ﺗﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ را
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ،
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ را در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮد آن را ﻣﯽ ﺗﻮان در ورزش و ﻣﺮام ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ
ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
وﻗﺘﯽ ﺣﺮف از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﮐﻮدک ﮐﺶ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﺑﺮای ﺟﻮان ﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ در ﭼﻪ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻟﻤﭙﯿﮏ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و… .ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﯿﭻ رﺳﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ
رﻗﺎﺑﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺳﻄﺢ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﯾﮏ ﻋﻨﻮان را ﺧﻮب
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ

ﻋﺪم روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ؛ ﻣﺪاﻟﯽ ﭘﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای دﻻور
ﻣﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و
اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را از رژﯾﻢ ﮐﻮدک ﮐﺶ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺳﺎﻟﻨﯽ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ
در ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺧﻮد را ﺗﯿﻢ
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﺘﯽ دﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻨﺪ اﯾﻦ رژﯾﻢ از اداﻣﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻧﺼﺮاف داد و ﺑﺮگ زرﯾﻦ دﯾﮕﺮی را در ﺗﺎرﯾﺦ ورزﺷﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آوردﻧﺪ.
ﮐﯿﮑﺎوس ﻧﺪاﯾﯽ ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻃﯽ دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻼن اﺳﺒﻖ و ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،در
ﺣﻮزه ورزش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ  ۳۹ﺗﯿﻢ ورزﺷﯽ در
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ،اﻓﺰود :از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﺣﺪود  ۱۶ﺗﯿﻢ ﺣﺮﻓﻪ ای،
ورزش ﮐﺎرﮔﺮی در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ،ﻓﻮﺗﺴﺎل،
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﮐﺒﺪی ،ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﻧﻮان و آﻗﺎﯾﺎن و … را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در

ﺣﻮزه ورزش ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ای در ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ورزش ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ ﺗﯿﻢ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن وارﯾﺰ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ،ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی را ﺑﻪ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد.
ﻧﺪاﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ای ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪار اﺳﺒﻖ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﺒﻠﻎ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ورزش
اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوه ﻣﺒﺎرﮐﻪ و از ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﭘﺲ از
اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﮔﺮوه ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﺳﺪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد ،ﮐﻪ ﭘﺲ از
ﺗﺼﻮﯾﺐ ،اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :از ﻃﺮف ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ،
ﻣﺒﻠﻎ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ورزﺷﯽ در
اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺗﻌﺪاد ۳۹
ﺗﯿﻢ ،ﺣﺪود  ۳۲ﺗﯿﻢ ﻣﺨﺘﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺘﻬﺎی ﻟﯿﮓ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ،ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺑﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻟﯿﮓ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺴﺘﮑﺒﺎل ﺑﺎ وﯾﻠﭽﺮ،
واﻟﯿﺒﺎل ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﻧﻮان ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
ﻧﺪاﯾﯽ اذﻋﺎن داﺷﺖ :اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در رﺷﺘﻪ ﮐﺒﺪی ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﺸﻮری را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮده و در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ،ﺣﺮف ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارد .ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻠﯽ آف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻃﺒﻖ راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻬﯿﻤﻪ
ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن داده ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ
ﮐﺸﻮر ،ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ
راه ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ،ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ و
درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻮﺗﺒﺎل و واﻟﯿﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺪاﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻟﯿﮓ ﺳﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب رﺷﺘﻪ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﺎﻧﻮان و آﻗﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺷﺎره ﮐﺮد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﺼﺮاف اﯾﻦ ﺗﯿﻢ از ﺑﺎزی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﯿﻢ رژﯾﻢ
اﻟﻤﭙﯿﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺗﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺳﺎﻟﻨﯽ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ در
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮر را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در
ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ.

ﻏﺎﺻﺐ
ﻓﻮﻻد
و ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر

ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ داد :اﯾﻦ ﺑﺎزی ﻫﺎ
ﻗﺮار ﺑﻮد در اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد و در ﻣﻬﺮﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﻗﺒﻞ از
ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،رﯾﯿﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻌﻤﻞ آورده ﺑﻮد و ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﻀﻮر دارد از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻣﺎدﮔﯽ
ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﺪاﯾﯽ اﻓﺰود :ﮐﺎروان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ  ۱۲۷ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ آﺗﻦ
ﮐﺸﻮر ﯾﻮﻧﺎن اﻋﺰام ﺷﺪ ،ﮔﺮوه ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن زﯾﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آن اﺳﺖ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧﯽ آﺗﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
وی در اداﻣﻪ اﺑﺮاز داﺷﺖ :دو ﺗﯿﻢ ﭘﻨﺞ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه از ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در
رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺴﺎل از ﮔﺮوه ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی اﻋﺰاﻣﯽ از اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ  ۶۸ﻣﺪال ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دو
ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی را ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ.
ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﮔﺮوه ﻓﻮﻻد
ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ  ۲۳ﻣﺪال ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۷ ،ﻃﻼ ۱۱ ،ﻧﻘﺮه و
 ۵ﺑﺮﻧﺰ ﺑﻮد .وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع  ۶۸ﻣﺪال ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ
آﺗﻦ ،ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ۲۳ﻣﺪال ﻃﻼ ۲۲ ،ﻧﻘﺮه و  ۲۳ﺑﺮﻧﺰ
از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
ﻧﺪاﯾﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ
ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود

ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﯿﺘﯽ در
رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺣﻀﻮر دارد .ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ
رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ را
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺴﺎل ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد.

ﺗﯿﻢ ﭘﻨﺞ و ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮه
رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﯿﺘﯽ در
داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ در رﺷﺘﻪ
ﺗﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و

وی ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :دﺑﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎ ﺗﯿﻢ
ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﯿﻢ اﯾﺮان در ﺑﺎزﯾﻬﺎی ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل
ﺑﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺪال آور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ رژﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﺴﯿﺘﯽ ،اﻋﻼم اﻧﺼﺮاف ﮐﺮد و ﻫﻤﺎن
ﻟﺤﻈﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺴﺎل در رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﭼﻤﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻗﻊ ﺷﺪ و ﺗﯿﻢ ﻓﻮﻻد
ﻣﺒﺎرﮐﻪ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ در رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای
ﺣﻀﻮر در رﺷﺘﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭼﻤﻨﯽ ﻣﻬﯿﺎ ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن ﺣﻀﻮر
در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﻮد در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺸﻮر اﯾﺮان در آﺗﻦ در ﻣﺤﻞ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و از ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﺎروان ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺼﺮاف از
ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺗﯿﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ و ﮐﺴﺐ ﻣﻘﺎم ﺳﻮم ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮی
ﺑﺎ اﻫﺪای ﻫﺪاﯾﺎﯾﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد و ﻗﻮل داد در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﺮان ،در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺪاﯾﯽ ،اﻧﺼﺮاف از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ رژﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ و ﮐﻮدک ﮐﺶ
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﻓﻮﻻد اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ ،رژﯾﻢ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

