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نفرات برتر مسابقات دستجات آزاد اسکیت فری استایل شاخه اسپید اساللوم  کشور 
در بخش بانوان  مشخص شدند. مسابقات دستجات آزاد اسکیت فری استایل شاخه 
و  در شش رده سنی،   بانوان  اساللوم، کشور جام شهید سلیمانی در بخش  اسپید 

پنجشنبه گذشته با مشخص شدن نفرات برتر به کار خود پایان داد.
این مسابقات به میزبانی هیات اسکیت استان  کرمان در سیرجان  با شرکت ۱۵۲ 
اصفهان، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کرمان،  استان های  از  ورزشکار 

هرمزگان، خوزستان، آذربایجان شرقی و یزد برگزار شد.

پایان مسابقات 
اسکیت فری 
استایل بانوان 

کشور

برگزاری دومین مرحله طرح استعدادیابی شطرنج استان
 پیرو استقبال بی نظیر بیش از ۱۲۰ شطرنج باز از سراسر استان در ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۱ در طرح استعدادیابی شطرنج استان 
کرمان، دومین مرحله ی این طرح در  ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۸۰ شطرنجباز از شهرستان های کرمان، شهربابک، 
رفسنجان، بافت، بم، زرند و جیرفت در محل هیئت شطرنج شهرستان کرمان برگزار شد. در این مسابقه که با سرداوری دکتر 
احسان پاک نژاد به همراهی تیم ۱۰ نفره ی کمک داوری برگزار شد، آرین باوفا، از کرمان قهرمان مسابقات شد. در پایان 
عالوه بر جوایز اصلی، به ۵ نفر به قید قرعه نیز جوایز نقدی اهدا شد.  رشیدی، سرپرست هیات شطرنج استان کرمان  هدف 

از اجرای این طرح را عالوه بر عالقه مند کردن کودکان و نوجوانان به شطرنج برای آنها عنوان کرد.

 بازیکنی با خصوصیات فردی و به دور از حاشیه، کسی که 
در این سالها همیشه عصای دست مریم جهان نجاتی مربی 
تیم شهرداری سیرجان بوده و هست.شبنم بهشت بازیکنی 
که در تیم ملی هم جزو بهترین ها بوده و درخشش وی در 
بازی ابتدایی جام کافا و انتخاب این بازیکن به عنوان بهترین 
این ستاره فوتبال  با  تا گفتگویی  باعث شد  بازیکن زمین، 

بانوان انجام بدهیم.با هم می خوانیم:
 لطفا خودتان را بیشتر معرفی کنید.

و  کهگیلویه  استان  از   ۱377 سال   متولد  بهشت،  شبنم 
بویراحمد، شهر دهدشت و ۱۲ سال مقیم یاسوج هستم.

 فوتبال را از کی شروع کردید؟
از  بعد  را   فوتبالم  اما  می کردم  بازی  فوتسال  ابتدا  من 
مسابقات انتخابی  که در لیگ یک فوتسال برای تیم ملی 

نوجوان بود شروع کردم.
می  بازی  ملی  تیم  و  تیم شهرداری  برای  زمانی  از چه   

کنید؟
تا این لحظه ۹ سال عضو تیم ملی و ۸ سال است که برای 

تیم شهرداری سیرجان بازی می کنم.

 کدام پست را بیشتر بازی می کنی؟
من در تیم ملی همه ی پست ها به جز گلری را بازی کردم! 
اما پست های رو به جلو )فوروارد و وینگر رو بیشتر دوست 

دارم(
انجام  ای  در خانواده شما کسی جز شما ورزش حرفه   

می دهد؟
من در یک خانواده ۶ نفره زندگی می کنم و به جز من  دو 
رو  و هیچ کدام ورزش خاصی  برادر هستیم  و یک  خواهر 

انجام نمی دهند.
 بهترین دوستان دوران ورزش ات که بیشترین تاثیر را 

بر رویت داشتند؟
خانم مریم جهان نجاتی و افسانه چترنور بهترین رفیقان 

دوران ورزشی ام هستند.
از دید خودش  بازی شبنم بهشت  بهترین خصوصیات   

چیست؟
بیشترین خصوصیاتی که راجع به بازی من میگویند سرعت 

و دوندگی من است.
 تاکنون چند گل ملی و باشگاهی به ثمر رسانده ی ؟

امار دقیقی از گل های ملی و باشگاهی ام  متاسفانه ندارم.
 به نظر شبنم بهشت یک دختر خانم چگونه می تواند در 

فوتبال موفق باشد؟
فوتبال بانوان رو به رشد است 
اگر که  بهتر هم خواهد شد  و 
اسپانسر ها  و  رسانه ها  توسط 
بهتر حمایت شوند. فوتبالیست 
حرفه ای شدن بخش اصلیش 
به استعداد فرد مربوط میباشد 
و  تالش  به  هم  اون  از  بخشی 

تمرین و تمرین.
تیم  چرا  شما  نظر  به   
شهرداری سیرجان موفق نشد 

قهرمان لیگ شود؟
لیگ  سیرجان  شهرداری  تیم 
گذشته  سال  ماه  مرداد  از  رو 
شروع کرد و تمرینات فشرده ای 

از نایب قهرمانی در جام  داشتیم، برای جام باشگاه ها پس 
باشگاه ها وارد لیگ شدیم. 

در لیگ قبلی پس از قهرمانی ما در لیگ برتر تیم خوب 
حفظ  بر  عالوه  خوب  مالی  اسپانسر  با  توانست  بم  خاتون 
را  بزرگسال  ملی  تیم  بازیکن  چندین  خود  قبلی  شاکله ی 

برای فصل جدید بگیرد ولی ما 3 بازیکن جوان که ۲ نفر در 
تیم های فوتسال بازی می کردند و ۱ نفر دیگر در تیم ملی 
برتری نداشت  بازی می کرد و هیچ سابقه ی لیگ  جوانان 

به خدمت گرفتیم که به نظر من کمی بدشانس هم بودیم.
آیا  بود،  ناهماهنگ  کمی  اول  بازی  در  ایران  ملی  تیم   

دلیلی خاصی داشت؟
البته اتفاقا ما نسبت به تایم کمی که برای شروع 
از  اینکه تعداد زیادی  با وجود  مسابقات داشتیم 
بازیکنان هیچ وقت در کنار هم کار نکرده بودیم 
به  رو  بانوان  فوتبال  از  خوبی  بخش  توانستیم 
میکنیم  تالش  و  امیدواریم  ما  بگذاریم  نمایش 
که تیم ملی ایران بتواند در این مسابقات قهرمان 

شود.
جدید  تاکتیک های  و  جدید  فنی  کادر  با  ما 
این  عازم  بازیکنان  از  جوانی  بخش  همینطور 
مسابقات شدیم که امیدواریم که بتوانیم بهترین 

نتیجه که مد نظر کادر فنی است رو بگیریم.
 الگوی ورزشی شما در فوتبال چه کسی است؟

علی کریمی
 در پایان اگر حرفی مانده است بفرمایید:

تشکر میکنم از کادر فنی خوب مان ، مریم جهان نجاتی، 
ایران به  مریم ازمون و امید هرندی امیدوارم که تیم ملی 
همراه بازیکنان در کنار این عزیزان بتوانیم افتخار آفرینی 

کنیم.

انتخابی  و  استان  قهرمانی  اسکواش  مسابقات 
سالن  در  روز  یک  مدت  به  کشور،  قهرمانی 
تخصصی اسکواش مرسانا برگزار شد. این رقابت 
ها با حضور بیش از ۴۰ شرکت کننده خانم و آقا 
از شهرستان های کرمان، انار و سیرجان در رده 
های سنی کمتر از ۱۱ سال تا کمتر از ۱۹سال 
زیر  نتایج  مسابقات   این  پایان  در  شد.  برگزار 
کسب شد، نفرات برتر دختران کمتر از ۱۱سال

یاسمین  علیپور)اول(،  سپیده  ها  خانم 
عبدی)دوم(، سروین حلوایی، گلبهار ابوسعیدی 

را  تا سوم  اول  مقام  ترتیب  به  مشترک(  )سوم 
کسب کردند.

نیکی  ها  خانم  ۱3سال،  از  کمتر  برتر  نفرات 
السادات هاشمی، اسرا علیپور و رستا صابری به 

ترتیب اول تا سوم شدند.
هستی  ها  خانم  ۱۵سال،  از  کمتر  برتر  نفرات 
و  پوراسماعیلی)دوم(   فاطمه  رضایی)اول(، 
فاطمه فرازمند و ریحانه رییسی سوم مشترک 

شدند.
آیسا  ها  خانم  ۱7سال  از  کمتر  برتر  نفرات 

صابری و روژان نخعی اوا و دوم شدند.
آقایان  ۱3سال،  از  کمتر  پسران  برتر  نفرات 
امیر  و  پور صالحی  یگانه عظیمی،کسری  ارشیا 

علی جدیدی به ترتیب اول تا سوم شدند.
یزدان  آقایان،  ۱۵سال   از  کمتر  برتر  نفرات 
طاها  و  اکبری)دوم(  سینا  )اول(،  دانشوری 
قاسمی، امیرمحمد هادوی سوم مشترک شدند.

یاسین   ، آقایان  ۱7سال  از  کمتر  برتر  نفرات 
شهبا)اول(، پویا جدیدی)دوم( ، ابوالفضل آبیار و 

ابوالفضل ده یادگاری سوم مشترک شدند.

نفرات برتر کمتر از ۱۹سال آقایان محمد عرب 
زاده، ارمیا زنگی آبادی ،ابوالفضل جهانشاهی به 

ترتیب اول تا سوم شدند.
در آیین اختتامیه این رقابت ها با حضور ریاحی 
اداره کل ورزش و جوانان  بانوان  معاون ورزش 
و  دبیر  زاده  رییس  سرپرست،   بهجتی  استان، 
نایب رییسی هیات اسکواش  ظروفی سرپرست 

استان از برگزیدگان تجلیل شد. 
گفتنی است نفرات اول و دوم هر رده سنی به 

مسابقات کشوری اعزام می شوند.

گفتگو با »شبنم بهشت« ستاره تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان؛

بهترین خصوصیتم سرعت دوندگی ام است

 پایان مسابقات اسکواش در کرمان

      رضا فتح آبادی

خبــر

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
خیابانها آسفالت

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

از یک پرستـــار خانــم برای
همنشینی با یک خانم سالمند 

بصورت شبانه روزی
 یا صبح تا عصر 

دعوت به عمل می آید.
»خانم سالمند روی جا افتاده نیست«

مسکن و خوراک رایگان + حقوق مناسب
شماره تماس:

0913   178   2481
تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

بوفه بزرگپا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوریرختکن،جاکفشی

تشک طبی فنریمبـــل کمد لباسی سرویس خواب میز آرایش

اول قیمت ها را مقایسـه کنید

این فرصت بی نظیر را از دست ندهید
خرید کنید، تخفیف بگیرید و اشانتیون ببرید

همگی یکجا : 37/800/000 تومان

 انتهای بلـوار اصلی حجـت آبــاد  
0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 1

                   انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر 
را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل پایه 3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و 
دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 

1401/04/29 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/09

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 334،959،967 ریال
4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/05 
6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵0 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوک ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(


