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فواید ورزش در ماه رمضان؛
 بهترین زمان براى ورزش در ماه 
رمضان براى الغرى چه موقع است؟

 خانه » زندگى رژیمــى » ورزش و زیبایى » فواید ورزش در ماه رمضان؛ 
بهترین زمان براى ورزش در ماه رمضان براى الغرى چه موقع است؟ 

تعــداد بازدیــد :32841 ورزش در مــاه رمضــان زمانــى کــه روزه 
هســتید بدنتان کم آب مى شــود. اما باز هم در حالت روزه بدنتان کمتر از 
زمانى که ورزش مى کنید آب خود را از دســت مى دهــد و یا دچار کم آبى 
مى شــود. ســوخت اصلى بدن شــما براى انجام فعالیت هاى ضرورى در 
زمان روزه دارى، چربى اســت؛ پس نیازى نیســت نگــران ورزش در ماه 
رمضان باشید. ورزش در ماه رمضان براى الغرى ضررى به شما نمى رساند 
فقط کافیست بهترین زمان براى ورزش کردن در ماه رمضان را بدانید. فواید 
ورزش در ماه رمضان نیز زیاد است که در این مقاله درباره آن صحبت خواهیم 

کرد. 
ورزش در ماه رمضان براى الغرى بسیار تاثیرگذار است و با برنامه ریزى 
صحیح ورزشى و غذایى مى توانید به آسانى در ماه رمضان وزن کم کنید. فهرست 
مطالب (کلیک کنید) فواید ورزش در ماه رمضان بسیارى از محققان تایید 
کرده اند که هیچ شواهدى نشان نداده که روزه دارى به بدن ضررى مى رساند. 
به شــرط آنکه از زمان افطار تا ســحر به اندازه کافى آب بنوشید. تحقیقات 
دیگر نیز فواید روزه دارى را براى قلب و عروق نشان داده اند. ادعا مى شود که 
روزه دارى باعث ابتال به سندروم روده تحریک پذیر خواهد شد، اما این حرف 
اصال درست نیســت. اگر در زمان افطار پرخورى نکنید وغذاهاى کمترى 
بخورید، دچار هیچ گونه مشکل نمى شوید. هدف اصلى شما در ماه رمضان 
باال بردن متابولیسم بدن است. براى انجام این کار باید تا جایى که مى توانید 

عضله سازى کنید. 
هرچه بافت ماهیچه اى و عضالنى بیشــترى داشته باشید، متابولیسم 
بدنتان باالتر مى رود و باعث مى شــود حتى در حالت استراحت نیز کالرى 
بسوزانید. پس مى توانیم بگوییم ”ورزش“ نه تنها با ”روزه“ منافاتى ندارد بلکه 
اگر به صورت صحیح و اصولى انجام شود، سبب عضله سازى، کالرى سوزى 

و الغرى مى شود.
 از دیگر فواید ورزش در ماه رمضان مى توان موارد زیر را نام برد: استقامت 
فکــرى و صبر افراد را تقویت مى کند؛ از تجمع چربى در بدن جلوگیرى مى 
کند؛ عمل سوخت و ساز را تسهیل مى نماید. یعنى ورزشکارانى که روزه مى 
گیرند کمتر دچار مشکالت گوارشى و دیابت مى شوند. بهترین زمان براى 
ورزش در ماه رمضان چه موقع است؟ بهترین زمان براى ورزش در ماه مبارك 
رمضان زمانى نیست که روزه هستید! این کار مى تواند منجر به عضله سازى 
بیش از اندازه شود و و هورمون کاتابولیک کورتیزول را به میزان قابل توجهى 
باال ببرد. ورزش در وضعیت کم آبــى، قدرت بدن را به میزان زیادى کاهش 
مى دهد. تحقیقات نشان داده که تنها کمبود 3 درصد آب در عضله ها باعث 
کاهش 12 درصدى قدرت بدن مى شود. ورزش کردن در ساعات روزه دارى 
بیشتر براى بدنتان ضرر دارد تا منفعت. بهترین زمان براى ورزش کردن بعد 
از افطار اســت. بعد از افطار کمى استراحت کنید، به نماز و عبادت برسید و 
بعد از آن ورزش را شروع کنید. در این زمان مطمئنا شما به میزان کافى آب 
و غذا خورده اید و انرژى کافى دارید. همچنین مى توانید تمام مواد خوراکى 
ضــرورى قبل از ورزش را بخورید. اگر فکر مى کنید بعد از افطار دیر اســت؛ 
بهترین زمان براى ورزش در ماه رمضان یک ساعت مانده به افطار است. در 
این زمان مى توانید به مدت کوتاه، اما با شدت باال ورزش کنید. مثال سه دقیقه 
تمرینات شدید داشته باشید. بهترین زمان براى انجام ورزش هاى هوازى نیز 

براى سوزاندن چربى ها قبل از سحر است.
 اگر مى توانید زودتر از سحر از خواب بیدار شوید، بهتر است این روش را 
امتحان کنید. یک ساعت و نیم مانده به وعده سحرى از خواب بیدار شوید و 
آب و چاى سبز بنوشید. حدود نیم ساعت صبر کنید. سپس 30 تا 45 دقیقه 
تمرینات هوازى با شدت متوسط انجام دهید. مثال مى توانید پیاده روى روى 
تردمیل را امتحان کنید. اگر بیدار شدن قبل از وعده ى سحر برایتان سخت 
است ولى قصد انجام ورزش هاى هوازى را دارید، بهتر است یک افطار سبک 
بخورید و بعد از 30 تا 45 دقیقه ورزش هوازى ســبک انجام دهید. مثال دو 
ســرعتى یکى از ورزش هاى هوازى عالى براى ماه رمضان است. دو سرعت 
کمتر از ده دقیقه زمان براى گرم کردن و آماده شــدن نیاز دارد اما به میزان 
قابل توجهى چربى مى سوزاند و عضله سازى مى کند. 20 تا 30 ثانیه با نهایت 
سرعت خود بدوید و بعد براى یک دقیقه راه بروید. این چرخه را 4 تا 5 مرتبه 

تکرار کنید.
برنامــه ورزش در ماه رمضان براى الغرى بعــد از افطار 30 تا 45 دقیقه 
ورزش هوازى با شــدت متوســط انجام دهید، اگر زمــان کمترى دارید 
مى توانید به جاى ورزش هاى هوازى، سراغ دو سرعتى بروید. در روزهایى که 
ورزش هاى هوازى دارید چاى سبز، چاى اوالنگ و قهوه را فراموش نکنید. اگر 

ورزش  قدرتى انجام مى دهید، وعده افطار را سبک بخورید. 
کمى صبر کنید و بعد یک وعده دیگر مانند سینه مرغ، ماهى سالمون، 
برنج قهوه اى، سبزیجات، سیب زمینى شیرین، ساالد یا سبزیجات بخارپز 
بخورید. بعد از افطار میزان زیادى آب بنوشــید و بعد از آن به باشگاه بروید 
و یــا در خانه تمرینات قدرتى انجام دهید. بعد از ورزش یک ِشــیک مغذى 
و مقدار زیادى آب بخورید. بعد از آن 45 دقیقه اســتراحت کنید یا بخوابید. 
سپس مى توانید به کارهاى روزانه خود برسید. چگونه مشکالت احتمالى 
کم آبى حاصل از ورزش در ماه رمضان را کم کنیم؟ هرچند ورزش دوستان 
و ورزشکاران ممکن است در ماه رمضان با مشکالتى از جمله کم آبى روبه رو 

شوند، اما براى رویارویى با این مشکالت راهکارهاى زیر بسیار مفید است: 
داشــتن یک برنامه غذایى غنى براى تامین انرژى مورد نیاز؛ اســتفاده 
به موقع و به اندازه از آب؛ تغییر زمانى در برنامه هاى ورزشــى؛ نوشیدن آب 
فراوان براى افرادى که امکان تغییر برنامه ورزشى خود را ندارند؛ جلوگیرى از 
مصرف مواد غذایى که سبب از دست رفتن آب بدن مى شود؛ 4 غذاى مفید 
در ماه رمضان 1- عسل تصفیه نشده عسل خام و تصفیه شده سرشار از مواد 
شیمیایى و فالنوئیدهاست که مى تواند به بهبود سالمت بدن کمک زیادى 
کند. عسل براى باال بردن انرژى، بسیار مفید و منبع خوبى براى آنتى اکسیدان 
است. در واقع آزمایش ها نشان مى دهند که عسل تقریبا باالترین سطح آنتى 
اکســیدان را نســبت به هر ماده غذایى طبیعى دارد. روزانه یک یا دو قاشق 

غذاخورى عسل بخورید.
campaign ایـن شـرایط کرونایـى باعـث شـده همـه خونـه نشـین 
بشـــیم و فرصـت خوبیـه کـــه یـه تغییـر بـــزرگ بدیـم و بـراى 
مهمونیا و عروســیاى بعد از کرونا همه رو ســوپرایز کنیم. کافیـــه 
همیـــن االن تصمیم بگیرى که میخـواى وزنت رو کم کنى و به اون 
اندامى که همیشــه ارزوشو داشتى برسى! از همین لحظه ما کنارتیم 
تا باهم به هدفت برســیم. 2- ماهى خــوردن ماهى به صورت منظم 
تاثیرات مثبت زیادى روى سالمتى بدن ما دارد. روغن  ماهى عملکرد 
مغز را بهبود مى بخشــد، ســالمت قلب و عروق را افزایش مى دهد و 
بــراى کاهش التهابات بدن نیز مفید اســت. 3- انجیر انجیر نیز مواد 
معدنى زیادى مانند کلســیم، آهن، منیزیم و پتاسیم دارد. همینطور 
منبع عالى براى فیبر اســت و در عین حــال قند خون را باال نمى برد. 
انجیر قلیایى  است و به تنظیم Ph بدن کمک مى کند. 4- روغن زیتون 
روغن زیتون مقدار امگا 9 قابل توجهى دارد. تحقیقات نشان داده اند 
که روغن زیتون میزان کلســترول خوب خون را باال مى برد. همچنن 
خاصیت آنتى اکســیدانى دارد. روغن زیتون خام و فرآورى نشــده 
بخریــد و از آن در پخت غذاهاى خود اســتفاده و یا بعد از پختن 
غذاها آن را به غذاى خود اضافه کنید. در این مقاله از فواید ورزش 

در ماه رمضان گفتیم. 

اختصاصى سرویس ورزشى هموالیتى: همواره 
آنچه مى تواند محرك موتور پیشرفت و توسعه در هر جامعه 
اى باشد بهره گیرى از ظرفیت و پتانسیل جوانان و تفویض 
اختیار به آنان در این راستاست. آنچه دولت سیزدهم از بدو 
شــروع به کار خود بر آن تاکید و ممارست داشته، اجرایى 
نمودن این مهم به صورت ملموس بوده است. بدین سبب 
طى حکمى از ســوى وزیر ورزش و جوانان، محمد هادى 

لقمانپور جوان ســاروى به عنوان مدیــرکل امور مجلس 
وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

انتصــاب محمد هــادى لقمانپور به ایــن عنوان مهم، 
که  ســالها فعالیت وى در عرصه هاى اجتماعى ســطوح 
کشــورى مبّیــن لیاقت و شایســتگى این جــوان  دیار 
علویان بوده،  بى تردید نوید بخش رجال ســازى مجدد از 

مرکز استان است.

عالوه بر ابعاد اســتراتژیک سیاسى این انتصاب، سالها 
حضور فعــال لقمانپور در عرصه هــاى ملى،عضویت در 
شوراى مرکزى جامعه اسالمى مهندسین کشور و ارتباط 
موثر با نماینگان مجلس شــوراى اســالمى مى تواند در 
برقرارى تعامالت در جهت رفع موانع قانونى پیشــرفت و 

شتاب توسعه ى ورزش کشور بسیار موثر باشد.
گویا با تغییرات میانگین ســنى و چهره هاى مدیریتى 

در کشــور مى توان امیدوار به ایجاد انگیزه هاى مضاعف 
توسعه اى و شتاب اقدامات مختلف اقتصادى و اجتماعى و 
فرهنگى تا رسیدن به توسعه ى پایدار بود .الزم به ذکر است 
محمد هادى لقمانپور اهل شهرستان سارى بوده که با طى 
کردن پله هاى ترقى در سالیان متمادى در پایتخت حضور 
داشــته و به عنوان جوانى شایسته و توانمند در حوزه هاى 

اجتماعى فعال بوده است.

با شایسته گزینى وزیر ورزش؛

سکان  مدیر کلى امور مجلس
 وزارت ورزش و جوانان در دستان 

جوان خوشنام ساروى
اى  جامعه  هر  در  توسعه  و  پیشرفت  موتور  محرك  تواند  مى  آنچه  همواره 
باشد بهره گیرى از ظرفیت و پتانسیل جوانان و تفویض اختیار به آنان در 
این راستاست. آنچه دولت سیزدهم از بدو شروع به کار خود بر آن تاکید و 
ممارست داشته، اجرایى نمودن این مهم به صورت ملموس بوده است. بدین 
سبب طى حکمى از سوى وزیر ورزش و جوانان، محمد هادى لقمانپور جوان 
ساروى به عنوان مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش و جوانان منصوب شد...

فینال رقابت هاى جــام حذفى فوتبال ایــران با قهرمانى 
نساجى مازندران به پایان رسید.

 فینال رقابت هاى جام حذفى فوتبال ایران در حالى برگزار 
شد که نساجى مازندران در حضور 40 هزار هوادار عاشق خود 
موفق شــد با برترى یک بر صفر برابر آلومینیوم اراك، عنوان 

قهرمانى این رقابت ها را به نام خود ثبت کند.
ترکیب نساجى برابر آلومینیوم 

علیرضا حقیقى، ســعید غالمعلى بیگى، حامد شــیرى، 
شــاهین طاهرخانى، ایوب کالنترى، مهرداد عبدى، مسعود 
عبدالکریم اسالمىشــجاعى، حســن نجفى، مرتضى منصــورى، رضا جعفرى، 

ترکیب آلومینیوم برابر نساجى
حســین پورحمیدى، وحید محمدزاده، رامتین سلیمان 
زاده، مصطفــى احمدى، محمد علینــژاد، علیرضا نقى زاده، 
پوریا آریاکیا، محمدرضا آزادى، میالد فخرالدینى، اســماعیل 

شریفات، محمود قائدرحمتى
در نیمه نخست این دیدار اراکى ها توپ و میدان را در اختیار 

داشتند و چندین موقعیت خوب گلزنى را نیز از دست دادند.
نماینــده اراك در چندین صحنه تــوپ را به تیرك دروازه 
نساجى کوباند و علیرضا حقیقى هم با درخشش نگذاشت اراك 

در نیمه نخست به گل برسد.
حمالت زهردار محمدرضا آزادى هم چاره ساز نشد تا نیمه 

نخست بدون گل به پایان برسد.

اما در نیمه دوم نســاجى متحول شــده اى را شاهد بودیم. 
درخشــش حســن نجفــى و حردانــى در خطــوط کنارى 
موقعیت هاى زیادى را براى نساجى خلق کرد تا اینکه نساجى 
موفق شــد روى یک ارســال از جناحین توسط عبدى به گل 

برسد تا با یک گل از حریف سخت کوش خود پیش بیفتد.
بعد از گل نساجى، هواداران این تیم بى امان نساجى را مورد 
حمایت قرار دادند و در آن سو هواداران اراك که با شور و هیجان 

خاصى بازى را دنبال مى کردند در سکوت مطلق قرار گرفتند.
نســاجى در ادامه باز هم صاحب موقعیت شــد اما موفق به 
گلزنى بیشتر نشد و تالش اراك هم براى جبران گل خورده بى 

اثر بود تا نساجى قهرمان ایران شود.
این براى اولین بار اســت کــه تیمى از مازنــدران عنوان 

قهرمانى رقابتى در لیگ ایران را کسب مى کند.

 آلومینیوم حریف ببرها نشد

 نساجى بر بام فوتبال ایران
 قهرمان جام حذفى شد

ی وال ی ھ صا یا وال ی ھ صا ا

دیدار تیم هاى ملوان بندرانزلى و مس کرمان از دیدار هفته 
بیست و ششم لیگ در ورزشگاه شهید باهنر کرمان با نتیجه 

بدون گل خاتمه یافت. 
این دیدار که مورد اســتقبال فراوان هواداران کرمانى قرار 
گرفتــه بود و به دلیل همزمانى با مــاه مبارك رمضان پس از 
اذان مغرب برگزار شــد. بیش از صد تماشاگر هم از بندرانزلى 
ســختى فاصلــه رفت و برگشــت 2500 کیلومتــرى را به 
جان خریدند و خود را با اتوبوس به شــهر کرمان رســاندند تا 
بازى تیم محبوب شــان را از نزدیک تماشا کنند. مازیار زارع 
ســرمربى ملوان بندرانزلى در این دیدار رضا حیدرى، سعید 
کریمى، عظیم گوك، محمدپور محمد، پدرام قاضى پور، میالد 
شــعبانلو، صادق بارانى، آرمین انبســاطى، ارسالن تفضلى، 
مهدى مومنى و حمید کاظمى را در ترکیب تیمش قرار داده 
بود. فرزاد حسین خانى سرمربى مس کرمان هم در این دیدار، 
آرمان شــهداد نژاد، جالل عبدى، على خلیلى، عیسى پرنور، 
میالد خدایى، مهرداد آوخ، میالدپور صف شکن، میثم آقایى، 
عــارف زینالى، میالد صارمى و احمد نصیــرى را در ترکیب 

تیمش قرار داده بود. 
این دیدار که تحت تاثیر حساســیت باال و شرایط جدول 
بود با احتیاط دو تیم آغاز شــد و هر یک از دو تیم بدون خطر 

کــردن و آب و آتش زدن حمالت نیمه جانــى را روى دروازه 
یکدیگر ایجــاد مى کردند که هیچ کدام منجر به خطر جدى 
روى دروازه ها نشد. اما ملوان در نیمه اول یک سرو گردن از تیم 
کرمان باالتر بود و بازى مالکانه اى را ارائه داد تا نمایشى در حد و 

اندازه هاى تیم صدر جدول به نمایش گذاشته باشد. 
با تمام تفاســیر هیچ کدام از دو تیم نتوانســتند توپى از 
روى دروازه رقیب عبور دهند و با نتیجه بدون گل مساوى به 
رختکن رفتند. نیمه دوم این دیدار هم تفاوت خاصى با نیمه 
اول نداشــت و دو تیم با تمام توان روى دروازه یکدیگر یورش 
نمى بردند و فقط به چند تعویض در تیم شان انجام دادند تا توان 

تیمى خودشان را افزایش دهند. 
ســرمربى ملوان در دقیقه 60 محمــد پورمحمد از زمین 
خارج و پوریا غالمى وارد زمین بازى کرد. مازیار زارع در دقیقه 
78 با یک تعویــض براى ملوان حمید کاظمى از زمین خارج 
کرو و امیرحســین یحیــى زاده را وارد زمین بازى کرد و پس 
از آن ارســالن تفضلى از زمین خارج و سجاد بازگیر وارد بازى 
کرد. تعویض هاى پر تعداد این بازى از موقعیت هاى جدى این 
دیدار بیشــتر بود و در دقیقه 85 هم محمد رستمى به جاى 
میالد شعبانلو و حسین کامیاب جایگزین آرمین انبساطى شد 

تا مازیار زارع تمام تعویض هاى خود را انجام داده باشد. 

یک امتیاز سوغات سفر 2500 کیلومترى براى ملوان

رئیس هیات کشــتى بهشــهر گفت: تاکنون 4 کشــور 
خارجى براى حضور در هفدهمین دوره مســابقات کشتى 

شهید هاشمى نژاد اعالم آمادگى کردند.
 هوشــنگ جعفرى رئیس هیات کشــتى بهشــهر، در 
خصوص آخرین وضعیت هفدهمین دوره مسابقات کشتى 
شــهید هاشــمى نژاد، اظهار کرد: دعوت نامه فدراســیون 
براى 6 کشور ارسال شــده و تاکنون گرجستان، ارمنستان، 
آذربایجان و جمهورى داغستان براى حضور در این مسابقات 

آمادگى خود را اعالم کردند و کارهاى مقدماتى براى پذیرش 
آن ها در حال انجام است.

وى افــزود: همچنیــن آمریکا و ترکیه نیز در فهرســت 
کشــورهاى دعوت شــده به این مســابقات قرار دارند که 
امیدواریم با حضور این کشورها سطح فنى و کیفى مسابقات 

بهتر از دوره هاى گذشته شود.
رئیس هیات کشتى بهشــهر افزود: یکى از اقدامات موثر 
براى افزایش کیفیت این مسابقات، دعوت فدراسیون از 10

نفر برتر هر وزن بود که باعث مى شــود رقابت در اوزان به حد 
اعالى خود رســیده و جدال براى کسب دوبنده تیم ملى به 

مصاف تماشایى کشتى گیران منجر شود.
جعفرى ادامه داد: در دوره هاى گذشته کشتى گیران در 
قالب استان ها در مسابقات حاضر مى شدند که باعث مى شد 
در برخى اوزان رقابت پایین تر از حد اســتاندارد باشد که با 
حذف دعوت اســتان ها و برگزارى با فرم جدید، این مشکل 
برطرف خواهد شــد.وى اظهار امیــدوارى کرد که با حضور 
کادر فنى تیم ملى جوانان، سطح کیفى و فنى این مسابقات 
بهتر از دوره هاى گذشته باشــد.هفدهمین دوره مسابقات 
کشتى شهید هاشــمى نژاد 15 و 16 اردیبهشت در بهشهر 

برگزار مى شود.

 اعالم آمادگى 4 کشور براى حضور 
در هفدهمین دوره مسابقات کشتى شهید هاشمى نژاد

«مصطفى کارخانه» ســرمربى اســبق تیم ملى 
والیبال ایران با توجه به اینکه والیبال ایران جهانى 
شــده اســت، گفت: مربیان والیبال باید اندیشه و 
برنامه هاى خــود را بــراى افتخارآفرینى در دنیا 

جهانى کنند.
رئیس هیات والیبال استان گلستان عصر امروز در سیمنار 
دانش آفزایى مربیان والیبال در آزادشهر گفت: سیمنار دانش 
آفزایى مربیان والیبال اســتان گلســتان به میزبانى «بنیاد 
اوســتا» شهرستان آزادشهر در ســالن اجتماعات دانشگاه 
آزاد برگزار شد.عیســى ســنگدوینى با بیــان هدف  اینکه 
سیاســت هاى مجموعه هیات والیبال استان و فدراسیون 
دانش آفزایى مربیان والیبال اســت، اظهار کرد: این سینمار 
با حضور 80 مربى از سطح استان  با حضور مربى ملى کشور 

«مصطفى کارخانه» انجام شد.

 سرمربى ســابق تیم ملى والیبال ایران با توجه به اینکه 
والیبال ایران جهانى شــده است، گفت: مربیان والیبال باید 
اندیشــه و برنامه هاى خود را بــراى افتخارآفرینى در دنیا 

جهانى کنند.
کارخانه ادامه داد: بیش از 40 ســال مشغول فعالیت در  
ورزش والیبال هستم و عقیده دارم باید مربیان ما دانش روز 
دنیا را به همراه داشته باشــند تا در سطح دنیا جز تیم هاى 

برتر دنیا باشیم.
مصطفى کارخانه در پایان سیمنار دانش آفزایى مربیان 
والیبال در آزادشهر برگزار شد افزود: استان گلستان یکى از 

قوى ترین قطب هاى والیبال خیز کشور بوده است.
رشــته والیبال پس از اســبدوانى ورزش مــورد عالقه 
گلســتانى ها اســت و از زمان گذشــته برگزارى مسابقات 
والیبال از برنامه هاى ثابت جشــن هاى محلى، روســتایى 

و عروســى ها اقــوام محتلــف خصوصــا ترکمن صحــرا 
بوده است.

والیبالیســت هاى مطرح  زیادى از اســتان گلستان به 
عضویت تیم ملــى در آمده اند که باعــث افتخارآفرینى در 
مسابقات ملى و بین المللى شــده اند، چهره هاى ماندگارى 
همچون «فرهــاد قائمى» و اخیرا «صابــر کاظمى» از این 
سرزمین بر ســکوهاى قهرمانى و رقابت هاى معتبر جهانى 

پرچم ایران اسالمى را به اهتزاز در آوردند.
«ابراهیم» و «عثمان سن ســبیلى»، «میکاییل یلمه»، 
«ادریس دانشفر»، «عبدالرحمان رئوفى»، «عظیم جزیده»، 
«حاج خوشــگلدى»، «غیــاث الدین صحنه»، «شــعبان 
چهارنایــى و «پرویز فرخى» نمونه اى از والیبالیســت هاى 
نامدار اســتان گلســتان در عرصه ملــى و بین المللى در 

سال هاى اخیر بوده  است.

 کارخانه در آزادشهر: اندیشه مربیان والیبال کشور براى افتخارآفرینى باید جهانى باشد


