
شماره 622
23مهر1399

4
ورزش

ویروس کرونا از سال تحصیلی 99 - 98 بر ورزش 
دانش آموزان تاثیر منفی گذاشته، برای به حداقل 
رساندن ضرر و زیان این ویروس بر دانش آموزان 
کارشناس  پاریزی  ایرانمنش  سجاد  با  سیرجانی، 
شهرستان  آموزشگاه های  تربیت بدنی  مسوول 
نگاه تان  از  که  نشستیم  صحبت  به  سیرجان 

می گذرد.

 در روزهایی که کرونا ویروس تهدیدی بزرگ 
برای دانش آموزان محسوب می شود، وضعیت زنگ 
با  به چه صورت هست؟  مدارس سیرجان  ورزش 
معلمین  و  آموزان  دانش  سالمت  اینکه  به  توجه 
در اولویت قرار دارد و مطابق دستور وزارت، زنگ 
اجرای  از  و  یافته  کاهش  زمانی  نظر  از  ورزش 
ورزش های گروهی و جمعی خودداری می شود، در 
رعایت  با  آموزان در مدرسه  صورت حضور دانش 
فاصله اجتماعی ورزش های انفرادی در محیط باز 
قابل اجراست، البته بخش عمده ورزش به صورت 
مجازی توسط همکاران محترم با تولید محتوا در 
سامانه شاد اجرا می شود. ضمن اینکه طرح کنترل 
وزن و چاقی )کوچ(، با توجه به کم تحرکی و بروز 
چاقی که متعاقبا باعث بوجود آمدن بیماری های 
متعدد در افراد می شود، مورد تاکید وزارتخانه نیز 
هست و به صورت گسترده در همه مدارس درحال 
اثرات مثبت این طرح  اجراست که انشااهلل شاهد 

باشیم.

 98-97 تحصیلی  سال  که  ورزشی  عناوینی   
عنوان  را  کردند  کسب  سیرجانی  دانش آموزان 
می کنید؟ خوشبختانه با توجه به پتانسیلی که در 
دانش آموزان شهرمان وجود دارد، هر ساله شاهد 
موفقیت های زیادی در سطوح مختلف ورزش دانش 
هستیم.  سیرجانی  آموزان  دانش  سوی  از  آموزی 
برنامه ریزی های  با  هم   97  98- تحصیلی  سال 
خوبی که در کارشناسی تربیت بدنی آموزشگاهها 
انجام شد، شاهد نتایج در خور توجهی در سطح 
استان و کشور بودیم، از جمله: 6 عنوان قهرمانی 

عنوان   3 استان،  قهرمان  نایب  عنوان   3 استان، 
کشوری  مسابقات  به  تیم   4 اعزام  استان.  سومی 
نایب  عنوان  کسب  حاصلش:  که  تابستان 98  در 
قهرمانی مسابقات فوتسال دختران مقطع متوسطه 
بسکتبال  مسابقات  هشتم  رتبه  شاهرود،  در  دوم 
دختران در مشهد مقدس در بین 3۲ تیم شرکت 
کننده صعود به مراحل پایانی مسابقات تنیس روی 
میز کشور از جمله عناوین کسب شده بود؛ البته دو 
رشته هم که نماینده استان بودیم در سطح کشور 

برگزار نشد.

ضربه ای  چه  کرونا   98 -  99 تحصیلی  سال    
به  توجه  با  زد؟  سیرجان  دانش آموزان  ورزش  به 
که  رشته هایی  تمام  قبلی،  خوب  برنامه ریزی های 
اهداف  می کردیم  اعزام  استانی  مسابقات  به  باید 
می شدند  اعزام  باید  که  قهرمانانی  و  گذاری 
استان  مسابقات  تمرینات جهت  شناسایی شدند. 
در حال برگزاری بود و مسابقات قطبی هم برگزار 
کردیم که در آستانه اعزام به مسابقات شاهد بروز 
بیماری کرونا شدیم، این مهمان ناخوانده متاسفانه 
را  مسابقات استان و متعاقبش مسابقات کشوری 
به تعطیلی برد. با توجه به تعطیلی مدارس ورزش 
حضوری هم تعطیل شد و با برنامه ریزی صحیحی 
که شد ورزش را از طریق فضای مجازی به خانه 

دانش آموزان بردیم.

