود.دکتـر امیـری خراسـانی
مدیـرکل ورزش و جوانـان بـه همـراه دکتـر وثـوق
سرپرسـت هیات سـوارکاری اسـتان ضمن برای
عـرض تسـلیت بـه منـزل فـواد ضیغـم زاده بـا
بازمانـدگان و خانـواده وی دیـدار کردنـد.
مراسـم ترحیـم ورزشـکار مرحـوم فـواد

ضیغـم زاده روز چهارشـنبه  4مـرداد مـاه  96از
سـاعت 17الـی  19در تکیـه میـدان قلعه خیابان
امـام خمینـی(ره) برگـزار شـد.
نشـریه آفـاق ورزشـی ضمـن تسـلیت بـه
خانـواده مرحـوم و علـو درجـات بـرای ایـن
قهرمـان ارزنـده از خداونـد منـان بـرای
بازمانـدگان و خانـواده محتـرم صبر و شـکیبایی
مسـالت دارد.

حاج مختار عبدالهی بازنشسته اداره کل ورزش و جوانان :

دوران خدمتم به اندازه ی چشم بر هم زدنی بود
 فاطمه سعادت نصری -آقـای حـاج مختـار عبدالهـی متولـد 1336
پیشکسـوت اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان
کرمـان در خرداد  1357به اسـتخدام سـازمان
آمـوزش و پـرورش در مـی آیـد .وی بعـد از یک
سـال خدمـت در آمـوزش و پـرورش بـه طـور
مأمـور بـه خدمـت به تربیـت بدنـی منتقل می
شـود ،مانـدگار مـی شـود و تـا سـال  1388که
بازنشسـته مـی شـود در تربیت بدنـی خدمت
مـی کنـد .حاج مختـار از جمله معـدود افرادی
اسـت کـه بـا مدیـران زیـادی کـه بـه تربیـت
بدنـی آمـده انـد و رفتـه انـد سـر و کار داشـته
و خاطـرات زیـادی را در ذهـن خـود ثبـت
کـرده اسـت ،وقتـی از او خواسـته شـد تـا بـا
مـا بـه گفتگـو بنشـیند بـی تکلّـف و بـا روحیـه
ای ورزشـی دعـوت مـا را پذیرفـت و بـه دفتـر
نشـریه آمـد.

■ آقای عبداللهی در طول خدمتتان با
کدام مدیران ارتباط داشته اید و این رابطه
با کدام مدیر بیشتر بوده است؟ آیا طی
این ّ
مدت به شما سخت گرفته شده ؟
خوشـبختانه ،تمـام مدیـران بـا مـن خـوب
بـوده انـد بـا هیچکـس مشـکل نداشـته ام
بـه طـوری کـه ّ
حتـی دنبـال حضـور و غیابـم
نبودنـد چـون مـی دانسـتند کارم را بـه
نحـو احسـن انجـام مـی دهـم 24 ،سـاعته
در خدمـت تربیـت بدنـی بـودم از جملـه
مدیرانـی کـه شـما ذکـر کردیـد مـی توانـم بـه
آقایان مرحوم ّ
سـید محمود مسـتقیمی( خدا
رحمتشـان کنـد)ّ ،
سـید ابوالحسـن مهـدوی،
نـژاد زمانـی ،جوانمـرد و گنجعلیخانـی اشـاره
کـرد ّامـا بـا حـاج آقـا مهـدوی بیشـتر در ارتبـاط
بـودم.
■ حاج آقا در کدام حوزه های تربیت
بدنی کار کرده اید؟
ً
تقریبـا مـی تـوان گفـت در تمـام حـوزه هـای
کاری از جملـه مس ّ
ـئولیت اسـتادیوم هـا ،امـور
مالـی ،امـور حقوقی ،کارهای تدارکاتی ،ورزشـی
و ...بـوده ام .البتـه طـی ایـن م ّـدت ّ
کلیـه
کارهـای مرتبـط بـا تهـران را انجـام مـی دادم
یـک پـای مـن کرمـان بـود و یـک پـای دیگـرم
تهـران ،گاهـی مـی شـد کـه یـک مـاه در تهـران
دنبـال کارها بـودم .امور اردوهـای تربیت بدنی
بـه عهـده ی مـن بود و ا گر کارکنان سـفر مشـهد
داشـتند کارهـای جـا بـه جایـی آنهـا با مـن بود.
 27سـال مسـئول امـور مالی بودم کـه بعد از آن
بـه پیشـنهاد آقـای نـژاد زمانـی بـه امـور حقوقـی
رفتـم و بـرای تربیـت بدنـی سـند مـی گرفتـم و
در واقـع مستندسـازی انجـام مـی دادم؛ بعـد از
بازنشسـتگی ده سـالی مـی شـود کـه از طریـق
هیئت ها کارهای حقوقی را مستندسـازی می
ً
کنـم مثلا همین چنـد روز پیش رفتم شـهداد و
برای تربیت بدنی سندی را گرفتم .چهار سال
اسـت کـه خزانـه دار هیئـت گلـف هسـتم.

یــادمان

سردار شهید محمد افضلی

ّامـا وقتـی بـرای ّ
تهیـه بلیـط بـرای دوسـتان بـه
هواپیمایـی مـی رفتیـم دوسـتان هواپیمایـی
بـه مـا محبـت مـی کردنـد و کارمـان را راه مـی
انداختنـد.
ّ
مسئولیت اردوهای
■ شما گفتید که
تربیت بدنی با شما بوده است در کدام
اردوها بیشتر حضور داشته اید؟
بیشـتر تورهـای دوچرخـه سـواری دور
اسـتان را بـه ّ
همـت حـاج آقـا مهـدوی انجـام
مـی دادیـم یکسـالی هـم بـا تیـم فوتبـال
لیگ(سرپرسـت تیـم) اسـتان بـودم کـه مـی
بایسـت در همـه ی اسـتانها بازی مـی کردیم.
■ در طول ّ
مدت کاری از کدام ورزشکاران
تصویر بیشتری در ذهن دارید؟

ّ
آقایـان ّ
االمینی(مربـی تیـم)،
سـید رضـا روح
محمـود نگارسـتانی و مجیـد رحیمـی نیـا(
ّ
محمـد حسـین
هـر دو نفـر از بازیکنـان) و
ّ
برهمـت(دروازه بـان) ،مـی توانـم بگویـم در
تمـام ورزش هـا حضـور داشـته ام؛ سرپرسـت
کشـتی ،ژیمناسـتیک و...
گفتنـد شناسـنامه هایشـان را بیـاور تـا بلیـط
■ به هر حال در هر کاری یک سری جدیـد صـادر کنیـم ،شناسـنامه هـا را طـوری
مشکالت وجود دارد شما از مشکالت از آنهـا گرفتـم کـه خودشـان متوجـه نشـوند
تربیت بدنی بگویید.
چـه اتفاقـی افتـاده اسـت .بلیطهـای جدیـد
ّ
صـادر شـد امـا پولـی همـراه مـن نبـود بلیطهـا
کارهـا بـه نحـو احسـن انجـام مـی شـد .بـه
را تحویـل صاحبانشـان دادم مسافرتشـان
نظـر مـن در هـر زمانـی هر چه قدر بـرای تربیت
انجـام شـد .مدیـرکل زنـگ زد کـه چـه کردی؟
بدنـی خـرج شـود بـاز هـم کـم اسـت یعنـی
گفتـم مسـافران رفتنـد .بعدهـا گفتـم کـه
تربیـت بدنـی همیشـه در مضیقـه اسـت و
برایشـان بلیـط گرفتـم و بلیطهـای جامانـده
پولـدار نمـی شـود.
را بـردم تحویـل هواپیمایـی دادم و پـول
■ با توجه به اینکه به طور مستقیم با بلیطهـای جدیـد را هـم حسـاب کـردم شـاید
ورزش ،ورزشکاران و عوامل تربیت بدنی
هنـوز کسـی از ایـن ماجـرا با خبر نشـده باشـد.
در تماس هستید خودتان به کدام رشته
حـاج مختـار ادامـه مـی دهـد کـه خاطـره
عالقه بیشتری نشان می دهید؟
ی دیگـری هـم دارم کـه بـرای خـودم خیلـی
ببینیـد مـن هـر روز به طور تفریحـی فوتبال،
جالـب اسـت؛یک روز کـه در ارا ک بـازی
پینـگ پنـگ و یـا والیبـال بـازی مـی کنـم ّامـا
داشـتیم کرمان برد من پشـت دروازه ایستاده
بـرای حرفـه ای شـدن هیچوقـت کار نکـرده
بـودم .تماشـاچیان شـروع کردنـد بـه پرتـاب
ام.
سـنگ بـه سـمت ّبچـه هـای کرمـان ،سـنگی
ً
ّ
محمدحسـین ّ
مسئولیتهایتان باید بـه پیشـانی ّ
■ قطعا با توجه به
برهمـت خـورد و
باشید
داشته
زیادی
خاطره های جالب
خـون مثـل رودخانـه جـاری شـد یـک سـنگ
را
ترینهایشان
جالب
از
خودتان چندتایی
هـم خـورد بـه پهلـوی مجیـد رحیمـی نیـا،
تعریف کنید.
مسـئوالن ّبچـه هـا را بـا مینـی بـوس به سـمت

حـاج مختـار عبداللهـی مهربانانه می خندد
ً
و تعریـف مـی کنـد کـه :مثلا زمانـی یکـی از
مسـئوالن بـه مـن گفـت بـرای دو مهمـان کـه
از آمـوزش و پـرورش دعـوت شـده بودنـد و می
خواسـتند زودتـر از موعـد بلیـط گرفتـه شـده
کرمـان را تـرک کننـد تاریـخ بلیـط را از جمعـه
بـه پنجشـنبه تغییـر دهـم .بلیطهـا را آوردم
دفتـر امـور اداری گذاشـتم کـه بعـد کارشـان
را درسـت کنـم ،یـادم رفتـه بـود کـه پنجشـنبه
هـا اداره تعطیـل اسـت ،تـوی خانـه خوابیـده
بـودم کـه تلفـن زنـگ زد ،آقـای مدیـر بـود،
پرسـید :در مـورد بلیطهـا چـه کار کـردی؟
■ حکایتی از شما شنیده ایم بر این مبنا گفتم کارشـان را درسـت کردم پنجشـنبه با دو
که به خاطر یکی از مدیران جلوی هواپیما مهمـان رفتیـم هواپیمایـی،آن دو مهمـان را
خوابیده اید که هواپیما پرواز نکند؟!
بـه نوعـی سـرگرم کـردم و رفتـم پیش دوسـتان
(بـا خنـده) جلـوی هواپیمـا نخوابیـده ام ،هواپیمایـی ماجـرای بلیطهـا را تعریـف کـردم؛

اسـتخر بردنـد کـه قـرار بـود آنجا اتوبـوس ایران
پیمـا منتظـر باشـد ولـی راننـده تهدیـد شـده
بـود کـه ا گـر بایسـتد شیشـه هـای اتوبـوس را
مـی شـکنند .راننـده ترسـیده بـود و از آنجـا
رفتـه بود .مسـئولین ناچار شـدند کـه با مینی
بـوس مـا را بـه پلیـس راه ببرنـد و از آنجـا سـوار
اتوبـوس و راهـی کرمـان شـدیم.
عبداللهـی خاطـره هـای زیـادی دارد و
آخریـن خاطـره ای کـه بـرای مـا تعریـف کـرد
از ایـن قـرار اسـت که؛وقتـی در امـور اداری کار
مـی کـردم رفته بـودم تهران یـک وانت مزدای
بـدون پلا ک بـرای اداره خریـدم و بـه کرمـان
آوردم .سـه چهـار سـال بـا ماشـین بـدون
پلا ک در شـهر ّ
تـردد مـی کردیـم یکبـار کـه بـا
همـان ماشـین بـدون پلا ک بـه تهـران رفتـم
پلیـس تهـران ماشـین را گرفـت و بـه پارکینـگ

