ﺑﺮﮔـﺰاری ﻣﺮاﺳـﻢ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ دوﻣﯿـﻦ
ــﺎی
ــﻪ ﻫـ
ــﻮاره رﺷﺘـ
دوره ﺟﺸﻨـ
ﺑﯿﻠﯿﺎردی
ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوﻣﯿﻦ دوره ﺟﺸﻨﻮاره رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻠﯿﺎردی ﺟﺎم
) ﺷﺎدروان ﺳﯿﺮوس ﻗﺎﯾﻘﺮان( ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن )ﺳﻨﮕﺎﭼﯿﻦ اﻧﺰﻟﯽ( ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و دﮐﺘﺮ دﻟﺨﻮش
رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ورزش ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻮرﺧﻪ ۲۳/۹/۱۳۹۷ﺳﺎﻋﺖ
۱۹ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎرﻧﮓ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ و ﺑﯿﻠﯿﺎرد
و ﺑﻮﻟﺲ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﺮ ﺑﺮای اول و دوم و ﺳﻮم ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻼم
ﮐﺮد .

اﺳﻨﻮﮐﺮ اﻧﻔﺮادی:
 ۱.ﺳﯿﺎوش ﻣﺰﯾﻨﯽ
 ۲.اﻣﯿﺮ ﺳﺮﺧﻮش
 ۳.ﺣﺎﻣﺪ ذره دوﺳﺖ و ﺑﺎﺑﮏ رﺳﺘﻤﯽ
اﺳﻨﻮﮐﺮ ﺗﯿﻤﯽ اﻗﺎﯾﺎن:
 ۱.ﺗﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻠﯿﺎرد
 ۲.اﮐﺎدﻣﯽ ارﻣﺎن اس ﭘﯽ
 ۳.ﺗﻮپ ﻃﻼﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺷﺎر
ﭘﺎﮐﺖ ﺑﯿﻠﯿﺎرد اﻧﻔﺮادی:
 ۱.ﻋﻠﯽ ﭘﺮدل
 ۲.ﻣﻬﺪی راﺳﺨﯽ
 ۳.ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ وﻫﺎب و ارﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮدی

اﺳﻨﻮﮐﺮ ﺷﺶ ﺗﻮپ اﻧﻔﺮادی زﯾﺮ  ۲۱ﺳﺎل اﻗﺎﯾﺎن:
 ۱.داﻧﯿﺎل زﻧﺪه
 ۲.ﺷﺮوﯾﻦ اﻣﯿﺪ وار
 ۳.اﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺎﻗﺮی ﻓﺮد و اﻣﯿﻦ ﺳﻨﺠﺎﯾﯽ
اﺳﻨﻮﮐﺮ ﺷﺶ ﺗﻮپ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن آﻗﺎﯾﺎن:
 ۱.اﺻﻔﺮ وارﺳﺘﻪ
 ۲.وﺣﯿﺪ ﺷﯿﺮازی
 ۳.ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﭙﻮر و ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺳﺮاﻓﺮازی
ﭘﺎﮐﺖ ﺑﯿﻠﯿﺎرد ﺗﯿﻤﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻧﺎﯾﻦ ﺑﺎل :
 ۱.ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻠﯿﺎرد
 ۲.ﺑﻮﺷﻬﺮ
 ۳.ﭘﺎرﺳﻪ ﮐﺮﻣﺎن و اﻟﻤﺎس ﺷﯿﺮاز
اﺳﻨﻮﮐﺮﺷﺶ ﺗﻮپ اﻧﻔﺮادی ﺑﺎﻧﻮان:
 ۱.ﭘﺮﯾﺴﺎ دروﯾﺸﻮﻧﺪ
 ۲.ارﻣﻐﺎن ﺣﺴﻨﯽ
 ۳.ﻣﺮﯾﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ و ﻣﻠﯿﮑﺎ ﻧﺠﻔﯽ
ﻧﺎﯾﻦ ﺑﺎل اﻧﻔﺮادی ﺑﺎﻧﻮان:
 ۱.آﯾﺴﺎن ﻣﻠﮏ ارا
 ۲.ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻮر اﺑﺎد ﻣﻄﻠﻖ
 ۳.ﻫﺎﻧﯿﻪ ﻓﻼح و رﯾﺤﺎﻧﻪ ﭘﻮر ﯾﺤﯿﯽ

اﺳﻨﻮﮐﺮ ۱۵ﺗﻮپ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎﻧﻮان:
 ۱.ﺑﯿﻠﯿﺎرد ﺷﻬﺮ
 ۲.دﺧﺘﺮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
 ۳.ﺗﯿﻢ اﻃﻠﺲ ﮔﯿﻼن )ﻃﻨﺎز ﻃﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯿﮑﺎ
ﻧﺠﻔﯽ(و ﺗﯿﻢ ﻃﺎق ﮐﺴﺮی
ﻧﺎﯾﻦ ﺑﺎل ﺗﯿﻤﯽ ﺑﺎﻧﻮان:
 ۱.ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻠﯿﺎرد
) ۲.ﭘﺮﯾﺴﺎ ﻣﻨﮕﻠﯿﻮ اﯾﺴﺎن ﻣﻠﮏ ارا(-ﺣﯿﺪر ﻧﯿﺎ
) ۳.رﯾﺤﺎﻧﻪ ﭘﻮر ﯾﺤﯿﯽ و ﻫﺎﻧﯿﻪ ﻓﻼح( ﺗﯿﻢ اس
ار )راﺷﯿـﻦ درﯾـﺲ و ﺳـﻮداﺑﻪ ﺷﺮﯾﻔـﯽ( و ﺗﯿـﻢ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﻧﺪه )ﺑﻬﺸﺎد ﻣﻨﺼﻮری وﻧﺎدﯾﺎ ﮐﺎﻣﺮان(
رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ و ﺑﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺘﺎن در اداﻣﻪ اﻓﺰود ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻼش ﮔﯿﻼﻧﯽ
ﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﺪال ﻃﻼی اﺳﻨﻮﮐﺮ ﺷﺶ ﺗﻮپ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی اﺻﻐﺮ وارﺳﺘﻪ
وﺳﻪ ﻣﺪال ﺑﺮﻧﺰ
-۱ﺣﺎﻣﺪ ذره دوﺳﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺳﻨﻮﮐﺮ ﺷﺶ ﺗﻮپ اﻧﻔﺮادی
-۲ﺗﯿﻢ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺷﺎر )ﺣﺎﻣﺪ ذره دوﺳﺖ و ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ( در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
اﺳﻨﻮﮐﺮ ۱۵ﺗﯿﻤﯽ۳
۳٫ﺗﯿﻢ اﻃﻠﺲ )ﻃﻨﺎز ﻃﺎﻫﺮ ﺧﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯿﮑﺎ ﻧﺠﻔﯽ(
ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره از رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ رﮐﻮر ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ادوار ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﻢ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻫﺎ رﮐﻮرد ﺷﮑﻦ ﺗﻌﺪاد
در ادوار ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﻮری ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه را در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ
آﻗﺎﯾﺎن اﯾﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻧﺼﯿﺮی،ﻣﺤﺴﻦ ﻋﻠﻮی،ﻣﺎﻫﺎن زﯾﺒﺎﯾﯽ داور ﻫﺎی
ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ.

ﺳﺎرﻧﮓ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺎﻧﯽ از ﺣﻀﻮرﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻇﻢ دﻟﺨﻮش ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا و رﺋﯿﺲ ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ورزش ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و
ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮادﯾﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎﻧﻮان ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ و
ﺑﯿﻠﯿﺎرد و ﺑﻮﻟﺲ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ﻓﻮادﯾﺎن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ

ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻨﺶ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ رﺷﺖ و ﻋﻀﻮ
ﻫﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ و ﺑﯿﻠﯿﺎرد و ﺑﻮﻟﺲ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد.

در ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼوت ﻗﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎرﯾﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﻪ

ﻧﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻬﻠﻮان و ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﺳﺮود ﻏﺮور اﻧﮕﯿﺰﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه
ﻣﻮزﯾﮏ ﺷﻬﺮداری ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ رﺷﺖ آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد دو ﮐﻠﯿﭗ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻧﭽﻪ
در ده روز ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺸﻨﻮاره اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ
ﺳﺎرﻧﮓ ﺑﺰرگ ﭼﻨﺎﻧﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺗﺸﮑﺮ از داوران و
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ
روﯾﺪاد ﻫﺎی ﺑﺰرگ را اداﻣﻪ دﻫﺪ و از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻫﺎی رﺿﺎ ﺟﻤﺎل اﻣﯿﺪی،ﻧﯿﻤﺎ ﻏﻼﻣﯽ،ﺷﮑﻮﻓﻪ اﻣﯿﺪی ،اﯾﻤﺎن اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ
ﭘﻮر ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻧﻈﺮی ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻧﻈﺮی ،ﻓﺮدی ﺑﺤﺮی،ﻣﺎﻫﺎن ﻣﻬﺪوی
،راﻣﯿﻦ رﺳﺘﻤﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻌﻈﻤﯽ،ﺷﮑﺮاﻧﻪ ﺻﻔﺮی،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻨﺶ و … ﮐﻪ
ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺗﻼش ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ
ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻠﯿﺎرد ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﮐﺮﯾﻢ
ﺣﺴﯿﻨﯽ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺎﺻﺮ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺎزی،ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻣﻦ
ﺷﯿﻤﯽ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎی زﯾﺘﻮن ﺻﻔﺮی ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺪی
ﺻﻔﺮی،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﯽ و
ﻣﻮﺳﺲ ﺑﺎﺷﮕﺎه داﺗﯿﺲ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﭘﯿﺮ ﮔﻮراﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﻮب ﺳﺘﺎﯾﺶ
و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮداری رﺷﺖ و …ﺗﺸﮑﺮ وﯾﮋه ﻧﻤﻮد .

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از زﺣﻤﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی
آﻗﺎی ﺑﺰرگ ﭼﻨﺎﻧﯽ و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ اﻣﯿﺪی ﻧﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای
ﮐﻤﮏ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم اﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮد و از اﻋﺘﻤﺎد ﺟﻨﺎب آﻗﺎی
اﺳﮑﻨﺪری رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد

ﻋﻠﯽ اﺻﻔﺮ ﻓﻮادﯾﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و ﺗﺤﺮک و روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮی
ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺖ و اﺑﺮاز
اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﻨﺶ ﻧﯿﺰ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺗﻼش ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎن را ﺳﺘﻮدﻧﯽ
ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر از

ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼﻧﯽ ﻫﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﺿﻤﻦ اﻫﺪای ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺘﻮن ﺑﻪ  ۵۰ﻧﻔﺮ از داوران
و ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻟﻮح ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ داوران و
ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺪراﺳﯿﻮن و ﮔﯿﻼن اﻫﺪا ﺷﺪ و ﻣﺪال ﻫﺎ و ﺟﻮاﯾﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻧﻮان ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ اﻫﺪا ﮔﺮدﯾﺪ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری و
ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و ال ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داوران
ﺣﺎﺿﺮ در رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
آﻗﺎی ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﻤﯿﻠﯽ زاده ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮو ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ
ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﺎری اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
ﻫﯿﺌﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ دﻟﺨﻮش ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺪ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﻮﻟﯿﻨﮓ و ﺑﯿﻠﯿﺎرد اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن

