ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ورزش ﺷﮭﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ:
ﭘﯿﺎدهروی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺗﺒﺮﯾﺰی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪ

ﺑﮫ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ورزش ﺷﮭﺮداري ﺗﺒﺮﯾﺰ  ،آﻗﺎی ﻣﯿﺮﻣﻌﺼﻮم ﺳﮭﺮاﺑﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ راهاﻧﺪازی طﺮح ﭘﯿﺎدهروی در ﺷﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه
 .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اروﻣﯿﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر طﺮح ﭘﯿﺎدهروی ﺳﻨﺠﯽ را در ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ
وی اﻓﺰود  :اﯾﺪه و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﯾﻦ طﺮح از طﺮف آﻗﺎی ﻣﮭﻨﺪس اﻣﯿﺮﺣﻘﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻢ ﻣﮭﻨﺪس ﺧﺎﻣﺎﭼﯽ  ،از اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ھﺎی ورزش
ﺷﮭﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرا و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن  ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دﮐﺘﺮ دﺑﯿﺮی رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرا و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻧﺠﻔﯽ
ﺷﮭﺮدار ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻼﻧﺸﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ی اﺟﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺳﮭﺮاﺑﯽ اظﮭﺎر داﺷﺖ :اﺟﺮای اﯾﻦ طﺮح ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اھﻤﯿﺖ وﯾﮋه ﺗﻮﺳﻌﮫ ورزش ھﻤﮕﺎﻧﯽدر ﻧﺰد اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرا و ﺷﮭﺮدار ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ورزش ﺷﮭﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد  :طﺮح ﭘﯿﺎدهروی ﺳﻨﺠﯽ ﯾﮏ طﺮح ﻓﺮھﻨﮕﯽ ـ ورزﺷﯽ اﺳﺖ و در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ ﺑﺎ ﻧﮭﺎدﯾﻨﮫ ﮐﺮدن روح ورزش ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ،ﻧﺸﺎط
 .و ﺳﻼﻣﺘﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺮآﻏﺎز اﯾﺠﺎد ﺗﺤﻮل ،ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﮫ اﻣﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ
ﺳﮭﺮاﺑﯽ اظﮭﺎر داﺷﺖ :در اﯾﻦ طﺮح ﺷﮭﺮوﻧﺪان از ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در دورهھﺎی ﭘﯿﺎدهروی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
 .در ﮐﻨﺎر ارﺗﻘﺎ ﻣﯿﺰان ﻧﺮم ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﺧﻮد از ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮع اراﺋﮫ ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
وی اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد :ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﮐﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮھﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺎدهروی و ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ ﭘﯿﺎدهروی ﺷﮭﺮوﻧﺪان دﺳﺘﮕﺎهھﺎﯾﯽ
 .ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد
 .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ورزش ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد :ھﺮ ﺷﮭﺮوﻧﺪی ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﮫ ﻣﺎه  45ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﯿﺎدهروی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺟﻮاﯾﺰ ﻧﻔﯿﺴﯽ ﺑﮫ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد
ﺳﮭﺮاﺑﯽ  19اردﯾﺒﮭﺸﺖ را ﺳﺮ آﻏﺎز طﺮح ﭘﯿﺎدهروی ﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ طﺮح ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺒﺮﯾﺰ از ﺗﺎرﯾﺦ  19اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻟﻐﺎﯾﺖ  24ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﭘﺎرک ﺑﺰرگ اﺋﻞ
 .ﮔﻠﯽ و ﺟﺎده ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد

وی ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از طﺮحھﺎی ﺷﮭﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ در ورزش ھﻤﮕﺎﻧﯽ را راهاﻧﺪازی اﻟﻤﭙﯿﺎد ورزش ﻣﺤﻼت ﺧﻮاﻧﺪ و اذﻋﺎن داﺷﺖ :طﺮح اﻟﻤﭙﯿﺎد ورزﺷﯽ آﻣﺎده ﺷﺪه و اﯾﻦ طﺮح ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
 .ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻋﺰﯾﺰ را در ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎطﻊ ﺳﻨﯽ درﮔﯿﺮ ورزش ﻧﻤﺎﯾﺪ و روح ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑﯽ در ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ دﻣﯿﺪه ﺷﻮد
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