اﺳ روی آب در ﭼﺎﺑﻬﺎر راه اﻧﺪازی ﺷﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در اﻣﺮ ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﯾﺎﯾ و ورزش ﻫﺎی درﯾﺎﯾ در
ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر ﻣﺎﻧﺎ از راه اﻧﺪازی ورزش درﯾﺎﯾ اﺳ روی آب ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺧﻠﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر در
راﺳﺘﺎی ﺟﺬب ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﺮان داﺧﻠ و ﺧﺎرﺟ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷ در آﺑﻬﺎی ﻋﻤﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻧﺎﯾﺐ ﭘﻮر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﺎﻧﺎت ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ورزش ﻫﺎی درﯾﺎﯾ در ﺧﻠﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :اﺳ روی آب ﯾ از ﻣﻔﺮح ﺗﺮﯾﻦ ورزش ﻫﺎی آﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺮدﺷﺮان ورودی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ:
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﺸﻤﯿﺮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷ ،ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻮج ﺳﻮاری ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﺳ روی آب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در اﻣﺮ ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﯾﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزش اﺳ روی
ﺑﺂب ﺑﺮای ﺑﺎﻧﻮان و آﻗﺎﯾﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ دوره آﻣﻮزﺷ 10 ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ورزش ﻫﺎی درﯾﺎﯾ درﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ،ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﺤﺮ در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ
ورزﺷ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎ و ﺳﺎل ﻫﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ دارد اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن ﻫﻤﯿﻦ  10ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ورزش ﻣﻔﺮح ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در اﻣﺮ ﺗﻮرﯾﺴﻢ ورزش ﻫﺎی درﯾﺎﯾ آﺑﻬﺎی ﻋﻤﺎن  ،ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻠﻮپ ﻫﺎی وﯾﮋه
ﻏﻮاﺻ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﻮاﺻ ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮان اﻋﻢ از آﻗﺎﯾﺎن و ﺑﺎﻧﻮان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﺠﺎد اﻣﺎﻧﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﻫﯿﺌﺖ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺒﺮ داد.
ﻧﺎﯾﺐ ﭘﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ ﺑﺎﻫﻤﺎری ﻫﯿﺌﺖ ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ورزﺷ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ورزش ﻣﻔﺮح در آﺑﻬﺎی
ﺳﺎﺣﻠ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﻫﺎی ﺧﺎص و وﯾﮋه و آﮔﺎﻫ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ
ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪری ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ورزش ﻫﺎی درﯾﺎﯾ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ در اﻣﺮ ﺗﻮرﯾﺴﻢ درﯾﺎﯾ و ورزش ﻫﺎی درﯾﺎﯾ ،اذﻋﺎن داﺷﺖ :ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاﻫﺐ درﯾﺎ
از ﮐﻮدﮐ در دورﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﺪارس ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻫﺪ دوﺳﺘ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم ﺑﺎ درﯾﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت آﻣﻮزش ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿ ﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ورزش ﻫﺎی درﯾﺎﯾ در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ﻣﺪارس ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ﻣﻠ ﺧﺒﺮه در اﻧﻮاع ورزش ﻫﺎی آﺑ ﺷﻮﯾﻢ.

وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺧﻠﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻣﺎﻧﺎت اﻧﻮاع ورزش ﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﻣﻮج ﺳﻮاری ،ﻏﻮاﺻ ،ﻗﺎﯾﻘﺮاﻧ و اﺳ روی آب ﺑﻪ
ﮔﺮدﺷﺮان و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ورزﺷ اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد.

