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ورزش

ممالٍ

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -خدٛاد عدجدذاِدٝ
صاد ٜدثیش ٞیأت خب٘جبصاٖ ٔ ٚعِّٛیٗ آرسثدبیدددبٖ
ضشلی ٌفت :ثب اٛس تیٓ ٔدّدی خدب٘دجدبصاٖ ٚ
ٔعِّٛیٗ وطٛس دس سضدتد ٝدٔ ٚ ٚدیدذا٘دی دس
ٔسبثمبت خٟب٘ی سدٛئدیدس ٘دٕدبیدٙدذٌدب٘دی اص
آرسثبیدبٖ ضشلی ٘یض ادٛس داضدتدٙدذ.ثدٟدٕدٗ
سضبیی ث ٝعٛٙاٖ سشٔشثی  ٚفیشٚص وبظٓ صاد ٜثدٝ
عٛٙاٖ ٔشثی ،تیٓ ّٔی دٔ ٚ ٚیذا٘ی خدب٘دجدبصاٖ ٚ
ٔددعددّددِٛددیددٗ خددٛا٘ددبٖ وطددٛس سا ٞددٕددشاٞددی
وشد٘ذٕٞ.چٙیٗ دس ایٗ سلبثتٟب ٔلٕذ سٗ ٔیشصایی دس ٔبد ٜپشتبة دیسه ٔذاَ طال ٔ ٚدٟدذی
لبدسی دس ٔبد ٜپشتبة ٚص٘ٔ ٝذاَ ٘مش ٜسا وست وشد٘ذ.

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -تیٓ وطتی فشٍ٘دی
خٛا٘بٖ ایشاٖ پیص اص ثشٌضاسی دیذاسٞبی فیدٙدبَ ٚ
سد ٜثٙذی عٟبس ٚصٖ د ْٚسلبثت ٞدبی لدٟدشٔدب٘دی
خٛا٘بٖ خٟبٖ دس فٙال٘ذ ،لٟشٔبٖ صٚدٞدٙدٍدبْ ایدٗ
ٔسبثمبت ضذ٘ذ.
ثٌ ٝضاسش ایش٘ب ،سلبثت ٞبی وطتی فشٍ٘ی لٟشٔب٘ی
خٛا٘بٖ خٟبٖ دس ضٟش تبٔپش ٜفٙال٘ذ آغدبص ضدذ ثدب
ضٙبخت ٘فشات  ٚتیٓ ٞبی ثشتش ث ٝپبیبٖ سسیذ.

جایگاٌ ديم ایران در رلابت َای پارادييمیداوی جًاوان جُان

ثب تٛخ ٝث ٝدٔ ٚذاَ طالی پٛیب دادٔدشص  ٚودشأدت
عجذِٚی دس ٚصٟ٘بی  60 ٚ 50ویٌّٛشْ و ٝدس سٚص
٘خست ث ٝدسدت آٔدذ ٞ ٚدٕدچدٙدیدٗ ساٞدیدبثدی
أیٗ وبٚیب٘ی ٘ژاد  ٚآسٔبٖ عّیضاد ٜعجذِٚی ث ٝفیٙبَ
ٚصٖ ٞبی  84 ٚ 66ودیدّدٌٛدشْ  ٚادٛس أدیدٗ
ٔیشصاصاد ٜدس دیذاس سد ٜثٙذی ٚصٖ  120ویّدٌٛدشْ
لٟشٔب٘ی تیٓ وطتی فشٍ٘دی خدٛا٘دبٖ ایدشاٖ ثدشای
٘خستیٗ ٔشتج ٝدس ایٗ پیىبسٞب ٔسدُ ضذ.
سٚسی ٝآٔشیىب  ٚاٚوشایٗ ثشای سدٞ ٜبی ثعدذی ثدب
یىذیٍش سلبثت داس٘ذ.
ایشاٖ آخشیٗ ثبس دس سبَ  2013ثدش سدىدٛی سدْٛ
خٟبٖ لشاس ٌشفت ٝثٛد  ٚدس سبَ ٘ 2015 ٚ 2014دیدض
ث ٝتشتیت ٞطتٓ  ٚضطٓ ضذ.
ّٔی پٛضبٖ خٛاٖ ایشاٖ ٕٞچٙیٗ ٘بیدت لدٟدشٔدب٘دی
خٟبٖ سا ٘یض دس وبس٘بٔ ٝداس٘ذ.
ٕٞچٙیٗ وبٚیب٘ی ٘ژاد دس دیدذاس فدیدٙدبَ ٚصٖ 66
ویٌّٛشْ ٔبِخبص آٔٛیبٖ اص اسٔٙستبٖ سا پدیدص سٚ
خٛاٞذ داضت.

