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ویژه نامه قهرمانی ...

پیام تقدیر مدیرعامل باشگاه مس کرمان به 
ورزشکاران پرافتخار تیراندازی و دوچرخه 

سواری؛

به احترامتان از جای 
خود برمی خیزیم

 ..................................................................................
یاسر ساالری سرمربی تیم تیراندازی با کمان 

بانوان مس کرمان؛

با برنامه ریزی و حمایت 
های همه جانبه
 قهرمان شدیم

 ..................................................................................
احمد نحعی سرمربی تیم فوتبال مس کرمان؛ 

همدلی در تمامی اعضای 
تیم های  باشگاه موج 

می زند/ افتخار می کنم 
بانوان مس قهرمان لیگ 

برتر شدند 

سر تیتر

ویژه نامه قهرمانی

به زودی

به احترام قهرمانان جهان
تیم تیراندازی باکمان بانوان مس کرمان قهرمان لیگ برتر کشور شد؛

 
سمیه عباسپور قهرمان 

ملی پوش تیم مس کرمان؛ 

خدا را شکر می کنم که 
به قولمان عمل کردیم 

 ..................................................................................
فرشته قربانی قهرمان 

ملی پوش تیم مس کرمان؛ 

مس کرمان الیق این 
قهرمانی هاست

سر تیتر



نونهاالن  تیم  برای  شود  می  تنگ  دلمان  حسابی 
مس کرمان که بازی زیبا و جذابشان سبب شد که 
تماشاگرانشان فقط پدران و مادران بازیکنان نباشند.

هوادارانی باشند که برای موفقیت این تیم تشویق 
کردند و حسابی کیف کردند از تاکتیک پذیری باالی 

این تیم دوست داشتنی.
حال چقدر جذاب خواهد بود پای صحبت کسی 

بنشینیم که این تاکتیک ها را فرا داده است.
گفتگوی جذاب با سرمربی خوشتیپ نونهاالن مس 

را از دست ندهید.
نتایج  براي  تبریك  کهندل  اقاي  جناب   *  
درخشان نونهاالن ابتدا از شکل گیري و روند 

اماده سازي تیم بفرمایید؟
امسال در شروع فصل با دو مشکل بزرگ یکی عدم 
موضوع  شاید  و  تیم  سازی  آماده  برای  الزم  زمان 
مهمتر این بود که 90 درصد بازیکنان سال گذشته 
تیم نونهاالن بدلیل شرایط سنی جدید فدراسیون در 
این فصل نمیتوانستند برای ما بازی کنند و مجبور 
با مدارس فوتبال و شهرستانهای  با رایزنی  شدیم 

پیام تقدیر مدیرعامل 
باشگاه صنعت 
مس کرمان به 

افتخارآفرینان تیم 
تیراندازی بانوان و تیم 

به احترامتان از جای خود دوچرخه سواری؛

برمی خیزیم... تیم های  موفقیت  پی  در 
و  کرمان  مس  دختران  کمان  با  تیراندازی 
دوچرخه سواران این باشگاه در رقابت های لیگ 
برتر این فصل رشته های خود و کسب عناوین 
مس  باشگاه  مدیرعامل  سومی،  و  قهرمانی 
تبریک  را  آنان  موفقیت های  پیامی  در  کرمان 

است: گفت. آمده  مسعودزاده  سیدامجد  پیام  در 
خداوند متعال را شاکریم، توفیق خدمت گزاری 
به ورزشکارانی را نصیب مان کرده که به حق در 
از  کشورشان  و  استان  برای  افتخارآفرینی  راه 

هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
ورزشکارانی بی ادعا، که با تمام نامالیمات پیش 
ایجاد  از  دور  به  را  خود  سخت  تمرینات  رو، 

حاشیه پیگیری می کنند.
بی شک حمایت ما جواب گوی همت واالی شما 
قهرمانان نیست، اما تمام تالشمان همراهی تان 

در مسیر دشوار پیش روست.
کمانداران عزیز، که تیرها را به هدف نشاندید 
شدید،  طالیی  برتر،  لیگ  رقابت های  در  و 
با شرایط سخت تمرینی،  رکاب زنان عزیز، که 
برای  را  برتر  لیگ  برنز  نشان خوشرنگ  بازهم 
از  احترامتان  به  آوردید،  ارمغان  به  استانتان 
تبریک  صمیمانه  و  برمی خیزیم  خود  جای 

میگوییم.

