توسعه گردشگری بر بستر فضای مجازی
در مناطق آزاد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
انزلی تاکید کرد:

تحول دیجیتال
رونقبخشگردشگری

افزایش مزیتهای
کریدور
چین-قزاقستان-ایران
با اتصال راهآهن به
بندر کاسپین

مناطقآزاد

صفحه  3را بخوانید

هفتهنامه اقتصادی ،اجتماعی

شمار ه بیست و ششم
دوشنبه  26فروردین ماه 1398
سال اول  5000 -تومان

تفاوت و نشاط
نقطه قوت نوروز98
در منطقه آزاد اروند
صفحه  2را بخوانید

گفتوگو با محمداکبر چاکرزهی معاون فرهنگی
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار:

بررسی نقش مناطق آزاد بر رونق تولید ملی در گفتوگو با بهارستاننشینها:

دست فعالین اقتصادی در دست دولت و مجلس

گردشگری ،اهرم توسعه چابهار
صفحه  6را بخوانید

صفحه  7را بخوانید

طرح اختصاصی اخبار آزاد مناطق :سپهر مرادی

معاون فرهنگی ،اجتماعی
و گردشگری سازمان
منطقه آزاد اروند:

مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیان داشت:

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 روبهرو هستیم و در چند ماه پایان سال 1397هم به دفعات
به این موضوع پرداختیم و اخطار دادیم که اگر از تولیدکنندگان و فعالین
اقتصادی در مناطق آزاد حمایتهای الزم و فرامنطقهای در رفع موانع مختلفی
که در مسیر حرکت آنها وجود دارد ،انجام ندهیم؛ بیتردید سال را به سختی
به پایان خواهیم رساند.
بررسیها و صحبتهای صورت گرفته با فعالین اقتصادی ،حجم باالیی از
تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و نیز تعطیلی شیفهایی از کارخانجات و
صنایع در مناطق آزاد به دلیل عدم تامین مواد اولیه و یا تخصیص ارز را شاهد
هستیم؛ بیشک تمام این مشکالت ،بر دامان سازمانهای مناطق آزاد ننشسته
است و به یقین این مناطق از کشور هم متاثر از سرزمین اصلی هستند و رکود
اقتصادی که بنا به اعالم خبرگزاری ایسنا با رشد منفی اقتصادی در 9ماهه
سال گذشته در حدود 7درصد تا منفی 3.8درصد کاهش داشته است ،روبرو
هستیم .شاید سیالب کوچک رکود اقتصادی که از حدود یکسال قبل شاهد آن
بودیم ،کمکم در حال بدل شدن به یک سونامی در حوزه اقتصادی کشور باشد
و به تبع آن آسیبپذیرترین قشر اقتصادی در این شرایط ،فعالین اقتصادی و
تولیدکنندگان هستند که همه سرمایهشان در کف و انبار کارخانهها در حال
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 تازهای به فعالین اقتصادی دهیم و
با بازبینی اساسی در مجوزهای صادر شده و خاک خورده که بیتردید باعث
تنگتر شدن حضور فعالین اقتصادی واقعی در مناطق آزاد میشود 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
حتی سال طول بکشد! شاید زمان بازنگری اساسی در مجوزهای زمین گیر
شده باشد تا بتوانیم بسترهای مناسبی را برای فعالین اقتصادی جدید ارائه
کنیم و با پایان دادن به بروکراسیهای پیچیده و جلوگیری از برخی رانت و
داللبازیها در مناطق ،روحی دوباره به مناطق آزاد ببخشیم.
باور کنیم که باید به جای جلسات ،نشستهای طوالنی و زمانگیر ،کمی برای
فعالین اقتصادی و سرمایهگذاران وقت بگذاریم و شنوده مشکالت ،راهکارها
و ساختارهای برونرفت از بحران از زبان آنان باشیم تا اصرار بر ادامه عملکرد
سازمانی خود؛ شاید باید کمی بیشتر دست از سیاستبازیهای سازمانی خود
برداریم و نه تنها با شعار؛ بلکه در عمل شفافیت و حمایت از رونق تولید را
سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.
مطمئن باشید که در واگذاری امور به فعالین اقتصادی در مناطق آزاد ،هیچ
سازمانی متضرر نخواهد شد.

بورس بینالملل؛ مکانیسم جدید فعالیتهای مالی و پولی در مناطق آزاد

مشاور رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی گفت :با توجه به ظرفیتهایی که در
مناطق آزاد وجود دارد ،پیشبینی ما این است که
در سال 98میزان حضور گردشگر و سرمایه در این
مناطق افزایش چشمگیر پیدا کند.
مرتضی بانک ضمن بیان این مطلب افزود :طی
5سال گذشته میزان سرمایهگذاری در مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی چیزی حدود 130هزار میلیارد تومان
بود که بخشی از این سرمایه توسط بخش خصوصی
و سرمایهگذار داخلی انجام و چیزی حدود 460هزار
نفر اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد
کرد.
وی اظهار داشت :میزان صادرات از مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی با هم رقمی حدود بیش از
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.
مشاور رئیسجمهور با اشاره به این مطلب که در
بخش فعالیتها عالوه بر صنعت ،کشاورزی و
خدمات ،بحث توریست نیز مهم است ،ادامه داد:
جذب توریست در مناطق آزاد به خوبی صورت
میپذیرد و شرایط در حال حاضر خوب است و با
توجه به ظرفیتهایی که در مناطق آزاد وجود دارد،
پیشبینی ما این است که در سال 98میزان حضور
گردشگر در مناطق آزاد ازجمله گردشگر داخلی،
افزایش چشمگیر پیدا کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به

وجود تحریمها و مشکالت اقتصادی کشور اشار ه
کرده و گفت :به هر حال شرایط موجود کشور و
شرایط سخت اقتصادی که توسط کشورهای دیگر
ازجمله آمریکا علیه ایران ایجاد شده ،ما را وا میدارد
که تسهیالتی را برای فعاالن اقتصادیمان فراهم
کنیم تا بتوانند با شرایط موجود کشور ،از این شرایط
سختی که وجود دارد خارج شوند.
وی گفت :از سال گذشته ،مناطق آزاد تسهیالت
بهتری را با محوریت تولید ،صادرات و گردشگری
ایجاد کردهاند تا سرمایهگذاران با اعتماد جدیتر
و اطمینان بیشتر نسبت به حضور در مناطق آزاد
و استفاده از تسهیالت ایجاد شده ازجمله معافیت
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 بینالملل
مکانیسم جدیدی برای فعالیتهای مالی و پولی

در چارچوب بازار سرمایه خواهد بود .آییننامه این
بورس توسط دولت تصویب و مقررات بعدی آن
توسط شورای عالی بورس به تصویب خواهد رسید.
مرتضی بانک ادامه داد :این بازار ،بورس پنجمی
است که در کشور فعال خواهد شد .سرمایهگذاری
مشترک ایرانی و خارجی در این بازار جذب میشود
و مکانیزه آن بینالمللی و زبان آن نیز بینالمللی
است.
وی با اشاره به این مطلب که برای سهولت
سرمایهگذاری و خرید سهام توسط ایرانیها و
خارجیها در این بورس امکاناتی خاص دیده شده
است ،افزود :اینکه ما برای ایجاد پروژههایمان
به سرمایهگذاری نیاز داریم ،بنابراین ما پروژه را
آماده میکنیم و برای جذب سرمایه در این بورس
بینالمللی عرضه خواهیم کرد.
مشاور رئیسجمهور گفت :متقاضیان میتوانند وارد
بورس شوند و سهم بخرند یا بازار سهامی که ارائه
میدهیم برحسب مورد آنها را خریداری کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید
کرد :وجود بازار پنجم به سرمایهگذاری کمک
میکند ،یعنی مثال االن میخواهم واحد صنعتی
را ایجاد کنم؛ بخشی از سرمایه را آوردهایم،
زیرساختهایش که وجود داشته ،زمین هم گرفته
شده است؛ برای ماشینآالت و طراحی و بقیه
موضوعات آن به سرمایه احتیاج دارد .بعد از پذیرش
در بورس ،سهامش را عرضه میکند .بعد به کمک
خرید سهامداران آن صنعت را میتواند به سرانجام
برساند و توسعه دهد.

اروند

2
اخبار منطقه آزاد اروند

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند
خبر داد:

ارسال اولین محموله
کمکهای سازمان
منطقه آزاد اروند به
سیلزدگان

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد اروند از ارسال اولین محموله کمکهای این
سازمان به مناطق سیلزده 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،
گفت :متاسفانه این بارشهای بهاری موجب
آالم و درد جمعیت کثیری از هموطنانمان در
سراسر کشور شده است.
وی افزود :اما نکته مثبت و دلگرم کننده این
رویداد این بود که از همان ابتدا ،مردم و تمام
ارکان کشور اعم از دولت ،نیروهای امداد و
نجات ،ارتش ،سپاه و سایر نهادهای دولتی
و خصوصی به صورت هماهنگ و یکدل
آستین همت باال زدهاند تا به بهترین نحو و در
سریعترین زمان ،خسارات و آسیبهای حاصل از
این سیالب را کاهش دهند.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد اروند
ادامه داد :سازمان منطقه آزاد اروند نیز همزمان
با سالروز والدت با سعادت حضرت ابوالفضل
العباس(ع) ،اولین محموله کمکهای خود را
به مناطق سیلزده کشور ارسال کرد و دومین
محموله نیز در چند روز آینده به این مناطق
فرستاده خواهد شد.
اسماعیل زمانی همچنین این کمکها را شامل
مواد غذایی ،شیر خشک ،وسایل شوینده و
بهداشتی ،اداوات و ابزاری مانند بیل ،گاری و...
اعالم نمود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد اروند درخصوص پشتیبانی از ستادهای
مدیریت بحران دو شهرستان آبادان و خرمشهر
نیز توضیح داد و اظهار داشت :تالشهای
شبانهروزی و خدماترسانیها به این ستادها
همچنان ادامه دارد و معاونت فنی و امور زیربنایی
سازمان منطقه آزاد اروند از روزهای آغازین
هشدارهای وقوع سیل ،در روستاهای غرب
کارون و دیگر مناطق حساس شهرستانهای
آبادان و خرمشهر حضور داشته است.

مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان
منطقه آزاد اروند:

ایمنسازی سایتهای صنعتی
اروند در مقابل سیالب

مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد
اروند وضعیت سایتهای صنعتی این منطقه را
در صورت وقوع سیل تشریح کرد.
ن که تمهیدات الزم
رضا صلبوخی با تاکید بر ای 
برای مقابله با سیل در شهرستانهای آبادان و
خرمشهر اندیشیده شده است ،گفت :از زمانی که
بارندگیها آغاز و بحث سیل در خوزستان مطرح
شد ،پیشگیریهای الزم صورت گرفته است.
وی افزود :نيروهاي خدمات شهری و اجرائيات
سايت صنعتي نيز به صورت مداوم در حال
سركشي و پايش وضعيت سطوح آب در
مجاورت كارون ،بهمنشير و كانال ژيان هستند.
ن که مدیریت توسعه نواحی
صلبوخی با بیان ای 
صنعتی منطقه آزاد اروند در شرایط فعلی در
دو جبهه فعالیت میکند ،ادامه داد :جبهه
نخست بحث سایتهای صنعتی است که باید
مراقبتهای الزم صورت گیرد و بحث دیگر،
کمک به ستادهای بحران است.
مدیر توسعه نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد
اروند خدماترسانی در روستاهای زويدات ،حفار،
منيعات ،تقويت سيلبند این مناطق و کمک به
معاونت فنی و امور زیربنایی در روستاهاي غرب
كارون را ازجمله اقدامات این مدیریت در جبهه
دوم دانست.
صلبوخی گفت :پیشگیریهای الزم و حداکثری
صورت گرفته و تاکنون هيچگونه خسارتي
گزارش نشده است .البته تهدید همیشه وجود
دارد ،اما نگرانی خاصی در این زمینه که سیل به
سایتهای صنعتی و تاسيسات آبادان و خرمشهر
آسیب برساند ،نداریم.
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معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند:

تفاوت و نشاط ،نقطه قوت نوروز 98در منطقه آزاد اروند
گزارش:
محمود نواصر

نوروز 98با برنامهریزیهای معاونت فرهنگی،
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد
اروند ،برنامههای ویژهای برای اروندنشنیان و
مهمانان نوروزی مراجعه کننده به این منطقه
برگزار شد.
توگو با نشریه اخبار
قدرتاهلل طمیمیان در گف 
آزاد مناطق با اشاره به برنامههای نوروزی
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار کرد :همه تالش
خود را کردیم تا برنامههای امسال شامل کل
منطقه و به صورت فراگیر باشد؛ سعی کردیم
از همه از ظرفیتهای عمومی منطقه برای
جشنها و برنامه استفاده نماییم.
وی با بیان بیش از 95درصد اهداف نوروزی
برنامهریزی شده ما در نوروز محقق شد ،افزود:
پیش از نوروز ،از یکی از سمنها که با موضوع
زیست محیطی فعالیت میکرد ،کمک گرفتیم
و در پارک 17هکتاری بخشی را در اختیار
آنها قرار دادیم و با وسایل بازیافتی مجسمه و
المانها توسط آنها ساخته شد.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان
منطقه آزاد اروند ادامه داد :از قبل نوروز برنامه
شادپیمایی را در خیابانها داشتیم و با هنرمندان
بومی در خیابانها کارناوال شادی ،فرهنگ
شهروندی ترویج داده شد.
طمیمیان با اشاره به اینکه جمعآوری زباله توسط
دو سمن که در منطقه فعال هستند ،انجام میشد،
توضیح داد :هزینه آن را سازمان منطقه آزاد اروند
پرداخت میکرد؛ توزیع کیسه زباله و کارهای
فرهنگی ازجمله اقدامات این سمنها بود.
وی عنوان کرد :با مشارکت ناحیه مقاومت
بسیج خرمشهر و شهرداری خرمشهر ،کنار پل
جدید این شهر هر شب برنامه اجرا میکردیم؛
برنامههای هر روز نسبت به روزهای قبل به
صورت متفاوتتر برگزار میگردید.

معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان
منطقه آزاد اروند با بیان اینکه برنامهای مشترک
توسط سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری آبادان
در پارک 17هکتاری این شهر برگزار شد ،اظهار
کرد :دلقکهای درستکار که فرهنگ شهروندی را
ترویج میدهند ،در نقاط مختلف شهر برنامههای
ویژه توسط آنها صورت به اجرا درآمد.

طمیمیان با اعالم اینکه انجام برنامه شاد برای
بیمارستان و خانه سالمندان را انجام دادیم،
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،
توضیح داد :یک برنامه در محوطه باز سینما
مهر داشتیم که با مشارکت سازمان منطقه آزاد
اروند ،شهرداری آبادان و مدیریت این سینما
انجام پذیرفت و برنامههایی نیز با همکاری
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
تاریخی و میراثی ،تابلوهای خاص همراه
با المانهای بومی طراحی شد که در این
اماکن نصب شدند10 .نفر از دانشجویان رشته
گردشگری بومی را در اختیار این اماکن قرار
دادیم و هزینه آن را سازمان تقبل کرد و آنها به
عنوان تورلیدر همکاری کردند.
طمیمیان با اشاره به سایر برنامههای اجرا شده در
پارک 17هکتاری آبادان ،بیان کرد :جشنواره اقوام
همراه با موسیقی سنتی ،رقص سنتی و سازهها
را برگزار گردید؛ همچنین مسابقه آشپزی و تهیه
غذای سنتی از دیگر برنامهها بود.
وی با اشاره به مینوشهر ،توضیح داد :یک جشن
شبانه در جزیره مینو در نظر گرفته شد که
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.
طمیمیان درخصوص پیامدهای سیل بر
برنامههای نوروزی سازمان منطقه آزاد اروند
تصریح کرد :سیلی که آمد ،در کیفیت برنامهها
تاثیر داشت .همچنین دو شب برای خانوادههایی
که در شیراز داغدار بودند ،عزاداری کردیم.
وی در پایان گفت :تمام سعی ما این بود که
برنامهها را در فضای روباز برگزار کنیم ،زیرا
معتقدیم اجرای برنامه در فضای روباز تاثیر
بیشتری در نشاط اجتماعی و فراهم کردن
فضای سالم در جامعه دارد؛ در فضای بسته با
محدودیت ظرفیت شرکتکننده مواجه هستیم
و همچنین تهیه بلیط نیز دشوار است.

