ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن وزﻧﻪﺑﺮدار ی ﺟﻬﺎن :ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش اﻟﺒﺮز ﺑﻪ وﻋﺪه ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮد/ﻗﻮل ﭘﺮداﺧﺖ  8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻤﮏ دادﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪ

ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن وزﻧﻪﺑﺮدار ی ﺟﻬﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﻟﺒﺮز ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻠﻒ وﻋﺪه ،ﺣﺘﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ورزﺷﮑﺎر را
ﻧﯿﺰ در ﯾﻎ ﮐﺮد.
ﻣﯿﺮﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻮادی در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﮔﻼﯾﻪ از وﻋﺪهﻫﺎی ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺣﺪود  ۴۰روز ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ وزﻧﻪﺑﺮدار ی ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ وزﻧﻪﺑﺮدار ی ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﻗﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ داد ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﯾﻦ وﻋﺪهﻫﺎ
ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺑﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ورزش ﮐﺮدهام و از اﯾﻨﮑﻪ در  ۲۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪالآور ﺟﻬﺎﻧﯽ در رﺷﺘﻪ وزﻧﻪﺑﺮدار ی ﺑﺮای اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻫﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽﺑﺎﻟﻢ.
ﻧﺎﯾﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎن وزﻧﻪﺑﺮدار ی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ورزﺷﮑﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎزم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪون ﺷﮏ
اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﺎﻧﻌﻠﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﭘﯿﺶ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت وﻋﺪه داد ﺗﺎ در ﺑﺤﺚ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻦ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺒﻠﻎ ۸
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺪﮐﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ.
ﺟﻮادی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻋﺪهﻫﺎی ادارهﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ ﻣﺪال ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ
ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪالآوران ﺑﯽﻣﻬﺮ ی ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺪالآور اﻟﺒﺮز در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ وزﻧﻪﺑﺮدار ی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺋﯿﺲ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ وزﻧﻪﺑﺮدار ی اﻟﺒﺮز ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﺶ
رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :درک ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از ﻫﯿﺌﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اراده و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻨﺪه ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ دﯾﺪار ﺟﺎﻧﻌﻠﯽ رﻓﺘﻢ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ روال ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺧﻮد ﮐﺎر ی اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد.