فعلی  وضعیت  با   ۴۰۰-99 تحصیلی  سال    
کشوری  و  استانی  مدرسه ای،  درون  مسابقات 
برگزار می شود؟ با توجه به اینکه چشم انداز قطعی 
و روشنی در مورد آینده شیوع بیماری کرونا ویروس 
وجود ندارد تصمیمی درباره برگزاری مسابقات در 
هیچ سطحی نمی شود گرفت، اگر وضعیت بیماری 
با این شرایط پیش برود، احتمال برگزاری مسابقات 
خیلی ضعیف است. البته ما داریم برنامه ریزی هایی 
انجام می دهیم که در سطح شهرستان به صورت 
مجازی مسابقاتی را برگزار کنیم که انشااهلل به موقع 

اطالع رسانی می شود.

زنگ  برای  بهداشتی  پروتکل های  چه   

گرفته اید؟  نظر  در  سیرجان  مدارس  ورزش 
حضور  صورت  در  کردم  عرض  که  طور  همین 
دانش آموزان در مدرسه فقط ورزش های انفرادی 
و با زمان کم و همچنین رعایت فاصله گذاری و 
در فضای باز مدارس انجام می شود. البته در حال 
حاضر بیشتر به صورت مجازی و با ارائه  محتواهای 
از سوی  تحصیلی،  مقطع  هر  با  متناسب  و  مفید 
همکاران در فضای مجازی به دانش آموزان عزیز 

اجرا می شود.

ورزش  بر   19 کووید  ویروس  که  آسیبی   
هر  به  را عنوان می کنید؟  وارد کرده  مدارس 
حال یکی از مواردی که این ویروس تاثیر زیادی 
ورزش  چه   حاال  بوده،  ورزش  بخش  در  داشته 
مدارس، چه باشگاهی و غیره. قائدتا باعث کاهش 
نشاط و شادابی و بعضا باعث بروز بیماری های روانی 

و کم تحرکی و چاقی های بعضا مفرط شده است.

 آیا تدابیری برای جلوگیری و به حداقل رساندن 
مناسب  تدبیر  با  شده؟  اندیشیده  مشکالت  این 
و  آموزش  وزارت  سالمت  و  بدنی  تربیت  معاونت 
به  که  )کوچ(  و چاقی  وزن  کنترل  پرورش، طرح 
طریق  از  آموزان  دانش  وزن  اضافه  از  جلوگیری 
ورزش می پردازد در حال اجراست، امیداوریم آثار 

تاثیر گذاری را به جا بگذارد.

راستای  در  روانشناسی  کارشناس  دید  از   
صحبت  کرونا«  دوران  در  دانش آموزان  »ورزش 
بفرمایید؟ به هر حال خانه نشینی و کم تحرکی 
در  زیادی  روانی  بیماری های  بروز  باعث  خودش 
افراد و گروه های سنی مختلف می شود، توصیه من 
با  و  شرایطی  هر  در  است؛  این  آموزان  دانش  به 
توجه  با  دارند  اختیار  در  که  موجودی  فضای  هر 
آموزش  در حال  را  زیادی  زمان  اینکه طبیعتا  به 
حتما  هستند،  مجازی  فضای  در  دروس شان 
وزرش روزانه را فراموش نکنند و از راهنمایی ها و 
محتواهایی که توسط همکاران بنده ارائه می شود 
تربیت  کانال  از ظرفیت  کنند، همچنین  استفاده 

بدنی شبکه آموزشی شاد بهره الزم را ببرند.

کردن  برگزار  بهتر  برای  پیشنهادی  آیا   
و  مدرسه ای  درون  مسابقات  و  ورزش  زنگ 
دارید؟  کشوری(  و  )استان  مدرسه ای  برون 
و  علمی  مثبت  تحرکات  شاهد  خوشبختانه 
که  هستیم  آموزشگاهی  ورزش  در  روانشناختی 
برگزاری المپیادهای ورزشی درون و برون مدرسه ای 
از جمله این تحرکات هست که چند ساله در حال 
اجراست. سپردن مسوولیت های ورزشی در مدارس 
برنامه ریزی  ورزشی  انجمن های  انتخاب  طریق  از 
در  چاقی  و  وزن  کنترل  طرح  اجرای  بر  تاکید  و 
بین دانش آموزان از جمله موارد مثبت دیگر در 
مسابقات  بحث  در  هست.  دانش آموزی  ورزش 
به  مدرسه ای  برون  المپیادهای  عنوان  با  که  نیز 
تیمی  ورزشهای  در  قهرمان  مدرسه  صورت  دو 
برگزار  انفرادی  ورزش های  در  قهرمان  کانون  و 
می شود شاهد اتفاقات خوبی هستیم. به هر حال 
آموزی  دانش  ورزش  در  که  رسالتی  به  توجه  با 
داریم که همان جذب حداکثری دانش آموزان به 
ورزش هست در صدد هستیم که تعامل خوبی با 
باشگاهها و هیئت های ورزشی مختلف شهرمان در 
استعدادها  پرورش  و  حمایت  استعدادیابی،  بحث 
و شناساندن ورزش های مختلف به دانش آموزان 
از  زیادی  تعداد  با  االن  خوشبختانه  بشود.  برقرار 
با  داریم  همکاری  ورزشی  هیئت های  و  باشگاهها 
توجه به اینکه معتقدم کار آموزش و پرورش کشف 
استعدادها و معرفی به بیرون هست نه هزینه کردن 
هیئت های  می کنم  پیشنهاد  قهرمانی،  ورزش  در 
مختلف از این پتانسیل ورزش آموزشگاهی استفاده 
کنند، انشااهلل با هزینه های هر چند اندک باشگاه ها 
این  از  برداری  بهره  شاهد  می توانیم  هیئت ها  و 
استعدادها باشیم، این باعث خودکفایی در ورزش 
قهرمانی می شود و از آوردن و ایجاد هزینه  هنگفت 

برای ورزشکاران غیر بومی جلوگیری می شود.

هیئت  رییس  عنوان  به  ایرانمنش  آقای   
بدمینتون شهرستان سیرجان از مسابقات مهارتی 
بدمینتون ویژه بانوان که چند روز پیش انجام شد، 

صحبت بفرمایید.

توسط  بانوان  ویژه  بدمینتون  مهارتی  مسابقات 
پروتکل های  کامل  رعایت  با  و  بدمینتون  هیئت 
با استقبال  این مسابقات  بهداشتی برگزار گردید. 
این رشته  به  و عالقه مندان  گسترده ورزشکاران 
تا 3۰  تا ۱۵ سال، ۱۵  ورزشی در سه رده سنی 
سال و 3۰ سال به باال برگزار گردید و در پایان از 

نفرات برتر با اهداء جوایزی تقدیرشد.

بفرمایید؟در  دارید  هر صحبتی  پایان  در   
ویژه  تشکر  تازه  سخن  وزین  نامه  هفته  از  پایان 
دارم و از همکاران خوبم که در این شرایط متفاوت 

زحمات  و  دارند  را  آموزان  دانش  ورزش  دغدغه 
ویژه  تشکر  و  تقدیر  می شوند،  متحمل  را  زیادی 
معرفی  و  کشف  جهت  در  گشاده  روی  با   . دارم 
هیات  و  باشگاه ها  به  ورزشی،  برتر  استعدادهای 
مختلف آماده ایم و به دانش آموزان و والدین محترم 
توصیه می کنم ورزش را در منزل فراموش نکنند. 
انشااهلل هر چه زودتر شاهد از بین رفتن این ویروس 
منحوس باشیم و از مدیریت و معاونت پرورشی و 
تربیت بدنی  اداره آموزش و پرورش شهرستان هم 

کمال  تشکر را دارم.

     مرتضی شول افشارزاده

رضا فتح آبادی سرمربی تیم امیدهای گل گهر که فصل پیش این 
تیم را برای اولین بار به لیگ برتر برد، فصل پیش رو در تیم لیگ 

یکی خوشه طالیی ساوه دستیار سهراب بختیاری زاده است.

 رضا فتح آبادی به خوشه طالیی پیوست
خبــر

توافق گل گهر با 
3 بازیکِن رده 
نوجوانان پدیده 

مسووالن دو باشگاه گل گهر و پدیده سیرجان، صبح یکشنبه ۲۱ مهر در مجموعه ورزشی سردار 
شهید قاسم سلیمانی، به توافق انتقال بازیکن از تیم پدیده به تیم گل گهر رسیدند.  سیاهکوهی 
سرمربی تیم فوتبال نوجوانان پدیده سیرجان عنوان کرد: در جلسه ی بین مسووالن دو باشگاه گل گهر 
و پدیده، در راستای »اهداف بازیکن سازی و استعدادیابی باشگاه پدیده در سطح شهرستان سیرجان و 
توابع« مقرر گردید؛ باشگاه پدیده بازیکن های مستعد پرورش داده و در اختیار رده های مختلف باشگاه 
گل گهر قرار دهد، تا با این سیاست گذاری از پتانسیل صد در صدی بازیکنان بومی، در رده های پایه 

شهرستان سیرجان استفاده گردد. 

 ایرانمنش پاریزی، کارشناس مسوول تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان و کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی؛

  برای مسابقات مجازی در سطح شهرستان برنامه ریزی داریم 
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اط اطالعیه  تاسیس انجمن صنفی مسافربری برون شهری 

) اتوبوس، مینی بوس، سواری ( سیرجان
به استناد ماده 131 قانون کار و آئین نامه مصوب 71/10/6 هیئت وزیران، انجمن صنفی 
مربوطه  در صنف  کارگران شاغل  کلیه  از  باشد.لذا  می  تاسیس  در شرف  فوق  عنوان  با 
دعوت می شود در صورت تمایل به عضویت در انجمن مذکور، از تاریخ انتشار این اطالعیه 
ظرف مدت 7 روز، درخواست کتبی خود را به نشانی: سیرجان- تعاونی شماره 7 ارسال و یا 

به شماره:  42251880 )034(  فاکس نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های: 09139478082 - 09133473774 

تماس حاصل نمایید.
هیئت موسس:

1- محمدرضا محمد بیگی   2- مصطفی غضنفرپور  3- میثم  طغرلـی نژاد

( سیرجان انجمن صنفی مسافرربی ربون شهری  )اتوبوس، مینی بوس، سواری

آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام نظافت صنعتی کارخانه های 

احیاء و بریکت سازی، ، تامین بخشی از نیروهای

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به انجام نظافت صنعتی کارخانه های احیاء و بریکت 

سازی، تامین بخشی از نیروهای مورد نیاز این کارخانه ها و انبارداری دپوهای مواد اولیه، محصول و ضایعات  

خود اقدام نماید. لــذا از کلیه شرکتهای بومی واجد صالحیت که دارای حداقل دو سال سابقــــه کار 

مرتبط  می باشند، دعوت به عمل می آید تـا ظرف مدت حداکثر هفـت روز  از تاریخ چاپ ایـن آگهـی، 

تمایــــــل خود را به صورت مکتــــوب همراه با تصویــر اسنــاد و مـــدارک ذیـــل به آدرس ایمیــل: 

SJS.TENDER            @gmail.com ارسال نمایند.

واحد  اتمین و توسعه مجتمع جهان فوالد سیرجان

اسناد و مدارک:
1- درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، ذکرشماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

2- اساسنامه و مدارک ثبتی ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و...( 
3-رزومه، سوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافق نامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه)قرارداد و رزومه ارسالی می بایست 

مربوط به سال 95  تاکنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشند.(
4-  مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

5-  گواهی  اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.  
شرایط:

 1-محل اجرا ؛ سایت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز، کیلومتر 3 
جاده اختصاصی گل گهر می باشد.

 2-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانتنامه بانکی معتبر، بدون قید و شرط با مبلغ 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال( به نفع 
کارفرما و دارای اعتبار حداقل سه ماهه به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان می باشد.

3- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.
4- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول  یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

5- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره: 4877  996  0913  تماس حاصل نمایید.) پاسخگویی در ساعات اداری(
6- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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مورد نیــاز این کارخانه ها و انبــارداری دپوهای مواد اولیـــه، 

محصول و ضایعات شرکت مجتمـع جهان فوالد سیرجــان
 )) دومرحله ای (( »شماره 17-99-خ«


