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سرمقاله

حسین مرادی
سردبیر

صدای فعالین اقتصادی را بشنویم...
شاید در قدم اول باید قبول کنیم که در حوزه تولید و صنعت در مناطق آزاد با 
مشکالت فراوانی روبه رو هستیم و در چند ماه پایان سال 1397 هم به دفعات 
فعالین  و  تولیدکنندگان  از  اگر  که  دادیم  اخطار  و  پرداختیم  موضوع  این  به 
اقتصادی در مناطق آزاد حمایت های الزم و فرامنطقه ای در رفع موانع مختلفی 
که در مسیر حرکت آنها وجود دارد، انجام ندهیم؛ بی تردید سال را به سختی 

به پایان خواهیم رساند.
از  باالیی  حجم  اقتصادی،  فعالین  با  گرفته  صورت  و صحبت های  بررسی ها 
و  کارخانجات  از  شیف هایی  تعطیلی  نیز  و  تولیدی  واحد های  در  نیرو  تعدیل 
صنایع در مناطق آزاد به دلیل عدم تامین مواد اولیه و یا تخصیص ارز را شاهد 
هستیم؛ بی شک تمام این مشکالت، بر دامان سازمان های مناطق آزاد ننشسته 
است و به یقین این مناطق از کشور هم متاثر از سرزمین اصلی هستند و رکود 
بنا به اعالم خبرگزاری ایسنا با رشد منفی اقتصادی در 9ماهه  اقتصادی که 
تا منفی 3.8درصد کاهش داشته است، روبرو  سال گذشته در حدود 7درصد 
هستیم. شاید سیالب کوچک رکود اقتصادی که از حدود یکسال قبل شاهد آن 
بودیم، کم کم در حال بدل شدن به یک سونامی در حوزه اقتصادی کشور باشد 
و به تبع آن آسیب پذیرترین قشر اقتصادی در این شرایط، فعالین اقتصادی و 
انبار کارخانه ها در حال  تولیدکنندگان هستند که همه سرمایه شان در کف و 

خاک خوردن است.
شاید وقت آن است که با بازنگری در یکسری از تصمیماتی که در مناطق آزاد 
باعث ایجاد رکود شده است، بتوانیم جان تازه ای به فعالین اقتصادی دهیم و 
با بازبینی اساسی در مجوزهای صادر شده و خاک خورده که بی تردید باعث 
تنگ تر شدن حضور فعالین اقتصادی واقعی در مناطق آزاد می شود بتوانیم در 
توسعه اقتصای این مناطق نقش موثری را ایفا کنیم. برای هیچ یک از مدیران 
در مناطق آزاد قابل قبول نیست که زمین و مجوزی به فردی داده شود و پس 
از گذشت چندین سال آن واحد تولیدی بالتکلیف رها شده باشد و یا پروسه 
گرفتن یک مجوز و تخصیص زمین برای یک فعال اقتصادی، چندین ماه و 
بازنگری اساسی در مجوزهای زمین گیر  حتی سال طول بکشد! شاید زمان 
ارائه  جدید  اقتصادی  فعالین  برای  را  مناسبی  بسترهای  بتوانیم  تا  باشد  شده 
کنیم و با پایان دادن به بروکراسی های پیچیده و جلوگیری از برخی رانت و 

دالل بازی ها در مناطق، روحی دوباره به مناطق آزاد ببخشیم.
باور کنیم که باید به جای جلسات، نشست های طوالنی و زمان گیر، کمی برای 
فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران وقت بگذاریم و شنوده مشکالت، راهکارها 
و ساختارهای برون رفت از بحران از زبان آنان باشیم تا اصرار بر ادامه عملکرد 
سازمانی خود؛ شاید باید کمی بیشتر دست از سیاست بازی های سازمانی خود 
برداریم و نه تنها با شعار؛ بلکه در عمل شفافیت و حمایت از رونق تولید را 

سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.
آزاد، هیچ  اقتصادی در مناطق  امور به فعالین  مطمئن باشید که در واگذاری 

سازمانی متضرر نخواهد شد.

تفاوت و نشاط
 نقطه قوت نوروز 98 
در منطقه آزاد اروند

گردشگری، اهرم توسعه چابهار دست فعالین اقتصادی در دست دولت و مجلس

افزایش مزیت های 
کریدور 
چین-قزاقستان -ایران
با اتصال راه آهن به 
بندر کاسپین
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معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند:

گفت و گو با محمداکبر چاکرزهی معاون فرهنگی
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار: بررسی نقش مناطق آزاد بر رونق تولید ملی در گفت وگو با بهارستان نشین ها:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی تاکید کرد:

صفحه 2 را بخوانید

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی گفت: با توجه به ظرفیت هایی که در 
این است که  ما  دارد، پیش بینی  آزاد وجود  مناطق 
در سال 98 میزان حضور گردشگر و سرمایه در این 

 مناطق افزایش چشمگیر پیدا کند.
طی  افزود:  مطلب  این  بیان  ضمن  بانک  مرتضی 
5سال گذشته میزان سرمایه گذاری در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی چیزی حدود 130هزار میلیارد تومان 
بود که بخشی از این سرمایه توسط بخش خصوصی 
و سرمایه گذار داخلی انجام و چیزی حدود 460هزار 
ایجاد  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  اشتغال  نفر 

کرد.
مناطق  از  صادرات  میزان  داشت:  اظهار  وی 
از  بیش  حدود  رقمی  هم  با  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
110میلیارد دالر و تقریبا معادل 38میلیارد  دالر هم 
واردات بوده است. این مازاد تجاری به نحو بارزی 
در فعالیت مناطق آزاد مثبت بود و ظرفیت خوبی در 

این مناطق به وجود آورد.
در  که  مطلب  این  به  اشاره  با  رئیس جمهور  مشاور 
و  کشاورزی  صنعت،  بر  عالوه  فعالیت ها  بخش 
داد:  ادامه  است،  مهم  نیز  توریست  بحث  خدمات، 
صورت  به  خوبی  آزاد  مناطق  در  توریست  جذب 
با  و  می پذیرد و شرایط در حال حاضر خوب است 
توجه به ظرفیت هایی که در مناطق آزاد وجود دارد، 
پیش بینی ما این است که در سال 98 میزان حضور 
داخلی،  گردشگر  ازجمله  آزاد  مناطق  در  گردشگر 

افزایش چشمگیر پیدا کند. 
به  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 

بورس بین الملل؛ مکانیسم جدید فعالیت  های مالی و پولی در مناطق آزاد
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

در چارچوب بازار سرمایه خواهد بود. آیین نامه این 
آن  بعدی  مقررات  و  تصویب  دولت  توسط  بورس 
توسط شورای عالی بورس به تصویب خواهد رسید.
پنجمی  بورس  بازار،  این  داد:  ادامه  بانک  مرتضی 
است که در کشور فعال خواهد شد. سرمایه گذاری 
مشترک ایرانی و خارجی در این بازار جذب می شود 
بین المللی  نیز  آن  زبان  و  بین المللی  آن  مکانیزه  و 

است.
سهولت  برای  که  مطلب  این  به  اشاره  با  وی 
و  ایرانی ها  توسط  سهام  خرید  و  سرمایه گذاری 
خارجی ها در این بورس امکاناتی خاص دیده  شده 
پروژه هایمان  ایجاد  برای  ما  اینکه  افزود:  است، 
را  پروژه  ما  بنابراین  داریم،  نیاز  سرمایه گذاری  به 
آماده می کنیم و برای جذب سرمایه در این بورس 

بین المللی عرضه خواهیم کرد.
مشاور رئیس جمهور گفت: متقاضیان می توانند وارد 
بورس شوند و سهم بخرند یا بازار سهامی که ارائه 

می دهیم برحسب مورد آنها را خریداری کنند.
تاکید  اقتصادی  آزاد و ویژه  دبیر شورایعالی مناطق 
کمک  سرمایه گذاری  به  پنجم  بازار  وجود  کرد: 
صنعتی  واحد  می خواهم  االن  مثال  یعنی  می کند، 
آورده ایم،  را  سرمایه  از  بخشی  کنم؛  ایجاد  را 
زیرساخت هایش که وجود داشته، زمین هم گرفته 
بقیه  و  طراحی  و  ماشین آالت  برای  است؛   شده 
موضوعات آن به سرمایه احتیاج دارد. بعد از پذیرش 
در بورس، سهامش را عرضه می کند. بعد به کمک 
خرید سهامداران آن صنعت را می تواند به سرانجام 

برساند و توسعه دهد.

اشاره   کشور  اقتصادی  و مشکالت  تحریم ها  وجود 
و  کشور  موجود  شرایط  حال  هر  به   گفت:  و  کرده 
شرایط سخت اقتصادی که توسط کشورهای دیگر 
ازجمله آمریکا علیه ایران ایجاد شده، ما را وا می دارد 
اقتصادی مان فراهم  که تسهیالتی را برای فعاالن 
کنیم تا بتوانند با شرایط موجود کشور، از این شرایط 

سختی که وجود دارد خارج شوند.
تسهیالت  آزاد  مناطق  گذشته،  سال  از  گفت:  وی 
بهتری را با محوریت تولید، صادرات و گردشگری 
جدی تر  اعتماد  با  سرمایه گذاران  تا  کرده اند  ایجاد 
آزاد  مناطق  در  حضور  به  نسبت  بیشتر  اطمینان  و 
معافیت  ازجمله  ایجاد شده  تسهیالت  از  استفاده  و 
گمرکی، تردد سهل و آسان و ارائه مجوزهای الزم 
و خدمات دیگر اقدامات مناسبی را برای عبور از این 

شرایط سخت انجام دهند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مورد 
حضور بورس در مناطق آزاد افزود: بورس بین الملل 
پولی  و  مالی  فعالیت های  برای  جدیدی  مکانیسم 

ی
صاصی اخبار آزاد مناطق: سپهر مراد

طرح اخت

توسعه گردشگری بر بستر فضای مجازی 
در مناطق آزاد:

تحول دیجیتال
 رونق بخش گردشگری 

مناطق آزاد



سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  اروند رود  الیروبی  گفت:  اروند  آزاد  منطقه 
برداشتن ویزا دو موضوع مهم مطرح شده در 
سفر اخیر ریاست جمهوری به کشور عراق بود 

که برای منطقه ما بسیار حائز اهمیت است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  که  جلسه ای  در 
با  و  بصره  در  ایران  سرکنسول  با  اروند  آزاد 
مدیران  و  سازمان  این  معاونین  کلیه  حضور 
ضمن  داشت؛  مربوطه  اجرایی  دستگاه های 
اشاره به سفر اخیر دکتر روحانی به کشور عراق 
با هدف گسترش روابط دوجانبه از دو موضوع 
کشور  این  اتباع  حضور  و  اروند رود  الیروبی 
به عنوان موضوعات  بدون روادید در منطقه، 

مهم مورد بحث نام برد.
اسماعیل زمانی الیروبی اروند رود را موضوعی 
مردم  دیرینه  آرزوی  را  آن  و  خواند  ملی 
قرداد  اصلی  محور  افزود:  و  دانست  منطقه 
بود  اروند  الیروبی  سال ۱۹۷۵،  چالش برانگیز 
عوامل  از  یکی  نیز  آن  سر  بر  مناقشات  که 

شکل گیری جنگ ۸ساله میان دو کشور شد.

شرکت  مدیرعامل  میزبان  اروند  آزاد  منطقه 
صنایع شیر ایران »پگاه« و هیات ارشد همراه، 
واحد  این  سرمایه گذاری  و  همکاری  جهت 

عظیم کشت و صنعت شد.
زیرساخت های  و  ظرفیت ها  بررسی  جلسه 
منطقه جهت سرمایه گذاری با حضور اسماعیل 
زمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، معاون 
سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها، مدیر 
سازمان  زیست  محیط  و  درمان  بهداشت، 
منطقه آزاد اروند با مدیرعامل و هیات همراه 

شرکت صنایع شیر ایران برگزار گردید.
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سفر  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای 
مدیران  از  همگی  که  بلندپایه  هیات  این 
تولیدی  لبنی،  بزرگ  مجموعه  این  ارشد 
بسیار  را،  بودند  کشور  صنعتی  و  کشت  و 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  تاثیرگذار  و  مهم 
در  توانست  قدیمی  و  بزرگ  مجموعه  این 
دالر  ۱۰۰میلیون  بالغ بر  مبلغی  گذشته  سال 

ورود اتباع عراقی، باعث رونق بازار و احیاء کسب و کار در منطقه آزاد اروند خواهد بود

سرمایه گذاری شرکت صنایع شیر ایران »پگاه« در منطقه آزاد اروند

اتفاق،  این  بودن  ارزشمند  بر  تاکید  با  وی 
با  بسیار  مذاکرات  از  بعد  کرد:  خاطرنشان 
فعلی  دولت  عراق،  کشور  مختلف  دولت های 
این  که  کرده،  موافقت  الیروبی  موضوع  با 
و  آبادان  بنادر  دوباره  رونق  باعث  قطعا  اتفاق 
و  بنادر جدید شده  ایجاد  بسا  و چه  خرمشهر 

شکل اقتصادی منطقه را تغییر خواهد داد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین 

نیز  تومان  میلیارد  ۴هزار  از  بیش  و  صادرات 
موضوع  این  که  باشد  داشته  داخلی  فروش 

بسیار حائز اهمیت است.
هدف  اینکه  به  اشاره  با  موسوی  سیدعلی 
مدیران ارشد این بنگاه بزرگ اقتصادی دیدار 
جهت  اروند  آزاد  منطقه  زیرساخت های  از 
مجموعه  داد:  توضیح  بود،  گذاری  سرمایه 
نظیر  منطقه  در  موجود  پتانسیل های  از  پگاه 

در جلسه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با سرکنسول ایران در بصره مطرح شد:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

تا  خواست  اجرایی  دستگاه های  تمامی  از 
مسائل اجتماعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی 
آماده کرده  بنیادی جدید  برای یک تحول  را 
و افزود: هر چند کشور عراق حذف ویزا میان 
دو کشور را برای گام بعدی پیشنهاد داده، اما 
برداشته شدن هزینه روادید برای هر دو ملت 

در حال حاضر اجرایی شده است.
وی توافق حاصله را یک گام مهم و مثبت در 

سایت صنعتی، شلمچه، آزمایشگاه غذا و دارو 
و کشتارگاه صنعتی بازدید کرده و از نزدیک با 
زیرساخت های مهم تجاری و صنعتی موجود 

آشنا شدند.
و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند ماحصل این 
ارزیابی  مثبت  را  آن  پیرو  جلسات  و  بازدیدها 
با توجه به ظرفیت های موجود،  کرد و افزود: 

منطقه ارزیابی کرد که باعث خواهد شد تردد 
افراد به نحو چشمگیری بین دو کشور افزایش 
اتباع  ورود  اثر  گفت:  راستا  همین  در  و  یابد 
آزاد  منطقه  در  کجا  هر  از  بیش  عراق  کشور 
اروند مشهود خواهد بود و باعث رونق بازار و 

احیاء کسب و کار خواهد شد.
از  را  جدید  شرایط  برای  الزم  آمادگی  زمانی 
دانست  منطقه  نهادهای  همه  اولویت های 
برای  ویژه ای  شرایط  باید  داشت:  بیان  و 
در  را  داریم  پیش رو  که  جدیدی  چالش های 
به  توجه  با  منطقه  فرمانداران  و  بگیریم  نظر 
همه  و  کرده  تجهیز  را  خودشان  شرایط،  این 
را  کمبودها  توان  حد  در  هم  دست  در  دست 

مرتفع کنیم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد اروند بهره مندی از تجربیات سال 
تمامی  در  زیرساخت ها  بردن  باال  و  گذشته 
حوزه ها و ایجاد نظم و انظباط در رابطه با ورود 
گردشگران کشور همسایه را مهم ترین عامل 

در جلوگیری از آسیب های احتمالی دانست.

شرکت پگاه تصمیم گرفت که در سه بخش 
صنعت، تجارت و خدمات در آینده ای نزدیک 

در منطقه سرمایه گذاری کند.
موسوی تصریح کرد: در بخش خدمات ایجاد 
سردخانه و پخش مویرگی، در بخش تجارت 
صادرات محصوالت این شرکت از مرز تجاری 
شلمچه، بندر خرمشهر و آبادان به کشور عراق 
و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و واردات 
مواد اولیه و نهاده های دامی از همین طریق و 
در نهایت در بخش صنعت تولید بدون کارخانه 
و بخشی از تولید شیر و مشتقات حاصل از آن، 
سرمایه گذاری های این مجموعه را دربرخواهد 

گرفت.
توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون  گفته  به  بنا 
اروند،  آزاد  منطقه  سازمان  کارهای  و  کسب 
مرحله  به  مذاکرات  این  تا  است  این  بر  قرار 
نهایی رسیده و به زودی شاهد حضور شرکت 
صنایع شیر ایران »پگاه« جهت سرمایه گذاری 

در منطقه آزاد اروند باشیم.

اخبار منطقه آزاد اروند

ارسال اولین محموله 
کمک های سازمان 

منطقه آزاد اروند به 
سیل زدگان

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند:

فرهنگی،  معاونت  برنامه ریزی های  با  نوروز ۹۸ 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
اروندنشنیان و  برای  برنامه های ویژه ای  اروند، 
مهمانان نوروزی مراجعه کننده به این منطقه 

برگزار شد.
قدرت اهلل طمیمیان در گفت و گو با نشریه اخبار 
نوروزی  برنامه های  به  اشاره  با  مناطق  آزاد 
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد: همه تالش 
خود را کردیم تا برنامه های امسال شامل کل 
منطقه و به صورت فراگیر باشد؛ سعی کردیم 
برای  منطقه  عمومی  ظرفیت های  از  همه  از 

جشن ها و برنامه استفاده نماییم.
نوروزی  اهداف  از ۹۵درصد  بیش  بیان  با  وی 
برنامه ریزی شده ما در نوروز محقق شد، افزود: 
پیش از نوروز، از یکی از سمن ها که با موضوع 
زیست محیطی فعالیت می کرد، کمک گرفتیم 
اختیار  در  را  بخشی  ۱۷هکتاری  پارک  در  و 
آنها قرار دادیم و با وسایل بازیافتی مجسمه و 

المان ها توسط آنها ساخته شد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند ادامه داد: از قبل نوروز برنامه 
شادپیمایی را در خیابان ها داشتیم و با هنرمندان 
فرهنگ  شادی،  کارناوال  خیابان ها  در  بومی 

شهروندی ترویج داده شد.
طمیمیان با اشاره به اینکه جمع آوری زباله توسط 
دو سمن که در منطقه فعال هستند، انجام می شد، 
توضیح داد: هزینه آن را سازمان منطقه آزاد اروند 
کارهای  و  زباله  کیسه  توزیع  می کرد؛  پرداخت 

فرهنگی ازجمله اقدامات این سمن ها بود.
مقاومت  ناحیه  مشارکت  با  کرد:  عنوان  وی 
بسیج خرمشهر و شهرداری خرمشهر، کنار پل 
جدید این شهر هر شب برنامه اجرا می کردیم؛ 
به  قبل  به روزهای  روز نسبت  برنامه های هر 

صورت متفاوت تر برگزار می گردید.

تفاوت و نشاط، نقطه قوت نوروز 98 در منطقه آزاد اروند

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند با بیان اینکه برنامه ای مشترک 
توسط سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری آبادان 
در پارک ۱۷هکتاری این شهر برگزار شد، اظهار 
کرد: دلقک های درستکار که فرهنگ شهروندی را 
ترویج می دهند، در نقاط مختلف شهر برنامه های 

ویژه توسط آنها صورت به اجرا درآمد.

