ﭘﻬﻠﻮان زاده :ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺟﺎم ﻓﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻬﺮداد ﭘﻬﻠﻮان زاده ،رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻄﺮﻧ ،در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﮔﺮوه
ورزش ﺑﺎﺷﺎه ﺧﺒﺮﻧﺎران ﺟﻮان ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺟﺎم ﻓﺠﺮ ﮐﻪ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺎزﯾﻨﺎن آﻣﺎﺗﻮر و اﺳﺘﺎد
ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻄﺮﻧ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت از ﺗﺎرﯾ ۱۴ ﺗﺎ  ۲۱ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ﺷﺼﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن داﺷﺖ .ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻪ ﺷﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﻬﻠﻮان زاده در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت در دو ﺟﺪول ،ﺟﺪول اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگﻫﺎی ﺷﻄﺮﻧ و ﺟﺪول ﺷﻄﺮﻧ ﺑﺎزان آﻣﺎﺗﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .در ﺟﺪول
اﺳﺘﺎدان ،ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺼﺪق ﭘﻮر از ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ  ۷.۵اﻣﺘﯿﺎز اول ﺷﺪ و اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣ ﺑﺎ  ۷اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻘﺎم دوم را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و آرش
داﻏﻠ از ﮔﯿﻼن ﻫﻢ در رده ﺳﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
رﺋﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﻄﺮﻧ درﺑﺎره ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﻔﺖ :ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری و
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎ ،اﻋﻼم آﻣﺎدﮔ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧ ﺷﻄﺮﻧ ،ﻓﯿﺪه ﻫﻢ
در ﻣﯿﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭘﻬﻠﻮان زاده در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻄﺮﻧ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻ دارد و آراﻣﺶ ﺧﺎﺻ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻫﯿﺎﻫﻮ و ﺑﻌﻀ
ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت دﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎ را ﻧﺪارد .ﺑﺎزﯾﻨﺎن از آراﻣﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺷﺮ ﺑﺪون ﻫﯿ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﭘﻬﻠﻮان زاده :ﺣﻀﻮر ﭘﺮرﻧ در راه ﭘﯿﻤﺎﯾ ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﯿﺎﻣ ﺟﻬﺎﻧ اﺳﺖ
ﭘﻬﻠﻮان زاده ﺿﻤﻦ دﻋﻮت از ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ،ورزﺷﺎران و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻄﺮﻧ ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در راه ﭘﯿﻤﺎﯾ ﯾﻮم اﻟﻠﻪ  ۲۲ﺑﻬﻤﻦ ﮔﻔﺖ:
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻃﺮز ﻓﺮ و ﻋﻘﯿﺪهای ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺳ ﮐﻪ ﻣﺤﻢ ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﻮام دﻫﻨﺪه
ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﻗﺪرت آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﺣﻀﻮر در راه ﭘﯿﻤﺎﯾ ﺳﺎﻟﺮد ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﻬﻠﻮان زاده اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﭙﺎرﭼ و وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری اﮔﺮ ﻣﺮدم ﯾ ﭘﺎرﭼﻪ،
ﯾ دﺳﺖ و ﻫﻢ ﺻﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﮐﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻣﺷﻮد .ﺗﻤﺎﻣ ﺷﻬﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻧﺜﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راه ﭘﯿﻤﺎﯾ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ و دﻟﺨﻮری
ﻋﻤﺪه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.

