آﺑ آب در آن ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ /ﻟﯿﭙﺎر؛ ﺑﻧﻈﯿﺮ در اﯾﺮان ،ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ در ﺟﻬﺎن

ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان؛ ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان ،از ﺟﺎﺳ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﻏﺮب ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در ﺷﺮق ،ﺑﻪ ﮔﻮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﮔﺮدﺷﺮی ﯾاز ﻣﺴﺘﻌﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮی و ﮐﺎوﺷﺮی اﺳﺖ.
در ﻣﺤﺪوده ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺣﺪاﻗﻞ  400ﺟﺎذﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌ ،ﺟﺎﻧﻮری و ﺗﺎرﯾﺨ ﺑﺮ و ﻃﺒﯿﻌ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺣﻞﮔﺮدی در ﺳﻮاﺣﻞ
ﻣﺮان در اﯾﺮان ﺑﻧﻈﯿﺮ و در ﺟﻬﺎن ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ؛ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ و ﺗﺎرﯾﺨ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﮔﻞﻓﺸﺎن در ﻏﺮب ﺗﺎ
ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ در ﺷﺮق ﺑﻪ ﮔﻮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﻣﻌﺪود ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی و ژﺋﻮﺗﻮرﯾﺴﺘ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اﻧﺸﺖ ﺷﻤﺎری در
ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ.
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻞﮔﺮدی را از ﻏﺮب در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای درک ﮐﻨﺎرک ﺷﺮوع ﻣﮐﻨﯿﺪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻫﻢﭼﻮن ﺑﺎﻏﺴﺘﺎنﻫﺎی
ﻣﯿﻮهﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ،ﮔﻞﻓﺸﺎن ،ﺳﺎﺣﻞ و روﺳﺘﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﺗﯿﺲ و ﻏﺎرﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎن ﻣﯿﺴﯿﺘ آن ،ﻣﻮجﻫﺎی ﺧﺮوﺷﺎن درﯾﺎ ﺑﺰرگ ،ﮐﻮهﻫﺎی
ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪای رﻣﯿﻦ ،ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ و ﺧﻠﯿ زﯾﺒﺎی ﮔﻮاﺗﺮ ودﻟﻔﯿﻦ ﻫﺎ وﮔﺎﻧﺪوﻫﺎی دﯾﺪﻧ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ را ﺧﯿﺮه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﮔﺮ از ﻏﺮب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻌﺪ از ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺷﺮق ،ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ﮔﻮاﺗﺮ ﺷﺮوع ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ
رﻧﻫﺎی آﺑ درﯾﺎ ،زرد ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻗﻬﻮهای ﮐﻮهﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ﺷﻤﺎ را ﻧﻮازش ﻣدﻫﺪ؛ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ در ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠ
ﭼﺎﺑﻬﺎر‐ﮔﻮاﺗﺮ ﺑﻪ آن ﺑﺮﻣﺧﻮرﯾﺪ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﯾﺎ ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر اﺳﺖ.
رﻧ آﺑ آب در اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪ رﻧ ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ و دﻗﺎﯾﻘ ﺷﻤﺎ را وا ﻣدارد ﮐﻪ از وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﭘﯿﺎده ﺷﻮﯾﺪ و ﻧﻈﺎرهﮔﺮ ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ و
ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﻨﺎر ﺗﺎﻻب ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻟﯿﭙﺎر  5ﻣﺎه در ﺳﺎل ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ
ﺗﺎﻻب ﺻﻮرﺗ ﯾاز ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮاه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎرﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺟﻬﺎن وﺟﻮد دارد؛ رﻧ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫ ﺧﺎص آن و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧ ﺟﻨﺲ ﺧﺎک5 ،
ﻣﺎه از ﺳﺎل ﺑﻪرﻧ ﺻﻮرﺗ اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮدﺷﺮی و ﺑﻮمﮔﺮدی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻤ ﺷﺪن آبﻫﺎی ﺳﻄﺤ و ﺑﺎراﻧ ﺧﻮر ﮔﻮاﺗﺮ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
آبﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﻧﻪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ در ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر ﺟﻤ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﻮع و ﻓﺮاواﻧ ﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﮐﻪ از ﻧﻮع ﭘﻼﻧﺘﻮنﻫﺎی
ﮔﯿﺎﻫ اﺳﺖ ،ﻣﻮاد آﻟ و ﻣﻌﺪﻧ ﺧﺎک آﻧﺠﺎ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی درﯾﺎﯾ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ،رﻧ ﺗﺎﻻب در ﻣﺎهﻫﺎی ﺑﻬﻤﻦ ،اﺳﻔﻨﺪ،
ﻓﺮوردﯾﻦ ،ﺷﻬﺮﯾﻮر و ﻣﻬﺮ ﺑﻪ رﻧ ﺻﻮرﺗ در ﻣآﯾﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎرﮐﺰﻫ ﻣﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺗﺎﻻب در ﻓﺼﻞ ﭘﺮآﺑ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾاز ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ؛ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺗﯿﺲ ،ﺑﺮﯾﺲ ،ﺧﻮرﮔﻮاﺗﺮ ،ﺧﻮر ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت ،ﺧﻮر ﺑﺎﻫﻮ و ﻟﯿﭙﺎر ﺟﺰو ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻬﺎﺟﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻻب ﻟﭙﯿﺎر ﯾاز ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ :ﻓﻼﻣﯿﻨﻮ ،ﺑﺎﻗﺮﻗﺮه ،ﮐﺸﯿﻢ ،ﺗﯿﻬﻮ ،ﻋﻘﺎب دﺷﺘ و ﺣﻮاﺻﯿﻞ از ﻣﻌﺪود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺗﺎﻻب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻌ در ﻣﻌﺪود ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﭙﺎر ﯾ از آنﻫﺎﺳﺖ.

ﮔﺮدﺷﺮان ﺗﻨﻬﺎ راه درآﻣﺪ ﺑﻮﻣﯿﺎن
ﻟﯿﭙﺎر ﺗﻨﻬﺎ راه درآﻣﺪ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﮐﻨﺎر ﺗﺎﻻب اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮاه آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  100ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از
اﯾﻦ ﺗﺎﻻب دﯾﺪن ﻣﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤ و ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﻃﺮاف ،ﺗﻨﻬﺎ راه درآﻣﺪ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﻤ ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺟﺬر و ﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع درﯾﺎ در دو ﻧﻘﻄﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺟﻤ ﻣﺷﻮد ،ﯾ روﺳﺘﺎی ﺑﺮﯾﺲ در  60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر
و دﯾﺮی ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ در ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر؛ اﯾﻦ ﻧﻤ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺟﻤ آوری ،ﻓﺮآوری و ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮان و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻮﻏﺎت و ﺗﻮﺷﻪ ﺳﻔﺮ
ﺑﺎ ﻧﺎزلﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ ،ﻫﺮﮐﯿﻠﻮ  5ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪﻓﺮوش ﻣرﺳﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮمﮔﺮدی ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺟﻤ آوری و ﻓﺮوش ﻧﻤ ﺷﻐﻞ اﺑﺎ و اﺟﺪاد و ﻫﺰاران ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﻟﭙﯿﺎر
اﺳﺖ و آنﻫﺎ راه درآﻣﺪی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪوﯾﮋه اﻻن ﮐﻪ ﺧﺸﺴﺎﻟ ﺑﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﻮﻣﯿﺎن روﺳﺘﺎﻫﺎی
اﻃﺮاف ﻣﻌﺪود زﻣﯿﻦﻫﺎ و دامﻫﺎی ﺧﻮد را ﻫﻢ از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ.
ﺑﺎرﮐﺮزﻫ ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﺎﻻب و ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮان در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ،ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﻤ ﺑﻪ ﺟﻤ آوری
ﺻﺪفﻫﺎی ﮐﻨﺎر درﯾﺎ و ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﻣﻌﺮق ﺻﺪف و ﺳﻮزندوزی ﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮان ﮐﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و اﯾﺮان اﺳﺖ روی آوردﻧﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻤ درآﻣﺪ ﺧﻮد را ﻋﻼوهﺑﺮ ﻓﺮوش ﻧﻤ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻋﺘﻘﺎد دارد؛ ﻣﻌﺮﻓ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺣﻘﺎ و اﻧﺼﺎﻓﺎً ﯾاز اﻋﺠﺎبآﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﯾﺮان اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ و اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﻣﺤﺮوم اﻃﺮاﻓﺶ ﮐﻤ
ﺷﺎﯾﺎﻧ ﮐﻨﺪ.
ﯾ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﮔﺮدﺷﺮی اﻋﺘﻘﺎد دارد ،ﻟﯿﭙﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﻘﺼﺪ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘ و
ﺗﻔﺮﯾﺤ ﮔﺮدﺷﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺎﻫﺮه ﺷﻬﺮﮐ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﺪه و درﺣﺎل اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی
اﺳﺖ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد ﺑﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﻮﻣ و اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺳﻨﺘ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻮﻣﯿﺎن در ﮐﻨﺎر ﺗﺎﻻب
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ آﻧﺎن ﮐﻨﺪ.
وی ﻣاﻓﺰاﯾﺪ :ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻬﺎﻧ ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺮ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮدن ﺟﺎذﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻟﭙﯿﺎر در دﻧﯿﺎ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ و ﻣﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ آن و اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﮔﺮدﺷﺮان و ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺑﻮﻣﯿﺎن اﻃﺮاف ﻟﭙﯿﺎر
ﻣﺤﺮوم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮدﺷﺎن را دارﻧﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﮐﻨﺪ :ﺗﻤﺎم ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن رزرو ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﻣآﯾﻨﺪ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺣﺘﻤﺎً از ﻟﯿﭙﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ از ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﮐﻨﯿﻢ؛ اﻧﺼﺎﻓﺎً دﺳﺘﺒﻨﺪﻫﺎ و زﯾﻮرآﻻﺗ ﮐﻪ ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺻﺪفﻫﺎی ﮐﻨﺎر درﯾﺎ درﺳﺖ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﺎﻻب ﻟﯿﭙﺎر در اﯾﺮان ﺑﻧﻈﯿﺮ و در ﺟﻬﺎن ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺗﺎﻻب ﺑﺎ اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ از آن ﻣﺤﺮوم
اﺳﺖ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را در ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﮔﺮدﺷﺮان ،ﺟﻬﺎﻧ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻮﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ از
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺤﺮومﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎن اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﻣزداﯾﺪ.
ﺳﯿﺪاﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤ

