رییس اتاق اصناف:
زایندهرود رکن اصلی جهانگردی در اصفهان است

رییس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان تاکیدکرد  :زایندهرود رکن اصلی جهانگردی در این استان است وبدون جاری
بودن آن شهر اصفهان جاذبهای برای توریستها ندارد.
رسول جهانگیری در گفتگو با کسب فردا -اظهارکرد :جریان آب زایندهرود شاهرگ حیات اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی در
این شهر تاریخی است و بدون آن این شهر کهن هیچ جاذبهای برای مردم و مسافران ندارد.

وی با بیان اینکه اصفهان بدون زندهرود همانند شمال بدون جنگل و دریا است ،افزود :این رودخانه رکن اصلی جهانگردی
برای این استان است و بدون وجود زیبایی آن نمیتوانیم به نحو شایسته در جذب توریست موفق باشیم.

رییس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به دلسردی مردم و همچنین گردشگران داخلی و خارجی از خشکی رودخانه ادامهداد:
فلسفه وجودی این پلهای تاریخی بر روی زندهرود با جریان دایمی آب از زیر آن معنا مییابد ،اما با این وضع فعلی
تماشای این پلها لطفی برای مسافران ندارد.

جهانگیری تاکیدکرد :بارها اعالم کردهایم که اصفهان در زمینه توسعه صنعت و کشاورزی به دالیل اقتصادی ،زیست
محیطی ،خشکسالی و …به بن بست رسیده است و راهی جز سرمایه گذاری کالن در توریسم ندارد که یکی از مهمترین
ظرفیتهای پیشرفت در این عرصه بحث احیای این رودخانه است.

وی اضافهکرد :امیدواریم بارندگیها زیاد شود ،همچنین دولت تالش خوبی برای زنده کردن دوباره زایندهرود از خود
نشان دهد و از طرف دیگر مسئوالن نیز برنامهای را برای کاهش و جلوگری از اتالف منابع کار تدوین و اجرا نمایند تا
این رود زندگی بخش همانند گذشته جریان دایمی داشته باشد.

این کارشناس اصناف ،یادآوریکرد :در شورای چهارم شهر نیز مصوباتی را برای عدم اخذ عوارض از ساخت هتلها
تصویب کردیم که خوشبختانه تا سه یا چهار سال دیگر نیز تمدید شده است زیرا معتقدیم افزایش زیر ساخت اقامتی یکی از
پایههای مهم جذب گردشگر است و باید در این زمینه ضعفها را بر طرف کنیم.
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