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زینی وند استاندار کرمان:

عمل به مسئولیت های اجتماعی وظیفه صنایع است

علـی زینـی وند اسـتاندار کرمان در نشسـت با روسـای 
هیات های ورزشـی اسـتان کرمـان با بیـان اینکه ورزش 
یـک حـوزه چنـد وجهی اسـت و توجـه بـه آن باید جزو 
رئـوس برنامه های ما در اسـتان باشـد، گفـت: کرمان در 
رشـته های مختلـف ورزشـی از اسـتان های برتـر کشـور 
بایـد  بـا توجـه بـه ظرفیت هـای موجـود نیـز  اسـت و 
اینگونـه باشـد و الزم اسـت ورزش اسـتان سـرآمدتر از 

وضعیـت کنونـی و بایـد تقویت شـود.
او بـا تاکیـد بـر اینکه باید کلیـد واژه تمرکز مـا توجه به 
کـم کـردن فاصله هـا و بخشـی از ایـن نامتوازنی باشـد، 
افـزود: سـرانه ورزش اسـتان باالسـت، امـا اگر بـه چهار 
همیـن  و حتـی  اسـتان  روسـتا های  و  اسـتان  گوشـه 
حاشـیه شـهر کرمـان برویـم می بینیم که سـرانه ورزش 
در ایـن مناطـق پاییـن اسـت و نامتوازنـی در اسـتان در 

همـه زمینه هـا دیـده می شـود.
روسـای  درخواسـت های  و  گالیـه  بـه  ونـد  زینـی 
هیات هـای ورزشـی اشـاره و تصریـح کـرد: بایـد حتمـا 
توازنـی در حوزه هـای موردنظـر ایجـاد شـود و آمادگـی 
دارم بـه صـورت جـدی بـه ایـن مـوارد ورود و مسـائل را 

پیگیـری کنـم، ضمـن اینکـه مطالبـه گـری بایـد عادالنه 
و فنـی باشـد.

مختلـف،  الیه هـای  در  کـرد:  بیـان  کرمـان  اسـتاندار 
نامتوازنی بسـیاری در سـطح اسـتان کرمان وجود دارد و 
در ورزش نیـز اینگونـه اسـت و در بخش هـای مختلف و 

شهرسـتان ها نامتوازنـی بیـداد می کنـد.
او بـا بیـان اینکـه بایـد تمرکـز و توجـه مـا به رفـع این 
نامتوازنـی و رفـع فاصله ها باشـد، گفـت: توجه به ورزش 
روسـتایی و زیرسـاخت ها از مسـائل مهم اسـت، هرچند 
در ایجـاد زیرسـاخت در روسـتا نیز مردانـه فکر می کنیم 
و بـه فکـر ورزش بانـوان نیسـتیم کـه ایـن مسـائل باید 

مـورد توجه قـرار گیرد.
زینـی ونـد بـا بیـان اینکـه در سـرانه فضـای ورزشـِی 
شـهر ها و ایجـاد ورزشـگاه های مـدرن، وضعیـت اسـتان 
کرمـان خـوب اسـت و بـا تاکیـد بـر تعـادل در ایجـاد 
بنگاه هـای  داری  تیـم  داشـت:  اظهـار  هـا،  زیرسـاخت 
اقتصادی فقط پرسـتیژ نیسـت بلکه یک ضرورت اسـت 
و سـود انجـام مسـئولیت های اجتماعـی و تیـم داری 

ورزشـی ابتـدا بـه خـود آن شـرکت می رسـد.

بایـد  دنیـا  در  اینکـه  اعـالم  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
مسـئولیت های اجتماعـی عـالوه بـر اینکه وظیفه اسـت، 
بـرای جلوگیـری از آسـیب ها و تـداوم فعالیت هـا بایـد 
ادامـه یابـد، تصریـح کـرد: بعـد از دو دهـه تیـم داری 
متاسـفانه  کرمـان،  اسـتان  در  معـروف  باشـگاه های 
ایـن  نیسـتند کـه  بومـی  تیم هـا  بچه هـای  درصـد   50
فکـر  بـه  اسـت  معلـوم  و  بـوده  مشـهود  یـک ضعـف 
اسـتعدادیابی بچه هـای روسـتا ها نبـوده و کوتاهی ها در 

نیسـت. پذیرفتنـی  زمینـه  ایـن 
او بـا تاکیـد بـر ایجاد تـوازن در پرداخت ها افـزود: ظلم 
فاحـش و بـی عدالتـی عریـان اسـت کـه یکـی در بـرج 
عـاج و یکـی بر زمین سـوخته باشـد و حتمـا دودش به 

چشـم آن باشـگاه و صنعـت در درازمـدت می رود.
زینـی ونـد تصریـح کـرد: مـا بـا حجـم زیـادی از پـول 
بنـگاه  اجتماعـی  مسـئولیت های  از  درصـد  یـک  کـه 
هاسـت، مواجـه هسـتیم و پیشـنهاد تشـکیل سـازمان 
فعالیـت  بـا  کـه  دادیـم  را  اجتماعـی  مسـئولیت های 
و  تـوازن کوچـک  یـک  ایجـاد  و  مختلـف  کمیته هـای 
شـفافیت، اتفـاق فـوق العـاده ای در اسـتان رقـم می زند 

و اگـر 5 سـال هـم تـالش کنیـم ایـن سـازمان را راه 
بندازیـم بـرای اسـتان ُبـرد محسـوب می شـود و بـا این 

پـول کار هـای بزرگـی می تـوان انجـام داد.
او بیـان کـرد: بایـد صنایـع و معادن اسـتان به تناسـب 
درآمـد و سـودی کـه از منابـع خدادادی و سـرمایه مردم 
بـه دسـت مـی آورد، در ورزش هزینـه کننـد، شـرم آور 
اسـت در چنین اسـتانی بـا این همه ثروت، ورزشـکاری 

از اعـزام بـه مسـابقات بیـن المللی بـاز بماند.
بـه  دارنـد  وظیفـه  صنایـع  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
ایـن کارشـان  مسـئولیت های اجتماعـی عمـل کننـد و 

نیسـت. لطـف 
او بـا اشـاره بـه تدویـن برنامه هـای عادالنـه و حسـاب 
شـده در حـوزه ورزش اظهـار کـرد: بایـد با برنامـه مدون 
از قهرمانـان حمایـت کنیـم و هرکـس از عمل بـه برنامه 
اسـتنکاف کند با هر پشـتوانه ای که باشـد، بنده اسـامی 