قدردانی

سمیه عباسپور قهرمان ملی 

پوش تیم مس کرمان ؛ خدا را شکر میکنم به
 قولمان عمل کردیم

ملی  تیم  تمرینات  در  حضور  وجود  با   *
ولی بسیار سپاسگذارم وقت خودتان را در 
اختیار ما گذاشتید. ابتدا کمی از خودتان 

بگویید.
بسیار ممنونم از شما. من فرشته قربانی هستم. 
تیم ملی  نیم است عضو  و  به دو سال  نزدیک 
اغاز  را  تیراندازی  نیم هم  و  هستم و سه سال 
تیم  عضو  که  هستم  خوشحال  بسیار  کردم. 
و  ها  حمایت  از  و  هستم  کرمان  مس  بزرگ 

محبت شما بسیار سپاسگذارم.
و  آمدید  تیراندازی  سمت  به  شد  چه   *
کال فکر میکنید جایگاه تیراندازی بانوان 

ایران در جهان کجاست؟ 
من خیلی اتفاقی با این رشته آشنا شدم. وقتی 
باهاش  آشنایتی  هیچ  شدم  رشته  این  وارد 
شدت  به  کردم  شروع  وقتی  ولی  نداشتم. 
به  که  نکشید  طول  خیلی  و  شدم  عالقمند 
صورت حرفه ایی به تمرین کردن این رشته 
پرداختم. یک سری کم لطفی هایی است ولی 
بچه  خیلی  چون  کمان  با  تیراندازی  کل  در 
ها عالقه دارند، بچه ها با نتایج درخشانی که 
بدست می آورند روزنه امیدی برایشان ایجاد 
های  جایگاه  در  هم  اکنون  هم  ما  شود.  می 
رنگینگ های  االن در  باالیی رسیدیم.  بسیار 
جهانی ما رنگینگ بسیار خوبی داریم. اگر به 
بانوان نگاه بیشتر و عمیق تری شود انگیزه ایی 

برای بهتر شدن و محکم شدن می شود.

و  هستید  کرمان  مس  در  ساله  چند   *
جهان  در  قهرمانی  عناوین  از  هم  کمی 

برای ما بگویید. 
من در همین لیگ با مس کرمان آشنا شدم

و برای مس تیر زدم و بسیار خوشحال هستم 
که با بچه های کرمانی بودم و بسیار تیم خوبی 
داشتیم. شادی ها غم ها را با هم پیش بردیم 
خواستیم  می  که  ایی  نتیجه  شکر  را  خدا  و 

بدست آوردیم.
اگر از مدال هایی که گرفتم برای شما بگویم از 
اولین مدالی                       که گرفتم جایزه 
بزرگ ترکیه                      بود، یک مدال 
میکس.  طالی  مدال  یک  و  انفرادی  طالی 

ل  ا بعدی نزدیک سه ماه مد
پیش در مسابقات چین 

برنز تایپه کاپ آسیا بود  و  انفرادی  نقره  که 
کسب  را  کردیم. بعدی یونیورسیال تیمی 

بود  که توانستیم هفتم جهان در دانشجویان 
پنجم  و  جهان در تیمی شویم.میکس 

هم مربی بودید و هم سرپرست و این نشان 
از توانایی باالی شماست که جای تقدیر دارد. 
از تیم مس کرمان برای ما بگویید و اینکه چه 

تیم های دیگری حضور داشتند. 
نظر لطف شماست. تیم ما متشکل از پنج ورزشکار 
از  نفر  یک  کرمان  شهر  از  انها  از  دونفر  که  بود 
تهران و دو نفر از زنجان بودند.ما در این مسابقات 
توانستیم اکثر تیم ها را با امتیاز باال شکست بدهیم 
و تنها در هفته اول مسابقات با بد شانسی روبرو 
شدیم و چند امتیاز از دست دادیم وگرنه ما توانایی 

قهرمانی در هفته قبل اخر را داشتیم .
هفت تیم شرکت کرده بودند: تیم های پتروکیمیا 
یزد  اصفهان،هیئت  اهن  تهران،ذوب  از  گرد 
،شهرداری بندر عباس،بیمه ما،هیئت اصفهان  و 

مس کرمان.
* تفاوت های مربی و سرپرست را در چه می 
بینید و واقعا کدامیك کار سخت تری دارند؟
خب نمی شود گفت کدام یک سخت تر هست.

باالخره هرکدوم از اینها سختی های خودش را 
تیم  تدارکات  دنبال  باید  بیشتر  سرپرست  دارد. 
باشد و مربی باید بیشتر حواسش به بازیکنان تیم.

را  قبل  سال  با  امسال  لیگ  های  تفاوت   *
در چه می بینید؟ شما به عنوان مربی تیم 
قهرمان لیگ برتر کشور، سطح مسابقات را 

چگونه دیدید؟ 
برنامه ریزی مسابقات امسال باالتر بود. از سوی 
دیگر تعداد تیم های شرکت کننده نیز بیشتر بود 
و سطح مسابقات هم باالتر بود و رقابت تیم های 

باالی جدول خیلی نزدیک بود.
* سال قبل باشگاه مس کرمان برای اولین بار 
از تیم بانوان حمایت کرد و در اولین سال مقام 
نیز مقام  نمود. در سال دوم  را کسب  سوم 
اول لیگ را از آن خود کرد. فکر می کنید 
پیشرفت  به  میتواند  چقدر  ها  حمایت  این 

بازیکنان کمك کند؟ 
در اینجا جا دارد از حمایت های باشگاه مس کرمان 
خصوصا اقای مسعودزاده مدیر عامل محترم باشگاه 
کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم که با حمایت 

هایشان ما توانستیم بهترین نتیجه را بگیریم.

مصاحبه
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و  باشید  سالمت  منان  ایزد  سایه  در  انشااهلل 
توفیقاتتان روزافزون باد.

سیدامجد مسعودزاده
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس 

کرمان 

احمد نخعی سرمربی تیم 
فوتبال مس کرمان:

افتخار میکنم بانوان مس 
قهرمان لیگ برتر شدند...

زمانی که خبر قهرمانی تیم تیراندازی با کمان بانوان 
دوچرخه سواری  تیم  مقام سومی  و  کرمان  مس 
اقایان مس کرمان با هم منتشر شد همگان بر این 
اذعان داشتند باشگاه مس کرمان دیگر تنها فوتبال 
نیست و ورزشکاران غیور و افتخارآفرین مس اکنون 
در تمامی رشته های ورزشی کلکسیون باشگاه را 
درخشان تر می کنند و این نشان می دهد مس 
کرمان یک باشگاه کامل است و بر طبق اصول برنامه 
ریزی شده خود پیش می رود نه بر اساس منافع 

برخی افراد!
تیم شایسته مس کرمان در تیراندازی با کمان زیر 
نظر سرمربی سرپرست خود یاسر ساالری و با نفرات 
بزرگی چون سمیه عباسپور، فرشته قربانی، پریسا 
براتچی،، سوگند حداد، مژده اسدی به مصاف رقیبان 

خود رفت.
بانوی کرمانی در دومین سال حضور  مسی های 
خود در لیگ برتر توانستند با شایستگی و اقتدار 
در صدر جدول قرار گیرند و عنوان قهرمانی را از 

آن خود کنند.
نشریه الله های نارنجی نیز بر خود واجب دانست 
در حمایت  کمال  و  تمام  که  همانند طول فصل 
این تیم شایسته قدم برداشت اکنون ویژه نامه این 
قهرمانی را تقدیم شما عزیزان کند که قطعا خواندن 

آن خالی از لطف نخواهد بود.
یاسر ساالری به عنوان سرمربی سرپرست دوست 
داشتنی این تیم که زحمات بسیار زیادی کشید به 
همراه همسر وی و قهرمان جهان یکی از افتخارات 
ورزش کشور و استان سمیه عباسپور و همچنین  

عضو دیگر تیم مس کرمان که از اعضای تیم ملی

باتوان کشور در رشته  افتخارات ورزش  از  و یکی 
تیراندازی است فرشته قربانی، مهمان گفتگوی ویژه 

ما بودند که از این سه بزرگوار بسیار سپاسگذاریم.
همچنین احمداقای نخعی که نشان دادند معرفت و 

اخالق در باشگاه مس حرف اول را می زند.

بانوان  کمان  با  تیرانداری  تیم  قهرمانی  پی  در 
مس کرمان؛ سرمربی تیم فوتبال مس در پیامی 
که نشان از همدلی و اتحاد بیش از پیش در بین 
تمامی عاشقان نارنجی های کویر است، این قهرمانی 
ارزشمند را به هواداران باشگاه، مردم شریف کرمان و 

اعضای تیم بانوان تبریک گفت.
احمد نخعی در این پیام نوشت:

اعضای تیم تیراندازی با کمان بانوان مس کرمان 
قهرمانی با اقتدار شما نشان داد بانوان ورزشکار مس 
افتخارآفرینی  و  ها هستند  بهترین  همیشه الیق 
هایشان نشان از بزرگی آنان است. حضور قهرمانان 
بزرگی چون خانم عباسپور در این تیم نشان می دهد 
باشگاه مس کرمان راه خود را کامال درست پیموده و 
حمایت ارزشمند مسئولین مس کرمان از این تیم 
ورزش بانوان را نیز همانند اقایان با پیشرفت بیشتری  
مواجه ساخته است. صمیمانه ترین تبریکات من و 

تیم فوتبال مس کرمان را پذیرا باشید.

مصاحبه

یاسر ساالری سرمربی تیم تیراندازی 

با کمان بانوان مس کرمان ؛

با برنامه ریزی و حمایت های 

همه جانبه قهرمان شدیم

مصاحبه

فرشته قربانی قهرمان ملی پوش تیم مس کرمان:

مس کرمان الیق این 
قهرمانی هاست

که  ساالری  اقای  شما  از  ممنون  بسیار   *
وقتتان در اختیار ما گذاشتید در ابتدا تبریك 
میگیم قهرمانی ارزشمند تیم مس کرمان در 
لیگ برتر کشور که سومین جام در این فصل 
از رقابت ها برای تیم های باشگاه مس کرمان 

بود ولی از همه خوشرنگ تر بود.
 ابتدا از این مسابقات برای ما بگویید. شما به 
عنوان مربی و سرپرست تیم حضور داشتید 
و نقش بسیار پررنگی در این قهرمانی ایفا 

کردید. 
با سالم خدمت شما و طرفداران باشگاه مس کرمان 
بهترین  شد.  برگزار  باالیی  سطح  در  مسابقات 
تیراندازان ایران در قالب تیم های مختلف شرکت 
کرده بودندکه با تالش بچه های تیم خداروشکر 
توانستیم بهترین نتیجه را  در این مسابقات بدست 
بیاوریم و  باعث خوشحالی هواداران مس کرمان 

شویم.
* نکته جالب این بود که بسیاری نمی توانند 
وظیفه سرپرستی خود را انجام دهند و حتی 
یك دقیقه هم در تمرینات و یا بازی ها حضور 
ندارند و یا حتی به باشگاه هم نمی آیند تا 
وظیفه خود را پیگیری کنند اما شما به خوبی

 
در  ورزشکاران  و  بازیکنان  از  حمایت  واقعا  خب 
رشد و پیشرفت هر ورزشکاری میتواند تاثیر زیادی 
داشته باشد خصوصا ورزش بانوان که در ایران زیاد 

به چشم نمی آید .
* در خصوص امکانات و حمایت های صنایع 
بفرمایید  کرمان  مس  باشگاه  و  ایران  مس 
چقدر  کرمان  مس  کنید  می  فکر  واینکه 
توانسته در ورزش استان و ایران تاثیرگذار 

باشد؟
اختیار  در  خوبی  بسیار  امکانات  مس  باشگاه 
و حمایت های خوبی  قرار می دهد  ورزشکاران 
در این رابطه انجام می شود و کامال توانسته تاثیر 