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -تدیدٓ پدبسا دٚ ٚ
ٔیذا٘ی خٛا٘بٖ ایشاٖ ثب تدشودیدت ٚ24سصضدىدبس ٚ
وست ٔ22ذاَ ضبُٔ ٔ 12ذاَ طال ،پٙح ٔذاَ ٘مدشٜ
 ٚپٙح ٘طبٖ ثش٘ض دس سلبثت ٞدبی پدبسادٔٚٚدیدذا٘دی
خٛا٘بٖ خٟبٖ دس خبیٍب ٜد ْٚتٛصی ٔذاَ ٞب ایستبد.
ثٌ ٝضاسش وٕیتّٔ ٝی پبسإِپیه ،ایٗ سلبثت ٞب اص
 11تب ٔ15شداد ٔب ٜثب اٛس ٚ 275سصضىبس اص 41
وطٛس خٟبٖ دس ضٟش ٘ٛتٛیُ وطٛس سٛئیس ثشٌضاس
 ٚتیٓ پبسادٔٚٚیذا٘ی آٔشیىب ثب وست ٔ 18ذاَ طال،
ٞطت ٘مش٘ 10 ٚ ٜطبٖ ثش٘ض دس خدبیدٍدب٘ ٜدخدسدت
خذ َٚتٛصی ٔذاَ ٞب ایستبد .تیٓ پدبسادٔٚٚدیدذا٘دی
اٍّ٘ستبٖ ٘یض ثب وست ثب ٘ 11طبٖ طال ،عٟبس ٘مشٚ ٜ
پٙح ثش٘ض دس خبیٍب ٜس ْٛلشاس ٌشفت٘.دٕدبیدٙدذٌدبٖ
ایشاٖ دس ایٗ سلبثت ٞب فشاتش اص ذ ا٘تظدبس ضدذ٘دذ.
ٞبخش صفشصاد ٜدس ٔبد ٜدٚی ٔ 400 ٚ 200تدش ودٝ
ثشای ٘خستیٗ ثبس پبسا دٔ ٚ ٚیذا٘ی ثب٘دٛاٖ ایدشاٖ سا
صب ت ٔذاَ خٟب٘ی وشد .فبطٕ ٝا٘ بسی دس ٔدٛاد
پشتبة دیسه ٚ ٚص٘٘ ٚ ٝیش ٜسدالٔدتدیدبٖ دس ٔدبدٜ
پشتبة ٘یض ٓٞ ٜطعٓ لٟشٔب٘ی سا عطیذ٘ذ ٔ ٚدشضدیدٝ

فعالیت َای گستردٌ يرزضی در ريستای لرٌ چپك بىاب
خجشٍ٘بس سٚص٘بٔ ٝاسن -ثدش اسدب
اسصضیبثی ٞبی ا٘دبْ یدبفدتد ٝتدٛسد
اداس ٜوُ ٚسصش  ٚخٛا٘دبٖ اسدتدبٖ،
سٚستبی لش ٜعپك اص تٛاث ضٟشسدتدبٖ
ثٙبة ثب عّٕىشد دسخطبٖ ث ٝعدٙدٛاٖ
سٚستبی ٕ٘د٘ٛد ٝدس ٚسصش اسدتدبٖ
ٔعشفی ٌشدیذ.
آلبی ٞٚبة عمجبیی ٔسئ َٛپشتدالش
 ٚص ٕتىص ایٗ سٚستب ا ٓٞفعبِدیدت
ٞبی ا٘دبْ یبفت ٝسا ثطشح صیش عدٙدٛاٖ
وشد.
-1ثیص اص سی سبَ فعبِیت ثی ٚلدفدٝ
دس أٛس ٚسصش سٚستبی لش ٜعپك
 – 2سشپشستی  ٚثشپب ٍ٘ ٝداضتٗ تیدٓ
فٛتجبَ لش ٜعپك ( تیٓ پیدشٚصی لدشٜ
عپك ) دس ِیً ثشتش ضٟشستبٖ ثدٙدبة

ثٔ ٝذت سی سبَ
 – 3ضشوت فٛتجبَ  ٚفدٛتسدبَ لدشٜ
عپك دس سد ٜسٙی ٘ٛخٛا٘بٖ  ٚخٛا٘بٖ
دسِیً ٞبی ضٟشستبٖ ثٙبة
 – 4ثیص اص پٙح سبَ ٔسدئدِٛدیدت ٚ
ٍٟ٘ذاسی سبِٗ ضٟذای لش ٜعپك
 – 5فعبَ ٕ٘ٛدٖ سضتٞ ٝبی ٚسصضدی
ٔختّف دس سبِٗ لش ٜعپك اص خّٕٝ
(  - 1فٛتسبَ ث ٝتعذاد ثیص اص سدی
تیٓ ٚسصضی  – 2سضدتدٚٚ ٝضد ٛدس
تٕبْ سدٞ ٜبی سٙی  ٚداضدتدٗ ٔدمدبْ
ٞبی لٟشٔب٘ی وطٛسی  ٚا٘تخبثی تیٓ
استب٘ی تٛس البیبٖ ٔیالد ستدبسی ٚ
ٟٔشاٖ ستبسی ثٔ ٝشثی ٌدشی ٞدبضدٓ
فشٞبدی  – 3سضت ٝو٘ٛىف ٛتدٛآ ثدب
ثددیددص اص ٘ 50ددفددش ٚسصش وددبس

