ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺳﺪھﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺮاﺳﻢ اﻣﻀﺎی ﺗﻔﺎھﻢﻧﺎﻣﮫ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺣﺎﺷﯿﮫ ﺳﺪھﺎ ظﮭﺮ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر وزﯾﺮ
ﻧﯿﺮو ،رﺋﯿﺲ س

ﺑﮫ ﮔزارش ﺳﺎﯾت ﺗﻠﮑﺎن ،رﺿﺎ اردﮐﺎﻧﯾﺎن  -وزﯾر ﻧﯾرو  -در اﯾن ﻣراﺳم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺗﺄﮐﯾدات رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺑر ھﻣﮑﺎری وزارت ﻧﯾرو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﮔردﺷﮕری اظﮭﺎر ﮐرد:
اﻣﯾدوارم در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﻣﺳﺎل ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ اراﺋﮫ راھﮑﺎرھﺎی ﻣﻧﺎﺳب ﺗوﺟﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺑرای روﻧﻖ ﮔردﺷﮕری را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ظرﻓﯾت آﺑﯽ ﮐﺷور ﮐﮫ در اﺧﺗﯾﺎر وزارت ﻧﯾرو اﺳت ،در ﻋﯾن رﻋﺎﯾت
ﺿواﺑط ﮐﻣﯽ و ﮐﯾﻔﯽ ﺟﻠب ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣردم ﺑﺗواﻧﻧد از ﻓرﺻتھﺎی ﮔردﺷﮕری داﺧﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾنﮐﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﮔردﺷﮕری در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺳدھﺎ اﺷﺗﻐﺎلزاﯾﯽ ﺑﮫ ھﻣراه دارد ،ﮔﻔت :از اواﺧر ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﻠﺳﺎﺗﯽ در ﺷرﮐت ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ آب در اﯾن راﺳﺗﺎ ﺑرﮔزار ﺷده و دﺳﺗورات اﺧﯾر رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﻧﯾز ﺑﮫ اﺟرای اﯾن ھدف ﺳرﻋت داد.
اراﺋﮫ ﮔزارش ﻣﺷﺗرک وزارت ﻧﯾرو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور
وزﯾر ﻧﯾرو ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ ﺑرﺧﯽ اﺳﺗﺎنھﺎ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻓرﺻتھﺎ و اﺳﺗﻌدادھﺎﯾﯽ ﮐﮫ دارﻧد ﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد ﺗوﺟﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ را ﺟﻠب ﮐﻧﻧد ،اﻓزود :ﭘروژهھﺎﯾﯽ در اﯾن راﺳﺗﺎ در ﺑرﺧﯽ اﺳﺗﺎنھﺎ از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﺎن
ﮔﯾﻼن ﻧﯾز اﺟرا ﺷده اﺳت.
اردﮐﺎﻧﯾﺎن از اراﺋﮫ ﮔزارش ﻣﺷﺗرک وزارت ﻧﯾرو و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور در روز آﯾﻧده ﺧﺑر داد و ﮔﻔت :اﻣﯾدوارم در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری در ﺳﺎﯾتھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎ ﮐﻣﮏ اﺳﺗﺎﻧداران
ﺑﯾﻼن ﺧوﺑﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺗﻔﺎھم ﻧﺎﻣﮫ اﻣروز ﺑﮫ دﺳت آﯾد.
ﺗﻧوع ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﮔردﺷﮕری
در اداﻣﮫ ﻣراﺳم ﻋﻠﯽ اﺻﻐر ﻣوﻧﺳﺎن  -رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ  -ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾنﮐﮫ ﮔردﺷﮕری ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾﺳت ،ﮔﻔت :اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮔردﺷﮕری ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود ،ﻧﯾز
ﻓراﺑﺧﺷﯽ اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﺳﯾﺎﺳتھﺎ ﺗﻧوع ﮔردﺷﮕری در ﮐﺷور اﺳت ﮐﮫ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﯾم اﯾن ﺳﯾﺎﺳت را ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری دﺳﺗﮕﺎهھﺎی اﺟراﯾﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾم.
وی ﺑﺎ ﺑﯾﺎن اﯾنﮐﮫ ﺳدھﺎ و ﺗﺎﻻبھﺎ ﺑﺧش ﻣﮭﻣﯽ از ﺣوزه ﮔردﺷﮕری را ﺷﺎﻣل ﻣﯽﺷوﻧد ،اظﮭﺎر ﮐرد :ﺳرﻋت اﯾﺟﺎد ﺷﻐل در ﮔردﺷﮕری دو ﺗﺎ دو و ﻧﯾم ﺑراﺑر ﺳﺎﯾر ﺑﺧشھﺎﺳت .اﻣﯾدوارم ﺑﺎ اﺟرای
ﺗﻔﺎھمﻧﺎﻣﮫ اﻣروز ،ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﻣﺳﺎل ﺑﺗواﻧﯾم ﭼﻧد ﭘروژهای ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت را اﺟرا ﮐﻧﯾم.
آﻣﺎدﮔﯽ ﺳدھﺎی ﺗﮭران ﺑرای ﺗوﺳﻌﮫ ﮔردﺷﮕری طﺑﯾﻌﯽ ،ورزﺷﯽ و ﺳﻼﻣت
در اداﻣﮫ ﻣراﺳم ،ﺳﯾدﺣﺳن رﺿوی- ،ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت آب ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﮭران  -ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺳدھﺎ و رودﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺗﮭران اظﮭﺎر ﮐرد :در زﻣﺎن اﺣداث ﺳدھﺎ در ﭼﮭﺎر دھﮫ ﻗﺑل ،ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻧﯾز اﺣداث ﺷد ﮐﮫ در دھﮫ ﻗﺑل ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﯾﺎﺳت در ﺑﮭرهوری از ﺳدھﺎ و واﮔذاری اﯾن اﻣر ﺑﮫ ﺑﺧش ﺧﺻوﺻﯽ ﺳﮑوﻧﺗﮕﺎهھﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧده اﺳت.
وی اداﻣﮫ داد :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط اﺳﺗﺎن ﺗﮭران ﺑﮫ راﺣﺗﯽ ﻣﯽﺗوان از ﺳدھﺎ ﺑرای ﮔردﺷﮕری طﺑﯾﻌﯽ ،ورزﺷﯽ و ﺳﻼﻣت اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد.
ﻣدﯾرﻋﺎﻣل ﺷرﮐت آب ﻣﻧطﻘﮫای ﺗﮭران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺳد ﻻر ،ﮔﻔت :ﺑرای ﻣﺛﺎل در ﮐﻧﺎر ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺳد ﻻر ،ﺑﺣث ﮐوچ ﻋﺷﺎﯾر وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﻘﺻد ﺑﺳﯾﺎری از ﮔردﺷﮕران ﺧﺎرﺟﯽ اﺳت.
رﺿوی اداﻣﮫ داد :ھﻣﭼﻧﯾن از ﻣﺟﻣوﻋﮫ آب درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺟﺎور ﮐوه دﻣﺎوﻧد ﻣﯽﺗوان ﺑرای ﮔردﺷﮕری ﺳﻼﻣت ﺑﮭره ﺑرد .در طﺎﻟﻘﺎن ﻧﯾز ﮐﻣپ ﭘﻧﺞ ھﮑﺗﺎری وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻣپ ورزﺷﯽ
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.