آن هـا را اعـالم می کنم.
زینـی ونـد تصریح کـرد: اگر قهرمانان ورزشـی را تکریم 
نکنیـم، سـرمایه اجتماعی افـول می کند و دیگـر این راه 

را کسـی ادامـه نمی دهد.
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مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان عنوان کرد:

لزوم جذب اسپانسر برای رشته های ورزشی کرمان

نبــود  اســتان کرمــان،  مدیــرکل ورزش و جوانــان 
اسپانســر مســتمر در برخــی رشــته هــا را یکــی از 
ــرد و خواســتار  ــوان ک ــا عن ــات ه ــی هی مشــکالت فعل
جــذب اسپانســر از طریــق باشــگاه هــای صنعتــی 

ــد. ــتان ش اس
میثــم پاریــزی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان 
ــا  ــان ب ــتاندار کرم ــد اس ــی ون ــت زین ــان در نشس کرم
ــالن  ــل س ــه در مح ــی ک ــای ورزش ــات ه ــای هی روس
ــاره  ــا اش ــد، ب ــزار ش ــتانداری برگ ــوی اس ــهید مرتض ش
بــه اینکــه نخســتین نشســت در ســال جدیــد بــا 
حضــور روســای هیــات هاســت، آرزوی ســالی تــوام بــا 

ــرد. ــران ک ــرای حاض ــق ب ــالمتی و توفی س
وجود 49 هیات ورزشی فعال در استان کرمان

ــا  او حلــول مــاه مبــارک رمضــان را تبریــک گفــت و ب
آروزی قبولــی طاعــات و بهــره منــدی از فیوضــات ایــن 
ــت ورزش  ــی از وضعی ــان گزارش ــه بی ــارک، ب ــاه مب م
اســتان کرمــان پرداخــت و گفــت: هــم اکنــون 49 
ــای  ــه در بخــش ه ــم ک ــال را داری ــات ورزشــی فع هی
ــه اســتثناء  ــد، ب ــی دهن ــام م ــود را انج ــف کار خ مختل
دو هیــات، بقیــه در بخــش هــای بانــوان هــم فعالیــت 

ــد. دارن
وجود 87 تیم در لیگ های مختلف و حضور45 تیم 

در لیگ های برتر کشور
پاریــزی افــزود: 87 تیــم ورزشــی در لیــگ هــای 
مختلــف کشــور وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد 51 تیــم 
در بخــش آقایــان و 36 تیــم در بخــش بانــوان حضــور 

ــد. دارن
او تصریــح کــرد: در لیــگ هــای برتــر کشــور کــه 
ــای ورزشــی کشــور اســت،  ــت ه ــن ســطح رقاب باالتری
ــگ  ــطح لی ــی را در س ــم ورزش ــان 45 تی ــتان کرم اس
هــای برتــر کشــور داراســت کــه از ایــن تعــداد 25 تیــم 
در بخــش آقایــان و 20 تیــم در بخــش بانــوان حضــور 

ــد. دارن
ــالم  ــا اع ــان ب ــتان کرم ــان اس ــرکل ورزش و جوان مدی
ــای ورزش و نــگاه بــه توســعه  اینکــه زیرســاخت ه
و  ورزش  اداره کل  اصلــی  اولویــت  هــا  آن  متــوازن 
ــی دو  ــرد: ط ــان ک ــت، بی ــان اس ــتان کرم ــان اس جوان

ســال گذشــته، بیــش از 160 هــزار متــر افتتاحیــه 
داشــتیم کــه 105 پــروژه ورزشــی را در قالــب ایــن 

ــم. ــاح کردی ــراژ افتت ــزان مت می
حــدود 50 هــزار متــر تــا پایــان شــهریور مــاه بــه ســرانه 

فضــای ورزشــی اســتان افــزوده می شــود
پاریــزی گفــت: از ســال 92 تــا 1400، 162 پــروژه 
افتتــاح شــد، تعــدادی پــروژه نیــز در ســال 1400 افتتــاح 
ــا  ــر ت ــزار مت ــب، حــدود 50 ه ــن ترتی مــی شــود و بدی
پایــان شــهریور مــاه بــه ســرانه فضــای ورزشــی اســتان 

افــزوده مــی شــود.
ــال  ــی 8 س ــه ط ــروژه ای ک ــن 162 پ ــزود: از بی او اف
ــروژه  ــرداری رســیده اســت، 105 پ ــره ب ــه به گذشــته ب
ــل  ــار قاب ــه آم ــده ک ــاح ش ــر افتت ــال اخی ــی دو س ط

ــت. ــی اس قبول
پاریــزی بــا بیــان اینکــه امــروز اســتان کرمــان در بیــن 
ــح  ــگاه مناســبی دارد، تصری ــای کشــور، جای اســتان ه
کــرد: میانگیــن ســرانه فضــای ورزشــی اســتان 60 
ســانتیمتر اســت کــه تقریبــا بــا میانگیــن کشــور برابــر 
ــر نیــز باشــیم. اســت و شــاید یــک مقــدار کمــی باالت

او بیــان کــرد: تــا پایــان ســال 98، 107 هــزار ورزشــکار 
ــی  ــف ورزش ــای مختل ــته ه ــه را در رش ــازمان یافت س
داشــته ایــم، کــه بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا 
و تعطیلــی عمــده اماکــن ورزشــی، ایــن آمــار در ســال 
ــا در  ــت؛ ام ــه اس ــش یافت ــر کاه ــزار نف ــه 42 ه 99 ب
ــم  ــاز ه ــور، ب ــای کش ــتان ه ــا اس ــن ب ــبت میانگی نس
آمــار ورزشــکاران ســازمان یافتــه اســتان در ســال 99، 
آمــار قابــل قبولیســت کــه جــا دارد از مجموعــه هیــات 
هــای ورزشــی کــه در ایــن زمینــه تــالش مــی کننــد و 
در ایــن محدودیــت هــا سعیشــان ایــن اســت بتواننــد 
فعالیــت هــای ورزشــی را بــا رعایــت دســتورالعمل هــای 
ــی  ــد، قدردان ــت کنن ــد و حمای ــام دهن ــتی انج بهداش

کنــم.
فعالیت حدود 1500 باشگاه ورزشی 

در استان کرمان
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان گفــت: 
ــر  ــی در سراس ــگاه ورزش ــزار و 500 باش ــه ه ــب ب قری
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــد ک ــت مــی کنن ــان فعالی اســتان کرم

ــن  ــال ای ــه دنب ــتان ب ــودن اس ــاور ب ــتردگی و پهن گس
ــبی  ــد مناس ــک رش ــا ی ــد ب ــار بتوان ــن آم ــتیم، ای هس
ــم  ــی ک ــش دولت ــری بخ ــد، تصدیگ ــدا کن ــش پی افزای
ــرد. ــام پذی ــبی انج ــورت مناس ــه ص ــرفت ب ــود و پیش ش

پرداخت 11 میلیارد تومان تسهیالت کرونایی به 
باشگاه های ورزشی استان کرمان

پاریــزی افــزود: طــی ایــام کرونــا، در زمینــه تســهیالت 
پرداخــت شــده بــه باشــگاه هــای ورزشــی آســیب دیده 
ــتغال را  ــر اش ــب 645 نف ــده در قال ــا، 571 پرون از کرون
شــاهد بودیــم کــه 27 میلیــارد تومــان درخواســتمان از 
ــان پرداخــت شــده  ــارد توم ــوده و 11 میلی ــا ب ــک ه بان
اســت و ایــن آمــار نســبت بــه کشــور آمــار قابــل قبولــی 
اســت امــا نیــاز بــه همراهــی بیشــتر بانــک هــا داریــم 

تــا ایــن آســیب بــه حداقــل برســد.
ــان  ــتان کرم ــتا در اس ــزار روس ــرد: 11 ه ــح ک او تصری
ــاری  ــتا داری دهی ــزار و 500 روس ــه 2 ه ــود دارد ک وج
ــد و  ــی را دارن ــل قبول ــت قاب ــا جمعی ــه اینه ــتند ک هس

ــد. ــی ان ــای ورزش ــرانه فض ــل س ــد حداق نیازمن
ــی  ــالش های ــه ت ــم هم ــی رغ ــرد: عل ــان ک ــزی بی پاری
ــده، از  ــام ش ــه انج ــی ک ــه و اقدامات ــورت گرفت ــه ص ک
جملــه کمــک هــای وزارت ورزش، حمایــت هــای همــه 
مســئوالن محلــی شهرســتان هــا، فرمانــداران و ... بــاز 
ــتایی،  ــای ورزش روس ــاخت ه ــعه زیرس ــم در توس ه
ــم  ــادی را در ســطح اســتان داری ــای زی ــت ه محدودی
کــه نیــاز اســت بنــگاه هــای اقتصــادی، صنایــع و 
بخــش دولتــی بتواننــد یــک نــگاه خــاص و ویــژه بــرای 
تقویــت بخــش مالــی بــه منظــور توســعه ســرانه فضــای 

ورزشــی داشــته باشــند.
کسب 4 سهمیه از استان کرمان برای رقابت های 

پارالمپیک 2021 توکیو
ــان  ــه بی ــان ب ــتان کرم ــان اس ــرکل ورزش و جوان مدی
گزارشــی از ســهمیه هــا و ســکوهای کســب شــده 
ورزشــکاران کرمانــی در رقابــت هــای فرامــرزی پرداخــت 
ــتان  ــوب اس ــگاه مطل ــندی از جای ــراز خرس ــن اب و ضم
کرمــان در ایــن زمینــه گفــت: بــرای رقابــت هــای 
ــس  ــهمیه فیک ــون 4 س ــو، تاکن ــک 2021 توکی پارالمپی
ــال  ــه احتم ــهمیه ب ــار س ــن چه ــه ای ــم ک ــده داری ش

ــند. ــته باش ــز داش ــکو را نی ــب س ــد کس ــاالی90 درص ب
پاریــزی افــزود: ایــن ورزشــکاران بــه منظــور حمایــت 
مالــی، پیگیــری تمرینــات، مســابقات، بحــث مربــی و 
... نیازمنــد توجــه هســتند، اگــر چــه ســتاد حمایتــی در 
ــه امــروز علــی  ــا ب ایــن خصــوص تشــکیل شــد امــا ت
ــی  ــه حمایت ــچ گون ــه، هی ــات صــورت گرفت ــم مکاتب رغ

صــورت نگرفتــه اســت.
او تصریــح کــرد: متأســفانه اســتان کرمــان در کســب 
ــد  ــه نیازمن ــرده ک ــل نک ــوب عم ــک خ ــهیمه المپی س

ــت. ــش اس ــن بخ ــتر در ای ــه بیش توج
کرمان در پویش های ورزش همگانی بین رتبه سوم 

تا پنجم کشور
ــی  ــای ورزش همگان ــت ه ــوزه فعالی ــه ح ــزی ب پاری
ــه در  ــی ک ــش های ــث پوی ــرد: در بح ــان ک ــاره و بی اش
ــاق  ــور اتف ــطح کش ــا در س ــیوع کرون ــان ش ــدت زم م
افتــاد، اســتان کرمــان در مجمــوع پویــش هــا، توانســت 
بیــن رتبــه ســوم و پنجــم کشــور را کســب کنــد کــه جــا 
ــه اداره کل ورزش و  ــکاران خــودم در مجموع دارد از هم
ــاالی 100 هــزار کلیــپ  ــان تشــکر کنــم؛ چــرا کــه ب جوان
ــا و وزارت ورزش  ــیون ه ــه فدراس ــه مجموع ــی ب ورزش
کــه ایــن ارزیابــی را انجــام مــی دادنــد، ارســال شــد و 

ــود. ایــن اتفــاق مبارکــی ب
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان گفــت: 
توجــه بــه ورزش بانــوان، آمــار تیــم هــای بانــوان، 
ــه  ــی ک ــای ورزش ــه و فضاه ــازمان یافت ــکاران س ورزش
بــه صــورت تخصصــی در اختیــار بانــوان اســت، نشــان 
ــه  ــه ب ــل و ن ــه عم ــا، ب ــه م ــر اســت ک ــن ام ــده ای دهن
ــوان تشــکیل  شــعار، 50 درصــد جامعــه هدفمــان را بان
مــی دهنــد کــه امیدواریــم بتوانیــم بــه ایــن هدفگــذاری 

ــویم. ــر ش ــک ت ــک و نزدی نزدی
لزوم جذب اسپانسر برای رشته های ورزشی

ــه در ســطح اســتان، باشــگاه  ــالم اینک ــا اع ــزی ب پاری
ــگاه  ــزود: 4 باش ــم، اف ــادی را داری ــی زی ــای صنعت ه
فرهنگــی ورزشــی در صنایــع مــس، 3 باشــگاه فعــال در 
حــوزه شــهرداری هــا و 6 باشــگاه صنعتــی در شهرســتان 
ســیرجان فعالیــت مــی کننــد، کــه اینهــا بخــش عمــده 
را  آن  در  فعالیــت  و  اســتان  قهرمانــی  ورزش  از  ای 
ــم داری هســتند و شــاهد  ــد و در حــال تی ــه ان پذیرفت
ــن  ــان در بهتری ــتان کرم ــروز اس ــه ام ــتیم ک ــن هس ای
ــی را  ــام خوب ــرار دارد و ای روزهــای ورزشــی خــودش ق
ســپری مــی کنــد؛ امــا در کنــار همــه اینهــا یــک ســری 
محدودیــت هایــی وجــود دارد، از جملــه اینکــه هیئــت 
ــل  ــه دلی ــا ب ــته ه ــی رش ــا در برخ ــی م ــای ورزش ه
نداشــتن اسپانســر مســتمر، فعالیــت هایشــان محــدود 
ــدود  ــن مح ــت و ای ــاص اس ــرایط خ ــان و ش ــه زم ب
ــاد  ــی ایج ــوزه ورزش قهرمان ــاناتی را در ح ــدن نوس ش

کــرده اســت.
ــی  ــرهای مال ــم اسپانس ــر بتوانی ــرد: اگ ــح ک او تصری
ــه ویــژه باشــگاه هــای صنعتــی را ترغیــب کنیــم کــه  ب
ــا سیاســت گــذاری کــه از طریــق  بودجــه هایشــان را ب
مجموعــه اداره کل و هیــات هــای ورزشــی انجــام مــی 
ــوازن در  ــا ت ــا ب ــد ت ــن خــالء را پوشــش دهن شــود، ای

ــی شــود. ــن حــوزه عملیات ــن بخــش، اهــداف ای ای
پاریــزی تصریــح کــرد: خیلــی از هیئــت هــا بــه دلیــل 
نداشــتن اسپانســر، خودشــان تیــم داری و اعــزام 
ــکالت  ــا مش ــه ب ــد ک ــی دهن ــام م ــکاران را انج ورزش

ــتند. ــه رو هس ــده ای روب عدی
برگزاری 15 مجمع انتخاباتی در استان کرمان 

طی سال 1400
ــی  ــع انتخابات ــال 1400، 15 مجم ــرد: در س ــان ک او بی
ــات  ــه از هی ــم ک ــزار کنی ــد برگ ــتان بای ــطح اس را در س
هــای ورزشــی درخواســت مــی شــود، کمــک کننــد تــا 

ــد. ــه دور از حواشــی باش ــع ب ــن مجام ــزاری ای برگ
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رییـس هیـات تنیـس روی میـز اسـتان کرمـان گفـت: 
برنامـه هـای خود را برای توسـعه تیس روی میز اسـتان در 
چهارچـوب برنامه های اداره کل و فدراسـیون پیش خواهیم 

بـرد و از هیـچ تالشـی در جهـت توسـعه ایـن رشـته دریـغ 
نخواهیـم کرد.

احسـان ایرانمنـش ادامـه داد: از همه ظرفیت های سـخت 
افـزاری و نـرم افزاری در این رشـته اسـتفاده خواهیم داد تا 

هر چه زودتر رشـد چشـمگیری را داشـته باشیم.

او گفـت: از آنجـا کـه هیـات هـای شهرسـتان هـا بـازوان 
پرتـوان هیـات اسـتان هسـتند بایـد خیلـی زود روئسـای 
خیلـی از شهرسـتان هـا را معرفـی تا بتوانیم زودتـر کار خود 

را آغـاز نماییـم.

رییـس هیـات تنیـس روی میـز اسـتان افـزود: تعامـل و 
کمک از باشـگاههای ورزشـی و ارتباط بیشتر با باشگاههایی 
کـه اینـک در بحـث رشـته تنیـس فعـال هسـتند یکـی از 
برنامـه های هیات اسـت و در صدد هسـتیم تـا بتوانیم تیم 

هـای بیشـتری را  در لیـگ هـای مختلف داشـته باشـیم.

مهنـدس ایرانمنـش به بحث اسـتعدادیابی اشـاره و افزود: 
با اسـتفاده از توان و پتانسـیل آموزش و پرورش در مدارس 
سـعی خواهیـم نمـود برنامـه هـای اسـتعدادیابی را شـروع 
نماییـم و بـا تمـام توان در ایـن موضوع ورود مـی کنیم چرا 

کـه اگـر بخواهیم در آینـده تنیس کرمان قوی باشـد باید به 
بحـث پایـه ها خیلی خـوب و اصولـی ورود کنیم.

رییـس هیـات تنیـس روی میـز اسـتان گفـت: تنیـس 
اسـتان کرمان پتانسـیل خیلـی خوبی دارد که بـا هم افزایی 
و اتحـاد ایـن جامعـه می تـوان روزهـای خوبی را بـرای این 

هیات رقـم زد.
وی گفـت: متاسـفانه آنچـه کـه شـاید کمـی باعث شـود تا 
مـا برنامـه های خود را در بحث اسـتعدادیابی سـریع پیش 
نبریـم، وضعیـت شـیوع ویروس کرونا اسـت کـه امیدواریم 
ایـن نیـز بـه خیـر بگـذرد تـا هر چـه سـریعتر کارهـای خود 

را شـروع کنیم.
ایرانمنـش در پایـان از همـه دلسـوزان این رشـته خواسـت 
تـا بـا ایـن هیات همـکاری نماینـد تا شـاهد رشـد بیش از 

پیش ایـن رشـته پرطرفدار باشـیم.

اســتان کرمــان گفــت:  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
ــان، آمــوزش و اســتفاده از ظرفیــت هــای  تقویــت مربی
دســتگاه هــا در ســطح اســتان مــی توانــد توســعه 
ــم آورد. ــز فراه ــس روی می ــرای ورزش تنی ــی را ب متوازن
ــان  ــط عمومــی اداره کل ورزش و جوان ــزارش رواب ــه گ ب
و  ورزش  مدیــرکل  پاریــزی  میثــم  اســتان کرمــان، 
ــات  ــی هی ــع انتخابات ــان در مجم ــتان کرم ــان اس جوان
تنیــس روی میــز اســتان کرمــان کــه بــا حضــور مهــرداد 
ــز،  ــی قارداشــی رییــس فدراســیون تنیــس روی می عل
علــی رضــا باقــری کارشــناس امــور مجامــع فدراســیون 
ــان و اعضــا در محــل ســالن  هــای وزارت ورزش و جوان
اجتماعــات اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان 
هیــات  جدیــد  رییــس  ایرانمنــش  از  شــد،  برگــزار 
خواســت، برنامــه هــای اریــه شــده اش در مجمــع 

ــد. ــی کن ــی را عملیات انتخابات
ــه  ــرلوحه کار مجموع ــد س ــل بای ــظ تعام ــت: حف او گف
هیــات باشــد و بایــد تــالش شــود، انتخــاب تمــام 
ــای ســطح  ــه ارتق ــد ب ــه نوعــی مــی توانن ــه ب کســانی ک
تنیــس روی میــز اســتان کرمــان و شهرســتان هــا کمــک 

ــد. ــت کار باش ــد، در اولوی کنن

ــگاه  ــد ن ــا بای ــتان ه ــه شهرس ــگاه ب ــزود: ن ــزی اف پاری
ــد. ــی باش ــژه و خاص وی

او بــا تأکیــد بــر نــگاه بــه توســعه همگانــی ایــن ورزش 
ــی کــه ایــن رشــته  ــی خوب ــار جذابیــت هــای خیل در کن
ــان، آمــوزش  ــت مربی ــرد: تقوی ــح ک ورزشــی دارد، تصری
پــرورش،  و  آمــوزش  هــای  ظرفیــت  از  اســتفاده  و 
شــهرداری هــا و ... در ســطح اســتان در کنــار هــم مــی 
توانــد یــک توســعه متوازنــی را بــرای ورزش تنیــس روی 

ــم آورد. ــز فراه می
پاریــزی بــرای مجموعــه تنیــس روی میــز اســتان 

کرمــان آروزی توفقیــق کــرد.
مهــرداد علــی قارداشــی رئیــس فدراســیون تنیــس روی 
ــرلوحه  ــد س ــه بای ــائلی ک ــی از مس ــت: یک ــز گف ــز نی می
کار هیــات قــرار گیــرد، اســتفاده از همــه ظرفیــت هــای 
ــا(  ــز اســتان و چــه شهرســتان ه اســتان، )چــه در مرک

اســت.
جوانــان  و  ورزش  اداره کل  و  فدراســیون  افــزود:  او 
اســتان کرمــان بــه عنــوان متولیــان ورزش تنیــس روی 
میــز کشــور و ورزش کرمــان در خدمــت مجموعــه تنیــس 
ــا ایــن هیــات، همچــون 4  روی میــز کرمــان هســتند ت

ســال گذشــته بــا کســب افتخــارات بیشــتر بــه راه 
ــد. ــه ده ــودش ادام خ

ــا  ــراز امیــدواری کــرد: ایــن هیــات ب ــی قارداشــی اب عل

انتخــاب هیــات رئیســه و اعضــای خــوب، قــوی، کارآمــد 
و اســتفاه از تمــام ظرفیــت هــا بتوانــد کار هیــات را 

ــرد. خــوب پیــش بب

احسان ایرانمنش رییس هیات تنیس روی میز استان کرمان شد

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان عنوان کرد:

 لزوم استفاده از ظرفیت دستگاه ها برای توسعه تنیس کرمان

آفــاق ورزشــی/ مجمــع انتخاباتــی رییــس هیــات 
ــزی  ــور پاری ــا حض ــان ب ــتان کرم ــز اس ــس روی می تنی
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان، مهــرداد 
ــز،  ــی قارداشــی رییــس فدراســیون تنیــس روی می عل
علــی رضــا باقــری کارشــناس امــور مجامــع فدراســیون 
هــای وزارت ورزش و جوانــان و اعضــا در محــل ســالن 
ــان  ــتان کرم ــان اس ــات اداره کل ورزش و جوان اجتماع
برگــزار شــد و در پایــان ایــن مجمــع انتخاباتــی احســان 
ایرانمنــش بــا کســب ۱۰ رای از مجمــوع ۱۷ رای ماخــوذه 
ــات تنیــس  ــوان رییــس هی ــه عن ــه مــدت ۴ ســال ب ب

ــد. ــاب ش ــان انتخ ــتان کرم ــز اس روی می

احسان ایرانمنش رییس هیات تنیس روی میز استان کرمان:
برای توسعه همه جانبه تنیس روی میز تمام تالش خود را خواهم کرد
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آفــاق ورزشــی/ رییــس هیــات کاراتــه اســتان کرمــان 
ــا و داشــته  ــا، پتانســل ه ــت ه ــه ظرفی ــت: از هم گف
هــای موجــود هیــات اســفاده مــی کنــم تــا بتوانیــم به 

اهــداف مــورد نظــر دســت پیــدا کنیــم.
حســین حســینی بــا بیــان اینکــه، وابســته بــه هیــچ 
گــروه خــاص و جنــاح سیاســی نیســتم، ادامــه داد: 
مطمئــن باشــید بــرای رســیدن بــه اهداف و اثربخشــی 
کاراتــه اســتان بــا همــه افــراد تعامــل خواهیــم کــرد.