بـرد هیچکـس مـا را بـه اداره پلیـس راه نمـی
داد پشـت در لیسـتی را مبنـی بـر اینکـه بـرای
تحویـل گرفتـن خـودرو بایـد ایـن مـدارک را
آمـاده کنیـد و مـا هیـچ مدرکـی بـا خودمـان
نداشـتیم ،رفتـم پیـش دبیـر کمیتـه المپیـک
و قصه ماشـین مذکور را تعریف کردم مسـئول
سـرهنگ صـدا و سـیما
دفتـر گفـت کـه بـه
ِ
خبـر بدهیـد .مـا هـم خبـر دادیـم ّامـا چـون
ماشـین مشـکل پال ک داشـت نتوانست کاری
انجـام دهـد .گفتنـد بـه حـاج آقـا مهـدوی
زنـگ بـزن ،حـاج آقـا مهـدوی گفـت کـه بگـو
پلا ک ماشـین گـم شـده و نامـه ای بـا همیـن
محتـوی تنظیـم شـد ّامـا نامـه هـم کاری از
سـرهنگ منطقه  4هم نتوانسـت
پیش نبرد.
ِ
بـه مـا کمکـی کنـد .روز بعـد کـه نامـه را پیـش
سـرهنگ راهنمایـی بـردم کـه متأسـفانه نامـه
را پـاره کـرد و روی زمیـن ریخـت ،تکـه هـای
نامـه را جمـع کـردم و بـه هـم چسـباندم بـا
همـان نامـه ی تکـه تکـه شـده رفتـم شـهرک
راهنمایـی و خالفـی ماشـین کـه 2000تومـان
بـود را گرفتـم و پرداخـت کـردم ،صبـح روز بعد
بـاز سـراغ سـرهنک راهنمایـی رفتـم بـا روحیـه
ای شـاد تحویلـم گرفـت و گفـت حسـابی
خسـتگی در کـرده ای؟! گفتـم :بلـه خیلـی!!!
از کارت شناسـایی مـن یـک فتوکپی خواسـت
کـه تحویـل دادم و برگـه خـروج ماشـین را بـه
مـن داد.ماشـین را از پارکینـگ بیـرون آوردم
و راه کرمـان را در پیـش گرفتـم ایـن حکایـت
ماشـین هـم ّ
مدتهـا نقـل قـول دوسـتان
شـده بـود کـه چطـور تـوی تهـران کارم را راه
انداختـم.
در آخـر حـاج مختار عبداللهی گفت که سـی
و سـه سـال در تربیـت بدنـی کار کـرده ام کـه
برایـم بـه انـدازه چشـم بـه هـم زدنـی گذشـته
اسـت و خیلـی زود گذشـته اسـت.
بـرای حـاج مختـار عبداللهـی آرزوی
تندرسـتی و شـادی داریـم و از خداونـد برایش
عمـری پرخیـر و برکـت خواسـتاریم.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
گوشـت ،پوسـت ،اسـتخوان و همـه اعضـا و روح
و تـک تـک سـلول هـای بدنـم گواهـی مـی دهـد کـه
خدایـی نیسـت جـز اهلل و محمدبـن عبـداهلل پیغمبـر
و فرسـتاده ی اوسـت کـه مـا را بـه راه راسـت هدایـت
فرمـود تـا از ظلمـت هـای جهـل و نادانـی بـه سـوی
نـور بـه طریـق اهلل حرکـت کنیـم و گواهـی مـی دهـم
کـه علـی و یـازده فرزنـدش جانشـین پیغمبـر و امـام و
راه نمـای مـا هسـتند و خـدای را سـپاس گـزارم کـه
بـه مـن افتخـار ایـن را داد کـه شـیعه علـی و یـازده
فرزنـدش و پوینـده ی راه آن هـا و معتقـد بـه درسـتی
راهشـان هسـتم .خداونـد را سـپاس گـزارم کـه بـه مـا
شـرف و عزت بخشـید و امام و رهبر و ولی امر ما امام
خمینـی را بـه مـا شناسـاند و امـام عصـر و جانشـین
برحقـش امـام خمینـی را بـه مـا راه نمـا قـرار داد و مـا
را از ذلـت و فرمانبـری طاغـوت نجـات داد  .خـدا را
شـکر مـی کنـم کـه بـه مـا راه جهـاد در راه خـودش را
نشـان داد تا در این راه به شـهادت برسـیم و در ازای
جـان خـود رضایتـش را پـاداش بگیریـم کـه بزرگتریـن
نعمـت هـای خداونـد ،رضایـت خـودش از بندگانـش
مـی باشـد.
از خداونـد بـزرگ مسـالت مـی نمایـم کـه بـه
بازمانـدگان مـا صبـر و اسـتقامت ارزانـی داشـته تـا راه
شـهیدان را ادامـه دهنـد و اسلام را در تمـام دنیـا
حا کـم نماینـد .از خداونـد مـی خواهم به امـام امت،
خمینـی بـت شـکن طول عمر بدهد تـا این که پرچم
اهلل ا کبـر را بـر تمـام دنیـا بـه اهتـزاز درآورد و از خداونـد
بـزرگ مسـالت دارم بـه امـام زمـان ولـی عصـر اجازهـی
ظهـور هرچـه سـریع تـر بدهد تـا این که عـدل جهانی
را هرچـه سـریع تـر در تمـام جهـان گسـترش دهـد.
و سـپس حرفـی دارم بـا مـادرم؛ مادرجـان! ایـن
چنـد کلمـه را کـه روی ایـن کاغـذ نوشـته ام پـس
از شـهادتم بـه دسـت شـما خواهـد رسـید .اوال از
خداونـد مـی خواهـم کـه مـن و تمـام شـهدای جبهـه
حـق علیـه باطـل را در صـف شـهدای کربال قـرار دهد؛
کـه یکـی از اهـداف مـا بـاز کـردن راه کربلای حسـین
اسـت .هرچنـد تـا زنـده بـودم آرزوی زیـارت قبـرش بـر
دلـم مانـد ،امـا امیدوارم برای شـما دیگـر هیچ مانعی
نباشـد .در اولین فرصت مشـرف شـوید به زیارت قبر
شش گوشه ی حسین .دوست دارم در شب حمله
روزه باشـم یـا تشـنه بمیـرم کـه مثـل موالیـم حسـین
بـا لـب تشـنه شـهید شـوم و پـس از شـهادت سـه روز
بدنـم در صحـرا بمانـد کـه مثـل موالیـم غریـب باشـم
پـس مـادر جـان ،وصیـت مـن بـه شـما ایـن اسـت
کـه در انظـار دشـمنان انقلاب گریـه نکنـی ،شـاید بـا
گریـه تـو خوشـحال شـوند ،از خداونـد برایتـان صبـر و
اسـتقامت آرزو میکنـم.
همسـرم ،بـرای شـما هـم از خداونـد صبـر و
اسـتقامت آرزومنـدم .امیـدوارم کـه صـدای شـیون
و گریـه شـما را نامحـرم نشـنود .بـا صـدای بلنـد گریـه
نکـن .آنچنـان بـاش کـه گویـی امانتـی از خداونـد در
نـزدت بـوده و هـم ا کنـون با کمـال امانتـداری همین
کـه خـدا خواسـت بـه او تحویـل دادی .سـعی کـن
امیـن باشـی.
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اولین جلسه شورای عالی ورزش های همگانی برگزار شد

برگزاری المپیاد ورزشی دانشگاه
علمی کاربردی
چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان
دانشگاه جامع علمی کاربردی در همدان برگزار می
شود.
تیم کرمان در بخش آقایان در  9رشته به سرپرستی
آقای کوهستانی و مربیگری آقای سید رحمان
فریزنی و در بخش بانوان در  7رشته ی ورزشی و به
سرپرستی و مربیگری خانم خسروداد در این المپیاد
شرکت خواهند کرد.

استقبال از قهرمانان کاراته آسیا
در کرمان
مراسم استقبال از مدال آواران و مربیان تیم ملی
کاراته در رقابت های قهرمانی آسیا یی قزاقستان در
کرمان برگزار شد.
به گزارش واحد خبر اداره کل ورزش و جوانان استان
کرمان؛ مراسم استقبال از مدال آواران و مربیان تیم
ملی کاراته در رقابت های قهرمانی آسیا یی قزاقستان
با حضور دکتر امیری خراسانی ،جمعی از مسئولین و
ورزشکاران در فرودگاه کرمان برگزار شد.
گفتنی است شانزدهمین دوره رقابت های کاراته
قهرمانی آسیا در رده های سنی نوجوانان ،جوانان،
امید و بزرگساالن به مدت سه روز در دو بخش آقایان
و بانوان در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد.
در پایان بخش نوجوانان و جوانان ،تیم های کاراته
نوجوانان و جوانان ایران با  10مدال طال 4 ،نقره و 6
برنز بر سکوی اول قاره آسیا ایستادند.
و تیم کاتای جوانان استان کرمان با ترکیب مهدی
شجاعی (طالی کاتای تیمی)  ،پویا حبیبی(طالی
کاتای تیمی) و مهدی رضایی (طالی کاتای تیمی)
و مهدی قراری زاده (نقره کمیته انفرادی ) با اقتدار بر
سکوی قهرمانی آسیا ایستاند.

دیدار و عیادت مدیرکل ورزش و
جوانان از مراد حاج جعفری
مدیرکل ورزش و جوانان از رئیس هیات فوتبال
استان کرمان عیادت کرد
به گزارش واحد خبر اداره کل ورزش و جوانان استان
کرمان؛ دکتر امیری خراسانی به همراه علی مرادی
معاونت توسعه امور ورزش و احسان مهرابی راد مدیر
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان از رئیس
هیات فوتبال استان عیادت کرد.
دکتر امیری خراسانی با حضور در منزل رئیس هیات
فوتبال ضمن تقدیر و تشکر ویژه از زحمات و تالش
های مراد حاج جعفری در جهت پیشرفت و ارتقاء
فوتبال استان برای ایشان از درگاه خداوند آرزوی
بهبودی سریع و سالمت کامل کرد .گفتنی است مراد
حاج جعفری در ماه های گذشته مورد عمل جراحی
قرارگرفته است و مدتی است به دلیل بیماری در
منزل به سر می برد و سالها در فوتبال استان و کشور
به صورت مستمر فعالیت کرده است .

کالس دانش افزایی مربیان
فوتبال درجه  Bآسیا در کرمان
به گزارش واحد خبر اداره کل ورزش و جوانان استان
کرمان؛ کالس دانش افزایی مربیان فوتبال درجه B
آسیا با حضور  25شرکت کننده از سراسر استان با
حضور احمد سنجری ،مدرس کنفدراسیون AFC
و محمود محمودی نیا دستیار مدرس ،در سالن
اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد.
گفتنی است اصول دفاع ،اصول حمله و گسترش
بازی در تمرینات یازده در مقابل یازده را از جمله
ی مهمترین مباحث مطرح شده در این دوره ی
آموزشی بود.
محمد رضا عبدالرشیدی رییس کمیته آموزش
هیئت فوتبال گفت :احمد سنجری ،مدرس
کنفدراسیون  AFCو محمود محمودی نیا دستیار
مدرس ،وظیفه ی آموزش آخرین متدهای مربیگری
را در این دوره ی آموزشی عهده دار بودند.
رییس کمیته آموزش هیئت فوتبال شناسایی
مربیان دارای مدرک  Bآسیا به منظور معرفی به
کالس  Aایران و Aآسیا را از دیگر امتیازات این دوره
ی آموزشی دانست.

رزم حسینی:

در ورزش کارهای نوگرایانه
ای انجام دادیم

مهدی عامری  -استاندار کرمان گفت  :امروز
در همه ی دنیا ثابت شده که ا گر کشوری
سبک توسعه یافته ی باالیی دارد مطمئنا در
بحث ورزش و سالمت مردم و ورزش همگانی
فعال بوده است .وی ادامه داد  :نمی توانیم
کشوری پیدا کنیم که در حوزه توسعه پیشرفت
نکرده باشد ولی در حوزه ورزش عقب افتاده
باشد و یا بالعکس .رزم حسینی ادامه داد :
مطمئن باشید که ورزش هزینه نیست ،بلکه
سرمایه گذاری است  .ما به واسطه ی فعالیت
های ورزشی از هزینه های گزافی که در حوزه
درمان  ،امراض روانی و آسیب های اجتماعی
است  ،پیشگیری می کنیم.وی گفت  :ا گر
مردم  ،دولت و ارکان حکومت همت کنند و
در امر ورزش همگانی مشارکت کنند از خیلی
از آسیب های اجتماعی که با آن مواجهه
هستیم و از دغدغه های مقام معظم رهبری
هم است و همه ی ما باهاش روبرو هستیم ،
کاسته خواهد شد .استاندار کرمان افزود :ما
نمی توانیم مشکالت حوزه شهری  ،آسیب
های شهری وحاشیه نشینی را در استان و
کشور نادیده بگیریم و یکی از راهکارهایی که
می تواند با این پدیده ها مقابله کند  ،ورزش
همگانی است.وی ادامه داد  :در استان کرمان
باور همه ی مسئولین این است که ما در حوزه
ی ورزش کارهای نو گرایانه ای انجام داده
ایم .یکی از آن کارها که امیدوارم آقای امیری
خراسانی بتواند آن را تکمیل کند ،این است
که جدولی از اما کن قابل استفاده در ورزش در
کل استان شناسایی کند که این نیز در ادامه
طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی است.
ذکا اسدی:

سند توسعه ورزش راه
را برای پیشرفت ورزش
همگانی هموار کرده است

ذکا اسدی معاون استانداری کرمان گفت  :در

بدو شروع به کار دولت یازدهم توجه ویژه ای
جناب آقای استاندار به سالمت و امنیت بود.
وی ادامه داد  :ما در هر بخشی اسناد
جدا گانه ای تدوین نمودیم که یکی از آنها
اسناد امنیت غذایی بود که در استان تدوین
کردیم ودر رابطه با نان  ،آب سالم ،شیر و....
اسناد مشخصی داریم.
معاون سیاسی استاندار افزود  :حدود  8ماه
با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان و همه
ی دستگاه های دست اندر کار سند توسعه
ورزش همگانی و قهرمانی را در استان تدوین
کردیم و این مهم مورد استقبال وزارتخانه نیز
قرار گرفت و شخص جناب آقای وزیر وقت از
این سند پرده برداری کرد و به همه ی استان
ها هم ابالغ شد  .وی ادامه داد  :با تدوین
این سند که در شورای ورزش همگانی هم
تایید شده است می توانیم به اهداف خود در
زمینه ورزش همگانی دست پیدا نماییم و به
اهدافی که مقام معظم رهبری فرمودند یعنی
سالمت و امنیت دست یابیم.
ذکا اسدی گفت  :ا گر به ورزش همگانی خوب
رسیدگی شود  ،یک نوع پیشگیری است که
هم در هزینه ها و هم در وضعیت جسمانی و
عملکرد افراد موثر است .
وی گفت  :در حال حاضر یکی از شاخص های
مهم توسعه و پیشرفت کشورها بحث توسعه
ورزش همگانی است و باید برای رسیدن به
نقطه مطلوب برای این مهم برنامه ریزی
مدونی داشته باشیم.
مجدآرا رییس فدراسیون ورزش های
همگانی:

چشم انداز ما حرکت به
سوی ایرانی شاداب است

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی کشور
گفت  :با شناختی که از آقای امیری خراسانی
مدیرکل ورزش و جوانان پیدا کردم  ،ایشان از
وجدان حرفه ای برخوردا است.
وی ضمن تبریک به مرتضی حسینی گفت  :با
حضور حاج آقا حسینی کارها و اثرات پربرکتی
در این رشته اتفاق افتاده است.
مجدآرا با بیان اینکه در زمینه های مختلف

ورزشی از جمله پیاده روی ها کرمان رتبه اول
را به خود اختصاص داده است.
وی گفت  :برای اولین بار شورای عالی ورزش
همگانی را داشته ایم که در این جلسه
کتاب تعالی ورزش همگانی با حضور مدیران
مختلف به تصویب رسید.
مجدآ ا گفت  :دولت مکلف شده براساس
الیحه  109که در مجلس تصویب شد 29
درصد از این را صرف ورزش همگانی کند.
وی ادامه داد  :استاندار محترم کرمان بعنوان
سفیر ورزش همگانی لوح تقدیر دریافت کرد و

مدیرکل محترم بعنوان عضو شورای راهبردی
فدراسیون ورزش های همگانی انتخاب شد و
لوح خود را نیز دریافت کرد.
مجدآرا افزود  :از آنجا که حجت االسالم
حسینی مدت  4سال است که در جلسات
شرکت می کند بعنوان مشاور عالی فدراسیون
به عنوان  4سال انتخاب می شود و بعنوان
رییس هیات و مشاور عالی فدراسیون می
تواند از امروز فعالیت خود را آغاز کند.
وی به تفاهم نامه منعقد شده با مدیرکل
اشاره و افزود  :بر اساس این تفاهم نامه که به
امضا مدیرکل رسید  ،کمیته همگانی هیات
ها با هیات همگانی استان هم پوشانی می

کنند.
مجدآرا افزود  :سند تحول بعنوان قانون
اساسی فدراسیون است و بعنوان یک مرکز
ثقل و گرانی گاه در ورزش همگانی کشور
است و ما انتظار اجرایی شدن این سند را
داریم.
دکتر امیر مجدآرا گفت :استاندار و مدیرکل
فرهیخته مطمئنا می توانند کارهای بسیار
خوبی را در زمینه ورزش همگانی انجام
دهند.
وی ادامه داد  :خوشبختانه فرمایشات مقام

معظم رهبری در راستای سالمتی مردم
اشاعه پیدا کرده و مردم ما روز به روز متوجه
می شوند که پیشگیری و سالمتی آنان به
واسطه ی ورزش حاصل می شود.
مجدآرا ادامه داد  :فدراسیون ورزش های
همگانی یک فدراسیون برنامه محور است
که سند توسعه آن تا سال  1404برنامه ریزی
شده وچشم انداز آن حرکت به سوی ایرانی
شاداب ،فعال و سالم با شرکت حداقل 50
درصد مردم در ورزش های همگانی است.
وی گفت  :سال گذشته توانستیم در
کارآفرینی رتبه اول را کسب کنیم و در بحث
آموزش که یکی ازشاخصه های توسعه است
 ،اول شدیم.
مجدآرا افزود  :به عنوان کشور پیشرو در بحث
ورزش های همگانی انتخاب شدیم و لوح
این مهم به وزیر ورزش و جوانان اهدا شد.
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی گفت :
در آمار بانوان بیشترین آمار را داشتیم و لوح
تقدیر را از وزارت در این مورد دریافت کردیم.
وی به شعار امسال ورزش همگانی که مادران
عمود خیمه ورزش همگانی هستند ،اشاره و
افزود :کارشناسان ورزش در سطح وزارت و
در سطح کشور گرد هم آمدند و دو جلد سند
تحول و تعالی و آینده نگری ورزش همگانی را
برای سالمتی مردم با بیش از  7000نفر ساعت
کار کارشناسی و دستور العمل های اجرایی
آماده کردند که باید در سطح شهرستان
ها و سطح بخش ها و روستاها ساری و
جاری شود.

ورزش در هفتـه
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امیری خراسانی :

برای ورزش همگانی در سال جاری برنامه مدون داریم
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مراسم تجلیل از جانبازان قطع
نخاع استان کرمان
مراسم تجلیل از جانبازان قطع نخاعی استان
کرمان در مجموعه مس سرچشمه رفسنجان برگزار
شد.
به گزارش واحد خبر اداره کل ورزش و جوانان
کرمان؛ با حضور دکتر امیری خراسانی مراسم
تجلیل از جانبازان قطع نخاعی و یادگاران دوران
دفاع مقدس در مجموعه مس سرچشمه برگزار
شد .
این مراسم با حضور  18نفر از جانبازان قطع نخاع
و پیمان نصیری قهرمان پارا المپیک ریو برگزار شد
دکتر امیری خراسانی با قدردانی از فدا کاری های
این عزیزان گفت :ایثار شما باعث شده که ما امروز
در کمال آرامش انجام وظیفه نماییم و در پایان این
مراسم از این جانبازان تجلیل به عمل آمد.

مهدی عامری  -مدیر کل ورزش و جوانان گفت
 :یکی از برنامه هایی که به صورت مستمر در
استان پیگیری می شود ،بحث پیاده روی است
که در تقسیمات به صورت شهرستانی آمده و بر
اساس نمودار روند رو به رشدی داشته است و
از سال  93تا سال  95افزایش پیدا کرده است.
وی به برنامه های کوه پیمایی اشاره و افزود :
برنامه های کوه پیمایی هم رشد خوبی داشته
و در ا کثر  23شهرستان برگزار شده است و
شهرستان سیرجان در این میان بیشترین آمار
را دارد.
دکتر امیری خراسانی به جشنواره های مختلف
که در اعیاد مختلف برگزار شده بود اشاره و افزود:
یک سری جشنواره های مختلف به مناسبت
های مختلف در شهرستان ها برگزار می شود
که این آمار نیز رضایت بخش و روند رو به رشدی
داشته ایم.
مدیرکل ورزش و جوانان ضمن تا کید بر عملکرد
نه چندان خوب در حوزه محالت در سال 95
 ،گفت  :در برنامه هایی که برای محالت برگزار
شده در سال  95مخصوصا در کرمان عملکرد
خوبی نداشته ایم و در سال  96باید بهتر برگزار
شود .وی ادامه داد  :اوج برنامه های ورزشی
محالت در سال  94بوده است و متاسفانه سیر
نزولی در برنامه های ویژه محالت داشته ایم.
مدیرکل ورزش و جوانان به بحث ورزش صبح
گاهی نیز اشاره و افزود  :ورزش صبح گاهی در
کرمان همیشه فعال و رشد خوبی داشته است و
باید در این میان از زحمات و تالش های هیات
همگانی تشکر نمود.
مدیرکل ورزش و جوانان به برنامه های هفته
دفاع مقدس اشاره و افزود  :در این برنامه ها
هم روند رو به رشدی در سال  95داشته ایم و
برنامه های خیلی خوبی در شهرستان ها اجرا
شده است.
امیری خراسانی افزود :در برنامه های ورزشی
هفته تربیت بدنی هم روند رو به رشدی در سال
 95داشته ایم و بعضی از شهرستان ها از جمله
سیرجان نسبت به سال  94ضعف داشته است.
مدیرکل ورزش و جوانان به بحث اوقات فراغت
نیز اشاره و افزود  :یکی از نکات دیگر بحث اوقات
فراغت است که در بررسی که صورت گرفته از
سال  93تا  95فعالیت چشمگیری نداشتیم به
جز شهر کرمان و شهرستان کوهبنان که فعالیت
خوبی داشته اند  ،دربسیاری از شهرستان ها
فعالیت ها مناسب نبوده است.
وی گفت :در بحث مسابقات محالت نیز در سال
 95تعداد مسابقات برگزار شده کمتر شده است
و باید برای سال  96برنامه ریزی بهتری انجام
دهیم.
دکتر امیری خراسانی افزود :در سه ماهه اول
سال  96استان کرمان و شهرستان های زرند و
کوهبنان نسبت به سایر شهرستان ها فعالیت
بهتری داشته اند.
مدیرکل ورزش و جوانان گفت  :به کمک همه
ی هیات های ورزشی در سال  96برنامه تکریم
رمضان با ورزش برگزار شد که نزدیک به  3هزار
و  776بانو و  13هزار و  440نفر از آقایان در این
مسابقات شرکت داشتند.

وی گفت:در این مسابقات هر شهرستان
حداقل در دو رشته ورزشی فعال بود و کرمان 22
رشته ی ورزشی را در این مسابقات برگزار کرد که
بر اساس رتبه کرمان  ،کهنوج و جیرفت بهترین
عملکرد را داشتند.
امیری خراسانی به بحث اوقات فراغت اشاره و
افزود  :دبیرخانه اوقات فراغت به ریاست آقای
ذکا اسدی معاون استاندار کرمان برگزار و در آن
جلسه بر اساس سندی که در دست آموزش و
پرورش بود آمار را عرض کردیم.
وی گفت  :اداره کل در حال حاضر  10هزار و 958
دختر و  22هزار و  759پسر و در مجموع 37
هزار و  076دانش آموز را در کالس های ورزشی
دارد که رتبه اول را کهنوج  ،بم و سیرجان به
خود اختصاص داده اند.
مدیرکل ورزش و جوانان گفت :ا گر کرمان در این
میان در رتبه های پایین تر قرار دارد به خاطر
وجود باشگاه ها وکالس های خصوصی بیشتری
است ولی جاهایی که این امکانات را ندارند
ادارات بر اساس سند فعالیت می کنند.
وی به فعالیت های انجام شده در هفته مواد
مخدر اشاره و افزود  :شهرستان کوهبنان در
فعالیت های ورزشی هفته مواد مخدر خیلی
خوب کار کرد و سنگ تمام گذاشت و کرمان و
نرماشیر فعالیت های خیلی خوبی داشتند.
مدیرکل ورزش و جوانان گفت  :در برنامه سه
ماهه تابستان به دستور استاندار محترم برنامه
هایی که تصویب می شوند را اجرا و برای هفته
دولت و هفته دفاع مقدس برنامه های خوبی
را داریم.
وی گفت  :در برنامه پیاده روی خانوادگی در
تابستان دو برنامه دیده شد که یکی در بخش
راین برگزار شد و ان شاا ...بیست و هفتم مرداد
هم در شهربابک این برنامه با پخش زنده از
شبکه ملی برگزار می شود.
مدیر کل ورزش و جوانان ادامه داد  :در هفته
دولت ما در کل شهرستان ها برنامه های
خوبی را تدارک دیدیم و طبق سندی که
مصوب کردیم همایش پیاده وی در همه ی
شهرستان ها را داریم .وی گفت  :مسابقه
کارکنان دولت  ،مسابقات بین ادارات در قالب
جشنواره فرهنگی ورزشی شهید باهنر ،المپیاد
ورزش همگانی در قالب محالت  ،در هفته دفاع
مقدس مسابقات ورزشی نیروهای مسلح را
نیز در آینده برگزار می کنیم .مدیرکل ورزش و
جوانان به برگزاری المپیاد ورزشی محالت اشاره
و افزود  :این مسابقات در سه مرحله برگزار می
شوند  ،مرحله مقدماتی در بحث روستاها و
محالت خواهد بود رشته های ورزشی هم گل
کوچک ،طناب کشی ،دارت،بسکتبال خیابانی،
والیبال چهارنفره ،آمادگی جسمانی ،ماچلوز،
هفت سنگ  ،دوچرخه سواری و دوو میدانی
را خواهند داشت که همه ی این برنامه ها با
دیدگاه همگانی و سالمتی و تفریحی است .
وی گفت  :در مرحله اول کسانی که قهرمانی آنها
مشخص می شود به مرحله بعدی می رسند که
منطقه ای است و مسابقات در هشت منطقه
اقتصاد مقاومتی برگزار می شوند و قهرمانان هر
منطقه در مرحله آخر در مرکز استان مسابقات را

انجام و قهرمان استان مشخص خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان افزود  :بر اساس دستور
آقای استاندار برای پیشگیری از موازی کاری
و بحث اقتصاد مقاومتی و کنترل هزینه ها بر
اساس دستور شخص استاندار جلسه ای را
برگزار که حدودا از  90ارگان دولتی و نظامی
دعوت کردیم که متاسفانه از این تعداد فقط
 13ارگان حضور پیدا کردند که صورتجلسه این
جلسات را خدمت جناب استاندار ارائه می کنم
و ا گر دستور دهند در مرحله بعد از اما کن هایی
که قابل استفاده هستند با تغییر کاربری بصورت
موقت یا دائم در بحث ورزش همگانی استفاده
کنیم.
دکتر امیری خراسانی افزود  :از محل بودجه
 27صدم درصد  ،با برنامه ریزی و هماهنگی با
سازمان برنامه بودجه استان  ،ان شاا ...جاده
سالمتی دو کیلومتری در کرمان و چهار جاده
سالمتی و تندرستی در شهرستان ها احداث
می شود.

