ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮﻧ ﻣﻬﻤﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان؛ "ﭼﺎﺑﻬﺎر" ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮجﺳﻮاری ﻏﺮب آﺳﯿﺎ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺴﻨﯿﻢ ازﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺣﺎﻟ ﻋﻤﺪه ﻧﻘﺎط اﯾﺮان
ﻣﻮج ﮔﺮﻣﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﯾﺮان ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎ ﺑﺎدﻫﺎ و ﺑﺎرشﻫﺎی ﺑﻬﺎری ﺣﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ و اﯾﻦ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎی  28ﺗﺎ  30درﺟﻪ را ﺑﻪﯾ از ﺧﻨﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﮐﻪ از اواﯾﻞ ﺧﺮدادﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﺷﻮد ،در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﺎﻫﺶ ﻣرﺳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺷﻮد ﺳﺎﺣﻠﻨﺸﯿﻨﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان
از ﮐﻨﺎرک ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ ﻫﻮای ﻣﻄﺒﻮع و ﺧﻨ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻢاﮐﻨﻮن دﻣﺎی ﻫﻮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﻣﺮان  28درﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎد و ﻧﺴﯿﻢ اﺳﺖ.

ﻣﻮﻧﺴﻮن ﯾاز دهﻫﺎ ﺟﺎذﺑﻪی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮدﺷﺮی در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﻣﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط اﯾﺮان ﺣﺪاﻗﻞ  200ﺟﺎذﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌ ،ﺗﺎرﯾﺨ و ﺟﺎﻧﻮری ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﯾﺒﺎر دﯾﺪن را
دارد.
ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎ آﺑﻔﺸﺎنﻫﺎ ،ﻣﻮجﻓﺸﺎنﻫﺎ و ﺻﺪاﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎرشﻫﺎ و ﺑﺎدﻫﺎی ﺑﻬﺎری ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾاز دهﻫﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﯾاز
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎد در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣآورد ﻣﻮجﻫﺎی ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﺧﻠﻖ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ
ﻓﺮدی ﻫﻢﭼﻮن ﻣﻮجﻓﺸﺎنﻫﺎ و آﺑﻔﺸﺎنﻫﺎ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان و ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﮐﻪ از اواﺳﻂ اردﯾﺒﻬﺸﺖ آﻏﺎز ﻣﺷﻮد و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه اداﻣﻪ دارد ،ﻫﺮروز
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان از ﺟﺎﺳ ،ﮐﻨﺎرک ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺎ ﻣﻮجﻫﺎی ﻋﺎﻟ ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری ﺣﺮﻓﻪای دارﯾﻢ.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﺳﺘﻤ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آنﻫﻢ در ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه از ﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم

ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﻠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻏﺮب آﺳﯿﺎ ﺑﺮای
ﻣﻮجﺳﻮاری ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ :ﻣﻮجﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﻮﻧﺴﻮﻧ اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﻪ آﻣﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻤدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮجﺳﻮاری ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاران
آﻣﻮزﺷ و آﻣﺎﺗﻮری ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر و ﺧﻠﯿ ﻓﺎرس اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﺠﻮر اﻓﺮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﺳﺖ.
رﺳﺘﻤ ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﺑﻪوﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻮجﺳﻮاری ﺣﺮﻓﻪای از اواﯾﻞ ﺳﺎل  95ﮐﻪ
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه ،ﺳﻪﺳﺎل ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺪاوم دورﻫﺎی آﻣﻮزﺷ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮجﺳﻮاری ﮐﺸﻮری را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪرﺳﺎن و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎرﻫﻢ زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺟﻬﺎﻧ اﻟﻤﭙﯿ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان ﻣﮔﻮﯾﺪ :آﺧﺮﯾﻦ دوره اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ
ژاﭘﻦ ﺑﻮد اواﯾﻞ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺑﻨﺪر رﻣﯿﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲاز آن دو ﻧﻔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻮاز ﺣﻀﻮر در ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﻣﻮجﺳﻮاری
اﯾﺮان را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ :ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﻣﻮج ﺳﻮاری اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎﻻر ﻗﯿﺼﺮی از ﺗﻬﺮان و ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻠﻮﭼ ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﻮﻣ ﭼﺎﺑﻬﺎری در
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ ﻣﻮجﺳﻮاری ﮐﻪ از  24ﺗﺎ  31ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻫﺎرا ژاﭘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺷﻮد؛ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﺪ.
رﺳﺘﻤ ﺑﺎ ﺗﺸﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻠﻮﭼ ﻣﻠﭘﻮش ﻣﻮجﺳﻮار ﭼﺎﺑﻬﺎری ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان و ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪﺳﺒﺐ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری ﺣﺮﻓﻪای در ﻏﺮب آﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺪاوم ﻣﺗﻮان در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮجﺳﻮاری را ﺗﻮﺳﻌﻪ داد.
رﻣﯿﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻮجﺳﻮاری
ﻣﻮجﻫﺎی ﻣﻮﻧﺴﻮﻧ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮجﺳﻮاری ﻧﯿﺰ ﻣﮔﻮﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﺑﺎ اﻋﺰام ﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺷﯿﺐ ﺳﺎﺣﻞ ،ﮐﻒ ﺳﺎﺣﻞ ،ﻃﻮل ﻣﻮج و...ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮن و ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻨﺪر
رﻣﯿﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﺣﻞ و ﻧﻘﻄﻪ اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﮐ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :از دوﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﻮجﺳﻮاری ﻫﺮﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ
 40ﺗﺎ  50ﻧﻔﺮ زﯾﺮﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎﺗﯿﺪ ﻣﻠ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان در ﺑﻨﺪر رﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ آن اواﺧﺮ ﺧﺮدادﻣﺎه و
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﺑﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻮجﺳﻮاری ﮔﺮدﺷﺮی ،آژاﻧﺲﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻣﺠﻮز اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان ﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮجﺳﻮاری  50ﺗﺎ  60ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻋﺰام ﮐﺮدﻧﺪ؛ از اﺑﺘﺪای ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻬﺮﮐ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ :اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﻪوﯾﮋه رﻣﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ آﺳﯿﺐ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت اﺳﺖ؛ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮجﺳﻮاری ﭼﻪ ورزﺷ و ﺣﺮﻓﻪای و ﭼﻪ ﮔﺮدﺷﺮی در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﻫﻢ ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻪ اﺟﺮای
ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی در رﻣﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻗﻄﺐ ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻣﺎن ﻣﻮجﺳﻮاری را از دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ!

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ورزش ﻧﻮﭘﺎی ﻣﻮجﺳﻮاری ﻫﻢﭼﻮن دﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ورزﺷ ﻣﺼﻮن از ﺑﻣﻬﺮیﻫﺎ و ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان از ﺑﻣﻬﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻮجﺳﻮاری در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﮔﻼﯾﻪ ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻨﺪر رﻣﯿﻦ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﻪ
ﻫﻢ ﺳﺒﺐ ﻣﺎﺳﻪای ﺑﻮدﻧﺶ و ﻫﻢ ﻣﻮجﻫﺎی ﺧﻮﺑﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری اﺳﺖ از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﻮجﺳﻮاری
اﯾﺮان ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲﻫﺎی ﻃﺮح ﻣﺎﻫ در ﻗﻔﺲ ،اﻣﺎن ﻣﻮجﺳﻮاری را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ.
وی ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮجﺳﻮاری اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اﯾﻤﻨاش ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﺬت را ﺑﺒﺮد؛ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲﻫﺎی
ﻃﺮح ﻣﺎﻫ در ﻗﻔﺲ اﻣﺎن ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﻨﺪر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد رﻣﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ :ﺗﻮﻗﻌﻤﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ درک ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﭼﺎﺑﻬﺎر؛
ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎی ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی ﻣﻠ ﭘﻮش ﻣﻮجﺳﻮاری
ﺗﺸﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ؛ ﻫﻤﯿﻦ رﻣﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮجﺳﻮاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺷﻮد اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهﺗﺮ؛ در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ
ﺑﻣﻬﺮی ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮان ﻋﻄﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﻣﻮجﺳﻮاری را ﺑﻪ ﻟﻘﺎﯾﺶ ﻣﺑﺨﺸﺪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و
دورﻫﺎی آﻣﻮزﺷ را درﺟﺎﻫﺎی دﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﻬﺎ ﻣدﻫﻨﺪ ،ﻣﺑﺮد.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮجﺳﻮاری ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺪﻫﺎ و ﻫﺰاران ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﻣﺮان در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﯿﺎز دارد؛ ﺗﻮﺟﻪای ﮐﻪ ﻓﻌﻼ در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ.

