ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ ﯾﻦ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﮐﺮ ج اﺣﯿﺎء ﻣﯽﺷﻮد

اھﺎﻟﯽ ﻓوﺗﺑﺎل در اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز در ﺣﺎﻟﯽ اﯾن روزھﺎ ﺑﺎ دﻏدﻏﮫ ﺑزرگ ﮐﻣﺑود زﻣﯾن ھﺎی ﭼﻣن روﺑرو ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺧﺑری ﺧوش و ﻣﺳرت ﺑﺧش ﻗرار اﺳت ﯾﮑﯽ از ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن زﻣﯾن ھﺎی ﻓوﺗﺑﺎل در ﻣﻧطﻘﮫ
ﺣﺻﺎرک ﮐرج ﺗوﺳط ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯾﺎء ﺷود.
ﺑﮫ ﮔزارش  90اﻟﺑرز وﺑﮫ ﻧﻘل از ﺧﺑرﮔزاری ﺑرﻧﺎ  ،زﻣﯾن ﭼﻣن ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾﺛﺎرﺣﺻﺎرک ﮐرج اﺧﯾرا ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ورزﺷﯽ راﯾﺎ ﺷﮭرام ﮔوھردﺷت واﮔذار ﺷده و ﮐﺎر ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯾﺎء آن آﻏﺎز ﺷده اﺳت.
در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐم و ﮐﯾف اﯾن ﭘروژه ﻣدﯾر اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ ورزﺷﯽ اظﮭﺎر ﮐرد :ﺳﺎل ھﺎ اﺳت ﮐﮫ در ﻋرﺻﮫ ﺗﯾﻣداری و آﻣوزش ﻓوﺗﺑﺎل و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣدﯾرﯾت ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت دارم و ﺗﻼش ﮐرده ام
ﺑﮭﺗرﯾن ﺧدﻣﺎت را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ھﺎ و ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﺑﮫ ورزش اراﺋﮫ ﮐﻧم.

ﺷﮭرام ﻣﻌدﻟت در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻧﮕﯾزه ﺧود در ﺧﺻوص ﺗﺻدی ﮔری ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ اﻓزود :اﺳﺗﺎن اﻟﺑرز و ﻣﺷﺧﺻﺎ ﺷﮭر ﮐرج ھﻣواره از ﮐﻣﺑود ﺳراﻧﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ رﻧﺞ ﺑرده و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣﺟم ﺑﺎﻻی
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋﻣﻼ ﺑﺳﯾﺎری از ﺑﺎﺷﮕﺎه ھﺎ و ﻣدارس ﻓوﺗﺑﺎل از ﻓرﺻت و ﺑﺳﺗر ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اراﺋﮫ آﻣوزش ﺑﯽ ﺑﮭره ﺑوده اﻧد.
وی اداﻣﮫ داد :اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺦ ﺗر ﻋدم ﻧﮕﮭداری و ﺻﯾﺎﻧت از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺣدود ﻣوﺟود ﺑوده ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ زﻣﯾن ھﺎی ﭼﻣن اﻧدک ﺷﻣﺎر ﻣوﺟود در ﺳطﺢ ﺷﮭر ﯾﺎ ﺑﯽ ﮐﯾﻔﯾت ﺷده اﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺧود رھﺎ ﺷده و اﻣﮑﺎن
اﺳﺗﻔﺎده ﻧدارﻧد.
ﻣدﯾرﻣوﺳﺳﮫ ورزﺷﯽ راﯾﺎ ﺷﮭرام ﮔوھردﺷت ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾﻧﮑﮫ ﭼﻧدﯾن زﻣﯾن ﭼﻣن ﻓوﺗﺑﺎل در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر ﮐرج ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﺑﮭﺳﺎزی و رﺳﯾدﮔﯽ ﻻزم ﺑﮫ ﭼرﺧﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﺎزﮔردﻧد ﮔﻔت :ﯾﮑﯽ از اﯾن زﻣﯾن
ھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺟز ﭘرﻣﺧﺎطب ﺗرﯾن ﻓﺿﺎھﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود زﻣﯾن ﭼﻣن ﻓوﺗﺑﺎل ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾﺛﺎر ﺣﺻﺎرک اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﮫ ﺻورت ﮔرﻓت ﺑﮫ اﯾن ﺷرﮐت واﮔذار ﺷده و ﺗﻼش ﺧواھﯾم ﮐرد آن
را اﺣﯾﺎء و دوﺑﺎره در اﺧﺗﯾﺎر ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻓوﺗﺑﺎل ﻗرار دھﯾم.
ﻣﻌدﻟت اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :ﺑﮫ ﻣﺣض اﻧﺟﺎم ﻓراﯾﻧد اداری ﻣزاﯾده و واﮔذاری اﯾن زﻣﯾن ﮐﺎر ﺑﮭﺳﺎزی و اﺣﯾﺎء آن آﻏﺎز ﺷده اﺳت .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ طﯽ روزھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺧﺎﮐﺑرداری زﻣﯾن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾده وﻓراﯾﻧد ﺗﺳطﯾﺢ
زﻣﯾن آﻏﺎز ﺷده و طﺑﻖ ﺟدول زﻣﺎﻧﺑﻧدی اداﻣﮫ ﮐﺎر ﺗﺎ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﺷد.
وی ﺑﯾﺎن ﮐرد :ﺑرای اﯾﺟﺎد ﯾﮏ زﻣﯾن ﻣﻧﺎﺳب و ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣﺷﺎوره ھﺎی ﻓﻧﯽ ﻻزم را درﯾﺎﻓت ﮐرده اﯾم و ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم زﻣﯾن ﭼﻣن ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت و ﺧوﺑﯽ را ﺑﮫ اھﺎﻟﯽ ﻓوﺗﺑﺎل ھدﯾﮫ ﮐﻧﯾم.
اﯾن ﭼﮭره ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻓوﺗﺑﺎل اﻟﺑرز ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑراﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺎﻟﯽ در ﻗﺑول اﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣطرح ﻧﺑوده اﺳت ﮔﻔت :زﻣﺎن ﺑﺳﯾﺎری ﻻزم اﺳت ﺗﺎ اﯾن زﻣﯾن ﻣﮭﯾﺎی ﺣﺿورﺗﯾم ھﺎ ﺷود .ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﺎﯾد ھزﯾﻧﮫ ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺑرای
اﺣﯾﺎ آن ﺻرف ﺷود ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﺧوﺷﺣﺎﻟم ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧم در ﺟﮭت ﺗوﺳﻌﮫ ﺳراﻧﮫ ﻓﺿﺎھﺎی ورزﺷﯽ ﺷﮭر ﮔﺎﻣﯽ ﺑردارم و ﻧﻘﺷﯽ در روﻧﻖ دوﺑﺎره اﯾن زﻣﯾن ﭼﻣن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.
ﻣﻌدﻟت در ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺻﺣﺑت ھﺎی ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕر ﭘروژه ھﺎی ورزﺷﯽ در دﺳت اﻗدام اﯾن ﻣوﺳﺳﮫ اﺷﺎره ﮐرد و ﮔﻔت :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر اﺣﯾﺎء وآﻣﺎده ﺳﺎزی زﻣﯾن طﺑﯾﻌﯽ ﺷﻣﺎره  4ﻣﺟﻣوﻋﮫ ورزﺷﯽ
آزادی ﺗﮭران را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرده اﯾم و آﻣﺎده ﺑﮭره ﺑرداری اﺳت  .در ﮐﻧﺎر آن زﻣﯾن ھﺎی ﭼﻣن ﻣﺻﻧوﻋﯽ ﺟﻧب درﯾﺎﭼﮫ آزادی ﻧﯾز ﻣراﺣل ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﻣﯾﮕذارﻧد و ﺑﮫ زودی ﺑﮫ روی ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﮔﺷﺎﯾش ﺧواھد ﯾﺎﻓت.
ﻣدﯾرﻣوﺳﺳﮫ ورزﺷﯽ راﯾﺎ ﺷﮭرام ﮔوھردﺷت ﺧﺎطرﻧﺷﺎن ﮐرد :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺎﻓت ﮐوﺗﺎه اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺎ ﮐرج در ﮐﻧﺎر ﺧدﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺗﯾم ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﭘﺎﯾﺗﺧت اﯾن آﻣﺎدﮔﯽ را دارﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷراﯾط ﻣﻧﺎﺳب ﻣﯾزﺑﺎن
ﺗﯾم ھﺎی اﻟﺑرزی ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ﮐﻣﯽ از ﻧﯾﺎز آﻧﮭﺎ را در ﺣوزه ﺳﺧت اﻓزاری ﻣرﺗﻔﻊ ﮐﻧﯾم.