مجمع انتخاباتی هیات ورزش های همگانی
استان کرمان با حضور مجدآرا رییس فدراسیون

اند در این میان دیده شوند.
حسینی به رتبه اول کشوری در بحث همایش
های پیاده روی اشاره و افزود  :جزو هیات های
برتر کشور بوده ایم .وی ادامه داد  :در بحث
آموزش با تعریف خاصی که داشتیم  ،پیشرفت
های خوبی اتفاق افتاد و در کمیته یوگا برای
آقایان اولین دوره آموزشی این رشته را داشته
ایم .سید مرتضی حسینی گفت  :در ادامه برنامه
های سال  96و  97باید در  3بحث مهم تالش
کنیم که پیشرفت هایی جدی حاصل شود .وی
با بیان اینکه  ،بحث اول ورزش همگانی است
و باید ورزش همگانی را از پیاده روی به سمت
دوچرخه سواری که از دیرباز در استان فعال
بوده است سوق دهیم .
رئیس هیات همگانی استان افزود  :بحث دوم
همایش های پیاده روی است که باید گسترش
یابند.
مشاور عالی فدراسیون ورزش های همگانی
اضافه کرد  :در بحث سوم باید ورزش های
صبحگاهی و شامگاهی گسترش پیدا کنند.
سید مرتضی حسینی افزود  :ورزش سیاست و
حاشیه بر نمی دارد و امیدوارم بدون سیاست و
بدون حاشیه ورزش را جلو ببریم.
رئیس هیات ورزش های همگانی استان
کرمان گفت  :در سال  95و سه ماهه  96در
سطح استان  67ایستگاه ورزش صبحگاهی و

ورزش های همگانی و دکتر امیری خراسانی
مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان برگزار شد.
در ابتدای این جلسه سید مرتضی حسینی تنها
کاندیدای این مجمع انتخاباتی به کارهای انجام
شده و برنامه های پیش رو پرداخت.
وی گفت  :در طول  5سالی که  4سال آن بعنوان
رییس هیات و  11ماه آن را بعنوان سرپرست
هیات فعالیت داشتم  ،هیات را بدون حاشیه
جلو بردیم.
رئیس هیات ورزش های همگانی استان ادامه
داد  27 :رشته ورزشی در هیات همگانی داریم
که از این تعداد  16کمیته فعال و  9کمیته
ورزشی فعال نیستند و فعال نبودن این رشته ه
به این دلیل است که عالقمندان چندانی برای
فعال شدن این رشته ها نداریم اما امیدوارم این
رشته ها هم فعال شوند.
وی گفت  :سعی داریم در بحث نشاط و شادابی
همایش های پیاده روی را گسترش دهیم و
شهرستان هایی که در پیاده روی ها دیده نشده

 7ایستگاه های ورزشی شامگاهی را داشته ایم
که موقع غروب و شب هنگام این برنامه ها برگزار
می شوند.
مرتضی حسینی افزود  :در بحث همایش ها
توفیق این را داشته ایم که  7همایش پیاده
روی از شبکه سوم سیما پخش شوند.
وی به همایش های برگزار شده اشاره و افزود
 20 :مورد همایش کوچک  15 ،مورد همایش
دوچرخه سواری  ،چهارهمایش کوه پیمایی
 10 ،مورد همایش گردشگری و طبیعت گردی
از رشته های  28گانه  28 ،همایش های
آموزشی جهت ارتقا بحث توسعه ورزش 13 ،
جشنواره فرهنگی ورزشی را برگزار کردیم و در
بحث مسابقات رشته های زیر مجموعه  21مورد
مسابقه برگزار شده است .در پایان این مجمع
سید مرتضی حسینی با  16رای بعنوان رییس
هیات ورزش های همگانی به مدت  4سال
انتخاب شد.

سید مرتضی حسینی رئیس هیات همگانی:

ورزش سیاست و حاشیه
بر نمی دارد

حضور دکتر امیری خراسانی
در جمع قهرمانان سال ،96
مربیان و مسئولین هیات
کاراته استان
به گزارش واحد خبر اداره کل ورزش و جوانان
استان کرمان؛ دکتر امیری خراسانی و هیات
همراه با قهرمانان سال  ، 96مربیان و مسئولین
هیات کاراته استان در محل باشگاه شهداء دیدار
و گفتگوکردند.
در این دیدار علی مرادی معاونت توسعه امور ورزش
اداره کل ورزش و جوانان ،احسان مهرابی راد مدیر
روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان  ،منصور
دامغانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان
کرمان ،استاد مسعود سیدی پیشکسوت کاراته و
جمعی از مربیان و مسئولین کاراته استان حضور
داشتند.
دکتر امیری خراسانی و هیات همراه پس از دیدار
و گفتگو با مسئولین هیات ،مربیان و ورزشکاران
به بحث و بررسی در مورد مسائل و مشکالت
پرداختند و گزارشی از عملکرد هیات کاراته استان
ارائه شد .
در پایان استاد مسعود سیدی ،در اقدامی شایسته
از کلیه قهرمانان مدال آور کشوری و مربیانشان در
سال  ٩٦با اهداء هدیه تجلیل کرد.

فینال مسابقات والیبال
قهرمانی استان کرمان
مسابقات والیبال قهرمانی استان در رده ی
نوجوانان با قهرمانی تیم کرمان الف پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
استان کرمان؛ مراسم اختتامیه مسابقات والیبال
قهرمانی استان کرمان با حضور مدیر کل ورزش و
جوانان استان کرمان و جمعی از مسئولین در سالن
رشید فرخی کرمان برگزار شد
رقابت های والیبال نوجوانان با حضور  7تیم آغاز
شد  .در مرحله ی نیمه نهایی و در دیدار نخست
تیم کرمان الف با نتیجه  ٢بر یک مقابل رفسنجان
پیروز شد.
در بازی دوم تیم کرمان ب با نتیجه ی  ٢بر صفر تیم
راور را از پیش رو برداشت تا حریف تیم کرمان الف
در دیدار پایانی شود.
بدین ترتیب ،تیم های کرمان الف و کرمان ب
با پیروزی در برابر حریفان خود به دیدار نهایی
مسابقات قهرمانی نوجوانان استان راه یافتند.
و در پایان ،تیم های کرمان الف ،کرمان ب،
رفسنجان و راور به ترتیب عناوین اول تا چهارم
مسابقات را کسب کردند.
این مراسم با اهدای جام ،حکم قهرمانی و مدال به
ورزشکاران به اتمام رسید.

داوران منتخب کرمانی

خانـم فریـده افشـارمنش  ،خانـم فرحنـاز
محسـنی و خانـم صدیقـه سلاجقه از داوران
منتخـب کرمانـی هسـتند کـه در مسـابقات
آموزشـگاههای کشـور حضـور دارنـد.
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بازپرس شعبه سوم دادسرای کرمان:

باند خرید و فروش سالح های
غیرمجاز در کرمان منهدم شد
کرمان  -بازپرس شـعبه سـوم دادسرای عمومی و
انقلاب کرمـان از کشـف هفت قبضه سلاح جنگی،
دو قبضـه سلاح شـکاری و تعـدادی ادوات جنگـی
خبـر داد .بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از
روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان کرمـان ،ایمـان

خبــــــر

تکمیل فضای پشت بام
حمام باغ هلل
کرمـان  -مدیرعامـل سـازمان بهسـازی و
نوسـازی شـهرداری کرمـان از تکمیـل فضـای
پشـت بـام حمـام بـاغ هلل خبـر داد.
علـی عسـکری در گفتگـو با خبرنـگار مهر با بیان
اینکـه بیـش از  ۷۰درصـد عملیـات اسـتحکام
بخشـی پـروژه بهسـازی ایـن حمـام تاریخـی اجـرا
شـده اسـت ،اظهـار کـرد :همچنیـن بخشـی از
تزیینـات داخلـی قسـمت مردانـه و زنانـه ایـن
حمـام انجـام شـده و تکمیـل فـاز دوم و سـوم
نیازمنـد تامیـن اعتبـار الزم اسـت.
وی بـا اشـاره بـه نظـر مدیـران شـهری کرمـان
مبنـی بـر بهسـازی و تغییـر کاربـری حمـام بـاغ
هلل افـزود :قـرار اسـت بخـش مردانـه ایـن حمـام
بـه عنـوان چایخانـه سـنتی و بخـش زنانـه آن بـه
عنـوان حمـام سـنتی ماسـاژ مـورد اسـتفاده قـرار
گیـرد .حمـام بـاغ هلل بعـد از بـازار بـزرگ ،مدرسـه
بانـو حیاتـی و مقبره خواجه اتابک سـومین بنای
تاریخـی ای اسـت کـه از سـوی شـهرداری کرمـان
مرمت شـده و در چرخه صنعت گردشـگری شـهر
کرمـان قـرار قـرار گرفتـه اسـت.

دستگیری  ۴نفر در زمینه
پرونده مسمومیت با
مشروبات الکلی در سیرجان
کرمـان  -دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز
اسـتان کرمـان بـا بیـان آخریـن جزییـات پرونـده
مسـمومیت بـا مشـروبات الکلـی در سـیرجان
گفـت :تا کنـون چهار متهم در این رابطه دسـتگیر
شـده انـد.
دادخـدا سـاالری در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر
اظهـار کـرد :تا کنـون چهـار نفـر از متهمـان و
مظنونـان پرونـده مسـمومیت مشـروبات الکلـی
در شهرسـتان سـیرجان دسـتگیر شـده انـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه نیـک ورز دادسـتان
سـیرجان بـه عنـوان قاضـی ویـژه بـرای شناسـایی
عوامـل توزیـع کننـده تعییـن شـده اسـت ،تا کیـد
کـرد :برخـورد قاطـع و جـدی بـا عرضـه کننـدگان
مشـروبات الکلـی و باندهـای قاچـاق مشـروبات
الکلـی در دسـتور کار دسـتگاه قضایـی اسـت.
سـاالری بـا اشـاره بـه اینکـه  ۱۵۶نفـر بـه دلیـل
مسـمومیت بـا مشـروبات الکلـی در بیمارسـتان
هـا سـیرجان و شـهربابک بسـتری شـده انـد،
بیـان کـرد :از ایـن تعـداد  ۷۰نفـر دیالیـز شـده انـد.
دادسـتان کرمـان وضعیت جسـمانی سـه نفر از
ایـن افـراد را وخیـم ذکـر کـرد و افـزود :تا کنـون هـم
پنـج نفـر جـان خـود را در رابطـه بـا ایـن جریـان از
دسـت داده انـد.
دادسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه تحقیقـات پلیس
در خصـوص ایـن پرونـده گفـت :بـر ایـن اسـاس
مشـخص شـد کـه یـک راننـده کامیـون دو گالـن
 ۲۰لیتری مشـروب دسـت سـاز از اصفهان تهیه و
بـه سـیرجان منتقـل و سـپس توزیـع کرده اسـت.
وی بـا تا کیـد بـر لـزوم توجـه بـه دسـتورات
دینـی گفـت :بایـد نهادهـای فرهنگـی بـا
کمـک مـردم بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیـده شـوم
همکاری کنند.

شهسـواری در تشـریح جزئیـات این خبـر اعالم کرد:
بـه منظـور برقـراری نظـم و امنیـت در سـطح اسـتان
کرمـان و مقابلـه بـا جرائـم خشـن طـی دو عملیـات
صـورت گرفتـه توسـط مامـوران پلیـس اطالعـات در
شهرسـتان کرمـان و فهـرج مقادیـری سلاح جنگـی
کشـف و ضبـط شـد .شهسـواری ابـراز داشـت :در
ایـن دو عملیـات یـک قبضـه کلـت کمـری ،یـک
تیغـه خشـاب و تعـداد  ۹عـدد فشـنگ کلـت ،هفـت
قبضه سلاح جنگی کالشـنیکف ،یک قبضه سلاح

شـکاری و تعـداد شـش تیغـه خشـاب کالشـنیکف،
یـک عـدد نارنجـک دسـتی و یـک قبضـه سلاح
شـکاری طـرح  m۱۶و یـک تیغـه خشـاب شـکاری و
تعداد  ۲۵۱عدد فشـنگ جنگی کالشـینکف کشـف
و ضبـط شـد .وی بـا بیـان اینکـه در این راسـتا چهار
نفـر متهـم دسـتگیر شـده انـد ،گفـت :یـک دسـتگاه
خـودرو سـواری زانتیـا و یـک دسـتگاه خـودرو پرایـد
متعلق به متهمان هم توقیف شـد .بازپرس شـعبه
سـوم دادسـرای عمومـی و انقلاب کرمـان ضمـن

تشـکر از اطالعـات اسـتان کرمـان و سـایر عوامـل
اطالعاتـی و نظامـی در امـر برقـراری نظـم و امنیـت
در سـطح اسـتان کرمـان ،تصریـح کـرد :بـا توجـه بـه
نقـش پـر رنـگ و مخـرب سلاح هـای غیـر مجـاز در
ارتـکاب جرائـم خشـن و تهدیـد امنیـت جامعـه از
ایـن طریـق مقابلـه بـا ایـن جـرم مهـم در دسـتور کار
دسـتگاه قضایـی اسـتان و پلیـس قـرار گرفتـه و بـا
قاطعیـت بـا این قبیل جرائـم مقابله قانونی صورت
خواهـد گرفـت.

شهردار کرمان در آیین افتتاح فرهنگسرای قمر بنیهاشم مطرح کرد:

ارتقای سطح شادابی و نشاط
اجتماعی ازجمله برنامههای
شهرداری در سال ۹۶

بـه گـزارش اداره ی روابـط عمومـی و اموربیـن
گسـرای قمـر
الملـل شـهرداری کرمـان  ،فرهن 
بنیهاشـم بـا حضـور فرمانـدار کرمـان ،شـهردار
کرمـان ،اعضـای شـورای اسلامی شـهر کرمـان،
برخـی از مدیـران اسـتانی و شـهری و اهالـی
شـهرک بنیهاشـم ،طـی آیینـی افتتـاح شـد.
شـهردار کرمـان در ایـن آییـن گفـت:
گسـرای قمـر بنیهاشـم بـا  750مترمربـع
فرهن 
سـاختمان و  3000مترمربـع محوطـه ،هدیـهی
کوچکـی از سـوی شـهرداری کرمـان بـه اهالـی
شـهرک بنیهاشـم اسـت.
علـی بابایـی بـه سـایر اقدامـات سـازمانهای
مختلـف شـهرداری کرمـان ازجملـه سـازمان
عمـران و شـهرداری منطقـه یـک در شـهرک
بنیهاشـم اشـاره کـرد و گفـت :علاوه بـر سـاخت
گسـرای قمـر بنیهاشـم ۲۲۰ ،هزار
و تجهیـز فرهن 
مترمربـع زیرسـازی ۹۲ ،هـزار مترمربـع آسـفالت،
بهـای
 ۲۷۰۰مترمربـع فضـای سـبز و هدایـت آ 
سـطحی ازجملـه دیگـر اقداماتـی اسـت کـه طـی
کسـال گذشـته در شـهرک بنیهاشـم انجـام
ی 

شـده اسـت.
وی افـزود :بـا برنامهریـزی انجـام گرفتـه،
بـهزودی نخسـتین پـارک محلـهای در شـهرک
یشـود.
بنیهاشـم سـاخته م 
شـهردار کرمان به سـرمایهگذاری برای سـاخت
 150واحـد مسـکونی در شـهرک بنیهاشـم اشـاره
ت وسـاز در شـهرک
کـرد و گفـت :برای ارتقای ساخ 
بنیهاشـم 150 ،واحـد مسـکونی در ایـن شـهرک
ت وسـاز
در حـال سـاخت اسـت تـا وضعیـت ساخ 
ایـن منطقـه را تغییـر دهـد .بابایـی با بیـان اینکه
بـا ابلاغ طـرح تفضیلـی در رابطـه بـا شـهرک
بنیهاشـم ،مشـکالت تفکیکـی و مالکیتـی ایـن
شـهرک حـل شـده اسـت ،گفـت :اهالـی شـهرک
میتواننـد بـا مراجعـه بـه شـهرداری منطقـه یـک،
نسـبت بـه حـل مشـکالت مالکیتـی خـود اقـدام
کننـد .وی افـزود :همچنیـن اهالـی ایـن شـهرک
بـا پرداخـت عـوارض شـهرداری ،بـا شـهرداری
مشـارکت خواهنـد کـرد تـا بتوانیـم خدمـات بهتـر
شتـری ارایـه کنیـم.
و بی 
نهـای افتتـاح
شـهردار کرمـان برگـزاری آیی 

پروژ ههـای مختلـف را بهانـهای بـرای برپایـی
جشـنهای محلـهای دانسـت و گفـت :ارتقـای
سـطح شـادابی و نشـاط اجتماعـی ازجملـه
برنام ههـای شـهرداری در سـال  ۹۶اسـت.
بابایـی افـزود :برنام ههـای کامـل و جامعـی در
قالـب طـرح جامـع فرهنگـی شـهرداری کرمـان
گسـراها ازجملـه
دیـده شـده کـه در فرهن 
گسـرای قمـر بنیهاشـم اجـرا خواهـد شـد.
فرهن 
وی بـه دهـهی کرامـت نیـز اشـاره کـرد و گفـت:
بـه بهانـهی دهـهی کرامـت برنام ههـای خـاص
و ویـژهای ب همـدت  10شـب در پـارک مـادر برگـزار
خواهـد شـد .شـهردار کرمـان دربـارهی چگونگـی
گسـرای قمـر بنیهاشـم گفـت:
سـاخت فرهن 
گسـرا متعلـق بـه شـهرداری
زمیـن ایـن فرهن 
کرمان اسـت ،سـاختمان آن توسـط ادارهکل راه و
شهرسـازی ساخته شده و بهوسیلهی شهرداری
کرمـان نیـز محوط هسـازی ،حصارکشـی و تجهیـز
شـده اسـت .بابایـی اظهـار امیـدواری کـرد بـا
همـکاری دسـتگاههای مربـوط ،شـاهد ایجـاد
گسـراها و زیرسـاختهای فرهنگـی در
فرهن 
سـایر نقـاط حاشـیهای شـهر کرمـان باشـیم.
وی بـه سـایر نیازهـای شـهرک بنیهاشـم
نیـز اشـاره کـرد و گفـت :طـی مذا کـراه بـا دکتـر
محسـنبیگی مدیـرکل آمـوزش و پـروش اسـتان
گسـرا کـه
کرمـان ،مقـرر شـد زمیـن جنـب فرهن 
متعلـق بـه شـهرداری اسـت ،بـه آمـوزش و پرورش

وا گـذار شـود تـا بهوسـیلهی خیـران در ایـن زمیـن
مدرسـه سـاخته و مشـکل نبـود فضـای آموزشـی
شـهرک حـل شـود.
سرپرسـت معاونـت فرهنگـی اجتماعـی
شـهرداری کرمـان نیـز در آییـن افتتـاح
گسـرای قمر بنیهاشـم ،بر مشـارکت اهالی
فرهن 
محل ههـا در مدیریـت مرا کـز فرهنگـی شـهرداری
تأ کیـد کـرد .حجتاالسلام سـیدمرتضی
گسـرای
حسـینی بـا اشـاره بـه سـاخت فرهن 
قمـر بنیهاشـم بـا مشـارکت شـهرداری کرمـان و
ادارهکل راه و شهرسـازی اسـتان ،ابـراز امیـدواری
کرد این مشـارکت در سـایر نقاط حاشـیهای شـهر
کرمـان نیـز بـرای تکمیل زیرسـاختهای فرهنگی
شـهر کرمـان اتفـاق بیفتـد .وی بـه سـاخت و
راهانـدازی زیرسـاختهای فرهنگـی بهوسـیلهی
شـهرداری کرمـان در دو سـال اخیـر اشـاره کـرد و
گفـت :طـی دو سـال اخیـر خانههای فرهنـگ نور،
یـاس ،نمـاز و ادب بهوسـیلهی شـهرداری کرمـان
راهانـدازی شـده اسـت.
حجتاالسلام حسـینی افـزود :هفتـهی
گذشـته نیـز مجموعـهی فرهنگـی خواجـه اتابـک
در خیابـان ابوحامـد بـه بهر هبـرداری رسـید.
وی ادامـه داد :بـا مشـارکت بخـش خصوصـی،
خانـهی فرهنـگ نـور و همچنیـن سـرای محلهی
بحرالعلـوم در شـهرک باهنـر بـه بهر هبـرداری
خواهـد رسـید.

محمدی معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی:

رسانه های در رعایت
قوانین تبلیغاتی کشور اقدام
بیشتری انجام دهند

از سـوی معـاون فرهنگـی اداره کل فرهنـگ
و ارشـاد اسلامی اسـتان کرمـان فهرسـت
ممنوعیـت هـای قانونـی تبلیغـات بازرگانـی بـه
ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان
هـا  ،کانونهـای آ گهـی وتبلیغاتـی  ،رسـانه هـا و
نهادهـای ذیربـط ابلاغ شـد.
محمـدی معـاون فرهنگـی اداره کل
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان کرمـان در
ایـن ابالغیـه کـه در راسـتای حفـظ حقـوق
شـهروندی و قانـون دسترسـی و انتشـار آزاد
اطالعـات منتشـر گردیـده فهرسـت ممنوعیـت
هـای موضوعـی و محتوایـی تبلیغـات را باذ کـر
مسـتندات قانونـی مسـتخرج از قوانیـن و
مقـررات جهـت اطلاع نهادهـای ذیربـط و
ذینفعـان اعلام و در اجـرا تا کیـد کـرده اسـت
 .بـر ایـن اسـاس تبلیغـات واحدهـای صنفـی
فاقـد مجـوز پروانـه کسـب ،تبلیـغ کاالهـای

فاقـد پروانـه اسـتاندارد تشـویق مسـتقیم و
غیـر مسـتقیم و یـا تحریـک افـراد بـه اسـتعمال
دخانیـات  ،اسـتفاده از چهـره هـای ورزشـی و
هنـری در معرفـی کاالهای خارجـی و کاالهای
مخصـوص کـودکان  ،تبلیغـات پیـش فـروش
سـاختمان ،محصـوالت خارجـی فاقـد
نمایندگیهـای مجـاز  ،تبلیغـات جراحـی هـای
زیبایـی و تجهیـزات پزشـکی مرتبـط  ،تبلیـغ
مرا کـز آموزشـی آزاد فاقـد مجـوز فعالیـت در
زمینـه هـای علمـی  ،فنی و هنری  ،تبلیغ سـفر
بـه کشـورهای خارجـی ،تبلیـغ کاال و خدمـات
خارجـی کـه مشـابه داخلـی دارنـداز جملـه
ممنوعیت موضوعی تبلیغات ذکر شـده اسـت
کـه بـه کلمـه قانون اصـل آن تبلیـغ ممنوع می
باشـد  .در ضمـن مـواردی همچـون تبلیغـات
مخالـف ادیـان رسـمی  ،جایـزه در مقابـل
تشـویق بـه خریـد و مصـرف ،بـی اعتبـار کـردن

کاالهـای رقیـب رعایـت نکـردن خـط و نشـانه
هـای زبـان فارسـی و نوشـتن واژه های فارسـی
بـا امالهـای نادرسـت و یـا تبلیـغ تنها بـه خط و
زبـان بیگانـه و غلـط نویسـی و اسـتفاده از واژه
هـای یـا نهادهـای مغایـر بـا عـرف و فرهنـگ
ایرانـی اسلامی  ،خدشـه بـه وحـدت ملـی و
تحقیـر و توهیـن مذاهـب اقـوام و دیگـر اقشـار ،
تبلیـغ کاالهـای خارجـی بـه نحوی کـه موجب
سـلب اعتمـاد جامعـه از تولیدات داخلی شـود
 ،تشـویق به تجمل گرایی و اسـراف و تحریص
بـه مصـرف  ،ادعـا از قـول منابـع علمـی غیـر
موثـق  ،عـدم اسـتفاده کامـل از نقشـه نقشـه
کشـور و پرچـم رسـمی جمهـوری اسلامی ،
عـدم رعایـت حقـوق مـادی و معنـوی مولفـان
مصنفـان و هنرمنـدان و هـر گونـه تبلیغـات

خلاف واقـع  ،ارایـه اطالعـات نادرسـت ،
فراتـر از واقعیـت نشـان دادن کاال  ،داشـتن
ادعـای غیـر قابـل اثبـات کـه موجـب فریـب و یـا
اشـتباه مصـرف کننـده مـی شـود از مصادیـق
ممنوعیـت هـای محتوایـی ذ کـر گردیده اسـت
کـه بـه نوعـی بـا قوانیـن و مصوبـات و ضوابـط
مربـوط بـه تبلیغـات مطابقت نداشـته و باید از
آن جلوگیـری شـود .
معـاون فرهنگـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی کرمان در پایان اظهارامیدواری کرده
اسـت ورسـانه های که رفتاری مسـوالنه دارند
در رعایـت قوانیـن و مقـررات تبلیغاتـی کشـور
اقـدام بیشـتری مبـذول داشـته و در برخـورد
بـا ارائـه کننـدگان آ گهـی هـای مغایـر بـا ضوابط
تا کیـد کـرده اسـت .

بانوان
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قهرمانی تیم دانشگاه
فرهنگیان کرمان در المپیاد
ورزش همگانی
اولیـن المپیـاد ملـی ورزش همگانـی دانشـگاه
هـای سراسـر کشـور بـا قهرمانـی تیـم دانشـگاه
فرهنگیـان کرمـان بـه پایـان رسـید .پـس از  ۳روز
رقابـت دختـران دانشـجو در اولیـن المپیـاد ملـی
ورزش همگانـی دانشـگاه هـای سراسـر کشـور،

تیـم دانشـگاه فرهنگیـان کرمـان در میـان  ۹۳تیـم
شـرکت کننـده بر سـکوی نخسـت این المپیـاد قرار
گرفـت .در ایـن رقابـت هـا تیـم هـای دانشـگاه یـزد
و دانشـگاه شـهید بهشـتی نیـز در رده دوم و سـوم
جـای گرفتنـد .ایـن رقابـت هـا بـا حضـور  ۶۰۰دختـر
دانشـجو از دانشـگاه های سراسر کشور به میزبانی
دانشـگاه تهـران برگـزار شـد .کـه تیـم دانشـگاه
فرهنگیـان اسـتان کرمـان بـا ترکیـب
زهـرا پورسـعيدي زريـب ،نجمـه جعفـرزاده شـهر

بابکـي ،سـمیرا نیـک آئيـن ،ریحانـه محمـدي،
صفیـه عيسـايي و مریـم کریمـی افشـار و مربیگـری
سـرکار خانـم فهیمـه خانـی در ایـن دوره از رقابـت
هـا شـرکت نمودنـد .مراسـم اختتامیـه ایـن رقابـت
هـا عصـر روز سـه شـنبه در سـالن ورزشـی اداره کل
تربیت بدنی دانشـگاه تهران و با حضور ابوالحسـن
رضایـی معـاون سـازمان امـور دانشـجویان وزارت
علـوم ،تحقیقـات و فـن آوری ،مجیـد سرسـنگی
معـاون فرهنگـی دانشـگاه آزاد ،علـی حبیـب اللهی

مدیـرکل تربیـت بدنـی وزارت علوم،تحقیقـات و
فـن آوری و حسـن بـه نـژاد معـاون دانشـگاه تهـران
و رییس سـازمان خدمات دانشـجویی برگزار شد و
تیم های اول تا ششـم این المپیاد جوایز و احکام
خـود را دریافـت کردنـد .همچنیـن اولیـن المپیـاد
ملـی ورزش همگانـی دانشـگاه هـای سراسـر کشـور
در بخـش پسـران نیـز از روز یکشـنبه هفتـه آینـده و
بـه مـدت  ۳روز بـه میزبانـی دانشـگاه تهـران برگـزار
مـي گـردد.

خبـــــــر

زهرا قدس ولی سرپرست تیم سپک تاکرا در گفتگو با آفاق :

کسب موفقیت بدون
هیچ چشمداشت مالی
 فاطمه سعادت نصری -بانـو زهـرا قـدس ولـی ،متولـد  ، 1337مـدّت
سـی سـال بـه عنـوان معلّـم تربیـت بدنـی در
آمـوزش و پـرورش مشـغول بـوده اسـت و طـی
ایـن مـدّت چندیـن مسـئول ّیت ورزشـی را در
ایـن سـازمان بـه عهـده داشـته اسـت از جملـه
ایـن مسـئول ّیتها مـی توان بـه کارشـناس تربیت
بدنـی خواهـران ناحیـه یـک کرمـان مسـئول
انجمـن فوتسـال آمـوزش و پـرورش اسـتان،
مسـئول انجمـن شـطرنج و بسـکتبال آمـوزش
و پـرورش ناحیـه یـک کرمـان ،مسـئول هیئـت
فوتبال بانوان اسـتان ،مدرس فوتبال و فوتسـال
دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد کرمـان و دانشـگاه
ولـی عصر)عـج( رفسـنجان و همچنیـن بـه
مدرسـی هندبـال دانشـگاه ولـی عصر)عـج(
رفسـنجان اشـاره کرد.بانـو قـدس ولی در رشـته
هـای ورزشـی متفاوتـی از جملـه سـپک تاکـرا
هندبال ،آمادگی جسـمانی ،شـطرنج ،بسکتبال
دارای مدرک مربیگری و در رشـته های هندبال،
فوتبـال ،شـطرنج ،بسـکتبال ،و سـپک تاکـرا
دارای مـدرک داوری مـی باشـد .وی همچنیـن
موفـق بـه کسـب مـدرک مربیگـری بیـن المللـی
فوتبال شـده اسـت .این بانوی ورزشـکار همسـر
مرحـوم آقـای منصور نظریه مربی فوتبال اسـت.
پـس از اعـزام دو تیـم بزرگسـال و زیـر هجـده
سـال سـپک تاکـرای اسـتان در تاریـخ بیسـت و
هفتـم تیرمـاه سـال جاری به مسـابقات کشـوری
و کسـب مقـام قهرمانـی کشـوری بهانـه ای پیدا
شـد تـا آفـاق ورزشـی بـا ایـن بانـوی ورزشـکار
پیشکسـوت کرمانـی گفتگویـی بـه عمـل آورد.

■ بـه عنـوان آغـاز گفتگـو شـما بـرای مـا و
خوانندگان سـابقه ی مختصری را از ورود این
رشـته ورزشـی بـه کرمـان بگوییـد.
از سـال  84که مس ّ
ـئولیت نایب رییسـی رشـته

سـپک تا کرای اسـتان به عهده من گذاشـته شد
ایـن ورزش بـه کرمـان راه پیـدا کـرد ،از سـال ۸۴
اعـزام بـه مسـابقات کشـوری را داشـته ایـم کـه
در سـال  ۱۳۹۰مقـام ّاول َدبـل ،مقـام ّ
دوم ُرگـو،
ِ
مقـام س ّـومی هـوپ تا کـرای کشـوری را بـه دسـت
آوردیـم .مـا از سـال  1393اسـتعدادیابی را از رده
سـنی زیـر  18سـال در کرمـان از مـدارس شـروع
کردیـم  11 - 15سـاله هـا انتخـاب مـی شـدند و
زیـر نظـر مربی )خانـم آزاده فرخیـان( به تمرینات
ج ّـدی پرداختنـد.
■ در بخـش سـپک تا کـرای بانـوان اسـتان
چـه کسـانی ّ
فعالیـت مـی کننـد؟
علاوه بـر خانـم فرخیـان ،خانمهـا محبوبـه
یحیـی زاده و سـودابه آسـمند در حـال فعالیـت
هسـتند .
■ بـا توجـه بـه اینکـه ایـن رشـته ورزشـی ،
نوپـا بـه حسـاب مـی آیـد و مـردم هنوز آشـنایی
الزم را بـا آن ندارنـد چـه مقامهایـی را از آن
خـود کـرده ایـد؟
در سـال  ۹۱۰مقـام اول در رشـته دبـل و دوم
در رگـو وسـوم هـوپ تا کـرا را کسـب کردیـم و ایـن
شـروع خوبـی بـود بـرای اسـتعدادیابی کـه پایـه
گـذاری شـده بـود در سـال  ۹۴خانمهـا زینـب
ناظمـی و سـعیده خمـری بـه اردوی آمادگـی
تیـم ملـی راه یافتنـد درسـال  ۹۵موفـق بـه
کسـب مقـام قهرمانـی در رده سـنی زیـر  ۱۸سـال
و مقـام سـوم بزرگسـال کسـب نمودیـم در سـال
 ۹۶مقـام قهرمانـی در دو رده سـنی زیـر  ۱۸سـال
و بزرگسـال را کسـب نمودیـم وآقایـان سرمسـت،
دامغانی ،بلوردی ،صفاهانی وهمچنین شـرکت
شـکوفا صنعـت پویـا بـا مـا همـراه و همقـدم بـوده
انـد .شـرکت شـکوفا صنعـت پویـا بـه عنـوان

درخشش بانوان جیرفتی در
مسابقات پومسه تکواندو
مسـابقات کشـوری پومسـه تکوانـدو بـه میزبانی
همـدان در روزهـای 27و  28تیرمـاه بـا حضـور
27تیـم ودر رده هـای خردسـاالن،نونهاالن،
نوجوانان،جوانـان و بزرگسـاالن برگـزار شـد.
در ایـن رقابـت هـا تیـم باشـگاه تکوانـدو الزهـرا از
جیرفـت منتخـب اسـتان بـه ایـن مسـابقات اعـزام
شـد که خانم نرجس شـریفی مدال طال و یاسـمن
فرخـی صاحـب مـدال برنـز این مسـابقات شـد.

انتصاب یک مدیر زن
اسپانسـر غیـر اداری واقعـا تیمهـای سـپک تا کـرا
را حمایـت کـرده اسـت .در سـالها آقایـان کامـران
صنعتـی و میثـم جهانگـرد )مدیریـت مجموعـه
غذایـی مکث(بـه همـراه شـکوفا صنعـت پویـا در
امـور اعـزام تیمهـا مـا را از لطـف خـود بـی نصیـب
نگذاشـته انـد شایسـته اسـت از همـه ی کسـانی
کـه نامشـان ذکـر گردیـد قدردانـی کنـم.
■ بـی شـک سـپک تا کـرا بـه عنـوان یـک
رشـته نوپـا در مسـیر رشـد خـود مشـکالتی را
دارد شـما بـه عنـوان کسـی کـه از نزدیـک ایـن
مشـکالت را لمـس کـرده ایـد گوشـه ای از ایـن
مشـکالت را بیـان کنیـد؛
مشـکالت کـه زیادنـد امـا از مهمتریـن آنهـا مـی
تـوان بـه کمبـود امکاناتـی مثـل تـوپ ،تور ،سـالن
و نداشـتن تبلیغـات اشـاره کـرد .وقتـی تبلیغـات
نباشـد مـردم نسـبت بـه ایـن رشـته ورزشـی و
یـا بقیـه رشـته هـای نوپـا بـه معرفـت نمـی رسـند
از دیگـر مشـکالت حـاد ایـن رشـته ورزشـی مـی
تـوان نداشـتن حامـی را ذکـر کـرد ،بـا تمـام ایـن
مشـکالت من و دیگر دوسـتان مربی از سـر عشق
و بـدون هیـچ چشمداشـت مالـی بـه ایـن ورزش
مـی پردازیـم.
■ بـه نظـر بـه اینکـه خودتـان معلـم ورزش
بـوده ایـد ،بخـش تربیـت بدنـی آمـوزش و
پـرورش در معرفـی سـپک تا کـرا چه نقشـی می
توانـد داشـته باشـد؟

ا گـر ایـن رشـته به مدارس مـا راه پیدا می کرد و
جـزء ورزشـهای دانـش آمـوزی بـه شـمار می رفت
مـا خیلـی راحـت بودیـم ،ا گرمسـئولین بیاینـد
و بـا رأی و هـم اندیشـی ایـن رشـته را بـه رشـته
هـای تربیـت بدنـی آمـوزش و پـرورش وارد کننـد
قطعـا مـا از همـان سـنین  11 - 15اسـتعدادهای
خودمـان را پیـدا مـی کردیـم.
■ اسـتقبال نوجوانـان را چگونـه ارزیابـی
مـی کنـد؟
چـون تبلیـغ صـورت نمـی گیـرد نمـی تـوان
انتظـار داشـت اسـتقبالی صـورت بگیـرد ولـی
زمانـی کـه بـرای اسـتعدادیابی بـه مـدارس مـی
رویـم اسـتقبال خوبـی اتفـاق مـی افتـد و شـور و
اشـتیاق را در نوجوانـان مـی بینیـم.
■ در موفقیتهـای دو تیـم بزرگسـال و زیـر 18
سـال بانـوان سـپک تا کـرا چـه کسـانی سـهم
بسـزایی داشـته انـد؟
آقـای یوسفی)مسـئول سـپک تا کـرا آقایـان (به
همـراه تیمشـان در ایـن راه بـه مـا کمـک شـایانی
نمودند
■ اعضای دوتیم را معرفی کنید.
تیـم بزرگسـال :مجبوبـه یحیـی زاده ،سـعیده
َ
خمـری ،مهسـا پـورزال ،سـارا محرابـی زاده و زهرا
زمانـی.
َ
َ
تیم  18سـال سـعیده خمری ،سپیده خمری،
سـاحل محرابی زاده و زینب زمان.