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

بوکار در منطقه آزاد اروند خواهد بود
ورود اتباع عراقی ،باعث رونق بازار و احیاء کس 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد اروند گفت :الیروبی اروندرود و
برداشتن ویزا دو موضوع مهم مطرح شده در
سفر اخیر ریاست جمهوری به کشور عراق بود
که برای منطقه ما بسیار حائز اهمیت است.
در جلسهای که مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد اروند با سرکنسول ایران در بصره و با
حضور کلیه معاونین این سازمان و مدیران
دستگاههای اجرایی مربوطه داشت؛ ضمن
اشاره به سفر اخیر دکتر روحانی به کشور عراق
با هدف گسترش روابط دوجانبه از دو موضوع
الیروبی اروندرود و حضور اتباع این کشور
بدون روادید در منطقه ،به عنوان موضوعات
مهم مورد بحث نام برد.
اسماعیل زمانی الیروبی اروندرود را موضوعی
ملی خواند و آن را آرزوی دیرینه مردم
منطقه دانست و افزود :محور اصلی قرداد
چالشبرانگیز سال ،۱۹۷۵الیروبی اروند بود
که مناقشات بر سر آن نیز یکی از عوامل
شکلگیری جنگ ۸ساله میان دو کشور شد.

وی با تاکید بر ارزشمند بودن این اتفاق،
خاطرنشان کرد :بعد از مذاکرات بسیار با
دولتهای مختلف کشور عراق ،دولت فعلی
با موضوع الیروبی موافقت کرده ،که این
اتفاق قطعا باعث رونق دوباره بنادر آبادان و
خرمشهر و چه بسا ایجاد بنادر جدید شده و
شکل اقتصادی منطقه را تغییر خواهد داد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین

از تمامی دستگاههای اجرایی خواست تا
مسائل اجتماعی ،امنیتی ،سیاسی و اقتصادی
را برای یک تحول بنیادی جدید آماده کرده
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

منطقه ارزیابی کرد که باعث خواهد شد تردد
افراد به نحو چشمگیری بین دو کشور افزایش
یابد و در همین راستا گفت :اثر ورود اتباع
کشور عراق بیش از هر کجا در منطقه آزاد
اروند مشهود خواهد بود و باعث رونق بازار و
احیاء کسب و کار خواهد شد.
زمانی آمادگی الزم برای شرایط جدید را از
اولویتهای همه نهادهای منطقه دانست
و بیان داشت :باید شرایط ویژهای برای
چالشهای جدیدی که پیشرو داریم را در
نظر بگیریم و فرمانداران منطقه با توجه به
این شرایط ،خودشان را تجهیز کرده و همه
دست در دست هم در حد توان کمبودها را
مرتفع کنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد اروند بهرهمندی از تجربیات سال
گذشته و باال بردن زیرساختها در تمامی
حوزهها و ایجاد نظم و انظباط در رابطه با ورود
گردشگران کشور همسایه را مهمترین عامل
در جلوگیری از آسیبهای احتمالی دانست.

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

سرمایهگذاری شرکت صنایع شیر ایران «پگاه» در منطقه آزاد اروند

منطقه آزاد اروند میزبان مدیرعامل شرکت
صنایع شیر ایران «پگاه» و هیات ارشد همراه،
جهت همکاری و سرمایهگذاری این واحد
عظیم کشت و صنعت شد.
جلسه بررسی ظرفیتها و زیرساختهای
منطقه جهت سرمایهگذاری با حضور اسماعیل
زمانی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ،معاون
سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارها ،مدیر
بهداشت ،درمان و محیط زیست سازمان
منطقه آزاد اروند با مدیرعامل و هیات همراه
شرکت صنایع شیر ایران برگزار گردید.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند سفر
این هیات بلندپایه که همگی از مدیران
ارشد این مجموعه بزرگ لبنی ،تولیدی
و کشت و صنعتی کشور بودند را ،بسیار
مهم و تاثیرگذار دانست و خاطرنشان کرد:
این مجموعه بزرگ و قدیمی توانست در
سال گذشته مبلغی بالغبر ۱۰۰میلیون دالر

صادرات و بیش از ۴هزار میلیارد تومان نیز
فروش داخلی داشته باشد که این موضوع
بسیار حائز اهمیت است.
سیدعلی موسوی با اشاره به اینکه هدف
مدیران ارشد این بنگاه بزرگ اقتصادی دیدار
از زیرساختهای منطقه آزاد اروند جهت
سرمایه گذاری بود ،توضیح داد :مجموعه
پگاه از پتانسیلهای موجود در منطقه نظیر

سایت صنعتی ،شلمچه ،آزمایشگاه غذا و دارو
و کشتارگاه صنعتی بازدید کرده و از نزدیک با
زیرساختهای مهم تجاری و صنعتی موجود
آشنا شدند.
معاون سرمایهگذاری و توسعه کسب و
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند ماحصل این
بازدیدها و جلسات پیرو آن را مثبت ارزیابی
کرد و افزود :با توجه به ظرفیتهای موجود،

شرکت پگاه تصمیم گرفت که در سه بخش
صنعت ،تجارت و خدمات در آیندهای نزدیک
در منطقه سرمایهگذاری 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 نهادههای دامی از همین طریق و
در نهایت در بخش صنعت تولید بدون کارخانه
و بخشی از تولید شیر و مشتقات حاصل از آن،
سرمایهگذاریهای این مجموعه را دربرخواهد
گرفت.
بنا به گفته معاون سرمایهگذاری و توسعه
کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند،
قرار بر این است تا این مذاکرات به مرحله
نهایی رسیده و به زودی شاهد حضور شرکت
صنایع شیر ایران «پگاه» جهت سرمایهگذاری
در منطقه آزاد اروند باشیم.
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تاکید کرد:

افزایش مزیتهای کریدور چین-قزاقستان-ایران
با اتصال راهآهن به بندر کاسپین
با حضور دکتر نوبخت معاون رئیسجمهور 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
دستگاههای اجرایی استان ،مدیران وزارت راه و
شرکتهای مشاور و پیمانکار مرتبط با راهآهن
رشت به بندرانزلی و بندرکاسپین ،نشست
هماهنگی برای تسریع در روند اتصال این
راهآهن برگزار شد.
در این نشست ،دکتر رضا مسرور با تشریح
اقدامات سازمان در روند اجرای این پروژه
ملی و اتصال ریل به بندر کاسپین و فعالسازی
کریدورهای عبوری از منطقه اظهار داشت:
یکی از موضوعات حائز اهمیت ،اتصال هرچه
سریعتر ریل به بنادر کاسپین و بندر انزلی بوده
و با توجه به پیشبینیهای انجام شده ،طول
مسیر راهآهن 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
راهآهن و سرعت بخشیدن در روند اجرای
پروژه ،آزادسازی شده است.
وی در ادامه با تبیین اهمیت اتصال راهآهن در
افزایش مراودات تجاری و کسب درآمد ارزی
برای کشور خاطرنشان کرد :با تکمیل این پروژه

دریای خزر به خلیج فارس متصل میشود 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
تفاهمنامه منعقده ،هزینههای الزم برای اجرای
تعهدات سازمان پرداخت خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه
با اشاره به برگزاری نشستهای مختلف با
کشورهای چین و قزاقستان به منظور افزایش
مراودات تجاری از طریق کریدور ترکیبی

چین-قزاقستان-ایران (بندرکاسپین) گفت:
این کریدور تجاری به لحاظ کاهش هزینه
و زمان ،برای تجار مزیت نسبی دارد و کشور
قزاقستان نیز بسیار عالقهمند به انجام مراودات
از این کریدور است ،اما سایر کشورهای حاشیه
خزر مزیتهای رقابتی را نیز ایجاد کردهاند
که اتصال ریل به بندرکاسپین مزیتهای
این کریدور را افزایش داده و آمادگی داریم
به منظور افزایش فعالیتهای تجاری از این
مسیر ،مزیتهای رقابتی را نیز ایجاد کنیم.

رضا مسرور با تقدیر از حمایتهای مقامات
ارشد کشور و دکتر نوبخت از توسعه و تکمیل
طرحهای زیرساختی در این منطقه افزود :دولت
توجه بسیار زیادی به این منطقه و فعالیتهای
تجاری با کشورهای حاشیه خزر داشته است
و قطعا بندر کاسپین با حمایتهای دولت ،به
جایگاه اصلی خود رسیده و سازمان منطقه آزاد
انزلی نیز توسعه زیرساختها را در دستورکار
خود قرار داده و اولویت اصلی این سازمان در
گام نخست اتصال راهآهن به بندر کاسپین و در
گام بعدی ایجاد اسکله رو-رو است که با انجام
قراردادهای قانونی ،قرارگاه خاتماالنبیاء از ماه
آینده ساخت این اسکله را با پسکرانه وسیع و
اعتبار حدود ۷۰میلیارد تومان آغاز میکند؛ 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.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه
به نقش بخش خصوصی در اجرای پروژههای
زیرساختی در این منطقه اشاره و افزود :در حال
حاضر بالغبر ۹۰درصد پروژههای زیرساختی
در این منطقه خصوصا در بخش بندری با
سرمایهگذاری 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.

دکتر نوبخت معاون رئیسجمهور خبر داد:

در سال آینده راهآهن سراسری به بندر کاسپین متصل خواهد شد

دکتر نوبخت معاون رئیسجمهور و رئیس
سازمان برنامه و بودجه در جلسه هماهنگی
اتصال خط آهن به بنادر منطقه آزاد انزلی ،با
تاکید بر اتصال راهآهن رشت به بنادر کاسپین
و انزلی تا قبل از پایان سال آینده بیان کرد :با
توجه به اهمیت این پروژه ،از کلیه ظرفیتها،
جهت تسریع و تکمیل این پروژه ملی و
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
میکند 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
به نقش مهم منطقه آزاد انزلی در توسعه
مبادالت با کشورهای حاشیه خزر اشاره و
خاطرنشان کرد :با توجه به زیرساختهای
ایجاد شده و موقعیت استراتژیک این

منطقه و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای
تجاری بینالمللی ،با اتصال ریل به بنادر
منطقه به عنوان یک پروژه زیرساختی
منحصربهفرد ،میتوانیم عالوه بر توسعه
مراودات تجاری ،کاالهایمان را به چین و
حتی کشورهای اروپایی صادر کنیم که این

فعالیتها موجب افزایش درآمد ارزی برای
کشور خواهد شد.
معاون رئیسجمهور در ادامه به انجام مراحل
تملک زمین در مسیر راهآهن رشت به انزلی
در کوتاهترین زمان ممکن توسط دستگاههای
مجری و پیمانکاران اشاره و بیان داشت :تا

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

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

حمایت از شرکتهای دانشبنیان به منظور توسعه صادرات این حوزه
به کشورهای حاشیه خزر و منطقه

دکتر رضا مسرور رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از
نمایندگی هلدینگ آوای هوشمند هزاردستان
که نرمافزارهای «کافه بازار»« ،دیوار»،
«رسید» و نرمافزار نقشه تلفن همراه «بلد» از
معروفترین محصوالت این مجموعه میباشد،
بازدید به عمل آورده و در جریان مسیر
فعالیتهای این شرکت فناور و دانشمحور
در این منطقه قرار گرفت.
در این بازدید ،مدیران هلدینگ آوای
هوشمند هزاردستان به ارائه گزارشی از
فرآیندهای کاری توسعه نرم افزار «بلد»
که مسیر توسعه نگارش آن در منطقه

آزاد انزلی از سوی آن مجموعه در حال
انجام است ،پرداختند و دکتر رضا مسرور
با استقبال از اقدامات مجموعه مزبور اظهار
داشت :حمایت از شرکتهای فناور ،نوآور
و دانشبنیان به منظور توسعه صادرات در
این حوزه به کشورهای منطقه ،از مهمترین
استراتژیهای راهبردی این سازمان میباشد
که ظرف سالهای اخیر با جدیت پیگیری
و در همین مسیر تفاهمنامه همکاری با
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور نیز
منعقد شده است.
وی با تصریح بر لزوم حضور نرمافزارهای
ایرانی در بازارهای منطقهای در راستای

افزایش درآمدهای ارزی کشور ،با تکیه بر
ظرفیتهای ایجاد شده از سوی سازمان
متبوع خود برای شرکتهای دانشبنیان،
خواستار استمرار جذب نیروهای
متخصص بومی منطقه و استان گیالن در
مسیر توسعه فعالیتهای هلدینگ آوای
هوشمند هزاردستان در منطقه آزاد انزلی
شد.
گفتنی است ،هلدینگ آوای هوشمند
هزاردستان از سال گذشته با همکاری
سازمان منطقه آزاد انزلی از طریق ارائه
زیرساختهای الزم جهت فعالیت ،در مرکز
شکوفایی شرکتهای نوآور و دانشبنیان
منطقه با میزان اشتغالزایی مستقیم برای
۳۰نفر مشغول به فعالیت شده و براساس
توافقات صورت گرفته با توسعه فعالیتهای

هلدینگ طراح نرمافزارهای هوش
این
ِ
مصنوعی اینترنتی و تلفنهای همراه ،میزان
اشتغال این مجموعه تا پایان سال جاری به
حدود ۱۵۰نفر افزایش خواهد یافت و این
مسیر تا دو سال آتی به حدود ۵۰۰نفر خواهد
رسید.
بنا بر این گزارش ،هماکنون حدود ۸۰شرکت
فناور ،خالق و دانشمحور در این منطقه
مشغول به فعالیت میباشند و این سازمان
در راستای حمایت از شرکتهای دانشبنیان،
مرکز شکوفایی شرکتهای نوآور و
دانشبنیان منطقه آزاد انزلی و شورای حمایت
از ایدههای نو را ایجاد کرده و عملیات احداث
مرکز فناوری انرژی منطقه با حضور معاون
علمی و فناوری رئیسجمهور نیز آغاز شده
است.

اخبار منطقه آزاد انزلی

ارسال محموله کاالهای
ضروری برای
کمک به سیلزدگان
از منطقه آزاد انزلی

یک محموله کامل از مواد غذایی و تجهیزات
مورد نیاز سیلزدگان 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 ۲۰۰ ،بسته آب معدنی ۷۰ ،دست پوشاک و
کاپشن۵۰ ،کارتن لوازم بهداشتی و ۱۵عدد لوازم
گرمایشی به ارزش ۷۵۰میلیون ریال بوده که
با همکاری هالل احمر به مناطق آسیبدیده
ارسال گردید.
گفتنی است ،پس از وقوع سیل در استانهای
گلستان ،لرستان و خوزستان ،مرکز جمعآوری
کمکهای مردمی در این سازمان دایر و به
همت تولیدکنندگان ،فعاالن اقتصادی ،خیرین،
گردشگران و ساکنان محدوده ،اقالم موردنظر
تهیه و روند کمکرسانی به هموطنان آسیبدیده
همچنان از سوی این سازمان ادامه دارد.
الزم به ذکر است ،مناطق سیلزده همچنان
نیازمند همیاری و همدلی آحاد مردم نوعدوست
بوده و عالقهمندان میتوانند کمکهای خود را
از طریق مرکز جمعآوری کمکهای مردمی
منطقه آزاد انزلی و پایگاههای هالل احمر جهت
یاری به هموطنانخود اهدا کنند.
در دیدار دکتر مسرور و مدیران قرارگاه
خاتماالنبیاء مطرح شد:

استفاده از ظرفیتهای
قرارگاه خاتماالنبیاء در
طرحهای توسعهای و
زیرساختی منطقه آزاد انزلی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد انزلی در دیدار جمعی از مدیران
قرارگاه خاتماالنبیاء با اعالم رضایت از
عملکرد این قرارگاه در اجرای پروژههای
عمرانی و زیرساختی این منطقه آزاد ،از
ادامه همکاری با این مجموعه در طرحهای
عمرانی و زیرساختی منطقه خبر داد.
دکتر رضا مسرور در ادامه درخصوص
تصمیمات آمریکا و تحریم سپاه خاطرنشان
کرد :این تصمیم بیانگر عدم شناخت صحیح
دولتمردان آمریکا از جامعه ایران بوده و این
موضوع بر محبوبیت سپاه خواهد افزود و
اقدام اخیر آمریکا نیز شکست خواهد خورد،
چراکه خدمات فراوانی تاکنون از سوی سپاه
برای کشور انجام پذیرفته است.
گفتنی است ،در این دیدار مدیران قرارگاه
خاتماالنبیاء با اعالم اینکه منطقه آزاد انزلی
در سالهای اخیر تحوالت چشمگیری در
حوزههای مختلف داشته است ،خواستار
توسعه فعالیتهای مشترک در زمینه
تکمیل زیرساختهای بندری و عمرانی به
منظور پیشبرد اهداف کشور و تبیین نقش
بینالمللی و استمرار روند توسعه در این
منطقه شدند.