ٚ – 4سصش ثددٛوددس  ٚوددیدده
ثٛوسی ٚ ًٙلٟشٔدب٘دی وطدٛسی ٚ
استب٘ی تٛس آلبی ٞذایت ٘دبصدشی
 – 5سضت ٝتٙیس  ٚلٟشٔب٘ی آلبی سیٙب
دضتجبٖ فش ًٙٞدس ٔسبثمبت استدب٘دی
٘ٛخٛا٘بٖ  – 6ثشٌضاسی ٚاِدیدجدبَ دس
دٌ ٚددش ٜٚثددب٘ددٛاٖ  ٚآلددبیددبٖ
 – 7ثشٌضاسی ٔسبثمبت فٛتسبَ خدبْ
فدش – خبْ سٔابٖ – خبْ دٞدیدبسی
ٞب – خبْ ٞفت ٝدفدب ٔدمدذ ثدیدٗ
پبیٍبٞ ٜبی ٔدمدبٚت سٚسدتدب ٞدب ٚ
ٔسبثمبت فٛتسبَ وبٟ٘٘ٛبی ٔسدبخدذ
سٚستبیی)
دس پبیبٖ خب داسد اص ص دٕدبت الدبی
سٟشاة ٚویّی سئیدس سدبثدك اداسٜ
ٚسصش  ٚخٛا٘بٖ ثٙبة ث٘ ٝیىدی یدبد

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسنٔ -دذیدش خدذیدذ
آوبدٔی تشاوتٛسسبصی ٔی ٌدٛیدذ ثد ٝد٘دجدبَ
استفبد ٜاص اٍِٛی ٔٛفك آوبدٔی ٞبی اسٚپدبیدی
است.
ثٌ ٝضاسش ٟٔشٔ ،لٕدذسضدب خدطدیدت دسثدبسٜ
ا٘تخبثص ث ٝعٙدٛاٖ ٔدذیدش آودبدٔدی ثدبضدٍدبٜ
تشاوتٛسسبصی ٌفت :اثتدذا اص سدٗ اعدتدٕدبد

ٔسئٛالٖ ٔلتشْ ثبضدٍدب ٜخ دٛصدب ٔ دطدفدی
آخٛسِٔ ٛذیشعبُٔ ثبضٍبٕٞ ٚ ٜچٙیٗ ٍ٘بٚ ٜیدژٜ
یلیی ٌُ ٔلٕذی تطىش ٔی و .ٓٙتب خبیی ودٝ
اطال داسْ سشٔشثی تشاوتدٛسسدبصی اٞدذاف ٚ
ثش٘بٔٞ ٝبی ٌستشد ٜای پیشأ ٖٛتیٓ ٞبی پبی ٝدس
سطٛح ٌ٘ٛبٌ ٖٛداس٘ذ  ٚدس ٚال ث ٝد٘جبَ ایددبد
سبختبسی ٔٙظٓ دس ایٗ سطح ٞستٙذ تب خشٚخدی
ٔطّٛثی اص ایٗ ثخص داضت ٝثبضٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیدُ
ث ٝثٙذ ٜپیطٟٙبد ٕٞىبسی داد ٜضذ ٞ ٗٔ ٚدٓ ثدب
تٛخ ٝثد ٝخدبیدٍدب٘ ٚ ٜدبْ ثدضسي ثدبضدٍدبٜ
تشاوتٛسسبصی ایٗ پیطٟٙبد سا ثب افتخبس پزیشفتٓ.
ٔذیش خذیذ آوبدٔی ثبضٍب ٜتشاوتدٛسسدبصی دس
ادأ ٝاظٟبس داضتٔ :بدس ٔٗ ا ُٞضٟشستبٖ خٛی
است  ٚثٛ٘ ٝعی خٛد ٔٗ  ٓٞفشص٘ذ آرسثدبیدددبٖ

لبسٕی دیٍش ثب٘ٛی ایشاٖ دس پشتبة دیسه ثب یده
پّ ٝپبییٗ تش ٘بیت لٟشٔبٖ ضذ تب س ٟٓثب٘ٛاٖ اص ایدٗ
ٔسبثمبت پٙح ٔذاَ طال  ٚیه ٘مش ٜثدبضدذ.أدب دس
ثخص ٔشداٖ ٔلٕذ سٗ ٔدیدشصایدی دس پدشتدبة
دیسهٔ ،لٕٛد ا ٕذی دس پشتبة ٚص٘٘ ٚ ٝدیدض،ٜ
عّی اصغش اثبسلی دس پشتبة ٚصٟ٘ٔ ،ٝدشداد ٔدشادی
دس دٚی ٔ 100تش ،عّی ٔطٟذیبٖ دس دٚی ٔ 400تدش
 ٚعّی سپٟ٘ٛذی دس پشتبة ٘یضٌ ٜشدٖ آٚیدض طدال
ٌشفتٙذ .اضىبٖ عشاغی دس پشتبة دیسهٔ ،دٟدذی
لبدسی  ٚعبسف ثٟبس٘ٚذ دس پشتبة ٚص٘د ٚ ٝطدبٞدب
ثیً سضبیی دس پشتبة دیسه ٘مش ٜایدی ضدذ٘دذ.
ٕٞچٙیٗ اضىبٖ عشاغی دس پشتبح ٚص٘دٔ ،ٝدلدٕدذ
فتلی ٌٙدی دس پشتبة ٚص٘٘ ٚ ٝیض ،ٜعّی سپٟ٘ٛذی
دس پشتبة دیسه ٟٔ ٚشداد ٔشادی دس دٚی 400
ٔتش ث ٝثش٘ض سسیذ٘ذٚ.سصضىبساٖ ٔعّ َٛثشای اٛس
دس سلبثت ٞبی ثیٗ إِّّی ثش اسب دسصذ ٔعِّٛیت
اص سٛی وبسضٙبسبٖ وٕیت ٝثیٗ إِّّی پبسإِدپدیده
وال ثٙذی ضذٚ ٚ ٜسصضىبساٖ ثدب ٔدلدذٚدیدت
ٔطبث ٝدس یه وال ٔسبثمٔ ٝی دٙٞذ.

جُان يرزش
آرسىال فاتح سًپرجام اوگلستان ضد

وٙدٓ  ٚاص ادٛس الدبی دودتدش
سضبصاد ٜسئیس خذیذ اداسٚ ٜسصش ٚ
خٛا٘بٖ ثٙبة دس سٚستبی لدش ٜعدپدك
تطىش  ٚلذسدا٘ی و ٓٙو ٝثٔ ٝب اٍ٘یضٜ
فشاٚاٖ دادٕٞ .چٙیٗ اص البیبٖ ٔدددیدذ
یضدا٘ی  ٚس یٓ پبویض ٜخد ٛتطدىدش
ٔی و.ٓٙ
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چُار فایدٌ پیادٌريی
در سر باالیی
پیبد ٜسٚی ثش سٚی سش ثبالیی عال ٜٚثش ودبِدشی
سٛصی ثبعث افدضایدص لدذست عادالت ٘دیدض
ٔی ضٛد  ٚفٛایذ صیبدی ثشای سالٔتی داسد .ایدٗ
ٚسصش و ٝغبِجب دس طجیعت ا٘دبْ ٔدی ضدٛد ثدش
س ٚی٘ ٝیض تبثیش ٔیٌزاسد.
ثٌ ٝضاسش ایسٙب  ٚثد٘ ٝدمدُ اص My fitness
 ،palپیبد ٜسٚی دس سش ثبالیی ساٞی آسبٖ ثدشای
افضایص ضشثبٖ لّت  ٚلذستٕٙذ وشدٖ عادالت
ثذٖ است .عٟبس فبیذ ٜاصّی ایٗ ٚسصش عجبستٙذ
اص:
 .1وبِشی سٛصی:
پیبد ٜسٚی دس سش ثبالیی ثدذٖ سا ٚاسد عدبِدص
ٔی وٙذ وٙٔ ٝدش ث ٝودبِدشی سدٛصی ثدیدطدتدش
ٔی ضٛد .ثشسسی ٞب دس دا٘طٍبٞ ٜدبسٚاِدذ ٘طدبٖ
داد ٜاست و ٝفشدی ذٚد  77ویّدٌٛدشْ ٚصٖ
داسد ثب طی وشدٖ یه ٘ ٚیٓ ویّدٔٛدتدش دس 17
دلیم ٝثش سٚی سطح صدبف  149ودبِدشی ٔدی
سٛصا٘ذ دس صٛستی و ٝاٌش ٕٞیدٗ ودبس سا ثدش
سٚی سش ثبالیی ا٘دبْ دٞدذ  223ودبِدشی ٔدی
سٛصا٘ذ .ثب افضایص سشعت  ٚافضایص ضیدت ایدٗ
وبِشی سٛصی ثیطتش ٔ ٓٞیضٛد.
 .2افضایص دٓ عاالت پبٞب  ٚثبالت:ٝٙ
ٍٙٞبٔی و ٝثش سٚی سشثبالیی شوت ٔی وٙیدذ
ثیطتش ٚصٖ ثذٖ خٛد سا ث ٝسٕت خّد ٛدشودت
ٔی دٞیذ.
دس ایٗ بِت عاالت ثبسٗ ٕٞ ٚستشی ًٙثیطتش
دسٌیش ٔیض٘ٛذٍٙٞ .بٔی و ٝسش پبییٙی شودت
ٔی وٙیٓ ثیطتش عاالت عٟبسسدش  ٚصا٘د ٛودبس
ٔی وٙٙذ .ثشای ایٗ و ٝدس ضت ثتٛا٘دیدذ تدعدبدَ
خٛد سا فظ وٙیذ عادالت ثدبالتدٙد ٝدسٌدیدش
ٔیض٘ٛذ.
 .3افضایص تٕشوض:
ٔطبِعبت ا٘دبْ ضذ٘ ٜطبٖ داد ٜاست ٚلتی افدشاد
دس طجیعت پیبد ٜسٚی ٔیوٙٙدذ تدٕدشودض آ٘دٟدب
افضایص ٔییبثذ.
ث ٝایٗ تشتیت پیبد ٜسٚی دس طجیعت  ٓٞدس ثدذٖ
 ٓٞ ٚدس ر ٗٞتبثیدش ٌدزاس اسدت  ٚودبسایدی
ضٙبختی سا ثٟجٛد ٔی ثخطذ.
 .4افضایص خٛضلبِی:
ایٗ ضبیذ ثٟتشیٗ فبیذ ٜپیبد ٜسٚی دس طدجدیدعدت
ثبضذ .ایٗ ٚسصش تب ذٚد صیدبدی اسدتدش سا
وبٞص ٔی دٞذ  ٚفعدبِدیدت ٔدغدض دس لسدٕدت
وٛستىس ؤ ٝشثٛط ث ٝافسدشدٌدی ا سدت سا
وبٞص ٔیدٞذ .پیبد ٜسٚی دس طجیدعدت تدىدشاس
افىبس ٔٙفی دس ٔغض سا وٕتش ٔی وٙذ.



سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -دٔٚیٗ دٚس ٜتٛسٕ٘ٙت ثیٗ إِّّی پشٚسش ا٘دذاْ یدبدٚاس ٜسدشداساٖ ضدٟدیدذ
آرسثبیدبٖ دس سبِٗ فتح خیجش تجشیض ثشٌضاس ٔی ضٛد .ایٗ سلبثت ٞب ثب ٔطبسوت فذساسی ٖٛثذ٘سبصی  ٚپدشٚسش
ا٘ذاْ ٕٞ ٚبٍٙٞی اداس ٜوُ ٚسصش  ٚخٛا٘بٖ استبٖ سٚص خٕعٛٔ ٝسخ ٔ 20شداد ٔب ٜدس تجشیض -خیبثبٖ ثبغطدٕدبَ
 سٚثشٚی استبدی ْٛخٟبٖ پّٟٛاٖ تختی  -سبِٗ فتح خیجش تجشیض ثشٌضاس ٔی ضٛد.دٔٚیٗ دٚس ٜتٛسٕ٘دٙدت ثدیدٗإِّّی پشٚسش ا٘ذاْ یبدٚاس ٜسشداساٖ ضٟیذ آرسثبیدبٖ دس سبِٗ فتح خیجشتجشیض ثشٌضاس ٔی ضٛد.ایٗ سلبثت ٞدب
ثب ٔطبسوت فذساسی ٖٛثذ٘سبصی  ٚپشٚسش ا٘ذاْ ٕٞ ٚبٍٙٞی اداس ٜوُ ٚسصش  ٚخٛا٘بٖ اسدتدبٖ سٚص عدٕدعدٝ
ٔٛسخ ٔ 20شداد ٔب ٜدس تجشیض -خیبثبٖ ثبغطٕبَ  -سٚثشٚی استبدی ْٛخٟبٖ پّٟٛاٖ تختی  -سبِٗ فتح خیجش تجشیض
ثشٌضاس ٔی ضٛد.دٔٚیٗ دٚسٔ ٜسبثمبت ثیٗ إِّّی پشٚسش ا٘ذاْ دس اٚاصاٖ خٛا٘بٖ ( ٚ ) -75 ، +75دس ٚ 5صٖ
 95+ ٚ 95 ،85 ،75 ،65پیٍیشی ٔی ضٛد ٞ ٚضاس دالس ث٘ ٝفش اٚساَ ایٗ سلبثت ٞب اٞذا خٛاٞذ ضذٕٞ.چٙیدٗ ثدٝ
٘فش ا َٚایٗ پیىبسٞب ٔذاَ طالی ٚالعی ثب عیبس ٘ ٚ 18فش د ٚ ْٚسٔ ْٛذاَ ٞبی ٘مش ٚ ٜثش٘ض اٞذا ٔی ٌشدد .ثجت
٘بْ ٚ ٚصٖ وطی ثب یه ویٌّٛشْ اسفبق سٚص پٙدطٙجٔ 19 ٝشدادٔب ٜسبعت ِ 16غبیت  19دسٔدلدُ ثدشٌدضاسی
سلبثت ٞب  ٚوٍٙش ٜفٙی ٔسبثمبت ٕٞبٖ سٚص سبعت  19:30دس ٔلُ سلبثت ٞب ا٘دبْ ٔی ضٛد.

فروگی کاران جًان ایران لُرمان جُان ضدود

آرتريز واضی از يرزش
ي راَُای ممابلٍ با آن

ادأ ٝاص ضٕبس ٜلجُ:
پیبد ٜسٚی یىی اص ٔٙبست تشیدٗ ٚسصش ٞدب دس
ٔجتالیبٖ ث ٝآستشٚص صا٘ ٛاست
تددبی عددیٚ ،سصش ٔددٙددبسددت آستددشٚص صا٘ددٛ
ث ٝتبصٌی وبسثشد ٚسصضی ث٘ ٝبْ تدبی عدی دس
سبِٕٙذاٖ  ٚثٛیژٔ ٜجتالیبٖ ث ٝآستشٚص  ٚپدٛودی
استخٛاٖٛٔ ،سد تٛخ ٝپضضىبٖ  ٚثیدٕدبساٖ ٚالد
ضذ ٜاست .ایٗ ٚسصش یدىدی اص ٚسصش ٞدبی
سٙتی عیٙی است و ٝثٔ ٝشٚس صٔبٖ ٔٛسد اصالح
 ٚتغییشات خذی لشاس ٌشفت ٝاست .اسدب ایدٗ
ٚسصش ضبُٔ شوبت سیتٕیه  ٚآٞست ٝاسدت
و ٝثبعث افضایص سیّىسیطٗ ،ثٟجدٛد لدذست ٚ
تعبدَ ،ا٘عطبف پزیشی  ٚاعتٕبد ثد٘ ٝدفدس ٔدی
ضٛد.
تلمیمبت اِٚی٘ ٝطبٖ داد ٜاست و ٝتبی عی دس
ثٟجٛد عالئٓ ثیٕبساٖ ثبالی  65سدبَ ٔدجدتدال ثدٝ
آستشٚص صا٘ٛٔ ٛثش است .ثشسسی ٞب ٘طبٖ ٔی دٞذ
و ٝتبی عی یىی اص سٚش ٞبیی اسدت ود ٝثدٝ
ا٘ذاص ٜسٚش ٞبی تمٛیت عاالت ثشای ٔمبثّ ٝثب
آستشٚص ٔبثش ٔ ٚفیذ ٚال ٔی ضٛد.
اِجت٘ ٝجبیذ فشأٛش وشد شوبت ٚسصضدی ثدشای
ٞش فشد ٔجتال ث ٝآستشٚص ثبیذ ٔتٙبست ثدب ضدشاید
سٙی  ٚخسٕی ،ثیٕبسی ٞبی صٔی ٝٙای  ٚضدذت
آستشٚص تدٛیض ضٛد.

ديمیه ديرٌ رلابت َای بیه المللی پريرش اودام در تبریس
برگسار می ضًد

ٔلسٛة ٔی ض .ْٛعالل ٝخبصی ث ٝضٟش تدجدشیدض
داسْ  ٚافتخبس ٔی و ٓٙؤ ٝدی تدٛا٘دٓ تدٛفدیدك
خذٔت دس ایٗ ثبضٍبٔ ٜلجٛة  ٚپشطدشفدذاس سا
پیذا و !ٓٙأیذٚاسْ ثب ٕبیت  ٕٝٞپیطىسٛتبٖ ٚ
ٔشثیبٖ خٛة استبٖ ثتٛا٘یٓ سٚصٞبی دسخطب٘ی سا
ثشای تیٓ ٞبی پبی ٝتشاوتٛسسبصی سلٓ ثض٘یٓ.
خطیت دس ٔٛسد ثش٘بٔ ٝوبسی خٛدش ٌفتٔ :دب
ٔی خٛاٞیٓ ثب استفبد ٜاص اٍِٛی ٔٛفدك فدٛتدجدبَ
خٟبٖ طجك ثش٘بٔٞ ٝبیی و ٝدس آودبدٔدی ٞدبی
ٔٛفك اسٚپبیی اخشا ٔی ضٛد ث٘ ٝتید ٝدِدخدٛاٚ ٜ
ٔٛسد ٘ظش ثشسیٓ .دس ایٗ ثش٘بٔ ٝضدىدُ آٔدٛصش
ٕٞچٙیٗ صٔبٖ آٔٛصش  ٚپدشٚسش ثدبصیدىدٗ اص
سطح ٔذسس ٝفٛتجبَ تب ثبالتشیٗ سطٛح ث ٝضىدُ