ﻣﻌدﻟت ﮔﻔت :زﻣﯾن ھﺎی ﭼﻣن ﺑﺳﯾﺎری در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺷﮭر ﮐرج وﺟود دارﻧد ﮐﮫ در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف از ﭼرﺧﮫ ﺧدﻣﺎت رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺎرج ﺷده و ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺑﮭره ﮔﯾری از ظرﻓﯾت ﺑﺧش
ﺧﺻوﺻﯽ آﻧﮭﺎ را اﺣﯾﺎ و در اﺧﺗﯾﺎر ورزﺷﮑﺎران ﻗرار داد.
وی اظﮭﺎر ﮐرد :ﺑﯾش از ﯾﮏ دھﮫ در رﺷﺗﮫ ھﺎی ﻓوﺗﺑﺎل و ﻓوﺗﺳﺎل ﻣﺷﻐول ﺑﮫ آﻣوزش ھﺳﺗم و ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن ﻣﺳﺗﻌد زﯾﺎدی را ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده ام.ھﻣواره ﺳﻌﯽ ﮐرده ام ﻣﺣﯾط ورزﺷﯽ ﺳﺎﻟﻣﯽ را ﺑرای رﺷد وﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ
آﯾﻧده ﺳﺎزان اﯾن ﮐﺷور ﻣﮭﯾﺎ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺷﺎھد ﭘﯾﺷرﻓت آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾم.
ﻣﻌدﻟت در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔت :ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ھم در اﻟﺑرز وھم در ﺗﮭران وﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﺛﺑت ﻣﺳﺋوﻻن اﻣر ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﺷده و ﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﻼش ﺧواھﯾم ﮐرد ﭘﺎﺳﺦ اﯾن اﻋﺗﻣﺎد را ﺑدھﯾم و در ﻧﮭﺎﯾت ﮔﺎﻣﯽ را در ﺟﮭت
ﺗوﺳﻌﮫ و روﻧﻖ ورزش ﺑردارﯾم.

