
  
  

  به نام خدا        
  شوراي اسالمي روستاي ناريان

  1388الي   1386گزارش عملكرد از سال

  ورزش: دوازهمبخش 
  

  ورزش -12
بخشداري ؛ شوراي اسالمي بخش؛ ؛ براي گرفتن امكانات ورزشي نامه هائي براي رياست محترم جمهوري  -1

 .و آقاي  علي آبادي نوشته شد؛ تربيت بدني ؛ وزير كشور  ريفرماندا
ازببين جوانان همشهري تيم فوتبالي تشكيل شدكه عموما هفته اي يك روز براي تمرين به شهرك رفته و  - 2

درمسابقات مختلف نيز به عنوان نماينده روستاي ناريان شركت كرده وبعضا مقام هاي قابل قبولي هم كسب 
  .كردند

 
ه قديمي بازسازي جزئي شده وتعدادي ميز تنيس درآنجا مستقر تا بدينوسيله بخشي از اوقات فراغت مدرس  -3

 .جوانان در ورزش صرف شود



ماه مبارك رمضان سال جاري با حضور امام جمعه طالقان ، بخشدار طالقان ، رئيس آموزش و  23در شب  - 4
اه در جمع مردم شهيد پرور روستاي ناريان ،  پرورش ، رئيس دادگاه و رئيس شوراي اسالمي بخش و هيئت همر

مشكالت روستا توسط يكي از اعضاي شوراي اسالمي قرائت گرديد و  بخشدار محترم  قول مساعد از طرف 
تادرآن محل سالن . مسئول آموزش و پرورش در خصوص واگذاري مكان مدرسه قديمي به شورا را داده است

 .ورزشي ايجاد گردد

  .ود يك ميليون تومان براي ورزش هزينه شده استمبلغي حد87درسال  -5

الزم به ياد كه  .يكي ديگر از اقدامات انجام شده ساخت زمين خاكي فوتبال در مدخل ورودي روستابوده است - 6
ريال  هزينه انجام 13.000.0000آوري است كه بابت مسطح نمودن زمين ورزشي و اقدامات جانبي آن حدوداً مبلغ 

  .شده  است

. 
  از تاريخهاي اقدامات ،  مكاتبات ومذاكرات برخي

 . تقاضاي احداث زمين ورزشي از بخشداري:  08/12/85 

  . در اختيار قرار دادن زمين ورزشي به بخشداريدرخواست :  25/12/85 

 . درخواست ميز تنيس از مسئول محترم تربيت بدني بخش طالقان:  112/03/86 

ادي معاون محترم رئيس جمهور در خصوص ساخت ارسال نامه به آقاي علي آب:  03/04/86 
 . سالن ورزشي

 . ارسال نامه به مسئول محترم تربيت بدني طالقان جهت واگذاري زمين ورزشي:  03/04/86 

تسليم نامه به وزير كشور وقت جناب آقاي پور محمدي جهت ساخت سالن ورزشي :  16/04/86 
 . در سفر ايشان به طالقان



مه در مراسم شهدا به آقاي احمد احمدي نژاد در مورد ساخت سالن تحويل نا:  22/04/86 
ورزشي به رياست محترم جمهوري اسالمي و دستور اقدام الزم از رياست جمهوري به استاندار 

 .محترم كه ايشان هم به فرمانداري محترم  و از آنجا به تربيت بدني شهرستان ارسال گرديد

الكتي جهت ساخت سالن ورزشي به تربيت بدني قدر منطقه پيشنهاد واگذاري زمين :  24/04/86 
 .بخش طالقان 

مسئول تربيت بدني شهرستان به همراه مسئول تربيت بدني بخش طالقان براي :  01/09/86 
 .بازديد از زمين هاي مورد نظر به روستا تشريف آوردند 

وده كه در پي نامه يكي از مكانهاي پيشنهاد داده شده، مدرسه قديمي روستا ب:  07/09/86 
  .نگاريهاي به عمل آمده با مخالفت اداره آموزش و پرورش مواجه شد 

 . تقاضاي بولدزر براي مسطح نمودن مكان موردنظر زمين ورزشي از بخشداري:  26/03/87 

الكتي توسط بخشداري و صدورگواهي تعلق آن به شوراي قتقاضاي تاييد زمين :  22/04/87 
 . گذاري به تربيت بدني براي ساخت سالن ورزشياسالمي روستا براي وا

  . الكتي از پارك عمومي به زمين ورزشي از بخشداريقتقاضاي تغيير كاربري زمين :  08/07/87 

در طي سفر استاني رياست محترم جمهوري مجدداً نامه اي در خصوص ساخت :  08/03/88 
 .سالن ورزشي تهيه و به ايشان تقديم شد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