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -تیٓ فٛتجدبَ آسسدٙدبَ دس
دیذاس سٛپشوبح اٍّ٘یس ٔٛس ْٛث ٝخدبْ خدیدشید ٝثدشاثدش
عّسی ث ٝپیشٚصی دست یبفت  ٚیده خدبْ دیدٍدش ثدٝ
وّىسی ٖٛافتخبسات خٛد افضٚد.
ثٌ ٝضاسش خجشٌضاسی ٟٔش ،تیٓ ٞبی فٛتجدبَ عدّدسدی ٚ
آسسٙبَ سٚص یىطٙج ٝدیذاس سٛپشوبح ثبضٍبٟٞبی اٍّ٘یس
ٔٛس ْٛث ٝخبْ خیشی ٝسا دس ٚسصضٍبٔٚ ٜجّی ِٙذٖ ثدشٌدضاس
وشد٘ذ و ٝطی آٖ تیٓ آسسٙبَ شیف خٛد سا دس ضشثبت
پٙبِتی  4ثش یه ضىست داد.

ريبیه کازان با حضًر  ۰۷دلیمٍ
آزمًن پیريز ضد

خبٔ تذٚیٗ ضذ ٜو ٝث ٝسا تی لبثُ اخشا خٛاٞذ ثٛد.

وگاَی بٍ عملکرد سٍ ماٍَ َیات کًَىًردی صًفیان
خجشٍ٘بس سٚص٘بٔ ٝاسن -اص سدٛی آلدبی ٔدٟدذی
لٙجشی سئیس وبسداٖ ٞیبت وٛٙٞٛسدی صدٛفدیدبٖ
عّٕىشد سٔ ٝب ٝٞا َٚایٗ ٞیبت ثطشح صیدش اعدالْ
ضذ:
-1لّ ٝوٙتبَ دس ٔٙطم ٝخدّدفدب ٘دٛدٚص ثدبضدشودت
تعذاد ٘12فش دس یه ٛٞای وبٔال ثبسا٘دی ٚصیدجدبی
ثٟبسی دس تبسیخ  96/01/26سشپشست ثش٘بٔ ٝآلدبی
یعمٛة سش افشٚصٜ
-2لّ ٝعب٘میُ داغی اص سٚستدبی صٔدٟدشیدش ٔدش٘دذ
ثبضشوت ٘ 13فش دس تبسیخ  96/02/08سدشپدشسدت
ثش٘بٔ ٝآلبی خٛاد ثٙی ٔلٕذ عّی
-3لّ ٝآغ داغ اص ٔسیش ٌٛید ٝثیُ اٞش دس تدبسیدخ
 96/02/22ثبضشوت ٘ 11فش اص اعابء ث ٝسشپشستدی

آلبی غالٔشضب ستیض
-4لّٔ ٝبٔبسّی دس ٔییبة ٔش٘ذثبضشوت ٘ 14دفدشدس
تبسیخ  96/03/05ث ٝسشپشستی آلبی خدٛاد ثدٙدی
ٔلٕذعّی
-5لّ ٝلش ٜثّٔ ٝیط ٛاص سٚسدتدبی صیدجدب ٚسدشسدجدض
سشوٙذیضج ثبضشوت ٘ 15فش دس تبسیخ 96/03/19
ث ٝسشپشستی آلبی اثشاٞیٓ سٛیذیٕی
-6فٛق ثش٘بٔ ٝصعٛد ث ٝلّ ٝسیبالٖ ث ٝاستفب 4250
ٔتش اص صیجبتشیٗ لّٞ ٝبی اِجشص ٔشوضی اص ٔدٙدطدمدٝ
إِٛت لضٚیٗ و ٝیه ثش٘بٔ ٝفٙی ٚدضٛاس ثٕٞ ٝشاٜ
و ِٝٛوطی سٍٙیٗ ٚضت ٔب٘ی دس لّ ٝتٛسد سدٝ
٘فش اص اعابء آلبیبٖ غالٔشضدب سدتدیدض یدعدمدٛة
سشافشاص ٟٔذی لٙجشی اص تبسیخ 13خشداد ٔب ٜتدب15

