ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻃﻨﺎب ﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی اﻟﺒﺮز ی ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰار ی ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﭘﺎرﮐﯽ
ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻣﻔﺮ ح ﻃﻨﺎب ﮐﺸﯽ را ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ

ﻣﺳﺋول ﮐﻣﯾﺗﮫ طﻧﺎب ﮐﺷﯽ ھﯾﺋت اﻧﺟﻣن ھﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز از ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺑوﺳﺗﺎن ھﺎی ﺳطﺢ ﺷﮭر در دھﮫ ﻓﺟر اﻣﺳﺎل ﺧﺑرداد.
ﺑﮫ ﮔزارش  90اﻟﺑرز ،ﻣﻌﺻوﻣﮫ اﻓﺷﺎر اظﮭﺎر ﮐرد :ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﺷﯾوع وﯾروس ﮐروﻧﺎ و ﻣﺣدودﯾت ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آن ﺑﺳﯾﺎری از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﻧﺟﻣن ﮐﺷوری طﻧﺎب ﮐﺷﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﺷده اﺳت.
وی اﻓزود :ﻣﺗﻌﺎﻗب اﯾن اﺗﻔﺎق در ﺳطﺢ اﺳﺗﺎن ھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﻟﺑرز ﻧﯾز ﺑﺎ اﯾن ﻣﺣدودﯾت روﺑرو ﺑوده اﯾم و اﺧﯾرا ﺑﺎ ﻓروﮐش ﮐردن ﮐروﻧﺎ واﻧﺟﺎم واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﻣﺳﺎﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ و ﻣﺣدود ﺑرﮔزار ﺷده اﺳت.
اﻓﺷﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑرﮔزاری ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻧﺎن دوﻟت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﺧص ﺗرﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﻔت :در ﺣﺎل ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﺑرﮔزاری ﯾﮏ دوره ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت اﺳﺗﺎﻧﯽ در ﺳطﺢ
ﺑوﺳﺗﺎن ھﺎی ﺳطﺢ ﺷﮭرھﺎ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﺎم دھﮫ ﻓﺟر ھﺳﺗﯾم.
ﻣﺳﺋول ﮐﻣﯾﺗﮫ طﻧﺎب ﮐﺷﯽ ھﯾﺋت اﻧﺟﻣن ھﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ طﻧﺎب ﮐﺷﯽ ورزﺷﯽ ﻣﻔرح و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ اﺳت ﮔﻔت :ﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی اﺻﻠﯽ اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﺳﺎل آﯾﻧده ﻣﻌرﻓﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر آن
ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﺑﺎ ﺑرﮔزاری ﺟﺷﻧواره ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳت و در ﺗﻼﺷﯾم ﺿﻣن ﺗﻘوﯾت ﺑﻌد ھﻣﮕﺎﻧﯽ اﯾن ورزش ﭼﮭره ھﺎی ﻣﺳﺗﻌد را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﺗﯾم ھﺎی ﻣﻧﺗﺧب اﺳﺗﺎن در رده ھﺎی ﺳﻧﯽ اﻗدام ﮐﻧﯾم.
اﻓﺷﺎر ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :طﻧﺎب ﮐﺷﯽ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻣﺗﻧوﻋﯽ در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ و ﺣﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ دارد و در ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﯾم ھﺎﯾﯽ از اﺳﺗﺎن ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑرون ﻣرزی اﻋزام ﺷده اﻧد.
وی در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔت :ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺧوﺑﯽ در ھﯾﺋت اﻧﺟﻣن ھﺎی اﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت ﺟدﯾد ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫ و در ﺳﺎﯾﮫ اﯾن ظرﻓﯾت اﯾﺟﺎد ﺷده ﻗطﻌﺎ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف در ﻣﺎه ھﺎی ﭘﯾش رو ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣدون و
اﺛرﺑﺧﺷﯽ را در دو ﺑﻌد ھﻣﮕﺎﻧﯽ و ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ اﺟرا درﺧواھﻧد آورد.
اﻧﺗﮭﺎی ﭘﯾﺎم