خوبی در ورزش ایران مخصوصا کرمان بگذارد.
مس  باشگاه  های  تیم  جام  سومین  این   *
کرمان است که شما کسب کردید. ایا دیگر 
تیم های باشگاه مس را پیگیری می کنید و به 
نظر شما آنان چه نتایجی کسب خواهند کرد؟
بله پیگیر هستم با برنامه ریزیهایی که از سوی 
هیئت مدیره و همچنین اقای مسعود زاده انجام 
نتایج بدست امده توسط  شده مطمئنم هرسال 

باشگاه بهتر خواهد شد.
مس  باشگاه  های  حمایت  با  شما  اینکه   *
کرمان در نظر دارید استعدادهای تیراندازی 
با کمان کرمان را شناسایی و پرورش دهید 
درست است؟ این یك اتفاق بی نظیر و بسیار 
کشور  حتی  و  استان  ورزش  در  ارزشمند 

است. در این خصوص اطالعاتی می دهید؟
در این خصوص صحبتهای بسیار خوبی با مدیر 
عامل محترم باشگاه صورت گرفته دربحث بومی 
گرایی و استعداد یابی که امیدواریم بتوانیم هرچه 
عزیز  همشهریان  برای  خوبی  خبرهای  سریعتر 
داشته باشیم که تمام کسانی که دوست دارند در 

این رشته فعالیت کنند مشکلی نداشته باشند.
* و صحبت پایانی؟

بسیار تشکر میکنم از شما که همیشه حامی ما 
بودید و سپاسگذار از همه هواداران باغیرت مس.

ابتدا تبریك میگیم  * خانم عباسپور در 
قهرمانی ارزشمند تیم مس کرمان در لیگ 

برتر کشور. از این مسابقات برای ما بگویید.
بسیار ممنونم. این قهرمانی مبارک همه عاشقان 
واقعی مس کرمان. خب این مسابقات لیگ برتر 
ی  ماده  در  سالن  از  خارج  کمان  با  تیراندازی 
کامپوند بود و تیم ها یی که شرکت کرده بود بیشتر 
از بچه های تیم ملی بودند و رقابت واقعا سخت بود.

خب تیم مس بایک بازی عقب افتاده تا هفته ی 
آخر در سوم و چهارم جدول بود که خداروشکر در 
آخرین هفته ی بازیها توانستیم با اختالف درصدر 

جدول بایستیم.

* از مسابقات این فصل بگویید و اینکه در 
گام اخر تیم مس با درخشش شما و دیگر 

تیراندازان توانست به مقام قهرمانی برسد؟
خب تیم مس بایک بازی عقب افتاده تا هفته ی 
آخر در سوم وچهارم جدول بود که خداروشکر در 
آخرین هفته ی بازیها توانستیم با اختالف درصدر 

جدول بایستیم.

* تفاوت های لیگ امسال با سال قبل را در 
چه می بینید؟ 

واال بنظرم نیاز به تجزیه ی تفاوت لیگ امسال با 
سال قبل نیست مهم قولی بود که برای قهرمانی 
تیم مس درابتدای لیگ داده بودیم که به لطف خدا 

همین نتیجه هم حاصل شد.

* سال قبل باشگاه مس کرمان برای اولین بار 
از تیم بانوان حمایت کرد و در اولین سال مقام 

سوم را کسب نمود.
 در سال دوم نیز مقام اول لیگ را از آن خود 

کرد.
 فکر میکنید این حمایت ها چقدر میتواند به 

پیشرفت بازیکنان کمك کند؟ 
قطعا تاحمایت و پشتوانه ای نباشد انگیزه برای 
با  مس  باشگاه  و  نیست  هم  قهرمانی  و  حضور 
بانوان  نگاه ویژه و حمایت بی دریغش از ورزش 
باعث کسب افتخار آفرینی ها و به اهتزاز دراوردن 
پرچم کشور درمیادین بین المللی شده و این قابل 

تحسین است.

کال  و  کرمان  مس  خصوص  در  شما  نظر   *
افتخارات  اینکه  به  توجه  با  کرمان  شهر 
بسیار زیادی برای کرمان به ارمغان آوردید.