طمیمیان با اعالم اینکه انجام برنامه شاد برای 
دادیم،  انجام  را  سالمندان  خانه  و  بیمارستان 
خاطرنشان کرد: به ویژه برای بخش کودکان 
توجه بیشتری شد؛ فضای بیمارستان با توجه به 
اینکه همه در عید و بازدید بودند و بیماران در 
حالت افسردگی و ناراحتی قرار داشتند، فضای 

شاد را برای این عزیزان مهیا نمودیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم در فضاهای باز، 
سینما  باز  در محوطه  برنامه  داد: یک  توضیح 
مهر داشتیم که با مشارکت سازمان منطقه آزاد 
سینما  این  مدیریت  و  آبادان  شهرداری  اروند، 
همکاری  با  نیز  برنامه هایی  و  پذیرفت  انجام 
ناحیه مقاومت بسیج آبادان در پارک معلم این 

شهر برگزار گردید.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند عنوان کرد: برای کلیه اماکن 
همراه  خاص  تابلوهای  میراثی،  و  تاریخی 
این  در  که  شد  طراحی  بومی  المان های  با 
اماکن نصب شدند. ۱۰نفر از دانشجویان رشته 
قرار  اماکن  این  اختیار  در  را  بومی  گردشگری 
دادیم و هزینه آن را سازمان تقبل کرد و آنها به 

عنوان تورلیدر همکاری کردند.
طمیمیان با اشاره به سایر برنامه های اجرا شده در 
پارک ۱۷هکتاری آبادان، بیان کرد: جشنواره اقوام 
همراه با موسیقی سنتی، رقص سنتی و سازه ها 
را برگزار گردید؛ همچنین مسابقه آشپزی و تهیه 

غذای سنتی از دیگر برنامه ها بود.
وی با اشاره به مینوشهر، توضیح داد: یک جشن 
که  شد  گرفته  نظر  در  مینو  جزیره  در  شبانه 

استقبال عموم از آن، فراتر انتظار بود.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد اروند گفت: مسابقات اسبدوانی جام 
براق در 3هفته برگزار شد و با توجه به سطح باالی 

این مسابقات، مردم از آن بسیار استقبال کردند. 
بر  سیل  پیامدهای  درخصوص  طمیمیان 
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  نوروزی  برنامه های 
تصریح کرد: سیلی که آمد، در کیفیت برنامه ها 
تاثیر داشت. همچنین دو شب برای خانواده هایی 

که در شیراز داغدار بودند، عزاداری کردیم. 
وی در پایان گفت: تمام سعی ما این بود که 
زیرا  کنیم،  برگزار  روباز  فضای  در  را  برنامه ها 
تاثیر  روباز  فضای  در  برنامه  اجرای  معتقدیم 
کردن  فراهم  و  اجتماعی  نشاط  در  بیشتری 
فضای سالم در جامعه دارد؛ در فضای بسته با 
محدودیت ظرفیت شرکت کننده مواجه هستیم 

و همچنین تهیه بلیط نیز دشوار است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد اروند از ارسال اولین محموله کمک های این 

سازمان به مناطق سیل زده خبر داد.
اسماعیل زمانی با اشاره به حادثه سیالب اخیر 
که بیشتر مناطق کشور را متاثر از خود کرده و 
خسارات سنگینی را برای مردم به بار آورده است، 
موجب  بهاری  بارش های  این  متاسفانه  گفت: 
در  هموطنانمان  از  کثیری  جمعیت  درد  و  آالم 

سراسر کشور شده است.
این  کننده  دلگرم  و  مثبت  نکته  اما  افزود:  وی 
ابتدا، مردم و تمام  رویداد این بود که از همان 
و  امداد  نیروهای  دولت،  از  اعم  کشور  ارکان 
دولتی  نهادهای  سایر  و  سپاه  ارتش،  نجات، 
یکدل  و  هماهنگ  صورت  به  خصوصی  و 
آستین همت باال زده اند تا به بهترین نحو و در 
سریع ترین زمان، خسارات و آسیب های حاصل از 

این سیالب را کاهش دهند.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
ادامه داد: سازمان منطقه آزاد اروند نیز همزمان 
ابوالفضل  حضرت  سعادت  با  والدت  سالروز  با 
را  خود  کمک های  محموله  اولین  العباس )ع(، 
به مناطق سیل زده کشور ارسال کرد و دومین 
مناطق  این  به  آینده  روز  چند  در  نیز  محموله 

فرستاده خواهد شد .
اسماعیل زمانی همچنین این کمک ها را شامل 
و  شوینده  وسایل  خشک،  شیر  غذایی،  مواد 
بهداشتی، اداوات و ابزاری مانند بیل، گاری و... 

اعالم نمود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
ستادهای  از  پشتیبانی  درخصوص  اروند  آزاد 
مدیریت بحران دو شهرستان آبادان و خرمشهر 
تالش های  داشت:  اظهار  و  داد  توضیح  نیز 
ستادها  این  به  خدمات رسانی ها  و  شبانه روزی 
همچنان ادامه دارد و معاونت فنی و امور زیربنایی 
آغازین  روزهای  از  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
غرب  روستاهای  در  سیل،  وقوع  هشدارهای 
شهرستان های  حساس  مناطق  دیگر  و  کارون 

آبادان و خرمشهر حضور داشته است .

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند
 خبر داد:
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مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد 
اروند وضعیت سایت های صنعتی این منطقه را 

در صورت وقوع سیل تشریح کرد.
رضا صلبوخی با تاکید بر این  که تمهیدات الزم 
برای مقابله با سیل در شهرستان های آبادان و 
خرمشهر اندیشیده شده است، گفت: از زمانی که 
بارندگی ها آغاز و بحث سیل در خوزستان مطرح 

شد، پیشگیری های الزم صورت گرفته است.
وی افزود: نیروهاي خدمات شهری و اجرائیات 
حال  در  مداوم  صورت  به  نیز  صنعتي  سایت 
در  آب  سطوح  وضعیت  پایش  و  سرکشي 
مجاورت کارون، بهمنشیر و کانال ژیان هستند.

صلبوخی با بیان این  که مدیریت توسعه نواحی 
در  فعلی  شرایط  در  اروند  آزاد  منطقه  صنعتی 
جبهه  داد:  ادامه  می کند،  فعالیت  جبهه  دو 
نخست بحث سایت های صنعتی است که باید 
دیگر،  بحث  و  گیرد  صورت  الزم  مراقبت های 

کمک به ستادهای بحران است.
مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد 
اروند خدمات رسانی در روستاهای زویدات، حفار، 
منیعات، تقویت سیل بند این مناطق و کمک به 
معاونت فنی و امور زیربنایی در روستاهاي غرب 
کارون را ازجمله اقدامات این مدیریت در جبهه 

دوم دانست.
صلبوخی گفت: پیشگیری های الزم و حداکثری 
خسارتي  هیچگونه  تاکنون  و  گرفته  صورت 
وجود  همیشه  تهدید  البته  است.  نشده  گزارش 
دارد، اما نگرانی خاصی در این زمینه که سیل به 
سایت های صنعتی و تاسیسات آبادان و خرمشهر 

آسیب برساند، نداریم.

ایمن سازی سایت های صنعتی 
اروند در مقابل سیالب

مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان 
منطقه آزاد اروند:

گزارش:
محمود نواصر



اخبار منطقه آزاد انزلی

یک محموله کامل از مواد غذایی و تجهیزات 
مورد نیاز سیل زدگان که از سوی سازمان منطقه 
آزاد انزلی و فعاالن اقتصادی تهیه شده بود، به 

مناطق سیل زده کشورمان ارسال شد.
بنا بر این گزارش، این محموله شامل ۲۰۰تخته 
پتو ، ۲۰۰بسته آب معدنی ، ۷۰دست پوشاک و 
کاپشن، ۵۰کارتن لوازم بهداشتی و ۱۵عدد لوازم 
گرمایشی به ارزش ۷۵۰میلیون ریال بوده که 
با همکاری هالل احمر به مناطق آسیب دیده 

ارسال گردید. 
گفتنی است، پس از وقوع سیل در استان های 
گلستان، لرستان و خوزستان، مرکز جمع آوری 
به  و  دایر  سازمان  این  در  مردمی  کمک های 
همت تولیدکنندگان، فعاالن اقتصادی، خیرین، 
گردشگران و ساکنان محدوده، اقالم موردنظر 
تهیه و روند کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده 

همچنان از سوی این سازمان ادامه دارد.
مناطق سیل زده همچنان  به ذکر است،  الزم 
نیازمند همیاری و همدلی آحاد مردم نوع دوست 
بوده و عالقه مندان می توانند کمک های خود را 
مردمی  مرکز جمع آوری کمک های  از طریق 
منطقه آزاد انزلی و پایگاه های هالل احمر جهت 

یاری به هموطنان خود اهدا کنند.

ارسال محموله کاالهای 
ضروری برای 

کمک به سیل زدگان 
از منطقه آزاد انزلی

با حضور دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه ، رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، 
استاندار گیالن، نمایندگان مردم بندر انزلی و 
رشت در مجلس شورای اسالمی، مدیران کل 
دستگاه های اجرایی استان، مدیران وزارت راه و 
شرکت های مشاور و پیمانکار مرتبط با راه آهن 
نشست  بندرکاسپین ،  و  بندرانزلی  به  رشت 
این  اتصال  روند  در  تسریع  برای  هماهنگی 

راه آهن برگزار شد.
تشریح  با  این نشست، دکتر رضا مسرور  در 
پروژه  این  اجرای  روند  در  سازمان  اقدامات 
ملی و اتصال ریل به بندر کاسپین و فعالسازی 
داشت :  اظهار  منطقه  از  عبوری  کریدورهای 
یکی از موضوعات حائز اهمیت، اتصال هرچه 
سریع تر ریل به بنادر کاسپین و بندر انزلی بوده 
و با توجه به پیش بینی های انجام شده، طول 
مسیر راه آهن به سمت بندرکاسپین منطقه آزاد 
انزلی ده کیلومتر بوده که دو کیلومتر از آن در 
محدوده منطقه آزاد انزلی قرار دارد و این دو 
کیلومتر مسیر داخل محدوده به منظور اتصال 
اجرای  روند  در  بخشیدن  سرعت  و  راه آهن 

پروژه، آزادسازی شده است.
وی در ادامه با تبیین اهمیت اتصال راه آهن در 
افزایش مراودات تجاری و کسب درآمد ارزی 
برای کشور خاطرنشان کرد: با تکمیل این پروژه 

دریای خزر به خلیج فارس متصل می شود و 
این مسیر موثرترین مسیر تجاری خواهد بود 
و آمادگی داریم با توجه به توافقات انجام شده، 
تعهدات خود را انجام دهیم و طبق روال قانونی و 
تفاهم نامه منعقده، هزینه های الزم برای اجرای 

تعهدات سازمان پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه 
با  مختلف  نشست های  برگزاری  به  اشاره  با 
کشورهای چین و قزاقستان به منظور افزایش 
ترکیبی  کریدور  طریق  از  تجاری  مراودات 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

گفت :  )بندرکاسپین(  چین-قزاقستان -ایران 
هزینه  کاهش  لحاظ  به  تجاری  کریدور  این 
و زمان، برای تجار مزیت نسبی دارد و کشور 
قزاقستان نیز بسیار عالقه مند به انجام مراودات 
از این کریدور است، اما سایر کشورهای حاشیه 
کرده اند  ایجاد  نیز  را  رقابتی  مزیت های  خزر 
مزیت های  بندرکاسپین  به  ریل  اتصال  که 
داریم  آمادگی  و  داده  افزایش  را  کریدور  این 
به منظور افزایش فعالیت های تجاری از این 

مسیر، مزیت های رقابتی را نیز ایجاد کنیم.

مقامات  حمایت های  از  تقدیر  با  مسرور  رضا 
ارشد کشور و دکتر نوبخت از توسعه و تکمیل 
طرح های زیرساختی در این منطقه افزود: دولت 
توجه بسیار زیادی به این منطقه و فعالیت های 
تجاری با کشورهای حاشیه خزر داشته است 
و قطعا بندر کاسپین با حمایت های دولت، به 
جایگاه اصلی خود رسیده و سازمان منطقه آزاد 
را در دستورکار  نیز توسعه زیر ساخت ها  انزلی 
خود قرار داده و اولویت اصلی این سازمان در 
گام نخست اتصال راه آهن به بندر کاسپین و در 
گام بعدی ایجاد اسکله رو-رو است که با انجام 
قراردادهای قانونی، قرارگاه خاتم االنبیاء از ماه 
آینده ساخت این اسکله را با پسکرانه وسیع و 
اعتبار حدود ۷۰میلیارد تومان آغاز می کند؛ اما با 
توجه به اهمیت اجرای این طرح، نیاز است که با 
حمایت دولت در دریای خزر یک کشتی رو-رو 
متعلق به جمهوری اسالمی ایران داشته باشیم.

ادامه  انزلی در  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
به نقش بخش خصوصی در اجرای پروژه های 
زیر ساختی در این منطقه اشاره و افزود: در حال 
زیرساختی  پروژه های  ۹۰درصد  بالغ بر  حاضر 
با  بندری  بخش  در  خصوصا  منطقه  این  در 
سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده است 
که تاثیر بسیار زیادی در جذب فعالین اقتصادی 
و تجاری داشته و عالوه بر ایجاد درآمد ارزی، 

فرصت شغلی مناسبی را ایجاد کرده است.

رئیس  و  رئیس جمهور  معاون  نوبخت  دکتر 
در جلسه هماهنگی  بودجه  و  برنامه  سازمان 
اتصال خط آهن به بنادر منطقه آزاد انزلی ، با 
تاکید بر اتصال راه آهن رشت به بنادر کاسپین 
و انزلی تا قبل از پایان سال آینده بیان کر د: با 
توجه به اهمیت این پروژه، از کلیه ظرفیت ها، 
و  ملی  پروژه  این  تکمیل  و  تسریع  جهت 
فراملی استفاده خواهیم کرد و در گام نخست، 
در سال آینده ریل به بندرکاسپین منطقه آزاد 
انزلی متصل خواهد شد و اتصال ریل به بنادر 
محدوده منطقه آزاد انزلی این امکان را فراهم 
می کند که خلیج فارس به دریای خزر متصل 
شود و از این طریق دریای خزر و کشورهای 

حاشیه آن به جهان متصل خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه 
توسعه  در  انزلی  آزاد  منطقه  مهم  نقش  به 
و  اشاره  خزر  حاشیه  کشورهای  با  مبادالت 
زیرساخت های  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 
این  استراتژیک  موقعیت  و  شده  ایجاد 

و  مدیره  هیات  رئیس  مسرور  رضا  دکتر 
از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
نمایندگی هلدینگ آوای هوشمند هزاردستان 
»دیوار«،  »کافه  بازار«،  نرم افزارهای  که 
»رسید« و نرم افزار نقشه تلفن همراه »بلد« از 
معروفترین محصوالت این مجموعه می باشد، 
مسیر  جریان  در  و  آورده  عمل  به  بازدید 
دانش محور  و  فناور  شرکت  این  فعالیت های 

در این منطقه قرار گرفت.
آوای  هلدینگ  مدیران  بازدید،  این  در 
از  گزارشی  ارائه  به  هزاردستان  هوشمند 
»بلد«  افزار  نرم  توسعه  کاری  فرآیندهای 
منطقه  در  آن  نگارش  توسعه  مسیر  که 

در سال آینده راه آهن سراسری به بندر کاسپین متصل خواهد شد

حمایت از شرکت های دانش بنیان به منظور توسعه صادرات این حوزه 
به کشورهای حاشیه خزر و منطقه

کریدور های  مسیر  در  گرفتن  قرار  و  منطقه 
بنادر  به  ریل  اتصال  با  بین المللی ،  تجاری 
زیرساختی  پروژه  یک  عنوان  به  منطقه 
توسعه  بر  عالوه  می توانیم  منحصربه فرد، 
و  چین  به  را  کاالهایمان  تجاری،  مراودات 
حتی کشورهای اروپایی صادر کنیم که این 

حال  در  مجموعه  آن  سوی  از  انزلی  آزاد 
مسرور  رضا  دکتر  و  پرداختند  است،  انجام 
از اقدامات مجموعه مزبور اظهار  با استقبال 
نوآور  فناور،  شرکت های  از  حمایت  داشت: 
در  صادرات  توسعه  منظور  به  دانش بنیان  و 
این حوزه به کشورهای منطقه، از مهم ترین 
استراتژی های راهبردی این سازمان می باشد 
پیگیری  جدیت  با  اخیر  سال های  ظرف  که 
با  همکاری  تفاهم نامه  مسیر  همین  در  و 
نیز  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی  معاونت 

منعقد شده است.
وی با تصریح بر لزوم حضور نرم افزارهای 
راستای  در  منطقه ای  بازارهای  در  ایرانی 

دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور خبر داد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بازدید از مجموعه هلدینگ هزاردستان:

افزایش درآمد ارزی برای  فعالیت ها موجب 
کشور خواهد شد.

معاون رئیس جمهور در ادامه به انجام مراحل 
تملک زمین در مسیر راه آهن رشت به انزلی 
در کوتاه ترین زمان ممکن توسط دستگاه های 
تا  داشت :  بیان  و  اشاره  پیمانکاران  و  مجری 

افزایش درآمدهای ارزی کشور، با تکیه بر 
سازمان  سوی  از  شده  ایجاد  ظرفیت های 
دانش بنیان،  شرکت های  برای  خود  متبوع 
نیروهای  جذب  استمرار  خواستار 
استان گیالن در  و  بومی منطقه  متخصص 
آوای  هلدینگ  فعالیت های  توسعه  مسیر 
انزلی  آزاد  منطقه  در  هزاردستان  هوشمند 

شد. 
هوشمند  آوای  هلدینگ  است،  گفتنی 
همکاری  با  گذشته  سال  از  هزاردستان 
ارائه  طریق  از  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
مرکز  در  فعالیت،  جهت  الزم  زیرساخت های 
دانش بنیان  و  نوآور  شرکت های  شکوفایی 
برای  مستقیم  اشتغال زایی  میزان  با  منطقه 
براساس  و  شده  فعالیت  به  مشغول  ۳۰نفر 
فعالیت های  توسعه  با  توافقات صورت گرفته 

خرداد سال جاری باید تملک زمین انجام شود 
و با توجه به اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی 
در انجام تملک زمین در ۲کیلومتر مسیر ریلی 
واقع در این منطقه، شرایط الزم برای انجام 
کار و سرعت بخشیدن به اتمام پروژه فراهم 

است.
که  تخصصی  نشست  این  در  است،  گفتنی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  حضور  با 
گیالن،  استاندار  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
نمایندگان مردم بندر انزلی و رشت در مجلس 
مدیران  راه ،  وزارت  مدیران  اسالمی،  شورای 
کل دستگاه های اجرایی استان و شرکت های 
مشاور و پیمانکار طرح برگزار شد، گزارشی از 
اقدامات انجام شده برای اتصال ریل به بنادر 
کاسپین و انزلی از سوی مدیران دستگاه های 
اجرایی و شرکت های مشاور و پیمانکار ارائه 
بندر  از  همراه  هیات  و  نوبخت  دکتر  و  شد 
آزاد  منطقه  به  ریل  اتصال  مسیر  و  کاسپین 

انزلی نیز بازدید کردند.

هوش  نرم افزارهای  طراح  هلدینِگ  این 
مصنوعی اینترنتی و تلفن های همراه، میزان 
اشتغال این مجموعه تا پایان سال جاری به 
این  و  یافت  خواهد  افزایش  ۱۵۰نفر  حدود 
مسیر تا دو سال آتی به حدود ۵۰۰نفر خواهد 

رسید.
بنا بر این گزارش، هم اکنون حدود ۸۰شرکت 
منطقه  این  در  دانش محور  و  خالق  فناور، 
سازمان  این  و  می باشند  فعالیت  به  مشغول 
در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
و  نوآور  شرکت های  شکوفایی  مرکز 
دانش بنیان منطقه آزاد انزلی و شورای حمایت 
از ایده های نو را ایجاد کرده و عملیات احداث 
معاون  با حضور  منطقه  انرژی  فناوری  مرکز 
شده  آغاز  نیز  رئیس جمهور  فناوری  و  علمی 

است.

افزایشمزیتهایکریدورچین-قزاقستان-ایران
بااتصالراهآهنبهبندرکاسپین
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سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد انزلی در دیدار جمعی از مدیران 
از  رضایت  اعالم  با  خاتم االنبیاء  قرارگاه 
پروژه های  اجرای  در  قرارگاه  این  عملکرد 
از  آزاد،  منطقه  این  زیرساختی  و  عمرانی 
ادامه همکاری با این مجموعه در طرح های 

عمرانی و زیرساختی منطقه خبر داد.
درخصوص  ادامه  در  مسرور  رضا  دکتر 
تصمیمات آمریکا و تحریم سپاه خاطرنشان 
کرد: این تصمیم بیانگر عدم شناخت صحیح 
دولتمردان آمریکا از جامعه ایران بوده و این 
و  افزود  خواهد  سپاه  محبوبیت  بر  موضوع 
اقدام اخیر آمریکا نیز شکست خواهد خورد، 
چراکه خدمات فراوانی تاکنون از سوی سپاه 

برای کشور انجام پذیرفته است.
قرارگاه  مدیران  دیدار  این  در  است،  گفتنی 
خاتم االنبیاء با اعالم اینکه منطقه آزاد انزلی 
در  چشمگیری  تحوالت  اخیر  سال های  در 
خواستار  است،  داشته  مختلف  حوزه های 
زمینه  در  مشترک  فعالیت های  توسعه 
تکمیل زیر ساخت های بندری و عمرانی به 
تبیین نقش  و  اهداف کشور  پیشبرد  منظور 
این  در  توسعه  روند  استمرار  و  بین المللی 

منطقه شدند.

استفاده از ظرفیت های 
قرارگاه خاتم االنبیاء در 
طرح های توسعه ای و 

زیر ساختی منطقه آزاد انزلی

در دیدار دکتر مسرور و مدیران قرارگاه 
خاتم االنبیاء مطرح شد:
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گزارش:
مرضیه حسینی

کشور  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  توسعه  اهرم های  از  یکی  گردشگری 
محسوب می شود، اهرمی که به تنهایی قالبت بدل شدن به یک صنعت 
پرسود را دارا می باشد و ظرفیت ها، مزیت های طبیعی و تاریخی موجود 
را در توسعه گردشگری در  پررنگی  این مناطق می تواند نقش بسیار  در 

مناطق آزاد ایفا کند. 
تاثیر فناوری، جهان امروز را به جهان هوشمند یا دیجیتال تغییر داده است. 
تا  آنها کمک می کند  به  انسانی را شکل داده و  جهان دیجیتال تجارب 
نحوه زندگی و پیوند به یکدیگر را به شیوه ای متفاوت بیاموزند. همه چیز 
این  به  در جهان دیجیتال، ساده تر و پیشرفته تر شده و مشاغل بسیاری 
نتیجه رسیده اند که نمی توانند چشمان خود را به روی این موهبت ببندند.
در حالی که ارائه دهندگان خدمات سفر و تورگردانان گردشگری در گذشته 
برای فروش محصول و خدمات خود به تبلیغات مجالت و تلویزیون ها نیاز 
داشتند، با ورود رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی شاهد تغییر در 

راهبردهای بازاریابی و نحوه تبلیغ در این شرکت ها هستیم.
جهان دیجیتال، دنیایی را به وجود آورده که گردشگران بتوانند در ساعتی 
بدون  کنند،  بازدید  چین  دیوار  و  میدان سرخ مسکو  ایفل،  برج  از  کوتاه 
اینکه حتی از روی مبل خانه خود بلند شوند. بی شک با وجود گسترش 
در  صنعت  این  که  بزرگی  بسیار  نقش  و  دنیا  در  دیجیتال  گردشگری 
اقتصاد کالن جهان ایفا می کند، می توان از این ظرفیت در جهت معرفی 

جاذبه های گردشگری در مناطق آزاد بیشترین بهره را برد.
زیرساخت ها و قابلیت های فضای مجازی یکی از عوامل مهم در توسعه 
اقتصادی گردشگری است، به طوری که گسترش کمی و کیفی دسترسی 
بهبود فضای  برای  توانمندسازها  از  یکی  عنوان  به  اطالعات  فناوری  به 
فعالیت های  انجام  است.  مطرح  مهمان نوازی  حوزه  در  کار  و  کسب 
گردشگری در فضای مجازی می تواند آثار مثبت فراوانی چه در سطح خرد 
و چه در سطح کالن داشته باشد، که از آن جمله می توان به  صرفه جویی 
ارزی،  و  فیزیکی  انتقال  و  نقل  اموری چون  انجام  در  هزینه  و  وقت  در 
ارتباطات وسیع و تعامل نهادها و فعالین گردشگری، ارائه موثرتر و بهینه 

اطالعات به گردشگران اشاره کرد.
سازمان های مناطق آزاد ایران با استفاده از ابزارهای نوین می تواند اطالعات 
الزم را هم برای گردشگران و هم برای کسب و کارهای گردشگری در 
مقاصد اصلی خود مهیا کنند و صد البته؛ توجه به این موضوع مهم که 
دولت و سازمان متولی تنها یکی از نقش آفرینان صنعت گردشگری است 
و مشاغل و عرضه کنندگان این صنعت نیز باید با به روزرسانی تجهیزات، 

از زیرساخت های فعلی و آینده، به بهترین نحو ممکن بهره برداری کنند.
در این گزارش با توجه به رشد چشمگیر گردشگری دیجیتال و استقبال 
گردشگران از این فرآیند نوین در صنعت گردشگری، پای صحبت معاونین، 
کارشناسان  و  آزاد  مناطق  و گردشگری سازمان های  اجتماعی  فرهنگی، 
این صنعت نشستیم تا درخصوص راهکارها، اقدامات و برنامه ها در جهت 

دستیابی به این هدف بزرگ در این مناطق بیش از پیش آشنا شویم.

کمالی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد قشم:

توسعه گردشگری دیرینه قشم در بستر مدرنیته 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
این  به  پاسخ  در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
توسعه  برای  برنامه هایی  چه  که  سوال 
)گردشگری  دیجیتال  بستر  در  گردشگری 
بازاریابی  هم  و  جذب  حوزه  در  هم  مدرن( 
و  استراتژیک  کارکرد  گفت:  دارید،  مدنظر 
دیجیتال  بستر  و  اطالعات  فناوری  عملیاتی 
ارزنده ای  تصمیمات  گردشگری  صنعت  در 
توسعه  برنامه های  در  تغییرات  راستای  در 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و بخش 
خصوصی فعال در صنعت گردشگری ایجاد 
ایجاد  نیازهای گردشگران  در  تغییرات چشمگیری  تقاضا،  بعد  از  و  نموده 
شده و فرآیند تجربه شیرین سفر به جزیره زیبای قشم را تسهیل نموده 
است. برنامه هایی برای توسعه گردشگری مدرن در پوشش بستر دیجیتال 
و با استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات با هدف دستیابی به اطالعات 
شفاف و قابل اعتماد، افزایش کارآیی و بهره وری مطلوب شرکت ها و فعاالن 
همچنین  و  گردشگری  سایت های  بهتر  مدیریت  در  کمک  گردشگری، 

بازاریابی و مساعدت در ارتقای سطح فروش در نظر گرفته شده است. 
عبدالجواد کمالی درباره برخی از برنامه های مورد اشاره، اظهار داشت: 

اقالم مورد  برنامه های و  افزوده AR در  از تکنولوژی واقعیت  استفاده   
استفاده حوزه بازاریابی در راستای معرفی پتانسیل های جزیره قشم همراه 
با از القای حس تجربه مطلوب و مورد تقاضا گردشگران از مقصد مدنظر 
 اضافه نمودن امکانات مدرن با استفاده از بستر دیجیتال به جاذبه های 
تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای افزایش سطح جذابیت و تداعی نمودن 
پیشینه تاریخی و فرهنگی منابع موجود همانند نمایش های نور و صدا در 

نبرد امام  قلی خان در قلعه پرتغالی ها 
 طراحی برنامه های کاربردی و ایجاد سامانه های یکپارچه الکترونیکی 
سطح  افزایش  و  گردشگری  سایت های  بهتر  مدیریت  در  کمک  جهت 

اعتماد و تسهیل در دسترسی گردشگران 
 مساعدت در ایده پردازی و ارائه بسته های سرمایه گذاری با هدف ایجاد 
جذابیت مدرن در بستر دیجیتال در راستای پاسخ به خواسته های متنوع 
گردشگران و ایجاد محیط مناسب تفریحی و سرگرمی در یک بستر مدرن 

همانند پارک های موضوعی و فضاهای سرگرمی 
بازارهای  نفوذ مناسب در  دارای  از رسانه های  بهره مندی   و همچنین 
هدف گردشگری داخلی و خارجی و نمایش و تبلیغ فرصت های ویژه برای 

گردشگران با بهره برداری از جاذبه های منحصربه فرد.
در  دیجیتال  گردشگری  توسعه  برای  موجود  برنامه های  درخصوص  وی 
سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: اولین کاری که در قشم صورت گرفته، 
این موضوع بوده است که وضعیت فعلی گردشگری قشم را دیجیتاالیز و 
الکترونیکی کنیم و بتوانیم اطالعات را از سطح جزیره در حوزه گردشگری 
می کردیم،  جمع آوری  باید  که  داده هایی  مهم ترین  نماییم؛  جمع آوری 
اطالعات مربوط به ورود گردشگران به جزیره قشم و میزان اقامت و جایی 
که اقامت می کنند و در نهایت خروج گردشگران از جزیره است؛ به مرور 
رفتار گردشگران  و کم کم  کامل کرده  را  داده ها  این  زمان سعی کردیم 
در سطح جزیره را هم مورد نظر قرار دهیم و بتوانیم پایش اطالعات را 
انجام دهیم و به مرور این داده را تفکیک نمودیم و به قومیت، ملیت و 
نوع گردشگرانی که وارد جزیره قشم شدند، رسیدیم و پس از این موارد، 
توانستیم گردشگران را دسته بندی کنیم و نیازهای آنها را استخراج نماییم 

و متوجه نیازهای گردشگران با توجه به تنوع مختلفی که دارند، شویم. 
کمالی افزود: در ابتدا سعی کردیم که فاز شناخت را طی کنیم و ببینیم که 
گردشگران ما چه نیازهایی دارند؛ در ادامه طرح باشگاه گردشگران قشم را 

مطرح نمودیم تا با همین دسته بندی ها بتوانیم گردشگران را عضو باشگاه 
گردشگران قشم کنیم و به نوعی بتوانیم یک سیستم ارتباط با گردشگران 
از زمان  تا  باشیم  ارتباط  با گردشگران در  این سیستم  نماییم و در  ایجاد 
در  و  دارند  حضور  قشم  در  که  هنگامی  در  و  قشم  به  سفر  به  تصمیم 
سطح جزیره خدمات می گیرند بتوانیم کمکشان کنیم که خدمات بهتر و 
مطلوب تری را دریافت نمایند و در نهایت زمانی که از جزیره خارج شده اند، 
از آنها بازخورد بگیریم و مطابق با همین بازخورد و سیاست های که داریم، 
بتوانیم گردشگران را حفظ نماییم و درنهایت موضوعی که هدفگذاری ما 
است، این که بتوانیم گردشگران موجود را حفظ کرده و در جهت جذب و 
بازاریابی گردشگران جدید هم برنامه ریزی داشته باشیم. از این رو با توجه به 
رسیدن به داده های ورودی گردشگران از استان ها مختلف به قشم می توانیم 
ورودی  استان ها  کدام  و  کمتر  ورودی  استان ها  کدام  از  که  کنیم  بررسی 
بیشتری به جزیره داشته ایم و با این داده ها، بر روی استان هایی که کمترین 
ورود به قشم را دارند، برای جذب گردشگر بیشتر بیش از پیش تالش نماییم.

عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه اظهار داشت: با 
شناخت گردشگران و عضویت آنها در باشگاه گردشگران، به نوعی بازاریابی 
فرد به فرد را انجام می دهیم و این سیستم با مدل هوش مصنوعی در قشم 
صورت می گیرد و این مدل در طرح توسعه سیستم دیده شده است و به 
نوعی سیستم با توجه به هوش مصنوعی می تواند با گردشگران به صورت 
یک به تک ارتباط بگیرد و مخاطب خود قرار دهد و برای استمرار حضور و 
حضور مجدد گردشگر با او ارتباط داشته باشد و نیازهای گردشگر را ارزیابی 
و اطالعات الزم را برای رفع نیازهای آنان در لحظه برای آنها ارسال نماید.

وی افزود: این پروژه که زنجیره هوشمند گردشگری هم از آن نام برده 
می شود، تاکید بیشتری هم بر توسعه بوم گردی و حوزه صنایع دستی در 
جزیره دارد و قصد دارد که با تلفیق فن آوری های نوین با گردشگری و 
حوزه های بوم گردی، صنایع دستی، غذاهای بومی و لباس محلی به رونق 
اقتصادی در بستر فن آوری های جدید کمک کند و سعی می کند ضمن 
به  واقعی  ایران  واقعی درخصوص  داده های  ایرانی،  زندگی  ترویج سبک 
گردشگران خصوصا گردشگران خارجی ارائه دهد. در نهایت در این طرح 
سازمان، بحث توانمندسازی و اشتغال حوزه گردشگری در جزیره قشم را 
برای جوامع محلی دربرمی گیرد و سعی در حذف واسطه در بین هنرمندان 

بومی جزیره و گردشگران در حوزه های مختلف گردشگری دارد.
و  دانش بنیان  شرکت های  حضور  بیشتر  تشویق  درخصوص  گفت:  کمالی 
است،  گرفته شده  نظر  در  زیادی  بسیار  در جزیره، مشوق های  استارتاپ ها 
دنبال  به  آینده  در  مثال  عنوان  به  دیجیتال؛  گردشگری  حوزه  در  خصوصا 
حمایت  برای  قشم  در  را  شتاب دهنده ای  بتوانیم  که  هستیم  موضوع  این 
از شرکت های استارتاپ ایجاد کنیم و بخشی از این شتاب دهنده به حوزه 
که  شتاب دهنده ها  از  برخی  از  درخواست هایی  و  است  مربوط  گردشگری 
صرفا در حوزه گردشگری در حال فعالیت هستند، داشتیم. همچنین صندوق 
سرمایه گذاری های ریسک پذیر را داریم و به دنبال راه اندازی آن در قشم هستیم 
و در کنار همه این موارد، پروژه اکوسیستم شهروند الکترونیک قشم را هم 
داریم که این پروژه به ما کمک می کند تا شهروندان و گردشگران را در یک 
اکوسیستم کنار هم قرار دهیم و بررسی و مشاهده نماییم؛ در این خصوص 
زیرساخت هایی را هم در نظر گرفته ایم ازجمله زیرساخت های پرداخت، حمل 
و نقل و بسیاری از زیرساخت هایی که می تواند به رشد یک استارتاپ کمک 
کند و در این مسیر دو مدل کمک و حمایت انجام می دهیم: اول حمایت فنی 
و کم  کردن هزینه و فاصله زمانی و ارائه استارتاپ به گردشگران و بحث دوم، 
حمایت های ملی است که در این حوزه صورت می گیرد. اگر بخواهیم یک 
مثال از شتاب دهنده هایی که در قشم و استان هرمزگان فعالیت کرده اند، داشته 
باشیم، می توانیم به پروژه سی سوتک اشاره کنیم که با حمایت وزارت ارتباطات 
و نظر جناب آقای رئیس جمهور این پروژه استارت خورده و قرار شده است که 
در قشم به صورت پایلوت اجرا گردد و در حوزه تقویت استارتاپ ها در مسیر 

گردشگری و صنایع دستی شروع به کار کند.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص 
مشوق هایی که برای شرکت های سرمایه گذار در حوزه گردشگری خصوصا 
استارتاپ ها در نظر گرفته  شده است، اظهار داشت: مطابق با قوانین مناطق 
سرمایه گذاری  مشارکت  آزادی  20ساله،  مالیاتی  معافیت  از  می توان  آزاد 
خارجی تا سقف 100درصد، اختصاص زمین با شرایط ویژه، آزادی کامل 
ورود و خروج سرمایه و سود و مقررات مناسب در به کارگیری نیروی کار به 
عنوان مشوق های قانونی سرمایه گذاری در این مناطق نام برد. با این وجود، 
در راستای برنامه توسعه گردشگری منطقه در سال جاری و با هدف تسهیل 
و گردشگری  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  اداری،  تشریفات  و  فرآیندها  در 
سرمایه گذاری   ویژه  بسته های  طراحی  به  اقدام  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
)VIP(نموده است. برابر با نیازسنجی به عمل آمده، طی مطالعات صورت 
گرفته سرمایه گذاری موارد دارای توجیه فنی و اقتصادی تبدیل به بسته های 
ویژه سرمایه گذاری گردیده که بدون نیاز به تشریفات اداری و اتالف زمان، 
سرمایه گذاران پس از تایید از سوی کمیسیون مربوطه، پروژه مدنظر خود را 
شروع می نمایند. همچنین از خصوصیات دیگر بسته های ویژه سرمایه گذاری، 
با زمان محاسبه شده  لحاظ نمودن سیاست های تشویقی خاص متناسب 
برای اتمام پروژه و سرعت عمل در پیشبرد آن می باشد. همچنین با توجه 
به نگرش گردشگری مدرن و طرح ایده های خالقانه و کارآفرین از سوی 
استارتاپ ها، معاونت اجتماعی، فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
قشم اقدام به شناسایی سرمایه گذاران و ایده پردازان با هدف جلب مشارکت 
و معرفی سرمایه گذار مناسب جهت شکوفایی ایده های نوآورانه و حمایت از 

استارتاپ ها نموده است.

فاتحی، معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد انزلی:

ضرورت به کارگیری فناوری، جهت دستیابی به  گردشگری پایدار
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
جهان  در  گفت:  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
از امکاناتی برخوردار  امروز که هر گردشگر 
مقصدهای  از  بازدید  با  همزمان  تا  است 
و  صوتی  محتوای  گردشگری،  مختلف 
زمان  کوتاه ترین  در  و  کرده  تولید  تصویری 
ممکن، پیام خود را به دورترین نقاط ارسال 
دیجیتالی  تحوالت  و  فناوری  اهمیت  کند، 
است.  محسوس  دیگری  زمان  هر  از  بیش 
همچنین شاهدیم که کسب  وکارهای نوین 
و  دیجیتالی  تحوالت  مدد  به  گردشگری 
فناوری های اطالعاتی به عرصه های پویایی تبدیل شده اند که با استفاده 

از فرصت های ناشی از توسعه و ترویج فناوری در جوامع بشری به سرعت 
انتظارات  میان  فاصله  و  بوده  سنتی  کارهای  کسب  و  از  عبور  حال  در 
گردشگران دیجیتال و ارزش واقعی تحویلی به آنها به کم ترین حد ممکن 

رسیده است.   
اطالعات،  فناوری  عصر  دیجیتالی  تحوالت  داد:  ادامه  فاتحی  مجید 
عالوه بر نقش موثر در دانش محور شدن گردشگری، به سفر مسئوالنه و 
خلق تجربه متمایز از سفر منجر شده و بر ضرورت به کارگیری فناوری 

جامع نگر و آینده گرا در حوزه های مختلف  گردشگری پایدار افزوده است.
وی افزود: روز جهانی گردشگری که شعار سال)2018( آن »گردشگری 
نگاه  می رسد  نظر  به   که  شد  سپری  حالی  در  بود،  دیجیتال«  تحول  و 
کشور  گردشگری  صنعت  در  دیجیتال  بر  مبتنی  تحول خواهانه  و  به روز 
چندان موردتوجه قرار نگرفته و مغفول مانده است. با این وجود، در مقطع 
کنونی و با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور که صنعت 
گردشگری می تواند در آن نقش یک ناجی را ایفا کند، فرصت هایی برای 
ایجاد این تحوالت دیجیتالی فراهم است که برای بهره گیری از آنها برای 
ثمربخش کردن فعالیت های موجود ضرورت دارد؛ از »دیجیتال سازی ساز 
و کارهای بازاریابی و تبلیغات« و »حمایت از استارتاپ ها« که معموال در 
زمینه دیجیتال دست به نوآوری می زنند گرفته، تا بهره گیری از ارزهای 
رمزنگاری شده همچون بیت کوین برای انجام مبادالت مالی در توریسم 
کشور به  عنوان اقدامی به روز و پیشرو که اثر تحریم ها در حوزه مالی را به 

حداقل می رساند، حمایت کرد.
از  بخشی    E-tourismیا الکترونیک  توریسم  داشت:  اظهار  فاتحی 
روبه  فناوری های  از  استفاده  برگیرنده  در  که   است  الکترونیک  تجارت 
توسعه سریع؛ مانند ارتباطات، صنایع اطالعاتی و همچنین برنامه ریزی های 
ویژه  فعالیت های  است.  بازاریابی  و  مدیریت  مهمان نوازی،  راهبردی 
توریسم الکترونیک باید به متصدیان گردشگری، آژانس های گردشگری 
و دیگر ساختارهایی که مستقیما با استفاده از وب سایت های تخصصی، 
)توریسم  پدیده  این  نماید.  تکیه  عالقه مندند،  مجازی  گردشگری  به 
خدمات  و  کاالها  تولیدکنندگان  هم  و  مصرف کنندگان  هم  الکترونیک(، 

گردشگری را در چرخه خود وارد می نماید.
وی تاکید کرد: مزایای گردشگری الکترونیک که بسیار دارای اهمیت بوده 

و ما ناچار به استفاده از آن خواهیم بود، عبارتند از:
1- تبادل اطالعات در کمترین زمان ممکن بین عالقه مندان به گردشگری

2- انتشار اطالعات چندرسانه ای به صورت صوتی و تصویری و ویدئویی 
از مناطق مختلف گردشگری

3- ظرفیت سازی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات مجازی گردشگران 
با توریست های آماتور

4- معرفی فرصت های اقامتی 
5- معرفی ظرفیت های حمل و نقل و...

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: 
هرچند گردشگری الکترونیک به اندازه مسافرت های واقعی، لذت بخش و 
از آنجا که به همه مردم و بدون در نظر گرفتن  اما  خاطره انگیز نیست، 
وضعیت اقتصادی و فرهنگی آنها این امکان را می دهد تا از مناطق دیدنی 
در  این حال،  با  توجه، محسوب می شود.  قابل  کنند، صنعتی  بازدید  دنیا 
بودن  پرهزینه  و  اولیه  زیرساخت های  نبود  ازجمله  دالیلی  به  ما  کشور 
از  افراد  همه  استفاده  عدم  و  اطالعات  فناوری  ناچیز  رشد  آنها،  ایجاد 
اینترنت و کمبود سایت های گردشگری، این صنعت با اقبال عمومی قابل 
توجهی همراه نشده است؛ اما مزایای بالقوه این فناوری، به ویژه در امر 
اشتغال زایی و کسب درآمد مستقل از نفت، همه افراد و به ویژه فعاالن این 

بخش را بر آن داشته تا برای رونق این صنعت، تالش نمایند. 
در این راستا سازمان منطقه آزاد انزلی اقداماتی بدین شرح انجام داده است:

زیرساخت ها ،  امکانات،  کلیه  معرفی  با  گردشگری  پورتال  ایجاد   -1
تاسیسات اقامتی ، پذیرایی، تفریحی و... گردشگری )معرفی همراه با ارائه 

آدرس و تلفن( با امکان بازدید مجازی از تاسیسات و... توسط سازمان
2- الکترونیکی نمودن بسیاری از اقدامات و پیگیری های اداری تاسیسات 

گردشگری در قالب اتوماسیون اداری
بازدید  و  نظارت  وب  تحت  و  الکترونیکی  سامانه  ایجاد  و  طراحی   -3

تاسیسات گردشگری برای کارشناسان گردشگری سازمان 
تیزرهای معرفی جاذبه های گردشگری محدوه  و  فیلم  تولید  و  تهیه   -4

منطقه آزاد و پخش در رسانه ها و شبکه های مختلف تلویزیون و... 

