ورزﺷﺎه ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﻧﻔﺮی ﮐﺮﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣرﺳﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﮐﺮﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﻌﺎع  ۸۷ﻣﺘﺮ و ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۲۴ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،در اﯾﻦ ورزﺷﺎه  ۲ﻣﺤﻞ ) ﺷﺮﻗ و ﻏﺮﺑ ( ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻨ ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷ ﮐﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ۲ :ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻧﺴﺎزی
و ﻓﻀﺎﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن اﺗﺎق ﻣﺮﺑﯿﺎن ،رﺧﺘﻦ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ ،اﺳﺘﺮاﺣﺘﺎه ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﯿﻢﻫﺎ و اﺗﺎق ﮐﻤﻫﺎی اوﻟﯿﻪ و ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺮﯾﺖ ازﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎﻧﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷ اﺳﺖ.
ﻣﯿﺮﮐﺎزﻫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در ورزﺷﺎه ﮐﺮﯾﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺎﻧﺎت وﯾﮋهای ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻣﻌﻠﻮﻻن درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :اﺳﺘﺮاﺣﺘﺎه
ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ،اﺗﺎق ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨ ،اﺗﺎق ﺗﺴﺖ دوﭘﯿﻨ ،رﺧﺘﻦ ،اﺳﺘﺮاﺣﺘﺎه و دوش داوران ازﺟﻤﻠﻪ اﻣﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ
ورزﺷﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺣﺪاث  ۲ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ و ﻻﺑ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎن ﮐﺮﯾﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :اﺗﺎقﻫﺎی ﺟﻠﺴﺎت و وﯾﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ،

اﺗﺎق رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ و اﺗﺎق ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ورزﺷﺎه ﺟﺎﻧﻤﺎﯾ ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﺮان و ﻃﺮحﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋه ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﻮوﻻن داﺧﻠ و
ﺧﺎرﺟ ،ﺑﺨﺶ ﭘﺬﯾﺮاﯾ و اﺳﺘﻘﺮار ﺗﯿﻢﻫﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ ورزﺷﺎه ﮐﺮﯾﺖ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه  ۹۸آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ اداﻣﻪ داد :ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از اﯾﻦ ورزﺷﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣُﺮان ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺧﻠﯿﻓﺎرس،
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺷﻮد.
ﮐﺮﯾﺖ ﯾ ورزش ﺗﯿﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ داﯾﺮهای ﯾﺎ ﺑﯿﻀﺷﻞ ﻣﯿﺎن  ۲ﺗﯿﻢ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮه ﺑﺎزی ﻣﺷﻮد.
ﮐﺮﯾﺖ در ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﮐﺸﻮر ﺑﺎزی ﻣﺷﻮد و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزی در ﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﻼدش ،ﻧﭙﺎل ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑ ،ﺳﺮی ﻻﻧﺎ
و اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎزی در اﻧﻠﺴﺘﺎن ،وﻟﺰ ،ﮐﻨﯿﺎ ،زﯾﻤﺒﺎﺑﻮه ،ﻧﭙﺎل ،ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ ،آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑ و ﺟﺰاﯾﺮ اﻧﻠﯿﺴ زﺑﺎن درﯾﺎی ﮐﺎراﺋﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﯾ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ورزشﻫﺎ اﺳﺖ.

