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ورزش

 شماره 1136
 شنبه  13مرداد 1397

سرپرست مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان ایران در سیرجان:

حد مسابقات بینالمللی است
میزبانی ما در ّ
 تیم ملّی دانشجویان که در سیرجان انتخاب شد قرار است شهریور ماه در مسابقات جهانی برزیل شرکت کند

| عکسها :جواد حلواییپور |

◄ گفتگو با سرپرست مسابقات
ش��هرام حس��نزاده سرپرس��ت مس��ابقات
کش��تی انتخابی تیم ملّی دانشجویان کشور
در خصوص نتایج این مس��ابقات به سرویس
ورزش نگارس��تان گفت :در این مس��ابقات
که روزهای سهش��نبه و چهار ش��نبه برگزار
ش��د  109کش��تی گیر از  16استان کشور
شرکت داش��تند که در پایان به ترتیب رضا
خ��دری از اس��تان الب��رز در  55کیلوگرم،
اشکان قلیخانی از خوزستان در  ، 60محمد

|شهرام حسنزاده  ،سرپرست مسابقات|

گروه ورزش :س�الن ورزش�گاه امام علی (ع) س�یرجان
روزهای سهش�نبه و چهارشنبه شاهد برپایی مسابقات
انتخابی تیم م ّلی دانش�جویان ایران بود .مس�ابقاتی که
بیش از یکصد کشتیگیر و دهها دستاندرکار مسابقات را از داوران
گرفته تا سرپرستان و مربّیان و مجریان گردهم آورده بود .سیرجان
اولین بار نیست مسابقاتی در این سطح را میزبانی میکند.
پی�ش از این نیز چند دوره از مس�ابقات م ّلی در س�یرجان برگزار
شده اس�ت که رقابت یکهزار و سیصد نفری کشتیگیران کشور
در س�ال گذش�ته نمونه بارز آن بود که با کیفیت خوب برگزار شد.
ن اسماعیلپور قائم
هیأت کشتی سیرجان به مدیریت س� ّید حس 
مقام ورزشدوس�ت جهادنصر حاال سالهاست که آمادگی میزبانی
مسابقات بزرگ م ّلی را پیدا کرده است .گفته میشود حدود یکماه
دیگر نیز در شهریورماه ،این هیأت میزبان مسابقات سطح باالتری
است که در آن تیمهای خارجی نیز حضور پیدا میکنند.
جواد رضایی از قم در  ،63احمد خراسانی از
خوزستان در  ،67محمدرضا رستمی از فارس
در  ،72رسول گرمسیری از خوزستان در، 77
کیوان رضایی از فارس در  ، 82مهدی بالی از
مازندران در  ، 87محمد بیرانوند از خوزستان
در  97و امیر محمد حاجی پور از مازندران در
وزن  130کیلوگ��رم با غلبه بر همه حریفان
خود به عنوان نفرات اول ش��ناخته ش��دند و
به عضویت تیم ملّی کشتی دانشجویان ایران
درآمدند.

فرزند عزیزمان آریـن بهـراد

قبولی ش�ما در آزمون ورودی مدرس�ه
نمون�ه دولت�ی را تبریک ع�رض نموده،
موفقیت روز افزونت را آرزومندیم.

خان�واده

پسر عزیزمان

ابوالفضل اصطهباناتی
قبولی شما در دبیرستان نمونه را تبریک و تهنیت
عرض نموده ،امیدواریم همواره موفق و پیروز باشید.

خانواده

سرکار خانم اسما اسدی

ش��هرام حسنزاده کیفیت مسابقات را خوب
ارزیابی کرد و گفت :مسابقات با نظارت کمیته
ف ّنی مسابقات و با حضور داوران شناخته شده
کش��وری قضاوت شد و خوش��بختانه هیچ
مشکلی به وجود نیامد .سرپرست مسابقات
افزود :در میان داوران کشوری که تعدادشان
 11نفر بود دو داور از کرمان و یک داور ملّی
از سیرجان نیز (حمید افشار) قضاوت داشتند.
حسنزاده در پاسخ این سؤال که جایگاه تیم
اس��تان کرمان در این مس��ابقات چگونه بود
گفت :تیم کشتی دانشجویان استان کرمان
به مربیگری روش��ندل و جواد کورکی با ده
کش��تیگیر در مس��ابقات ش��رکت کرد که
تنه��ا دو مق��ام دومی در وزنه��ای  60و63
کیلوگ��رم به دس��ت آورد .وی افزود :در این

تیم  6کشتیگیر سیرجانی بهنامهای احسان
اس��ماعیلپور ،مس��عود زیدآبادی ،اش��کان
پورمهدیآب��ادی ،مه��دی شهس��واریپور،
فردین ساالری و ستار شکوهبچاقچی حضور
داش��تند که اسماعیلپور در وزن خود یعنی
 130کیلوگرم هفتم ش��د .او گفت امیدوارم
این کش��تیگیر همشهری که مقام قهرمانی
مسابقات بینالمللی شاهد و قهرمانی کشور را
در کارنامهاش دارد در کنار سایر کشتیگیران
سیرجانی و کرمانی در مسابقات آتی موفقیت
بیشتری بهدست آورند.
◄ س�یرجان؛ میزبان ج�ام بینالمللی
نوجوانان
شهرام حس��نزاده در پاسخ این سؤال که
برنامه بعدی هیأت کشتی سیرجان چیست
گفت :برگزاری مس��ابقات جام بینالمللی
نوجوانان در رش��ته فرنگ��ی از برنامههایی
است که میزبانی آن را از  13تا  16شهریور
در دس��تور کار داری��م و جا دارد همینجا
از رس��ول خادم رئیس فدراسیون کشتی
و دیگر دس��تاندرکاران فدراسیون که به
این هیأت برای برگزاری مس��ابقات بزرگ
در سطح ملّی و بین المللی اعتماد کردهاند
تش��کر کنیم .وی افزود :البته مس��ابقات
دانش��جویان کاری به فدراسیون نداشت و
صفر تا صد آن در کمیته مسابقات کشتی

جناب آقای

محمد آذرنگ

انتصاب جنابعالی را به ریاست زندان شهرستان سیرجان
تبریک عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال موفقیت و
بهروزی روزافزونتان را خواستاریم.

حاج علی سلطانی و خانواده

جناب آقای مهندس

امین پورفخرآبادی

ریاست محترم دبیرستان نبوغ دوره اول

از تالش بیشائبه شما در امر تعلیم و تربیت فرزندمان کمال تشکر
و قدردانی را داریم.

خانواده اصطهباناتی

سرکار خانم اسما اسدی

مدیر محترم دبیرستان غیردولتی روشنگران

مدیر محترم دبیرستان غیردولتی روشنگران

از مدیریت و توانمندی جنابعالی که منجر به کسب رتبه
رضایتبخش اینجانب در کنکور سراسری شد تقدیر و
تشکر به عمل می آید.

کسب رتبه موفقیت آمیز در کنکور نتیجه زحمات و درایت
شما مدیر توانا می دانم ،ضمن تشکر فراوان موفقیت
روزافزونتان را از خداوند متعال خواهانم.

سرکار خانم اسما اسدی

سرکار خانم اسما اسدی

فائزه فاضلی

فاطمه زلفی

مدیر محترم دبیرستان غیردولتی روشنگران

مدیر محترم دبیرستان غیردولتی روشنگران

تشکر و قدردانی اینجانب را به پاس زحمات بی شائبه شما
که منجر به موفقیت در کنکور اینجانب شد پذیرا باشید.
موفق و سربلند باشید.

خرسندم که افتخار شاگردی شما را در کارنامه خود دارم .تشکر و
سپاس خود را به پاس قدردانی از زحمات شما که منجر به موفقیت
اینجانب در کنکور شد عرض می نمایم.

مهال نجمی

نوه عزیزمان

آرمیـن
افسـری

قبول�ی ش�ما را در دبیرس�تان نمون�ه دولت�ی تبریک
و تهنی�ت ع�رض نم�وده ،از خداوند متعال برای ش�ما
توفیقات روز افزون خواستاریم.

پدربزرگ و مادربزرگ

فهیمه ستوده نیا

جناب آقای

مهـدی
آبـاده

انتص�اب شایس�ته جنابعالی را به
ریاس�ت بانک تجارت شهرس�تان س�یرجان تبریک عرض
مینمایی�م .از درگاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی
سرش�ار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد
و شکوفایی مسئلت داریم.

خانوادههای یزدی
تیرافکن ،سالجقه ،عتیقی و رفعتی

نفرات اول تا سوم مسابقات انتخابی تیم ملی دانشجویان ایران  -هشتم و نهم مردادماه 79
سیرجان -ورزشگاه امام علی (ع)

اوزان
 55کیلو
 06کیلو
 06کیلو
 09کیلو
 97کیلو
 99کیلو
 27کیلو
 29کیلو
 79کیلو
 066کیلو

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم

مقام سوم

رضا خدری

هادی تختائی

حمید کرمعلی

*

البرز

خوزستان

لرستان

*

اشکان قلیکیانی

علی رستار

رضا مردی قشیالقی

میالد تیموری

خوزستان

کرمان

قم

لرستان

محمدجواد رضائی

امیرمهدی عسکری

محمد عطائی

رضا عباسی

قم

کرمان

تهران

البرز

احمد خراسانی

محمد محمودی

ماهان معصومی

مسعود آدینهوند

خوزستان

تهران

فارس

لرستان

محمدرضا رستمی

محمدرضا آقانیا

عابد بابکان

عارف حبیب اللهی

فارس

مازندران

البرز

تهران

رسول گرمسیری

علی نوروزی

محمدامیر نامجو

حمیدرضا جعفری

خوزستان

تهران

فارس

فارس

کیوان رضائی

عباس مهدیزاده

سهیل دودانگه

بهزاد نقیب

فارس

اصفهان

البرز

خوزستان

مهدی بالی

علی خلیلزاده

علیرضا شیخی

محمد رسولی

مازندران

مازندران

البرز

خوزستان

محمد بیرانوند

حسین شکری

محمد مدرس

امیرمحمد نوروز پسند

خوزستان

فارس

چهارمحال بختیاری

تهران -چهارم

امیرمحمد حاجیپور

حسین فتحی

دانا رضازاده

محمد سروش رنجبر

مازندران

قم

مازندران

همدان

دانش��جویی تصمیم گرفته شد ولی سایر
مسابقات دیگر که تاکنون برگزار شده و یا
قرار است در شهریور برگزار شود با تصمیم
و برنامهریزی فدراسیون کشتی جمهوری
اسالمی بوده است.

سرپرست مسابقات کش��تی انتخابی تیم
ملّی دانش��جویان کش��ور در سیرجان که
خود قهرمان ارتشهای جهان و س��رمربّی
تیم کشتی شهرستان است در پایان اظهار
سیدحسن
داشت جا دارد از ّ
همت مهندس ّ

بیش از یکصد کشتی گیر ایرانی در سیرجان گردهم آمدند

جناب آقای مهدی آباده

تیم ملی دانشجویان ایران در سیرجان انتخاب شد

بانک جهانی برزیل شرکت کند
مسابقات
این تیم قرار است شهریور ماه در
انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت

عرض
تبری�ک
س�یرجان
شهرس�تان
تج�ارت
(ع) سیرجان روزهای سه شنبه
علی
ورزشگاه امام
سالن
گروه ورزش:

نم�وده ،توفیق�ات روزافزونت�ان را از درگاه

اسماعیلپور رئیس هیأت کشتی سیرجان
که طی سالهای حضور خود در این شهر
به کشتی س��یرجان و استان خدمت قابل
توجهی کرده تشکر کنم و ازحمایت شرکت
ّ
جهاد نصر از ورزش شهرستان تقدیر کنم.

جناب آقای مهدی آباده

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به س�مت ریاس�ت بانک
افزونتیم
انتخابی
نموده،مسابقات
برپایی
شاهد
چهارشنبه
ش�ما
موفقیت روز
عرض
تبریک
و تجارت
را از خداوند منان خواستاریم.

خواهانیم.بود .مسابقاتی که بیش از یکصد کشتی گیر و دهها دست اندرکار مسابقات را از داوران گرفته
دانشجویان ایران
ملی
خداوند سبحان

صنایع غذایی َدنیل – عباسلو

علی
رهیهم آورده بود .سیرجان اولین بار نیست مسابقاتی در این سطح را میزبانی می
ان گرد
یزدیوومجری
حسین مربیان
تا سرپرستان و

کند .پیش از این نیز چند دوره از مسابقات ملی در سیرجان برگزار شده است که رقابت یکهزار نفری کشتی گیران

حسن
مدیریت سید
سیرجان به
جنابکشتی
آبادهکه با کیفیت خوب برگزار شد .هیأت
مهدیبارز آن بود
گذشته نمونه
جناب در سال
کشور
آباده
مهدی
آقای
آقای
انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت بانک تجارت
شهرس�تان که نش�ان از درایت و توانمندی ش�ما دارد
تبریک و تهنیت عرض نموده ،از خدای یکتا برای شما
آرزوی موفقیتهای روز افزون داریم.

امیررضا منتظری -محمد زیدآبادی

جناب سرهنگ مصطفیپور

قبولی فرزندتان را در دبیرستان دخترانه تیزهوشان رشته
علوم تجربی تبریک عرض مینماییم.

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی سیرجان
جناب آقای

مهندس مجتبی علیمحمدی

انتص�اب بجا و شایس�ته ش�ما را ب�ه عن�وان مع�اون اداره راه و
شهرسازی سیرجان تبریک عرض نموده ،از خداوند متعال توفیق
روزافزونتان را خواهانیم.

سیدروحاهلل مصالیی و خانواده

جناب آقای

مهـدی
آبـاده

انتصاب شایسته جنابعالی را به
ریاست بانک تجارت شهرستان سیرجان تبریک عرض
نموده ،امید است در سایه تأییدات الهی در این عرصه
و خدمت به جامعه بیش از پیش موفق و پیروز باشید.

حمید یزدی
شرکت یزدان راه جنوب قشم

انتصاب شایس�ته جنابعالی را به ریاس�ت بانک تجارت
شهرس�تان س�یرجان تبریک ع�رض نم�وده ،توفیقات
روزافزونتان را از درگاه خداوند سبحان خواهانیم.

علی آباده -صنایع تولیدی فوم سیرجان
هادی سلیمان -مدرسه غیرانتفاعی راهیان نور

جناب آقای مهدی آباده

انتص�اب جنابعالی را به ریاس�ت بانک تجارت
شهرستان س�یرجان تبریک عرض مینماییم.
موفقی�ت و کامیاب�ی ش�ما را از درگاه حضرت
احدیت خواستاریم.

خانوادههای آبادهای و منتظری

جناب آقای مهندس

محمدرضا
خواجویی

انتصاب شما به معاونت امور بازرگانی و توسعه

تجارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کرم�ان را تبریک عرض نم�وده ،موفقیت روز

افزونتان را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

واحد بازرسی و نظارت
اداره صنعت و معدن
شهرستان سیرجان

