ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻏﺬا در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر  /ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ،از
ﮔﺮدﺷﺮی ﻏﺬا ﺗﺎ ﮐﺮﯾﺖ

ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻮﻧﺴﻮن ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد ،ﯾ از ﺑﻧﻈﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد اﺳﺖ.
اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن ،آب و ﻫﻮای ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﻬﺎری ﻣﮐﻨﺪ و ﻣﺷﻮد ﯾ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان و
آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻫﻨ ﻣﺮدم ﺑﻠﻮچ.
اﻣﺴﺎل اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺣﻀﻮر داوران ﺑﻨﺎم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮش ﺑﺪرﺧﺸﺪ و ﻧﻈﺮ
ﮔﺮدﺷﺮان را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪاﮐﺒﺮ ﭼﺎﮐﺮزﻫ ،ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ،
اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم داد.

ﻣﺤﻤﺪاﮐﺒﺮ ﭼﺎﮐﺮزﻫ در ﺧﺼﻮص ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺴﺎل و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﮔﻔﺖ :ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺴﺎل ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ
ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺗﻔﺎوت اﺻﻠ آن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮ رﻧﺗﺮی دﯾﺪه ﺷﺪ .ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﻧﺴﻮن
اﻣﺴﺎل در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮد؛ ﯾ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ اﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺪف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﻣ ،ﺻﻨﺎﯾ دﺳﺘ ،ﺳﻮزن دوزی و…
ﺑﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ زﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد۸ .
اﺳﺘﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺮﺑﻪ ای ﻣﯿﺎن ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻮﺑ ﺑﺮای ﺟﺸﻨﻮراه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ.

وی در اداﻣﻪ اﻓﺰود :ﺑﺨﺶ دوم ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻮﺳﯿﻘ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﯾ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی
ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﺪ و از ﺗﻤﺎﻣ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ﯾ ﯾﺎ دو ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﻫﻨﺮی ﺧﻮدﺷﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺎط و ﺷﺎداﺑ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺎﮐﺮزﻫ در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ دﯾﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﮔﻔﺖ :ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺸﻨﻮاره ﻏﺬا و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﻏﺬا ﺑﻮد .اﻣﺴﺎل ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑ ﺷﺪ و از ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺳﺘﻮران ﻫﺎ و
ﻫﻢ ﺑﻮمﮔﺮدی ﻫﺎ و ﻫﻢ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد ﻏﺬاﻫﺎی ﺳﻨﺘ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ آورده ﺷﺪ در ﺣﺪود  ۷۰ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه داﺷﺘﯿﻢ و ﺑﺎﻟ ﺑﺮ ۱۰۰
ﻧﻮع ﻏﺬا ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮاره آورده ﺷﺪ ،ﻏﺬاﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :ﻫﯿﺌﺖ داوری از ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑ ﻏﺬاﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .رﻗﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺧﻮﺑ را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ای
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﻠ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﻔﺖ  :ﮔﺮدﺷﺮان داﺧﻠ و
ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﻣﺤﺪود ﺑﻮد .ﻣﻮﻧﺴﻮن ﭼﻮن زﻣﺎن ﺧﺎﺻ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻫﻨﻮز در
ﺟﺮﯾﺎن آب و ﻫﻮای ﺧﻮب ﭼﺎﺑﻬﺎر در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻮا ﮔﺮم اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آب و ﻫﻮای ﺧﻮﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮﻧﺴﻮن ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣ آورد .اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت دﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑ و ﺣﺘ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮر در ﻣﺮداد ﻣﺎه  ،ﻓﺮﺻﺖ و ﻣﺰﯾﺘ ﺧﺎص ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮای ﺑﻬﺎری آن ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻮج
ﺳﻮاری ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺟﺬب ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﮐﺮزﻫ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﺎه واﻗﻌ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮب و ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﻮد ،راه زﯾﺎدی دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮی اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن آداب و رﺳﻮم و ﺳﻨﺖ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ،ﺻﻨﺎﯾ ،ﻣﻮﺳﯿﻘ ،آب و ﻫﻮا و… ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻔﺎی
ﻧﻘﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﺧﺼﻮص ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن ﺑﺮﺧ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﺻﺤﯿ آﻧﻬﺎ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠ ،ﺷﺒﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و  ..ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓ
ﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ورود ﮔﺮدﺷﺮ را ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠ ارزﺷﻤﻨﺪ داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﺮ وارد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺷﻮد ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎی ﯾ ﺟﺎﻣﻌﻪ
را ﻣ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺮدﺷﺮ وﻗﺘ وارد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺷﻮد از ﺗﺎﮐﺴ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺮﺳﺪ و ﺧﺮﯾﺪ ﻣ ﮐﻨﺪ و از روﺳﺘﺎﻫﺎی
ﻫﺪف ﮔﺮدﺷﺮی و ﺑﻮم ﮔﺮدی دﯾﺪن ﻣ ﮐﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮﻻت روﺳﺘﺎﯾ را ﻣ ﺧﺮد و ﻏﺬاﻫﺎی ﻣﺤﻠ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ
ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ و ﺛﺮوت ﻣ ﺷﻮد.
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﭼﺎﮐﺮزﻫ در ﺟﻮاب ﺑﻪ ﺳﻮال ﺧﺒﺮﻧﺎر اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﻣﺒﻨ ﺑﺮ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻠﯿﻂ ﻫﺎی
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺻﻮرت ﻣ ﮔﯿﺮد ﯾ ﻧﺮاﻧ ﻣﻠ اﺳﺖ و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﻢ
اﯾﻦ ﻣﺸﻼت را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﻮﻗ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﭼﺎﺑﻬﺎر دارﻧﺪ .ﺗﻼش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﯿﺮی اﻣﻮر و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی و اﻗﺎﻣﺖ و رﻓﺎه

ﻣﺴﺎﻓﺮان  ،ﮔﺮدﺷﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .ﻫﺘﻞ ﻫﺎﯾ در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾ در ﻃﻮل ﯾ دوﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﻼت
اﻗﺎﻣﺘ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺼﺮﯾ ﮐﺮد :ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﮐﺎری ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋ را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾ در ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ ، ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﺗﻤﯿﻞ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾ ،در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ،آﻣﻮزش و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض و… ﻧﯿﺰ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺟﻮاﻣ ﻣﺤﻠ آﻣﻮزش ﻫﺎﯾ را ﮐﻪ ﺑﺎ ارﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﯿﻢ و در ورزش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ و
اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎص ورزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺖ ،ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠ ،ﻣﻮج ﺳﻮاری و… ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘ ﻫﻢ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل دﻧﺒﺎل ﻣﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨ ،اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :ﭼﺎﺑﻬﺎر دارای ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی دﯾﺪﻧ ﻓﺮاواﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺪی ﺧﻮب ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازی ﮔﺮم و دﻟﻨﺸﯿﻦ ﻣﺮدم ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب و ﺷﯿﺮﯾﻨ را ﺑﺮای ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ.

