ﺧﺎﻧﻪ رزﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮش
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ رﺳﺎﻧﯿﺪ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﺮدم ،ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ رزﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ و ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ
ﮔﺮﻣﺪره و ﻣﺴﺌﻮل ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎی رزﻣﯽ ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ وﮐﯿﺎﻧﻮش رﺣﯿﻤﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻣﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره ،ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﻣﯽ درﺧﺸﺪ ﯾﮏ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺮای ﻧﻬﺎل
ﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻪ رزﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺪ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ در رﺷﺘﻪ ﮐﯿﮏ
ﺑﻮﮐﺴﯿﻨﮓ  ،ﺑﻮﮐﺲ و ﻣﻮی ﺗﺎی ﮐﻪ ﯾﮏ ورزش اﻟﻤﭙﯿﮑﯽ در دوره ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ  ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ
دارد .
ﺧﺎﻧﻪ رزﻣﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮون ﻣﺮزی ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻫﺎم ﯾﻮﺳﻔﯽ  ،ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺮه داﻏﯽ ﺳﻬﯿﻞ اﺳﮑﻨﺪری
ارﺷﯿﺎ ﻣﺤﻤﻮد وﻧﺪ را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻮان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره واﯾﺮان ﻋﺰﯾﺰ داده اﺳﺖ .
در ﺳﺎﯾﻪ ورزش رزﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ورزﺷﮑﺎران ﻣﯽ ﺷﻮد
:
-1ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ  -2ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﯿﮓ رزﻣﯽ  -3ﺣﻘﻮق داور و ﮐﺎدر ﺑﺮﮔﺰاریﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  -4ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺒﻮدن ﻧﻘﺶ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ در ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رزﻣﯽ-5ﻋﺪم ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻟﯿﮓ رزﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺶ
ﻣﺎه دوم ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد .
رﺋﯿﺲ و ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای ﮔﺮﻣﺪره ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﻫﻤﮑﺎری ﻻزم ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺖ رزﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره دادﻧﺪ .
رﺿﺎ ﺳﻠﮕﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻟﯿﮓ رزﻣﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪن ﮐﻪ ﯾﮏ ﻟﯿﮓ
ﭘﻮﯾﺎ و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺳﺎزی اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص راﯾﺰﻧﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد  .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻫﯿﺌﺘﻬﺎی رزﻣﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ و ﺛﻤﺮ
ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
داود ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن ﻣﻬﺮ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﻣﺪره ﻧﯿﺰ در اداﻣﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺰود  :ﺗﺸﮑﯿﻞ
اوﻟﯿﺎی ورزﺷﮑﺎران ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮﺛﺮ وﮐﺎرآﻣﺪ ،در روﻧﺪ

ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﺖ.
ﻫﻨﺮﻫﺎی رزﻣﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ  ،ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﻣﺸﺖ زدن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ورزش ﮐﺎران در
ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی رزﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮐﯿﺎن ﻣﺤﻤﻮدی