واقعا باعث افتخار منه که عضوکوچکی ازخانواده ی 
صنعت مس هستم و با افتخار افرینی میتوانم باعث 

شادی این خانواده بشم

خود  از  قهرمانی  تکرار  دانید  می  *قطعا 
برای  شما  ایا  است.  تر  سخت  قهرمانی 
قهرمانی فصل اینده با باشگاه از االن برنامه 

ریزی خواهید کرد؟؟
قطعا همینطور هست که خداروشکر آقای مسعود 
زاده و آقای دالوری قول حمایت از این رشته دادند.

 و ما قطعا با انگیزه ی بیشتر تالش میکنیم که 
قهرمانی حاال حاالها تکرارشود.

و  زاده  مرادعلی  اقای  جناب  زحمات  از  دارد  جا 
جناب اقای دالوری و جناب اقای مسعودزاده به 
عنوان مدیران تاثیرگذار مس  تشکر ویژه داشته 
و  این حمایت ها  با  باشید  یقین داشته  و  باشم 
حضور افراد سالم و ورزشی ما روز به روز شاهد 

پیشرفت و توسعه ورزش استان خواهیم بود.

* در خصوص امکانات و حمایت های صنایع 
بفرمایید  کرمان  مس  باشگاه  و  ایران  مس 
چقدر  کرمان  مس  کنید  می  فکر  اینکه  و 
توانسته در ورزش استان و ایران تاثیرگذار 

باشد؟
ی  همه  توسط  شده  کسب  افتخارآفرینیهای 
ورزشکاران تحت حمایت مس خود گواه بر تاثیر 

زیاد این صنعت درعرصه ی ورزش است.

مس  باشگاه  های  تیم  جام  سومین  این   *
کرمان است که شما کسب کردید. 

پیگیری  را  مس  باشگاه  های  تیم  دیگر  ایا 
میکنید

 و به نظر شما آنان چه نتایجی کسب خواهند 
کرد؟

پیگیر هستم خصوصا  را  ها  تیم  اکثر  نتایج  بله 
فوتبال

تا  کنند  پیدا  حضور  برتر  درلیگ  دارم  آرزو  که 
گوشه ایی از زحمات مسولین جبران شود. از پیام 
تبریک جناب اقای نخعی سرمربی تیم فوتبال هم 
بسیار ممنونم و واقعا نشان دادند ایشان تا چه حد 
بامعرفت هستند و جای بسی خوشحالی است که 
این اتحاد بی نظیر در شاکله باشگاه مس کرمان 
ایجاد شده است حلقه گمشده ایی که سال های 
سال در باشگاه حضور نداشت و خدا را شکر می 
کنم اکنون تمام افراد حاضر در باشگاه مس کرمان 
تا بدین حد حتی برای تیم های دیگر باشگاه نیز 

دلسوز هستند و حمایت میکنند. بسیار ممنونم.
* و صحبت پایانی با هواداران باشگاه مس 
کرمان که پس از دریافت خبر قهرمانی شما 
در قالب تیم مس کرمان موج خوشحالی در 
بین آنان بسیارفراگیر شد و این افتخار بزرگ 
کلکسیون  در  همیشه  برای  باشگاه  برای 

افتخارات باشگاه ماند.
است  باکمان  تیراندازی  مهد  کرمان  واقعا  بله 
وآقای  باشگاه  ی  ویژه  حمایتهای  با  انشاهلل  که 
مسعودزاده بتوانیم این رشته را گسترش دهیم چه 
معلولین وغیرمعلولین استعدادیابی بشوند وشاهد 
قهرمانی همیشگی مس کرمان دراین رشته باشیم.

اینکه  و  بگویید  فصل  این  مسابقات  *از 
و  شما  درخشش  با  مس  تیم  اخر  گام  در 
دیگر تیراندازان توانست به مقام قهرمانی 

برسد؟
دارد.  را  خودش  سختی  مسابقات؛  همه  خب 
تیم  دارد  سعی  کند  می  شرکت  باشگاهی  هر 
قدر و خوبی برای لیگ آماده کند. خیلی رقابت 
تنگاتنگ بود خصوصا در هفته آخر همه سعی 
داشتند امتیازات را به خودشان اختصاص دهند.
ما هم تمام تالشمان را کردیم که تا جایی می 
قهرمانی  به  زیرا  ببریم  باال  را  امتیازاتمان  شود 
به آن می  ایمان داشتیم و یقین داشتیم  مان 
رسیم ولی میخواستیم با اختالف قهرمان شویم 

که خدا را شکر این اتفاق افتاد. 
آوردن  بدست  از  قهرمانی  حفظ  قطعا   *
آن سخت تر است. ایا تیم مس کرمان می 

تواند این عنوان را تکرار کند؟ 
سخت  قهرمانی  خود  از  قهرمانی  حفظ  قطعا 
تر است اما وقتی ما توانستیم با تالش بسیار 
را  تالشمان  قطعا  بیاوریم  بدست  را  مهم  این 
افزایش خواهیم داد تا حتما قهرمانی را حفظ 

کنیم.

این  بتواند  باید  و  تواند  می  کرمان  مس  بله 
ها  قهرمانی  این  قطعا  و  کند  تکرار  را  عناوین 
تکرار خواهد شد زیرا باشگاه بزرگی مثل مس 
انشاهلل  است.  ها  قهرمانی  این  الیق  کرمان 
همچنان حامی بانوان ایرانی باشند تا بتوانیم از 
این حمایت و اعتماد ها استفاده کنیم و نتیجه 

بسیار خوبی بگیریم.
مس  باشگاه  خصوص  در  شما  نظر   *
تیم  برای  باشگاه  این  تیمداری  و  کرمان 

های مختلف ؟
مس کرمان از همه نظر عالی بود . همه سعی 
آرامش  در  ما  بود که  این  بر  باشگاه  و تالش 
بود  ما  راحتی  برای  که  مراحلی  همه  باشیم. 

انجام می دادند. 
واقعا همیشه چه از نظر سفر یا از نظر اسکان 
بهترین و راحت ترین حالت برای ما بود که 

بسیار از این بزرگواران تشکر می کنم. 
تمام تالش بر این بود که ما تک تک چیزهایی 
کامال  و  شود  فراهم  برایمان  داریم  نیاز  که 
وضعیت  بهترین  در  ما  که  بود  این  بر  تالش 

باشیم.

برای همین موضوع بسیار ممنونم. ما هیچ چیز 
کم نداشتیم که همه این موارد برمی گردد به 

حمایت های ارزشمند مدیرعامل عزیز باشگاه.
برای  کرمان  مس  باشگاه  قبل  سال   *
اولین بار از تیم بانوان حمایت کرد و در 
اولین سال مقام سوم را کسب نمود . در 
سال دوم نیز مقام اول لیگ را از آن خود 

این  میکنید  فکر  ها کرد.  حمایت 
ر  به چقد فت میتواند  پیشر

ن  یکنا ز با
ن قهرمانی  چو

که  ن در شما  جها
خته  شنا

شده

هستید کمك کند؟ 
سوال بسیار خوبی پرسیدید. در تیراندازی با 
کمان حمایت ها خیلی اندک است. این باعث 
می شود انگیزه پایین بیاید هرچند از بین نمی 
بتواند همانند  با کمان  تیراندازی  اگر  اما  رود 
خیلی از رشته های ورزشی دیگر حامیان خود 
را داشته باشد شک نکنید ما هر روز بهتر و 
بهتر خواهیم درخشید. این حمایت ها به ما 
ایرانی  بانوی  یک  به  وقتی  دهد.  می  انگیزه 
ایی  انگیزه  باشید  مطمین  شود  می  داده  بها 

از  هیچکس  که  شود  می  ایجاد  آن  آن در 
حمایت پشیمان نخواهد شد.

* و صحبت پایانی؟
از شما و همه هواداران  بسیار ممنونم 

مس کرمان.
یک تشکر خیلی ویژه دارم از مدیرعامل 
حمایت  را  ما  که  کرمان  مس  باشگاه 
اعتماد  ایرانی  بانوان  ما  به  کردند. 

ممنونم  واقعا  از ایشان.کردند 


