ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﭼﺸﻢاﻧﺘﻈﺎر ﮔﺮدﺷﺮان ﻧﻮروزی

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻋﻼوهﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎرﺗ و اﻗﺘﺼﺎدی ﯾ از
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و دﺳﺖﻧﺨﻮردهﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﺮدان اﺳﺖ و ﻣﺤﺪوده »ﮐﻨﺎرک« ﺗﺎ »ﮔﻮاﺗﺮ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۲۰۰ﺟﺎذﺑﻪ
ﺑﺮ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌ ،ﺗﺎرﯾﺨ و ﺟﺎﻧﻮری ﮔﻞﺳﺮﺳﺒﺪ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺮف و ﺑﻮران آبوﻫﻮای ﻗﺎﻟﺐ در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻮاﯾ ﺑﻬﺎری و دلﭘﺬﯾﺮ ﺣﻢﻓﺮﻣﺎﺳﺖ؛ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮدن ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻨﺠﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﻬﺎر اﯾﺮان ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺨ ،ﻃﺒﯿﻌ و ﺟﺎﻧﻮری ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺑﻧﻈﯿﺮ و ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺪارﻧﺪ؛ اﮔﺮ در
اﻣﺘﺪاد آبﻫﺎی ﻋﻤﺎن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ در ﻏﺮب ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺒﺎی »درک« زرآﺑﺎد ،ﺑﺎﻏﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی،
ﭘﺪﯾﺪه ﮔﻞاﻓﺸﺎن؛ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ و روﺳﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨ» ﺗﯿﺲ« و ﻏﺎرﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ »ﺑﺎن ﻣﯿﺴﯿﺘ «آن ،ﻣﻮجﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن درﯾﺎ ﺑﺰرگ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺨ ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای ،ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ و در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻠﯿ زﯾﺒﺎی »ﮔﻮاﺗﺮ« و دﻟﻔﯿﻦﻫﺎ
و ﮔﺎﻧﺪوﻫﺎی دﯾﺪﻧ آن دﯾﺪار ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺣﺎلآﻧﻪ اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸ از  ۲۰۰ﺟﺎذﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک و در ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌ ﺳﻮاﺣﻞ
زﯾﺒﺎی ﻣﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾ ﭘﯿ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻔﺮ را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣآورﻧﺪ.

ﮔﻞﻓﺸﺎن ﭘﺪﯾﺪه ای ﻋﺠﯿﺐ و ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ
ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﭘﺪﯾﺪه ژﺋﻮﺗﻮرﯾﺴﺘ و ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ ﮔﻞﻓﺸﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮ اداره ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ،ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ و ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨ ،ﺻﻨﺎﯾدﺳﺘ
و ﮔﺮدﺷﺮی در ﻣﺤﺪوده ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﺣﺪوداً  ۶ﭘﺪﯾﺪه ﮔﻞﻓﺸﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آن در ﺣﺪود  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺑﻨﺪر ﮐﻨﺎرک
و در دﺷﺖ »ﮐﻬﯿﺮ« ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ روﺳﺘﺎ و ﺑﻨﺪر ﺻﯿﺎدی »ﺗﻨ «و  ۳۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی روﺳﺘﺎی ﮐﻬﯿﺮ ﻗﺮار دارد.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎناﯾﻨﻪ ﺣﺒﺎبﻫﺎی ﮔﻞآﻟﻮدی ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻞﻓﺸﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺷﻮد ﯾ از ﻣﻌﺪود ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘ در ﺟﻬﺎن
اﺳﺖ؛ ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﮔﻞﻓﺸﺎن ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﻠ ﻧﺎف درﯾﺎ ﯾﺎ »ﺑﻮﻟﻮﺑﻮﻟﻮ« در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻨﺎرک ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﻞﻓﺸﺎن اﺳﺖ ﺳﻪ ﺗﭙﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ
از آنﻫﺎ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ؛ ارﺗﻔﺎع اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺗﻮرﯾﺴﺘ ﺑﺎﻟﺑﺮ  ۲۰ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ آن ﺑﻪ  ۱۲ﻣﺘﺮ ﻣرﺳﺪ ،ﻗﻄﺮ ﺣﺒﺎبﻫﺎی ﮔﻞ  ۳۰ﺳﺎﻧﺘﻣﺘﺮ
اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺎر  ۳ﺗﺎ  ۵ﻟﯿﺘﺮ ﺣﺒﺎب ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﺷﻮد.
