ـﻪ
ـﯽ ﺑـ
ـﺎت ورزﺷـ
ـﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘـ
ﺑﺮﮔـ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪان
ﺑﻪ

ﮔﺰارش

ﻓﺮدای

ﻫﻤﺪان،

ﻣﺤﺴﻦ

ﺟﻬﺎﻧﺸﯿﺮ

ﺑﺎ

اﺷﺎره

ﺑﻪ

ﺗﺎﺛﯿﺮات

ﻣﯿﺮﺑﺎﻧﯽ در ورزش اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي
ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ ،ﺗـﺄﺛﻴﺮ ورزش و ﮔﺮدﺷﮕـﺮي ﺑـﺮ اﻗﺘﺼـﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳـﺖ و
ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﻫﺎي ورزﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻈﻴﻢ
اﻗﺘﺼﺎدي ،ورزﺷﻲ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﻲ آورد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ روزﻫﺎ اﮐﺜﺮ
رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ ،ﻫﻤﺪان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن
دارد.
وی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻫﻤﺪان ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺧﻮب
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺤﺚ
ورزش ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد دﺳﺖ ﻣﺎ را در ﻗﺒﻮل
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﺸﯿﺮ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻤﺪان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭼﻬﺎر رﺷﺘﻪ
ورزﺷﯽ در اﻟﻤﭙﯿﺎد اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ ورزﺷﯽ ﺑﻮد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ
ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻣﺴﺎل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮای ورزش اﺳﺘﺎن ﺑﻮد و ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ روﯾﺪاد
ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮری ﺑﻮدﯾﻢ و در دﻫﻪ آﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭼﻬﺎر روﯾﺪاد
ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﮐﺸﻮری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮔﺮوه ﺳﻮم از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ زﯾﺮ ۱۶
ﺳﺎل آﺳﯿﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ از  ۲۷ﺗﺎ  ۳۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺟﻬﺎﻧﺸﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ در ورزﺷﮕﺎه  ۱۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ ﻣﺮﯾﺎﻧﺞ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺗﯿﻢ
ﻣﻠـﯽ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﮐﺸﻮرﻣـﺎن در اﯾـﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘـﺎت ﺑـﺎ ﺗﯿـﻢ ﻫـﺎی
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﻫﻢ ﮔﺮوه اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﯿﻢ ﻫﺎی
اﯾﺮان و ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ از ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹و  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۲۷ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﻪ
ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﻣﯽ روﻧﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۶و  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ
ﻫﻤﯿﻦ روز دﯾﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺟﻤﻌﻪ  ۲۹ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن از ﺳﺎﻋﺖ ۱۶
و  ۴۵دﻗﯿﻘﻪ دﯾﺪار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ – اﯾﺮان ﺳﺎﻋﺖ  ۱۹و ۴۵
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﻣﯽ روﻧﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﺸﯿﺮ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۳۱ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻧﯿﺰ اﯾﺮان – اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺳﺎﻋﺖ  ۱۸:۴۵و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﻣﺎﻟﺪﯾﻮ ﺳﺎﻋﺖ  ۱۵:۴۵ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﮑﺎن
ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت  ۲ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ارم و
ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ﻫﻤﺪان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻓﺰود :ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ،داوران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎل آﺳﯿﺎ در ﻫﺘﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ارم اﺳﮑﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ در ﻫﺘﻞ ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
وی در اداﻣﻪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﻄﺮﻧﺞ اوﭘﻦ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻫﻤﺪان ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ  ۲۱ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻄﺮﻧﺞ )ﻓﯿﺪه( در ﺳﻪ ﺟﺪول ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺟﻬﺎﻧﺸﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ  ۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮی
اﻧﻘﻼب ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰود :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻄﺮﻧﺠﺒﺎزان ﻣﻄﺮﺣﯽ از
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﻪ و ﻋﺮاق ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻪ روﯾﺪاد ﺑﺰرگ در رﺷﺘﻪ ﺳﻮارﮐﺎری ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮارﮐﺎری اﯾﺮان ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺮش ﺑﺎ اﺳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ رده ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و
اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺳﻮارﮐﺎری ﻫﻤﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺗﻮر ﭘﺮش ﺑﺎ اﺳﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮش
ﺑﺎ اﺳﺐ ﺟﺎم ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﺎﺷﮕﺎه اوﯾﺴﯿﻨﺎﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﺟﻬﺎﻧﺸﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  180ﺳﻮارﮐﺎر و اﺳﺐ از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ از روز ﺷﻨﺒﻪ 23
ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ در ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
دوﻣﯿﻦ دوره ﺟﺎم ﺳﻨﮕﻨﻮردی ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ از
روز ﺷﻨﺒﻪ  ۲۳ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺶ روز ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﻟﻦ
ﻓﺮﻫﺎد ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﻗﺎﯾﺎن از  23ﻟﻐﺎﯾﺖ  26ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه و
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﻧﻮان از  27ﻟﻐﺎﯾﺖ  29ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺷﺶ ﺗﯿﻢ در ﺑﺨﺶ آﻗﺎﯾﺎن و ﻫﻔﺖ ﺗﯿﻢ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﺸﯿﺮ در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ :ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺪان ﻣﯿﺰﺑﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﺟﻨﺒﻪ ورزﺷﯽ آن اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻗﺘﺼﺎد و
ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

