اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒـﺎﻧﯽ و ﻣـﺎﻧﻊزداﯾﯽ ﻣﺴـﺌﻮﻻن
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛اﺣﺴﺎن ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ در دﯾﺪار ﻧﻮروزی ﺑﺎ
ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎدیزاده اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ را
دوﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ارزآور ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ داﻧﺴﺖ و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺑﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ و… ﺟﺰء  ۱۰ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻ در ﺣﻮزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﺣﻮزه ارزآوری ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﭼﻪ در ﺣﻮزه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،
ﺻﻨﻌﺖ درﯾﺎﯾﯽ و ﭼﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻪواﺳﻄﻪ وﺟﻮد درﯾﺎ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮقاﻟﺠﯿﺸﯽ و
ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻊزداﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
وی اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﻣﻬﻢ داﻧﺴﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد :ﻓﻘﻂ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۵درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻻی  ۸۰درﺻﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ درﯾﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ رﻗﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ آن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه
اﺳﻼﻣﯽ را ﻣﻬﻢ
ﺑﺪﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه
آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری

آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داﻧﺸﮕﺎه آزاد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ وﺟﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در
و اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎی اﺳﺘﺎن

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪدﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺣﻮزه ﮐﺸﺎورزی در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﻌﺖ و درﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﻣﻐﻔﻮل
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ از آﻣﺎدﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در اراﺋﻪ
ﻣﺸﺎوره و ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮔﻔﺖ و
اداﻣﻪ داد :داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺮدم و ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ و آﻣﺎدﮔﯽ
دارد ﺗﺎ ﺑﺎ دادن ﮐﻤﮏ ﻓﮑﺮی ،ﻋﻠﻤﯽ ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ و… در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