بازگشت تیراندازان پرافتخار
باشگاه مس به کشور

دوتیرانـداز بانـوی پرافتخـار باشـگاه مـس
کرمـان کـه در قالـب تیـم ملـی جانبـازان و
معلـوالن کشـور در مسـابقات جمهـوری چـک
شـرکت کـرده بودنـد ،بـا دسـتی پـر از مـدال بـه
تهـای خـود پایـان دادنـد.
رقاب 
زهـرا نعمتـی و سـمیه عباسـپور دو تیرانـداز
باشـگاه مـس کرمـان بودنـد کـه در ایـن
مسـابقات و در رشـتههای مختلـف موفـق بـه
کسـب مـدال شـدند.
زهـرا نعمتـی در بخـش ریکـرو انفـرادی زنـان
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تهـا را بـه
موفـق شـد مـدال طلای ایـن رقاب 
گـردن بیانـدازد .او در ایـن مـاده موفـق شـد
رکـورد جهـان را نیـز تغییـر دهـد.
ایـن تیرانـداز همچنیـن در بخـش تیمـی
ریکـرو زنـان نیـز بـه همراه سـمیه رحیمـی و زهرا
دلخـوش بـه مقـام قهرمانـی رسـید .نعمتـی در
بخـش میکـس تیمـی ریکـرو نیز بـه همـراه پوریا
یپـور بـه مـدال نقـره مسـابقات رسـید
جالل 
تـا بـا کسـب دو مـدال طلا و یـک نقـره از ایـن
رقابتها،نتایجـی عالی از خود برجای بگذارد.

یپـوش پایـان داد .تیـم ملـی تیـرو کمـان جانبـازان و
سـمیه عباسـپور دیگـر تیرانـداز مل 
باشـگاه مـس در ایـن مسـابقات و در بخـش معلولیـن ایـران بامـداد روز سـه شـنبه ،سـوم
تیمـی میکـس کامپونـد بـه همـراه سـینا مـرداد مـاه بـه میهـن بازگشـتند.
منشـازاده بـه عنـوان دوم و مـدال نقـره ایـن
تهـا دسـت یافـت تـا هـر دو ورزشـکار افتخاری دیگر در کارنامه زهرا نعمتی
رقاب 
ورزشـکار پرافتخـار باشـگاه صنعـت مـس
شایسـتهی باشـگاه مـس بـا دسـتی پـر بـه
تهـای بینالمللـی جمهـوری
کشـور بازگردنـد .بـه ایـن ترتیـب و بـا نتایج دیگر کرمـان در رقاب 
ورزشـکاران تیـم ملـی تیرانـدازی بـا کمـان ،چـک افتخـاری دیگـر در کارنامـه ورزشـی خـود
تهـای تورنمنـت بینالمللـی ثبـت کـرد.
پرونـده رقاب 
زهـرا نعمتـی ،بانـوی کمانـدار تیـم ملـی بـه
جمهـوری چـک بـرای کمانـداران ایـران بـا
کسـب  3نشـان طلا 2 ،نقـره و یـک برنـز در نشـان طلای تورنمنـت بیـن المللـی تیراندازی
بخـش تیمـی و یـک نشـان طلا ،یـک نقـره و  3بـا کمـان جمهـوری چـک دسـت یافـت.
ورزشـکار پرافتخار باشـگاه مس در چارچوب
برنـز در بخـش انفـرادی و در مجمـوع  11نشـان
فینـال مسـابقات انفـرادی بـرای تصاحـب
رنگارنـگ بسـته شـد.
تورنمنـت بیـن المللـی تیر و کمـان جمهوری نشـان طلا بـه مصـاف نماینـده روسـیه رفـت
چک با حضور  123کماندار از  25کشور جهان و موفـق شـد بـا نتیجـه  6بـر  4حریـف روس را
از روز  27تیـر مـاه آغـاز شـد و دیـروز بـه کار خـود مغلوب کرده و به عنوان قهرمانی دسـت یابد.

بـراى نخسـتين بـار انتصـاب يـك مديـر ورزشـى
زن در ورزش اتفـاق افتـاد و خانـم آناهيتـا
شـيرودى فرزنـد خلبـان شـهيد شـيرودى مديـر
مجموعـه ورزشـى شـهيد كشـورى شـد .خانـم
شـيرودى پيـش از ايـن مديـر امـور رفاهـى وزارت
ورزش و جوانـان بـود.

درخشش زهرا نعمتی
زهـرا نعمتـی ،بانـوی کمانـدار پرافتخار تیـم ملی،
بار دیگر درخشـید و به نشـان طالی تورنمنت بین
المللـی تیـر و کمـان چـک دسـت یافت.نعمتـی در
چارچوب فینال مسـابقات انفـرادی برای تصاحب
نشـان طال به مصاف نماینده روسـیه رفت و موفق
شـد بـا نتیجـه  6بـر  4حریـف روسـی را مغلـوب کرده
و بـه عنـوان قهرمانـی دسـت یابد.

تیم ریکرو زنان ایران طالیی شد
در ادامـه ی مسـابقات بخـش تیمـی در
چارچـوب رقابـت هـای بیـن المللـی تیـر و کمـان
معلولیـن ،نماینـدگان ایـران در بخـش تیمی ریکرو
زنـان و میکـس تیـم ریکـرو بـه نشـان طلا و نقـره
دسـت یافتنـد .تیـم ریکـرو زنـان ایـران متشـکل از
زهـرا نعمتـی ،زهـرا دلخـوش و سـمیه رحیمـی در
مصـاف بـا تیـم اوکرایـن موفـق شـدند بـه نشـان
طلا دسـت یابنـد و تیـم روسـیه نیز به عنوان سـوم
رسـید.تیم میکـس ریکـرو کشـورمان متشـکل از
زهـرا نعمتـی و پوریـا جاللـی پـور نیـز بـرای کسـب
نشـان طلا بـه مصـاف تیـم روسـیه رفـت کـه در
پایـان تیـم روسـیه توانسـت بـه عنـوان قهرمانـی
دسـت یابـد و نشـان نقـره ایـن مسـابقات بـه نـام
نماینـدگان کشـورمان ثبـت شـد.

برگزاری مسابقات قهرمانی
شیتوریوشیتوکای بانوان
هشـتمین دوره مسـابقات قهرمانـی بانـوان
شیتوریوشـیتوکای اسـتان کرمـان گرامیداشـت
اسـتاد ا کبرا کرامـی بنیانگـذار (شیتوریوشـیتوکای
ایـران)در تاریـخ 30تیرمـاه در شهرسـتان بـم بـا
حضـور بیـش از 150شـرکت کننـده برگـزار گردیـد.
در ایـن دوره از مسـابقات در دو بخـش کاتـا و
کومیتـه کاراتـه کاهـا بـه رقابـت پرداختنـد کـه در
پایـان تیـم بـم مقـام اول  ،بعثـت کرمان مقام دوم
وفرهنـگ کرمـان مقـام سـوم را کسـب کردنـد.
اختتامیـه و اهـدا مـدال ایـن مسـابقات با حضور
آقـای ولندیـاری سرپرسـت محتـرم هیـات کاراتـه
شهرسـتان بـم  ،جمعـی از پیشکسـوتان کاراتـه
اسـتان و جمعـی از اسـاتید بـم برگـزار گردیـد.

هفته نامه فرهنگی و ورزشـی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول  :فرشاد پگاه /زیـر نظر شورای نویسندگان
طراح نامواره و صفحه آرا :الهام زندوثوقی
Email: AfaghVarzeshi@gmail.com

نشانی :انتهای بلوار جمهوری ،خیابان شیروانی،
طبقه فوقانی بیت الحسین تلفاکس32823755 :
همراه09131952012 - 09136124615 :
پیش چـــاپ و چــــاپ :مهدوی تــوزیـع :فرامـــرز آذریـــار

اصال به ما چه

داورزنی :

دراختالفات بین هیات ها و اداره کل
از مدیرکل حمایت می کنیم

یارو را به ده راه نمی دادند...
یکـی از اعضـای کادرفنـی سـابق تیـم مـس کـه
یـک قـرن در تیـم مـس بـود و نمـی رفـت! اعلام
کـرده تـا زمانـی ایـن مدیـران هسـتند مـن نمیـام.
بمانـد کـه هـواداران و بازیکنـان و مربیـان و مـردم
و کال همـه از ایشـان خسـته شـدند امـا اصلا بـه مـا
چـه کـه حتـی بازیکنـان مـس نویـن و امیـد هـم در
تمـاس هـای خود با مسـئولین مـس عنوان کردند
بـه هیـچ عنـوان حاضـر نیسـتند بـا ایـن مربـی کار
کننـد .بـاز هـم بـه ماچـه کـه اقـای مربـی اینقـدر
محبـوب هسـت کـه فکـر مـی کنـم تیـم زیـر  6سـال
هـم ایشـان را نخواهنـد.

مذا کره با مس  ،قرارداد با
تیم های دیگر
یـه موضوعـی در بیـن سـه تیـم اسـتان کرمـان
پیچیـده کـه مـس کرمـان بازیکـن انتخـاب مـی
کنـد و سـپس ایـن بازیکنـان سـر از گل گهـر و
مـس رفسـنجان در مـی آورد ،هـر چنـد کـه نبایـد
از کیفیـت بازیکنـان جـذب شـده توسـط مـس
کرمـان غافـل شـد امـا سـنگ انـدازی هـای برخـی
دوسـتان ،باعـث شـده برخـی بازیکنـان بـه مـس
کرمـان نیاینـد  .در ایـن میـان هـواداران مـس
کرمـان سـکوت نکـرده و جالب اینجاسـت اتحادی
بـی نظیـر بیـن تمامـی دلسـوزان واقعـی مـس
کرمـان رخ داده اسـت .مشـخص نیـس ایـن میان
پـای داللـی وسـط اسـت یـا اینکـه مـس نتوانسـته
انتظـارات را بـه جـای آورد.

بعضی ها می خواهند از
پنجره وارد شوند
بـی شـک شـما در جریـان اسـتعفای یکـی از
روئسـای هیـات هـا هسـتید ،فـرد مذکـور کـه
سـعی داشـت همیشـه خـودش را عزیـز کنـد و
بـا اسـتعفاهای مشـقی مظلـوم نمایـی مـی کـرد
سـرانجام بـا درایـت و شـجاعت رئیـس فدراسـیون
کنـار گذاشـته شـد و باالخـره از گـود خـارج شـد.
ایـن فـرد کـه عشـق ریاسـت دارد و حتـی عاشـق
مرشـدی اسـت و بـرای خـودش حتـی سـابقه ی
مرشـدی هـم رد کـرده ایـن روزهـا علیرغـم اینکـه از
درب هیات او را بیرون کرده اند  ،دوسـت دارد به
هـر شـکلی حتـی از پنجـره وارد هیـات شـود.
عشـق صندلـی چـرخ دار ایـن روزهـا فعالیتـش
را بیشـتر کـرده تـا شـاید دوبـاره جـای پایـی پیـدا
کنـد و بـر رقیبـان بتـازد امـا غافـل از ایـن اسـت کـه
خـودش بـا ایـن کارهـای چیـپ دارد بـه آبـرو و
اعتبـار خـود مـی تـازد.
توصیـه مـا بـه ایـن فـرد عاشـق میـز و صندلـی
اینکـه بـزرگ منـش بـاش تـا بتوانـی بزرگـی کنـی.

به خاطر دایی ام ...
گفتـه مـی شـود  ،یکـی از کارکنـان اداره کل در
جریـان برگـزاری مجامـع انتخاباتی با تلفن و پیغام
سـعی داشـته اسـت کـه اعضـای شـرکت کننـده را
متقاعـد کنـد تـا بـه فـرد مـورد نظـرش رای دهنـد.
ایـن حرکـت خودجـوش کارمنـد اداره کل باعـث
اعتـراض کاندیـدای دیگـر شـده و ظاهـرا گزارشـی
بـه بازرسـی ،نهاداهـای نظارتـی و مدیـرکل در این
مورد داده شـد که در همان روزهای اول مدیرکل
بـه ایـن موضـوع وا کنـش نشـان داد و بسـاط کار تا
حـدودی برچیـده شـد.
در همین میان خبرنگار ما از فرد مذکور سـئوال
کـرد کـه آیـا چنیـن چیزی صحـت دارد و فرد چنین
پاسـخ داد  :بلـه  ،مـن تنهـا در مجمع  ....به خاطر
اینکـه دایـی ام کاندیـدا بـود  ،دخالـت کردم.البتـه
بعـد از وقـت اداری تلاش کـردم و بـا افـراد تمـاس
گرفتـم .البتـه ایـن بـار نمیشـه گفـت بـه مـا چـه ؛
چـون ا گـر ایـن کار ادامـه پیـدا کنـد هـم بـی طرفـی
اداره کل در انتخابـات هـا ی مجمـع زیـر سـئوال
مـی رود و هـم بـا گفتـه مدیـرکل کـه اداره کل و
شـخص (مدیـرکل ) فقط یـک رای درمجمع دارند
؛ همخوانـی نـدارد.

