ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر از  3ﻣﻠ ﭘﻮش دووﻣﯿﺪاﻧ اﺳﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣ ﮐﻨﺪ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﯾﻮﺳﻔ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ درزاده ،اﻣﯿﺪ اﻣﯿﺮﯾﺎن و ﻣﻬﺮداد اﻟﻪ زﻫ ﺳﻪ ﻣﻠ ﭘﻮش ورزش دو و ﻣﯿﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم و رﮐﻮردﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠ و
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ دارﻧﺪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ درزاده ﺑﺎ  19ﺳﺎل ﺳﻦ دارای  35ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮری دو ﻣﯿﺪاﻧ و ﻧﺎﺋﺐ
ﻗﻬﺮﻣﺎن دو  800ﻣﺘﺮ آﺳﯿﺎ در ژاﭘﻦ ،اﻣﯿﺪ اﻣﯿﺮﯾﺎن  18ﺳﺎﻟﻪ دارﻧﺪه  20ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮری و ﻣﻘﺎم ﭼﻬﺎرﻣ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت آﺳﯿﺎﯾ دو  800ﻣﺘﺮ ژاﭘﻦ
اﺳﺖ و ﻣﻬﺮداد اﻟﻪ زﻫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  18ﺳﺎل ﺳﻦ  20ﻣﻘﺎم ﮐﺸﻮری از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دو و ﻣﯿﺪاﻧ 800 ﻣﺘﺮ ﮐﺸﻮر را داراﺳﺖ.
ﯾﻮﺳﻔ اداﻣﻪ داد :اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﺧﻮﺑ در زﻣﯿﻨﻪ دووﻣﯿﺪاﻧ در ﺑﺨﺶ ﺑﻤﭙﻮر اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻮش و ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ و اﻓﺘﺨﺎر و ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻻزم را از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ
دﻫﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ درزاده ادﻋﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ وی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﻼت ﻣﺎﻟ از
ورزش دوﻣﯿﺪاﻧ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﻣ ﮐﻨﺪ.
درزاده ﺑﺎ ﺻﺪور اﻃﻼﻋﯿﻪ ای ﺿﻤﻦ رد اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری و ﺗﻼش در ﺗﯿﻢ ﻣﻠ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ورزش دووﻣﯿﺪاﻧ ،ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠ ،ﮐﺮﯾﺖ و ﻣﻮج ﺳﻮاری از ورزش ﻫﺎی ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﯾﻮﺳﻔ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺸﯿﻞ ﺑﺎﺷﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻ دو و ﻣﯿﺪاﻧ را ﻧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ورزﺷﺎران ﮔﺎم
ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای اﻓﺘﺨﺎرآﻓﺮﯾﻨ ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻮش اﺳﺘﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ  80درﺻﺪ ﻣﻠ ﭘﻮﺷﺎن ورزش ﮐﺮﯾﺖ از ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﯿﺸﻬﺮ و ﮐﻨﺎرک ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد:
ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻ ﺑﻪ ورزش ﮐﺮﯾﺖ دارﻧﺪ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی آﺑ ﮔﻔﺖ :ﺳﺎﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮای ﻣﻮج ﺳﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد.
ﯾﻮﺳﻔ اداﻣﻪ داد :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﭙﺎﻧﺴﺮی ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺑﻠﻮﭼ ﻣﻠ ﭘﻮش ﻣﻮج ﺳﻮار اﻫﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧ
ﻣﻮج ﺳﻮاری در ژاﭘﻦ ﮐﻪ از  24ﺗﺎ  31ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه در ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻫﺎرا ژاﭘﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ،ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﯾﺠﺎد اﻣﺎﮐﻦ ورزﺷ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ورزﺷﺎران ﺑﺮای اﻋﺰام ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و داﺧﻠ و ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷ
ﻣﺪال آور را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﺣﻮزه ورزش ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.