هــای  هیــات  از  بازدیــد  و  دیــدار  گفــت:  وی 
شهرســتانی و نماینــدگان ســبک هــا جهــت رفــع 
مشــکالت بــه صــورت میدانــی  تــا حــد امــکان انجــام 
خواهــد شــد و ســعی داریــم بــا ایــن کار چالــش هــا 
و مشــکالت هیــات هــای شهرســتانی مــورد  بررســی 

ــد. ــرار گیرن ق
حســینی افــزود: پیشکســوتان آینــه و ویتریــن تمــام 
نمــای ورزش کاراتــه هســتند و در همیــن راســتا تمــام 
ــه  ــان ب ــگاه آن ــا جای ــرد ت ــم ک ــود را خواه ــالش خ ت

بهتریــن شــکل حفــظ شــود.
رییــس هیــات کاراتــه اســتان کرمــان، فرهنــگ 
ســازی در بحــث اخــالق ورزشــی را یکــی از خــط 
قرمزهــای هیــات بیــان کــرد و ادامــه داد: متاســفانه 
اکثــر  گریبانگیــر  امــروز  از معضالتــی کــه  یکــی 
هیــات هــای ورزشــی شــده، نادیــده گرفتــن جایــگاه 
پیشکســوتان اســت و بــی شــک هیــات کاراتــه 
اســتان اصــل فروتنــی و پهلوانــی را ســرلوحه کار قــرار 

خواهــد داد.
دکتــر حســینی گفــت: بــه دنبال جــذب اسپانســرهای 
ــن  ــود و ای ــم ب ــه خواهی ــوزه ورزش کارات ــوی در ح ق
اطمینــان را خواهــم داد کــه عدالــت در تقســیم و 
ــود. ــت ش ــتانی رعای ــای شهرس ــات ه ــه هی ــک ب کم
وی اذعــان داشــت: ســعی داریــم بــا خــرد جمعــی و 
اســتفاده از تجربیــات پیشکســوتان کــه مــوی خــود را 

در ایــن راه ســفید کــرده انــد، کارهــا را پیــش ببریــم.
رییــس هیــات کاراتــه اســتان اضافــه کــرد: اســتفاده 
ــت پیشــبرد  ــا در جه ــتان ه ــت ادارات شهرس از ظرفی

اهــداف هیــات هــای شهرســتانی و کمــک بــه کاراتــه 
شهرســتان هــا نیــز موضــوع مهمــی اســت کــه بایــد 

مــد نظــر قــرار دهیــم.
از گذشــت 45  بعــد  حســینی گفــت: متاســفانه 
ســال از قدمــت هیــات کاراتــه اســتان، کاراتــه اســتان 
یــک ســالن اختصاصــی نــدارد و ایــن مهــم یکــی از 
ــا  ــود و قطع ــد ب ــتان خواه ــات اس ــای هی ــت ه اولوی
تــالش خواهــم کــرد تــا ایــن ســالن تجهیــز و بــه بهــره 

ــرداری برســد. ب
ــه  ــاح ســالن کارات ــان افتت ــا زم ــان داشــت: ت وی بی
اســتان، مجموعــه کاملــی در مجموعــه باشــگاه پــاس 
در حــال ســاخت داریــم کــه بــه محــض بهــره بــرداری 

قطعــا خانــواده کاراتــه ســتان مــی تواننــد از آن 
ــد. ــتفاده نماین اس

اســتعدادیابی  بحــث  در  قطعــا  حســینی گفــت: 
گامهــای خوبــی را بــر خواهیــم داشــت و ســعی 
خواهیــم نمــود از ظرفیــت همــه شهرســتان هــا 
اســتفاده کنیــم تــا بــه شــکلی در بحــث اســتعدادیابی 
در همــه شهرســتان هــا فعــال شــویم و ایــن رشــته را 

ــم. ــعه دهی ــش توس ــش از پی بی
کاراتــه  در  انحصارگــری  و  انحصــار  گفــت:  وی 
ــه  ــا ب ــد ت ــالش کنن ــد ت ــه بای ــدارد و هم ــی ن جایگاه
ــم. ــه اســتان اســت، دســت یابی ــه شــان کارات آنچــه ک
رییــس هیــات کاراتــه اســتان افــزود: ایجــاد اتحــاد 

در بیــن جامعــه کاراتــه اصــل فرامــوش نشــدنی و تنهــا 
مولفــه مــا بــرای رســیدن بــه هــدف مــورد نظــر اســت  
وامیــد داریــم کــه ایــن همبســتگی باعــث پیشــرفت 

کاراتــه اســتان شــود. 
حســینی ضمــن تشــکر از زحمــات همــه روئســایی 
کــه در دوره هــای قبــل بــرای هیــات زحمــت کشــیده 
ــول  ــردی کــه مســوولیت قب ــرد: هــر ف ــه ک ــد، اضاف ان
مــی کنــد بــر حســب تــوان خــود بــرای آن مجموعــه 
تــالش مــی کنــد و نبایــد افــراد را مــورد قضــاوت قــرار 
ــوان هــر کســی کــه در جایــگاه  داد، چــرا کــه نمــی ت
رییــس هیــات قــرار مــی گیــرد تمــام انتظــارات 

ــد. ــرآورده کن جامعــه هــدف خــود را ب

رییس هیات کاراته استان کرمان:

انحصار و انحصارگری در کاراته جایگاهی ندارد
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خصوصــا  ورزش،  پیشکســوتان  ورزشــی/  آفــاق 
ــی  ــه میزبان ــان ب ــتان کرم ــی اس ــوتان فوتبال پیشکس
ــای  ــت ه ــود از فوتبالیس ــه خ ــی ک ــا ابراهیم ــی رض عل
خوب اســتان اســت کــه روزگاری در باشــگاه شــهرداری، 
گل گهــر و امیــد ســپاهان اصفهــان بــازی کــرده اســت، 

ــدند. ــع ش ــم جم دور ه
ــاره گفــت: هــر ســاله  ــی رضــا ابراهیمــی در ایــن ب عل

مابرنامــه ای داشــتیم تــا ایــن عزیــزان دور هــم جمــع 
ــا هــم داشــته باشــند کــه  ــی را ب شــوند و گفــت و گوی
ــن  ــا ای ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــه خاط ــال 99 ب در س
امــکان بــه وجــود نیامــد و در ســال 1400 در روزه هایــی 
ــکل  ــن ش ــه ای ــروس ب ــن وی ــت ای ــوز وضعی ــه هن ک
نبــود و منعــی از طــرف ســتاد مقابلــه بــا ســتاد مبــارزه 
ــا  ــع شــدیم ت ــم جم ــا وجــود نداشــت، دور ه ــا کرون ب

هــم دیــداری تــازه کنیــم و هــم یــادی از دوران پرفــراز  
نشــیب ورزشــی خــود داشــته باشــیم.

ــن  ــی از ای ــاه یک ــد م ــر چن ــم ه ــر بتوانی ــت: اگ او گف
ــم  ــک ه ــی ش ــیم، ب ــته باش ــات را داش ــله جلس سلس
در بحــث حــوزه ورزش و هــم در اتحــاد و همبســتگی 
جامــع پیشکســوت کــه تجربیــات ارزنــده زیــادی 

ــد. ــم ش ــق خواهی ــد، موف دارن

ابراهیمــی گفــت: بســیاری از حاشــیه هــا کــه اینــک 
ــد ورزش در  ــه رش ــرعت رو ب ــا س ــد ت ــده ان ــث ش باع
ــا همــت  ــدی پیــش رود ب ــه کن ــا ب ــه ه ــی از زمین خیل
ــم  ــل حــل اســت و امیدواری ــوان پیشکســوتان قاب و ت
نســل جــوان ورزشــی مــا ارزش و ظرفیــت ایــن قشــر 
ــف  ــای مختل ــه ه ــا در زمین ــات آنه ــد و از تجربی را بدان

ــد.  اســتفاده کن

جلسه پیشکسوتان ورزش فوتبال به میزبانی علیرضا ابراهیمی 
رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی استان کرمان

پیشکسوتان 6
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ــن  ــات انجم ــای هی ــه روئس ــی/ جلس ــاق ورزش آف
هــای ورزش هــای رزمــی شهرســتان هــای اســتان 
ــات  ــس هی ــی ریی ــا ابراهیم ــی رض ــا عل ــان ب کرم

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتان کرم اس
ــای گذشــته در  ــه ه ــه طــی هفت ــن جلســه ک در ای
محــل هتــل ایرانگــردی برگــزار شــد، روئســای هیــات 
هــای شهرســتانی گــزارش کوتاهــی از فعالیــت هــای 
خــود بیــان و در رابطــه بــا برنامــه هــای پیــش رو در 

ســال 1400 صحبــت کردنــد.

علــی رضــا ابراهیمــی رییــس هیــات انجمــن هــای 
ــن جلســه  ورزش هــای رزمــی اســتان کرمــان در ای
گفــت: پایــان ســال 98 و ســال 99 بــه خاطــر شــیوع 
ــا بســیاری از فعالیــت هــای ورزشــی  ویــروس کرون
انجــام نشــد و یــا اینکــه بــه صــورت آنالیــن برگــزار 
شــد کــه بــه شــکلی رونــد رو بــه رشــد هیــات اســتان 

را تــا حــدودی کنــد کــرد.
وی گفــت: ســال 99 بــرای بســیاری از باشــگاه داران 
ــدم  ــر ع ــه خاط ــکلی ب ــه ش ــود و ب ــی نب ــال خوب س

ــا در  ــروس کرون ــطه وی ــه واس ــکاران ب ــور ورزش حض
باشــگاهها، اکثــر باشــگاهها تعطیــل یــا نیمــه تعطیــل 
شــدند و باوضعیــت مالــی بســیار بــدی مواجــه 
ــران  ــوند جب ــت ش ــم حمای ــه ه ــر چ ــه ه ــدند ک ش

ــد. ــد ش ــال نخواه ــک س ــن ی ــی ای ــب افتادگ عق
رییــس هیــات انجمــن ورزش هــای رزمــی اســتان 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــال 1400 نی ــه داد: س ــان ادام کرم
ــدی از  ــت ب ــد، در وضعی ــام عی ــای ای ــافرت ه مس
کرونــا قــرار داریــم و امیــد داریــم بــا فروکــش کــردن 

ــت هــای  ــر باشــگاهها فعالی ــار دیگ ــت ب ــن وضعی ای
خــود را طبــق مقــررات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا از ســر 
گیرنــد تــا بــار دیگــر شــور و شــوق ورزشــی در بیــن 

ــواده بــزرگ ایجــاد شــود. ایــن خان
ــه در  ابراهیمــی گفــت: علیرغــم همــه مشــکالتی ک
ــای  ــه ه ســال 99 وجــود داشــت، بســیاری از برنام
آموزشــی و کالس هــا را بصــورت آنالیــن برگــزار 
ــه واســطه ایــن بیمــاری  کردیــم و ســعی نکردیــم ب
ــه طــور کلــی تعطیــل شــوند.     فعالیــت هــای هیــات ب

جلسه روئسای هیات انجمن های ورزش های رزمی شهرستان ها با رییس هیات استان

رزمی

علیرضا ابراهیمی رییس هیات انجمن های ورزش های رزمی استان:
بسیاری از برنامه ها و کالس ها را بصورت آنالین برگزار کردیم
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بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــات جــودو اســتان 
کرمــان، 11جــودوکار کرمانــی بــه اردوی تیــم ملــی 

جوانــان و نوجوانــان دعــوت شــدند.
ــان   ــات جــودو اســتان کرم ــر محمــدی رییــس هی امی
فــرزاد  نوجوانــان  رده  در  گفــت:  رابطــه  هميــن  در 
جــواد  محمــد  50- کیلوگــرم،  وزن  در  محمودآبــادی 
محمودآبــادی در وزن 55- کیلوگــرم، امیــن بیدویــی 
پویــا خســروی در وزن  نــژاد در وزن 60- کیلوگــرم، 
ــرم،  ــی دروزن 81- کیلوگ 66- کیلوگرم،ابوالفضــل صداقت

مهــدی غالمــی در وزن 90- کیلوگــرم و امیرپویــا نوحــی 
در وزن 90+ بــه اردوی تیــم ملــی نوجوانــان دعــوت شــده 
انــد و بایــد از یکــم تــا پنجــم اردیبهشــت مــاه در اردوی 

ــد. ــور یابن ــران حض ــی در ته ــم مل تی
رییــس هیــات جــودو اســتان کرمــان ادامــه داد: در رده 
ــرم،  ــژاد در وزن 66 کیلوگ ــی ن ــین عل ــز حس ــان نی جوان
عبــاس محمودآبــادی در وزن 73 کیلوگــرم، امیرحســین 
ــی در وزن  ــا نوح ــر پوی ــس در وزن 90- و امی ــک نف نی
100+ بــه اردوی تیــم ملــی دعــوت و بایــد از ششــم تــا 10 

اردیبهشــت مــاه در تهــران حضــور یابنــد.  
وی گفــت: بنــا را بــر تقویــت تیــم هــای پایــه گذاشــته 
ایــم و امــروز خوشــحالیم کــه بــا درخشــش جــودوكاران 
ــه اي،  ــي منطق ــابقات انتخاب ــان در مس ــوان و جوان نوج
شــاهد دعــوت 11 نفــر از ايــن عزيــزان بــه اردوي تيمهــاي 
ملــي هســتيم كــه ركــوردي بــي ســابقه بــراي جــودوي 
ديــار كريمــان محســوب مــي شــود و نشــان دهنــده ي 