ســــال اول ●شماره ۱۸
چهارشنبــه  ۴مردادمــاه 1396
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 -وحید عامری -

داورزنـی معـاون توسـعه ورزش قهرمانـی
و حرفـه ای وزارت ورزش و جوانـان گفـت :
خـوش درخشـیدن ورزشـکاران در مسـابقات
المپیـک و پاراالمپیـک کاری اسـت کـه در
اسـتان ها انجام می گیرد و حاصل کار اسـتان
هاسـت که به فدراسـیون می رسـد .وی ادامه
داد  :طبیعـی اسـت کـه سیاسـت کلـی سـازمان
ورزش توجـه جـدی بـه اسـتان هاسـت و بـرای
همیـن امسـال منابعـی کـه پیـش بینـی شـده
بـرای اسـتفاده از 27صـدم درصد ارزش افزوده
و سـایر منابعـی کـه پیـش بینـی شـده عمدتـا
اسـتانی اسـت.
داورزنـی افـزود  :تکمیـل پـروژه هـا ،کمـک بـه
هیـات هـای اسـتانی هـم بـرای بخـش بانـوان
و هـم بـرای بخـش جانبـازان و معلولیـن از
برنامـه هـای وزارت خانـه اسـت و بـا توجـه بـه
زیرسـاخت هـا و منابـع کرمـان در این میان به
ایـن اسـتان توجـه جـدی داریـم.
وی ادامـه داد  :کرمـان جهـت اسـتاندارد
سـازی بایـد گام بـردارد تـا بتوانـد میزبـان
مسـابقات بیـن المللـی باشـد و در ایـن میـان
نیـاز بـه یـک همـت همـه جانبـه در اسـتان
اسـت کـه مسـئولین بایـد کمـک کننـد تـا
بتوانیـم مسـابقات بیـن المللـی را در اسـتان
کرمـان داشـته باشـیم.
معـاون وزیـر ورزش و جوانـان افـزود  :کرمـان
بـه لحـاظ خـط پروازی خوب مـی تواند میزبان
بسـیاری از مسـابقات بیـن المللـی باشـد امـا
ایـن مهـم به واسـطه ی نبود اما کن اسـتاندارد
شـکل نمی گیرد و باید مسـئولین اسـتان برای
ایـن مـورد تلاش بیشـتری داشـته باشـند.
وی گفـت  :میزبانـی هـا بـه توسـعه ی ورزش
در اسـتان کمک می کند و باعث فعال شـدن
ورزش اسـتان مـی شـود کـه ایـن در سیاسـت
هـای فدراسـیون ورزش و جوانـان وجـود دارد
کـه بیشـتربه اسـتان هـا توجـه کنیـم.

داورزنـی گفـت  :اسـتان کرمـان خوشـبختانه
بـا مدیـرکل جـوان و خوبـی کـه دارد  ،مـی تواند
ظرفیـت بسـیار خوبـی را در اسـتان کرمـان
ایجـاد کنـد و بـا توجـه بـه اینکـه هـم قطـب
کشـاورزی  ،هـم قطـب معـدن و هـم قطـب
صنعتـی اسـت بـی شـک بـا مشـکالت عدیـده
ای کـه سـایر اسـتان هـا درگیـر هسـتند ،مواجـه
نیسـت .وی گفـت  :انتظـار مـا از ورزش اسـتان
کرمـان ایـن اسـت کـه بتوانـد نقـش خـودش را
در ورزش کشـور ایفـا کنـد و ایـن مهـم تنهـا بـا
تلاش مدیـرکل محقـق نمـی شـود مگـر اینکـه
مسـئوالن اجرایـی و شـخص اسـتاندار بـا او
همـکاری نماینـد.
معـاون وزیـر ورزش و جوانـان افـزود  :برنامـه
هـای ویـژه ای که سـال های گذشـته در قالب
طـرح توسـعه ی ورزش قهرمانـی و همگانـی
بـرای کرمـان دیـده شـده اسـت و حمایـت
ویـژه اسـتاندار محتـرم را بـه همـراه داشـته
اسـت  ،اسـت  ،در برنامـه هـای کوتـاه مـدت و
میـان مـدت و بلنـد مـدت بـازی هـای آسـیایی
و المپیـک را هـدف گرفتـه و امیدواریـم بـا
حمایـت وزارت ورزش و خـود فدراسـیون هـا
بتواتیـم نخبـگان ورزشـی را در رشـته هـای

آسـیایی و پارآسـیایی  ،المپیـک و پـار المپیکـی
داشـته باشـیم کـه بتواننـد هـم بـرای کشـور
عزیزمـان و هـم بـرای اسـتان عزیز دیـار کریمان
افتخـار آفرینـی کننـد.
وی گفـت  :در رشـته ی دوچرخـه سـواری
اسـتان کرمـان یکـی از قطـب هـای ایـن رشـته
اسـت و مـی توانـد همـواره یکـی از میزبـان های
معتبـر مسـابقات بیـن المللـی هـم تورهـای
جـاده و هـم پیسـت باشـد کـه ان شـاا ...بـا
اتمـام پیسـت دوچرخـه سـواری روزهـای
خوبـی در انتظـار دوچرخـه سـواری کرمـان
ا سـت.
وی در پاسـخ بـه سـئوال خبرنـگار آفـاق
ورزشـی کـه در اختلاف بیـن فدراسـیون هـا
بـا اداره کل و حمایـت فدراسـیون از برخـی از
روئسـای نا کارآمـد هیـات هـا گفـت  :سیاسـت
کلـی وزارت ورزش ایـن اسـت کـه ورزش را
بـدون تعامـل نمـی شـود انجـام داد .ا گـر ایـن
تعامل فی مابین فدراسـیون و هیات اسـتان و
اداره کل ورزش اسـتان انجام نشـود هم منابع
مـان را هـدر داده ایـم و هـم بـه مـردم کـه از مـا
انتظـار دارنـد ظلـم کـرده ایـم.
داورزنـی ادامـه داد  :نـه مدیـرکل اسـتان

دنبـال کار خـودش اسـت و نـه فدراسـیون
 ،هـردو یـک هـدف و ماموریـت دارنـد و ا گـر
در جایـی مـی تواننـد بـا هـم تعامـل کننـد کـه
تعامـل مـی کننـد ،ا گـر بـه هـر دلیلـی اختلاف
نظـر دارنـد وزارتخانـه جانـب اداره کل را مـی
گیـرد چـرا کـه پاسـخگوی تمـام اتفاقاتـی کـه در
اسـتان مـی افتـد  ،مدیـر کل اسـتان اسـت.
وی گفـت  :در اساسـنامه فدراسـیون هـا
هرجـا کـه اختلاف بیـن مدیـر کل اسـتان و
رییـس هیـات فدراسـیون باشـد  ،ا گـر بـه
تفاهـم نرسـند در نهایت حـوزه ورزش قهرمانی
تصمیـم گیـر اسـت و ایـن تصمیـم هـم بـر حفظ
ورزش اسـتان و کشـور اسـت.
داورزنـی افـزود  :مناطـق محـروم جـزو
ماموریـت هـی اصلـی وزارتخانـه اسـت و توچـه
جـدی آقـای دکتـر سـلطانی فـر و مجموعـه
وزارت ورزش ایـن اسـت کـه در جهـت شـعار
دولـت تدبیـر و امیـد کـه محرومیـت زدایـی
اسـت ؛ توجـه جـدی به مناطق محروم داشـته
باشـند و حتـی منابعـی کـه از محـل 27صـدم
درصـد ارزش افـزوده پیـش بینـی شـده
اسـت نیـز قسـمت عمـده اش بـرای همیـن
محرومیت زدایی است.

میرسلیم رئیس فدراسیون نجات غریق وغواصی:

گرایشات سیاسی نباید به هیات
و در ورزش ورود کند
محمـد جـواد پذیرفتـه بـا  12رای بـه مدت
 4سـال بعنـوان رئیـس هیـات نجـات غریـق
اسـتان انتخاب شـد.
وحیـد عامـری  -مجمـع انتخابـات هیـات
نجـات غریـق وغواصـی اسـتان کرمـان ،
روز دوشـنبه 26تیرمـاه در اداره کل ورزش
وجوانـان کرمـان برگـزار شـد .
درایـن مجمـع سـه کاندیـد محتـرم در
تکاپـو بـرای رسـیدن بـه کرسـی ریاسـت
بودنـد .ایـن مجمـع بـا حضور سـیدمصطفی
میرسـلیم رئیـس فدراسـیون نجـات غریـق
وغواصـی جمهـوری اسلامی ایـران تشـکیل
شـد .
در ادامـه جلسـه سـه کاندیـد هـر کـدام
برنامـه هـای راهبـردی خـود را بـه مجمـع
ارائـه دادنـد.
ابتـدا محمـد جـواد پذیرفتـه برنامـه هـای
خـود را ارائـه داد  ،پذیرفتـه گفـت  :یکـی
از برنامـه هـای پیـش رو هویـت دادن بـه
منجیـان غریـق مـی باشـد و توجـه ویـژه بـه

شهرسـتان هـا وداشـتن منجـی غریـق حرفـه
ای درتمامی شهرسـتان های اسـتان است.
وی ادامـه داد  :درحـال حاضـر علاوه بـر
منجـی غریـق مـرد ,بانوانـی هـم نیـز هسـتند
کـه بعنـوان منجـی غریـق فعالیـت دارنـد.
پذیرفتـه افـزود  :بـرای توسـعه دادن بـه
نجـات غریـق بایـد شـنا گران خوبـی تربیـت
کرد .در ادامه نوبت به محمد علی ستاریان
یکـی دیگـر از کاندیداها رسـید  .سـتاریان نیز
ابتـدا بیـو گرافـی خـود را ارائـه داد و سـپس
گفـت  :مـدرس نجـات غریـق,داور درجه یک
شنا,شـرکت در مسـابقات مختلـف وسـوابق
مدیریتـی زیـادی هسـتم.
وی بـه جـدول و سیسـتم مدیریتـی swot
اشـاره و افـزود  :ایـن سیسـتم بـرای بـرای
هـر مدیریتـی قابـل اسـتفاده اسـت و بـا ایـن
سیسـتم مـی توانیـم نقـاط ضعـف و قـوت
هیـات نجـات غریـق اسـتان را تـا حـدودی
پیـدا کنـم.
سـتاری گفـت  :از جملـه نقـاط قـوت

نجـات غریـق اسـتان مـی تـوان بـه اشـتغال
زایـی بـرای جوانـان اشـاره کـرد و از نقـاط
ضعـف آن میتـوان بـه عـدم برنامـه ریزی,کـم
تریـن اسـتفاده از سـهمیه هـای موجـود
بـرای پیشـرفت نجـات غریـق اشـاره کـرد.
وی ادامـه داد :هیـات تمرکـز خـود را فقـط
روی تعـدادی از شهرسـتان هـا معطـوف
کـرده اسـت درحالـی کـه بایـد روی همـه ی
شهرسـتان هـا توجـه ویـژه داشـته باشـد.
در ادامـه جنـاب محمـد عبدالرحمانـی بـه
نفـع پذیرفتـه از ادامـه رقابـت کنـاره گیـری
کـرد.
پـس از اتمـام رای گیـری  ,محمـد جـواد
پذیرفتـه بـا  12رای و محمدعلـی سـتاریان با
 5رای بـه کار خـود پایـان دادند که درنهایت
پذیرفتـه بـه مـدت  4سـال بعنـوان رئیـس
هیـات نجـات غریـق اسـتان انتخـاب شـد.

بعـد از رای گیـری رئیـس فدراسـیون
نجـات غریـق گفت:بایـد تمامـی مـکان های
آبـی اسـتان شناسـایی شـوند و در کنـار هـر
یـک از مـکان هـا منجی غریق حضور داشـته
باشـد.
وی ادامـه داد:منجـی غریـق علاوه بـر
توانایـی هـای بـاالی جسـمی بایـد از لحـاظ
اخالقـی نیـز حرفـه ای باشـد .
میرسـلیم تا کیـد کـرد و اشـاره نمـود:
گرایشـات سیاسـی نبایـد بـه هیـات و در
ورزش ورود کند  ،چرا که سیاسـت از ورزش
جـدا اسـت.
میرسـلیم گفـت :یکـی از معضلات امروزی
وجـود اسـتخرهای آپارتمـان هـا مـی باشـد
کـه امـکان غـرق شـدن افـراد بـه دلیـل عـدم
حضـور نجـات غریـق در کنـار اسـتخر درایـن
نـوع اسـتخرها زیـاد شـده اسـت.