گزارش
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گردشگری یکی از اهرمهای توسعه اقتصادی در مناطق آزاد کشور
محسوب میشود ،اهرمی که به تنهایی قالبت بدل شدن به یک صنعت
پرسود را دارا میباشد و ظرفیتها ،مزیتهای طبیعی و تاریخی موجود
در این مناطق میتواند نقش بسیار پررنگی را در توسعه گردشگری در
مناطق آزاد ایفا کند.
تاثیر فناوری ،جهان امروز را به جهان هوشمند یا دیجیتال تغییر داده است.
جهان دیجیتال تجارب انسانی را شکل داده و به آنها کمک میکند تا
نحوه زندگی و پیوند به یکدیگر را به شیوهای متفاوت بیاموزند .همه چیز
در جهان دیجیتال ،سادهتر و پیشرفتهتر شده و مشاغل بسیاری به این
نتیجه رسیدهاند که نمیتوانند چشمان خود را به روی این موهبت ببندند.
در حالی که ارائهدهندگان خدمات سفر و تورگردانان گردشگری در گذشته
برای فروش محصول و خدمات خود به تبلیغات مجالت و تلویزیونها نیاز
داشتند ،با ورود رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی شاهد تغییر در
راهبردهای بازاریابی و نحوه تبلیغ در این شرکتها هستیم.
جهان دیجیتال ،دنیایی را به وجود آورده که گردشگران بتوانند در ساعتی
کوتاه از برج ایفل ،میدان سرخ مسکو و دیوار چین بازدید کنند ،بدون
اینکه حتی از روی مبل خانه خود بلند شوند .بیشک با وجود گسترش
گردشگری دیجیتال در دنیا و نقش بسیار بزرگی که این صنعت در
اقتصاد کالن جهان ایفا میکند ،میتوان از این ظرفیت در جهت معرفی
جاذبههای گردشگری در مناطق آزاد بیشترین بهره را برد.
زیرساختها و قابلیتهای فضای مجازی یکی از عوامل مهم در توسعه
اقتصادی گردشگری است ،به طوری که گسترش کمی و کیفی دسترسی
به فناوری اطالعات به عنوان یکی از توانمندسازها برای بهبود فضای
کسب و کار در حوزه مهماننوازی مطرح است .انجام فعالیتهای
گردشگری در فضای مجازی میتواند آثار مثبت فراوانی چه در سطح خرد
و چه در سطح کالن داشته باشد ،که از آن جمله میتوان به صرفهجویی
در وقت و هزینه در انجام اموری چون نقل و انتقال فیزیکی و ارزی،
ارتباطات وسیع و تعامل نهادها و فعالین گردشگری ،ارائه موثرتر و بهینه
اطالعات به گردشگران اشاره کرد.
سازمانهای مناطق آزاد ایران با استفاده از ابزارهای نوین میتواند 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 نقشآفرینان صنعت گردشگری است
و مشاغل و عرضهکنندگان این صنعت نیز باید با بهروزرسانی تجهیزات،
از زیرساختهای فعلی و آینده ،به بهترین نحو ممکن بهرهبرداری کنند.
در این گزارش با توجه به رشد چشمگیر گردشگری دیجیتال و استقبال
گردشگران از این فرآیند نوین در صنعت گردشگری ،پای صحبت معاونین،
فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمانهای مناطق آزاد و کارشناسان
این صنعت نشستیم تا درخصوص راهکارها ،اقدامات و برنامهها 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
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به این
سوال که چه برنامههایی برای توسعه
گردشگری در بستر دیجیتال (گردشگری
مدرن) هم در حوزه جذب و هم بازاریابی
مدنظر دارید ،گفت :کارکرد استراتژیک و
عملیاتی فناوری اطالعات و بستر دیجیتال
در صنعت گردشگری تصمیمات ارزندهای
در راستای تغییرات در برنامههای توسعه
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و بخش
خصوصی فعال در صنعت گردشگری ایجاد
نموده و از بعد تقاضا ،تغییرات چشمگیری در نیازهای گردشگران ایجاد
شده و فرآیند تجربه شیرین سفر به جزیره زیبای قشم را تسهیل نموده
است .برنامههایی 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 بهرهوری مطلوب شرکتها و فعاالن
گردشگری ،کمک در مدیریت بهتر سایتهای گردشگری و همچنین
بازاریابی و مساعدت در ارتقای سطح فروش در نظر گرفته شده است.
عبدالجواد کمالی درباره برخی از برنامههای مورد اشاره ،اظهار داشت:
استفاده از تکنولوژی واقعیت افزوده ARدر برنامههای و اقالم مورد
استفاده حوزه بازاریابی در راستای معرفی پتانسیلهای 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 جاذبههای
تاریخی ،طبیعی و فرهنگی برای افزایش سطح جذابیت و تداعی نمودن
پیشینه تاریخی و فرهنگی منابع موجود همانند نمایشهای نور و صدا در
نبرد امام قلیخان در قلعه پرتغالیها
طراحی برنامههای کاربردی و ایجاد سامانههای یکپارچه الکترونیکی
جهت کمک در مدیریت بهتر سایتهای گردشگری و افزایش سطح
اعتماد و تسهیل در دسترسی گردشگران
مساعدت در ایدهپردازی و ارائه بستههای سرمایهگذاری با هدف ایجاد
جذابیت مدرن در بستر دیجیتال در راستای پاسخ به خواستههای متنوع
گردشگران و ایجاد محیط مناسب تفریحی و سرگرمی در یک بستر مدرن
همانند پارکهای موضوعی و فضاهای سرگرمی
و همچنین بهرهمندی از رسانههای دارای نفوذ مناسب در بازارهای
هدف گردشگری داخلی و خارجی و نمایش و تبلیغ فرصتهای ویژه برای
گردشگران با بهرهبرداری از جاذبههای منحصربهفرد.
وی درخصوص برنامههای موجود برای توسعه گردشگری دیجیتال در
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
جمعآوری نماییم؛ مهمترین دادههایی که باید جمعآوری میکردیم،
اطالعات مربوط به ورود گردشگران به جزیره قشم و میزان اقامت و جایی
که اقامت میکنند و در نهایت خروج گردشگران از جزیره است؛ به مرور
زمان سعی کردیم این دادهها را کامل کرده و کمکم رفتار گردشگران
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 دستهبندی 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
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توسعه گردشگری بر بستر فضای مجازی در مناطق آزاد:

تحول دیجیتال،رونقبخشگردشگری مناطقآزاد
مطرح نمودیم تا با همین دستهبندیها بتوانیم گردشگران را عضو باشگاه
گردشگران قشم کنیم و به نوعی بتوانیم یک سیستم ارتباط با گردشگران
ایجاد نماییم و در این سیستم با گردشگران در ارتباط باشیم تا از زمان
تصمیم به سفر به قشم و در هنگامی که در قشم حضور دارند و در
سطح جزیره خدمات میگیرند بتوانیم کمکشان کنیم که خدمات بهتر و
مطلوبتری را دریافت نمایند و در نهایت زمانی که از جزیره خارج شدهاند،
از آنها بازخورد بگیریم و مطابق با همین بازخورد و سیاستهای 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 برنامهریزی داشته باشیم .از اینرو با توجه به
رسیدن به دادههای ورودی گردشگران از استانها مختلف به قشم میتوانیم
بررسی کنیم که از کدام استانها ورودی کمتر و کدام استانها ورودی
بیشتری به جزیره داشتهایم و با این دادهها ،بر روی استانهایی 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 میدهیم و این سیستم با مدل هوش مصنوعی در قشم
صورت میگیرد و این مدل در طرح توسعه سیستم دیده شده است و به
نوعی سیستم با توجه به هوش مصنوعی میتواند 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
میشود ،تاکید بیشتری هم بر توسعه بومگردی و حوزه صنایع دستی در
جزیره دارد و قصد دارد که با تلفیق فنآوریهای نوین با گردشگری و
حوزههای بومگردی ،صنایعدستی ،غذاهای بومی و لباس محلی به رونق
اقتصادی در بستر فنآوریهای جدید کمک کند و سعی میکند ضمن
ترویج سبک زندگی ایرانی ،دادههای واقعی درخصوص ایران واقعی به
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 دربرمیگیرد و سعی در حذف واسطه در بین هنرمندان
بومی جزیره و گردشگران در حوزههای مختلف گردشگری دارد.
کمالی گفت :درخصوص تشویق بیشتر حضور شرکتهای دانشبنیان و
استارتاپها در جزیره ،مشوقهای بسیار زیادی در نظر گرفته شده است،
خصوصا در حوزه گردشگری دیجیتال؛ به عنوان مثال در آینده به دنبال
این موضوع هستیم که بتوانیم شتابدهندهای را در قشم برای حمایت
از شرکتهای استارتاپ ایجاد کنیم و بخشی از این شتابدهنده به حوزه
گردشگری مربوط است و درخواستهایی از برخی از شتابدهندهها که
صرفا در حوزه گردشگری در حال فعالیت هستند ،داشتیم .همچنین صندوق
سرمایهگذاریهای ریسکپذیر را داریم و به دنبال راهاندازی آن در قشم هستیم
و در کنار همه این موارد ،پروژه اکوسیستم شهروند الکترونیک قشم را هم
داریم که این پروژه به ما کمک میکند تا شهروندان و گردشگران را در یک
اکوسیستم کنار هم قرار دهیم و بررسی و مشاهده نماییم؛ در این خصوص
زیرساختهایی را هم در نظر گرفتهایم ازجمله زیرساختهای پرداخت ،حمل
و نقل و بسیاری از زیرساختهایی که میتواند به رشد یک استارتاپ کمک
کند و در این مسیر دو مدل کمک و حمایت انجام میدهیم :اول حمایت فنی
و ک م کردن هزینه و فاصله زمانی و ارائه استارتاپ به گردشگران و بحث دوم،
حمایتهای ملی است که در این حوزه صورت میگیرد .اگر بخواهیم یک
مثال از شتابدهندههایی که در قشم و استان هرمزگان فعالیت کردهاند ،داشته
باشیم ،میتوانیم به پروژه سیسوتک اشاره کنیم که با حمایت وزارت ارتباطات
و نظر جناب آقای رئیسجمهور این پروژه استارت خورده و قرار شده است که
در قشم به صورت پایلوت اجرا گردد و در حوزه تقویت استارتاپها در مسیر
گردشگری و صنایعدستی شروع به کار کند.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص
مشوقهایی که برای شرکتهای سرمایهگذار در حوزه گردشگری خصوصا
استارتاپها در نظر گرفت ه شده است ،اظهار داشت :مطابق با قوانین مناطق
آزاد میتوان از معافیت مالیاتی 20ساله ،آزادی مشارکت سرمایهگذاری
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 مشوقهای قانونی سرمایهگذاری در این مناطق نام برد .با این وجود،
در راستای برنامه توسعه گردشگری منطقه در سال جاری و با هدف تسهیل
در فرآیندها و تشریفات اداری ،معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد قشم اقدام به طراحی بستههای ویژه سرمایهگذاری
()VIPنموده است .برابر با نیازسنجی به عمل آمده ،طی مطالعات صورت
گرفته سرمایهگذاری موارد دارای توجیه فنی و اقتصادی تبدیل به بستههای
ویژه سرمایهگذاری گردیده که بدون نیاز به تشریفات اداری و اتالف زمان،
سرمایهگذاران پس از تایید از سوی کمیسیون مربوطه ،پروژه مدنظر خود را
شروع مینمایند .همچنین از خصوصیات دیگر بستههای ویژه سرمایهگذاری،
لحاظ نمودن سیاستهای تشویقی خاص متناسب با زمان محاسبه شده
برای اتمام پروژه و سرعت عمل در پیشبرد آن میباشد .همچنین با توجه
به نگرش گردشگری مدرن و طرح ایدههای خالقانه و کارآفرین از سوی
استارتاپها ،معاونت اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری سازمان منطقه آزاد
قشم اقدام به شناسایی سرمایهگذاران و ایدهپردازان با هدف جلب مشارکت
و معرفی سرمایهگذار مناسب جهت شکوفایی ایدههای نوآورانه و حمایت از
استارتاپها نموده است.
فاتحی ،معاون اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد انزلی:
ضرورت به کارگیری فناوری ،جهت دستیابی بهگردشگری پایدار
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد انزلی گفت :در جهان
امروز که هر گردشگر از امکاناتی برخوردار
است تا همزمان با بازدید از مقصدهای
مختلف گردشگری ،محتوای صوتی و
تصویری تولید کرده و در کوتاهترین زمان
ممکن ،پیام خود را به دورترین نقاط ارسال
کند ،اهمیت فناوری و تحوالت دیجیتالی
بیش از هر زمان دیگری محسوس است.
همچنین شاهدیم که کسب وکارهای نوین
گردشگری به مدد تحوالت دیجیتالی و
فناوریهای اطالعاتی به عرصههای پویایی تبدیل شدهاند که با استفاده

از فرصتهای ناشی از توسعه و ترویج فناوری در جوامع بشری به سرعت
در حال عبور از کسب و کارهای سنتی بوده و فاصله میان انتظارات
گردشگران دیجیتال و ارزش واقعی تحویلی به آنها به کمترین حد ممکن
رسیده است.
مجید فاتحی ادامه داد :تحوالت دیجیتالی عصر فناوری اطالعات،
عالوه بر نقش موثر در دانشمحور شدن گردشگری ،به سفر مسئوالنه و
خلق تجربه متمایز از سفر منجر شده و بر ضرورت به کارگیری فناوری
جامعنگر و آیندهگرا در حوزههای مختلفگردشگری پایدار افزوده است.
وی افزود :روز جهانی گردشگری که شعار سال( )2018آن «گردشگری
و تحول دیجیتال» بود ،در حالی سپری شد که ب ه نظر میرسد نگاه
بهروز و تحولخواهانه مبتنی بر دیجیتال در صنعت گردشگری کشور
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 میتواند در آن نقش یک ناجی را ایفا کند ،فرصتهایی برای
ایجاد این تحوالت دیجیتالی فراهم است که برای بهرهگیری از آنها برای
ثمربخش کردن فعالیتهای موجود ضرورت دارد؛ از «دیجیتالسازی ساز
و کارهای بازاریابی و تبلیغات» و «حمایت از استارتاپها» که معموال در
زمینه دیجیتال دست به نوآوری میزنند گرفته ،تا بهرهگیری از ارزهای
رمزنگاری شده همچون بیتکوین برای انجام مبادالت مالی در توریسم
کشور به عنوان اقدامی بهروز و پیشرو که اثر تحریمها در حوزه مالی را به
حداقل میرساند ،حمایت کرد.
فاتحی اظهار داشت :توریسم الکترونیک یا E-tourismبخشی از
تجارت الکترونیک است که در برگیرنده استفاده از فناوریهای روبه
توسعه سریع؛ مانند ارتباطات ،صنایع اطالعاتی و همچنین برنامهریزیهای
راهبردی مهماننوازی ،مدیریت و بازاریابی است .فعالیتهای ویژه
توریسم الکترونیک باید به متصدیان گردشگری ،آژانسهای گردشگری
و دیگر ساختارهایی که مستقیما با استفاده از وب سایتهای تخصصی،
به گردشگری مجازی عالقهمندند ،تکیه نماید .این پدیده (توریسم
الکترونیک) ،هم مصرفکنندگان و هم تولیدکنندگان کاالها و خدمات
گردشگری را در چرخه خود وارد مینماید.
وی تاکید کرد :مزایای گردشگری الکترونیک که بسیار دارای اهمیت بوده
و ما ناچار به استفاده از آن خواهیم بود ،عبارتند از:
 -1تبادل اطالعات در کمترین زمان ممکن بین عالقهمندان به گردشگری
 -2انتشار اطالعات چندرسانهای به صورت صوتی و تصویری و ویدئویی
از مناطق مختلف گردشگری
 -3ظرفیتسازی برای به اشتراک گذاشتن اطالعات مجازی گردشگران
با توریستهای آماتور
 -4معرفی فرصتهای اقامتی
 -5معرفی ظرفیتهای حمل و نقل و...
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی ادامه داد:
هرچند گردشگری الکترونیک به اندازه مسافرتهای واقعی ،لذتبخش و
خاطرهانگیز نیست ،اما از آنجا که به همه مردم و بدون در نظر گرفتن
وضعیت اقتصادی و فرهنگی آنها این امکان را میدهد تا از مناطق دیدنی
دنیا بازدید کنند ،صنعتی قابل توجه ،محسوب میشود .با این حال ،در
کشور ما به دالیلی ازجمله نبود زیرساختهای اولیه و پرهزینه بودن
ایجاد آنها ،رشد ناچیز فناوری اطالعات و عدم استفاده همه افراد از
اینترنت و کمبود سایتهای گردشگری ،این صنعت با اقبال عمومی قابل
توجهی همراه نشده است؛ اما مزایای بالقوه این فناوری ،به ویژه در امر
اشتغالزایی 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:
 -1ایجاد پورتال گردشگری با معرفی کلیه امکانات ،زیرساختها،
تاسیسات اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی و ...گردشگری (معرفی همراه با ارائه
آدرس و تلفن) با امکان بازدید مجازی از تاسیسات و ...توسط سازمان
 -2الکترونیکی نمودن بسیاری از اقدامات و پیگیریهای اداری تاسیسات
گردشگری در قالب اتوماسیون اداری
 -3طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی و تحت وب نظارت و بازدید
تاسیسات گردشگری برای کارشناسان گردشگری سازمان
 -4تهیه و تولید فیلم و تیزرهای معرفی جاذبههای گردشگری محدوه
منطقه آزاد و پخش در رسانهها و شبکههای مختلف تلویزیون و...
ضرورت تحول در بازاریابی دیجیتالی
فاتحی اظهار داشت :یکی از حوزههایی که تحوالت دیجیتالی آن را دچار
دگرگونیهای گسترده کرده است ،بازاریابی است .صنعت گردشگری
یک کشور برای توسعه ،نیاز به بازاریابی هدفمند و گسترده دارد تا از
این رهگذر ،امکان جذب گردشگر از دیگر کشورهای جهان فراهم شود.
از آنجا که این صنعت ماهیتی فرامرزی دارد ،بازاریابی دیجیتال در آن
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .براساس آمارهای موجود و در
سال ۲۰۱۵میالدی ،سهم هزینههای بازاریابی دیجیتال از کل بازاریابی
جهان در حدود ۳۵درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۱۷به نزدیک
۴۵درصد رسید؛ ارقامی که نشان میدهد بازاریابی دیجیتال بهسرعت در
حال تسخیر بازاریابی به شیوه سنتی است.
وی افزود :با توجه به دیدگاه اغلب کارشناسان و فعاالن این حوزه ،دانش
محدود و ناکافی ،ردپای حضور تفکر سنتی در حوزه مدرن بازاریابی
دیجیتال و عدم شکلگیری چرخه تبادلنظر با مشتری و گرفتن بازخورد،
ازجمله مواردی هستند که به عنوان ضعفهای عمده بنگاههای فعال در
صنعت گردشگری کشور جهت بهرهگیری از فرصت بازاریابی دیجیتال
مطرح میباشد.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح
کرد :این روزها و در پی خروج آمریکا از توافق هستهای ،موجی از اخبار
منفی در مورد ایران در رسانههای پرنفوذ غربی شکل گرفته و به این
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 همینرو بهرهگیری از الگوهای موفق و موثر
بازاریابی دیجیتال باید در دستورکار بنگاههای فعال گردشگری و همچنین
مدیریت سازمانها قرار بگیرد.
وی تاکید کرد :همچنین توسعه فرهنگی در استفاده صحیح از فناوری
اطالعات ،آشناسازی مردم با ساختار ،عملکرد و مزایای فناوری اطالعات،
ایجاد زیرساختها و بسترهای مناسب شبکهای و مخابراتی ،ایجاد
زمینههای مناسب جهت گسترش بانکداری الکترونیک ،ایجاد انگیزه و
تمایل در مدیران ،کارکنان تاسیسات گردشگری و آموزش دادن آنها

