اﺳﺘﺎدﯾﻮم 5ھﺰار ﻧﻔﺮی ﻣﺮزداران ﺑﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ
ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺳـﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﺗﻮﺳـﻌﮫ و ﺣﻤـﺎﯾﺖ از ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺳـﺎزی و رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﮫ ورزش ﭘـﺎﯾﮫ اﺳـﺘﺎدﯾﻮم  5ھﺰار ﻧﻔﺮی
ﺧﺎوران ﺑﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ.

ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎزی ﺗﺑرﯾز ﮔﻔت :ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ و ﺣﻣﺎﯾت از ﺗﯾم ﻓوﺗﺑﺎل ﻣﺎﺷﯾن
ﺳﺎزی و رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ورزش ﭘﺎﯾﮫ اﺳﺗﺎدﯾوم  5ھزار ﻧﻔری ﺧﺎوران ﺑﮫ آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎزی ﺗﺑرﯾز اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت.

ﻣﯾرﻣﻌﺻوم ﺳﮭراﺑﯽ اﻓزود:ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘش ﻓوﺗﺑﺎل در ﺟﺎﻣﻌﮫ و وﺟود اﺳﺗﻌدادھﺎی درﺧﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ در ﺷﮭر ﺗﺑرﯾز
وﺟود دارد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﯾم ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎزی ﺿرورت اﯾﺟﺎد آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺧت اﻓزاری و ﻧرم اﻓزاری ﻣﻧﺎﺳب اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﺷد.

وی اظﮭﺎر داﺷت :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺗﺎﻧﺳﯾﻠﮭﺎی ﻣوﺟود ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری ﺑر روی اﺳﺗﻌدادھﺎی ﻓوﺗﺑﺎﻟﯽ و ﭘرورش آﻧﮭﺎ آﻧﮭم ﺑﺻورت ﻣدون و ﻋﻠﻣﯽ
ﺟﮭت ورود ﺑﮫ ﺳطﺢ اول ﻓوﺗﺑﺎل ﮐﺷور ﺿروری اﺳت .ﺑر اﯾن اﺳﺎس اﻗدام ﺑﮫ ﺗﺎﺳﯾس آﮐﺎدﻣﯽ ﻓوﺗﺑﺎل ﻧﻣودﯾم

ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ورزش ﺷﮭرداری ﺗﺑرﯾز ﺗﺻرﯾﺢ ﮐرد :اﻟﺑﺗﮫ از ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﮭرداری ﺗﺑرﯾز اﻗدام ﺑﮫ راه اﻧدازی آﮐﺎدﻣﯽ ﻓوﺗﺑﺎل
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺷﮭرداری ﺗﺑرﯾز ﮐرده ﺑود ﮐﮫ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﯾن طرح ﺗﺎﮐﻧون در ﭘﺎرک ﺻﻧﻌت ﻗراﻣﻠﮏ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود و ﺛﻣرات ﻣﺛﺑت آن
را ﺗﺎﮐﻧون ﺷﺎھد ﺑوده اﯾم.

ﺳﮭراﺑﯽ اذﻋﺎن داﺷت :ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﺳﺧت اﻓزاری ﺷﮭرداری ﺗﺑرﯾز در ﺳطﺢ ﺧوﺑﯽ ﻗرار دارد زﯾرا ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ھﺎی ورزﺷﯽ ،
ﻓرھﻧﮕﯽ و ﺗﻔرﯾﺣﯽ  ،ﺳﺎﻟن ھﺎو زﻣﯾن ھﺎی ﭼﻣن زﯾﺎدی در ﺳطﺢ ﺷﮭر اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت و وﺟﮭﮫ ﺗﯾم ﻣﺎﺷﯾن ﺳﺎزی
اﺳﺗﺎدﯾوم  5ھزار ﻧﻔری ﻣرزداران را ﺑﮫ آﮐﺎدﻣﯽ اﯾن ﺑﺎﺷﮕﺎه اﺧﺗﺻﺎص دادﯾم

وی اظﮭﺎر اﻣﯾدواری ﮐرد :ﺑﺎ ﮐﺷف اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺑرﺗر در اﯾن آﮐﺎدﻣﯽ و ﺑﺎ ﭘرورش آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ دﻏدﻏﮫ ای ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر
ﻧﯾروھﺎی ﺑوﻣﯽ در ﺳطﺢ اول ﮐﺷور ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺎھد ﺗﯾﻣﮭﺎی ﻗدرﺗﻣﻧد ﺑﺎﺷﯾم ﺣﺗﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم اﯾن ﺑﺎزﯾﮑﻧﺎن را ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺗﯾﻣﮭﺎی ﮐﺷور و اروﭘﺎﯾﯽ
ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾﯾم.
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