ضرورت تحول در بازاریابی دیجیتالی
فاتحی اظهار داشت: یکی از حوزه هایی که تحوالت دیجیتالی آن را دچار 
گردشگری  صنعت  است.  بازاریابی  است،  کرده  گسترده  دگرگونی های 
از  تا  دارد  گسترده  و  هدفمند  بازاریابی  به  نیاز  توسعه،  برای  کشور  یک 
این رهگذر، امکان جذب گردشگر از دیگر کشورهای جهان فراهم شود. 
آن  در  بازاریابی دیجیتال  دارد،  فرامرزی  ماهیتی  این صنعت  آنجا که  از 
در  و  موجود  آمارهای  براساس  است.  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت  از 
بازاریابی  از کل  بازاریابی دیجیتال  سال 2015 میالدی، سهم هزینه های 
نزدیک  به  سال 201۷  در  رقم  این  که  بوده  35درصد  حدود  در  جهان 
45درصد رسید؛ ارقامی که نشان می دهد بازاریابی دیجیتال به  سرعت در 

حال تسخیر بازاریابی به شیوه سنتی است.
وی افزود: با توجه به دیدگاه اغلب کارشناسان و فعاالن این حوزه، دانش 
بازاریابی  مدرن  حوزه  در  سنتی  تفکر  حضور  ردپای  ناکافی،  و  محدود 
دیجیتال و عدم شکل گیری چرخه تبادل نظر با مشتری و گرفتن بازخورد، 
ازجمله مواردی هستند که به  عنوان ضعف های عمده بنگاه های فعال در 
دیجیتال  بازاریابی  از فرصت  بهره گیری  صنعت گردشگری کشور جهت 

مطرح می باشد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح 
کرد: این روزها و در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای، موجی از اخبار 
این  به  و  گرفته  غربی شکل  پرنفوذ  رسانه های  در  ایران  مورد  در  منفی 
ترتیب برای اینکه بازاریابی و تبلیغ برای سفر به ایران موثر واقع شود، نیاز 
است که گردشگری بیش از هر زمانی به ابزارهای کارآمد و بهینه تبلیغات 
و بازاریابی مسلح باشد؛ از همین رو بهره گیری از الگوهای موفق و موثر 
بازاریابی دیجیتال باید در دستورکار بنگاه های فعال گردشگری و همچنین 

مدیریت سازمان ها قرار بگیرد.
فناوری  از  استفاده صحیح  در  فرهنگی  توسعه  کرد: همچنین  تاکید  وی 
اطالعات، آشناسازی مردم با ساختار، عملکرد و مزایای فناوری اطالعات، 
ایجاد  مخابراتی،  و  شبکه ای  مناسب  بسترهای  و  زیرساخت ها  ایجاد 
و  انگیزه  ایجاد  الکترونیک،  بانکداری  مناسب جهت گسترش  زمینه های 
آنها  دادن  آموزش  و  گردشگری  تاسیسات  کارکنان  مدیران،  در  تمایل 

برای استفاده موثر از فناوری اطالعات  نیز در سرلوحه برنامه های کالن 
سازمان ها می باشد.

لزوم حمایت از استارت آپ ها
فاتحی اذعان داشت: همواره ایران یک مقصد جذاب اما پر از ابهام و رمز و 
راز برای گردشگران خارجی بوده است، تا جایی که خیلی اوقات گردشگران 
عطای بازدید از ایران را به لقایش می بخشیدند. البته در این میان نباید از 
وجود اطالعات نادرست و شایعات در سطح بین المللی چشم پوشی کرد. 
حائز  بسیار  گردشگری،  صنعت  در  استارتاپ ها  نقش  شرایطی  چنین  در 

اهمیت است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح 
این دارد  از  ایران نشان  به  از 5میلیون گردشگر  کرد: ورود ساالنه بیش 
که صنعت توریسم از ظرفیت های گسترده ای برای راه اندازی کسب  و کار 
برخوردار است؛ کسب  و کارهایی که می توانند به شکل استارتاپ راه اندازی 
شده و دروازه های جدیدی از کسب  و کارها را به روی اکوسیستم  استارتاپی 

ایران باز کنند.
وی گفت: آمارها نشان می دهند طی سال های اخیر آمار گردشگری چه 
خارجی و چه داخلی در ایران رشد خوبی داشته است، هر چند که با مطلوب 

خود فاصله زیادی دارد.
وی بیان کرد: گردشگری صنعتی است که با کمترین سرمایه، بیشترین 
آثار و  ازجمله  درآمد و اشتغال را نصیب کشور می کند، چراکه همه چیز 
اماکن باستانی و تاریخی و طبیعی برای این کار در اغلب نقاط کشور وجود 
ازای ورود هر گردشگر به کشور دستکم  دارد. در صنعت گردشگری به 
5شغل ایجاد می شود و میزان اشتغال بخش گردشگری نیز سریع تر از 
سایر بخش ها است. اشتغال، درآمد و تفریح از نیازهای اساسی بشر است 
و همه اینها در گردشگری وجود دارد و این صنعت ظرفیت پاسخگویی به 

همه اینها را در اختیار دارد.

نقش مستقیم و غیرمستقیم کارآفرینی در گردشگری
مستقیم  طور  به  که  است  فراگیر  پدیده  یک  گردشگری  افزود:  فاتحی 
سایر  در  که  حالی  در  دارد،  نقش  اشتغال  و  کارآفرینی  در  غیرمستقیم  و 
حوزه ها این خصوصیت کمتر دیده می شود. گردشگری از نظر اشتغال و 
ایجاد بسترهای اشتغال در جایگاه باالیی قرار دارد و شمار افرادی که در 

گردشگری می توانند فعال شوند، زیاد است.
و جمعی، جذب  خانگی  کارهای کوچک  و  توسعه کسب  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذار داخلی و خارجی، تربیت راهنمایان تور و حمایت از ابداعات، 
ازجمله  گردشگری  صنعت  در  کننده  متحول  نوآوری های  و  اختراعات 

راه های گسترش کارآفرینی در صنعت گردشگری است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: 
خرید  امکان  طور  همین  و  گردشگری  اطالعات  به  راحت تر  دسترسی 
آنالین بلیط چارتر و سیستمی و مقایسه قیمت ها و همچنین رزرو اماکن 
اقامتی به صورت آنالین از اهرم های اصلی رشد گردشگری در سال های 
که  دارد  زیادی  بکر  بخش های  هنوز  فضا  این  البته  هستند.  ایران  اخیر 
ازجمله آنها می توان به تولید محتوای بین المللی اشاره کرد. محتوایی که 
عالوه بر معرفی ایران، زمینه ساز ایجاد تصویری امن از ایران در بین مردم 

کشورهای مختلف جهان است.
نهادهایی همچون سازمان ملل، تالش های گسترده ای  اظهار کرد:  وی 
برای جلب توجه دولت ها به موضوع ایجاد امنیت در فضای سرمایه گذاری 
انجام  استارتاپ ها  و  نوپا  کارهای  کسب  و  در  سرمایه گذاری  خصوصا  و 
مناسبت  به  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  پیام  در  که  نکته ای  می دهند؛ 
در  گوترش  آنتونیو  گرفت.  قرار  تاکید  مورد  نیز  گردشگری  جهانی  روز 
بخشی از این پیام با تاکید بر لزوم حمایت از کسب  و کارهای نوپا که در 
صنعت گردشگری و با بهره گیری از فناوری های دیجیتالی جدید دست به 
نوآوری می زنند، تصریح کرد: »دولت ها می توانند با معرفی و متصل کردن 
نوآوری،  ایجاد  به  گردشگری  نوپای  کارهای  و  به کسب   سرمایه گذاران 
گردشگری  بخش  یک  شکل گیری  و  اشتغال  سطح  افزایش  کارآفرینی، 
در  دیجیتالی  فناوری های  این  از  پشتیبانی  با  کنند.  کمک  فراگیر  واقعا 
گردشگری است که شیوه سفر کردن ما می تواند به  گونه ای تغییر کند که 
اثرات مخرب محیط زیستی توریسم به حداقل برسد و همگان از ارمغان 

منافع حاصل از صنعت گردشگری بهره مند شوند.«
فاتحی افزود: به نظر می رسد مسیر توسعه گردشگری بیش از هر زمان 
دیگری از امکانات دیجیتالی می گذرد؛ مسیری که قرار گرفتن در خارج از 

آن، این توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد. 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: در 
همین راستا سازمان منطقه آزاد انزلی بسته های حمایتی ویژه ای برای ایجاد 
امنیت در فضای سرمایه گذاری و خصوصا سرمایه گذاری در کسب وکارهای 

نوپا، دانش بنیان و استارتاپ ها انجام  داده و می دهد، ازجمله:
1- برگزاری نمایشگاه فن بازار در مرکز نمایشگاه ها و همایش های منطقه 
با همکاری پارک علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان منطقه؛ نمایشگاه 
و  منطقه  توانمندی های  معرفی  محوریت  با  اسالمی  کشورهای  بازار  فن 
کشور و ایجاد فرصتی مناسب به منظور برقراری ارتباط بدون واسطه میان 
شرکت ها دانش بنیان، موسسات فناور و صاحبان ایده کشور با سرمایه گذاران 

و صاحبان صنعت کشورهای اسالمی جهت تجاری سازی ایده ها
2- افتتاح مرکز شکوفایی شرکت های نوآور و دانش بنیان منطقه آزاد انزلی

پارک علم و  و  انزلی  آزاد  تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه  انعقاد   -3
فناوری دانشگاه تهران

4- در راستای حمایت از فعالیت شرکت های دانش بنیان، انجام مذاکره با 
صندوق شکوفایی و نوآوری برای ایجاد دفتر کارگزاری صندوق در منطقه 
بهره مند  تسهیالت صندوق  و  مزایا  از  بتوانند  دانش بنیان  تا شرکت های 

شوند
کنسرسیوم  سوی  از  دانش بنیان  محصوالت  صادراتی  پایانه  احداث   -5

دانش محور کاسپین در منطقه آزاد انزلی
6- فراهم آوردن شرایط حضور شرکت ها در غرفه سازمان در نمایشگاه های 
این  توانمندی های  موضوع  با  تلویزیونی  برنامه های  پخش  و  خارجی 

شرکت ها
۷- ارائه تسهیالت و معافیت هایی نظیر معافیت های صدور مجوز فعالیت 
نمایشگاه  در  حضور  کردن  فراهم  همراه  به  و...  شرکت  ثبت  اقتصادی، 

کشوری و خارجی به شرکت های دانش بنیان و نوآور
8- اولویت در موضوع واگذاری اراضی صنعتی به واحدهایی که موفق به 

طی فرآیند تجاری سازی گردند 
9- استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی، کارگاهی، تجهیزات و مشاوران 

تخصصی و کسب و کار به منظور کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه 
شرکت های فناور، اجرای برنامه ها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به 
صورت مشترک، حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید 
به صورت مشترک، اولویت داشتن پارک و شرکت های مستقر آن برای 
انجام طرح های پژوهشی و مشاوره ای سازمان، انتخاب ایده های مناسب 
سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه های الزم برای جذب سرمایه گذاران 

خارجی.

داداش زاده، معاون اجتماعی، فرهنگی و گردشگری 
سازمان منطقه آزاد ارس:

برندسازی ارس برای حرکتی دقیق 
در جهت جذب گردشگران

یوسف داداش زاده معاون فرهنگی، اجتماعی 
در  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
برنامه هایی  چه  که  سوال  این  به  پاسخ 
دیجیتال  بستر  در  گردشگری  توسعه  برای 
جذب  حوزه  در  هم  مدرن(  )گردشگری 
در  گفت:  دارید،  مدنظر  بازاریابی  هم  و 
ورودی  گردشگران  نیازهای  تامین  راستای 
به محدوده منطقه آزاد ارس براساس عالیق 
ویژه و نیازهایی که منجر به دسترسی آسان 
آنها به مراکز و تاسیسات گردشگری منطقه 
عنوان  به  ارس  همراه  اپلیکشن  می گردد، 
یک مرجع مناسب طراحی و تولید شده است که به زودی به عنوان یک 

ابزار کاربردی مناسب در بستر اندروید توزیع خواهد شد. 
وی افزود: همچنین به سبب فراهم سازی اینترنت در سایت های تاریخی 
ارتباطات و فناوری اطالعات  اداره  با همکاری  از سال گذشته  و طبیعی 
تا  است  شده  تقویت  و  فراهم  جاذبه ها  اکثر  در  اینترنت  شهرستان، 
رفع  اینترنت  به  مناسب  دسترسی  با  را  خود  نیازهای  بتوانند  گردشگران 

نمایند. 
منطقه  گردشگری  اطالعات  توزیع  دستگاه های  داد:  ادامه  داداش زاده 
کاروانسرای  از  اعم  منطقه  تاریخی  در جاذبه های  بلوتوث  به صورت  نیز 
گردید  مستقر  و...  چوپان  کلیسای  جلفا،  تاریخی  حمام  خواجه نظر، 
بین  در  رایگان  فایل های  صورت  به  منطقه  گردشگری  اطالعات  تا 

گردشگران توزیع گردد. 
با رویکرد طبیعت گردی  راستای جذب گردشگران  اظهار داشت: در  وی 
آدرس  به  ارس  ژئوپارک  وب سایت  گذشته  سال  از  گردشگری  زمین  و 
www.arasgeopark.com به دو زبان فارسی و انگلیسی راه اندازی 
شده و عالقه مندان می توانند اطالعات کامل سفر به سایت های طبیعی 
می توانند  عالقمندان  همچنین  نمایند؛  استخراج  سایت  این  از  را  منطقه 
آخرین اخبار مربوط به ژئوپارک ارس را در صفحات مجازی مختص به 

این پروژه دنبال نمایند. 
مهیا شده   Arastv قالب در  اقدامات خیلی خوبی هم  داداش زاده گفت: 
است که آخرین رویدادهای حوزه فرهنگی، هنری، تفریحی و گردشگری 
این سامانه در فضای مجازی تولید و منتشر می شود و وسیله  از طریق 
به  و هدفمند کردن گردشگران عالقه مند  بازاریابی  برای  مناسبی  بسیار 

حضور در منطقه آزاد ارس می باشد. 
افزود:  آزاد ارس  معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
در  آن  انتشار  و  منطقه  گردشگری  15اثر  از  مجازی  تور  نرم افزار  تهیه 
تلویزیون  راه اندازی  و   WWW.Arasvt.ir آدرس  به  اینترنت  محیط 
تهیه  ارس،  در   FUN بخش های معرفی  هدف  با   ARASTV اینترنتی
 ARASTV طریق از  ارس  گردشگری  جاذبه های  معرفی  کلیپ های 
موضوع  با  دیرین  دیرین  کلیپ های  تهیه  مجازی،  در صفحات  انتشار  و 
کانال ها  راه اندازی  مجازی،  شبکه های  در  انتشار  و  ارس  در  گردشگری 
تلگرام،  مجازی  جوامع  در  گردشگر  جذب  محوریت  با  ارس  و صفحات 
دو  به  ارس  سمفونی  تهیه  و   ARASTV عنوان با  آپارات  و  اینستاگرام 
زبان ترکی و فارسی ازجمله اقدامات شاخص در حوزه معرفی جاذبه های 

گردشگری ارس می باشد. 
اپلیکیشن  منطقه،  نرم افزاری  بستر  توسعه  جهت  در  داشت:  اظهار  وی 
نیز  ایمن  و  سالم  عنوان شهر  به  ارس  معرفی  موضوع  با  »ارس 2020« 

ازجمله اقدامات مهم این حوزه می باشد.
درخصوص  کلیدی  بسیار  اقدامات  از  دیگر  یکی  کرد:  تاکید  دادش زاده 
گردشگری، انجام مطالعات شناسایی برند ارس می باشد که مسیر دقیق 
حرکت منطقه را در حوزه های مختلف تبلیغی و اطالع رسانی و بازاریابی 
نتایج آن اعالم  به زودی  اخیرا شروع شده و  مشخص خواهد نمود، که 

خواهد گردید.
حوزه  در  سرمایه گذار  برای شرکت های  که  مشوق هایی  درخصوص  وی 
گردشگری خصوصا استارتاپ ها در نظر گرفته  شده است، اظهار داشت: 
و  بخش خصوصی  گردشگری،  صنعت  محرک  موتور  اینکه  به  توجه  با 
بخصوص جوانان عالقه مند می باشد؛ حمایت از ایده های جدید در بخش 

گردشگری در دستورکار این معاونت قرار دارد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس تصریح 
کرد: تجربه برگزاری اولین رویداد استارتاپی در حوزه گردشگری در سال 
گذشته و استقبال جوانان و تیم های مختلف برای اجرا و پیاده سازی این 
طرح ها در منطقه آزاد ارس موجب شکل گیری تعامل و همکاری مناسب 
فرهنگی،  معاونت  خصوص  به  سازمان  مختلف  بخش های  مابین  فی 
اجتماعی و گردشگری و مرکز رشد سازمان منطقه آزاد ارس گردید؛ بدین 
شکل که در صورت تایید ایده های پیشنهادی، مجوزهای الزم جهت ثبت 
شرکت و استقرار استارتاپ ها در مرکز رشد ارس به سرعت صادر خواهد 
شد تا امکان رشد و پرورش این استارتاپ در منطقه آزاد ارس فراهم گردد. 
واگذاری  برای  ویژه  تخفیفات  همچنین  گفت:  پایان  در  داداش زاده 
گردشگری  بخش  در  عالقه مند  سرمایه گذاران  و  شرکت ها  برای  زمین 
و صنایع دستی به تصویب هیات مدیره محترم سازمان رسیده، که بخشی 

از آن به این شرح است:
 تامین دفتر کار

 ارائه تسهیالت مالی
 حمایت در راستای جذب سرمایه گذار برای طرح های خالق و نوآور

 اجرای طرح سرباز فناور نظام وظیفه در مرکز رشد 
 معافیت مالیاتی به مدت 20سال

 حمایت از حضور شرکت ها در دوره ها و سمینار های آموزشی در حوزه 
تخصصی مربوطه

توسعه گردشگری بر بستر فضای مجازی در مناطق آزاد:

تحولدیجیتال،رونقبخشگردشگریمناطقآزاد
 حمایت از حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی

 مشاوره و نیازسنجی
 خدمات تبلیغاتی رایگان 

محسن عاشوری، کارشناس ارشد گردشگری 
و مدرس حوزه گردشگری:

لزوم تولید محتوای گردشگری در بستر دیجیتال
محسن عاشوری کارشناس ارشد گردشگری 
براساس  گفت:  گردشگری  حوزه  مدرس  و 
جهانی  سازمان  سوی  از  شده  منتشر  آمار 
گردشگری، صنعت گردشگری بعد از صنایع 
صادرات  سوم  رتبه  در  نفت  و  پتروشیمی 

جهانی قرار گرفته است. 
در  موجود  10شغل  هر  از  داد:  ادامه  وی 
دنیا یک شغل در حوزه خدمات گردشگری 
داخلی  ناخالص  تولید  از  10درصد  است، 
صادرات  ۷درصد  است،  گردشگری  از  دنیا 
است،  گردشگری  حوزه  به  مربوط  جهانی 
درآمد حاصله از صادرات گردشگری بیش از 1.4میلیارد دالر بوده است و 
30درصد صادرات خدمات جهانی در حوزه گردشگری صورت گرفته است. 
این کارشناس ارشد گردشگری گفت: حال با توجه به تاثیرات گردشگری 
محیط  از  نگهداری  و  محافظت  توسعه،  شغل،  ایجاد  اقتصادی،  رشد  در 
جهانی  امنیت  و  صلح  نوید دهنده  نهایت  در  و  جوامع  فرهنگ  و  زیست 

می توان به اهمیت بازاریابی گردشگری بیش از پیش پی برد. 
نوین  فناوری های  آمده،  دست  به  آمار  براساس  داشت:  اظهار  عاشوری 
اینترنت  از  سفر  جهت  مردم  از  65درصد  دیجیتال (،  )بازاریابی  بازاریابی 
استفاده می کنند، بنابراین تکیه بر اینترنت به عنوان ابزاری مهم در صنعت 
انتخاب نیست و یک ضرورت محسوب می گردد.  گردشگری دیگر یک 
62درصد  دیجیتال  بازاریابی  که  می دهد  نشان  دیگری  آمار  همچنین 

ارزان تر از بازاریابی سنتی است. 
بیست  قرن  به  ورود  با  بازارها  کرد:  تاکید  گردشگری  حوزه  مدرس  این 
و  اطالعات  فناوري  امروزه  شدند .  اساسي  بسیار  تغییرات  دچار  یکم،  و 
ارتباطات به طور سریع در حال گسترش و اثرگذاري بر تجارت و وسیله اي 
اثرگذار  خدماتي  سازمان هاي  بر  فناوري ها  است .  سازمان ها  رقابت  براي 
طور  به  مثال  براي  مي کنند.  هدایت  تجارت  سمت  به  را  آنها  و  هستند 
فزآینده، مصرف کنندگان مي توانند براي کل محصوالت گردشگري اعم 
از خرید آنالین بلیط، رزرو هتل، بسته هاي تورهاي مسافرتي خود به طور 
مستقیم اقدام نمایند و بدین شکل آنها نیازمند انعطاف، خصوصي شدن، در 

دسترس بودن و در ارتباط با سازمان هاي گردشگري هستند . 
وی افزود: با رشد چشمگیر و فراگیر شدن تلفن هاي همراه هوشمند، اینترنت 
بنگاه هاي خدماتي مانند گردشگري  اخیر،  و شبکه هاي اجتماعي در دهه 
نیز براي بازاریابي محصوالتشان، خود را با این ابزارهاي روز تطبیق داده و 
بازاریابي دیجیتال به یکي از مهم ترین رویکردهاي بازاریابي در دنیاي امروز 
بدل شده است. بازاریابي دیجیتال به خصوص در حوزه خدمات، اهمیتي 
دوچندان پیدا مي کند، چراکه عموم مشتریان بنگاه هاي خدماتي، در واقع 
مشتریاني هستند که کیلومترها با مقاصد خود فاصله دارند و بنابراین، بخش 
قابل توجهي از اقداماتي که براي جذب این مشتریان صورت مي گیرد به 

صورت ارتباط از راه دور و عموما در بستر اینترنت رخ مي دهد .
عاشوری اظهار داشت: پیشرفت سریع فن آوري، به خلق عصر دیجیتالي 
منجر شده است. رشد انفجاري کامپیوترها، ارتباطات از راه دور، اطالعات، 
حمل و نقل و فن آوري هاي دیگر، بر روش هاي ارائه ارزش به مشتریان 
تاثیر عمده اي گذاشته است. امروزه بیش از هر زمان دیگر با افراد دور و 
نزدیک در دنیا ارتباط داریم . انفجار فن آوري، راه هاي جالبي براي آگاهي و 
پیگیري وضعیت مشتري و ارائه محصوالت و خدمات متناسب با نیازهاي 
این،  بر  عالوه  است .  کرده  فراهم  مشتریان  از  کدام  هر  منحصر به فرد 
فن آوري هاي جدید، شرکت ها را در توزیع موثر و کارآمد محصوالت نیز 
یاري مي کند . همچنین امکان ارتباط با گروه ها یا فرد فرد مشتریان نیز 
فراهم شده است. فن آوري، موج جدیدي از ابزارهاي ارتباطات و تبلیغاتي 
را نیز در برداشته است، از تلفن موبایل، آي پاد، دستگاه هاي ضبط دیجیتال 
و  فرودگاه ها  در  اینترنتي  کیوسک هاي  تا  گرفته  کابلي  تلویزیون هاي  و 

فروشگاه هاي برخط .
این کارشناس ارشد گردشگری تاکید کرد: لزوم توجه به بخش بندی بازار 
بخش بندی  است.  اجتناب ناپذیر  امری  گردشگری  دیجیتال  بازاریابی  در 
بازار، فرآیندي است که براساس آن یک بازار به زیربخش هاي متمایزي 
از مخاطبان تقسیم بندي مي شود که هر گروه داراي نیازها و مشخصات 
بازار در واقع  لذا بخش بندي  متفاوتي نسبت به دیگر گروه ها مي باشد و 
قلب فعالیت هاي بازاریابي است و استراتژي هاي بازاریابي بدون توجه به 

بخش بندي بازار موفق نخواهند بود .
وی ادامه داد: معموال بخش بندي بازار را به منظور شناسایي انواع گونه ها، 

براساس متغیرهای چهارگانه زیر انجام مي دهند :
 متغیرهای جغرافیایی )براساس محل استقرار(

 متغیرهای جمعیت شناختی )براساس عواملي نظیر سن، جنس، درآمد، 
میزان تحصیالت، شغل، نژاد، ملیت و...(

 متغیرهای رفتاری )براساس انگیزه، منافع مورد نظرگردشگر، وضعیت 
وفاداري و...(

گردشگران،  شخصیت  نگرش،  نوع  )براساس  روانشناختی  متغیرهای   
شیوه زندگي یا طبقه اجتماعي و...(

بازاریابی  برنامه ریزی  اتخاذ  عدم  افزود:  گردشگری  حوزه  مدرس  این     
گردشگری موارد زیر را سبب می گردد:

 از دست دادن فرصت ها در بازارهاي در حال رشد
 از دست دادن سهم بازار به دلیل اقدامات رقبا

 مواجهه با مشکالت مربوط به تقاضا در فصل کم متقاضي
 شناخت محدود نسبت به محصوالت عرضه شده در مقصد موردنظر

 فقدان حمایت هاي الزم از تالش هاي جمعي
 ضعف در سیستم اطالعات

 نزول کیفیت خدمات به پایین تر از حدود قابل قبول
 مواجه شدن با مشکل در جذب واسطه ها جهت عرضه محصوالت

 کاستن از قدرت خالقیت و انگیزه کارکنان
ایران  وی گفت: جهت حضور بیشتر و بهتر در کسب و کار گردشگری 

موارد زیر پیشنهاد می گردد: 
 ایجاد وب سایت استاندارد گردشگری مناسب

 جدی گرفتن شبکه های اجتماعی
گذاشتن  اشتراک  به  مانند  اجتماعی  شبکه های  امکانات  با  آشنایی   

استوری ها و و فیلم ها و... 
 استفاده از سلبریتی ها در شبکه های اجتماعی

 تبلیغات و نمایش های ویدئویی خصوصا تولید فیلم های کوتاه و عکس
تاکید  پایان  در  گردشگری  حوزه  مدرس  و  گردشگری  ارشد  کارشناس 
مرتبا  که  ابزارها  این  با  را  خود  باید  دائما  نیز  دیجیتال  بازاریابي  کرد: 
به روز مي شوند، تطبیق دهد . ممکن است یک ابزار در یک سال با اقبال 
گسترده اي مواجه باشد و سال بعد از آن به کلي فراموش شود؛ بنابراین 
شرکت ها و بنگاه هاي خدماتي گردشگری که بازاریابي دیجیتال براي آنها 
از اهمیت باالیي برخوردار است، به صورت متناوب ابزار موجود را رصد 
بازدهي  با  متناسب  و  مي سنجند  را  هرکدام  از  استقبال  میزان  می کنند، 
بازاریابي از طریق مطلوب سرمایه گذاري مي کنند . به نظر  هرکدام براي 
مي رسد کسب و کارهاي گردشگري حاال اگر مي خواهند از قافله امکانات 
تکنولوژیکي بازاریابي جا نمانند، باید در جهت تولید محتوای گردشگری و 

از روندهاي جدید پیروي کنند.

تقوي گودرزي، دانشجوي کارشناسي ارشد 
مدیریت کارآفریني:

لزوم توسعه گردشگری و گسترش فناوری اطالعات 
در مناطق آزاد

کارشناسي  دانشجوي  تقوي گودرزي  لیال 
و  کسب  گرایش  کارآفریني  مدیریت  ارشد 
کار جدید گفت: امروزه صنعت گردشگری به 
یکی از صنایع  مهم درآمدزاي جهانی تبدیل 
شده که با نفوذ و گسترش فناوری اطالعات، 
جهان را تبدیل به دهکده ای فرامنطقه اي با 
طوري  به  است؛  کرده  جهاني  رویکردي 
خلق  نیازمند  دهکده،  این  در  زندگی  که 

موقعیت ها و فرصت های جدید می باشد.
این  از  بهره برداری  برای  داد:  ادامه  وی 
با  همراهی  و  آگاهی  به  درآمدزا،  فرصت 
موج نوین فناوری نیاز داریم که هرچه در تحقق آن سهل انگاری کنیم، 

فرصت ها  را به دیگر رقباي منطقه اي خود خواهیم سپرد. 
گودرزی افزود: با فرض اینکه فناوری اطالعات یک سیب باشد، کامپیوتر، 
شبکه، نرم افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است 
محصول  که  است  سیب  خود  این  حال  می شود؛  تغذیه  آن  با  میوه  که 
اصلی است و هدف و نتیجه در آن خالصه مي شود. ازاین رو، از مهم ترین 
گردشگری  صنعت  توسعه  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  کاربردهای 
به  فراواني  ارزی  درآمد های  می توان  آن  طریق  از  چراکه  است،  خارجی 
افزایش تولید ناخالص داخلی را به منزله شاخص توسعه  دست آورد که 
به دنبال خواهد داشت. با ورود به بازار رقابتی جهانی، تجهیز امکانات و 
از  الکترونیکی«  »گردشگری  قالب  در  نوین  فناوری های  از  بهره برداری 
بهبود  و  اشتغال  ایجاد  و  درآمدي  منابع  افزایش  باعث  است که  الزاماتي 

خدمات اجتماعی می شود.
داشت:  اظهار  کارآفریني  مدیریت  ارشد  کارشناسي  دانشجوی  این 
کارگیری  به  با  الکترونیکی  گردشگری  صنعت  یا   E-Tourism
فن آوری های نوین ارتباطی و اطالعات به منظور توسعه صنعت، امکان 
به کاربران  ارائه خدمات جدید  به روز و همچنین  ارائه اطالعات دقیق و 
و گردشگران را در هر جای دنیا می دهد. این اطالعات و تسهیالت، به 
گردشگر این امکان را می دهد که برای سفر کردن به نقطه ای خاص، به 
صورت مجازی امکان سفر، مزایا و معایب سفر را بررسی کند و به راحتی 

در مورد انجام سفر تصمیم بگیرد.
وی اذعان داشت: مناطق آزاد تجاری- صنعتي پتانسیل جذب گردشگران 
زیادي را عالوه بر بعد سیاحتي و فرهنگی برای فعالیت های اقتصادی و 
دارا هستند که عایدات آن  ایجاد کسب و کارهای جدید، نقش ویژه ای 

مي تواند از منابع درآمدي جدید مناطق باشد. 
فناوری  بستر  در  گردشگري  صنعت  همگام سازی  با  گفت:  گودرزی 
رفتار  در  الگوهای جدیدی  ایجاد  به  به طور مستقیم  اطالعات، مي توان 
افزایش  تصمیم گیری مسافران کمک کرد. همچنین رشد نوآوری سبب 
خواهد  جدید  کارهای  و  کسب  ایجاد  در  متوسط  و  خرد  صنایع  کارایی 
شد. ایجاد AP برای خدمات رسانی به مسافرین ازجمله تهیه بلیط، مقایسه 
قطار،  ازجمله  مختلف  نقلیه  وسایل  طریق  از  سفر  زمان  مدت  و  قیمت 
هواپیما، کشتی و... این امکان را به گردشگران می دهد تا براساس بودجه، 
گردشگری  راهنمای  اپلیکیشن های  نمایند.  تنظیم  را  خود  سفر  برنامه 
عالوه بر کتابچه، نقشه و مناطق دیدنی می توانند به صورت آنالین فرد 
گردشگر را در آن فضا به صورت مجازی قرار دهد، به طوری که قبل 
بررسی  بازدید مورد  از  را قبل  تمام فضاها  از سفر، گردشگران می توانند 

قرار دهند.
اختیار  در  را  ویژه  امکان  این  اطالعات  فناوری  داد:  ادامه  وی 
میان  ارتباط  ایجاد  با  که  می دهد  قرار   کارآفرینان  و  سرمایه گذاران 
و  کسب  ایجاد  جهت  محیط  بسترسازی  و  صنعت  مختلف  ارکان های 
فعالیت  بازار  و  شوند  ترغیب  فعالیت هایي  انجام  به  آزاد  مناطق  در  کار 
چه  هر  دهند.  قرار  خود  مشتریان  اختیار  در  مجازی  به صورت  را  خود 
تبادل اطالعات در این خصوص تسهیل شود، دامنه آن گسترش خواهد 
ارائه  هرچه  و  می دهد  افزایش  را  اقتصادی  بهره وری  امکان  و  یافت 
نیز  به دسترسی و شفاف سازی  نیاز  بیشتر می شود،  در جهان  اطالعات 
و  اینترنت  از طریق  را  بستر  این  اطالعات  فناوری  و  بیشتر خواهد شد 
گوشی های همراه آماده می سازد، به صورتی که بهره گیری از آن  باعث 
توسعه پایدار در صنعت گردشگری خواهد شد. بنابراین، هرگونه رشد و 
توسعه در صنایع گردشگري، باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور 
دستي  صنایع  به  مربوط  محصوالت  صادرات  گسترش  آن  دنبال  به  و 
را در  اقتصادي  این مسئله ترغیب سرمایه گذاران و فعاالن  خواهد شد. 
دهکده جهانی و ایجاد کشش به سمت کانون هاي  پیشرفت مناطق آزاد 

از طریق فناوری اطالعات در مقاطع کالن می شود.
بسیاری  که  اطالعات،  فناوري  گسترش  با  کرد:  تاکید  گودرزی  لیال 
چتر  گفت  باید  دربرمی گیرد،  را  فناوری  و  محاسباتی  جنبه های  از 
پوشش  را  زمینه ها  از  بسیاری  و  است  بزرگ  بسیار  اطالعات  فناوری 
از  دارند،  گوناگونی  وظایف  اطالعات  فناوری  متخصصان  می دهد. 
رایانه ای  پیچیده  شبکه های  طراحی  تا  کاربردی  برنامه های  نصب 
متخصصین  فعالیت  زمینه های  ازجمله  اطالعاتی  داده های  پایگاه  و 
تجهیزات  تنوع  چشمگیر  افزایش  مي روند.  شمار  به  اطالعات  فناوری 
در  شده  ارائه  خدمات  مدیریت  اطالعات،  فناوری  به  مربوط  خدمات  و 
این زمینه را با مسائل فراوانی روبه رو کرده  است. مدیریت رسیدگی به 
مشکالت و درخواست ها، مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات 
پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران، و همچنین نظارت، کنترل و 
برنامه ریزي در این زمینه ازجمله مواردی است که مدیران حوزه فناوری 
اطالعات را در حوزه گردشگري مناطق آزاد بر آن داشته تا برای خود 
ابزارهای سودمند و کارآمدي تدارک ببینند؛ ازجمله این ابزارها، می توان 
که  کرد  اشاره  اطالعات  فناوری  خدمات  مدیریت  نرم افزارهای  به 
می توانند مدیران، کارشناسان و تکنسین ها را در این باره یاری رسانند.
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گفت و گو با محمداکبر چاکرزهی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار:

گفت و گو:
حسین مرادی

دهه های  در  و  چند کاره  است  صنعتی  گردشگری،  صنعت 
توجه  مورد  پایدار  توسعه  برای  منبع  یک  عنوان  به  اخیر 
اثرات  است؛  گرفته  قرار  جهان  کشورهای  از  بسیاری 
گرفته  قرار  توجه  مورد  اخیر  دهه  در  گردشگری  اقتصادی 
است که ازجمله این اثرات می توان به کسب درآمد ارزی، 
دولت،  درآمد  افزایش  میزبان،  جامعه  ملی  درآمد  افزایش 
افزایش سرمایه گذاری ، توزیع مجدد ثروت های بین المللی ، 
افزایش اشتغال نیروی کار، توسعه صنایع دستی و کاالهای 

محلی را نام برد.
براساس تازه ترین آمار منتشر شده توسط »انجمن جهانی 
سفر و گردشگری« امروزه به ازای هر 10شغل، یک شغل 
دارد.  اختصاص  آن  با  مرتبط  فعالیت های  و  به گردشگری 
مجموع  از  4.5درصد  میالدی،  سال 2018  در  همچنین 
صنعت  در  دالر(  900میلیارد  )حدود  سرمایه گذاری ها 
درگیر  و  زیاد  مالی  گردش  است.  شده  هزینه  گردشگری 
گردشگری  در  صنایع  و  بخش ها  از  وسیعی  طیف  شدن 
موجب شده است تا 10.4درصد از تولید ناخالص داخلی در 

جهان به صنعت گردشگری اختصاص داشته باشد.
غالبا به خاطر شرایط اقتصادی از یک طرف و فراهم نبودن 
زیرساخت های الزم از طرف دیگر، هزینه گردشگری باال 
بوده و این هزینه باال یکی از دالیل پایین بودن گردشگری 
زیرساخت های  ضعف  و  کشور  زیاد  وسعت  است.  داخلی 
از مهم ترین موانع  بودن آن  به ویژه گران  نقل و  حمل و 
داخلی  گردشگری  می رود.  شمار  به  داخل  در  گردشگری 
از شهرها و مناطق است. به عالوه  محدود به یک سری 
سفر به این مکان ها نیز محدود بوده و معموال کمتر پیش 
می آید که به شهری دو یا چند بار و با قصد گردشگری 
سفر کنیم. پس از یک سو بایستی زیرساخت های ارتباطی 
و حمل و نقل را چنان توسعه پیدا کند که رفت و آمد بین 
دورترین نقاط کشور نیز آسان گردد، به عالوه با ایجاد سایر 
زیرساخت های گردشگری مانند رستوران ها، هتل ها و غیره 

زمینه های مشارکت جدی افراد محلی فراهم گردد. 
اگر بخواهیم صنعت گردشگری را به راهی برای رسیدن به 
توسعه پایدار محلی تبدیل کنیم، باید در مرحله اول به تقویت 
و توانمندسازی جوامع محلی توجه کرد. بایستی زمینه های 
الزم برای هدایت گردشگران به خرید و مصرف از جوامع 
زیرساخت های  راه عالوه بر  این  در  و  فراهم سازیم  محلی 

ضروری، فرهنگ سازی های الزم نیز صورت گیرد.
برای  هدف  نقاط  از  یکی  به  چابهار  اخیر،  سال های  در 
گردشگران تبدیل شده است؛ منطقه ای بکر با زیبایی های 
منحصربه فرد که در کمتر جایی در دنیا می توان نمونه آن 
را یافت. در این میان نقش سازمان منطقه آزاد چابهار به 
ایجاد  و  گردشگری  حوزه  در  امر  متولیان  از  یکی  عنوان 
زیرسا خت های مناسب برای این بخش، بسیار حائز اهمیت 
از هنرمندان بومی، ورزشکاران و  است. حمایت همه جانبه 
سرمایه گذاران در این حوزه باعث گردیده است که میل به 
به  باشد،  بیشتر  مناطق  سایر  از  آزاد،  منطقه  این  به  ورود 
طوری که سرعت رشد و پیشرفت در منطقه آزاد چابهار به 

خوبی ملموس و قابل مشاهده می باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  اهتمام  گردشگری،  بخش  عالوه بر 
چابهار در حوزه آموزش، توسعه بخش سالمت و بهداشت 
و... قابل تحسین بوده، تا جایی که به عنوان یکی از مناطق 
آزاد پیشرو در عمل به مسئولیت های اجتماعی شناخته شده 
فرهنگی،  معاون  چاکرزهی،  محمداکبر  با  این رو  از  است. 
به  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی 
گفت و گو نشستیم تا با اقدامات این سازمان در سال گذشته 
آشنا شویم که در  بیشتر  آتی  برنامه های سال  و همچنین 

ذیل می خوانید.

تدوین سند مسئولیت اجتماعی
سازمان منطقه آزاد چابهار

معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
چابهار درخصوص فعالیت های این معاونت در سال گذشته 
و اقدامات انجام شده و در دست اقدام بیان داشت: معاونت 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار 
را در طول  برنامه های متنوعی  و  بسیار خوب  فعالیت های 
سال گذشته داشته است و یکی از فعال ترین معاونت های 
این سازمان محسوب می شود که همه همکاران ما در این 
معاونت با هدایت و برنامه ریزی مدیرعامل محترم، برنامه ها 
را در حال انجام هستند. یکی از اقداماتی که در این معاونت 
عنوان  به  اجتماعی  مسئولیت  سند  تدوین  گرفته،  صورت 
یک کار بسیار مهم بود که با کمک دانشگاه تهران صورت 
ما مشخص شود  اجتماعی  واقع مسئولیت  در  پذیرفت که 
آزاد  منطقه  سازمان  در  این خصوص  در  را  راهی  نقشه  تا 
مهم  موضوع  چندین  حوزه  این  در  باشیم.  داشته  چابهار 
مطرح شده است که شامل آموزش می باشد، این موضوع 
مهم در تمامی سطوح مورد توجه است و نیز کیفیت بخشی 
در  که  مدارس  تجهیز  و  تکمیل  و  آموزشی  حوزه های  به 
حوزه آموزش ارتباط مستقیمی بین مراکز آموزشی و مبحث 
هم  و سالمت  بهداشت  حوزه  در  می باشد.  مطرح  آموزش 
و  تکمیل  ازجمله  است،  شده  انجام  خوبی  بسیار  اقدامات 
همچنین  و  چابهار  بیمارستان  و  بهداشتی  مراکز  تجهیز 
را  زمینی  هم  اخیرا  نیز  و  کنارک  مانند  همجوار  شهرهای 

گردشگری، اهرم توسعه چابهار

برای ساخت بیمارستان در منطقه آزاد چابهار اهدا نموده ایم. 
توانمندسازی  به  اجتماعی بحث کمک  در حوزه مسئولیت 
جوامع محلی منطقه بوده است که در سند جامع مسئولیت 
اجتماعی توجه ویژه ای به این موضوع شده، در این راستا 

دوره های آموزشی در منطقه در حال برگزاری است.

حمایت از ورزشکارن در سطح منطقه ای و ملی
ورزش  حوزه  در  افزود:  ادامه  در  چاکرزهی  محمداکبر 
چند  و  می باشد  انجام  حال  در  خوبی  بسیار  کارهای  هم 
آزاد  رشته خاص ورزشی که مورد حمایت سازمان منطقه 
سواری  موج  کریکت،  ساحلی،  فوتبال  مانند  است،  چابهار 
و بوکس را میزبانی کرده ایم که جزء کارهایی می باشد که 
و  سالن ها  تجهیز  درخصوص  ورزش  از  حمایت  حوزه  در 
زمین های این رشته ها و نیز تجهیزات تخصصی آنها انجام 
می دهیم. همچنین اعزام تیم ها را به مسابقات بین المللی و 
نیز میزبانی رویداد های مهم ورزشی را در منطقه داریم و 
نیز ساخت بزرگترین مجموعه ورزشی استان در قالب یک 
و  گردیده  ایجاد  مجموعه  سالن  که  است  ورزشی  دهکده 
زودی  به  هم  کریکت  ورزشگاه  ساخت  پیمانکار  همچنین 
ساخت مجموعه را آغاز خواهد نمود و این مجموعه ورزشی 
و  نماید  رفع  را  استان  و  منطقه  نیازهای  تمامی  می تواند 
از مسابقات منطقه ای و  برای میزبانی  را  حتی می تواند ما 
بین المللی آماده کند که انشااهلل این پروژه هم تا دو سال 
دیگر به اتمام خواهد رسید. اینها بخشی از کارهایی است 
با  منطقه  در  و گردشگری  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت  که 
در  و  داده  قرار  دستورکار  در  معاونت  این  همکاران  کمک 
دست  این  اجرای  با  که  امیدواریم  و  می باشد  انجام  حال 
برنامه ها، شاهد رفع نیازهای مردم در منطقه در حوزه های 

فرهنگی، اجتماعی و گردشگری باشیم.

توسعه ظرفیت های گردشگری چابهار
در  چابهار  گردشگری  جاذبه های  معرفی  درخصوص  وی 
سطح کشور و سطح بین المللی در جهت جذب گردشگران 
از مقاصد گردشگری  به منطقه اظهار داشت: چابهار یکی 
خوبی  بسیار  اقدامات  اخیر  سال های  در  است؛  کشور 
توسط  که  ظرفیت هایی  واسطه  به  و  است  گرفته  صورت 
تورگردان ها و جوانان محلی در حوزه فضای مجازی ایجاد 
جاذبه های  معرفی  درخصوص  خوبی  بسیار  کارهای  شده، 
گردشگری چابهار صورت گرفته است و این کار، چابهار را 
تا حدودی در سطح داخلی و بین المللی مطرح کرده است، 
داریم که یک بخش  در چابهار  ما یکسری مشکالتی  اما 
زمینی  صورت  به  و  است  کشور  مرکز  تا  مسافت  بعد  آن 
500کیلومتری  حدود  فاصله  همجوار  استان های  با  هم 
تا حدودی  چابهار  به  به همین جهت هزینه سفر  و  داریم 
برای گردشگران باال می باشد، به همین جهت ما باید حتما 
تالش کنیم تا دو بخش از هزینه که برای مسافر مهم است 
کاهش دهیم، یکی هزینه بلیط برای گردشگران است که 
جناب آقای دکتر کردی مدیرعامل محترم سازمان منطقه 
چند  تا  هستند  موضوع  این  پیگیری  حال  در  چابهار  آزاد 
تخصیص  منطقه  این  برای  اختصاصی  به صورت  هواپیما 
کند،  مشارکت  هواپیما  خرید  در  سازمان  یا  و  بشود  داده 
حدودی  تا  و  می باشد  پیگیری  حال  در  موضوع  این  که 
هم انجام شده است. بخش دوم، زیرساخت های محلی در 
منطقه است، هتل مورد نیاز با توجه به ظرفیت و استعدادی 
که چابهار در پذیرش گردشگران دارد، باید ایجاد شود؛ ما در 
محدوده منطقه آزاد در حدود 4هتل داریم که در زمان های 
تعطیلی با صدرصد ظرفیت اشتغال مواجه هستند و در داخل 
شهر چابهار هم چند هتل وجود دارد که به هیچ عنوان این 
نیست؛ در جهت  اقامتی جوابگوی مسافران  میزان فضای 
رفع این موضوع، منطقه آزاد چهار هتل را در دست ساخت 

دارد، بزرگترین هتل استان در منطقه در حال ساخت است 
در  شد؛  خواهد  تمام  پروژه  این  ساله  دو  دوره  یک  در  که 
حال ترویج بوم گردی ها در منطقه هستیم تا بتوانیم هزینه 
و  عالقه  دلیل  به  بوم گردی  بخش  دهیم؛  کاهش  را  سفر 
استقبال زیادی که از طرف گردشگران روبه رو شده است، 
جز اهداف ما می باشد و برنامه توسعه بوم گردی را در منطقه 

آزاد چابهار داریم.

اهمیت آموزش در حوزه گردشگری
منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 
و  طبیعی  جاذبه های  دارای  چابهار  گفت:  چابهار  آزاد 
تاریخی بیشماری می باشد؛ روستای تاریخی تیس با قدمت 
روستا،  این  در  منحصر به فرد  تاریخی  آثار  که  2500سال 
بیانگر قدمت این منطقه است و حتی قدمت این روستا از 
خود چابهار هم بیشتر می باشد و محلی برای داد و ستد و 
تجارت در گذشته بوده است؛ تمام این ظرفیت ها و استعدادها 
را در منطقه چابهار وجود دارد؛ سواحل بسیار زیبا، طوالنی 
و بکر، کوه های مریخی، تاالب صورتی، گل فشان و بنادر 
و روستاها جزء اهداف گردشگری ما هستند؛ از طرف دیگر 
یک ویژگی خاص در منطقه وجود دارد که جزء جاذبه های 
مهم گردشگری است و آن مهمان نوازی مردم می باشد و 
خیلی از مسافرین و گردشگران از برخورد مردمان محلی و 
روستایی این منطقه نسبت به گردشگران تعریف و تمجید 
می کنند که این خود یک جاذبه و معرف در جهت توسعه 
هدف  است.  چابهار  آزاد  منطقه  در  توریسم  و  گردشگری 
زیرساخت های  ایجاد  کنار  در  این ظرفیت ها  توسعه  نیز  ما 
در  به جوامع محلی  آموزش  بحث  و همچنین  گردشگری 
مسیر ارائه خدمات بهتر به گردشگران است، چراکه آموزش 
منطقه  در  گردشگری  حوزه  برای  مهم  بسیار  رکن  یک 
محسوب می شود. ما در گذشته در حوزه آموزش گردشگری 
در  آموزش  موضوع  اهمیت  کرده ایم،  عمل  ضعیف  بسیار 
مواجه با گردشگران داخلی و خارجی بسیار مهم و اساسی 
باشد؛  هم  مخاطره آمیز  می تواند  مواقعی  در  حتی  و  است 
چگونه  که  بداند  باید  تاکسی  راننده  یک  مثال  عنوان  به 
باید بلد باشد؛ این  با یک گردشگر برخورد کند، زبانش را 
یک  که  زمانی  است؛  کننده  نگران  بسیار  ما  برای  بخش 
گردشگر وارد فرودگاه می شود، اولین ارتباط را با رانندگان 
با  آشنایی  لزوم  می کنند؛  برقرار  هتل ها  سپس  و  تاکسی 
زبان انگلیسی برای ارتباط بهتر بین توریسم و مراکز ارائه 
خدمات بسیار حائز اهمیت است و همچنین در مرحله بعد 
بازار و کسبه و بخش های مختلف و...، تفکر ما این است 
که باید آموزش ها را توسعه دهیم تا بتوانیم آن نیازی که 
گردشگران دارند، از طریق آموزش صحیح و درست و به 

موقع رفع نماییم.

لزوم یکپارچگی مدیریت در محدوده های 
گردشگری چابهار

بکر  و  بزرگ  بسیار  ظرفیت  از  استفاده  درباره  چاکرزهی 
ساحلی و نیز دریایی در توسعه و ترویج ورزش های دریایی 
و نیز گردشگری دریایی بیان کرد: برخالف مناطق همجوار 
ما مانند کیش و قشم که تمرکز مدیریتی وجود دارد، ما در 
چابهار  آزاد  منطقه  نداریم؛ محدوده  را  این موضوع  چابهار 
بخشی  که  است  هکتار  14هزار  حدود  در  حاضر  حال  در 
و  ماست  اختیار  در  که  می باشد  ساحلی  محدوده،  این  از 
خارج  چابهار  گردشگری  پتانسیل های  و  ظرفیت ها  بیشتر 
برای  این یک موضوع مهم  آزاد است؛  از محدوده منطقه 
ما تلقی می شود که باید در این خصوص یک برنامه ریزی 
تا  هستند  رایزنی  حال  در  هم  مدیرعامل  جناب  و  کنیم 
بتوانیم با سازمان های مربوطه به یک تمرکز واحد مدیریتی 
در این حوزه برسیم و بتوانیم برای جذب بیشتر گردشگر در 

چابهار

کرانه های ساحل بسیار زیبای منطقه و نیز کوه های مریخی 
برنامه ریزی  هستند،  منطقه  مهم  جاذبه های  از  یکی  که 

بیشتری انجام دهیم.

توسعه گردشگری بومی، از اهداف اصلی 
سازمان منطقه آزاد چابهار

در  بومی  گردشگری  های  حوزه  توسعه  درخصوص  وی 
منطقه آزاد چابهار گفت: به دلیل عالقه زیادی که گردشگران 
خصوصا گردشگران خارجی به مکان های روستایی و بومی 
و  می دهد  نشان  را  منطقه  مردمان  فرهنگ  هم  که  دارند 
از گردشگری  نوع  این  به دلیل جذابیت های ذاتی که  هم 
منطقه  به  خارجی  گردشگران  که  زمانی  نیز  و  دارد  وجود 
ورود می کنند ممکن است بهترین هتل ها را در سطح جهان 
تجربه کرده باشند، اما نوع سازه ای که ما در منطقه در حوزه 
بوم گردی داریم قطعا در جای دیگری از دنیا وجود ندارد و 
جدیدی  تجربه  ایجاد  باعث  امکانات  این  لحاظ  همین  به 
برای گردشگران می باشد، از این رو استقبال گردشگران از 
هم  تالش مان  همه  است؛  باال  بسیار  بوم گردی  خانه های 
با جوامع  ارتباطات خود را  بتوانیم  در منطقه این است که 
محلی تقویت کنیم و این عزیزان را هدایت و سوق دهیم 
به ایجاد خانه های بوم گردی با مشوق ها و حمایت هایی که 
حتی  و  می دهد  ارائه  بسترها  این  ایجاد  مسیر  در  سازمان 
عزیزان  این  به  سازمان  طرف  از  هم  تجهیزات  یکسری 
این  در  گردشگران  اسکان  و  زمینه جذب  تا  می شود  داده 
خانه های بوم گردی مهیا شود؛ به عنوان نمونه در محدوده 
گواتر یک واحد بوم گردی توسط یک جوان راه اندازی شده 
است و هم ایشان شرایط اسکان در خانه های محلی روستا 
را برای اسکان گردشگران ایجاد کرده است و هم به واسطه 
زنان روستایی و محلی، غذای سنتی برای گردشگران آماده 
و ارائه می کند و این حرکت باعث ایجاد رونق اقتصادی 
برای جوامع محلی آن روستا می شود و ایجاد این باور در 
بین جوامع محلی می تواند مسیر رسیدن به هدف را بسیار 
کوتاه کند و قطعا توسعه گردشگری می تواند همه حوزه های 
از  یکی  این رو  از  و  برساند  توسعه  به  منطقه  در  را  دیگر 
مهم ترین اهداف ما توسعه گردشگری روستایی و بومی در 
منطقه است که به جد توسط خود جناب آقای دکتر کردی 

مدیرعامل محترم منطقه در حال پیگیری می باشد.

ایجاد نمایشگاه دائمی صنایع دستی 
در منطقه آزاد چابهار

چاکرزهی درباره مزیت های صنایع دستی منطقه آزاد چابهار 
از گردشگری اظهار داشت: در  اقتصاد این حوزه  و توسعه 
دائمی  نمایشگاه  یک  دستی،  صنایع  از  حمایت  راستای 
صنایع دستی در منطقه ایجاد کرده ایم که هنرمندان صنایع 
دستی آثار خود را در این نمایشگاه به فروش می رسانند و 
این  در  هم  دیگر  دستی  هنرهای  سوزن دوزی،  بر  عالوه 
نمایشگاه عرضه می گردد و این یک نوع حمایت در مسیر 
در  سازمان  که  می باشد  منطقه  در  دستی  صنایع  بازاریابی 
جهت توسعه این صنعت و کمک به فعالین این حوزه انجام 
به چابهار  این هنرمندان صرفا معطوف  الزاما  داده است و 
این  در  استان هم  دیگر  از شهرهای  هنرمندانی  و  نیستند 
نمایشگاه آثار هنری خود را به نمایش گذاشته اند و زمانی 
آن  پول  مستقیم  می رسد،  فروش  به  هنری  محصول  که 
به حساب فرد هنرمند واریز می شود و عمال ما با این کار 
بتوانند  واسطه  بدون  هنرمندان  که  کرده ایم  ایجاد  فضایی 
همچنین  و  دهند  ارائه  گردشگران  به  را  خود  محصوالت 
و خارجی  داخلی  نمایشگاه های مختلف  به  را  این عزیزان 
اعزام می کنیم که این کار می تواند در جهت معرفی صنایع 
دستی ما در سطح بین المللی هم نقش آفرینی کند و در کنار 
همه این دستاوردها، در حوزه آموزش هم با توجه به حضور 
اساتید مطرح در منطقه، در دوره های مختلف کالس هایی 
را برای این عزیزان برگزار می کنیم تا بتوانند سطح تولیدات 
صنایع دستی را باال ببرند و بتوانند در حوزه اقتصادی هم 

نقش آفرینی کنند.

تاثیرات مصوبات محدودکننده بر حوزه 
گردشگری مناطق آزاد

وی درخصوص مصوبات جدید واردات کاال به مناطق آزاد که 
تاثیر بسیار بزرگی در حوزه گردشگری خرید در این مناطق 
آزاد کرده است، تصریح کرد: قطعا این موضوع تاثیرات منفی 
زیادی برای ما داشته و تاثیرات آن را در بازار می توان مشاهده 
کرد و قطعا مسئولین و تصمیم سازان کشور باید تفاوت هایی 
برای توسعه بیشتر مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی ایجاد 
قائل باشند؛ این تصمیمات باعث افت شدیدی در ورود مسافر 
در سال گذشته به منطقه شده است و امیدواریم که این رویه 

اصالح شود و رونق به بازارها بازگردد.

توسعه گردشگری، عامل رونق اقتصادی 
در تمامی بخش ها

منطقه  سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونت 
آزاد چابهار در پایان بیان داشت: در طول چند سال گذشته 
آزاد چابهار به نسبت  میزان رشد سرمایه گذاری در منطقه 
ده سال گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته است که این 
این  توسعه  نویدبخش  چابهار،  در  اقتصادی  فعالین  حضور 
منطقه در آینده خواهد بود و همه تالش ما ایجاد بسترهای 
تا  است  منطقه  در  قبول  قابل  زیرساخت های  و  مناسب 
آزاد باشیم  بتوانیم شاهد حضور گردشگران در این منطقه 
و بی تردید توسعه گردشگری باعث رونق سایر بخش ها در 

منطقه خواهد شد.
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بررسی نقش مناطق آزاد بر رونق تولید ملی در گفت وگو با بهارستان نشین ها:

عدم حمایت از تولیدات داخلی در سال های اخیر موجب ایجاد 
مشکالت بسیار زیادی برای تولیدکنندگان داخلی شده است، 
به طوری که بسیاری از واحدهای تولیدی و مشاغل در کشور 
به تعطیلی کشیده شدند. اهمیت این موضوع به حدی است 
در  شعارهای شان  اکثر  نامگذاری  در  انقالب  معظم  رهبر  که 
و  اهداف  تحقق  برای  را  زمینه  کرده اند  اخیر سعی  سال های 
سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از تولید داخل 
و کاالی ایرانی فراهم کنند؛ اما تولیدکنندگان داخلی همچنان 
برخی  در  تولید  که  هستند  روبه رو  متعددی  چالش های  با 
در  البته  است.  کرده  تعطیل  یا  متوقف  را  صنعتی  واحدهای 
این میان دولت با اعمال سیاست های حمایتی پولی و تعرفه ای 
وجود صرف  با  اما  کنند،  حمایت  داخلی  تولید  از  کرده   سعی 
منابع و هزینه های زیاد، این چالش ها در بنگاه های اقتصادی 
با توجه به  از بین نرفته است.  به منظور حل این مشکل و 
امسال  شعار  انقالب  رهبر  کشور،  علیه  اقتصادی  تحریم های 
با  چراکه  کرده ا ند،  انتخاب  ملی  تولید  رونق  مبنای  بر  نیز  را 
توجه به مشکالت اقتصادی کشور، تنها راه برون رفت از این 
ایرانی و تولید داخلی  مشکالت را می توان حمایت از کاالی 

دانست.
و  داخلی  تولید  رونق  بر  آزاد  مناطق  نقش  میان  این  در  اما 
توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، به ویژه آن که 
کشور با بحران های اقتصادی مواجه است؛ از این رو، مناطق 
توسعه  اصلی  عنصر  و  تحریم ها  از  رهایی  راه  می توانند  آزاد 
اقتصادی در کشور باشند. اما آنچه مهم می باشد، فراهم کردن 
شرایط الزم برای مناطق آزاد و سرمایه گذاران است . درست 
است که مناطق آزاد از برخی معافیت ها برخوردار هستند و از 
این جهت با بقیه مناطق متفاوتند، اما باید با ایجاد تشویق های 
الزم توسط مجلس و دولت، به این مناطق و فعالین اقتصادی 
و  ملی  تولید  رونق  شرایط  تا  کرد  توجه  گذشته  از  بیش  آن 
شواریعالی  دبیر  گفته  طبق  شود.  فراهم  سال  شعار  تحقق 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعالین مناطق آزاد قانون، ابزار 
و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامه ها و فعالیت های خود 
را پیش می برند؛ اما در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه 
دستگاه های اجرایی دارد تا بتوانند به اهداف تعیین شده برسند. 
در این گزارش با نمایندگان مجلس درباره میزان تاثیرگذاری 
به مشوق  اقتصادی  فعالین  نیاز  و  تولید  رونق  بر  آزاد  مناطق 
این مناطق گفت وگو کردیم  برای تحقق شعار سال در  الزم 

که در ادامه می خوانید.

اکبری، دبیر دوم فراکسیون مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی مجلس:

نقش موثر مناطق آزاد در تولید، امنیت و اشتغال
مردم  نماینده  اکبری  علی 
فراکسیون  دوم  دبیر  و  شیراز 
و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
شورای  مجلس  اقتصادی  ویژه 
اسالمی درخصوص نقش مناطق 
آزاد در مسیر تحقق شعار امسال 
آزاد  مناطق  ایجاد  فلسفه  گفت: 
اقتصادی  فعالین  که  است  این 
این  در  تسهیالت  گرفتن  با 
مناطق و با اختصاص یک مقدار 
مزیت هایی  گرفتن  و  تشویق ها 
بتوانند رونق تولید را ایجاد کنند که به تبع آن موجب توسعه 

اقتصادی کشور می شود . 
دنبال سرمایه گذاری  به  افراد  از  داد: خیلی  ادامه  نماینده  این 
باید  دارند.  نیاز  خاطر  اطمینان  به  اما  آزاد هستند،  مناطق  در 
تاکید داشت که سرمایه اساسا به جایی می رود که امنیت را 
سرمایه گذار احساس کند، این امنیت در مناطق آزاد به راحتی 
و  هستند  کارآفرین  که  کسانی  واقع  در  است.  حصول  قابل 
فرصت هایی  چنین  دنبال  به  است،  اختیارشان  در  سرمایه  یا 

می گردند تا از آن استفاده کنند .
وی خاطرنشان کرد: انتظار ما از مناطق آزاد نیز همین است؛ 
قاچاق  کاالهای  منشا  آزاد  مناطق  که  می شود  گفته  گاهی 
هستند و یا نتوانستند رسالت واقعی شان را عملی کنند، اما این 
مسائل به خود مناطق آزاد برمی گردد و باید با اقدامات کارا، 
خالف این موضوع را ثابت کنند . مناطق آزاد باید هم در تولید 
موثر باشند و هم در ایجاد اشتغال، همچنین بایستی امنیت را 
برای کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند، فراهم نمایند. 
اکبری ادامه داد: برآیند کار در مناطق آزاد باید به گونه ای باشد 
برداشته شود  کارافرین  و  پای سرمایه گذار  از پیش  موانع  که 
اینکه بروکراسی اداری که بسیار هم  و یا به حداقل برسد و 

بازدارنده است، کاهش پیدا کند. 
موفق  کار  اصلی  رسالت   در  که  گفت  می توان  افزود:  وی 
بوده ایم، که این هم برمی گردد به مناطق آزاد و اراده ای که 

در آنجا وجود دارد.
اکبری در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد این 
مشوق ها برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست، اظهار 
است، چه  پیش بینی کرده  را  راهکارها  تقریبا  داشت: مجلس 
مناطق.  به  دادن  مشروعیت  چه  و  کردن  قانونمند  لحاظ  از 
و  آزاد  مناطق  تعداد  افزایش  می بینیم،  االن  که  طور  همان 
ویژه اقتصادی در دستورکار مجلس است و پیشنهادی هم که 
دولت داده بود، در کمیسیون تخصصی بررسی شد و مناطق 

افزایش پیدا کرد. 
وی گفت: نقش مجلس در همین بخش هاست که بتواند امور 
را تسهیل و قانونمند کند و به مناطق مشروعیت بدهد، ضمن 
مجلس  در  باشد،  الزم  که  هم  را  مواردی  نمایندگان  اینکه 

دست فعالین اقتصادی در دست دولت و مجلس
نظارت می کنند.  

اقتصادی  فعالین  که  مشوق ها  این  از  بخشی  داد:  ادامه  وی 
اگر  اقع  و  در  برمی گردد  تصمیم گیران  سطوح  به  دارند،  نیاز 
به  مربوطه  مسئولین  باید  باشد،  داشته  نیازی  سرمایه گذار 

مجلس منعکس کنند تا راه حلی پیدا شود.
اکبری درخصوص محور موضوع جلسه هفته پیش فراکسیون 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  بانک  مرتضی  با  آزاد  مناطق 
که  بود  کار  گزارش  بیشتر  جلسه  این  گفت:  اقتصادی  ویژه 
افزایش  الیحه  بحث  دادند.  ارائه  همکارانشان  و  بانک  آقای 
مناطق آزاد مطرح شد، که در دستورکار مجلس است و به دلیل 
تغییراتی که در الیحه در مجلس ایجاد شد و مشکالتی که 
ممکن است با آن مواجه شویم، تبادل نظراتی صورت گرفت . 
راجع به حداقل ذهنیتی که در مورد مناطق آزاد وجود دارد و 
از کاالی  اینکه بخش عمده ای  آن  و  پیش داوری که هست 
قاچاق در این مناطق صورت می گیرد، تبادل نظر انجام شد. 
همچنین قرار شد در جلسات بعدی این تبادل نظر بیشتر شود 
و همفکری بیشتری صورت بگیرد تا مسائل مربوط به مناطق 

آزاد مقداری تعدیل شود.

دهقانی فیروزآبادی، رئیس فراکسیون 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس:

سال بهشتی برای تولیدکنندگان
فیروزآبادی  دهقانی  کمال 
و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
شورای  مجلس  اقتصادی  ویژه 
اسالمی درخصوص نقش مناطق 
آزاد در مسیر تحقق شعار امسال 
گفت: با توجه به نامگذاری سال 
اقتصادی،  و  تولید  اسم رونق  به 
نگاه  مجددا  سال  این  در  باید 
ویژه  و  آزاد  مناطق  ظرفیت  به 
چراکه  باشیم،  داشته  اقتصادی 
این مناطق جایگاه قابل توجهی 
بر رشد صادرات و صادرات مجدد دارند. این مناطق در حقیقت 
اداره  چگونگی  قانون  ازجمله  دارند،  را  الزم  قانونی  ظرفیت 
دائمی  احکام  در  که  موادی  اقتصادی،  ویژه  و  و  آزاد  مناطق 
و در برنامه توسعه ششم  وجود دارد و از نظر قانونی مجلس 
آنها را تصویب کرده که برای مناطق آزاد تقریبا کامل است. از 
طرف دیگر فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس 
با حضور بیش از 120نفر از نمایندگان تشکیل شده که به جد 
می خواهند در این سال رونق تولید ملی این مناطق را فعال تر 
از گذشته ببینند و کمک کنند تا بتوانند نقش و جایگاه خودشان 
را به دست آورد. ما اگر به کشورمان نگاه کنیم می بینیم که 
تعدادی از مناطق آزاد ما مثل انزلی، کیش، قشم، چابهار، ارس، 
اروند و ماکو در نقاط مرزی هستند و چون اولویت اقتصادی ما 
در این دوران، روابط خوب اقتصادی با همسایگان است، دقیقا 
این مناطق نقطه اتصال ما با همسایگان در جنوب، شمال و 
شرق و غرب محسوب می شوند؛ لذا  این یک فرصت استثنایی 
از پیش این مناطق است که فراهم شده  برای فعالیت بیش 

است. 
رونق  موضوع  از  غیر  اما  داد:  ادامه  مجلس  نماینده  این 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  صادرات مجدد،  و  تولید 
عامل  مدیران  اهتمام  مورد  باید  هم  خارجی  سرمایه گذاری 
باشد .  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  و 
سرمایه گذاران  ویژه  به  خارجی،  سرمایه گذاران  می توانیم  ما 
از  و  کنیم  جذب  مناطق  این  در  را  همسایه  کشورهای  از 
توجه  با  ببریم.   بهره  خودمان  اطراف  گسترده  بازار  فرصت 
به نوساناتی که در برابری نرخ ارز و ریال داشتیم، می توانیم 
بگوییم که سال گذشته و امسال بهشتی است برای صادرات 
و صادرکننده ها. این تفاوت نرخ ارز اگر چه مشکالتی را برای 
اقتصاد به همراه دارد، اما معموال در این طور مواقع فرصت 
صادرات  و  کردن  بهره مند  و  استفاده  برای  است  ایده آلی 
بیشتر؛ ضمن اینکه کشور ما هم به جهت سرمایه ها و انرژی 
نیروی  به جهت  و همین طور  دارد  ارزان، ظرفیت صادرات 
انسانی قابل و مواد اولیه متفاوتی که وجود دارد؛ لذا همه چیز 

دست به دست هم می دهد. 
این است  از دولت  انتظار ما  تاکید کرد:  دهقانی فیروزآبادی 
که در خودش ساز و کارهایی پیش بینی کند که در اجرا احیانا 
نباشد. در  ناهمگاهنگی  و  نشود  تالش های دستگاه ها خنثی 
این فرصت باید بیشتر توجه ما به نقطه ضعف هایی باشد که 
ما در طی سال های گذشته شاهد بودیم. باید تاکید کنم که 
مناطق  مقدار  و... یک  تسهیالت  مالیات،  بخش گمرک،  در 
آزاد و ویژه اقتصادی مورد بی مهری قرار گرفتند؛ بعضا پیش 
می آید وقتی صحبت از قاچاق کاال می شود، برخی ذهنیت ها 
تفاوتی  با  خوشبختانه  که  می برند  آزاد  مناطق  سمت  به  را 
قاچاق  شاهد  کمتر  ما  افتاد،  اتفاق  دالر  نرخ  برابری  در  که 
باید بگوییم به شدت کاهش پیدا کرده و به  کاال هستیم و 
ابزاری که دارد مثل گمرک،  از  اتفاق می افتاد. دولت  ندرت 
ابزارهای مالیاتی باید به شکلی استفاده کند که مشوق الزم 
نمایان  را  خودش  پیش  از  بیش  ویژه  و  آزاد  مناطق  برای 
کند. این مناطق می توانند موتور محرکه برای اقتصاد کشور 
باشند، به خصوص زمانی که بحث رونق تولید مطرح است . 
این  از  باید  ما  است،  ملی  تولید  رونق  نامش  که  سالی  در 

فرصت بیش از گذشته استفاده کنیم. 
وی در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد مشوق ها 
نظر  از  گفت:  چیست،  آزاد  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  برای 
برنامه توسعه  قانون  ازجمله  قانونی ما قوانینی وضع کرده ایم 
آزاد؛  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  و  دائمی  احکام  و  ششم 
همه و همه در جهت زیرساخت های الزم  قانونی برای رونق 
اقتصادی است؛ ما از نظر زیرساختی در کشور مشکلی نداریم، 
راه، جاده ، بندر، فرودگاه، آب ، برق، گاز و انرژی در طول سالیان 
گذشته توسط دولت فراهم شده، اما ما االن بیشتر نگاهمان 
اجرایی  دستگاه  مدیریت  چراکه  است؛  دولت  مدیریت  متوجه 

برای هماهنگ کردن و بهره بردن از زیرساخت ها بسیار الزم 
است، چه زیرساخت های عمرانی  و چه زیرساخت های قانونی . 
مجلس البته بعد از این و در سال جدید باید نقش نظارتی خود 
و  دولت  بدنه  مجموعه  در  هماهنگی ها  این  تا  کند  بیشتر  را 
مدیریت های مختلف دولتی بیشتر شود و از این فرصت بیش 

از گذشته استفاده شود. 
درخصوص  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  رئیس 
آزاد  مناطق  فراکسیون  گذشته  هفته  جلسه  موضوع  محور 
و  آزاد  مناطق  فراکسیون  پیش  هفته  گفت:  بانک  مرتضی  با 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلسه تشکیل 
دادند، البته نه با حضور همه اعضا، بلکه این جلسه با حضور 
از اعضای فراکسیون مناطق  اعضای هیات رئیسه و تعدادی 
گرفت،  قرار  دستورکار  در  مختلفی  موارد  شد،  تشکیل  آزاد 
ازجمله ساز و کارهای الزم برای چگونگی اداره مناطق آزاد و 
رفع موانعی که در این زمینه وجود دارد. همچنین درخصوص 
داده  اقتصادی  ویژه  و  جدید  آزاد  مناطق  برای  که  الیحه ای 
شده بحث شد، باتوجه به اینکه این الیحه در راستای رونق 
تولید ملی و فعال نمودن بعضی مناطق در جذب سرمایه گذاری 
خارجی است، انتظار می رود که مراحل نهایی اش هرچه زودتر 
طی شود. احتماال در این زمینه این هفته هم با وزیر اقتصاد 
است  فرصتی  داده،  دولت  که  الیحه ای  شود.  تشکیل  جلسه 
را  الیحه  این  زودتر  هرچه  تولید  رونق  سال  در  باید  ما  که 
به تصویب مجلس برسانیم. موضوع الحاق جمهوری اسالمی 
ایران به منطقه آزاد اوراسیا هم در جلسه مطرح است که یک 
بازار بسیار گسترده  در اختیار ایران می باشد و مدیریت چرخه ای 
است و می تواند فرصت مغتنمی برای رونق تولید ملی باشد. 
کمک مجلس در این رابطه نیز در جلسه فراکسیون مورد بحث 
قرار گرفت. نکته ای دیگر اینکه به صورت منطقه ای هر کدام 
از نمایندگان مشکالت حوزه انتخابی شان را با دبیر شورایعالی 
ما هم یک  و  بود  و فرصت خوبی  آزاد مطرح کردند  مناطق 
گزارش عملکرد از آقای دکتر بانک شنیدیم؛ آماری که ارائه 
شد بسیار دلگرم  کننده بود و البته نقایصی هم مطرح شد که 
منطقه  مدیریت  با  دولت  که هماهنگی  می کند  پیدا  ضرورت 

آزاد بیش از گذشته شود.

داداشی، عضو هیات رئیسه کمیسیون 
اصل 90 مجلس:

تسهیالت گرانقیمت در سیستم بانکی، عاملی 
برای عدم رونق تولید

مردم  نماینده  داداشی  ولی اهلل 
رئیسه  هیات  عضو  و  آستارا 
مجلس  اصل ۹0  کمیسیون 
درخصوص  اسالمی  شورای 
نقش مناطق آزاد در مسیر تحقق 
شعار امسال گفت: مناطق آزاد از 
تولید و  امر  جاهایی است که در 
موثر  می تواند  صادرات  همچنین 
هم  بتوان  که  شرطی  به  باشد، 
سرمایه گذار داخلی و هم خارجی 
را جذب کرد. با جذب سرمایه گذار 
خارجی و داخلی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به آنها می توان 

رونق تولید را در مناطق آزاد افزایش داد.
چه  به  نیاز  سرمایه گذاران  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اظهار  دارند،  تولید  رونق  و  سرمایه گذاری  برای  مشوق هایی 
داشت: یکی از بسته های مشوق تولید، تسهیالت ارزان قیمت 
به  که  را  که  تسهیالتی  متاسفانه  ما  بانک های  امروز  است . 
این  اسمش  البته  که  است  18درصد  می دهند،  تولیدکنندگان 
عدد است و با حواشی اش اگر حساب کنیم، به 30درصد هم 
ایجاد کرد.  تولید  رونق  نمی توان  مقدار  این  با  بعضا می رسد؛ 
تولید،  رونق  عدم  برای  اصلی  عامل  ۹0درصد  بنده  نظر  به 
تسهیالت گرانقیمت در سیستم بانکی ماست که اگر اصالح 

شود، کمک شایانی به روند اشتغال و تولید خواهد داشت. 
ایجاد  در  مجلس  نقش  که  سوال  این  به  پاسخ  در  داداشی 
مشوق ها برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست، گفت: 
ما در قانون برنامه توسعه ششم و سال ۹8 بحث های مختلف و 
خوبی را در راستای حمایت از مناطق آزاد هم در جنوب و هم 
در شمال کشور دیده ایم، اما دولت با کسری بودجه مواجه است 
که باید با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، توان اقتصادی 

در مناطق آزاد را باال ببرد.

نانواکناری، عضو فراکسیون مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی مجلس:

مناطق آزاد، بهترین مشوق برای فعالین اقتصادی
مردم  نماینده  نانواکناری  ولی اهلل 
عضو  و  فریدونکنار  و  بابلسر 
ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
در  آزاد  مناطق  نقش  درخصوص 
گفت:  امسال  شعار  تحقق  مسیر 
باتوجه به هدفگذاری مناطق آزاد، 
این مناطق در جهت امر صادرات 
باید بیشتر فعال شوند، اگر با این 
اقدام و حرکت شود،  هدفگذاری 
تولید  رونق  بحث  در  می توانیم 

ملی موثر باشیم. 
وی ادامه داد: متاسفانه در بعضی از مناطق آزاد این هدفگذاری 
نه تنها حاصل نشده، بلکه کمتر به این موضوع توجه می شود. 
ما اگر می خواهیم رونق تولید داخلی را با توجه به شعار سال 
داشته باشیم، باید مناطق آزاد در امر صادرات بیشتر فعال شوند 

تا بتوانیم در امر تولید کمک شایانی داشته باشیم. 
اقتصادی  فعالین  که  سوال  این  به  پاسخ  در  نانواکناری 
کرد:  اظهار  دارند،  مشوق هایی  چه  به  نیاز  تولید  رونق  برای 
برای  اقتصادی  مشوق  می توانند  آزاد  مناطق  سازمان های 

فعالین در این مناطق باشند، چراکه مزایای بسیار خوبی برای 
و  مالیات  بحث  در  هم  دارد،  وجود  مناطق  این  در  صادرات 
هم در بحث تسریع امورات صادرات. همه این موارد را خود 
مناطق آزاد باید به صورت ویژه دنبال کنند، زیرا ضوابط مالی 
راحتی  به  امور صادرات  دارند و تسریع و تسهیل در  کمتری 
در آنجا وجود دارد، لذا می توان از این امکان در مناطق آزاد 

بهره برداری کرد. 
این نماینده مجلس افزود: با شرایطی که در مناطق آزاد وجود 
تولیدکنندگان  و  صادرکنندگان  برای  تسهیالت  این  دارد، 

می تواند بیشتر باشد.
به  پاسخ  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  فراکسیون  عضو 
برای  مشوق ها  این  ایجاد  در  مجلس  نقش  که  سوال  این 
فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست، گفت: قانون منطقه 
فعالین  برای  تسهیالتی  خود  به  خود  که  است  همین  آزاد 
اقتصادی قائل شود؛ مجلس نیز در این رابطه با قانونگذاری 
راستا  این  در  باشد  نیاز  اگر  و  کرده  فراهم  را  الزم  شرایط 
سرمایه گذاری  شرایط  مربوطه،  مسئولین  پیشنهاد  با  مجلس 
طور  همان  اما  می کند؛  فراهم  قبل  از  بیش  فعالین  برای  را 
که گفتم، خود مناطق آزاد می توانند بهترین مشوق اقتصادی 

برای فعالین باشند. 

کوچکی نژاد، عضو فراکسیون مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی مجلس:

مناطق آزاد باید در بحث تولید پیشتاز باشند
مردم  نماینده  کوچکی نژاد  جبار 
مناطق  فراکسیون  و عضو  رشت 
مجلس  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
درخصوص  اسالمی  شورای 
نقش مناطق آزاد در مسیر تحقق 
شعار امسال گفت: مناطق آزاد در 
بحث رونق تولید واقعا باید پیشتاز 
باشند، چراکه ما یک تولید داخل 

و یک تولید صادراتی داریم.
تشویق هایی  داد:  ادامه  وی 
به  که  دارد  وجود  آزاد  درمناطق 
نفع تولیدکننده است تا کاالی خود را به قیمت پایین تر صادر 
داشته  ویژه  باید جایگاه  این بخش  در  آزاد  لذا مناطق  نماید، 

باشند. 
طبیعتا  بگیرد،  رونق  داخل  تولید  اگر  گفت:  نماینده  این 
اشتغال زایی، کارآفرینی ایجاد می شود و اثرات مثبتی در اقتصاد 

سرزمین اصلی ایجاد می گردد. 
کوچکی نژاد در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد 
آزاد چیست،  مناطق  در  اقتصادی  فعالین  برای  مشوق ها  این 
اظهار داشت: در مورد قوانینی که مناطق آزاد نیاز دارند، حتما 

مجلس ورود پیدا کرده و کمک می کند. 
محدودیت های  آزاد  مناطق  کرد:  خاطرنشان  نماینده  این 
از  دارند،  نقاط  دیگر  به  نسبت  کمتری  تجاری  و  گمرکی 
تولید  و  سرمایه گذاری  برای  سرمایه گذار  شرایط  این جهت 
با توجه به مشوق هایی  آزاد  راحت تر است؛ در واقع مناطق 
قانونی  به  نیاز  اگر  هم  باز  باشند؛  موثر  می توانند  دارند  که 
و مسئوالنش  آزاد  مناطق  با  آمادگی همکاری  بود، مجلس 

را دارد.

نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تحقق رونق تولید با مدیریت شایسته مناطق آزاد

شهاب نادری نماینده اورامانات و 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی درخصوص نقش 
مناطق آزاد در مسیر تحقق شعار 
اینکه  به  توجه  با  گفت :  امسال 
امسال  رهبری  فرمایش  طبق 
سال رونق تولید ملی اعالم شده 
است، مناطق آزاد با شرایطی که 
بحث  در  می توانند  هست  االن 
باشند،  بگذار  تاثیر  واقعا  تولید 
و  کارا  اقدامات  که  آن  شرط  به 
شایسته ای انجام دهیم و مدیریت خوبی در مناطق آزاد صورت 
و  بودیم  ناراضی  ما  مناطق،  از  برخی  در  که  هرچند  بگیرد؛ 
موفقیت قابل توجهی نداشتیم؛ اما قطعا وجود مناطق آزاد موثر 

و بودنشان الزم است. 
درشرایط  ما  اینکه  به  باتوجه  افزود:  مجلس  نماینده  این 
به  باتوجه  و  هستیم  اقتصادی  جنگ  در  و  اقتصادی  بد 
در  آزاد  مناطق  است،  ملی  تولید  رونق  سال  شعار  اینکه 
مدیریت  اگر  لیکن  نیستند،   بی تاثیر   تولید  رونق  تحقق 
اگر  اما  بزند؛  هم  ضربه  است  ممکن  باشند  نداشته  خوبی 
فراهم  عده ای   برای  رانت  شرایط  و  باشد  خوب  مدیریت 
در  که  بگیرند  عهده  به  کسانی  را  کار  مدیریت  و  نشود 
بتوانند  دانش بنیان  شرکت های  و  توسعه  پیشرفت،  بحث 
تولید  در  طبیعتا  بدهند،  انجام  شایسته  و  خوب  کارهای 

داخل موفق تر عمل خواهد شد. 
نادری در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد این 
مشوق ها برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست، اظهار 
کرد: مشوق های قابل توجهی برای سرمایه گذاران باید ایجاد 
شود، به عنوان مثال در معافیت مالیاتی و گمرگی باید شرایط 
را سهل تر کنیم و معافیت های 13 و 15ساله را به بیست سال 
برسانیم. این موضوع قطعا در تولید ملی تاثیرگذار و منجر به 

رونق این بخش می شود.  
تسهیل  کرد:  تاکید  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
سرمایه گذاری  برای  الزم  مشوق های  گسترش  و  مقررات 
محوری ترین  از  صادرات،  و  تولید  اقتصادی ،  فعالین 
اقتصاد  بر  تاثیرش  که  است  آزاد  مناطق  در  موضوعات 
برکسی  ملی  تولید  رونق  توسعه  و  پیشرفت  و  کشور 

نیست . پوشیده 

گزارش:
ملیحه اسناوندی



اخبار منطقه آزاد قشم

جزیره قشم، گوهر گردشگری خلیج فارس
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از رشد 
گردشگری،  اماکن  از  بازدید  درصدی   78
تاریخی و تفریحی جزیره در سال جدیدی 

خبر داد.
خبر  این  اعالم  با  شهرکی  طاهره 
تا  25اسفندماه 97  تاریخ  از  کرد:  اظهار 
میلیون  یک  تعداد  16فروردین ماه 98، 
اماکن  از  115بازدیدکننده  و  82هزار  و 
گردشگری، تفریحی و تاریخی قشم بازدید 
کرده اند که نسبت به زمان مشابه در سال 97 
رشدی معادل 77.41درصد را نشان می دهد.
وی ادامه داد: اماکن گردشگری قشم در پنج 
حوزه محیط زیست، ژئوسایت های ژئوپارک 
مراکز  فرهنگی،  میراث  قشم،  جهانی 
پذیرای  صنایع دستی  غرفه های  و  تفریحی 
ظرفیت های  تا  بودند  نوروزی  مهمانان 

بی بدیل قشم را به مردم معرفی کنند.
اجرایی  ستاد  رفاه  و  اسکان  کمیته  رئیس 
بیشتر عنوان  خدمات سفر قشم در توضیح 
کرد: جزایر ناز با 141هزار و 895بازدیدکننده، 
اماکن  تمامی  بین  در  بازدید  آمار  باالترین 

گردشگری را در اختیار دارد.
زیستی  محیط  بخش  در  گفته شهرکی،  به 
رتبه  در  ناز  جزایر  قشم،  گردشگری  اماکن 
و  140هزار  با  حرا  جنگل های  نخست، 
879گردشگر در رتبه دوم، سایت دلفین های 
رتبه  با 83هزار و 958تَن در  جزیره هنگام 
با  الرک  و  هرمز  جزایر  نهایت  در  و  سوم 
قرار  چهارم  رتبه  ر  93گردشگر  و  24هزار 

دارند.
اجرایی  ستاد  رفاه  و  اسکان  کمیته  رئیس 
خدمات سفر قشم با اشاره به ژئوسایت های 
چاهکوه  تنگه  گفت:  ایام  این  در  پربازدید 
نخست  رتبه  959بازدیدکننده  و  54هزار  با 
این بخش را به خود اختصاص داده و دره 
غار  903گردشگر،  و  18هزار  با  ستاره ها 
نمکدان با 12هزار و 723تَن، دره تندیس ها 
با 11هزار و 753گردشگر و موزه ژئوپارک 
در  584بازدیدکننده  و  هزار  سه  با  قشم 

رتبه های بعد قرار دارند.
فرهنگی  میراث  بخش  افزود:  شهرکی 
بود  برخوردار  باالیی  استقبال  از  نیز  جزیره 
و  57هزار  تعداد  با  آن  نخست  رتبه  که 
تاریخی الفت  روستای  به  350بازدیدکننده 

اختصاص داشت.
فرهنگی  میراث  بخش  در  دوم  رتبه  وی 
به  متعلق  783گردشگر  و  43هزار  با  را 

به  و...  چرمی  کیف  ُدختولوک،  عروسک 
مورد  صنایع دستی  هنر  از  بخشی  عنوان 
نوروزی  گردشگران  و  مهمانان  استقبال 

قشم نام برد.

ارتقای کیفیت، شعار گردشگری 
سال 98 جزیره قشم

صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر  همچنین 
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و  دستی 
عنوان  به  کیفیت«  »ارتقای  از  قشم 
موفقیت های  به  رسیدن  برای  شعاری 
بیشتر کمی و کیفی در صنعت گردشگری 

قشم نام برد.
سال 98  برنامه  کرد:  اعالم  شهرکی  طاهره 
دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیریت 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
میراث،  در سه محور  کیفیت  ارتقای  برپایه 
صنایع دستی و گردشگری تنظیم شده است.
به  قشم  نام  گرفتن  قرار  بر  تاکید  با  وی 
کشور،  گردشگری  برتر  مقصد  یک  عنوان 
خدمات  ارائه  برای  ما  وظیفه  امروز  افزود: 
صنعت گردشگری نسبت به گذشته متفاوت 
شده و کارکنان مجموعه گردشگری سازمان 
منطقه آزاد قشم باید با ارتقاء دانش و آگاهی 
خود، به هدف این سازمان در تحقق ارتقای 
کمک  گردشگری  صنعت  در  کار  کیفیت 

کنند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
کسانی  تمام  و  محلی  جامعه  داد:  ادامه 
و  دستی  صنایع  میراث،  حوزه های  در  که 
گردشگری قشم فعالیت می کنند هم باید با 
افزایش سطح دانش خود در این صنعت، ما 
را در موفقیت های هر چه بیشتر این حوزه 

یاری نمایند.
و  هزار  یک  با  قشم  جزیره  است،  گفتنی 
ظرفیت های  و  وسعت  مربع  500کیلومتر 
غار  طوالنی ترین  همچون  کم نظیری 
حرا،  دریایی  جنگل های  جهان،  نمکی 
ستاره ها،  دره  آزاد،  دلفین های  خلیج 
ناز،  جزایر  چاهکوه،  تنگه  قشم،  بام 
تخمگذاری  سایت  خربس،  غارهای 
دره  عقابی،  پوزه  الک پشت های 
ژئوپارک،  موزه  تال،  چاه های  تندیس ها، 
و  زیبا  سواحل  الفت،  بادگیرهای 
از  یکی  عنوان  به  دیگر،  ظرفیت  ده ها 
در  کشور  گردشگری  مقاصد  مهم ترین 

است. شده  واقع  ایران  جنوب 

امام  حضرت  مسعود  میالد  سالروز  با  همزمان 
مردمی  کمک های  محموله  نخستین  حسین )ع(، 
قشم با حضور گروه پیشتاز موکب انصارالمهدی )عج( 
با هدف امدادرسانی به مردم شهر کارون در استان 

خوزستان، ارسال شد.
موکب  بدرقه  آئین  در  قشم  شهرستان  جمعه  امام 
مردم  کرد:  اظهار  منطقه،  این  المهدی )عج(  انصار 
قشم و نهادهای مختلف ازجمله سپاه و بسیج این 
شهرستان در پاسخ به درخواست سردار سلیمانی برای 
اعزام موکب های اربعین به مناطق سیل زده، کاروانی 
متشکل از 23نفر به همراه دو کامیون اقالم مورد نیاز 
هموطنانمان آسیب دیده از سیل، راهی شهر کارون در 

استان خوزستان شدند.
حجت االسالم والمسلمین میثم تارم گفت: موکب 
در شهر  ماه  به مدت یک  استقرار  با  اعزامی قشم 
کارون، روزانه بیش از دو هزار ُپرس غذای گرم برای 

مردم این شهر طبخ خواهند کرد.
برنج،  ُتن  یک  بر  افزون  آرد،  وی، 12ُتن  گفته  به 
یک ُتن حبوبات، یک هزار و 200قوطی ُتن ماهی،  
معدنی،  آب   540عدد  قرمز،  گوشت  500کیلوگرم 
پودر  و  گرم  لباس  نظیر  اقالمی  و  پتو  48تخته 
از  افزون بر 5000گونی خالی  به همراه  لباس شویی 

نخستین اقالم ارسالی به شهر کارون است.
کمک های  داد:  ادامه  قشم  شهرستان  جمعه  امام 
مردمی از قشم تا پایان ماموریت موکب اعزامی از این 

منطقه، ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است، کاروان 23نفره قشم با بدرقه امام 
نیروی  فرمانده  فرماندار،  قشم،  شهرستان  جمعه 
انتظامی، فرمانده بسیج سپاه قشم، مدیرکل روابط 
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم و تنی 
چند از دیگر مسئوالن به استان خوزستان اعزام شدند.

موکب انصار المهدی)عج( شهرستان قشم از سال 1396 
به همت جوانان انقالبی این جزیره با حمایت مردم و 
مسئوالن تشکیل و هم اینک از  بزرگ ترین موکب های 

استان هرمزگان به  شمار می رود.

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه 
آزاد قشم خبر داد:

ارسال دومین محموله کاالهای ضروری برای 
سیل زدگان از منطقه آزاد قشم به اهواز

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: 15کامیونت کاال ازجمله چهار کامیونت کاالی 
تجار، بازرگانان و شرکت های فعال این منطقه توسط 
هواپیمای باری ایلوشین سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

از فرودگاه قشم به اهواز ارسال شد.
هرمز امیری با اعالم اینکه  موتور برق، گونی خالی، 
خریداری  اقالم  از  بخشی  قایق  شاسی  و  یونولیت 
شده است، افزود: 6500کیلوگرم برنج، دو ُتن عدس، 
6متری،  و   9 موکت  52تخته  مسافرتی،  59چادر 
100تخته پتو از دیگر اقالم ارسالی تجار و شرکت های 

منطقه آزاد قشم به اهواز بود.
به گفته وی، 295کارتن اقالم بهداشتی شامل شامپو، نوار 
بهداشتی، خمیردندان، مسواک، صابون، پودر لباسشویی، 
پوشک بزرگ سال، دستمال کاغذی و پوشک نوزاد از 
دیگر اقالم ارسالی تجار و شرکت های تولیدی قشم به 

مناطق سیل زده استان خوزستان می باشد.
60تخته پتو مسافرتی، سه کارتن دمپایی، 40عدد چراغ 
قوه شارژی، یک کارتن اسکاچ، بادبزن، سفره یکبار 
مصرف، کیسه زباله، طناب رخت، جارو و خاک انداز هم از 
دیگر اقالمی است که به گفته امیری توسط شرکت های 
تولیدی و بازرگانان منطقه آزاد قشم برای هموطنان 
آسیب دیده از سیل به استان خوزستان ارسال شده است.

به گفته وی، اقالم اعالم شده توسط شرکت هایی 
همچون دخانیات قشم، ایزد آداک، هورشید درخشان، 
بهشت قندیل، بهجت میگو، طالل، بهین پاالیش، افرا 
زیبا، اقبال کیان، سامان سپهر سوالن، کیان رخسار و 
صفا تجارت با هدف ارسال برای مردم آسیب دیده از 

سیل استان خوزستان خریداری شده است.
امیری افزود: اقالم یاد شده ساعت 5بامداد شنبه 24فروردین 
به داخل هواپیمای باری ایلوشین سپاه منتقل شد و این هواپیما 

ساعت 7صبح همان روز در فرودگاه اهواز به زمین نشست.
بنا به این گزارش، کاالهای تجار، بازرگانان و شرکت 
های منطقه آزاد قشم به همراه کاالهای تهیه شده 
از سوی مردم و سپاه پاسداران انقالب اسالمی این 
شهرستان، شب گذشته توسط یک فروند هواپیمای 
اختصاصی ایلوشین سپاه از فرودگاه قشم به مقصد 

فرودگاه اهواز ارسال شد.
و  قشم  جزیره  والیی  و  مومن  مردم  است،  گفتنی 
فعاالن اقتصادی این منطقه در جنوب کشور در هر 
حادثه ملی آستین همت برای کمک به هموطنانمان 
را باال زده و این بار در حادثه سیل نیز با ارسال کمک 
های مورد نیاز مردم استان خوزستان، حس همنوع 
دوستی و مشارکت ملی خود را به نمایش گذاشته اند.

ارسال محموله های کاالهای 
ضروری برای سیل زدگان 

خوزستان از منطقه آزاد قشم

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی

سردبیر: حسین مرادی

امور  و  عمومی  روابط  مدیر  درنا  کسرایی  خانم  سرکار  از:  تشکر  با 
بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران عامل 

و روابط عمومی های سازمان های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم:

امور  تبلیغات،  اطالع رسانی،  کمیته  رئیس 
دائمی  ستاد  مجازی  فضای  و  فرهنگی 
خدمات سفر قشم از تبلیغات نوروزی قشم 
به عنوان تبلیغاتی هدفمند و مهندسی شده 
ابزار رسانه ای را عامل مهم  یاد کرد و این 
که  کشور  سراسر  مردم  به  جزیره  معرفی 
برای  نفر  نیم میلیون  از  بیش  سفر  باعث 

اولین بار به این منطقه شده است، دانست.
از  بیش  کرد:  اعالم  شیخ زاده  مرتضی 
520هزار نفر از مجموع 750هزار گردشگری 
که از 25اسفند 97 تا پایان تعطیالت نوروز 98 
وارد قشم شدند، نخستین سفر خود به این 
تبلیغات مهندسی شده  از مجرای  را  جزیره 

در ایام نوروز 98 تجربه کردند.
وی ادامه داد: معرفی مکرر قشم در سیمای 
مجازی  شبکه های  و  هدف  استان های 
توسط  که  جزیره  این  معرفی  تیزر  ویژه  به 

ستاد  آمار  و  برنامه ریزی  کمیته  رئیس 
بازدید  افزایش  از  قشم  سفر  خدمات  اجرایی 
اماکن  از  نوروز 98  مهمانان  77.41درصدی 
جزیره  این  تاریخی  و  گردشگری  تفریحی، 

خبر داد.
تا  از 25اسفندماه 97  محمدرضا عباسی گفت: 
82هزار  و  میلیون  یک  16فروردین 98،  پایان 
قشم  گردشگری  ظرفیت های  از  794نفر  و 
بازدید کردند که در مقایسه با آمار 610هزار و 
327بازدید سال گذشته، با 77.41درصد رشد 

همراه بوده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم:

رئیس کمیته برنامه ریزی و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر قشم اعالم کرد:

نقش موثر تبلیغات هدفمند در جذب گردشگران به جزیره قشم

افزایش 78 درصدی بازدید از اماکن گردشگری قشم

بر جدیدترین متدهای  آزاد قشم که مبتنی 
متخصصان  دست  به  و   مصنوعی  هوش 
حوزه  نظارت  و  طراحی  با  و  کشور  بومی 
فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان برای 
آمار  است،  شده  تولید  ایران  در  بار  اولین 
تحلیل  و  گردشگران  لحظه ای  ورود  دقیق 
را  جزیره  این  به  سفرها  وضعیت  هوشمند 

رشد  3درصد  گذشته،  سال  ورودی  715نفر 
داشته است.

آمار  و  برنامه ریزی  کمیته  رئیس  گفته  به 
مسافران  قشم،  سفر  خدمات  اجرایی  ستاد 
انواع  با 133هزار و 495دستگاه  مسیر زمینی 
اسکله  از طریق  خودروی شخصی و عمومی 
پهل با استفاده از شناورهای ویژه حمل خودرو 
این  که  شدند  قشم  وارد  کرافت ها(  )لندینگ 
گذشته  سال  ورودی  آمار  با  خودروها  آمار 

مطابقت دارد.
میزان  39.40درصدی  رشد  اعالم  با  وی 

مشخص می کند.
و  پالکارد  بروشور،  تهیه  وی،  گفته  به 
موضوعات  با  اطالع رسانی  تراکت های 
جاذبه های  معرفی  ازجمله  مختلف 
و  موزه ها  تاریخی،  آثار  گردشگری، 
توصیه های ایمنی، انتظامی و بهداشتی هم 
شده  انجام  فعالیت های  از  دیگری  بخش 

توسط این کمیته در ایام نوروز بود.
شیخ زاده با اعالم اینکه جلسات ستاد اجرایی 
مدیرعامل  ریاست  به  قشم  سفر  خدمات 
ماهانه  صورت  به  و  آزاد  منطقه  سازمان 
برگزار می شود، افزود: با بررسی نقاط ضعف 
معرفی  و  ستاد  این  در  مختلف  کمیته های 
پیش بینی می کنیم شمار  قشم،  بهتر  هرچه 
مهمانان و گردشگران جزیره قشم در طول 
سال 98 و به ویژه در ایام نوروز 99 به مراتب 

بیشتر از گذشته باشد.

خبر  قشم  جزیره  در  گردشگران  اقامت  شب 
داد و افزود: آمار امسال شب اقامت مهمانان 
و  780هزار  و  میلیون  یک  به  قشم  نوروزی 
418شب رسید که در مقایسه با یک میلیون 
گذشته،  سال  اقامت  192شب  و  277هزار  و 

حدود 40درصد رشد داشته است.
کم نظیر  ظرفیت های  گفت:  عباسی 
آئین های  مهمان،  کاشانه های  گردشگری، 
و  نجیب  مردم  مهمان نوازی  اخالق  و  سنتی 
شریف جزیره قشم از مهم ترین دالیل افزایش 

ماندگاری گردشگران نوروزی بوده است.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم تهیه 
و از سوی مخاطبان به عنوان برترین تیزر 
آپارات  سایت  اصلی  صفحه  روی  تولیدی 
کسب  در  مهمی  نقش  است،  گرفته  قرار 
گردشگر  تعداد  این  سفر  70درصدی  سهم 
به جزیره عجایب هفتگانه خلیج  اولی  سفر 

فارس دارد.
امور  تبلیغات،  اطالع رسانی،  کمیته  رئیس 
دائمی  ستاد  مجازی  فضای  و  فرهنگی 
پخش  419نوبت  از  قشم  سفر  خدمات 
پایانی  روزهای  در  قشم  تبلیغاتی  تیزر  دو 
اسفند 97 از طریق 8شبکه استان های هدف 
به عنوان یکی دیگر از عوامل تصمیم گیری 

برای سفر به این جزیره نام برد.
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  مدیرکل 
سیستم  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
بنادر منطقه  هوشمند مستقر در اسکله ها و  

و  764هزار  شده  یاد  مدت  در  داد:  ادامه  وی 
992نفر از هموطنانمان و گردشگان خارجی از 
سه مسیر هوایی، دریایی و زمینی وارد جزیره 
قشم شدند که در مقایسه با آمار 745هزار و 

بیان داشت:  غارهای خربس معرفی کرد و 
موزه  45تَن،  و  15هزار  با  پرتغالی ها  قلعه 
و  هزار  چهار  با  گوران  روستای  دریانوردی 
در  انگلیسی ها  قبرستان  و  38بازدیدکننده 
روستای باسعیدو با دو هزار و 955گردشگر 

در جایگاه های بعد قرار می گیرند.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
تفریحی جزیره در حوزه های  معرفی مراکز 
مختلفی همچون تفریحات ساحلی، دریایی 
بخش  این  در  گفت:  و  پرداخت  هوایی  و 
تفریحات ساحلی با 16هزار و 151متقاضی 
در جایگاه نخست استقبال از مراکز تفریحی 

بوده است.
از  69بازدیدکننده  و  16هزار  وی،  گفته  به 
ظرفیت تفریحی- علمی پارک کروکودیل ها 
دریایی  تفریحات  همچنین  کردند.  دیدن 
تفریحی  کشتی  698متقاضی،  و  9هزار 
6هزار و 50متقاضی و تفریحات هوایی یک 

هزار و 962درخواست کننده داشت.
اجرایی  ستاد  رفاه  و  اسکان  کمیته  رئیس   
رشد صنعت  به  اشاره  با  قشم  خدمات سفر 
داد:  ادامه  کشور  مردم  بین  گردشگری 
جزیره قشم با گستره متنوعی که در حوزه 
گردشگری دارد، یکی از منحصربه فردترین 
به  تعطیالت  گذراندن  برای  کشور  مناطق 

ویژه عید نوروز می باشد.

رکورد 3میلیارد و 860میلیون ریالی 
فروش صنایع دستی قشم 

در نوروز 98
و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  مدیر 

آزاد قشم گفت:  گردشگری سازمان منطقه 
فروش صنایع دستی قشم در 20روز عید 98 
به رقمی معادل 3میلیارد و 860میلیون ریال 

رسید.
هنر  و  ناملموس  میراث  شهرکی،  طاهره 
برای  ویژه  ظرفیتی  را  قشمی  بانوان  دست 
امسال  داشت:  اظهار  و  دانست  جزیره 
غرفه های  از  267گردشگر  و  416هزار 
صنایع دستی جزیره بازدید کردند و با خرید 
ذهن  در  را  قشم  خاطرات  جزیره،  سوغات 

خود ماندگار نمودند.
فروش  11غرفه  استقرار  به  اشاره  با  وی 
درگهان  و  قشم  شهرهای  در  صنایع دستی 
تفریحی  اسکله های  در  فعال  25غرفه  و 
تنگه  و  طبل  گورزین،  سهیلی،  کندآلو، 
افزود: میزان فروش صنایع دستی  چاهکوه 
نسبت  در سال جدید  بانوان هنرمند جزیره 
به سال گذشته که دو میلیارد و 932میلیون 
و 470هزار ریال بود، رشد 24درصدی نشان 

می دهد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مدیر 
از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
شک بافی،  خوس دوزی،  گالبتون دوزی، 
زری بافی، زیور آالت دست ساز، کار با صدف، 
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