راهاﻧﺪازی دورهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ آﻣﻮزش ﻏﻮاﺻ ﺻﻨﻌﺘ در ﭼﺎﺑﻬﺎر

آﻣﻮزش ﻏﻮاﺻﺎن ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر در زﯾﺮآب
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت درﯾﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﻪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﯿﯿﺮ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻏﻮاﺻ
ﺻﻨﻌﺘ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ در ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﭘﺲ از ﭘﯿﯿﺮیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر و رﻓ ﻣﻮاﻧ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ
اﻣﺴﺎل ﻣﻘﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای اﻓﺘﺘﺎح دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺰﻧﯿﻢ؛ ﮐﻤﺎاﯾﻨﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﮐﺎر
را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﺎﯾﺐﭘﻮر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ :اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر و رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨ و
ﺣﺮﻓﻪای اﺳﺘﺎن و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﯾﻨﻪ اﯾﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼ ،ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای
آﻣﻮزشوﭘﺮورش ﺣﺮﻓﻪای ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺑﻮﻣ ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان اﺷﺘﻐﺎل آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ :ﮐﺎر در زﯾﺮ آب ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ در اﯾﺮان دارد و ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻏﻮاص در ﭘﺮوژهﻫﺎی زﯾﺮآﺑ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ.

اﯾﺮان ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﻏﻮاص ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺮای ﮐﺎر در زﯾﺮآب اﺳﺖ
ﻧﺎﯾﺐﭘﻮر ﺑﺎ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ اﯾﻨﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﻮان در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ آﻣﻮزش ﺑﺮای اﺷﺘﻐﺎل در ﺣﺮﻓﻪ ﻏﻮاﺻ
ﺻﻨﻌﺘ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :اﻓﺮاد در ﻏﻮاﺻ ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﺠﺎری ﺑﻪﻗﺼﺪ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن در زﯾﺮآب ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺪای از
ﺑﺤﺚ ﻏﻮاﺻ ﺗﻔﺮﯾﺤ اﺳﺖ.
وی در ﺗﻤﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿ ﺧﻮد ﺑﺎ ﯾﺎدآوری اﯾﻨﻪ در ﻏﻮاﺻ ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﺠﺎری ﻓﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﻏﻮاﺻ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارآﻻت ﺧﺎص
ﺑﺮای ﮐﺎر در زﯾﺮآب را ﻣآﻣﻮزد ،ﺗﻮﺿﯿ ﻣدﻫﺪ :ﻫﻤﭽﻮن ﺟﻮﺷﺎری و ﺑﺮشﮐﺎری در زﯾﺮآب ،ﻣﺮاﻗﺒﺖ داﺋﻢ از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﻒ
درﯾﺎ ،ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ و ...ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎﻏﻠ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣروﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ آﻣﻮزش ﻏﻮاﺻ ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﺠﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت درﯾﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻏﻮاﺻ ﺻﻨﻌﺘ ﻃﯿﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﺗﺨﺼﺼ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣرود و دﻧﯿﺎی ﻏﻮاﺻ و ﺗﻨﯿﻫﺎی آن روزﺑﻪروز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺨﺎزن ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺰرگ و زﯾﺎد در اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺮان ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﺨﺰن ﻧﻔﺖ ﺑﺰرگ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی اﯾﻦﭼﻨﯿﻨ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای
زﯾﺮآب ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻧﺎﯾﺐﭘﻮر ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ در اﯾﺮان ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻏﻮاﺻ ﺻﻨﻌﺘ و اﺷﺘﻐﺎل در زﯾﺮآب وﺟﻮد دارد ،اﻇﻬﺎر ﻣﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ
آﻣﻮزشﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای و درﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ را ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر اﯾﺮاﻧ آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ ،ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای
اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻏﻮاﺻ اﯾﺮاﻧ ،ﻏﻮاﺻﺎن ﻫﻨﺪی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .وی ﺑﺎ
اﻇﻬﺎر اﯾﻨﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﮐﺎر آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼ ﻏﻮاﺻ ﺻﻨﻌﺘ و ﺗﺠﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﺷﻮد ،ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺗﻮان ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ
دورهﻫﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎﯾ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﺷﻮﻧﺪ.

ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﻮﭘﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ
ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻏﻮاﺻ در ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ،ﻓﺮﺻﺘ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺑﻪوﯾﮋه اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣرود .ﻧﺎﯾﺐﭘﻮر در ﭘﺎﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻣﺴﺎل ﭼﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎص ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧ ﻣﮔﻮﯾﺪ :در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮدن ﮔﺮدﺷﺮی در ﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﮔﺮدﺷﺮ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن آن ﺑﻮده و ﻫﺴﺘﯿﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﺿﺎﻓﻪ ﻣﮐﻨﺪ :اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﻨﻔ
در ﺑﯿﻦ ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺮز ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗ اﯾﺮان ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺗﻮان ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی درﺑﺎره ﮔﺮدﺷﺮی و
ﮔﺮدﺷﺮﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﭼﺎﺑﻬﺎر داﺷﺖ.
ﻧﺎﯾﺐﭘﻮر در ﺗﻤﯿﻞ ﺗﻮﺿﯿ ﺧﻮد ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻫ ﮔﺮدﺷﺮاﻧ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻘﯿﻢ
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدﺷﺮی ﻃﺒﯿﻌ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮی از ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﮔﺮﭼﻪ آﻣﺎدﮔ ﭘﺬﯾﺮاﯾ از
ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟ آﻧﻬﺎ رادارﯾﻢ.

ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ﺳﻔﯿﺮان ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺮای ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت درﯾﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﮐﻨﺪ :ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟ ،ﺳﻔﯿﺮان ﮔﺮدﺷﺮی ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻔﻞﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر را ﺑﺎزﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .وی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﺮ ﺧﺎرﺟ در ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻇﻬﺎر ﻣﮐﻨﺪ :ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﺮان ﺧﺎرﺟ در ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮ از اﻣﺴﺎل ﺑﻮد و درواﻗ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری

ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪﺷﺪت در ﺻﻔﺮ ﺷﺪن ﺗﻮرﯾﺴﺖﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺎﯾﺐﭘﻮر درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﮔﺮدﺷﺮان اﯾﺮاﻧ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﯿ ﻣدﻫﺪ :ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﯿﺶ و ﻗﺸﻢ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﺮی ﺧﯿﻠ
ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺖ ،اﻣﺎ روﻧﺪ روﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺮوﻧﺎ وﺟﻮد دارد ،اداﻣﻪ ﻣدﻫﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻠ ﻣﺪارس و ﻓﺮﺻﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﻣﯿﺰان ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺎﻓﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ اﻓﺖ ﭼﻨﺪاﻧ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ
ﭘﺮوﺗﻞﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﺑﻪوﯾﮋه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ و اواﯾﻞ ﺳﺎل ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ و ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت درﯾﺎﯾ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ
اﻇﻬﺎر اﯾﻨﻪ ﺑﺮﺧ از ﮔﺮدﺷﺮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮر ﺑﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ازﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺮاﯾﻂ ﭼﻨﺪان
ﺑﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺧﻮدداری از ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری
اﺳﺖ.

دوﻟﺖ ﻫﯿ ﺣﻤﺎﯾﺘ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﺮده اﺳﺖ
ﻧﺎﯾﺐﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﭘﺴﺎﮐﺮوﻧﺎ در ﻧﻈﺮ دارد ،ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎری ﮐﻠﺒﻪ ﻏﻮاﺻ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲدﻫ ﺑﻪ  ۱۵۰ﻧﻔﺮ در روز را دارد،
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان اﻧﺸﺖ ﺷﻤﺎری اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم و ﮐﺎﻓ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ،اﻇﻬﺎر ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای ﺧﻮد را روی ﺗﻨﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮدهاﯾﻢ.
ﻧﺎﯾﺐﭘﻮر ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﻟﺖ از ﺻﻨﺎﯾ ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾ ﻣﮐﻨﺪ :ﺑﻨﺎ ﺑﻮد واﻣ را ﺑﺮای ﮐﻤ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺮدﺷﺮی
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾ ﮐﻪ اﻃﻼع دارم ﮐﺴ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ وام را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ.
وی ﺑﺎﺑﯿﺎن اﯾﻨﻪ ﺑﺎﻧﻫﺎ ﺑﺮای اراﺋﻪ وام ﻫﻤﺎری ﻻزم را ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮔﻮﯾﺪ :ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻ در ﻫﯿ زﻣﯿﻨﻪای ﺣﺘ
ﺑﺨﺸﻮدﮔ ﺑﺮای اﺟﺎره و ...ﻧﯿﺰ از ﻓﻌﺎﻻن ﮔﺮدﺷﺮی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

