ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﺠﺎزی اﯾﺎم ﮐﺮوﻧﺎ در ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻧﻮروز ﻓﺼﻞ ﻃﺮاوت ،ﺷﻔﺘﻦ و ﺗﺎزه ﺷﺪن ﻫﻮای ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮش ذوق اﯾﺮان ﻧﻮاﯾ از ﻧﻮ ﺷﺪن از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪ و ﺑﺎزدﯾﺪ،
رﻓﺖ و آﻣﺪ و ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﺳﻢ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺳﺒﺐ ﻣ ﺷﻮد ﻏﺒﺎر ﻏﻢ از ﭼﻬﺮه زﻧﺪﮔ زدوده ﺷﻮد و ﺷﺮوﻋ ﻧﻮ و ﭘﺮ ﺷﻮر را ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن ﺑﯿﺎورد.
ﺳﻔﺮ در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﯾ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی اﺻﻠ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺮوع اﯾﻦ اﯾﺎم روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﺮی را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاﺑﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ،زﯾﺒﺎ و
ﺑﺮ ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﺮی ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﮔﺮدﺷﺮ را در اﯾﺎم ﻧﻮروز ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻨ دوﻣﯿﻦ ﺑﻬﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ و ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش آﻟﻮدﮔ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻧﻮروزی ﺑﺴﯿﺎر رﻧ ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺮدم ﺳﻌ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری
ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣ ﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺎزه ﺷﺪن ﺣﺎل و ﻫﻮاﯾﻤﺎن در اﯾﺎم ﻧﻮروزی ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎزی دﺳﺘ ﺑﺮ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ دﯾﺪﻧ،ﻣﺎن
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮدﺷﺮی اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮد و روح ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﺪن و ﺧﻮاﻧﺪن در ﺻﻔﺤﺎت وب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
ﺗﺎزه ﮐﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﻬﯿﺎ
ﺷﻮد و ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻧﻮروزی و ﺗﻌﻄﯿﻼت آﯾﻨﺪه و دوران ﭘﺲ از ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻬﺸﺖ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﻨﺎرک در ﺟﻨﻮﺑ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن واﻗ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﺮی ،درﯾﺎﯾ زﯾﺒﺎ و
آب و ﻫﻮاﯾ ﻣﻄﺒﻮع ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺰاران ﮔﺮدﺷﺮ و ﺑﯿﻨﻨﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺪر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳ اﯾﺮان اﺳﻼﻣ ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم آب و ﻫﻮاﯾ ﺑ ﻧﻈﯿﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن داده اﺳﺖ و
در اﯾﺎم ﻧﻮروز و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﻮا را دارد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه زﯾﺎد در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﯾ از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی اﺻﻠ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
زﯾﺎدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن ﺷﻞ ﮔﯿﺮد.
از ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌ آن ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺳﺮﺧﻮن ﻟﯿﭙﺎر در  ۱۵ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎک ﺧﺎص ﺑﺴﺘﺮ آن ،آب
ﺻﻮرﺗ رﻧ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد و ﻧﻤﺎﯾ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺎﺣﻠ ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ و در ﻧﺰدﯾ ﻣﺤﻠ ﮐﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت ﺑﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﻣ رﯾﺰد ،ﺟﻨﻠ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺮا وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ از درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎی ﺣﺮا ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻫﻮﮐﻼت در  ۹۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺳﺮازﯾﺮ ﻣ ﺷﻮد ،اﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﯾﮋه
وﺟﻮد ﺗﻤﺴﺎح ﻧﺎدر ﭘﻮزه ﮐﻮﺗﺎه اﯾﺮاﻧ در آن از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﺮی اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد.

ﮐﻮه ﻫﺎی ﺑﺪﺑﻮم ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺨ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮری ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﯾ از ﻣﻨﺎﻇﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﭽﻮ ﺗﺎ ﺧﻠﯿ ﮔﻮاﺗﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ژﺋﻮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻠﯿ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺟﻠﻮه ای زﯾﺒﺎ از ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ در درﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣ ﮐﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎره ﻫﺎی درﯾﺎی ﻋﻤﺎن و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺻﺨﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﺑﺮ اﺛﺮ ﭘﯿﺸﺮوی آب درﯾﺎ و ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺳﻨ ﻫﺎی رﺳﻮﺑ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز زﯾﺒﺎﯾ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪر ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﯿﺎﻣ در ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﻓﻠﻮرﯾﺪا آﻣﺮﯾﺎ ﻫﻢ ﻋﺮض و ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﻨﺪر ﻣﯿﺎﻣ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﻮاع ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آﺑ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣ ﺷﻮد را ﻣ ﺗﻮان در ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﻧﺎﭼﯿﺰی
در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ و از اﻗﺎﻣﺖ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻟﺬت را ﺑﺮد.