تحــرك ورزش المپيكــي جــودو در اســتان اســت. 
را مدیــون  ایــن مهــم  افــزود:  ادامــه  محمــدي در 

تــالش هــای بيدريــغ مربيــان عزيزمــان، جامعــه معظــم 
جــودوي اســتان و همينطــور عملكــرد مثبــت همــه 
اعضــای هیــات، بخصــوص جنــاب آقــای روناســی دبیــر 
ــان  ــی نوجوان ــم مل ــی تی ــاری مرب ــتاد غف ــات و اس هی
و مســئول کمیتــه فنــی و راهبــردي هیــات هســتیم 
ــوده  ــي نم ــزان قدردان ــك عزي ــم از يكاي ــه الزم ميدان ك
ــه  ــر جامع ــم ب ــي حاك ــرد جمع ــا خ ــه ب ــاءهللا ك و انش
ــراي  ــوب ب ــاي خ ــاهد روزه ــا ش ــتان، قطع ــودوي اس ج

ــود. ــم ب ــان خواهي ــار كريم ــودوي دي ج

ــم دوچرخــه ســوای  ــی تی ــر فن حســین اســالمی مدی
مــس کرمــان گفــت: هیــچ گونــه قــراردادی بــا باشــگاه 
مــس کرمــان نــدارم و اگــر دوســتان مســتنداتی دال بــر 
قــرارداد 120 میلیونــی اینجانــب بــا باشــگاه دارنــد، ارائــه  

دهنــد تــا خــود مــن مطلــع شــده و پيگيــري نمايــم.
وی گفــت: متاســفانه بدعــت بــدی در ورزش بــه وجــود 
آمــده وهــر جــا کــه بــه دنبــال مطالبــه گــری ورزشــکاران 
هســتیم،از ســوی مســئوالنی کــه بایــد پاســخ گــو 

باشــند، متهــم مــی شــویم.
ــه  ــذب ب ــه ک ــتان ب ــه دوس ــی ک ــت: مبلغ ــالمی گف اس
ــوق 6-5  ــدازه حق ــه ان ــد، ب ــی دهن ــب نســبت م اینجان
مــاه مدیریــت آن مجموعــه اســت و این درســت نیســت 
ــوی  ــی پاســخ گ ــای اینچنین ــت ه ــرح صحب ــا ط ــه ب ک

ــه دوچرخــه ســواری نباشــند. جامع
رییــس هیــات دوچرخــه ســواری اســتان کرمــان 
ــکار،  ــوان ورزش ــون بعن ــال 1367 تاکن ــه داد: از س ادام

ــان  ــس کرم ــم م ــی تی ــر فن ــرمربی و مدی سرپرست،س
بــا باشــگاه همــکاری داشــته ام کــه جمــع  مبالــغ 
ــان  ــون توم ــه 120 میلی ــالها ب ــن س ــی ای ــي ط پرداخت

ــت. ــیده اس نرس
بــه درخواســت  بنــا  ادامــه داد:  حســین اســالمی 
باشــگاه، در ســال 99 کلیــه  فنــی وقــت  معاونــت 
تجهیــزات و دوچرخــه هــای شــخصی خــود را بــه ارزش 
ــس در  ــم م ــکاران تی ــزام ورزش ــرای اع ــزار دالر ب 30ه

اختیــار آنهــا گذاشــتم کــه پــس از برگشــت از مســابقات 
دو دســتگاه دوچرخــه شکســته و بقيــه یــا مســتهلک و 
تعــدادي بــه علــت پرداخــت نشــدن قــرارداد ورزشــكاران 

ــد. ــرو كشــي  شــده ان ــر بومــي گ غي
رییــس هیــات دوچرخــه ســواری اســتان افــزود: حتــی 
ادعــا شــده کــه قــرارداد بازیکنــان بومــی پرداخــت شــده 
و مــن از مســئولين باشــگاه خواهــش دارم تــا اســامي 
بازيكنــان بومــي تيــم كــه  قــرارداد آنهــا پرداخــت شــده 
ــات و هــم  ــوان رئيــس هي ــده بعن ــه بن ــد ک ــام ببرن را ن

مديــر فنــي تيــم در جريــان قــرار بگيــرم.
ــب  ــه اینجان ــت: بدهــی هــای باشــگاه مــس ب وی گف
ــه  ــته و هزین ــالهاي گذش ــخصی س ــرارداد ش ــت ق از باب
هایــی اســت کــه طبــق درخواســت مدیــران وقــت 

ــد ــي باش ــده ،م ــام ش ــگاه انج باش
اســالمی افــزود: پرداخــت 1400 یــورو جهــت ثبــت 
تیــم باشــگاه در فدراســیون جهانــی uci ، پرداخــت 
ــداد  ــه تع ــواری ب ــه س ــزرگ دوچرخ ــش ب ــز همای جوای
ــان،  ــون توم ــه ارزش 300 میلی 30 دســتگاه دوچرخــه ب
بــا دســتور اعضــاء هيــات مديــره ،پرداخــت مبلــغ 
ــوار  ــه س ــرارداد4 دوچرخ ــرای ق ــان ب ــون توم 33 میلی
ــودی  ــاب محم ــت جن ــل وق ــت مدیرعام ــق درخواس طب
نیــا و پرداخــت قــرارداد ورزشــکاران آن باشــگاه در 
ســال 97 بــه ارزش 100 میلیــون تومــان بــه درخواســت 
آقــای مســعودزاده مدیرعامــل وقــت باشــگاه بخشــی از 

ــت. ــگاه اس ــب از باش ــات اینجان مطالب
ــا  ــيد آي ــد پرس ــاي اســالمي باي ــه صحبته ــه ب ــا توج ب
ــان و المپيــك  ــه ورزشــي آنهــم در ســطح جه يــك نخب
ــب  ــي تخري ــي اخالق ــكل ب ــن ش ــا اي ــتي ب ــي بايس م

ــردد.!! گ

با ثبت رکوردي بي سابقه براي جودوي استان رقم خورد؛

دعوت ١١ جودوکار کرماني به اردوي تیمهاي ملي نوجوانان و جوانان 

حسین اسالمی رئیس هیات دوچرخه سواری استان کرمان:

هیچ گونه قراردادی با باشگاه مس کرمان ندارم 