برای استفاده موثر از فناوری اطالعات نیز در سرلوحه برنامههای کالن
سازمانها میباشد.
لزوم حمایت از استارتآپها
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 میبخشیدند .البته در این میان نباید از
وجود اطالعات نادرست و شایعات در سطح بینالمللی چشمپوشی کرد.
در چنین شرایطی نقش استارتاپها در صنعت گردشگری ،بسیار حائز
اهمیت است.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح
کرد :ورود ساالنه بیش از ۵میلیون گردشگر به ایران نشان از این دارد
که صنعت توریسم از ظرفیتهای گستردهای برای راهاندازی کسبو کار
برخوردار است؛ کسب و کارهایی که میتوانند به شکل استارتاپ راهاندازی
شده و دروازههای جدیدی از کسبو کارها را به روی اکوسیست م استارتاپی
ایران باز کنند.
وی گفت :آمارها نشان میدهند طی سالهای 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
درآمد و اشتغال را نصیب کشور میکند ،چراکه همه چیز ازجمله آثار و
اماکن باستانی و تاریخی و طبیعی برای این کار در اغلب نقاط کشور وجود
دارد .در صنعت گردشگری به ازای ورود هر گردشگر به کشور دستکم
۵شغل ایجاد میشود و میزان اشتغال بخش گردشگری نیز سریع تر از
سایر بخشها 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
فاتحی افزود :گردشگری یک پدیده فراگیر است که به طور مستقیم
و غیرمستقیم در کارآفرینی و اشتغال نقش دارد ،در حالی که در سایر
حوزهها این خصوصیت کمتر دیده میشود .گردشگری از نظر اشتغال و
ایجاد بسترهای اشتغال در جایگاه باالیی قرار دارد و شمار افرادی که در
گردشگری میتوانند فعال شوند ،زیاد است.
وی ادامه داد :توسعه کسب و کارهای کوچک خانگی و جمعی ،جذب
سرمایهگذار داخلی و خارجی ،تربیت راهنمایان تور و حمایت از ابداعات،
اختراعات و نوآوریهای متحول کننده در صنعت گردشگری ازجمله
راههای گسترش کارآفرینی در صنعت گردشگری است.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت:
دسترسی راحتتر به اطالعات گردشگری و همین طور امکان خرید
آنالین بلیط چارتر و سیستمی و مقایسه قیمتها و همچنین رزرو اماکن
اقامتی به صورت آنالین از اهرمهای اصلی رشد گردشگری در سالهای
اخیر ایران هستند .البته این فضا هنوز بخشهای بکر زیادی دارد که
ازجمله آنها میتوان به تولید محتوای بینالمللی اشاره کرد .محتوایی که
عالوه بر معرفی ایران ،زمینهساز ایجاد تصویری امن از ایران در بین مردم
کشورهای مختلف جهان است.
وی اظهار کرد :نهادهایی همچون سازمان ملل ،تالشهای گستردهای
برای جلب توجه دولتها به موضوع ایجاد امنیت در فضای سرمایهگذاری
و خصوصا سرمایهگذاری در کسب و کارهای نوپا و استارتاپها انجام
میدهند؛ نکتهای که در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت
روز جهانی گردشگری نیز مورد تاکید قرار گرفت .آنتونیو گوترش در
بخشی از این پیام با تاکید بر لزوم حمایت از کسبو کارهای نوپا که در
صنعت گردشگری و با بهرهگیری از فناوریهای دیجیتالی جدید دست به
نوآوری میزنند ،تصریح کرد« :دولتها میتوانند با معرفی و متصل کردن
سرمایهگذاران به کسب و کارهای نوپای گردشگری به ایجاد نوآوری،
کارآفرینی ،افزایش سطح اشتغال و شکلگیری یک بخش گردشگری
واقعا فراگیر کمک کنند .با پشتیبانی از این فناوریهای دیجیتالی در
گردشگری است که شیوه سفر کردن ما میتواند به گونهای تغییر کند که
اثرات مخرب محیطزیستی توریسم به حداقل برسد و همگان از ارمغان
منافع حاصل از صنعت گردشگری بهرهمند شوند».
فاتحی افزود :به نظر میرسد مسیر توسعه گردشگری بیش از هر زمان
دیگری از امکانات دیجیتالی میگذرد؛ مسیری که قرار گرفتن در خارج از
آن ،این توسعه را تحتالشعاع قرار میدهد.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت :در
همین راستا سازمان منطقه آزاد انزلی بستههای حمایتی ویژهای برای ایجاد
امنیت در فضای سرمایهگذاری و خصوصا سرمایهگذاری در کسبوکارهای
نوپا ،دانشبنیان و استارتاپها انجام داده و میدهد ،ازجمله:
 -1برگزاری نمایشگاه فن بازار در مرکز نمایشگاهها و همایشهای منطقه
با همکاری پارک علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان منطقه؛ نمایشگاه
فن بازار کشورهای اسالمی با محوریت معرفی توانمندیهای منطقه و
کشور و ایجاد فرصتی مناسب به منظور برقراری ارتباط بدون واسطه میان
شرکتها دانشبنیان ،موسسات فناور و صاحبان ایده کشور با سرمایهگذاران
و صاحبان صنعت کشورهای اسالمی جهت تجاریسازی ایدهها
 -2افتتاح مرکز شکوفایی شرکتهای نوآور و دانشبنیان منطقه آزاد انزلی
 -3انعقاد تفاهمنامه همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی و پارک علم و
فناوری دانشگاه تهران
 -4در راستای حمایت از فعالیت شرکتهای دانشبنیان ،انجام مذاکره با
صندوق شکوفایی و نوآوری برای ایجاد دفتر کارگزاری صندوق در منطقه
تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند از مزایا و تسهیالت صندوق بهرهمند
شوند
 -5احداث پایانه صادراتی محصوالت دانشبنیان از سوی کنسرسیوم
دانشمحور کاسپین در منطقه آزاد انزلی
 -6فراهم آوردن شرایط حضور شرکتها در غرفه سازمان در نمایشگاههای
خارجی و پخش برنامههای تلویزیونی با موضوع توانمندیهای این
شرکتها
 -7ارائه تسهیالت و معافیتهایی نظیر معافیتهای صدور مجوز فعالیت
اقتصادی ،ثبت شرکت و ...به همراه فراهم کردن حضور در نمایشگاه
کشوری و خارجی به شرکتهای دانشبنیان و نوآور
 -8اولویت در موضوع واگذاری اراضی صنعتی به واحدهایی که موفق به
طی فرآیند تجاریسازی گردند
 -9استفاده از ظرفیتهای آزمایشگاهی ،کارگاهی ،تجهیزات و مشاوران

تخصصی و کسب و کار به منظور کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه
شرکتهای فناور ،اجرای برنامهها 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 شرکتهای مستقر آن برای
انجام طرحهای پژوهشی و مشاورهای سازمان ،انتخاب ایدههای مناسب
سرمایهگذاری و فراهم کردن زمینههای الزم برای جذب سرمایهگذاران
خارجی.
داداشزاده ،معاون اجتماعی ،فرهنگی و گردشگری
سازمان منطقه آزاد ارس:
برندسازی ارس برای حرکتی دقیق
در جهت جذب گردشگران
یوسف داداشزاده معاون فرهنگی ،اجتماعی
و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در
پاسخ به این سوال که چه برنامههایی
برای توسعه گردشگری در بستر دیجیتال
(گردشگری مدرن) هم در حوزه جذب
و هم بازاریابی مدنظر دارید ،گفت :در
راستای تامین نیازهای گردشگران ورودی
به محدوده منطقه آزاد ارس براساس عالیق
ویژه و نیازهایی که منجر به دسترسی آسان
آنها به مراکز و تاسیسات گردشگری منطقه
میگردد ،اپلیکشن همراه ارس به عنوان
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 فراهمسازی اینترنت در سایتهای تاریخی
و طبیعی از سال گذشته با همکاری اداره ارتباطات و فناوری اطالعات
شهرستان ،اینترنت در اکثر جاذبهها فراهم و تقویت شده است تا
گردشگران بتوانند نیازهای خود را با دسترسی مناسب به اینترنت رفع
نمایند.
داداشزاده ادامه داد :دستگاههای توزیع اطالعات گردشگری منطقه
نیز به صورت بلوتوث در جاذبههای تاریخی منطقه اعم از کاروانسرای
خواجهنظر ،حمام تاریخی جلفا ،کلیسای چوپان و ...مستقر گردید
تا اطالعات گردشگری منطقه به صورت فایلهای رایگان در بین
گردشگران توزیع گردد.
وی اظهار داشت :در راستای جذب گردشگران با رویکرد طبیعتگردی
و زمین گردشگری از سال گذشته وبسایت ژئوپارک ارس به آدرس
 www.arasgeopark.comبه دو زبان فارسی و انگلیسی راهاندازی
شده و عالقهمندان میتوانند اطالعات کامل سفر به سایتهای طبیعی
منطقه را از این سایت استخراج نمایند؛ همچنین عالقمندان میتوانند
آخرین اخبار مربوط به ژئوپارک ارس را در صفحات مجازی مختص به
این پروژه دنبال نمایند.
داداشزاده گفت :اقدامات خیلی خوبی هم در قالب Arastvمهیا شده
است که آخرین رویدادهای حوزه فرهنگی ،هنری ،تفریحی و گردشگری
از طریق این سامانه در فضای مجازی تولید و منتشر میشود و وسیله
بسیار مناسبی برای بازاریابی و هدفمند کردن گردشگران عالقهمند به
حضور در منطقه آزاد ارس میباشد.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس افزود:
تهیه نرمافزار تور مجازی از 15اثر گردشگری منطقه و انتشار آن در
محیط اینترنت به آدرس  WWW.Arasvt.irو راهاندازی تلویزیون
اینترنتی ARASTVبا هدف معرفی بخشهای FUNدر ارس ،تهیه
کلیپهای معرفی جاذبههای گردشگری ارس از طریقARASTV
و انتشار در صفحات مجازی ،تهیه کلیپهای دیرین دیرین با موضوع
گردشگری در ارس و انتشار در شبکههای مجازی ،راهاندازی کانالها
و صفحات ارس با محوریت جذب گردشگر در جوامع مجازی تلگرام،
اینستاگرام و آپارات با عنوان ARASTVو تهیه سمفونی ارس به دو
زبان ترکی و فارسی ازجمله اقدامات شاخص در حوزه معرفی جاذبههای
گردشگری ارس میباشد.
وی اظهار داشت :در جهت توسعه بستر نرمافزاری منطقه ،اپلیکیشن
«ارس »2020با موضوع معرفی ارس به عنوان شهر سالم و ایمن نیز
ازجمله اقدامات مهم این حوزه میباشد.
دادشزاده تاکید کرد :یکی دیگر از اقدامات بسیار کلیدی درخصوص
گردشگری ،انجام مطالعات شناسایی برند ارس میباشد که مسیر دقیق
حرکت منطقه را در حوزههای مختلف تبلیغی و اطالعرسانی و بازاریابی
مشخص خواهد نمود ،که اخیرا شروع شده و به زودی نتایج آن اعالم
خواهد گردید.
وی درخصوص مشوقهایی که برای شرکتهای سرمایهگذار در حوزه
گردشگری خصوصا استارتاپها در نظر گرفت ه شده است ،اظهار داشت:
با توجه به اینکه موتور محرک صنعت گردشگری ،بخش خصوصی و
بخصوص جوانان عالقهمند میباشد؛ حمایت از ایدههای 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 تیمهای مختلف برای اجرا و پیادهسازی این
طرحها در منطقه آزاد ارس موجب شکلگیری تعامل و همکاری مناسب
فی مابین بخشهای مختلف سازمان به خصوص معاونت فرهنگی،
اجتماعی و گردشگری و مرکز رشد سازمان منطقه آزاد ارس گردید؛ بدین
شکل که در صورت تایید ایدههای پیشنهادی ،مجوزهای الزم جهت ثبت
شرکت و استقرار استارتاپها در مرکز رشد ارس به سرعت صادر خواهد
شد تا امکان رشد و پرورش این استارتاپ در منطقه آزاد ارس فراهم گردد.
داداشزاده در پایان گفت :همچنین تخفیفات ویژه برای واگذاری
زمین برای شرکتها و سرمایهگذاران عالقهمند در بخش گردشگری
و صنایعدستی 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 سرمایهگذار برای طرحهای خالق و نوآور
اجرای طرح سرباز فناور نظام وظیفه در مرکز رشد
معافیت مالیاتی به مدت 20سال
حمایت از حضور شرکتها در دورهها و سمینارهای آموزشی در حوزه
تخصصی مربوطه

حمایت از حضور در نمایشگاههای 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
و مدرس حوزه گردشگری گفت :براساس
آمار منتشر شده از سوی سازمان جهانی
گردشگری ،صنعت گردشگری بعد از صنایع
پتروشیمی و نفت در رتبه سوم صادرات
جهانی قرار گرفته است.
وی ادامه داد :از هر 10شغل موجود در
دنیا یک شغل در حوزه خدمات گردشگری
است10 ،درصد از تولید ناخالص داخلی
دنیا از گردشگری است7 ،درصد صادرات
جهانی مربوط به حوزه گردشگری است،
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
در رشد اقتصادی ،ایجاد شغل ،توسعه ،محافظت و نگهداری از محیط
زیست و فرهنگ جوامع و در نهایت نویددهنده صلح و امنیت جهانی
میتوان به اهمیت بازاریابی گردشگری بیش از پیش پی برد.
عاشوری اظهار داشت :براساس آمار به دست آمده ،فناوریهای نوین
بازاریابی (بازاریابی دیجیتال)65 ،درصد از مردم جهت سفر از اینترنت
استفاده میکنند ،بنابراین تکیه بر اینترنت به عنوان ابزاری مهم در صنعت
گردشگری دیگر یک انتخاب نیست و یک ضرورت محسوب میگردد.
همچنین آمار دیگری نشان میدهد که بازاریابی دیجیتال 62درصد
ارزانتر از بازاریابی سنتی است.
این مدرس حوزه گردشگری تاکید کرد :بازارها با ورود به قرن بيست
و يكم ،دچار تغييرات بسيار اساسي شدند .امروزه فناوري اطالعات و
ارتباطات به طور سريع در حال گسترش و اثرگذاري بر تجارت و وسيلهاي
براي رقابت سازمانها است .فناوريها بر سازمانهاي خدماتي اثرگذار
هستند و آنها را به سمت تجارت هدايت ميكنند .براي مثال به طور
فزآينده ،مصرفكنندگان ميتوانند براي كل محصوالت گردشگري اعم
از خريد آنالين بليط ،رزرو هتل ،بستههاي تورهاي مسافرتي خود به طور
مستقيم اقدام نمايند و بدين شكل آنها نيازمند انعطاف ،خصوصي شدن ،در
دسترس بودن و در ارتباط با سازمانهاي گردشگري هستند.
وی افزود :با رشد چشمگير و فراگير شدن تلفنهاي همراه هوشمند ،اينترنت
و شبكههاي اجتماعي در دهه اخير ،بنگاههاي خدماتي مانند گردشگري
نيز براي بازاريابي محصوالتشان ،خود را با اين ابزارهاي روز تطبيق داده و
بازاريابي ديجيتال به يكي از مهمترين رويكردهاي بازاريابي در دنياي امروز
بدل شده است .بازاريابي ديجيتال به خصوص در حوزه خدمات ،اهميتي
دوچندان پيدا ميكند ،چراكه عموم مشتريان بنگاههاي خدماتي ،در واقع
مشترياني هستند كه كيلومترها با مقاصد خود فاصله دارند و بنابراين ،بخش
قابل توجهي از اقداماتي كه براي جذب اين مشتريان صورت ميگيرد به
صورت ارتباط از راه دور و عموما در بستر اينترنت رخ ميدهد.
عاشوری اظهار داشت :پيشرفت سريع فنآوري ،به خلق عصر ديجيتالي
منجر شده است .رشد انفجاري كامپيوترها ،ارتباطات از راه دور ،اطالعات،
حمل و نقل و فنآوريهاي ديگر ،بر روشهاي ارائه ارزش به مشتريان
تاثير عمدهاي گذاشته است .امروزه بيش از هر زمان ديگر با افراد دور و
نزديك در دنيا ارتباط داريم .انفجار فنآوري ،راههاي جالبي براي آگاهي و
پيگيري وضعيت مشتري و ارائه محصوالت و خدمات متناسب با نيازهاي
منحصربهفرد هر كدام از مشتريان فراهم كرده است .عالوه بر اين،
فنآوريهاي جديد ،شركتها را در توزيع موثر و كارآمد محصوالت نيز
ياري ميكند .همچنين امكان ارتباط با گروهها يا فرد فرد مشتريان نيز
فراهم شده است .فنآوري ،موج جديدي از ابزارهاي ارتباطات و تبليغاتي
را نيز در برداشته است ،از تلفن موبايل ،آيپاد ،دستگاههاي ضبط ديجيتال
و تلويزيونهاي كابلي گرفته تا كيوسكهاي اينترنتي در فرودگاهها و
فروشگاههاي برخط.
این کارشناس ارشد گردشگری تاکید کرد :لزوم توجه به بخشبندی بازار
در بازاریابی دیجیتال گردشگری امری اجتنابناپذیر است .بخشبندی
بازار ،فرآيندي است كه براساس آن يك بازار به زيربخشهاي متمايزي
از مخاطبان تقسيمبندي ميشود كه هر گروه داراي نيازها و مشخصات
متفاوتي نسبت به ديگر گروهها ميباشد و لذا بخشبندي بازار در واقع
قلب فعاليتهاي بازاريابي است و استراتژيهاي بازاريابي بدون توجه به
بخشبندي بازار موفق نخواهند بود.
وی ادامه داد :معموال بخشبندي بازار را به منظور شناسایي انواع گونهها،
براساس متغیرهای چهارگانه زير انجام ميدهند:
متغیرهای جغرافیایی (براساس محل استقرار)
متغیرهای جمعیت شناختی (براساس عواملي نظير سن ،جنس ،درآمد،
ميزان تحصيالت ،شغل ،نژاد ،مليت و)...
متغیرهای رفتاری (براساس انگيزه ،منافع مورد نظرگردشگر ،وضعيت
وفاداري و)...
متغیرهای روانشناختی (براساس نوع نگرش ،شخصيت گردشگران،
شيوه زندگي يا طبقه اجتماعي و)...
 این مدرس حوزه گردشگری افزود :عدم اتخاذ برنامهریزی بازاریابی
گردشگری موارد زیر را سبب میگردد:
از دست دادن فرصتها در بازارهاي در حال رشد
از دست دادن سهم بازار به دليل اقدامات رقبا
مواجهه با مشكالت مربوط به تقاضا در فصل كم متقاضي
شناخت محدود نسبت به محصوالت عرضه شده در مقصد موردنظر
فقدان حمايتهاي الزم از تالشهاي جمعي
ضعف در سيستم اطالعات
نزول كيفيت خدمات به پایينتر از حدود قابل قبول
مواجه شدن با مشكل در جذب واسطهها جهت عرضه محصوالت
كاستن از قدرت خالقيت و انگيزه كاركنان
وی گفت :جهت حضور بیشتر و بهتر در کسب و کار گردشگری ایران
موارد زیر پیشنهاد میگردد:
ایجاد وب سایت استاندارد گردشگری مناسب
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جدی گرفتن شبکههای اجتماعی
آشنایی با امکانات شبکههای اجتماعی مانند به اشتراک گذاشتن
استوریها و و فیلمها و...
استفاده از سلبریتیها در شبکه های اجتماعی
تبلیغات و نمایشهای ویدئویی خصوصا تولید فیلمهای کوتاه و عکس
کارشناس ارشد گردشگری و مدرس حوزه گردشگری در پایان تاکید
کرد :بازاريابي ديجيتال نيز دائما بايد خود را با اين ابزارها كه مرتبا
بهروز ميشوند ،تطبيق دهد .ممكن است يك ابزار در يك سال با اقبال
گستردهاي مواجه باشد و سال بعد از آن به كلي فراموش شود؛ بنابراين
شركتها و بنگاههاي خدماتي گردشگری كه بازاريابي ديجيتال براي آنها
از اهميت بااليي برخوردار است ،به صورت متناوب ابزار موجود را رصد
میكنند ،ميزان استقبال از هركدام را ميسنجند و متناسب با بازدهي
هركدام براي بازاريابي از طريق مطلوب سرمايهگذاري ميكنند .به نظر
ميرسد كسب و كارهاي گردشگري حاال اگر ميخواهند از قافله امكانات
تكنولوژيكي بازاريابي جا نمانند ،بايد در جهت تولید محتوای گردشگری و
از روندهاي جديد پيروي كنند.
تقويگودرزي ،دانشجوي كارشناسي ارشد
مديريت كارآفريني:
لزوم توسعه گردشگری و گسترش فناوری اطالعات
در مناطق آزاد
ليال تقويگودرزي دانشجوي كارشناسي
ارشد مديريت كارآفريني گرایش کسب و
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 دهکدهای فرامنطقهاي با
رويكردي جهاني کرده است؛ به طوري
که زندگی در این دهکده ،نیازمند خلق
موقعیتها و فرصتهای جدید میباشد.
وی ادامه داد :برای بهرهبرداری از این
فرصت درآمدزا ،به آگاهی و همراهی با
موج نوین فناوری نياز داریم که هرچه در تحقق آن سهلانگاری کنیم،
فرصتها را به دیگر رقباي منطقهاي خود خواهیم سپرد.
گودرزی افزود :با فرض اینکه فناوری اطالعات یک سیب باشد ،کامپیوتر،
شبکه ،نرمافزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است
که میوه با آن تغذیه میشود؛ حال این خود سیب است که محصول
اصلی است و هدف و نتیجه در آن خالصه ميشود .ازاين رو ،از مهمترین
کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،توسعه صنعت گردشگری
خارجی است ،چراکه از طريق آن میتوان درآمدهای ارزی فراواني به
دست آورد كه افزایش تولید ناخالص داخلی را به منزله شاخص توسعه
به دنبال خواهد داشت .با ورود به بازار رقابتی جهانی ،تجهیز امکانات و
بهرهبرداری از فناوریهای نوین در قالب «گردشگری الکترونیکی» از
الزاماتي است که باعث افزایش منابع درآمدي و ایجاد اشتغال و بهبود
خدمات اجتماعی میشود.
این دانشجوی كارشناسي ارشد مديريت كارآفريني اظهار داشت:
 E-Tourismیا صنعت گردشگری الکترونیکی با به کارگیری
فنآوریهای نوین ارتباطی و اطالعات به منظور توسعه صنعت ،امکان
ارائه اطالعات دقیق و بهروز و همچنین ارائه خدمات جديد به کاربران
و گردشگران را در هر جای دنیا میدهد .این اطالعات و تسهیالت ،به
گردشگر این امکان را میدهد که برای سفر کردن به نقطهای 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
زيادي را عالوهبر بعد سياحتي و فرهنگی برای فعالیتهای اقتصادی و
ایجاد کسب و کارهای جدید ،نقش ویژهای دارا هستند كه عايدات آن
ميتواند از منابع درآمدي جديد مناطق باشد.
گودرزی گفت :با همگامسازی صنعت گردشگري در بستر فناوری
اطالعات ،ميتوان به طور مستقیم به ایجاد الگوهای جدیدی در رفتار
تصمیمگیری مسافران كمك كرد .همچنين رشد نوآوری سبب افزایش
کارایی صنایع خرد و متوسط در ایجاد کسب و کارهای جدید خواهد
شد .ایجاد APبرای خدماترسانی به مسافرین ازجمله تهیه بلیط ،مقایسه
قیمت و مدت زمان سفر از طریق وسایل نقلیه مختلف ازجمله قطار،
هواپیما ،کشتی و ...این امکان را به گردشگران میدهد تا براساس بودجه،
برنامه سفر خود را تنظیم نمایند .اپلیکیشنهای راهنمای گردشگری
عالوهبر کتابچه ،نقشه و مناطق دیدنی میتوانند به صورت آنالین فرد
گردشگر را در آن فضا به صورت مجازی قرار دهد ،به طوری که قبل
از سفر ،گردشگران میتوانند تمام فضاها را قبل از بازدید مورد بررسی
قرار دهند.
وی ادامه داد :فناوری اطالعات این امکان ویژه را در اختیار
سرمایهگذاران و کارآفرینان قرار میدهد که با ایجاد ارتباط میان
ارکانهای مختلف صنعت و بسترسازی محیط جهت ایجاد کسب و
کار در مناطق آزاد به انجام فعالیتهايي ترغیب شوند و بازار فعالیت
خود را به صورت مجازی در اختیار مشتریان خود قرار دهند .هر چه
تبادل اطالعات در این خصوص تسهیل شود ،دامنه آن گسترش خواهد
یافت و امکان بهرهوری اقتصادی را افزایش میدهد و هرچه ارائه
اطالعات در جهان بیشتر میشود ،نیاز به دسترسی و شفافسازی نیز
بیشتر خواهد شد و فناوری اطالعات این بستر را از طريق اینترنت و
گوشیهای همراه آماده میسازد ،به صورتی كه بهرهگیری از آن باعث
توسعه پایدار در صنعت گردشگری خواهد شد .بنابراين ،هرگونه رشد و
توسعه در صنایع گردشگري ،باعث افزایش تولید ناخالص داخلی کشور
و به دنبال آن گسترش صادرات محصوالت مربوط به صنايع دستي
خواهد شد .اين مسئله ترغیب سرمايهگذاران و فعاالن اقتصادي را در
دهکده جهانی و ایجاد کشش به سمت کانونهاي پیشرفت مناطق آزاد
از طریق فناوری اطالعات در مقاطع کالن می شود.
لیال گودرزی تاکید کرد :با گسترش فناوري اطالعات ،كه بسیاری
از جنبههای محاسباتی و فناوری را دربرمیگیرد ،بايد گفت چتر
فناوری اطالعات بسيار بزرگ است و بسیاری از زمینهها را پوشش
میدهد .متخصصان فناوری اطالعات وظایف گوناگونی دارند ،از
نصب برنامههای کاربردی تا طراحی شبکههای پیچیده رایانهای
و پایگاه دادههای اطالعاتی ازجمله زمینههای فعالیت متخصصین
فناوری اطالعات به شمار ميروند .افزایش چشمگیر تنوع تجهیزات
و خدمات مربوط به فناوری اطالعات ،مدیریت خدمات ارائه شده در
این زمينه را با مسائل فراوانی روبهرو كرده است .مدیریت رسیدگی به
مشکالت و درخواستها ،مدیریت تجهیزات و منابع در رابطه با خدمات
پشتیبانی فنی و تخصیص آنها به کاربران ،و همچنین نظارت ،کنترل و
برنامهریزي 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 ،میتوان
به نرمافزارهای مدیریت خدمات فناوری اطالعات اشاره كرد که
میتوانند مدیران ،کارشناسان و تکنسینها را در این باره یاری رسانند.

چابهار
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توگو با محمداکبر چاکرزهی معاون فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار:
گف 

گردشگری ،اهرم توسعه چابهار

کرانههای ساحل بسیار زیبای منطقه و نیز کوههای مریخی
که یکی از جاذبههای مهم منطقه هستند ،برنامهریزی
بیشتری انجام دهیم.

گفت و گو:
حسین مرادی

صنعت گردشگری ،صنعتی است چندکاره و در دهههای
اخیر به عنوان یک منبع برای توسعه پایدار مورد توجه
بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است؛ اثرات
اقتصادی گردشگری در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته
است که ازجمله این اثرات میتوان به کسب درآمد ارزی،
افزایش درآمد ملی جامعه میزبان ،افزایش درآمد دولت،
افزایش سرمایهگذاری ،توزیع مجدد ثروتهای بینالمللی،
افزایش اشتغال نیروی کار ،توسعه صنایعدستی و کاالهای
محلی را نام برد.
براساس تازهترین آمار منتشر شده توسط «انجمن جهانی
سفر و گردشگری» امروزه به ازای هر 10شغل ،یک شغل
به گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن اختصاص دارد.
همچنین در سال 2018میالدی4.5 ،درصد از مجموع
سرمایهگذاریها (حدود 900میلیارد دالر) در صنعت
گردشگری هزینه شده است .گردش مالی زیاد و درگیر
شدن طیف وسیعی از بخشها و صنایع در گردشگری
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
زیرساختهای الزم از طرف دیگر ،هزینه گردشگری باال
بوده و این هزینه باال یکی از دالیل پایین بودن گردشگری
داخلی است .وسعت زیاد کشور و ضعف زیرساختهای
حمل و نقل و به ویژه گران بودن آن از مهمترین موانع
گردشگری در داخل به شمار میرود .گردشگری داخلی
محدود به یک سری از شهرها و مناطق است .به عالوه
سفر به این مکانها 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 زیرساختهای ارتباطی
و حمل و نقل را چنان توسعه پیدا کند که رفتوآمد بین
دورترین نقاط کشور نیز آسان گردد ،به عالوه با ایجاد سایر
زیرساختهای گردشگری مانند رستورانها ،هتلها و غیره
زمینههای 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 زمینههای
الزم برای هدایت گردشگران به خرید و مصرف از جوامع
محلی فراهم سازیم و در این راه عالوهبر زیرساختهای
ضروری ،فرهنگسازیهای الزم نیز صورت گیرد.
در سالهای اخیر ،چابهار به یکی از نقاط هدف برای
گردشگران تبدیل شده است؛ منطقهای بکر با زیباییهای
منحصربهفرد که در کمتر جایی در دنیا میتوان نمونه آن
را یافت .در این میان نقش سازمان منطقه آزاد چابهار به
عنوان یکی از متولیان امر در حوزه گردشگری و ایجاد
زیرساختهای مناسب برای این بخش ،بسیار حائز اهمیت
است .حمایت همهجانبه از هنرمندان بومی ،ورزشکاران و
سرمایهگذاران در این حوزه باعث گردیده است که میل به
ورود به این منطقه آزاد ،از سایر مناطق بیشتر باشد ،به
طوری که سرعت رشد و پیشرفت در منطقه آزاد چابهار به
خوبی ملموس و قابل مشاهده میباشد.
عالوهبر بخش گردشگری ،اهتمام سازمان منطقه آزاد
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 مسئولیتهای اجتماعی شناخته شده
است .از اینرو با محمداکبر چاکرزهی ،معاون فرهنگی،
اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار به
گفتوگو نشستیم تا با اقدامات این سازمان در سال گذشته
و همچنین برنامههای سال آتی بیشتر آشنا شویم که در
ذیل میخوانید.
تدوین سند مسئولیت اجتماعی
سازمان منطقه آزاد چابهار
معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد
چابهار درخصوص فعالیتهای این معاونت در سال گذشته
و اقدامات انجام شده و در دست اقدام بیان داشت :معاونت
فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار
فعالیتهای بسیار خوب و برنامههای متنوعی را در طول
سال گذشته داشته است و یکی از فعالترین معاونتهای
این سازمان محسوب میشود که همه همکاران ما در این
معاونت با هدایت و برنامهریزی مدیرعامل محترم ،برنامهها
را در حال انجام هستند .یکی از اقداماتی که در این معاونت
صورت گرفته ،تدوین سند مسئولیت اجتماعی به عنوان
یک کار بسیار مهم بود که با کمک دانشگاه تهران صورت
پذیرفت که در واقع مسئولیت اجتماعی ما مشخص شود
تا نقشه راهی را در این خصوص در سازمان منطقه آزاد
چابهار داشته باشیم .در این حوزه چندین موضوع مهم
مطرح شده است که شامل آموزش میباشد ،این موضوع
مهم در تمامی سطوح مورد توجه است و نیز کیفیتبخشی
به حوزههای آموزشی و تکمیل و تجهیز مدارس که در
حوزه آموزش ارتباط مستقیمی بین مراکز آموزشی و مبحث
آموزش مطرح میباشد .در حوزه بهداشت و سالمت هم
اقدامات بسیار خوبی انجام شده است ،ازجمله تکمیل و
تجهیز مراکز بهداشتی و بیمارستان چابهار و همچنین
شهرهای همجوار مانند کنارک و نیز اخیرا هم زمینی را

