ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ٣١ﻓﺮوردﻦ  ٢٢ ١٣٩٦رﺟﺐ  ١٤٣٨ﺷﻤﺎره ٢٤٠٩

روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻓﺮﻫﻨﮕ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ

اﯾﻨﺠﺎ ورزش

در اﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮا ﺗ¯ﻤﻴﻞ ﭘﻴﺴﺖ اﺳﺒﺪواﻧ
در ﺳﺎل  ٩٥اﻋﺘﺒﺎر  ٢ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﺎﻟ ﻣﺼﻮب
ﺷﺪ ﻪ ¼ رﺎل آن ﻫﻢ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻴﺎﻓﺖ.
در رﺷﺘﻪ آﻟﻴﺶ و ﮔﻮرش ،در ﺟﺮﮔﻼن ﭘﺎﺘﺨﺖ
ﮔﻮرش اﺮان ﻪ ﻧﺎم آوران زﺎد از اﻦ رﺷﺘﻪ
را در دل ﺧﻮد دارد ،در ﺳﺎل  ٩٤رﺳﻤﺎ ﻫﻴﭻ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ا ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪ و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ٨
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آﻟﻴﺶ و ﮔــﻮرش اﺳﺘﺎﻧ و ﺸﻮر
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح و
 ٣٢ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و آﻟﻴﺶ ﺎران ﻣﻄﺮح در
ﺟﻬﺎن و وﻋﺪه ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،ﺑﺨﺶ ﺟﺮﮔﻼن
ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳــﺖ و اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ا ــﻪ ﻣﻘﺮر ﺑــﻮد ﺗــﺎ ﭘــﺎــﺎن ﺳﺎل
 ٩٥ﻠﻨﮓ زﻧ ﺷﻮد ،ﻧﺸﺪ و اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ٢
ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﺎﻟ آن ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻴﺎﻓﺖ.
در ﺣﻮزه ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧ ،ﺑﺨﺶ ﺟﺮﮔﻼن در
ﺳﺎل ٩٥ﺷﺎﻫﺪ اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﭘﻴﺎده رو ﺑﻮد
ﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻫﺎﻟ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ و  ٤ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻮﻫﻨﻮرد و ﭘﻴﺎده رو ﻋﻤﻮﻣ دﮕﺮ ﻧﻴﺰ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راز و ﺟﺮﮔﻼن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑــﺮﮔــﺰار ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷــ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻮزه
ورزش و ﭘــﺮداﺧــﺘــﻦ ﺑــﻪ رﺷــﺘــﻪ ﻫــﺎ ﻣﺨﺘﻠÇ
ورزﺷـــ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ و اﻣــ¯ــﺎﻧــﺎت و ﻣ¯ﺎن
ﻫﺎ ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﺷﺮاﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ ﻪ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ ﺑــﺪون ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷــ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻓﻮﺗﺴﺎل و اﺳﺘﺎدﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﻴﮕﻴﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻣﺸ¯ﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و در

رﻋﺎﺖ ﻧﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ در
ﻫﻨﮕﺎم ورزش
اﻧﺴﺎن ﺑﺮا ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن راه ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣ
ﻨﺪ ﻪ ¯ از آن ﻫﺎ ورزش ــﺮدن اﺳــﺖ وﻟ
ورزش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮا ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺎﻓ ﻧﻴﺴﺖ و
اﺻﻮل دﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺪ رﻋﺎﺖ ﺷﻮد .
ﺑﺮﺧ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ورزﺷ
ﺑﺎﺪ رﻋﺎﺖ ﺷﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:
 - ١ﺳﻌ ﻨﻴﺪ در ﻫــﻮا آزاد و ﺑــﺪون آﻟﻮدﮔ
ورزش ﻨﻴﺪ  .در ﺻﻮرﺗ ﻪ ﺗﻤﺮﻨﺎت ورزﺷ در
ﻣ¯ﺎن ﻫــﺎ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﻧﺠﺎم ﻣ ﮔﻴﺮد  ،ﺗﻬﻮﻪ
ﻫﻮا داﺧﻠ اﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﺎﻦ اﻟﺰاﻣ اﺳﺖ .
 - ٢ﻫﻨﮕﺎم ورزش از ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺎن
رﺷﺘﻪ ورزﺷ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ .ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻟ و روزاﻧﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ورزش ﻧﭙﺮدازﺪ .
 - ٣در ﺧﺮﺪ ﻔﺶ ورزﺷ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن
دﻫﻴﺪ و ﺳﻌ ﻨﻴﺪ اﻧﺪازه ﻔﺶ را ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب
ﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﺎ در آن ﺑﻪ راﺣﺘ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  .ﻔﺶ ﻫﺎ
ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺎ ﻮﭼ¼ ﺗﺮ از اﻧﺪازه ﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤ ﺷﻮد .
 - ٤ﺳﻌ ﻨﻴﺪ ﻫﻨﮕﺎم ورزش از ﺟ ــﻮراب ﻫﺎ
ﻧﺎﻠﻮﻧ ﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻮراب
ﻫﺎ ﻧﺨ ﺎ اﻟﻴﺎف ﻃﺒﻴﻌ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ .
 - ٥در ﻫﻨﮕﺎم ورزش ﺮدن در زﻣﻴﻦ ﺎ ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ
دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ و ﺧﻄﺮاﺗ ﻪ اﻣ¯ﺎن دارد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺎﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻨﻴﺪ و از ﺑﺮﺟﺴﺘﮕ ﻫﺎ و ﺎ ﻓﺮورﻓﺘﮕ ﻫﺎ
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
 - ٦ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از اﺑ ــﺰار و وﺳــﺎــﻞ ورزﺷــ
ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ را
ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﺗﺎ از ورزش ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﺪ.
 - ٧ﺳﻌ ﻨﻴﺪ ورزش و ﺗﻤﺮﻨﺎت را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ  .اﮔﺮ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ  ،ورزش ﻫﺎ
و ﺣﺮﺎت را ﺳﺒ¼  ،ﻣﻼﻢ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ و
اﮔﺮ در ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ  ،ﺣﺮﺎت و ﺗﻤﺮﻨﺎت را
ﭘ در ﭘ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ.
 - ٨از ﻧﻮﺷﻴﺪن آب زﺎد ﺎ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧ ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر
ﺳﺮد در ﺧﻼل ورزش ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﺪ .
-٩ﭘﺲازﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎورزﺷدرﻣﻌﺮضﺟﺮﺎنﻫﻮا
ﺳﺮد ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﺪ زﺮا اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﻣﺨﺘﻠÇ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﻠﻴﻮ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد دارد .
 - ١٠ﭘﺲ از ورزش  ،ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺪن  ،دوش
ﺑﺎ آب ﮔــﺮم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﻤﺎﻴﺪ  .ﺿﻤﻨ ًﺎ از ﺣﻮﻟﻪ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ .
 -١١ﺳﻌ ﻨﻴﺪ ﭘﺲ از ﺗﻤﺮﻦ و ﺑﺎز  ،ﻟﺒﺎس ﻫﺎ
ورزﺷ ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﻴﺪ و در زﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺧﺸ¼
ﻨﻴﺪ  .زﺮا ﻟﺒﺎس ﻫﺎ ورزﺷ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮق ﺑﺪن،
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑــﺮا رﺷﺪ ﻗــﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎرزا
اﺳــﺖ و در ﺻــﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از آن ﻫﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن را ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﺎﻨﺪ .

آش آﺷﺘ اﻣﺎﻧﺎت ورزﺷ راز و ﺟﺮﮔﻼن ﻫﻨﻮز ﻃﻌﻢ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

آﻗﺎىﻣﺪﯾﺮﮐﻞﭼﺮا؟
ﻧﺠﺎﻫﻰ

در ﺳﺎﻟ ﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫــﺎ ﻣﺸﻬﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ورزش
در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راز و ﺟﺮﮔﻼن و در راﺳﺘﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن و ﺑﺮرﺳ دﻏﺪﻏﻪ ﻫــﺎ ﺟﻮاﻧﺎن
و اﻫﺎﻟ ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻢ ﺑــﺮﺧــﻮردار ﻣﺮزﻧﺸﻴﻦ،
ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔ در ﺣﻮزه ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠÇ
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﺮ در آﻣﺪ و ﺧﻮﺷ ﻫﺎ و ﻧﺎﺧﻮﺷ
ﻫﺎ اﻫﺎﻟ ورزش ﻣﻨﻄﻘﻪ ا ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﻪ
ﭘﺎﻴﻦ ﺗﺮﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷ ﻓﻀﺎ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه
اﺳﺘﺎن را داراﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ورزش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راز و ﺟﺮﮔﻼن
در ﺳﺎل ﻫﺎ  ٩٤و  ٩٥ﻣ ﭘــﺮدازــﻢ .ﺗﻌﺪاد
ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎ ورزﺷ در ﺳﺎل  ٨، ٩٤ﻣﻮرد ﺑﻮده
ﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﺎن ﺳﺎل  ٩٥ﺑﻪ  ٢١ﻫﻴﺌﺖ اﻓﺰاﺶ ﺎﻓﺘﻪ

و در ﺣﻮزه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد ﻪ در ﺳﺎل
 ¼ ٩٤ﺳﻤﻦ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده ﺗﻌﺪاد
آن در ﺳﺎل  ٩٥ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧ¯ﺮده اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺐ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑ ﺑﺪﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ٩٤ﺣﺪود
 ٤ﺳﺎﻟ ﻣ ﺷﺪ ﻪ ﻮرس ﻫﺎ ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻴﺰه
ﺑﺮﮔﺰار ﻧﺸﺪه ﺑــﻮد ﻪ در ﺳــﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻔﺖ
ﻮرس در اﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﭘﻴﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺨﺶ ﺟﺮﮔﻼن و
ﭘﻴﺴﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﺎره ﺑﺎﻏﻠﻖ ﻪ ده ﺳﺎل از ﻠﻨﮓ
زﻧ آن ﻣ ﮔﺬرد ،ﺗﻠﻔﺎت و ﺻﺪﻣﺎت زﺎد را
در اﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻢ ﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮﻀﻪ ﺑﻮد و درد
از درد ورزﺷ¯ﺎران اﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻢ ﻧ¯ﺮد
ﺑﻠ¯ﻪ داغ اﺳــﺐ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ دل ﺑﺮﺧ ﻣﺎﻟ¯ﺎن
ﻣﺎﻧﺪ.

۵

ﺳﺎﻪ ﻢ ﺗﻮﺟﻬ ﻫﺎ اﻗﺪام ﺧﺎﺻ در اﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ ﮔﺬرا  ،آﻣﺎر ورزﺷ¯ﺎران ﺳﺎزﻣﺎن ﺎﻓﺘﻪ
در راز و ﺟﺮﮔﻼن در ﺳﺎل  ٩٤ﺗﺎ  ٩٥از ١٢٠
ﺑﻪ  ٣٦٠ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ٢٠٠
درﺻﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻦ رﺷﺪ
اﻋﺘﺒﺎرات ﻋﻤﺮاﻧ ﺣﻮزه ورزش ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن راز و ﺟﺮﮔﻼن
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺑ ﺑﺪﻞ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﻧ¯ﺎر و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻫﺎ ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ اﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣــ ﮔــﻮــﺪ:در راﺳــﺘــﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ و
ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻤﺎن
و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻄ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎﻴﻦ ﺑﻮدن
ﺳﺮاﻧﻪ ورزﺷ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷ را
در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠ Çﺑﺮﮔﺰار ﺮدﻢ.
ﻟﻨﮕﺮ ﻣ اﻓﺰاﺪ :در ﺳﺎﻟ ﻪ ﮔﺬﺷﺖ در
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺸﻨﻮاره
ﻣﻨﻄﻘﻪ ا زﺒﺎ اﺳﺐ اﺻﻴﻞ ﺗﺮﻤﻦ را ﺑﺮﮔﺰار
ﺮدﻢ و اﻣﺴﺎل ﻧﻴﺰ اﻧﺸﺎءا ...ﺟﺸﻨﻮاره زﺒﺎ
اﺳﺐ اﺻﻴﻞ ﺗﺮﻤﻦ را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ
داﺷﺖ.
و در اداﻣــــﻪ ﺗــﺼــﺮــﺢ ﻣــ ــﻨــﺪ:ﺑــﺮﮔــﺰار
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن در راز و ﺟــﺮﮔــﻼن از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ و دارا اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣ ﺷﻮد ﻪ ﺑﺮﮔﺰار آن زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﺑﺮﮔﺰار
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺮزﻧﺸﻴﻨﺎن در ﺑﻌﺪ از ﻣــﺎه ﻣﺒﺎرÖ
رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﺟﺎر ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ
ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪهاى
ﮐﻪ ﻣﻘﺮر ﺑﻮد
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 95ﮐﻠﻨﮓ زﻧﻰ
ﺷﻮد ،ﻧﺸﺪ و
اﻋﺘﺒﺎرﻣﺼﻮب
 2ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟﻰ
آنﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻧﯿﺎﻓﺖ

ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎز اﺳﺘﺎن در ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﻓﺪراﺳﻴﻮن

ﭘﻴﺎده رو ﻋﻤﻮﻣ در ﺟﺮﮔﻼن

ﻧﺎم ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎز اﺳﺘﺎن در ﺑﻴﻦ ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺑﺎزان ﻣﻄﺮح ﺸﻮر در رده ﻫﺎ ﺳﻨ ﻣﺨﺘﻠ Çﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد ﻪ از دو روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺧﺒﺮﮔﺰار رﺳﻤ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺷﻄﺮﻧﺞ درج ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ،در اﻦ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ ﺸﻮر
ﻧﺎم »ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮ« در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺑﺎز¯ﻨﺎن ﻧﻮﺟﻮان زﺮ  ١٢ﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد ﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻦ
ورزﺷ¯ﺎر ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻓﻴﻨﺎﻟﻴﺴﺖ ﻫﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ راه ﺎﻓﺖ.

دوﻣﻴﻦ ﭘﻴﺎده رو ﻋﻤﻮﻣ در ﺟﺮﮔﻼن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.ﻧﻌﻤﺘ،رﺋﻴﺲ ﺷﺒ¯ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
درﻣﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راز و ﺟﺮﮔﻼن ﺑﺎ اﻋﻼم اﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ:دوﻣﻴﻦ ﻫﻤﺎﺶ ﭘﻴﺎده رو ﻋﻤﻮﻣ ﻫﺸﺘﻢ اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ در ﺟﺮﮔﻼن ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.و اﻓﺰود:ﭘﻴﺎده رو از ﻣﺤﻞ ﭘﻞ ورود
ﻼﺗﻪ ﻤﺎﻟ روﺳﺘﺎ ¯ﻪ ﺳﻌﻮد ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻤﺎﻟ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ورزش
روﯾﺪادﻫﺎى ورزﺷﯽ

ﻼس ﻣﺪﺮﺖ اﻣﺎﻦ آﺑ
ﺷﻴﺮاز  -ﻼس ﻣﺪﺮﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻣﺎﻦ آﺑ در
ﺑﺠﻨﻮرد دﺮوز ﺷﺮوع ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﻴﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ در اﻦ ﻼس آﻣﻮزش
ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ،آﺷﻨﺎ
ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ اﻣﺎﻦ آﺑ ،آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺳﺘﺨﺮ،
آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد ﺣﻘﻮﻗ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و آﺷﻨﺎ ﺑﺎ آﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮا ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻧﺠﺎت ﻏﺮﻖ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد.
در ﭘﺎﺎن ﻼس از ﻃﺮف اداره ﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
اﺳﺘﺎن و ﻫﻴﺌﺖ اﺳﺘﺎن ﺎرت ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺮا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و اﻣﺎﻦ آﺑ در ﺳﺎل  ٩٦ﺻﺎدر ﻣ ﺷﻮد.

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮﺲ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺗﻴﻢ اﺳﺘﺎن در رده ﺳﻨ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓــﺮدا در ﺑﺠﻨﻮرد ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.دﺑﻴﺮ
ﻫﻴﺌﺖ ﺑﻮﺲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻘﻮﻢ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻮﺲ و در ﭘﻴﺶ رو ﺑﻮدن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﻓﺴﺘﻴﻮال ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و اﻧﺘﺨﺎﺑ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺗ در  ١٣وزن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻴﻢ ﻫﺎ
ﺑﺠﻨﻮرد ،ﺷﻴﺮوان و اﺳﻔﺮاﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد و ﻧﻔﺮات
ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺴﺘﻴﻮال ﺸﻮر اﻋﺰام ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺑﻴﺎن ﺮد :ﻓﺴﺘﻴﻮال ﺸﻮر  ١٤ﺗﺎ
 ١٦اردﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ،ﻧﻴﻤﻪ
دوم ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻫﻤﺎﺶ ﺻﺤﺮاﻧﻮرد
ﻧﺠﻔﻴﺎن -ﻫﻤﺎﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕ ،ورزﺷ ﻣﺮوج ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ
رو¯ﺮد ﺻﺤﺮاﻧﻮرد ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺶ از  ٧٠٠ورزﺷ¯ﺎر
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧ اﺳﻔﺮاﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد .دﺑﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ
ﻮﻫﻨﻮرد و ﺻﻌﻮدﻫﺎ ورزﺷ اﺳﻔﺮاﻦ در ﮔﻔﺖ
و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺑــﺮا ﺣﻀﻮر در ﻫﻤﺎﺶ
اﺳﺘﺎﻧ ﺻﺤﺮاﻧﻮرد ﻪ ﻓﺮدا ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ورزﺷ¯ﺎراﻧ در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ،
 ٢٤ﮔﺮوه اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﺮده اﻧﺪ» .ﺣﺴﻦ رﺣﻴﻤ«
ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻦ ﻪ اﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﺖ داﻧﺸ¯ﺪه
ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷ¯ اﺳﻔﺮاﻦ ،ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻫﻴﺌﺖ
ﻮﻫﻨﻮرد و ﺻﻌﻮدﻫﺎ ورزﺷــ اﺳﻔﺮاﻦ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎر از ﻣﺪﺮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ و اﺳﺘﺎﻧ
ﻫﻢ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،اﻓﺰود :اﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 ٧ﺻﺒﺢ ﻓﺮدا از ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺰاده اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳ)ع(
ﻮران آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪ ﺧﺎ ﻣﻴﺎﻧﺪﺷﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٦اداﻣــﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺎﻓﺖ .و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺮد :ﺗﺮوﺞ ﺗﻨﺪرﺳﺘ
و ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﺶ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ورزش ﻫﺎ ﻫﻤﮕﺎﻧ
از اﻫ ــﺪاف ﺑــﺮﮔــﺰار اــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷ ــ اﺳــﺖ.

