ﮔﻼﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎرزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﭼﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﻘﻼب ﮐﺮ ج :از وﻋﺪه و وﻋﯿﺪﻫﺎ ﮐﻼﻓﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ /ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ وﯾﺘﺮ ﯾﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﻟﺒﺮز
ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ

ﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر زﻣﯾن ھﺎی ﭼﻣن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ورزﺷﯽ اﻧﻘﻼب ﮐرج ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎد ﺷدﯾد از ﻋدم ﭘرداﺧت ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود ﮔﻔت :ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھرﮔوﻧﮫ آﺳﯾب و ﺗﺧرﯾب زﻣﯾن ھﺎی ﭼﻣن ﻣوﺟود ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﺳﺋوﻻن ﻣرﺑوطﮫ اﺳت.
ﺑﮫ ﮔزارش  90اﻟﺑرز ،ﺣﻣﯾد ﺷورﮔﺷﺗﯽ اﻓزود :ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﻧوع ﺗﻌﺎﻣل و رﻓﺗﺎر ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ای ﺑوده ﮐﮫ ﻋﻣﻼ ﻣﺎ را ﺑرای اداﻣﮫ ھﻣﮑﺎری ﺑﮫ ﺑن ﺑﺳت رﺳﺎﻧده اﺳت.
وی اﻓزود :ﻣﺎ ھر آﻧﭼﮫ در ﺗوان و ظرﻓﯾت ﻣﺎن ﺑود ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ورزش اﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺧﺻوص زﻣﯾن ھﺎی ﭼﻣن ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻧﻘﻼب اﻧﺟﺎم دادﯾم و ﺑﺎ ھر ﻧوع ﺑرﺧورد و رﻓﺗﺎر ﮐﻧﺎر آﻣدﯾم .اﻣﺎ ﻗطﻌﺎ اداﻣﮫ اﯾن
ﺷراﯾط ﻣﻘدور ﻧﯾﺳت و ﻣدﯾرﯾت ورزش اﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ﺿﻣن ﭘرداﺧت ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﻣﻌوﻗﮫ و ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺎ ﻓﮑری ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣوﺟود در ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻧﻘﻼب وﺗﻐﯾﯾرروﯾﮫ ﻣوﺟود ﮐﻧد.
ﺷورﮔﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﺑرای ﭘرداﺧت ﻣﻌوﻗﺎت ﻣﺎن ﻧﻣﯽ ﺷود و در اﯾن ﺷراﯾط ھﻣﭼﻧﺎن ﺗوﻗﻊ دارﻧد ﺑﯽ ﻣزد و ﻣواﺟب و ﺑدون ﻋﻘد ﻗرارداد وﭘرداﺧﺗﯽ زﻣﯾن ھﺎ را ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾم و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت
ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت و ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺗﺣوﯾل دھﯾم.
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت آذﯾن ﺳﺑز اﻟﺑرز ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎ ﺣداﻗل ھزﯾﻧﮫ در اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻧﮕﮭداری و ﺑﮭﺳﺎزی زﻣﯾن ھﺎی ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻧﻘﻼب را ﺑﮫ ﻋﻧوان وﯾﺗرﯾن اﺻﻠﯽ ﻓوﺗﺑﺎل اﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم داده اﯾم ﮔﻔت :ﺟﺎی ﺗﺎﺳف اﺳت ﮐﮫ
اﯾن ھﻣﮑﺎری ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻧداده اﻧد و ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﺣﻘوق ﺧود ﺑﺎﯾد وﻋده ﺑﺷﻧوﯾم.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔت :طﯽ ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻧﻘﻼب اﻋﻼم ﮐرده اﯾم ﮐﮫ از  5ﻣردادﻣﺎه اﻣﮑﺎن ﻧﮕﮭداری زﻣﯾن ھﺎی ﺷﻣﺎره دو وﺳﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻧﻘﻼب را ﻧدارﯾم و از ﻧﯾﻣﮫ ﻣردادﻣﺎه ھم ﻗرارداد زﻣﯾن
ﺷﻣﺎره ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻣﯽ رﺳد  .ﻗطﻌﺎ اﮔر ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﭘرداﺧت ﻣطﺎﻟﺑﺎت وﻣﻌوﻗﺎت ﻋﻘب اﻓﺗﺎده ﻣﺎ ﻧﮑﻧﻧد آﺳﯾب اﺻﻠﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﯾن ﺷﮭر وارد ﻣﯽ ﺷود و ھرﮔوﻧﮫ ﻋواﻗب ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن اﺗﻔﺎق ھم
ﻣﺗوﺟﮫ دوﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود.

