ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ اﯾﺮان

ﮔﺮدﺷﺮی در ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾ از ﺳﻪ ﺻﻨﻌﺖ درآﻣﺪزای ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن
در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﻃﺮﻓ اﻓﺰاﯾﺶ روﯾﺪادﻫﺎی ورزﺷ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻤﭙﯿ و ﺟﺎمﻫﺎی
ﺟﻬﺎﻧ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ورزش ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ اﺻﻠ در ﺑﺨﺶ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ،ورزش ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی
ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨ ﭘﯿﺪاﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﻋ ﺟﺪﯾﺪ و ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار از ﮔﺮدﺷﺮی را در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﺷﻞ دﻫﻨﺪ.
ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﯾ ﺑﺎزار رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و ﯾ از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ در اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻠﻞ ،اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧ ورزش و ﺟﻬﺎﻧﺮدی ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ اﻟﻤﭙﯿ (IOC) و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧ ﮔﺮدﺷﺮی ) (WTOدر ﻓﻮرﯾﻪ
 ۲۰۰۱در ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯿﺎن ورزش و ﮔﺮدﺷﺮی ﭘﺮداﺧﺖ و آن را در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮد.
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﮐﻪ ﯾ آژاﻧﺲ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ در اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ورزش ﺳﺮﯾﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﺷﻮد در ﺳﻄ ﺟﻬﺎﻧ ۸۰۰ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارزش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋ ،ورزﺷ ،ﻓﺮﻫﻨ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄ ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣآورد
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎلزاﯾ ﺑﻪ رﻓ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﻤ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی و دوﻟﺘ و ﻧﻮزاﯾ ﻫﻨﺮ و ﻓﺮﻫﻨ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ اﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ وارد ﻣﮐﻨﺪ ازﺟﻤﻠﻪ آنﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﻨﺎﻇﺮ
ﻃﺒﯿﻌ و ﻓﺮﻫﻨ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ارزشﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨ آن اﺛﺮات ﻣﻨﻔ ﺑﺬارد اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد ﯾ از
ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻬﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮدی
ﺻﻨﺎﯾﻌﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﺮان دارﻧﺪ.
در ﺑﺮﺧ ﻣﻨﺎﺑ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﺮﮐﺖ در ﯾ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ اﺷﺎره دارد ،ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ روﯾﺪاد ﯾﺎ ﻧﺮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺳﻔﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ از اﺗﻔﺎﻗﺎت
ورزﺷ اﻃﻼق ﻣﺷﻮد و ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزهﻫﺎی ورزﺷ ،ﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر ورزﺷ و  ..ﻣﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع از اﯾﻦ ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺗﻮاﻧﺪ دو ﻧﻮع دﯾﺮ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺮاد ﭼﻪ ورزﺷﺎر و ﭼﻪ ورزش دوﺳﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ در ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ ۲۰۰۶ آﻟﻤﺎن ﺣﺪود  ۱۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ و  ۴۰ﺷﻐﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ  ۱۱ﺷﻐﻞ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و از ﺳﺎل  ۲۰۱۵اﯾﻦ اﯾﺪه ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻫﺎﻣﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺷﻮد و دﻻرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﻧﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت را ﻧﻤﺗﻮان در
روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺎﯾﺎه وﯾﮋهای دارد ﮐﻪ آﻏﺎز آن ﺑﻪ دوران ﻫﻨﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺑﺮﻣﮔﺮدد .اﻣﺮوز اﯾﻦ

ﺻﻨﻌﺖ در ﻫﻨﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﺗﻨﻮع ﺗﺎرﯾﺨ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ ﻫﻨﺪ آن را ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮان ﺑﻪ ﯾ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﺬاب ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر آن ورزشﻫﺎﯾ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺖ ،ﮔﻠﻒ ،ﭼﻮﮔﺎن ،ﻫﺎﮐ ،ﺑﺴﺘﺒﺎل ،واﻟﯿﺒﺎل و ﺑﺪﻣﯿﻨﺘﻮن از ورزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﻫﻨﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮﻫﺴﺘﺎنﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺎن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﮐﻪ ورزشﻫﺎﯾ ﭼﻮن اﺳ ﺳﻮاری ﺑﺎ ﮐﻤ ﻫﻠﮐﻮﭘﺘﺮ ،ﻗﺎﯾﻖﺳﻮاری در
رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،اﻧﻮاع ﮐﻮهﻧﻮردی و ﺻﺨﺮهﻧﻮردی در ﻫﻨﺪ روﻧﻖ ﺑﯿﺮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ورزﺷﺎران ﺣﺮﻓﻪای در ﻫﻨﺪ ﮐﻢ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷﺪه ﻫﻨﺪ در ﺑﺎزیﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ درﺧﺸﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺟﺬب ورزﺷﺎر از دﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﺮ
ورزﺷ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر؛ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ اﯾﺮان  /اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ در ﭼﺎﺑﻬﺎر
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﮐﺮاﻧﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﻓﺎرس و
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری دارد .ﺻﺨﺮهﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧ ﺑﻧﻈﯿﺮ و آﺑﻔﺸﺎنﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾ ﺑﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ داده و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻞ زﯾﺒﺎﯾﻫﺎی ﺧﺎص
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰﯾﺖ وﯾﮋهای در ﮐﻨﺎر ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ورزﺷ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﯾﻖراﻧ ،ﺟﺖ اﺳ ،ﻣﻮجﺳﻮاری ،ﻏﻮاﺻ ،واﻟﯿﺒﺎل و ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠ ،دو ،ﺗﻨﯿﺲ و ﻫﻨﺪﺑﺎل ﺳﺎﺣﻠ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺳﺎﺣﻠ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﺰو ﻣﻌﺪود ﻣﻨﺎﻃﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾ ﻣﺰﯾﺖ وﯾﮋه در ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ دارد و آن دارا ﺑﻮدن
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻮجﺳﻮاری اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧ ﮐﻪ اﯾﺴ ﺑﺮﯾﺘﻮن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﻠ ﻣﻮجﺳﻮاری اﯾﺮﻟﻨﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۰و ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻮجﺳﻮاری در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن در ﭼﺎﺑﻬﺎر
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ آﮔﺎه ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻮجﺳﻮار در ﺟﻬﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻮدآور ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾ ﻫﻢ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮای
ﮔﺮدﺷﺮاﻧ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻی ﭼﺎﺑﻬﺎر در ورزشﻫﺎی آﺑ و ﺳﺎﺣﻠ ،ورزش ﮐﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻮﻣﯿﺎن و ﮔﺮدﺷﺮان اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در راﺳﺘﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ در ﻧﻈﺮ دارد در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾ
اﯾﺰو  ۲۶۰۰۰را ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ اﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﻪ ورزش ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋ داده اﺳﺖ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻣﺮوز دﻫﺪه ورزﺷ ﭘﯿﻞ ﺑﻨﺪ در دو ﻓﺎز در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ .ﻓﺎز اول آن
ﺷﺎﻣﻞ ورزﺷﺎه دوﻫﺰارﻧﻔﺮه اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﻓﺎز دوم آن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﮐﻨﺪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه اﺳﺘﺎدﯾﻮم
ﮐﺮﯾﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎون ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﻗﺘﺼﺎد ۲۴ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ورزش در ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در
ورزش ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ و اﻋﺰام ﮔﺮوهﻫﺎی ورزﺷ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺧﺎص ورزﺷ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺖ ،ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠ ،ﻣﻮجﺳﻮاری و…
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﻢ.

ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ از ﺗﻮرﻧﻤﻨﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ ﺑﻮﮐﺲ ﺟﺎم ﻣﺮان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﺎﺣﻠ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ،اﻋﺰام و ﻣﯿﺰﺑﺎﻧ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ورزشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑ و ﺳﺎﺣﻠ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﮐﺎﻓ در ورزش و رﻓﺎه ﮔﺮدﺷﺮان واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺮدﺷﺮی ورزﺷ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾ از آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﺎری و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻋﻤﺮان ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨ و آدابورﺳﻮم ﺑﻠﻮچ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻌﺎﯾﺒ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺻﺤﯿ ،اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه ورزشﻫﺎی آﺑ و ﮐﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﮔﺮدﺷﺮی
ورزﺷ اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد.

