
 92/29/8921: تاریخ 

 21/972/د/871: شماره

 ندارد: پیوست

 جناب آقای بهتاج

 مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

 جناب آقای محمد سلطان حسینی

 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان اصفهان

 جناب آقای احمد بهروزیانفرد

 مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان بوشهر

 جناب آقای فتاحی

 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان خراسان رضوی

 جناب آقای کریمی

 مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری

 جناب آقای جوالئی

 مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان کردستان

 جناب آقای مسعود شریعتی

 کل محترم ورزش و جوانان استان یزدمدیر 

 مدیران کل محترم ورزش و جوانان استانها
 

 
 قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضانآرزوی و هداء سالم ابا 

 
به استحضار می رساند مسابقات قهرمانی کشور            91/1/27مورخ  27/972/ص/797پیرو بخشنامه شماره احتراماً ،       

 ومیدانی جوانان و نوجوانان نابینایان و کم بینایان کشور به شرح ذیل در استان کردستان شهرستان سنندج برگزار می گردددو 

خواهشمند است دستور فرمائید هیئت نابینایان و کم بینایان با رعایت کامل مفاد بخشنامه فوق الذکر نسبت به اعزام 

 . ورزشکاران اقدام نمایند 

 عرفی نامه از اداره کل ورزش و جوانان یا هیئت نابینایان و کم بینایان استان همراه داشتن م -8

 8921همراه داشتن اصل شناسنامه ، کارت ملی ، برگه کالسبندی پزشکی ، بیمه ورزشی سال  -9

نابینایان مطلق بایستی حتماً چشم بند به همراه داشته باشند و در صورتی که دونده همراه دارند ، داشتن بند  -9

 . خصوص ضروری است م

خارج از لیست هیچ )استانها موظفند طبق ارنج ارسالی که با انجمن نهایی شده است ورزشکاران را اعزام نمایند  -8

 (ورزشکاری پذیرفته نمی شود 
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 1/4/89صبح روز : و خروج  03/0/89عصر روز : ورود بانوان  -5

 03/0/89صبح روز : و خروج  89/0/89عصر روز : ورود آقایان  -6

 سنندج ، چهار باغ ، مهمانسرای ورزشکاران ملک نیا: آدرس  -7

 . تماس حاصل فرمائید  22811798278جهت هماهنگی با آقای هوشنگ شریعتی به شماره  -1

 

 

 

 

 

     

 :رونوشت

 جناب آقای سلیمی نیا رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان آذربایجان شرقی

 جناب آقای عظیمی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان آذربایجان غربی

 جناب آقای یعقوبی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان اردبیل

 جناب آقای فیاض رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان اصفهان

 ترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان ایالمجناب آقای الفتی رئیس مح

 جناب آقای زورقی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان البرز

 جناب آقای ابراهیم زاده رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان بوشهر

 یان وکم بینایان استان تهرانجناب آقای شمس مفرحه رییس محترم هیئت ورزشهای نابینا

 جناب آقای آقابابایی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان چهارمحال وبختیاری

 جناب آقای احمدی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان خراسان جنوبی

 بینایان استان خراسان رضویجناب آقای باقرزاده رییس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم 

 جناب آقای حیدری رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان خراسان شمالی

 جناب آقای انصاری رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان خوزستان

 نجناب آقای محمدی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان زنجا

 جناب آقای دربان رییس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان سمنان

 جناب آقای میر رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان سیستان وبلوچستان

 جناب آقای هاشمی نژاد رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان فارس

 س محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان قمجناب آقای میرئی رئی

 جناب آقای شریعتی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان کردستان

 جناب آقای نظری رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان کرمانشاه

 بینایان وکم بینایان استان کرمانجناب آقای دکتر صادق زاده رئیس محترم هیئت ورزشهای نا

 جناب آقای دامیده سرپرست محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان کهکیلویه وبویراحمد

 جناب آقای دکتر غفاری رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان گلستان

 بینایان استان گیالنجناب آقای کارگر رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم 

 جناب آقای احمدی رییس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان لرستان

 جناب آقای باقری رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان مازندران

 جناب آقای پوررجبی سرپرست محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان مرکزی

 خانم سهیلی فر رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان همدانسرکار 

 جناب آقای جاودان رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان هرمزگان

 جناب آقای دشتی رئیس محترم هیئت ورزشهای نابینایان وکم بینایان استان یزد

 فدراسیون نابینایان و کم بینایانجناب آقای هادی زاده نایب رییس محترم 

 جناب آقای عزیزی خزانه دار محترم فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان


