ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوژھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن
ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺮوژھﺎی ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار طﺎﻟﻘﺎن و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﭘﺮوژھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﺴﺐ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﺎﻧﻌﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز و ھﯿﺎت ھﻤﺮاه ،ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ
اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻣﮭﯿﻦ ﻓﻼح ﺑﺨﺸﺪار ﺑﺎﻻ طﺎﻟﻘﺎن در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار طﺎﻟﻘﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﺗﻮﺟﮫ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ واﺣﺪھﺎی ﺳﺘﺎدی اﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن ﮔﻔﺖ  :ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن در ﺣﻮزه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ورزش دارای ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان در آﯾﻨﺪه ﺷﺎھﺪ ﮐﺴﺐ رﺗﺒﮫ ھﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ھﺎی ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮدن  :طﺎﻟﻘﺎن در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ورزش دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮدھﺎﯾﯽ ﺑﻮده و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دارای ﭘﺮوژه ھﺎی ﻧﯿﻤﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﺪدی اﺳﺖ ﮐﮫ درﺧﻮاﺳﺖ دارﯾﻢ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه وﯾﮋه
و ﻣﺜﺒﺖ در راﺳﺘﺎی ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻮدﺟﮫ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼﻮب ﺟﮭﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺎ اھﺘﻤﺎم داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﻗﺎی ﺟﺎﻧﻌﻠﯽ اظﮭﺎر داﺷﺘﻨﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﮫ از ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ھﺎی رﺋﯿﺲ اداره ورزش اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ و ﺷﺶ ﻣﺎھﮫ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژه ھﺎ ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر و
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
اﯾﺸﺎن اذﻋﺎن داﺷﺖ :در ﺑﺤﺚ ﻣﺎده  ٨٨اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﺠﮭﯿﺰ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﻔﭙﻮش اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺧﻮﺑﯽ اﺧﺬ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻏﯿﻮر و ورزﺷﮑﺎران اﯾﻦ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﻢ داﺷﺖ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ھﺎی ورزﺷﯽ را اراﺋﮫ و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
در ﺣﺎﺷﯿﮫ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری و ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ورزش وﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز از ﺟﺪﯾﺖ و اھﺘﻤﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن طﺎﻟﻘﺎن در راﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻣﻮر ورزش واﻣﺎﮐﻦ
ورزﺷﯽ  ،ﺟﺬب اﻋﺘﺒﺎرات و ...ﻗﺪرداﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .

