 691ﻫﺰار اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮدﺷﺮ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻃ ﻧﻮروز  98ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ

ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺤﻤﺪاﮐﺒﺮ ﭼﺎﮐﺮزﻫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﺮان وارد ﺷﺪه ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻧﻮروز  98را ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  690ﻫﺰار ﻧﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮ و زﯾﺒﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه
ای و ﻣﺎﺳﻪ ای اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ،ﮐﻮه ﻫﺎی ﺣﯿﺮت اﻧﯿﺰ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی ﻣﺮﯾﺨ ،آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧ و ﺗﺎرﯾﺨ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮدﻣﺎﻧ ﺧﻮﻧﺮم ،ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ و ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮاز ،ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺣﺘ ﮔﺮدﺷﺮان
ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﯾﺮ اﺳﺖ و ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آب و ﻫﻮای ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻌﺘﺪل اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﭘﺎﯾ
ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺷﺎد و ﻣﺘﻨﻮع ﻧﻮروزی ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ راه ﻫﺎی زﻣﯿﻨ از ﭘﺮوازﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻣﺸﻬﺪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎی ﻓﺮودﮔﺎه ﭼﺎﺑﻬﺎر از ﺳﻪ ﭘﺮواز در روزﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﻪ  6ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﭘﺮواز در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﻣ رﺳﺪ ،اﻓﺰود :اﻟﺒﺘﻪ
ﺳﻔﺮ ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز ﺧﺘﻢ ﻧﻤ ﺷﻮد و آب و ﻫﻮای ﺑﻬﺎری اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل
ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺴﯿﺎری را از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر و ﺟﻬﺎن ،در ﻣﺎه ﻫﺎی دﯾﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
ﭼﺎﮐﺮزﻫ دراﯾﻦ ﺑﺎره اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺮداد ﻣﺎه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﺮی اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑ ﮐﺸﻮر ﮔﺮﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪی را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ آب و ﻫﻮای ﻣﻌﺘﺪل و ﭘﺪﯾﺪه ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮﻧﺴﻮن ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﻣ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎدﻫﺎی اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ و اﺳﺘﻮاﯾ ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﺎدر و زﯾﺒﺎی ﻣﻮﺟﻬﺎی ﻣﺮﺗﻔ و ﻣﺘﻼﻃﻢ در ﺧﻠﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر و
درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﺎذﺑﻪ ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰی ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ورزش ﻣﻮج ﺳﻮاری ﻋﻨﻮان ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﺳﺘﺎد داﺋﻤ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﺮان اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز اﻣﺴﺎل ﺑﻌﺪ از
اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮐﺮﻣﺎن ،ﺗﻬﺮان و ﻓﺎرس ﺑﻮد ،اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮان در اﯾﻦ اﯾﺎم در ﻣﻨﺎزل
اﺳﺘﯿﺠﺎری ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺘﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮐﻤﭗ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗ اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺘﻞ ﻫﺎ ،ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮ و
اﻗﺎﻣﺘﺎه ﻫﺎی ﺑﻮﻣﺮدی در ﺳﻄ ﻣﻨﻄﻘﻪ و روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻮد.
ﭼﺎﮐﺮزﻫ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﻫﺎی ﺳﻮﻏﺎت و ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ و ورزﺷ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﻮروزی  98در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره را در ﻣﯿﺎن دﯾﺮ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی
ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ از اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار داﻧﺴﺖ و اذﻋﺎن ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آب و ﻫﻮای ﺑﻬﺎری و ﻣﻌﺘﺪل در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل،
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺎرج از ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ورود ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﺴﯿﺎری اﺳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮاﯾ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از آﻧﺎن و ﺛﺒﺖ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮش ﺑﺮای ﺷﺎن ،ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨ ،ﻫﻨﺮی و ورزﺷ ﺷﺎد و ﻣﺘﻨﻮﻋ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

