ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﻇﺮﻓﯿﺘ ﺑ ﺑﺪﯾﻞ در ﮔﺮدﺷﺮی

ﻣﺎهﻫﺎی ﺗﯿﺮ ،ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن درﯾﺎﯾ در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺎهﻫﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ در روی
ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﻣﺤﯿﻄ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ را اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻮا ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﻣ ﺷﻮد و آﻧﺎه رﻃﻮﺑﺘ
را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻪ اﺑﺮ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎران ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻨﺎدر ﺟﻨﻮب ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﺠﻮاری ﺑﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻼﻃﻢ
درﯾﺎ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮج ،اﻓﺰاﯾﺶ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ،ﺑﺎرانﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزش ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻮﺳﻤ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک
و در ﺑﺮﺧ ﻣﻮاﻗ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﮐﺮﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن در ﺑﻨﺎدر ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻌﺎدلﺗﺮ اﺳﺖ از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻫﻮای ﻟﻄﯿﻒﺗﺮی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﺠﺎد
ﻣﮐﻨﺪ.
ﻣﻮﻧﺴﻮن از واژه ﻋﺮﺑ ﻣﻮﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﺑﺎدﻫﺎﯾ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻢ درﯾﺎ ،اﻣﺎ ﺳﺮﻋﺖ وزش ﺑﺎد
در آنﻫﺎ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻫﻤﺎﻫﻨﺗﺮ اﺳﺖ و در زﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺎﺻ از ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻫﻮا ﻣﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﯾ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ ،در ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻮاﯾ ﺑﻬﺎری و ﻟﻄﯿﻒ را ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﺎر اﯾﺮﻧﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد و اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﻤﺎﻣ
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ ،آﻣﺎدﮔ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﻮه ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ ﻣﻮﻧﺴﻮن را دارد.
ﻣﺤﻤﺪاﮐﺒﺮﭼﺎﮐﺮزﻫ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨ،ﻫﻨﺮی و ورزﺷ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :رﻗﺎﺑﺖ
ﺳﺮآﺷﭙﺰﻫﺎی ﮐﺸﻮر از  ۲۷ﺗﺎ  ۲۹ﻣﺮداد در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره روﯾﺪادی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ﺳﺮآﺷﭙﺰﻫﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺑﺴﯿﺎری از ﻏﺬاﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ی ﻣﺤﻠ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣ ﺷﻮد.
ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻧﻤﺎﯾﺸﺎه ﺳﻮﻏﺎت ،ﻫﺪاﯾﺎ و ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر از دﯾﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎﯾ ﻣﺘﻨﻮع و ﺷﺎد ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان،ﮔﺮدﺷﺮان و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﻓﺮﻫﻨ و ﻫﻨﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘ
ﺳﻨﺘ ﻧﻮاﺣ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﺎﮐﺮزﻫ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾ و ﮔﺮدش دارد
اﻓﺰود :ورزش ﻫﺎی درﯾﺎ ﻣﺤﻮر ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮج ﺳﻮاری ،اﺳ روی آب و ﻗﺎﯾﻖ ﺳﻮاری و دﯾﺮ ورزش ﻫﺎی ﺳﺎﺣﻠ ﻧﯿﺰ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﻧﺴﻮن
ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد.

وی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی آﺗ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﺗﺪاﺑﯿﺮی ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻣﺸﻞ
ﺳﻮﺧﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

