اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎر ی ﻫﯿﺌﺖ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ وداﻧﺶآﻣﻮز ی اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز

ﺑﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ای ﻣﯾﺎن دو ھﯾﺋت اﻧﺟﻣن ھﺎی ورزﺷﯽ و داﻧش آﻣوزی ،ھﻣﮑﺎری ھﺎی ﻣﺷﺗرک اﯾن دو ھﯾﺋت ورزﺷﯽ ﭘرﻣﺧﺎطب اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز در ﺣوزه اﺳﺗﻌدادﯾﺎﺑﯽ و ﻗﮭرﻣﺎن ﭘروری ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ ﯾﺎﺑد.
ﻣراﺳم اﻣﺿﺎء اﯾن ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ظﮭر اﻣروز ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺑﺎ ﺣﺿور رﺋﯾس واﻋﺿﺎی اﯾن دو ھﯾﺋت ورزﺷﯽ ﺑرﮔزار ﺷد.
رﺋﯾس ھﯾﺋت اﻧﺟﻣن ھﺎی ورزﺷﯽ اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز در اﯾن ﻣراﺳم ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾدوارم اﻧﻌﻘﺎد اﯾن ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ورزش ﻗﮭرﻣﺎﻧﯽ و ھﻣﮕﺎﻧﯽ ﺷود ﮔﻔت :ھﯾﺋت اﻧﺟﻣن ھﺎی ورزﺷﯽ ﯾﮑﯽ از ھﯾﺎت ھﺎی
ﭘرظرﻓﯾت وﭘرﻣﺧﺎطب ﺑﺎ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺗﻧوع و ﺟذاب اﺳت و اﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل را دارد ﺗﺎ در ﺑﯾن ﻗﺷر داﻧش آﻣوز ﺗوﺳﻌﮫ ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺣﻣﯾدرﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ اﻓزود 21 :ﮐﻣﯾﺗﮫ در زﯾرﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن ھﯾﺋت ورزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت دارﻧد ﮐﮫ ھر ﮐدام ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ظرﻓﯾت ﺗﺎزه ﺑرای ﺟذب ﻧوﺟواﻧﺎن و ﻧوﻧﮭﺎﻻن ﺑﮫ ورزش ﺑﺎﺷد و در اﯾن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﮐردن
ﮐﻣﯾﺗﮫ اﺳﺗﻌدادﯾﺎﺑﯽ و ﺗﮑﻠﯾف ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم در اﺟرای ﻣﻔﺎد اﯾن ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ ﮐوﺷﺎ ﺑﺎﺷﯾم.
وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯾر ﺗﻼش ﺷده ﺳﺎﺧﺗﺎر اﯾن ھﯾﺋت ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از اﻓراد ﺗواﻧﻣﻧد ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد ﮔﻔت :اﻣﯾدوارم ﺑﺗواﻧﯾم از ظرﻓﯾت ﺟدﯾد اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ورزش اﺳﺗﺎن در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ
ﺑﮭره ﺑﮕﯾرﯾم.
رﺋﯾس ھﯾﺋت ورزش داﻧش آﻣوزی اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﻧﯾز در اﯾن ﻣراﺳم ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ھﯾﺎت اﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟد ﭘﯾﮕﯾر اﻧﻌﻘﺎد اﯾن اﯾن ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ﺑود ﮔﻔت :اﯾن ﻋﻼﻗﻣﻧدی از ﺳوی ﯾﮏ ھﯾﺋت ورزﺷﯽ را ﺑﮫ ﻓﺎل ﻧﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﯾرﯾم
و اﻣﯾدوارم ﺷﺎھد ﺧروﺟﯽ ﻣﺛﺑﺗﯽ از آن ﺑﺎﺷﯾم.
ﻣﺳﻠم رﺋﯾﺳﯽ اﻓزود :ﻣﻌﺗﻘدم اﮔر ﻗرار اﺳت در ﺣوزه ورزش اﺗﻔﺎق وﺗﺣول ﺑزرﮔﯽ رخ ﺑدھد ﺑﺎﯾد از ظرﻓﯾت ﻣوﺟود در آﻣوزش ﭘرورش اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾﺷﺗری ﺷود.
وی اﻓزود :ﺑر اﺳﺎس آﺧرﯾن آﻣﺎر اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز  512ھزار داﻧش آﻣوز دارد ﮐﮫ اﯾن ظرﻓﯾت ﺑزرگ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣورد ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﻧﺎﺳب ھﯾﺋت ھﺎی ورزﺷﯽ ﺑرای ﭘﺷﺗواﻧﮫ ﺳﺎزی ﺗﯾم ھﺎی ﻣﻧﺗﺧب اﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد.
رﺋﯾﺳﯽ ﺑﺎ اﺑراز ﺧرﺳﻧدی از روﯾﮑرد ﻣدﯾرﯾت ھﯾﺋت اﻧﺟﻣن ھﺎی ورزﺷﯽ در دوره ﺟدﯾد ﮔﻔت :اﻧﺗظﺎر ﻣﯽ رود در ﮐوﺗﺎه ﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی اﯾن ھﯾﺋت ورزﺷﯽ ﺑﺎ اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ھﯾﺋت داﻧش
آﻣوزی ارﺗﺑﺎط ﺑﮕﯾرﻧد و ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﮐﻧﻧد.
رﺋﯾس ھﯾﺋت ورزش داﻧش آﻣوزی اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :ﻣﺎ در آﻣوزش و ﭘرورش اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺧت اﻓزاری و ﻧرم اﻓزاری ﺧوﺑﯽ دارﯾم وﭘﯾش از اﯾن ﺑﺎ ﭼﻧد ھﯾﺎت ﺗﻔﺎھﻣﻧﺎﻣﮫ ھﻣﮑﺎری داﺷﺗﮫ اﯾم و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎﯾﯽ ﻣﺷﺗرک اﺟرا ﺷده اﺳت .اﻣﯾدوارم در ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ھﯾﺋت اﻧﺟﻣن ھﺎی ورزﺷﯽ اﻟﺑرز ﻧﯾز ﺷﺎھد ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺧوب و اﺛرﺑﺧش ﺑﺎﺷﯾم.