َمایص پیادٌ ريی باوًان
ضُرستان بستان آباد َفتٍ کرامت

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن
 ٕٞبیص پیبد ٜسٚی ثب٘ٛاٖ ثٝٔٙبسجت ٌشأدیدذاضدت دٞدٝ
وشأت ٔ ٚیالد ثدب سدعدبدت
أبْ عّی اثٗ ٔٛسدی اِدشضدب
( ) ثب اٛس ثب٘ٛاٖ ضٟشستبٖ
ثستبٖ آثبد  ٚوبسوٙبٖ اداسات
اص خددّددٛی اداسٚ ٜسصش ٚ
خٛا٘بٖ ث ٝطشف ٌّضاس ضٟدذا
ا٘دبْ ٌشدیذ.
پس اص غجبسسٚثی  ٚفدبتدلدٝ
خٛا٘ی ٘ثبس اسٚاح طجی ٝضٟذا،
ثشٌضاس  ٚدس خبتٕٔ ٝشاسٓ ثدٝ
لیذ لشع ٝوطی ث ٝتعذادی اص ضشوت وٙٙذٌبٖ خٛایضی اٞذا ٌشدیذ.

خشداد ثٕذت 3سٚص ث ٝسشپشستی غالٔشضب ستیض

مسعًد واطمی از میاوٍ سرداير مسابمات
وجات غرق ضمالغرب کطًر

ٚغٛاصی ضٟشستبٖ ٔیب٘ ٝعٟذ ٜداس ثٛد٘ذ.

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔٝ
اسنٔ -سدددبثدددمدددبت
لٟشٔب٘ی ٘دبت غدشیدك
ضٕبِدغدشة وطدٛس دس
ضٟشستبٖ خّفب ٔٙدطدمدٝ
آصاد اس ثب ضشوت 6
تیٓ ٚثب ادٛس ٘دبئدت
سئیدس فدذساسدیدٚ ٖٛ
سددتددٛد٘ ٜددژاد ٔددعددبٖٚ
ٚسصضی استبٖ ثدشٌدضاس
ٌشدیذ.
سشداٚسی ایٗ ٔسبثمبت
سا ٔسعٛد ٘بطمی سئیدس
ٞیئت ٘دددبت غدشیدك

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -تیٓ فٛتجبَ سٚثیدٗ ودبصاٖ
دس بِی ؤٟ ٝبخٓ ایشا٘ی خٛد سا دس اختیبس داضت ٔمبثُ
صسىب ٔسى ٛپیشٚص ضذ.
ثٌ ٝضاسش ٟٔشٞ ،فت ٝعٟبسْ سلبثتٟبی ِدیدً سٚسدید ٝثدب
ثشٌضاسی دیذاس تیٓ ٞبی صسىب ٔسى ٚ ٛسٚثیٗ وبصاٖ پدی
ٌشفت ٝضذ و ٝدس پبیبٖ تیٓ سٚثیٗ وبصاٖ  2ثش یه پدیدشٚص
ضذ.ی٘ٛبتب دس دلبیك ٞ 10 ٚ 2ش د ٌُ ٚسٚثیٗ وبصاٖ سا
ث ٝثٕش سسب٘ذ.
سشداس آصٔ ٖٛدس ایٗ ثبصی  70دلیم ٝثشای وبصاٖ ٌدّدض٘دی
وشد أب ٔٛفك ثٌّ ٝض٘ی ٘طذٔ .دّدی پدٛش ایدشا٘دی یده
فشصت ایذ ٜآَ ٌّض٘ی سا ث ٝضىّی ثبٚس ٘ىشد٘ی اص دسدت
داد  ٚتٛح سا دس دٞب٘ ٝدسٚاص ٜث ٝتیش عٕٛدی وٛثیذ.
سٚثیٗ وبصاٖ ثب ایٗ ثشد  6أتیبصی ضذ.

ضريع ممتدراوٍ لیل در لیگ فراوسٍ

سشٚیس خجشی سٚص٘بٔ ٝاسن -تیٓ ِدیدُ ف دُ خدذیدذ
سلبثت ٞبی ِیً فشا٘س ٝسا تٛفب٘ی آغبص وشد  ٚتٛا٘ست ثدٝ
س٘ ٌُ ٝب٘ت سا اص پیص س ٚثشداسد .ثٌ ٝضاسش ایسدٙدب ،دس
ادأٞ ٝفت٘ ٝخست سلبثت ٞبی ِدیدً فدشا٘سد ٝد ٚدیدذاس
ثشٌضاس ضذ .اثتذا ِیُ دس ٚسصضٍب ٜخبٍ٘ی خٛد اص ٘دب٘دت
پزیشایی وشد  ٚتٛا٘ست ثب س ٌُ ٝث ٝپیشٚصی ثشسذ.

