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آغاز وبینار ملی دانش افزایی مدیران، روانشناسان و مشاوران مراکز مشاوره در کرمان
وبینــار ملــی دانــش افزایــی ویژه مدیــران، روانشناســان 
و مشــاوران مراکــز تخصصــی مشــاوره ازدواج بــا حضــور 
مســئوالن و مدرســان دوره در هتــل پــارس کرمــان آغــاز 

. شد
میثــم پاریــزی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان 
کرمــان در افتتــاح دوره ملــی دانــش افزایــی ویــژه 
مدیــران، روانشناســان و مشــاوران مراکــز تخصصــی 
ــا  ــه صــورت مجــازی ب ــواده کــه ب مشــاوره ازدواج و خان
حضــور نژادزمانــی سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور 
جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و اســاتید 
ــاز شــد، ضمــن  ــان آغ ــارس کرم ــل پ دوره در محــل هت
خیرمقــدم بــه حضــار شــرکت کننــده در ایــن دوره ملــی 
چــه بــه صــورت حضــوری و چــه وبینــاری گفــت: خداوند 
منــان را سپاســگزاریم کــه بــه اســتان کرمــان ایــن توفیق 
ــن دوره باشــیم و تشــکر  ــان ای ــم میزب ــا بتوانی را داد ت

می کنیــم از اعتمــادی کــه مجموعــه وزارت و جوانــان بــه 
ویــژه تندگویــان، خانــم کریمــی و همکارانشــان در حــوزه 

ــه اســتان کرمــان داشــتند. ــان ب ــت جوان معاون
ــرح  ــه ط ــال ۹۹، س ــتیم در س ــار داش ــزود: افتخ او اف
ملــی را در ایــن اســتان افتتــاح کنیــم کــه یکــی از ایــن 
ــه یــک  ــود ک ــد زندگــی ب ــی امی طــرح هــا، ســامانه مل
ــه  ــا برنام ــط ب ــاً مرتب ــت و کام ــاوره ایس ــامانه مش س

ــروز اســت. ام
ــه در  ــی ک ــا تبلیغات ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــزی اب پاری
ــگ  ــر شــدن فرهن ــف در بحــث فراگی بخش هــای مختل
اســتفاده از مراکــز مشــاوره بــرای اقشــار مختلــف 
جامعــه می شــود، بتوانــد بــه کاهــش آســیب های 
ــف  ــار مختل ــی اقش ــت زندگ ــود وضعی ــی و بهب اجتماع

جامعــه در بخش هــای گوناگــون کمــک کنــد.
او هــدف از برگــزاری ایــن دوره را ارتقــای ســطح 

دانــش و مهــارت مجموعــه مدیــران و مشــاوران شــاغل 
در مراکــز تخصصــی عنــوان و تصریــح کــرد: امیدواریــم 
ــاتید  ــی اس ــه روز و علم ــای ب ــتفاده از ظرفیت ه ــا اس ب
ــب در  ــورد مناس ــاهد بازخ ــم ش ــان دوره بتوانی و مدرس

ــیم. ــاوره باش ــز مش ــوزه کاری مراک ح
ــرای  ــه ب ــی ک ــه عزیزان ــرد: از مجموع ــان ک ــزی بی پاری
برگــزاری ایــن دوره همراهــی و کمــک کردنــد بــه ویــژه 
خانــم کریمــی مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی و توســعه 
ــان وزارت و معــاون وی تشــکر و  اجتماعــی حــوزه جوان

ــم. ــی می کنی قدردان

ابــراز  اســتان کرمــان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
امیــدواری کــرد: برگــزاری ایــن دوره بتوانــد بــه افزایــش 
ســطح مهــارت، افزایــش ســطح علمــی مراکــز مشــاوره 
ــی کــه در ســطح کشــور  ــا و همــه دســتگاه های متول م

ــا  ــد ت ــد کمــک کنن و اســتان مســئولیت اجتماعــی دارن
روز بــه روز فرهنــگ اســتفاده از مراکــز مشــاوره نهادینــه 

شــود.
پاریــزی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط روزمرگــی زندگــی 
ــن  ــم ای ــاز داری ــه نی ــر جامع ــم ب ــردم و شــرایط حاک م
ــه  ــر نهادین ــگ فراگی ــک فرهن ــوان ی ــه عن ــگ را ب فرهن
ــان از  ــرای مشکاتش ــد ب ــردم بتوانن ــه م ــا عام ــم ت کنی
ــت و  ــاز اس ــا نی ــد و قطع ــتفاده کنن ــاوره اس ــز مش مراک
ــت  ــاء کیفی ــر ارتق ــزایی ب ــر بس ــد تأثی ــم بتوان امیدواری

ــذارد. ــردم بگ ــه م ــی هم زندگ
او از همــه کســانی کــه حضــوری و وبینــاری ایــن دوره 
را دنبــال می کننــد، تشــکر و قدردانــی کــرد و بیــان 
ــرداری را  ــره ب ــن به ــد بهتری ــم بتوانی ــت: امیدواری داش
ــه وجــود اســاتید مجــرب آن،  ــا توجــه ب ــن دوره ب از ای

ــد. ــتفاده را ببری ــت اس ــید و نهای ــته باش داش
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رضایت مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت ورزش
 از رعایت تناسب بین حوزه ورزش و جوانان در کرمان

مدیـــرکل دفتـــر برنامـــه ریـــزی و توســـعه 
ـــدود  ـــان ازمع ـــت: کرم ـــی وزارت ورزش گف اجتماع
ــوزه  ــه تناســـب بیـــن حـ ــتان هایی اســـت کـ اسـ
ــرده  ــی رعایـــت کـ ــه خوبـ ــان را بـ ورزش و جوانـ

اســـت.
اعظـــم کریمـــی مدیـــرکل دفتـــر برنامـــه ریـــزی 
و توســـعه اجتماعـــی جوانـــان وزارت ورزش و 
ــاوره  ــر مشـ ــد از دفتـ ــیه بازدیـ ــان در حاشـ جوانـ
ــی از  ــن قدردانـ ــان، ضمـ ــی در کرمـ ــد زندگـ امیـ
خدمـــات مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان 
ـــما  ـــًا ش ـــت: انصاف ـــان، گف ـــوزه جوان ـــان در ح کرم
جـــزو معـــدود مدیرانـــی هســـتید کـــه تناســـب 
بیـــن حـــوزه ورزش و جوانـــان را بـــه خوبـــی 

رعایـــت کـــرده ایـــد.
او افـــزود: طـــی آخریـــن نشســـتی کـــه در 
تهـــران داشـــتیم و مـــواردی کـــه صحبـــت شـــد، 
ـــی  ـــم نژادزمان ـــان و ه ـــی کرم ـــه کارشناس ـــم بدن ه
سرپرســـت معاونـــت فرهنگـــی و امـــور جوانـــان 
ایـــن اســـتان، نهایـــت همـــکاری را داشـــته انـــد 
و معمـــوالً در پاســـخگویی بـــه مخاطبـــان جـــزو 

اولیـــن اســـتان ها هســـتند.
کریمـــی بـــا تشـــکر از رامیـــن عبدلـــی، عضـــو 
ـــر موسســـه  ـــان و دبی ـــان اســـتان کرم ـــع جوان مجم
مـــردم نهـــاد کلبـــه آســـمانی بـــه ســـامانه ملـــی 
امیـــد زندگـــی )ارائـــه شـــده از ســـوی ایـــن 
ـــدت  ـــن م ـــت: وی در ای ـــرد و گف ســـمن( اشـــاره ک
تعامـــل بســـیار خوبـــی بـــا مـــا داشـــته اســـت و 
پارســـال نیـــز هفتـــه ازدواج همـــکاری خوبـــی از 

وی و همکارانشـــان شـــاهد بودیـــم.
ـــد  ـــی امی ـــامانه مل ـــه س ـــرد: در زمین ـــح ک او تصری
زندگـــی هـــر طـــور بتوانیـــم حمایـــت می کنیـــم؛ 
چـــون ایـــن مجموعـــه می توانـــد بـــرای تعـــداد 

ـــی  ـــوزه روانشناس ـــان ح ـــارغ التحصی ـــادی از ف زی
ایجـــاد اشـــتغال کنـــد و از ســـوی دیگـــر بـــرای 
این هـــا کـــه  ســـال  و  ســـن  هـــم  جوانـــان 
بـــه دنبـــال اســـتخدام در جا هـــای مختلـــف 
ــود،  ــان داده شـ ــا نشـ ــت تـ ــتند، فرصتیسـ هسـ
ــر و اثربخـــش  ــه بهتـ ــی پروسـ ــی خیلـ کارآفرینـ

تـــری اســـت.
مدیـــرکل دفتـــر برنامـــه ریـــزی و توســـعه 
جوانـــان  و  ورزش  وزارت  جوانـــان  اجتماعـــی 
ــت:  ــامانه گفـ ــن سـ ــدرکاران ایـ ــت انـ ــه دسـ بـ
نقـــد و بررســـی های ایـــن ســـامانه بـــه منظـــور 
ـــان  ـــتان کرم ـــه دوس ـــه البت ـــوده ک ـــرفت کار ب پیش
ــاش  ــع آن تـ ــرای رفـ ــد و بـ ــه انـ ــم پذیرفتـ هـ

کـــرده انـــد.
کریمـــی افـــزود: ســـعی می کنیـــم از ایـــن 
ـــم  ـــک کنی ـــان کم ـــد بضاعتم ـــم در ح ـــد ه ـــه بع ب
ــه  ــد کل مجموعـ ــز بایـ ــی نیـ ــه جا هایـ ــه البتـ کـ
ـــت،  ـــث ملیس ـــون بح ـــود؛ چ ـــیج ش ـــه بس وزارتخان
شـــاید از اختیـــارات دفتـــر مـــا خـــارج اســـت؛ 
امـــا مـــا از کمـــک فکریمـــان مخصوصـــا در 
ـــه  ـــیدن مجموع ـــق رس ـــه رون ـــات و ب ـــوزه تبلیغ ح
کـــه ایـــرادی بـــه مجموعـــه وارد نباشـــد، قطعـــًا 
ــم. ــان می کنیـ ــتیم و کمکتـ ــما هسـ ــتیبان شـ پشـ
او تصریـــح کـــرد: پیـــش بینـــی مـــن ایـــن اســـت، 
ـــده  ـــو رود، آین ـــی جل ـــیوه اصول ـــر از ش ـــامانه اگ س
ــانی در پیـــش دارد و آنقـــدر بـــه  ــیار درخشـ بسـ
درآمدزایـــی می رســـد کـــه بـــا خـــود می گوییـــد 

چـــرا قبـــا از ایـــن کانـــال وارد نشـــدیم.
کریمـــی بیـــان کـــرد: کار هـــای بـــزرگ کـــردن، 
بـــه ویـــژه اگـــر بـــرای اولیـــن بـــار باشـــد، 
ــت  ــن اسـ ــودش را دارد و ممکـ ــختی های خـ سـ
بـــا ممانعـــت و نظـــر کارشناســـی همـــراه باشـــد؛ 

بنابرایـــی از مانع هایـــی کـــه بـــا آن روبـــه رو 
می شـــوید دلســـرد و نـــا امیـــد نشـــوید.

فرهنگ مشـــاوره به عنوان یک فرهنگ 
شود نهادینه  فراگیر 

میثـــم پاریـــزی مدیـــرکل ورزش و جوانـــان 
ــت:  ــد گفـ ــن بازدیـ ــز در ایـ ــان نیـ ــتان کرمـ اسـ
ـــه،  ـــر جامع ـــم ب ـــه شـــرایط حاک ـــا توجـــه ب ـــروز ب ام
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــاوره ب ـــگ مش ـــم فرهن ـــاز داری نی
ـــردم  ـــه م ـــا عام ـــود ت ـــه ش ـــر نهادین ـــگ فراگی فرهن
بتواننـــد بـــرای مشکاتشـــان از مراکـــز مشـــاوره 

اســـتفاده کننـــد.
او خطـــاب بـــه مدیـــرکل دفتـــر برنامـــه ریـــزی 
ورزش  وزارت  جوانـــان  اجتماعـــی  توســـعه  و 
و جوانـــان افـــزود: از حســـن اعتمـــاد شـــما 
ــه  ــی را بـ ــن میزبانـ ــه ایـ ــان کـ ــای تندگویـ و آقـ

کرمـــان دادیـــد، سپاســـگزارم.
پاریـــزی بـــه ســـامانه ملـــی امیـــد زندگـــی 
اشـــاره و تصریـــح کـــرد: بـــرای راه انـــدازی 
ابتـــدا یـــک  ســـامانه ملـــی امیـــد زندگـــی 
تحلیلـــی صـــورت گرفـــت، ســـپس تصمیمـــی 
گیـــری شـــد تـــا ایـــن ســـامانه در ایـــن حـــوزه 
ـــه  ـــراردادی ک ـــا ق ـــن کار ب ـــود و ای ـــدازی ش راه ان
بـــا شـــرکت مربـــوط بســـته شـــد، انجـــام شـــد.
ـــن اســـت،  ـــر کاری ممک ـــه در ه ـــام اینک ـــا اع او ب
ــا  ــه این هـ ــد کـ ــته باشـ ــود داشـ ــی وجـ ایراداتـ
ــان کـــرد: در مجمـــوع،  ــود، بیـ بایـــد مرتفـــع شـ
کار ارزشـــمندی اســـت کـــه پـــس از آنالیز هـــا و 
ــده  ــی شـ ــه، اجرایـ ــورت گرفتـ ــی صـ تحلیل هایـ

اســـت.
مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان کرمـــان گفـــت: 
ـــامانه  ـــن س ـــتیبانی ای ـــش پش ـــد بخ ـــدم نبای معتق
بـــه پشـــتیبانی های بخـــش دولتـــی  منـــوط 

باشـــد، چـــرا کـــه در بخـــش دولتـــی تغییـــرات 
و نظـــرات ســـلیقه ای زیـــادی داریـــم و ممکـــن 
اســـت، کســـانی ورود کننـــد کـــه ایـــن را قبـــول 
ـــامانه  ـــن س ـــد ای ـــما بای ـــس ش ـــند، پ ـــته باش نداش
ـــه  ـــی برســـانید ک ـــه جای ـــد و کار را ب را مســـتقل کنی

بتوانـــد خـــودش، خـــودش را اداره کنـــد.
ــه  ــتیم، وزارتخانـ ــب هسـ ــزود: راغـ ــزی افـ پاریـ
ـــت  ـــن حمای ـــود و ای ـــل ش ـــد، کار تکمی ـــک کن کم
ــز  ــتان نیـ ــم اسـ ــار داریـ ــرد و انتظـ ــورت گیـ صـ

ــد. ــرآورده کنـ ــارات را بـ انتظـ
او تصریـــح کـــرد: ایـــن ســـامانه، یـــک ســـامانه 
ملـــی اســـت، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مرکزیتـــش 
کرمـــان اســـت، پـــس بایـــد نمـــود کارش در 
ــه  ــد بـ ــپس بتوانـ ــد و سـ ــتر باشـ ــان بیشـ کرمـ
ــد  ــدا کنـ ــم پیـ ــور تعمیـ ــتان های کشـ ــایر اسـ سـ
تـــا آن مطلوبـــی کـــه مدنظـــر وزارت اســـت هـــم 

تأمیـــن شـــود.
پاریـــزی تأکیـــد کـــرد: ایـــن کار نبایـــد بـــه 
ــد  ــه بایـ ــود، بکلـ ــا شـ ــام رهـ ــه تمـ ــکل نیمـ شـ
ــل آن  ــرد و تکمیـ ــورت گیـ ــاماندهی صـ یـــک سـ

ــود. ــام شـ انجـ
مدیـــرکل ورزش و جوانـــان اســـتان کرمـــان 
جلوتـــر  کـــه  روز  بـــه  روز  معتقـــدم  گفـــت: 
ــه  ــاوره بـ ــه مشـ ــوط بـ ــث مربـ ــم، مباحـ می رویـ
صـــورت نیـــاز و ضـــرورت در بیـــن مـــردم و 

می شـــود. احســـاس  جامعـــه 
ـــدواری کـــرد: کرمـــان در حـــوزه  ـــراز امی ـــزی اب پاری
ـــا  ـــوزه ب ـــن ح ـــه ای ـــوط ب ـــائل مرب ـــان و مس جوان
مســـتعدی  نیرو هـــای  و  ســـمن ها  مجموعـــه 
کـــه دارد و کار هایـــی کـــه انجـــام شـــده ماننـــد 
ـــخگوی  ـــد پاس ـــی، بتوان ـــد زندگ ـــی امی ـــبکه مل ش

اعتمـــاد وزارت ورزش و جوانـــان باشـــد.
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ورزش  گفـــت:  کرمـــان  ورزش  پیشکســـوت 
ـــگ  ـــم از فرهن ـــی مه ـــه ی بخش ـــه منزل ـــواره ب هم
ـــر  ـــم ب ـــد ه ـــی  توان ـــه م ـــت ک ـــه  ای اس ـــر جامع ه
ســـطح فـــردی و هـــم ســـطح اجتماعـــی تأثیـــر 

قابـــل توجهـــی داشـــته باشـــد.
ســـید محمـــد موســـوی گفت:ماشـــینی شـــدن 
جامعـــه، ســـبب شـــده در بســـیاری از فعالیـــت 
ـــیم  ـــته باش ـــی نداش ـــرک چندان ـــه تح ـــای روزان ه
ـــه  ـــت جســـمانی روزان ـــزان فعالی ـــر از می ـــن ام و ای

ـــت. ـــته اس ـــراد کاس در اف
اســـتان کرمـــان گفـــت:  پیشکســـوت ورزش 
ارتقـــا هـــر جامعـــه ای، بســـتگی بـــه افـــراد آن 
ـــی  ـــر اجتماع ـــول و اضمحـــال ه ـــه دارد و اف جامع
ـــته  ـــاع وابس ـــراد آن اجتم ـــک اف ـــک ت ـــه ت ـــز، ب نی

اســـت.
ــوان در  ــگ بانـ ــور پررنـ ــرد: حضـ ــوان کـ وی عنـ
عرصـــه فعالیـــت هـــای گوناگـــون اجتماعـــی، 
ــان  ــی آنـ ــمانی و روانـ ــامت جسـ ــتلزم سـ مسـ
مـــی باشـــد، لـــذا ضـــروری اســـت بســـتری 
فراهـــم شـــود تـــا بتواننـــد بـــه فعالیـــت هـــای 

ــد. ــالم بپردازنـ ــی سـ ــی تفریحـ ورزشـ
موســـوی گفـــت: رابطـــه ی زن و ورزش از دو 
ــامت زن و  ــر سـ ــه ای بـ ــی و حرفـ ــد عمومـ ُبعـ
در نتیجـــه ســـامت جامعـــه و دیگـــر نقـــش 
تربیتـــی زن بـــه عنـــوان مـــادر و همســـر در 
ایجـــاد فرهنـــگ ورزش در ســـطح خانـــواده و 
ــت. ــه اسـ ــورد توجـ ــه مـ ــطح جامعـ ــاً در سـ نهایتـ
وی عنـــوان کـــرد: از آن جایـــی کـــه زنـــان چـــه 
در خانـــواده و چـــه در جامعـــه نقـــش  هـــای 
مهـــم و اثرگـــذاری را ایفـــا مـــی  کننـــد، تأمیـــن 
ـــی آن ســـامت روحـــی  ســـامت جســـمانی و در پ
ــواده و  ــامت خانـ ــن سـ ــان، تضمیـ ــی آنـ و روانـ

جامعـــه را در پـــی خواهـــد داشـــت.
پیشکســـوت ورزش اســـتان بیـــان داشـــت: 
ــا و  ــی و باورهـ ــع ورزشـ ــان در مجامـ ــور زنـ حضـ
دیـــدگاه  هـــای آن هـــا مـــی  توانـــد در توســـعه 
ی ورزش موثـــر باشـــد و مشـــارکت در ورزش 
نیـــز در نحـــوه ی زندگـــی زنـــان تغییـــر ایجـــاد 

مـــی کنـــد.
و  روزانـــه  فیزیکـــی  فعالیـــت  گفـــت:  وی 
منظـــم و هـــم چنیـــن مشـــارکت در فعالیـــت 
 هـــای ورزشـــی فـــردی و گروهـــی بـــرای رشـــد 
ــان  ــی زنـ ــی و اجتماعـ ــی، روانـ ــمانی، ذهنـ جسـ
ــا  ــد بـ ــی  توانـ ــق مـ ــن طریـ ــت و از ایـ الزم اسـ
ــادی  ــردگی، شـ ــراب و افسـ کاهـــش دادن اضطـ
ــان  ــه ارمغـ ــود بـ ــی خـ ــرای زندگـ ــاط را بـ و نشـ
بیـــاورد و بـــه ارتقـــای کیفیـــت زندگـــی خـــود و 

ــد. ــک کنـ ــه کمـ ــًا جامعـ ــواده و نهایتـ خانـ
ـــن  ـــود:  والدی ـــوان نم ـــوی عن ـــد موس ـــید محم س
از جملـــه مـــادر، نقـــش بســـزایی در ایجـــاد 
روحیـــه ی ورزش کـــردن در فرزنـــدان دارنـــد و 
اگـــر فرهنـــگ ورزش در یـــک خانـــواده نهادینـــه 
ـــی را  ـــامت جمع ـــد س ـــی  توان ـــود، م ـــت ش و تقوی

بـــه همـــراه داشـــته باشـــد.
ــت:  ــان گفـ ــهرداری کرمـ ــابق شـ ــت سـ سرپرسـ
ــم  ــه فراهـ ــبی را در جامعـ ــرایط مناسـ ــد شـ بایـ
ـــی  ـــد در محیط ـــران بتوانن ـــان و دخت ـــا زن ـــم ت کنی

امـــن ورزش کننـــد.
در  زنـــان  مشـــارکت  بایســـتی  وی گفـــت:   
تمامـــی ســـطوح ورزشـــی گســـترش داده شـــود 
ـــه  ـــه منزل ـــان در ورزش ب ـــارکت زن ـــده ی مش و ای
ارتقـــای کیفـــی زندگـــی  بـــرای  ی محرکـــی 

اجتماعـــی، ترویـــج داده شـــود.

جلســه معارفــه  اعضــا و برنامــه هــای کمیتــه کونــگ 
ــاه  ــان روز یکشــنبه 10 خردادم ــوا اســتان کرم ــو پرت ف

1400 برگــزار گردیــد .  
 در ایــن جلســه پــس از ارائــه برنامــه هــا ومشــکات 
ــادل  ــتان تب ــات اس ــا هی ــه ب ــن کمیت ــش رو ای پی
نظــر صــورت گرفــت . اســتاد شــیرانی مســئول ایــن 

کمیتــه در اســتان کرمــان عنــوان نمــوده یکــی از 
مشــکات کونــگ فــو و کمیتــه هــای زیــر مجموعــه 
نداشــتن یــک خانــه کونــگ فــو اســت کــه انشــاءهللا  
ــرم  ــر کل محت ــات اســتان و مدی ــای هی ــا پیگیریه ب
ورزش و جوانــان بــه زودی ایــن مشــکل مرتفــع 

ــد شــد .   خواه

ــن  ــئول ای ــتان از مس ــات اس ــه  هی ــن جلس در ای
ســبک درخواســت کــرد کــه تمــام تــوان خــود و 
ــد را  ــد و کاربل ــیار کارآم ــه بس ــت رئیس ــای هیئ اعض
ــن ســبک را  ــتانها ای ــی شهرس ــرد و در تمام ــکار گی ب
ــم  ــتان ه ــات اس ــان هی ــن می ــد و در ای ــال نمای فع
در تمامــی زمینــه هــا در کنــار شــما خواهــد بــود. در 

ــاغ  ــه اعضــا اب ــن ســبک ب ــد ای ــان احــکام جدی پای
ــد . گردی

 ایــن جلســه بــا حضــور همتــی و اســدی رییــس و 
دبیــر هیــات اســتان و شــیخ اســدی و خانــم اســدی 
ــزار  ــتان برگ ــات شهرس ــس هی ــب ریی ــس و نای ریی

گردیــد .

سید محمد موسوی پیشکسوت ورزش:

مشارکت زنان در ورزش محرکی برای ارتقای کیفی زندگی اجتماعی است

جلسه معارفه  اعضا و برنامه های کمیته کونگ فو پرتوا استان کرمان
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ــی  ــکی ورزش ــأت پزش ــالیانه هی ــی س ــع عموم مجم
سیداشــکان  دکتــر  ریاســت  بــه  کرمــان  اســتان 
ــا  ــی و ب ــکی ورزش ــیون پزش ــر فدراس ــت دبی اردیبهش
اداره کل ورزش و جوانــان  حضــور مــرادی معــاون 

ــد. ــزار ش ــتان برگ اس
دکتر اردیبهشت در مجمع عمومی هیأت 

پزشکی ورزشی کرمان:
طرح باشگاه های ایمن به زودی اجرایی می 

شود
بــه گــزارش دفتــر اســتان کرمــان پایــگاه خبــری 
ــیون  ــر فدراس ــران، دبی ــی ای ــکی ورزش ــی پزش تحلیل
ــه  ــا توج ــت: ب ــع گف ــن مجم ــی در ای ــکی ورزش پزش
ــأت  ــان، هی ــتان کرم ــودن اس ــاور ب ــعت و پهن ــه وس ب
پزشــکی ورزشــی کرمــان وظیفــه و مســئولیت ســخت 
تــری دارد و رضایتمنــدی اداره کل ورزش و جوانــان 
ــأت  ــودن هی ــق ب ــأت نشــان از موف ــن هی ــان از ای کرم

ــت. ــه اس ــن زمین ــان در ای ــی کرم ــکی ورزش پزش
دکتــر اردیبهشــت بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس 
ــا افــزود: فدراســیون پزشــکی ورزشــی از ابتــدای  کرون
ــا در ورزش  ــا کرون ــه ب ــا تشــکیل ســتاد مقابل ــا ب کرون
ــدگان وزارت بهداشــت و وزارت ورزش  ــا حضــور نماین ب
و جوانــان و تشــکیل بیــش از 4۶ جلســه و ارائــه 
راهکارهــای و پروتــکل هــای بهداشــتی مناســب باعــث 
بازگشــایی مجــدد باشــگاه هــا و شــروع فعالیــت هــای 

ورزشــی شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه باشــگاه هــا و اماکــن ورزشــی 
از مهــم تریــن نهادهایــی بــوده انــد کــه در کرونــا دچــار 
آســیب فــراوان شــده انــد از ارائــه طــرح باشــگاه هــای 
ــه  ایمــن از ســوی فدراســیون پزشــکی  و ســتاد مقابل
بــا کرونــا در ورزش بــه وزارت بهداشــت خبــر داد و 
ــده  ــت آین ــی جه ــکی ورزش ــیون پزش ــزود:  فدراس اف
نگــری و پیــش بینــی مــواردی همچــون شــیوع کرونــا، 
ــه  ــرده ک ــه ک دســتورالعمل باشــگاه هــای ایمــن را تهی
بــر اســاس ایــن دســتورالعمل باشــگاه هایــی کــه دارای 
شــرایط بهداشــتی مناســب باشــند بــا دریافــت تاییدیــه 
از دانشــگاه علــوم پزشــکی، حتــی در شــرایط قرمــز نیــز 

مــی تواننــد فعالیــت داشــته باشــند.
دبیــر فدراســیون پزشــکی ورزشــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــدازه ســامت جســم مهــم  ــه ان ــز ب ــی نی ســامت روان
اســت، گفــت : ورزش یکــی از ارکانــی اســت کــه مــی 
ــد و یکــی  ــه ســامت جســم و روح کمــک کن ــد ب توان
ــکاری  ــن راه ــیون تبیی ــای فدراس ــه ه ــر از دغدغ دیگ
جهــت تغییــر گــروه شــغلی باشــگاه هــای ورزشــی در 

ــت. دوران کروناس
ــن اهــداف  ــزود: یکــی از مهمتری ــر اردیبهشــت اف دکت
فدراســیون پزشــکی ورزشــی تمرکــز زدایــی و یکســان 
ــکاران و  ــه ورزش ــب ب ــات مناس ــه خدم ــازی و ارائ س
نظــم و انضبــاط کاری در هیــأت هــای پزشــکی ورزشــی 

اســت.
ــک،  ــای المپی ــت ه ــه رقاب ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
تاکیــد کــرد: فدراســیون پزشــکی ورزشــی وظیفــه 
مهمــی در خصــوص ســامت ورزشــکاران المپیکــی دارد 
و در ایــن زمینــه تمامــی تــاش خــود را بــه کار خواهــد 

گرفــت.
مرادی معاون توسعه اداره کل ورزش و 

جوانان:
با همکاری هیأت پزشکی ورزشی کمترین 

آسیب  در ایام کرونا را در باشگاه ها 
داشته ایم

ــعه  ــاون امورتوس ــرادی مع ــی م ــت عل ــن نشس در ای
ــان اســتان، تعامــل و همــکاری  اداره کل ورزش و جوان
هیــأت پزشــکی ورزشــی اســتان در بحــث نظــارت بــر 
باشــگاه هــا و اماکــن ورزشــی جهــت رعایــت پروتــکل 
ــا  ــزود: ب ــم دانســت و اف هــای بهداشــتی را بســیار مه
همــکاری هیــأت پزشــکی ورزشــی کمتریــن آســیب در 

ــا را در باشــگاه هــا داشــته ایــم . خصــوص کرون
همچنیــن وی از همــکاری کمیتــه پوشــش مســابقات 
ــی  ــای مل ــم ه ــای تی ــش اردوه ــأت در پوش ــن هی ای

ــرد. ــی ک ــون و کشــتی قدردان ــال – بدمینت هندب
رئیس هیأت پزشکی ورزشی استان:

در حال آماده کردن زیر ساخت های مناسب 
جهت ساخت کلینیک پزشکی ورزشی در 

جنوبشرق کشور هستیم
ــأت  ــس هی ــزاده رئی ــین جمالی ــر حس ــه دکت در ادام
پزشــکی ورزشــی اســتان گــزارش عملکــرد ســال 
هــای ۹8 و۹۹ ایــن هیــأت را ارائــه کــرد و گفــت: 
ایــن هیــأت در حــال آمــاده کــردن زیــر ســاخت هــای 
مناســب جهــت ســاخت کلینیــک پزشــکی ورزشــی در 

ــت. ــور اس ــرق کش جنوبش

ــن  ــه هــای ای ــه فعالیــت هــای کمیت ــا اشــاره ب وی ب
هیــأت، افــزود: هیــأت پزشــکی ورزشــی اســتان ســعی 
کــرده بــا فعــال نمــودن کمیتــه هــای مختلــف، در بحث 
درآمدزایــی، وابســتگی کمتــری بــه حــق عضویــت 
صــدور کارت عضویــت کمیتــه خدمــات درمانــی داشــته 

باشــد.
ــی  ــکی ورزش ــأت پزش ــه دار هی ــا خزان ــی موحدنی عل
ــات  ــز اقدام ــورت ری ــی و ص ــزارش مال ــز گ ــتان نی اس

ــرد. ــه ک ــأت را ارائ ــن هی ــی ای مال
در مجمــع عمومــی ســالیانه هیــأت پزشــکی ورزشــی 
اســتان کرمــان، اعضــای مجمــع، معــاون امــور بانــوان 
اداره کل ورزش و جوانــان و حســابرس هیــأت پزشــکی 

ورزشــی اســتان حضــور داشــتند.  

مجمع سالیانه هیأت پزشکی ورزشی استان کرمان
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روز  شـــخصی،  برندســـازی  بـــزرگ  همایـــش 
دوشـــنبه در محـــل ســـالن همایـــش موسســـه 

ــد ــزاری شـ ــان برگـ ــی عرفـ ــوزش عالـ آمـ
درحاشـــیه ایـــن  مراســـم کـــه باحضورپروفســـور 

ــی از  ــان ،جمعـ ــه عرفـ ــت موسسـ ــازاده ریاسـ بنـ
ـــی و  ـــای علم ـــوزش ه ـــدان آم ـــه من ـــان وعاق جوان
ـــاتید،  ـــدگان اس ـــود، نماین ـــراه ب ـــتان هم ـــی اس مهارت
ـــی  ـــت بدن ـــه تربی ـــوتان عرص ـــجویان،و پیشکس دانش

ــاله  ــتان از خدمـــات ۳5سـ و آمـــوزش عالـــی اسـ
ــت  ــش تربیـ ــر بخـ ــن ،مدیـ ــدی تدیـ ــتاد مهـ اسـ
بدنـــی موسســـه عرفـــان تجلیـــل بـــه عمـــل 

آوردنـــد.

در حاشـــیه ایـــن جلســـه جمـــع کثیـــری از اعضـــای 
ـــور در  ـــا حض ـــز ب ـــا نی ـــزم کارمانی ـــی ب ـــش مردم پوی
ایـــن همایـــش، از مهـــدی تدیـــن عضـــو باســـابقه 

ـــد. ـــل آوردن ـــی بعم ـــل وقدردان ـــش تجلی ـــن پوی ای

به همت مسئوالن، اساتید ودانشجویان موّسسه آموزش عالی عرفان برگزارگردید؛ 

مراسم تجلیل ونکوداشت استاد مهدی تدین
فرهنگی و اجتامعی 6
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وحـدت  ائتـاف  امـور جوانـان  معـاون  حمیـد شـیردل 
ملـی در آسـتانه انتخابـات ریاسـت جمهـوری در خصوص 
روابـط  بـا  گفتگـوی  در  جوانـان  بـه  هـا  دولـت  رویکـرد 
ائتـاف وحـدت ملـی گفت:خیلـی وقتهـا و در  عمومـی 
بسـیاری از سـخنرانی های مسـئولین بـه دفعـات شـاهد 
هسـتیم کـه صحبـت از ایجاد فرصتهای شـــغلی بـــرای 
جوانـان، اســـتفاده از توانمندیها و ظرفیتهـای افراد جوان 
در پسـتهای مدیریتی در جایگاه های مختلـــف دولتـــی 
و ایجـاد فضـای مناســـب بـرای رشـد و ارتقـاء ایشـــان 
فراهـم شـده و این موضـــوع مـورد توجه دولتهـا در ادوار 
مختلـف می باشـــد امـا در عمـل غیـر از معـدود مـواردی 
کـه بـا توصیه هـای خـاص و بـه سـبب نسـبتها، روابـط یا 
مسـائل جناحـی به وقـوع می پیوندد و جهت یا مـــواردی 
کـه از روی ناچـاری و صرفا اسـتفاده ابزاری جهت اسـتناد 
بـر عملی شـدن شـــعارها صـورت می پذیرد، کمتر شـاهد 
توجـه بـه جوانـان توانمنـد بـرای انتصابـات مدیریتـی در 

سـطوح مختلف هسـتیم.
اسـتاد دانشـگاه عالی عرفـان تصریح کرد: اسـتان کرمان 
فـــارغ از ایـــن موضـوع نیســـت؛ بـه کارگیـری افـــراد 
بازنشســـته در مناصـــب مختلف مدیریتی در شــرایطی 
که افراد بســـیاری میتوانند عهده دار آن سـمت باشـــند، 
عـاوه بـر کاهـــش انگیـــزه در بیـن نیروهـای موجـود، 
جـا را بـرای ورود افـراد جدیـد و اســـتخدام ایشـــان باز 
می کنـد که درنهایت منجر به اشـــتغال پایدار، تشـــکیل 
 ، اقتصـاد  ارتقـاء سـطح سـامت،  درنتیجـه  و  خانـواده 
آرامـش روانـی جامعـه و درنهایـت کاهش جـرم و جنایت 

در کشـور می گـردد.
معـاون  ائتـاف وحـدت ملـی افـزود: به کارگیـری مجدد 
افـراد بازنشسـته اتفاقـی بود کـه دریکی دو دولت قبـــل 
برخالـف روشـها و سـنتهای قبلـی بـه شـــدت بـاب شـد 

و افـراد زیـادی حتـی در ســـطوح کارشناسـی مشـمول 
در  مجـدد  جـذب  حتـی  یـا  بازنشسـتگی  دوره  تمدیـد 

دسـتگاهها بـه عنـوان قـراردادی شـدند.
حمیـد  شـیردل بیـان داشـت: ایـن رویکـرد در دولـت 

فعلـی و قبلـی بـا شـعارهای صـادره در خصـوص توجه به 
جوانان، اشـتغال ایشـان، هموار شـــدن راه هـای ازدواج و 
حتـی توزیـع عادالنـه ثـروت در مغایـرت شـدید بـود که و 
بـا صـدور دسـتورالعمل و بخشـنامه هایی اخیـرا دولـــت 
بـر ایـن موضـوع تأکیـــد کـرده کـه افـراد بازنشسـته کـه 
همچنـان به کار اشـتغال دارند، باید رابطه استخدامیشـان 
بـا دولـت قطـع شـود کـه ایـن اقـدام را بـه فـال نیـک 

می گیریـم.

وی تاکیـد کـرد: جـدای از این موضوع، اســـتمرار حضور 
برخـی افـراد بـا ســـابقه بـاال )حال یـا بازنشسـته مجدد 
به کارگیـری شـــده و یـا افـراد بـا سـابقه های بـاال و در 
آســـتانه پایان خدمت( در پســـتهای مدیریتـــی، عاوه 
بـر ایجـاد فضـــای رخـوت و سســـتی در مجموعـه، نبود 
و  روزمرگیهـای کاری  و  بی انگیزگـــی  کار،  در  خالقیـت 
کنـدی حرکـت، منجـر بـه ایجـاد بی انگیزگـی نـزد افـراد 
جوانتـر نیـز خواهـد شـــد چراکـــه در چنیـن وضعیتـی 
هیـــچ افقـی را بـرای رشـــد و ارتقـاء خود و همچنیـــن 
نبـود فرصـــت جهـت ابـراز تواناییهـای مدیریتـی خـود 

نمی تواننـد متصـور باشـند.
مدیـر روابـط عمومـی اداره کل نوسـازی مـدارس اسـتان 
کرمـان اظهـار داشـت: شـعار گریـزی و عمـل بـه صحبتها 
و وعده هـا، فرهنگی اســـت کـه اگر نهادینه شـــود، کمتر 
شـــاهد وعده هـــای توخالـــی و غیرعملی و درنهایـــت 
ایجـاد ناامیـدی و بی اعتمادی مـردم )در خصوص مبحث 

جـاری جوانـان( نسـبت به دولتمـردان خواهیـم بود.

ــی  ــار پیاپ ــرای ســومین ب ــم شــهرداری شــهربابک ب تی
ــور  ــوان کش ــز بان ــس روی می ــر تنی ــگ برت ــان لی قهرم

شــد.

ــان  ــی اداره کل ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اســتان کرمــان، بیســت و چهارمیــن دوره رقابت هــای 
لیــگ برتــر تنیــس روی میــز بانــوان باشــگاه های کشــور 

ــم  ــید و تی ــان رس ــه پای ــرداد ب ــم خ ــه هفت ــروز جمع دی
ــوان  ــار پیاپــی عن ــرای ســومین ب شــهرداری شــهربابک ب

ــرد. ــود ک ــابقات را از آن خ ــن مس ــان ای قهرم

در دیــدار پایانــی شــهربابکی ها موفــق شــد ۶ بــر صفــر 
ــوان  ــه عن ــد و ب ــت دهن ــامی را شکس ــگاه آزاد اس دانش
ــی  ــال پیاپ ــومین س ــرای س ــا ب ــن رقابت ه ــی ای قهرمان

ــد. دســت یابن
تیــم دانشــگاه آزاد دوم شــد و تیم هــای وچان کردســتان 
ــه طــور مشــترک در مــکان  ــز ب ــان نی و پادمایــدک اصفه
ســوم قــرار گرفتنــد تــا پرونــده لیــگ برتــر تنیــس روی 
ــر آن هــم  ــاه تاخی ــد م ــا چن ــوان در فصــل ۹۹ ب ــز بان می
بــه دلیــل مســائل ناشــی از شــیوع کرونــا بســته شــود.

مراســم اختتامیــه بــا حضــور مســئوالن فدراســیون 
تیم هــای  مســئوالن  همــراه  بــه  میــز  روی  تنیــس 
ــزار  ــامی برگ ــگاه آزاد اس ــهربابک و دانش ــهرداری ش ش

ــد. ش
میثــم پاریــزی مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان کرمان، 
احســان ایرانمنــش رئیــس هیــات تنیــس روی میــز و 
ــت  ــی عضــو هیئ ــه رفیع ــر و معصوم ــدری دبی جــال باب
رئیســه هیئــت تنیــس روی میــز اســتان کرمــان در 
مراســم اهــدای جوایــز بــه تیــم قهرمــان حضــور داشــتند.

دیــدار دوســتانه تیــم ملــی فوتبــال بزرگســاالن 
بانــوان ایــران و جوانــان در مرکــز ملــی فوتبــال برگــزار 

شــد.
در ایــن دیــدار کــه بــا حضــور عزیــزی خــادم رییــس 
ــال  ــی فوتب ــم مل ــد، تی ــزار ش ــال برگ ــیون فوتب فدراس
بزرگســاالن کــه 4 نفــر از بازیکنــان شــهرداری ســیرجان 
را 90 دقیقــه در ترکیــب داشــت، مقابــل تیــم جوانــان 
ــیرجان،  ــهرداری س ــان ش ــر از بازیکن ــور 5 نف ــا حض ب
موفــق شــد بــا نتیجــه 2 بــر صفــر بــا گل هــای ملیــکا 
متولــی و شــبنم بهشــت )بازیکنــان تیــم بانــوان 
ــف خــود را شکســت دهــد. شــهرداری ســیرجان( حری
ــانه  ــی، افس ــای مل ــم ه ــتانه تی ــدار دوس ــن دی در ای

چترنــور، شــبنم بهشــت، ملیــکا متولــی، فاطمــه امینــه 
ــره  ــاالن و زه ــی بزرگس ــم مل ــب تی ــی در ترکی برازجان
عرفانــی، مریــم ســروری، فاطمــه ســتوده، رقیــه 
جــال نســب و هســتی فروزنــده بازیکنــان تیــم 
ــری  ــا مربیگ ــیرجان ب ــهرداری س ــوان ش ــال بان فوتب
ــد. ــرار گرفتن ــم ق ــی رودرروی ه ــان نجات ــم جه مری

تیــم هــای ملــی فوتبــال بانــوان ایــران در رده هــای 
ــرای  ــود را ب ــال خ ــر 17 س ــان و زی ــاالن، جوان بزرگس
ــه 16  ــد ک ــی کنن ــاده م ــیا آم ــی آس ــابقات قهرمان مس
نفــر از بازیکنــان تیــم فوتبــال بانــوان شــهرداری 
ــی  ــای مل ــم ه ــه رده تی ــر س ــب ه ــیرجان در ترکی س

ــد. ــور دارن حض

معاون امور جوانان ائتالف وحدت ملی عنوان کرد :

 کمبود فرصتهای مدیریتی برای جوانان

برای سومین بار پیاپی؛

تنیسورهای شهربابکی قهرمان ایران شدند

رویارویی 9 بازیکن سیرجانی در ترکیب دو تیم ملی

ورزش و اجتامع
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ــد  ــی و قواع ــن ورزش ــوص قوانی ــه در خص ــا ک از آنج
حاکــم بــر قراردادهــای ورزشــی اصــوال شــناخت و 
ــای ورزشــی در  ــدارد، قرارداده ــی وجــود ن آگاهــی کاف
ــد و  ــوده ان ــش ب ــاز و پرچال ــاله س ــب مس ــران اغل ای
همیــن مســاله باعــث شــده تــا اهالــی ورزش گاهــا بــا 
خبرهــای جــذاب و در عیــن حــال هیجــان زده ای در 
حــوزه قراردادهــای ورزشــی مواجــه شــوند کــه از نمونــه 
ــا  ــه قــرارداد مربیــان خارجــی ب ــوان ب هــای آن مــی ت
تیــم ملــی و در راس آن بــه قــرارداد ایجــاد شــده بیــن 
فدراســیون فوتبــال و ویلمــوس ســرمربی ســابق تیــم 
ــا  ــی ب ــا داخل ــان خارجــی ی ــرارداد بازیکن ــا ق ــی و ی مل
تیــم هــای معتبــر لیــگ یــک و خصوصــا تیــم هــای 

ــی اشــاره نمــود. ســرخ آب
ــع  ــری از تضیی ــوع  و جلوگی ــن موض ــل ای ــرای ح ب
حقــوق، بایســتی بــه دنبــال شــناخت اصــول حاکــم بــر 

ــرارداد ورزشــی رفــت. ق
ــد  ــای ورزشــی همانن ــن قرارداده ــم ای ضــرورت تنظی
تعهــدات،  آگاهــی،  بــه  اجتماعــی  روابــط  تمامــی 
مســئولیت هــا و همچنیــن شــفافیت جایــگاه حقوقــی 

ــردد. ــی گ ــاز م ــم ب ــال ه ــرف در قب دو ط
عــده ای بــر ایــن عقیــده انــد کــه ماهیــت قراردادهــای 
ورزشــی تــا حــدودی مشــابه قراردادهــای اجــاره انســان 

ــن  ــه بی ــی ک ــام شــباهت های ــم تم ــه رغ ــا ب اســت ام
قراردادهــای ورزشــی و قراردادهــای اجــاره انســان 
وجــود دارد بایســتی توجــه داشــت کــه قوانیــن حاکــم 
بیــن ایــن دو متفــاوت هســتند، چــرا کــه قراردادهــای 
ورزشــی بیشــتر در پرتــو حاکمیــت قوانیــن خــاص قرار 

دارنــد.
عناصر تشکیل دهنده قرارداد ورزشی؛

ایــن قراردادهــا هماننــد تمامــی عقــودی کــه براســاس 
قوانیــن کشــور منعقــد مــی شــوند بــرای اینکــه صحیــح 
و معتبــر باشــند بایــد از شــرایطی برخــوردار باشــند کــه 

اختصــارًا عبارتنــد از:
-    طرفین قرارداد ورزشی؛

 قراردادهــای ورزشــی از جملــه قراردادهــای بــه شــمار 
مــی آینــد کــه در آن شــخصیت طرفیــن علــت عمــده 
عقــد محســوب مــی شــود یعنــی این قــرارداد به ســبب 
اینکــه یــک شــخص در یــک رشــته ورزشــی فعالیــت 
دارد و در ســطح مشــخصی قــرار دارد بــا او منعقــد مــی 
شــود. برایــن اســاس در قراردادهــای ورزشــی امــکان 
ــدارد و بازیکــن بایــد خــود  واگــذاری قــرارداد وجــود ن
ــاح  ــه در اصط ــد ک ــام ده ــراردادی را انج ــدات ق تعه
ــرارداد  ــد مباشــرت در ق ــن موضــوع قی ــه ای ــی ب حقوق
ــای ورزشــی  ــر قرارداده ــی شــود. طــرف دیگ ــه م گفت

ــوان  ــه عن ــه ب معمــوال باشــگاههای ورزشــی هســتند ک
ــن وزارت ورزش و  ــت قوانی ــا رعای ــه ورزشــی ب مجموع
جوانــان در اداره ثبــت شــرکت هــا بــه ثبــت مــی رســند. 
البتــه در شــکلی از قراردادهــای ورزشــی، ایــن قــرارداد 
ــی  ــه مل ــا کمیت ــی ی ــای مل ــم ه ــان و تی ــن بازیکن بی

المپیــک منعقــد مــی شــود.
 - موضوع قرارداد ورزشی؛

 موضــوع قــرارداد عبــارت اســت از مجموعــه انتظــارات 
ــر آن  ــه در براب ــال باشــگاه ک ــدات بازیکــن در قب و تعه
تعهــدات باشــگاه بــه پرداخــت دســتمزد و ایجــاد 
قــراردادی  تعهــدات  انجــام  بــرای  الزم  تســهیات 

بازیکــن در قــرارداد ورزشــی قــرار دارد.
-  مدت قرارداد و مبلغ آن؛

ــواص  ــی خ ــی ماهیت ــای ورزش ــه قرارداده ــا ک از آنج
ــرارداد  ــک ق ــورت ی ــه ص ــوان آن را ب ــی ت ــد و نم دارن
ــدت  ــن م ــیوه تعیی ــتی ش ــرد، بایس ــد ک ــی منعق دائم

ــد. ــخص باش ــل در آن مش ــد فص ــا چن ــک ت ی
ــدات  ــام تعه ــل انج ــرارداد و مح ــم ق ــل تنظی - مح

قــراردادی؛
محــل تنظیــم قــرارداد در موضوعــات مربــوط بــه 
ــرارداد ورزشــی و برخــی مســائل  ــر ق ــم ب ــون حاک قان
اثباتــی موثــر اســت و محــل انجــام تعهــدات قــراردادی 

ــرارداد  ــا موضــوع ق ــه ب ــاط تنگاتنگــی ک ــل ارتب ــه دلی ب
ــت. ــم اس دارد، مه

-   شرایط و تعهدات طرفین؛
ــوارد حــق فســخ  ــه م ــن بیشــتر ب ــدات طرفی  در تعه
و نحــوه اعمــال حــق فســخ در قــرارداد ورزشــی و 
ــی  ــه م ــت، پرداخت ــرف اس ــن دو ط ــه بی ــی ک تعهدات
ــاح  ــه اصط ــا و ب ــاداش ه ــرایط پ ــوه و ش ــود. نح ش

ــرد. ــی گی ــرار م ــد ق ــن بن ــوال در ای ــا اص ــن ه آپش
-   هزینه های اجرای قرارداد ورزشی؛

 ایــن بنــد مجموعــه وســیعی از هزینــه هــا را شــامل 
ــا البســه و  ــن ت ــزل بازیک ــاره من ــه از اج ــی شــود ک م

وســایل و ابزارهــا را شــامل مــی شــود.
ــه باشــگاهها  هزینــه هــای اجــرای قــرارداد ورزشــی ب
ــئولیت  ــدود مس ــر و ح ــن ام ــی ای ــت ول ــوف اس معط

ــر شــود. ــرارداد ذک ــد در ق باشــگاه بای
-  ضمانــت اجراهــا و شــیوه حــل و فصــل اختافــات 

قراردادی؛
یکــی از مهمتریــن بنــده هــای قراردادهــای طرفیــن، 
تعییــن ضمانــت اجــرا در صــورت عــدم انجــام تعهــدات 
قــراردادی یــا اجــرای نامناســب ایــن تعهــدات و شــیوه 

حــل و فصــل اختافــات اســت.

دکتر عبدالمهدی حیدری وکیل پایه یک دادگستری؛
اغلب قراردادهای ورزشی مساله ساز و پرچالش بوده اند


