راهاﻧﺪازی ﺧﻂ درﯾﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ﻣﺴﻘﻂ ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣ ﺷﻮد

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﯿﺷﻬﺮ ،زرآﺑﺎد ،ﮐﻨﺎرک ،ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ و دﺷﺘﯿﺎری در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﺮدﺷﺮی درﯾﺎﯾ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ.
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﮐﻪ در ﻣﺤﺪوده آبﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺣﻮزه ﮔﻮاﺗﺮ و ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﯿﺴﺘﺎن و
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺳ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ دارد .ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در واﻗ دروازه ﻃﻼﯾ اﯾﺮان و از اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻢ و
اﺻﻠ در ﺗﺠﺎرت ،اﻗﺘﺼﺎد و ﮔﺮدﺷﺮی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آن در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﻣﻌﯿﻦاﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﯿﺪی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮدﺷﺮی ﭘﻬﻨﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﮔﻔﺖ :ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﮐﺸﻮر ،ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﺗﺎ ﻣﺮز ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و اﮐﻮﺗﻮرﯾﺴﺘ ،ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ،ﮔﻞﻓﺸﺎنﻫﺎ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی
ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮبﺷﺮﻗ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﻮن ﮐﺸﺎورزی ،آب و ﻣﻨﺎﺑ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻫﯿ ﻧﻘﻄﻪای از ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻧﻤﺷﻮد اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﺪی ﻧﺸﺪه و اﻧﺘﻈﺎر ﻣرود وزارت ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨ ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻗﺪاﻣﺎت ﮔﺴﺘﺮهﺗﺮ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺨﺸ از ﻣﺸﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ ﺑﺎ روﻧﻖ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻧﯿ ﺷﻬﺮ ،زرآﺑﺎد ،ﮐﻨﺎرک ،ﻗﺼﺮﻗﻨﺪ و دﺷﺘﯿﺎری ﮔﻔﺖ :رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد درﯾﺎﻣﺤﻮر
ﻫﻤﻮاره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔ از آن را ﮔﺮدﺷﺮی درﯾﺎﯾ ﺗﺸﯿﻞ ﻣدﻫﺪ .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی درﯾﺎﯾ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
اﻓﻖ دﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘ اﺳﺖ؛ راهاﻧﺪازی ﺧﻂ درﯾﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ﻣﺴﻘﻂ )ﻋﻤﺎن( ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر در ﻣﻨﻄﻘﻪ را روﻧﻖ دﻫﺪ.

ﯾ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از ﯾ ﺣﺴﺎب ﭘﺮ از ﭘﻮل

ﺳﻌﯿﺪی ﮔﻔﺖ :ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دارد و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺗﺤﻮل اﺳﺎﺳ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﺖ ،ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﺮی را ﺑﺮای ﻣﺮدم دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺴﻬﯿﻞ و ارزانﺳﺎزی
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻗﺎﻣﺖ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮدﺷﺮی و ﺑﻮﻣﺮدیﻫﺎ ،ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﺮاﯾﻄ ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺎ رﮐﻮد و اﻓﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد ،آن را ﻣﺠﺪد
اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﯾ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﭘﺮ از ﻣﻬﺮ از ﯾ ﺣﺴﺎب ﭘﺮ از ﭘﻮل ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ .ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﺑﺑﺪﯾﻠ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ دﺷﻮار اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺳﺨﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻢ ﮔﺮدﺷﺮی در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ارزشﻫﺎی اﻓﺰوده
ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی دارد.
ﺳﻌﯿﺪی از وزﯾﺮ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨ ،ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ) ﺳﯿﺪ ﻋﺰت اﻟﻠﻪ ﺿﺮﻏﺎﻣ (ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر دﻋﻮت ﮐﺮد و اﻓﺰود :ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮔﺮدﺷﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎری و اداری دارد .اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨ را ﺑﺎ ﯾ اداره و ﯾ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﻧﻤﺷﻮد ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ادارهﮐﻞ ﻣﯿﺮاثﻓﺮﻫﻨ،
ﮔﺮدﺷﺮی و ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮد.