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻠﻮچ زاده ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﮔﻞﻫﺎﯾ ﮐﻪ از دل زﻣﯿﻦ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﺒﺎب در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻞﻓﺸﺎن ﺧﺎرج ﻣﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻏﻠﯿﻆﺗﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺮ
اﺳﺖ وﻋﻼوهﺑﺮ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧ ،ﺑﻬﺒﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘ ،اﻧﻘﺒﺎض ﻋﺮوق ،دردﻫﺎی ﻣﻔﺼﻠ ،درﻣﺎن درد ﮐﻤﺮ و ﺗﻨ ﻋﻀﻼﻧ در ﺻﻨﺎﯾ ﺳﻔﺎل
و آﺟﺮﭘﺰی ﻧﯿﺰ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
وی ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :در ﯾ روﯾﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر در  ۲۵اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل  ۱۳۹۴ﺷﺎﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﺑﻧﻈﯿﺮ
ﺑﻮد ،ﺑﻄﻮرﯾﻪ ﭘﺮﺗﺎب ﮔﻞ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع  ۱۲ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻏﺮش ﻣﻬﯿﺐ ،ﺟﺎری ﺷﺪن ﮔﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮم ،داغ ﺑﻮدن ﮔﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻮی ﺧﺎک و
ﺑﺨﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ارﺗﻔﺎع ﮐﻮه ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۵ﻣﺘﺮ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎﯾ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺘ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺪ.

ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان زﯾﺴﺘﺎه ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب و زﯾﺒﺎی ﺣﯿﺎتوﺣﺶ
ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﱡﺮان زﯾﺴﺘﺎه ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﯿﺎتوﺣﺶ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ،آﺑﺰﯾﺎن ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن ،دوزﯾﺴﺘﺎن ،ﻧﺮمﺗﻨﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﯿﺎتوﺣﺶ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻋﻼوه ﺑﺮ زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی ﺧﺪادادی ﻃﺒﯿﻌ ،دﯾﺪﻧﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﺮس ﺳﯿﺎه ،ﭘﻠﻨ ،ﺳﻨﺠﺎب راهراه ﺑﻠﻮﭼ و ﻫﻮﺑﺮه از دﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎ و دﯾﺪﻧﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ؛ از
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران درﯾﺎﯾ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻬﻨ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ،ﮔﺎو درﯾﺎﯾ ،دﻟﻔﯿﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟ ،ﻧﻬﻨ آﺑ ،ﻧﻬﻨ ﺑﺮاﯾﺪ ،ﻧﻬﻨ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی،
دﻟﻔﯿﻦ ﮔﻮژﭘﺸﺖ ،دﻟﻔﯿﻦ ﺑﯿﻨ ﺑﻄﺮی ،ﻧﻬﻨ دﻧﺪان ﮐﻠﻔﺖ و »ﭘﻮرﭘﻮﯾﺰ ﭘﻮزه ﭘﻬﻦ« اﺷﺎره ﮐﺮد.
از اﻧﻮاع ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﻨ ﮔﻮﻧﻪ ﻻکﭘﺸﺖ درﯾﺎﯾ ﺷﺎﻣﻞ ﻻکﭘﺸﺖﻫﺎی ﺳﺮخ ،ﺳﺒﺰ ،ﭘﺸﺖ ﻋﻘﺎﺑ ،ﭘﺸﺖ زﯾﺘﻮﻧ
رﯾﺪﻟ و ﭘﺸﺖ ﭼﺮﻣ و  ۹ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎر درﯾﺎﯾ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎر درﯾﺎﯾ ﻧﻮکدار ،ﺣﻠﻘﻪدار ،ﺳﺮ ﮐﻮﭼ ،ﺧﻠﯿﻓﺎرس ،آراﺳﺘﻪ ،زرد ،ﮐﻮﺗﺎه ،ﺷﻢ زرد
و اﻓﻌ ﺷﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﺑﺎ آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺳﺮﻣﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﺟﻬﺎن اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ زﯾﺒﺎی ﻣﺮان ﮐﻮچ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻ
دارد و ﺣﻀﻮر ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰی و ﮐﻨﺎر آﺑﺰی در ﻃﻮل ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠ ﺑﻨﺎدر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﺟﻠﻮه
وﯾﮋهای ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داده اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﺑﯿﺶ از  ۲۰۰ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻮﻣ ،ﻣﻬﺎﺟﺮ آﺑﺰی ،ﮐﻨﺎر آﺑﺰی و ﺷﺎری ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت داﺋﻤ ،ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺒﻮری ﯾﺎ ﻓﺼﻠ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و
زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﻓﺎرس  ۹راﺳﺘﻪ ۳۲ ،ﺧﺎﻧﻮاده و  ۱۱۰ﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮﻧﺪه از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﺮان ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﺎﮐﻦ و ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ و از ﻣﯿﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻤﯿﺎب دﻧﯿﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن »ﭘﻠﯿﺎن ﭘﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی« و
»ﮔﯿﻼﻧﺸﺎه ﺧﺎﻟﺪار« ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻋﺒﻮری ﯾﺎ ﻓﺼﻠ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪهﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪوﻓﻮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾ و ﺻﺪاﻟﺒﺘﻪ اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان را ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺧﻮﺑ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧ و زﯾﺴﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﯿﺮه ﭘﻮرﻣﻼﯾ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻠﯿﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﻓﻼﻣﯿﻨﻮ ،ﺑﺎﮐﻼن ،اﻧﻮاع
ﺣﻮاﺻﯿﻞ و اﮔﺮتﻫﺎ ،ﮐﺎﮐﺎﯾﻫﺎ ،آﺑﺠﻠﺒ ﻫﺎ ،ﻋﻘﺎب درﯾﺎﯾ دم ﺳﻔﯿﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﻮﻫﺎ ،ﻋﻘﺎب ﺷﺎﻫ ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﺎری ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻘﺎب ﻣﺎﻫﯿﯿﺮ
و ﻏﯿﺮه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎ ﻫﺮﺳﺎل ﺑﯿﺶ از  ۶۰ﻫﺰار ﻗﻄﻌﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده و ﻫﻢاﯾﻨ
در  ۲۲ﺳﺎﯾﺖ در ﺣﺎل زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
»ﮔﺎﻧﺪو« ﯾﺎ ﺗﻤﺴﺎح ﭘﻮزه ﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧ ﯾ دﯾﺮ از ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮐﻤﯿﺎب و ﺷﻔﺖاﻧﯿﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺧﺰﻧﺪه ﮐﻪ درواﻗ
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺧﺰﻧﺪه اﯾﺮان اﺳﺖ در ﻣﺤﺪوده ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر و در ﺧﻠﯿ» ﮔﻮاﺗﺮ« ﻫﻢﻣﺮز ﺑﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮔﺎﻧﺪو
ﺟﺎﻧﻮری ﺧﺠﺎﻟﺘ ،ﻣﺤﺘﺎط و ﺗﺮﺳﻮ اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﺤﺾ اﯾﻨﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺰاﺣﻢ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﻨﺪ در آب ﻓﺮو ﻣرود.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺎﻧﺪو ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از  ۳ﻫﺰار ﺳﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ در دﻧﯿﺎ درﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ
زﯾﺴﺘﺎه اﺻﻠ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻧﻮری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻟ ﺑﺮ  ۴۰۰ﺳﺮ ﺗﻤﺴﺎح ﻧﯿﺰ در اﯾﺮان و در ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه
ﺧﻠﯿ» ﮔﻮاﺗﺮ« ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی »ﺳﺮﺑﺎز«» ،ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت« و »ﮐﺎﺟﻮ« زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﯿﺮه ﭘﻮرﻣﻼﯾ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :در ﻣﺤﺪوده ﺣﻔﺎﻇﺖﺷﺪه ﮔﺎﻧﺪو ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺎﻧﺪو ،دﻟﻔﯿﻦ ،ﻻکﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ و »ﺳﺎرﮔﭙﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد.

ﺗﺎﻻﺑ ﮐﻪ رﻧ آب در آن ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ
ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﻋﺠﺎباﻧﯿﺰی ﮐﻪ در اﻣﺘﺪاد ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ» ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ ﮔﻮاﺗﺮ« ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺧﻮرد ﺗﺎﻻب »ﻟﯿﭙﺎر« اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ رﻧ
آب در ﻣﺎهﻫﺎﯾ از ﺳﺎل ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آنﻫﻢ وﻓﻮر ﻣﻮاد آﻟ و ﻣﻌﺪﻧ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درﯾﺎﯾ ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﻮﻓﺎنﻫﺎی »ﻣﻮﻧﺴﻮن«
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶازﺣﺪ ﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ ﻣﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻌﻞواﻧﻔﻌﺎﻻت رﻧ آب را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣدﻫﺪ.
اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد در ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻬﻤﻦ ،اﺳﻔﻨﺪ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻬﺮ دﯾﺪه ﻣﺷﻮد و اﮔﺮ ﮔﺮدﺷﺮان در ﻓﺼﻞ ﭘﺮآﺑ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب
ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻨﺮ ،ﻓﻼﻣﯿﻨﻮ ،ﺣﻮاﺻﯿﻞ ،ﺑﺎﻗﺮﻗﺮه ،ﺗﯿﻬﻮ ،ﻋﻘﺎب دﺷﺘ و ﺧﻮﺗﺎ را ﻧﯿﺰ از ﻧﺰدﯾ ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.

ارزانﺳﺎزی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در دﺳﺘﻮر ﮐﺎراﺳﺖ
اﻣﺎ ازآﻧﺠﺎﯾﮐﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک ﯾ از دورﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ آن و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺮدی در آن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی
را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ در ﺟﻬﺖ ارزانﺳﺎزی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺮ و دﯾﺪﻧ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺑﻬﺘﺮ آن در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد آن ﺑﺮای روﻧﻖ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﺮدی اﯾﺠﺎد اﯾﺮﻻﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻ
و اﺣﺪاث ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻫﺘﻞﻫﺎی ﺑﻮمﮔﺮدی اﺳﺖ.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺠﯿﺪی در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎرﻣﻬﺮ ،ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث  ۵ﻫﺘﻞ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﺎدرﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و راﻫﺎر ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪﺗ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎردارﯾﻢ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎن و اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘ ﺑﻮمﮔﺮدی ﯾﺎ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﮐﭙﺮی ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ.
ﻣﺠﯿﺪی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘ ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺎ ﻋﯿﺪ ﻧﻮروز آﻣﺎده ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای
ﺗﺠﻬﯿﺰ  ۵۰ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن در روﺳﺘﺎی »ﺗﯿﺲ« ﻫﺴﺘﯿﻢ و آﻣﺎدهاﯾﻢ ﺑﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را اراﺋﻪ و در ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز اﺣﺪاث اﻗﺎﻣﺘﺎهﻫﺎی ﺑﻮمﮔﺮدی ﻧﯿﺰ ﺻﺎدرﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﻫﺘﻞﻫﺎی ﮐﭙﺮی
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﯾ ﻫﺘﻞ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣاﻧﺠﺎﻣﺪ؛ ﺳﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوعﺷﺪه و ﺗﺎ ﻋﯿﺪ ان ﺷﺎاﻟﻠﻪ آﻣﺎده ﻣﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺠﯿﺪی درﻋﯿﻦﺣﺎل ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ :اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﮔﺮدﺷﺮی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا و ﻗﺒﻞاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﻗﺎﻣﺘ ﯾﺎ
ﺗﻔﺮﯾﺤ ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮیﻫﺎﯾ ﮐﻪ در ﺑﻌﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﻢ در ﺳﺒﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﺠﻮز اﯾﺮﻻﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »آﺳﺎﺟﺖ« ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﺠﺎد اﯾﺮﻻﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗ در ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﺷﻮد ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﯿﺪ اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮواز
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﺗﻮاﻧﻢ ﻓﻌﻼ از ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ اﻃﻼﻋ ﺑﺪﻫﻢ ﭼﻮن ﻫﻢاﮐﻨﻮن  ۴ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ را در ﭘﯿﺶ دارﯾﻢ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را ﻣدﻫﻢ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭘﺮوازﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﯿﺪ اﻣﺴﺎل آﻏﺎز ﻣ ﺷﻮد.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ :اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﻤ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر را روﻧﻖ دﻫﯿﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی
اﻗﺎﻣﺘ و ﺗﺴﻬﯿﻠﺮی ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻔﺮ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺮﯾ را ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ ،ﺗﻌﺪادی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﺑ و
ﺳﺎﺣﻠ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﯿﺶﻗﺪم ﺷﺪهاﻧﺪ و درﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺸﺮده ﻣﺧﻮاﻫﯿﻢ اﻣﺎﻧﺎت ﮔﺮدﺷﺮی و ﺗﻔﺮﯾﺤ ﻣﻨﻄﻘﻪ را در ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﻫﺮﭼﻨﺪ
اﻧﺪک اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ :ﺑﺮای ﺟﺬاب ﮐﺮدن ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد در ﺣﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن
دوﺑﺎره ﮐﺎرت ﮐﺎﻻی ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و انﺷﺎءاﻟﻠﻪ ﺗﺎ ﻋﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﻓﻌﺎل ﻣﺷﻮد؛ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎً ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻬﻤﯿﻪای ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎرت ﺑﺮای ﮐﺎﻻی ﻣﻌﺎف از ﮔﻤﺮک اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﮔﺮدﺷﺮان زﯾﺎدی ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺬب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺠﯿﺪی ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن ﻧﻮروز  ۹۷و در راﺳﺘﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺷﻮرای ﮔﺮدﺷﺮی را
در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺗﺸﯿﻞ دادﯾﻢ؛ اﯾﻦ ﺷﻮرا ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزارﯾﺎن ،اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ،ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻫﺘﻞﻫﺎ ،رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،آژاﻧﺲﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی و
ﭼﺎرﺗﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺷﻮد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری وﯾﮋه ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ :در اﯾﻦ ﺷﻮرا ﻣﺪﻟ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺷﻮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ اﺻﻨﺎف درﮔﯿﺮ در ﮔﺮدﺷﺮی ﯾ ﭘﯿ
ﺗﺨﻔﯿﻔ را ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎرﮔﺮدی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ ﺷﻮد.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﯿﺶ و ﻗﺸﻢ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﭘﻮﻟ را ﺑﻪ آژاﻧﺲﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ و اﯾﻦ
ﭘﯿ ﺗﺨﻔﯿﻔ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻮزﯾ ﻧﺮﻣﺎﻟ از ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ دﯾﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﯿ ورود
ﮔﺮدﺷﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک درﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮروزی اﮔﺮ اﯾﻨﺠﺎ را ﻣﻘﺼﺪ ﺳﻔﺮ
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢزﻣﺎن ،درﺣﺎﻟﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت راﻟ و ﺷﺘﺮ دواﻧ ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ و دﯾﺪن ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﭼﺎﺑﻬﺎر
و ﺗﻨ ﮐﻨﺎرک ﻟﺬت ﻣﺑﺮﻧﺪ ،در آبﻫﺎی درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﯿﺮی ،ﻏﻮاﺻ و اﺳ روی آب ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ.

