ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دﯾﺪار ﺑﺎ اﻟﻨﺼﺮ؛
ذوب آﻫﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﺎ
ـﺌﻮﻻن
ـﻤﯿﻢ ﻣﺴـ
ـﺎﺑﻊ ﺗﺼـ
را داد /ﺗـ
ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه ذوب آﻫﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻟﻨﺼﺮ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری دﯾﺪار دو ﺗﯿﻢ
ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن وزارت ورزش و ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
در ﭘﻲ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻟﻨﺼﺮ ﻛﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ذوب آﻫﻦ
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺚ ﺟﻬﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ذوب
آﻫﻦ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل  ٩٥دو ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ذوب آﻫﻦ و
اﻟﻨﺼﺮ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ذوب آﻫﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد.
ﺳﻌﻴﺪ آذري در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻇﻬﺎر ﻛﺮد :ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﺮاﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ارﺳﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه اﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎﺷﮕﺎه ورزﺷﻲ ﻗﺎﺋﻞ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﻲ
و دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ
وزارت ورزش،
ﺑﺎﺷﮕﺎه ذوب آﻫﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎي
ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﺸﻮر ،ﺗﺎﺑﻊ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﻼن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وي در اداﻣﻪ اﻓﺰود :روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻬﻤﻲ در دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﺤﺘﺮم ورزش ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﺠﺎدي و
ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺷﻬﻨﺎزي داﺷﺘﻴﻢ و در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮﻫﺎي
ﻻزم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ذوب آﻫﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ داد ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻚ ﺳﻮﻳﻪ و ﺷﺨﺼﻲ
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻛﺎري را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ،پ.
آذری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺎ در اﻧﺘﻈﺎر اﺑﻼغ رﺳﻤﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎي اﻳﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻴﻢ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻴﻢ

اﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﻛﺸﻮر ﺛﺎﻟﺜﻲ ﺑﺮﮔﺰار ﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﻮارد را ﺑﻪ اﻃﻼع اﻳﻦ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮاﻫﻴﻢ رﺳﺎﻧﺪ.
وي در ﭘﺎﻳﺎن اﻓﺰود :آرزوﻣﻨﺪم ﻛﻪ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ذوب آﻫﻦ و دﻳﮕﺮ
ﺗﻴﻤﻬﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻳﺮان ﻛﻪ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎي آﺳﻴﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
در اداﻣﻪ اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﻋﺰت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻔﺎن ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزي ﻗﺎﻃﻊ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺻﻌﻮد ﻛﻨﻨﺪ ،ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ
اﻣﻴﺪوارم ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺿﻤﻦ ﭘﺮﻫﻴﺰ از اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻣﺠﺎﻣﻊ رﺳﻤﻲ
ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﻴﺎ ،ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ورزﺷﻲ در دﻧﻴﺎي ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و از
دﺧﺎﻟﺖ دادن ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻣﺮ ورزش ﺧﻮدداري ﻛﻨﻨﺪ.