برای ساخت بیمارستان در منطقه آزاد چابهار اهدا نمودهایم.
در حوزه مسئولیت اجتماعی بحث کمک به توانمندسازی
جوامع محلی منطقه بوده است که در سند جامع مسئولیت
اجتماعی توجه ویژهای به این موضوع شده ،در این راستا
دورههای آموزشی در منطقه در حال برگزاری است.
حمایت از ورزشکارن در سطح منطقهای و ملی
محمداکبر چاکرزهی در ادامه افزود :در حوزه ورزش
هم کارهای بسیار خوبی در حال انجام میباشد و چند
رشته خاص ورزشی که مورد حمایت سازمان منطقه آزاد
چابهار است ،مانند فوتبال ساحلی ،کریکت ،موج سواری
و بوکس را میزبانی کردهایم که جزء کارهایی میباشد که
در حوزه حمایت از ورزش درخصوص تجهیز سالنها و
زمینهای این رشتهها و نیز تجهیزات تخصصی آنها انجام
میدهیم .همچنین اعزام تیمها را به مسابقات بینالمللی و
نیز میزبانی رویدادهای مهم ورزشی را در منطقه داریم و
نیز ساخت بزرگترین مجموعه ورزشی استان در قالب یک
دهکده ورزشی است که سالن مجموعه ایجاد گردیده و
همچنین پیمانکار ساخت ورزشگاه کریکت هم به زودی
ساخت مجموعه را آغاز خواهد نمود و این مجموعه ورزشی
میتواند تمامی نیازهای منطقه و استان را رفع نماید و
حتی میتواند ما را برای میزبانی از مسابقات منطقهای و
بینالمللی آماده کند که انشااهلل این پروژه هم تا دو سال
دیگر به اتمام خواهد رسید .اینها بخشی از کارهایی است
که معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری در منطقه با
کمک همکاران این معاونت در دستورکار قرار داده و در
حال انجام میباشد و امیدواریم که با اجرای این دست
برنامهها ،شاهد رفع نیازهای مردم در منطقه در حوزههای
فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری باشیم.
توسعه ظرفیتهای گردشگری چابهار
وی درخصوص معرفی جاذبههای گردشگری چابهار در
سطح کشور و سطح بینالمللی در جهت جذب گردشگران
به منطقه اظهار داشت :چابهار یکی از مقاصد گردشگری
کشور است؛ در سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی
صورت گرفته است و به واسطه ظرفیتهایی که توسط
تورگردانها و جوانان محلی در حوزه فضای مجازی ایجاد
شده ،کارهای بسیار خوبی درخصوص معرفی جاذبههای
گردشگری چابهار صورت گرفته است و این کار ،چابهار را
تا حدودی در سطح داخلی و بینالمللی مطرح کرده است،
اما ما یکسری مشکالتی در چابهار داریم که یک بخش
آن بعد مسافت تا مرکز کشور است و به صورت زمینی
هم با استانهای همجوار فاصله حدود 500کیلومتری
داریم و به همین جهت هزینه سفر به چابهار تا حدودی
برای گردشگران باال میباشد ،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
آزاد چابهار در حال پیگیری این موضوع هستند تا چند
هواپیما به صورت اختصاصی برای این منطقه تخصیص
داده بشود و یا سازمان در خرید هواپیما مشارکت کند،
که این موضوع در حال پیگیری میباشد و تا حدودی
هم انجام شده است .بخش دوم ،زیرساختهای 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 زمانهای
تعطیلی با صدرصد ظرفیت اشتغال مواجه هستند و در داخل
شهر چابهار هم چند هتل وجود دارد که به هیچ عنوان این
میزان فضای اقامتی جوابگوی مسافران نیست؛ در جهت
رفع این موضوع ،منطقه آزاد چهار هتل را در دست ساخت

دارد ،بزرگترین هتل استان در منطقه در حال ساخت است
که در یک دوره دو ساله این پروژه تمام خواهد شد؛ در
حال ترویج بومگردیها در منطقه هستیم تا بتوانیم هزینه
سفر را کاهش دهیم؛ بخش بومگردی به دلیل عالقه و
استقبال زیادی که از طرف گردشگران روبهرو شده است،
جز اهداف ما میباشد و برنامه توسعه بومگردی را در منطقه
آزاد چابهار داریم.
اهمیت آموزش در حوزه گردشگری
معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه
آزاد چابهار گفت :چابهار دارای جاذبههای طبیعی و
تاریخی بیشماری میباشد؛ روستای تاریخی تیس با قدمت
2500سال که آثار تاریخی منحصربهفرد در این روستا،
بیانگر قدمت این منطقه است و حتی قدمت این روستا از
خود چابهار هم بیشتر میباشد و محلی برای داد و ستد و
تجارت در گذشته بوده است؛ تمام این ظرفیتها و استعدادها
را در منطقه چابهار وجود دارد؛ سواحل بسیار زیبا ،طوالنی
و بکر ،کوههای مریخی ،تاالب صورتی ،گلفشان و بنادر
و روستاها جزء اهداف گردشگری ما هستند؛ از طرف دیگر
یک ویژگی خاص در منطقه وجود دارد که جزء جاذبههای
مهم گردشگری است و آن مهماننوازی مردم میباشد و
خیلی از مسافرین و گردشگران از برخورد مردمان محلی و
روستایی این منطقه نسبت به گردشگران تعریف و تمجید
میکنند که این خود یک جاذبه و معرف در جهت توسعه
گردشگری و توریسم در منطقه آزاد چابهار است .هدف
ما نیز توسعه این ظرفیتها در کنار ایجاد زیرساختهای
گردشگری و همچنین بحث آموزش به جوامع محلی در
مسیر ارائه خدمات بهتر به گردشگران است ،چراکه آموزش
یک رکن بسیار مهم برای حوزه گردشگری در منطقه
محسوب میشود .ما در گذشته در حوزه آموزش گردشگری
بسیار ضعیف عمل کردهایم ،اهمیت موضوع آموزش در
مواجه با گردشگران داخلی و خارجی بسیار مهم و اساسی
است و حتی در مواقعی میتواند مخاطرهآمیز هم باشد؛
به عنوان مثال یک راننده تاکسی باید بداند که چگونه
با یک گردشگر برخورد کند ،زبانش را باید بلد باشد؛ این
بخش برای ما بسیار نگران کننده است؛ زمانی که یک
گردشگر وارد فرودگاه میشود ،اولین ارتباط را با رانندگان
تاکسی و سپس هتلها برقرار میکنند؛ لزوم آشنایی با
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 آموزشها 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 محدودههای
گردشگری چابهار
چاکرزهی درباره استفاده از ظرفیت بسیار بزرگ و بکر
ساحلی و نیز دریایی در توسعه و ترویج ورزشهای دریایی
و نیز گردشگری دریایی بیان کرد :برخالف مناطق همجوار
ما مانند کیش و قشم که تمرکز مدیریتی وجود دارد ،ما در
چابهار این موضوع را نداریم؛ محدوده منطقه آزاد چابهار
در حال حاضر در حدود 14هزار هکتار است که بخشی
از این محدوده ،ساحلی میباشد که در اختیار ماست و
بیشتر ظرفیتها و پتانسیلهای گردشگری چابهار خارج
از محدوده منطقه آزاد است؛ این یک موضوع مهم برای
ما تلقی میشود که باید در این خصوص یک برنامهریزی
کنیم و جناب مدیرعامل هم در حال رایزنی هستند تا
بتوانیم با سازمانهای مربوطه به یک تمرکز واحد مدیریتی
در این حوزه برسیم و بتوانیم برای جذب بیشتر گردشگر در

توسعه گردشگری بومی ،از اهداف اصلی
سازمان منطقه آزاد چابهار
وی درخصوص توسعه حوزه های گردشگری بومی در
منطقه آزاد چابهار گفت :به دلیل عالقه زیادی که گردشگران
خصوصا گردشگران خارجی به مکانهای روستایی و بومی
دارند که هم فرهنگ مردمان منطقه را نشان میدهد و
هم به دلیل جذابیتهای ذاتی که این نوع از گردشگری
وجود دارد و نیز زمانی که گردشگران خارجی به منطقه
ورود میکنند ممکن است بهترین هتلها را در سطح جهان
تجربه کرده باشند ،اما نوع سازهای که ما در منطقه در حوزه
بومگردی داریم قطعا در جای دیگری از دنیا وجود ندارد و
به همین لحاظ این امکانات باعث ایجاد تجربه جدیدی
برای گردشگران میباشد ،از اینرو استقبال گردشگران از
خانههای بومگردی بسیار باال است؛ همه تالشمان هم
در منطقه این است که بتوانیم ارتباطات خود را با جوامع
محلی تقویت کنیم و این عزیزان را هدایت و سوق دهیم
به ایجاد خانههای بومگردی با مشوقها و حمایتهایی که
سازمان در مسیر ایجاد این بسترها ارائه میدهد و حتی
یکسری تجهیزات هم از طرف سازمان به این عزیزان
داده میشود تا زمینه جذب و اسکان گردشگران در این
خانههای بومگردی مهیا شود؛ به عنوان نمونه در محدوده
گواتر یک واحد بومگردی توسط یک جوان راهاندازی شده
است و هم ایشان شرایط اسکان در خانههای 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 میشود و ایجاد این باور در
بین جوامع محلی میتواند مسیر رسیدن به هدف را بسیار
کوتاه کند و قطعا توسعه گردشگری میتواند همه حوزههای
دیگر را در منطقه به توسعه برساند و از اینرو یکی از
مهمترین 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 میباشد.
ایجاد نمایشگاه دائمی صنایعدستی
در منطقه آزاد چابهار
چاکرزهی درباره مزیتهای صنایع دستی منطقه آزاد چابهار
و توسعه اقتصاد این حوزه از گردشگری اظهار داشت :در
راستای حمایت از صنایع دستی ،یک نمایشگاه دائمی
صنایع دستی در منطقه ایجاد کردهایم که هنرمندان صنایع
دستی آثار خود را در این نمایشگاه به فروش میرسانند و
عالوه بر سوزندوزی ،هنرهای دستی دیگر هم در این
نمایشگاه عرضه میگردد و این یک نوع حمایت در مسیر
بازاریابی صنایع دستی در منطقه میباشد که سازمان در
جهت توسعه این صنعت و کمک به فعالین این حوزه انجام
داده است و الزاما این هنرمندان صرفا معطوف به چابهار
نیستند و هنرمندانی از شهرهای دیگر استان هم در این
نمایشگاه آثار هنری خود را به نمایش گذاشتهاند و زمانی
که محصول هنری به فروش میرسد ،مستقیم پول آن
به حساب فرد هنرمند واریز میشود و عمال ما با این کار
فضایی ایجاد کردهایم که هنرمندان بدون واسطه بتوانند
محصوالت خود را به گردشگران ارائه دهند و همچنین
این عزیزان را به نمایشگاههای مختلف داخلی و خارجی
اعزام میکنیم که این کار میتواند در جهت معرفی صنایع
دستی ما در سطح بینالمللی هم نقشآفرینی کند و در کنار
همه این دستاوردها ،در حوزه آموزش هم با توجه به حضور
اساتید مطرح در منطقه ،در دورههای مختلف کالسهایی
را برای این عزیزان برگزار میکنیم تا بتوانند سطح تولیدات
صنایع دستی را باال ببرند و بتوانند در حوزه اقتصادی هم
نقشآفرینی 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 میتوان مشاهده
کرد و قطعا مسئولین و تصمیمسازان کشور باید تفاوتهایی
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 بخشها
معاونت فرهنگی ،اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه
آزاد چابهار در پایان بیان داشت :در طول چند سال گذشته
میزان رشد سرمایهگذاری در منطقه آزاد چابهار به نسبت
ده سال گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته است که این
حضور فعالین اقتصادی در چابهار ،نویدبخش توسعه این
منطقه در آینده خواهد بود و همه تالش ما ایجاد بسترهای
مناسب و زیرساختهای قابل قبول در منطقه است تا
بتوانیم شاهد حضور گردشگران در این منطقه آزاد باشیم
و بیتردید توسعه گردشگری باعث رونق سایر بخشها در
منطقه خواهد شد.
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بررسی نقش مناطق آزاد بر رونق تولید ملی در گفتوگو با بهارستاننشینها:

دست فعالین اقتصادی در دست دولت و مجلس
گزارش:
ملیحه اسناوندی

عدمحمایت از تولیدات داخلی در سالهای 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
که رهبر معظم انقالب در نامگذاری اکثر شعارهایشان در
سالهای اخیر سعی کردهاند زمینه را برای تحقق اهداف و
سیاستهای اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از تولید داخل
و کاالی ایرانی فراهم کنند؛ اما تولیدکنندگان داخلی همچنان
با چالشهای متعددی روبهرو هستند که تولید در برخی
واحدهای صنعتی را متوقف یا تعطیل کرده است .البته در
این میان دولت با اعمال سیاستهای حمایتی پولی و تعرفهای
سعی کرده از تولید داخلی حمایت کنند ،اما با وجود صرف
منابع و هزینههای زیاد ،این چالشها در بنگاههای اقتصادی
از بین نرفته است .به منظور حل این مشکل و با توجه به
تحریمهای اقتصادی علیه کشور ،رهبر انقالب شعار امسال
را نیز بر مبنای رونق تولید ملی انتخاب کردهاند ،چراکه با
توجه به مشکالت اقتصادی کشور ،تنها راه برونرفت از این
مشکالت را میتوان حمایت از کاالی ایرانی و تولید داخلی
دانست.
اما در این میان نقش مناطق آزاد بر رونق تولید داخلی و
توسعه اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست ،به ویژه آن که
کشور با بحرانهای اقتصادی مواجه است؛ از این رو ،مناطق
آزاد میتوانند راه رهایی از تحریمها و عنصر اصلی توسعه
اقتصادی در کشور باشند .اما آنچه مهم میباشد ،فراهم کردن
شرایط الزم برای مناطق آزاد و سرمایهگذاران است .درست
است که مناطق آزاد از برخی معافیتها برخوردار هستند و از
این جهت با بقیه مناطق متفاوتند ،اما باید با ایجاد تشویقهای
الزم توسط مجلس و دولت ،به این مناطق و فعالین اقتصادی
آن بیش از گذشته توجه کرد تا شرایط رونق تولید ملی و
تحقق شعار سال فراهم شود .طبق گفته دبیر شواریعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،فعالین مناطق آزاد قانون ،ابزار
و امکاناتی دارند که بر مبنای آن برنامهها و فعالیتهای خود
را پیش میبرند؛ اما در این راه نیاز به کمک و هماهنگی همه
دستگاههای اجرایی دارد تا بتوانند به اهداف تعیین شده برسند.
در این گزارش با نمایندگان مجلس درباره میزان تاثیرگذاری
مناطق آزاد بر رونق تولید و نیاز فعالین اقتصادی به مشوق
الزم برای تحقق شعار سال در این مناطق گفتوگو کردیم
که در ادامه میخوانید.
اکبری ،دبیر دوم فراکسیون مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی مجلس:
نقش موثر مناطق آزاد در تولید ،امنیت و اشتغال
علی اکبری نماینده مردم
شیراز و دبیر دوم فراکسیون
مناطق آزاد تجاری-صنعتی و
ویژه اقتصادی مجلس شورای
اسالمی درخصوص نقش مناطق
آزاد در مسیر تحقق شعار امسال
گفت :فلسفه ایجاد مناطق آزاد
این است که فعالین اقتصادی
با گرفتن تسهیالت در این
مناطق و با اختصاص یک مقدار
تشویقها و گرفتن مزیتهایی
بتوانند رونق تولید را ایجاد کنند که به تبع آن موجب توسعه
اقتصادی کشور میشود.
این نماینده ادامه داد :خیلی از افراد به دنبال سرمایهگذاری
در مناطق آزاد هستند ،اما به اطمینان خاطر نیاز دارند .باید
تاکید داشت که سرمایه اساسا به جایی میرود که امنیت را
سرمایهگذار احساس کند ،این امنیت در مناطق آزاد به راحتی
قابل حصول است .در واقع کسانی که کارآفرین هستند و
یا سرمایه در اختیارشان است ،به دنبال چنین فرصتهایی
میگردند تا از آن استفاده کنند .
وی خاطرنشان کرد :انتظار ما از مناطق آزاد نیز همین است؛
گاهی گفته میشود که مناطق آزاد منشا کاالهای قاچاق
هستند و یا نتوانستند رسالت واقعیشان را عملی کنند ،اما این
مسائل به خود مناطق آزاد برمیگردد 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 میخواهند سرمایهگذاری کنند ،فراهم نمایند.
اکبری ادامه داد :برآیند کار در مناطق آزاد باید به گونهای باشد
که موانع از پیش پای سرمایهگذار و کارافرین برداشته شود
و یا به حداقل برسد و اینکه بروکراسی اداری که بسیار هم
بازدارنده است ،کاهش پیدا کند.
وی افزود :میتوان گفت که در رسالت اصلی کار موفق
بودهایم ،که این هم برمیگردد به مناطق آزاد و ارادهای که
در آنجا وجود دارد.
اکبری در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد این
مشوقها برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست ،اظهار
داشت :مجلس تقریبا راهکارها را پیشبینی کرده است ،چه
از لحاظ قانونمند کردن و چه مشروعیت دادن به مناطق.
همان طور که االن میبینیم ،افزایش تعداد مناطق آزاد و
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 بخشهاست که بتواند امور
را تسهیل و قانونمند کند و به مناطق مشروعیت بدهد ،ضمن
اینکه نمایندگان مواردی را هم که الزم باشد ،در مجلس

نظارت میکنند.
وی ادامه داد :بخشی از این مشوقها که فعالین اقتصادی
نیاز دارند ،به سطوح تصمیمگیران برمیگردد در و اقع اگر
سرمایهگذار نیازی داشته باشد ،باید مسئولین مربوطه به
مجلس منعکس کنند تا راهحلی پیدا شود.
اکبری درخصوص محور موضوع جلسه هفته پیش فراکسیون
مناطق آزاد با مرتضی بانک دبیر شورایعالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی گفت :این جلسه بیشتر گزارش کار بود که
آقای بانک و همکارانشان ارائه دادند .بحث الیحه افزایش
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.
راجعبه حداقل ذهنیتی که در مورد مناطق آزاد وجود دارد و
پیشداوری که هست و آن اینکه بخش عمدهای از کاالی
قاچاق در این مناطق صورت میگیرد ،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
کمال دهقانی فیروزآبادی
رئیس فراکسیون مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی مجلس شورای
اسالمی درخصوص نقش مناطق
آزاد در مسیر تحقق شعار امسال
گفت :با توجه به نامگذاری سال
به اسم رونق تولید و اقتصادی،
باید در این سال مجددا نگاه
به ظرفیت مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی داشته باشیم ،چراکه
این مناطق جایگاه قابل توجهی
بر رشد صادرات و صادراتمجدد دارند .این مناطق در حقیقت
ظرفیت قانونی الزم را دارند ،ازجمله قانون چگونگی اداره
مناطق آزاد و و ویژه اقتصادی ،موادی که در احکام دائمی
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
میخواهند در این سال رونق تولید ملی این مناطق را فعالتر
از گذشته ببینند و کمک کنند تا بتوانند نقش و جایگاه خودشان
را به دست آورد .ما اگر به کشورمان نگاه کنیم میبینیم 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 میشوند؛ لذا این یک فرصت استثنایی
برای فعالیت بیش از پیش این مناطق است که فراهم شده
است.
این نماینده مجلس ادامه داد :اما غیر از موضوع رونق
تولید و صادراتمجدد ،سرمایهگذاری بخش خصوصی و
سرمایهگذاری خارجی هم باید مورد اهتمام مدیران عامل
و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باشد.
ما میتوانیم سرمایهگذاران خارجی ،به ویژه سرمایهگذاران
از کشورهای همسایه را در این مناطق جذب کنیم و از
فرصت بازار گسترده اطراف خودمان بهره ببریم .با توجه
به نوساناتی که در برابری نرخ ارز و ریال داشتیم ،میتوانیم
بگوییم که سال گذشته و امسال بهشتی است برای صادرات
و صادرکنندهها .این تفاوت نرخ ارز اگر چه مشکالتی را برای
اقتصاد به همراه دارد ،اما معموال در این طور مواقع فرصت
ایدهآلی است برای استفاده و بهرهمند کردن و صادرات
بیشتر؛ ضمن اینکه کشور ما هم به جهت سرمایهها و انرژی
ارزان ،ظرفیت صادرات دارد و همین طور به جهت نیروی
انسانی قابل و مواد اولیه متفاوتی که وجود دارد؛ لذا همه چیز
دست به دست هم میدهد.
دهقانی فیروزآبادی تاکید کرد :انتظار ما از دولت این است
که در خودش ساز و کارهایی پیشبینی کند که در اجرا احیانا
تالشهای دستگاهها خنثی نشود و ناهمگاهنگی نباشد .در
این فرصت باید بیشتر توجه ما به نقطه ضعفهایی باشد که
ما در طی سالهای گذشته شاهد بودیم .باید تاکید کنم که
در بخش گمرک ،مالیات ،تسهیالت و ...یک مقدار مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی مورد بیمهری قرار گرفتند؛ بعضا پیش
میآید وقتی صحبت از قاچاق کاال میشود ،برخی ذهنیتها
را به سمت مناطق آزاد میبرند که خوشبختانه با تفاوتی
که در برابری نرخ دالر اتفاق افتاد ،ما کمتر شاهد قاچاق
کاال هستیم و باید بگوییم به شدت کاهش پیدا کرده و به
ندرت اتفاق میافتاد .دولت از ابزاری که دارد مثل گمرک،
ابزارهای مالیاتی باید به شکلی استفاده کند که مشوق الزم
برای مناطق آزاد و ویژه بیش از پیش خودش را نمایان
کند .این مناطق میتوانند موتور محرکه برای اقتصاد کشور
باشند ،به خصوص زمانی که بحث رونق تولید مطرح است.
در سالی که نامش رونق تولید ملی است ،ما باید از این
فرصت بیش از گذشته استفاده کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد مشوقها
برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست ،گفت :از نظر
قانونی ما قوانینی وضع کردهایم ازجمله قانون برنامه توسعه
ششم و احکام دائمی و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد؛
همه و همه در جهت زیرساختهای 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
متوجه مدیریت دولت است؛ چراکه مدیریت دستگاه اجرایی

برای هماهنگ کردن و بهره بردن از زیرساختها بسیار الزم
است ،چه زیرساختهای عمرانی و چه زیرساختهای قانونی.
مجلس البته بعد از این و در سال جدید باید نقش نظارتی خود
را بیشتر کند تا این هماهنگیها در مجموعه بدنه دولت و
مدیریتهای مختلف دولتی بیشتر شود و از این فرصت بیش
از گذشته استفاده شود.
رئیس فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درخصوص
محور موضوع جلسه هفته گذشته فراکسیون مناطق آزاد
با مرتضی بانک گفت :هفته پیش فراکسیون مناطق آزاد و
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جلسه تشکیل
دادند ،البته نه با حضور همه اعضا ،بلکه این جلسه با حضور
اعضای هیات رئیسه و تعدادی از اعضای فراکسیون مناطق
آزاد تشکیل شد ،موارد مختلفی در دستورکار قرار گرفت،
ازجمله ساز و کارهای الزم برای چگونگی اداره مناطق آزاد و
رفع موانعی که در این زمینه وجود دارد .همچنین درخصوص
الیحهای که برای مناطق آزاد جدید و ویژه اقتصادی داده
شده بحث شد ،باتوجه به اینکه این الیحه در راستای رونق
تولید ملی و فعال نمودن بعضی مناطق در جذب سرمایهگذاری
خارجی است ،انتظار میرود که مراحل نهاییاش هرچه زودتر
طی شود .احتماال در این زمینه این هفته هم با وزیر اقتصاد
جلسه تشکیل شود .الیحهای که دولت داده ،فرصتی است
که ما باید در سال رونق تولید هرچه زودتر این الیحه را
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 میباشد و مدیریت چرخهای
است و میتواند فرصت مغتنمی برای رونق تولید ملی باشد.
کمک مجلس در این رابطه نیز در جلسه فراکسیون مورد بحث
قرار گرفت .نکتهای دیگر اینکه به صورت منطقهای هر کدام
از نمایندگان مشکالت حوزه انتخابیشان را با دبیر شورایعالی
مناطق آزاد مطرح کردند و فرصت خوبی بود و ما هم یک
گزارش عملکرد از آقای دکتر بانک شنیدیم؛ آماری که ارائه
شد بسیار دلگرم کننده بود و البته نقایصی هم مطرح شد که
ضرورت پیدا میکند که هماهنگی دولت با مدیریت منطقه
آزاد بیش از گذشته شود.
داداشی ،عضو هیات رئیسه کمیسیون
اصل ۹۰مجلس:
تسهیالت گرانقیمت در سیستم بانکی ،عاملی
برای عدم رونق تولید
ولیاهلل داداشی نماینده مردم
آستارا و عضو هیات رئیسه
کمیسیون اصل ۹۰مجلس
شورای اسالمی درخصوص
نقش مناطق آزاد در مسیر تحقق
شعار امسال گفت :مناطق آزاد از
جاهایی است که در امر تولید و
همچنین صادرات میتواند موثر
باشد ،به شرطی که بتوان هم
سرمایهگذار داخلی و هم خارجی
را جذب کرد .با جذب سرمایهگذار
خارجی و داخلی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت به آنها میتوان
رونق تولید را در مناطق آزاد افزایش داد.
وی در پاسخ به این سوال که سرمایهگذاران نیاز به چه
مشوقهایی برای سرمایهگذاری و رونق تولید دارند ،اظهار
داشت :یکی از بستههای مشوق تولید ،تسهیالت ارزان قیمت
است .امروز بانکهای ما متاسفانه تسهیالتی که را که به
تولیدکنندگان میدهند18 ،درصد است که البته اسمش این
عدد است و با حواشیاش اگر حساب کنیم ،به 30درصد هم
بعضا میرسد؛ با این مقدار نمیتوان رونق تولید ایجاد کرد.
به نظر بنده 90درصد عامل اصلی برای عدم رونق تولید،
تسهیالت گرانقیمت در سیستم بانکی ماست که اگر اصالح
شود ،کمک شایانی به روند اشتغال و تولید خواهد داشت.
داداشی در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد
مشوقها برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست ،گفت:
ما در قانون برنامه توسعه ششم و سال 98بحثهای مختلف و
خوبی را در راستای حمایت از مناطق آزاد هم در جنوب و هم
در شمال کشور دیدهایم ،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
ولیاهلل نانواکناری نماینده مردم
بابلسر و فریدونکنار و عضو
فراکسیون مناطق آزاد و ویژه
اقتصادی مجلس شورای اسالمی
درخصوص نقش مناطق آزاد در
مسیر تحقق شعار امسال گفت:
باتوجه به هدفگذاری مناطق آزاد،
این مناطق در جهت امر صادرات
باید بیشتر فعال شوند ،اگر با این
هدفگذاری اقدام و حرکت شود،
میتوانیم در بحث رونق تولید
ملی موثر باشیم.
وی ادامه داد :متاسفانه در بعضی از مناطق آزاد این هدفگذاری
نه تنها حاصل نشده ،بلکه کمتر به این موضوع توجه میشود.
ما اگر میخواهیم 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.
نانواکناری در پاسخ به این سوال که فعالین اقتصادی
برای رونق تولید نیاز به چه مشوقهایی دارند ،اظهار کرد:
سازمانهای مناطق آزاد میتوانند مشوق اقتصادی برای

فعالین در این مناطق باشند ،چراکه مزایای بسیار خوبی برای
صادرات در این مناطق وجود دارد ،هم در بحث مالیات و
هم در بحث تسریع امورات صادرات .همه این موارد را خود
مناطق آزاد باید به صورت ویژه دنبال کنند ،زیرا ضوابط مالی
کمتری دارند و تسریع و تسهیل در امور صادرات به راحتی
در آنجا وجود دارد ،لذا میتوان از این امکان در مناطق آزاد
بهرهبرداری کرد.
این نماینده مجلس افزود :با شرایطی که در مناطق آزاد وجود
دارد ،این تسهیالت برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان
میتواند بیشتر باشد.
عضو فراکسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به
این سوال که نقش مجلس در ایجاد این مشوقها برای
فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست ،گفت :قانون منطقه
آزاد همین است که خود به خود تسهیالتی برای فعالین
اقتصادی قائل شود؛ مجلس نیز در این رابطه با قانونگذاری
شرایط الزم را فراهم کرده و اگر نیاز باشد در این راستا
مجلس با پیشنهاد مسئولین مربوطه ،شرایط سرمایهگذاری
را برای فعالین بیش از قبل فراهم میکند؛ اما همان طور
که گفتم ،خود مناطق آزاد میتوانند بهترین مشوق اقتصادی
برای فعالین باشند.
کوچکینژاد ،عضو فراکسیون مناطق آزاد
و ویژه اقتصادی مجلس:
مناطق آزاد باید در بحث تولید پیشتاز باشند
جبار کوچکینژاد نماینده مردم
رشت و عضو فراکسیون مناطق
آزاد و ویژه اقتصادی مجلس
شورای اسالمی درخصوص
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.
وی ادامه داد :تشویقهایی
درمناطق آزاد وجود دارد که به
نفع تولیدکننده است تا کاالی خود را به قیمت پایینتر صادر
نماید ،لذا مناطق آزاد در این بخش باید جایگاه ویژه داشته
باشند.
این نماینده گفت :اگر تولید داخل رونق بگیرد ،طبیعتا
اشتغالزایی ،کارآفرینی ایجاد میشود و اثرات مثبتی در اقتصاد
سرزمین اصلی ایجاد میگردد.
کوچکینژاد در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد
این مشوقها برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست،
اظهار داشت :در مورد قوانینی که مناطق آزاد نیاز دارند ،حتما
مجلس ورود پیدا کرده و کمک میکند.
این نماینده خاطرنشان کرد :مناطق آزاد محدودیتهای
گمرکی و تجاری کمتری نسبت به دیگر نقاط دارند ،از
این جهت شرایط سرمایهگذار برای سرمایهگذاری و تولید
راحتتر است؛ در واقع مناطق آزاد با توجه به مشوقهایی
که دارند میتوانند موثر باشند؛ باز هم اگر نیاز به قانونی
بود ،مجلس آمادگی همکاری با مناطق آزاد و مسئوالنش
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
امسال گفت :با توجه به اینکه
طبق فرمایش رهبری امسال
سال رونق تولید ملی اعالم شده
است ،مناطق آزاد با شرایطی که
االن هست میتوانند در بحث
تولید واقعا تاثیر بگذار باشند،
به شرط آن که اقدامات کارا و
شایستهای انجام دهیم و مدیریت خوبی در مناطق آزاد صورت
بگیرد؛ هرچند که در برخی از مناطق ،ما ناراضی بودیم و
موفقیت قابل توجهی نداشتیم؛ اما قطعا وجود مناطق آزاد موثر
و بودنشان الزم است.
این نماینده مجلس افزود :باتوجه به اینکه ما درشرایط
بد اقتصادی و در جنگ اقتصادی هستیم و باتوجه به
اینکه شعار سال رونق تولید ملی است ،مناطق آزاد در
تحقق رونق تولید بیتاثیر نیستند ،لیکن اگر مدیریت
خوبی نداشته باشند ممکن است ضربه هم بزند؛ اما اگر
مدیریت خوب باشد و شرایط رانت برای عدهای فراهم
نشود و مدیریت کار را کسانی به عهده بگیرند که در
بحث پیشرفت ،توسعه و شرکتهای دانشبنیان بتوانند
کارهای خوب و شایسته انجام بدهند ،طبیعتا در تولید
داخل موفقتر عمل خواهد شد.
نادری در پاسخ به این سوال که نقش مجلس در ایجاد این
مشوقها برای فعالین اقتصادی در مناطق آزاد چیست ،اظهار
کرد :مشوقهای قابل توجهی برای سرمایهگذاران باید ایجاد
شود ،به عنوان مثال در معافیت مالیاتی و گمرگی باید شرایط
را سهلتر کنیم و معافیتهای  13و 15ساله را به بیست سال
برسانیم .این موضوع قطعا در تولید ملی تاثیرگذار و منجر به
رونق این بخش میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد :تسهیل
مقررات و گسترش مشوقهای الزم برای سرمایهگذاری
فعالین اقتصادی ،تولید و صادرات ،از محوریترین
موضوعات در مناطق آزاد است که تاثیرش بر اقتصاد
کشور و پیشرفت و توسعه رونق تولید ملی برکسی
پوشیده نیست.
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اخبار منطقه آزاد قشم

ارسال محمولههای کاالهای
ضروری برای سیلزدگان
خوزستان از منطقه آزاد قشم

مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه
آزاد قشم خبر داد:
ارسال دومین محموله کاالهای ضروری برای
سیلزدگان از منطقه آزاد قشم به اهواز
مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم
گفت۱۵ :کامیونت کاال ازجمله چهار کامیونت کاالی
تجار ،بازرگانان و شرکتهای 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،
یونولیت و شاسی قایق بخشی از اقالم خریداری
شده است ،افزود۶۵۰۰ :کیلوگرم برنج ،دو تُن عدس،
۵۹چادر مسافرتی۵۲ ،تخته موکت  ۹و ۶متری،
۱۰۰تخته پتو از دیگر اقالم ارسالی تجار و شرکتهای
منطقه آزاد قشم به اهواز بود.
بهگفتهوی۲۹۵،کارتناقالمبهداشتیشاملشامپو،نوار
بهداشتی،خمیردندان،مسواک،صابون،پودرلباسشویی،
پوشک بزرگ سال ،دستمال کاغذی و پوشک نوزاد از
دیگر اقالم ارسالی تجار و شرکتهای تولیدی قشم به
مناطقسیلزدهاستانخوزستانمیباشد.
۶۰تخته پتو مسافرتی ،سه کارتن دمپایی۴۰ ،عدد چراغ
قوه شارژی ،یک کارتن اسکاچ ،بادبزن ،سفره یکبار
مصرف ،کیسه زباله ،طناب رخت ،جارو و خاکانداز هم از
دیگر اقالمی است که بهگفته امیریتوسطشرکتهای
تولیدی و بازرگانان منطقه آزاد قشم برای هموطنان
آسیبدیده از سیل به استان خوزستان ارسال شده است.
به گفته وی ،اقالم اعالم شده توسط شرکتهایی
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 آسیبدیده از
سیل استان خوزستان خریداری شده است.
امیریافزود:اقالمیادشدهساعت۵بامدادشنبه۲۴فروردین
بهداخلهواپیمایباریایلوشینسپاهمنتقلشدواینهواپیما
ساعت۷صبحهمانروزدرفرودگاهاهوازبهزمیننشست.
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.
گفتنی است ،مردم مومن و والیی جزیره قشم و
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.

قشم

آدرس دفتر مرکزی :تهران ،میدان هفت تیر ،ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی ،خیابان مشاهیر ،پالک  ، 64واحد 5
فکس88814733 :
تلفن88841648 :
بازرگانی و توزیع :موسسه آزاد کهن قشم
چاپ :گل آذین 66791369 -

مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم:

جزیره قشم ،گوهر گردشگری خلیج فارس

مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از رشد
 78درصدی بازدید از اماکن گردشگری،
تاریخی و تفریحی جزیره در سال جدیدی
خبر داد.
طاهره شهرکی با اعالم این خبر
اظهار کرد :از تاریخ 25اسفندماه 97تا
16فروردینماه ،98تعداد یک میلیون
و 82هزار و 115بازدیدکننده از اماکن
گردشگری ،تفریحی و تاریخی قشم بازدید
کردهاند که نسبت به زمان مشابه در سال97
رشدی معادل 77.41درصد را نشان میدهد.
وی ادامه داد :اماکن گردشگری قشم در پنج
حوزه محیط زیست ،ژئوسایتهای ژئوپارک
جهانی قشم ،میراث فرهنگی ،مراکز
تفریحی و غرفههای صنایعدستی پذیرای
مهمانان نوروزی بودند تا ظرفیتهای
بیبدیل قشم را به مردم معرفی کنند.
رئیس کمیته اسکان و رفاه ستاد اجرایی
خدمات سفر قشم در توضیح بیشتر عنوان
کرد :جزایر ناز با 141هزار و 895بازدیدکننده،
باالترین آمار بازدید در بین تمامی اماکن
گردشگری را در اختیار دارد.
به گفته شهرکی ،در بخش محیط زیستی
اماکن گردشگری قشم ،جزایر ناز در رتبه
نخست ،جنگلهای حرا با 140هزار و
879گردشگر در رتبه دوم ،سایت دلفینهای
جزیره هنگام با 83هزار و 958تَن در رتبه
سوم و در نهایت جزایر هرمز و الرک با
24هزار و 93گردشگر ر رتبه چهارم قرار
دارند.
رئیس کمیته اسکان و رفاه ستاد اجرایی
خدمات سفر قشم با اشاره به ژئوسایتهای
پربازدید در این ایام گفت :تنگه چاهکوه
با 54هزار و 959بازدیدکننده رتبه نخست
این بخش را به خود اختصاص داده و دره
ستارهها با 18هزار و 903گردشگر ،غار
نمکدان با 12هزار و 723تَن ،دره تندیسها
با 11هزار و 753گردشگر و موزه ژئوپارک
قشم با سه هزار و 584بازدیدکننده در
رتبههای بعد قرار دارند.
شهرکی افزود :بخش میراث فرهنگی
جزیره نیز از استقبال باالیی برخوردار بود
که رتبه نخست آن با تعداد 57هزار و
350بازدیدکننده به روستای تاریخی الفت
اختصاص داشت.
وی رتبه دوم در بخش میراث فرهنگی
را با 43هزار و 783گردشگر متعلق به

عروسک ُدختولوک ،کیف چرمی و ...به
عنوان بخشی از هنر صنایعدستی مورد
استقبال مهمانان و گردشگران نوروزی
قشم نام برد.

عکس :اصغر بشارتی

همزمان با سالروز میالد مسعود حضرت امام
حسین(ع) ،نخستین محموله کمکهای مردمی
قشم با حضور گروه پیشتاز موکب انصارالمهدی(عج)
با هدف امدادرسانی به مردم شهر کارون در استان
خوزستان ،ارسال شد.
امام جمعه شهرستان قشم در آئین بدرقه موکب
انصار المهدی(عج) این منطقه ،اظهار کرد :مردم
قشم و نهادهای مختلف ازجمله سپاه و بسیج این
شهرستان در پاسخ به درخواست سردار سلیمانی برای
اعزام موکبهای اربعین به مناطق سیلزده ،کاروانی
متشکل از 23نفر به همراه دو کامیون اقالم مورد نیاز
هموطنانمان آسیبدیده از سیل ،راهی شهر کارون در
استان خوزستان شدند.
حجت االسالم والمسلمین میثم تارم گفت :موکب
اعزامی قشم با استقرار به مدت یک ماه در شهر
کارون ،روزانه بیش از دو هزار ُپرس غذای گرم برای
مردم این شهر طبخ خواهند کرد.
به گفته وی12 ،تُن آرد ،افزون بر یک تُن برنج،
یک تُن حبوبات ،یکهزار و 200قوطی تُن ماهی،
ب معدنی،
500کیلوگرم گوشت قرمز540 ،عدد آ 
48تخته پتو و اقالمی نظیر لباس گرم و پودر
لباسشویی به همراه افزونبر 5000گونی خالی از
نخستین اقالم ارسالی به شهر کارون است.
امام جمعه شهرستان قشم ادامه داد :کمکهای
مردمی از قشم تا پایان ماموریت موکب اعزامی از این
منطقه ،ادامه خواهد داشت.
شایان ذکر است ،کاروان 23نفره قشم با بدرقه امام
جمعه شهرستان قشم ،فرماندار ،فرمانده نیروی
انتظامی ،فرمانده بسیج سپاه قشم ،مدیرکل روابط
عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد قشم و تنی
چند از دیگر مسئوالن به استان خوزستان اعزام شدند.
موکب انصار المهدی(عج) شهرستان قشم از سال۱۳۹۶
به همت جوانان انقالبی این جزیره با حمایت مردم و
مسئوالن تشکیل و هماینک از بزرگترین موکبهای
استان هرمزگان ب ه شمار میرود.

با تشکر از :سرکار خانم درنا کسرایی مدیر روابط عمومی و امور
بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،مدیرانعامل
و روابط عمومیهای سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
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غارهای خربس معرفی کرد و بیان داشت:
قلعه پرتغالیها با 15هزار و 45تَن ،موزه
دریانوردی روستای گوران با چهار هزار و
38بازدیدکننده و قبرستان انگلیسیها در
روستای باسعیدو با دو هزار و 955گردشگر
در جایگاههای بعد قرار میگیرند.
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم به
معرفی مراکز تفریحی جزیره در حوزههای
مختلفی همچون تفریحات ساحلی ،دریایی
و هوایی پرداخت و گفت :در این بخش
تفریحات ساحلی با 16هزار و 151متقاضی
در جایگاه نخست استقبال از مراکز تفریحی
بوده است.
به گفته وی16 ،هزار و 69بازدیدکننده از
ظرفیت تفریحی-علمی پارک کروکودیلها
دیدن کردند .همچنین تفریحات دریایی
9هزار و 698متقاضی ،کشتی تفریحی
6هزار و 50متقاضی و تفریحات هوایی یک
هزار و 962درخواست کننده داشت.
رئیس کمیته اسکان و رفاه ستاد اجرایی
خدمات سفر قشم با اشاره به رشد صنعت
گردشگری بین مردم کشور ادامه داد:
جزیره قشم با گستره متنوعی که در حوزه
گردشگری دارد ،یکی از منحصربهفردترین
مناطق کشور برای گذراندن تعطیالت به
ویژه عید نوروز میباشد.
رکورد 3میلیارد و 860میلیون ریالی
فروش صنایعدستی قشم
در نوروز98
مدیر میراث فرهنگی ،صنایعدستی و

گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت:
فروش صنایع دستی قشم در 20روز عید98
به رقمی معادل 3میلیارد و 860میلیون ریال
رسید.
طاهره شهرکی ،میراث ناملموس و هنر
دست بانوان قشمی را ظرفیتی ویژه برای
جزیره دانست و اظهار داشت :امسال
416هزار و 267گردشگر از غرفههای
صنایعدستی جزیره بازدید کردند و با خرید
سوغات جزیره ،خاطرات قشم را در ذهن
خود ماندگار نمودند.
وی با اشاره به استقرار 11غرفه فروش
صنایعدستی در شهرهای قشم و درگهان
و 25غرفه فعال در اسکلههای تفریحی
کندآلو ،سهیلی ،گورزین ،طبل و تنگه
چاهکوه افزود :میزان فروش صنایع دستی
بانوان هنرمند جزیره در سال جدید نسبت
به سال گذشته که دو میلیارد و 932میلیون
و 470هزار ریال بود ،رشد 24درصدی نشان
میدهد.
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از
گالبتوندوزی ،خوسدوزی ،شکبافی،
زریبافی ،زیورآالت دستساز ،کار با صدف،

ارتقای کیفیت ،شعار گردشگری
سال 98جزیره قشم
همچنین مدیر میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد
قشم از «ارتقای کیفیت» به عنوان
شعاری برای رسیدن به موفقیتهای
بیشتر کمی و کیفی در صنعت گردشگری
قشم نام برد.
طاهره شهرکی اعالم کرد :برنامه سال98
مدیریت میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم
برپایه ارتقای کیفیت در سه محور میراث،
صنایعدستی و گردشگری تنظیم شده است.
وی با تاکید بر قرار گرفتن نام قشم به
عنوان یک مقصد برتر گردشگری کشور،
افزود :امروز وظیفه ما برای ارائه خدمات
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
کیفیت کار در صنعت گردشگری کمک
کنند.
مدیر میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم
ادامه داد :جامعه محلی و تمام کسانی
که در حوزههای میراث ،صنایع دستی و
گردشگری قشم فعالیت میکنند هم باید با
افزایش سطح دانش خود در این صنعت ،ما
را در موفقیتهای هر چه بیشتر این حوزه
یاری نمایند.
گفتنی است ،جزیره قشم با یک هزار و
500کیلومتر مربع وسعت و ظرفیتهای
کمنظیری همچون طوالنیترین غار
نمکی جهان ،جنگلهای دریایی حرا،
خلیج دلفینهای آزاد ،دره ستار هها،
بام قشم ،تنگه چاهکوه ،جزایر ناز،
غارهای خربس ،سایت تخمگذاری
ال کپشتهای پوزه عقابی ،دره
تندیسها ،چا ههای تال ،موزه ژئوپارک،
بادگیرهای الفت ،سواحل زیبا و
د هها ظرفیت دیگر ،به عنوان یکی از
مهمترین مقاصد گردشگری کشور در
جنوب ایران واقع شده است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد قشم:

نقش موثر تبلیغات هدفمند در جذب گردشگران به جزیره قشم

رئیس کمیته اطالعرسانی ،تبلیغات ،امور
فرهنگی و فضای مجازی ستاد دائمی
خدمات سفر قشم از تبلیغات نوروزی قشم
به عنوان تبلیغاتی هدفمند و مهندسی شده
یاد کرد و این ابزار رسانهای را عامل مهم
معرفی جزیره به مردم سراسر کشور که
باعث سفر بیش از نیممیلیون نفر برای
اولین بار به این منطقه شده است ،دانست.
مرتضی شیخزاده اعالم کرد :بیش از
520هزار نفر از مجموع 750هزار گردشگری
که از 25اسفند 97تا پایان تعطیالت نوروز98
وارد قشم شدند ،نخستین سفر خود به این
جزیره را از مجرای تبلیغات مهندسی شده
در ایام نوروز 98تجربه کردند.
وی ادامه داد :معرفی مکرر قشم در سیمای
استانهای هدف و شبکههای مجازی
به ویژه تیزر معرفی این جزیره که توسط

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم تهیه
و از سوی مخاطبان به عنوان برترین تیزر
تولیدی روی صفحه اصلی سایت آپارات
قرار گرفته است ،نقش مهمی در کسب
سهم ۷۰درصدی سفر این تعداد گردشگر
سفر اولی به جزیره عجایب هفتگانه خلیج
فارس دارد.
رئیس کمیته اطالعرسانی ،تبلیغات ،امور
فرهنگی و فضای مجازی ستاد دائمی
خدمات سفر قشم از 419نوبت پخش
دو تیزر تبلیغاتی قشم در روزهای پایانی
اسفند 97از طریق 8شبکه استانهای هدف
به عنوان یکی دیگر از عوامل تصمیمگیری
برای سفر به این جزیره نام برد.
مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل
سازمان منطقه آزاد قشم افزود :سیستم
هوشمند مستقر در اسکلهها و بنادر منطقه

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

مشخص میکند.
به گفته وی ،تهیه بروشور ،پالکارد و
تراکتهای اطالعرسانی با موضوعات
مختلف ازجمله معرفی جاذبههای
گردشگری ،آثار تاریخی ،موزهها و
توصیههای ایمنی ،انتظامی و بهداشتی هم
بخش دیگری از فعالیتهای انجام شده
توسط این کمیته در ایام نوروز بود.
شیخزاده با اعالم اینکه جلسات ستاد اجرایی
خدمات سفر قشم به ریاست مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد و به صورت ماهانه
برگزار میشود ،افزود :با بررسی نقاط ضعف
کمیتههای مختلف در این ستاد و معرفی
هرچه بهتر قشم ،پیشبینی میکنیم شمار
مهمانان و گردشگران جزیره قشم در طول
سال 98و به ویژه در ایام نوروز 99به مراتب
بیشتر از گذشته باشد.

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

افزایش  78درصدی بازدید از اماکن گردشگری قشم
ستاد
بازدید
اماکن
جزیره

رئیس کمیته برنامهریزی و آمار
اجرایی خدمات سفر قشم از افزایش
77.41درصدی مهمانان نوروز 98از
تفریحی ،گردشگری و تاریخی این
خبر داد.
محمدرضا عباسی گفت :از 25اسفندماه 97تا
پایان 16فروردین ،98یک میلیون و 82هزار
و 794نفر از ظرفیتهای گردشگری قشم
بازدید کردند که در مقایسه با آمار 610هزار و
327بازدید سال گذشته ،با 77.41درصد رشد
همراه بوده است.

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

715نفر ورودی سال گذشته3 ،درصد رشد
داشته است.
به گفته رئیس کمیته برنامهریزی و آمار
ستاد اجرایی خدمات سفر قشم ،مسافران
مسیر زمینی با 133هزار و 495دستگاه انواع
خودروی شخصی و عمومی از طریق اسکله
پهل با استفاده از شناورهای ویژه حمل خودرو
(لندینگ کرافتها) وارد قشم شدند که این
آمار خودروها با آمار ورودی سال گذشته
مطابقت دارد.
وی با اعالم رشد 39.40درصدی میزان

شب اقامت گردشگران در جزیره قشم خبر
داد و افزود :آمار امسال شب اقامت مهمانان
نوروزی قشم به یک میلیون و 780هزار و
418شب رسید که در مقایسه با یک میلیون
و 277هزار و 192شب اقامت سال گذشته،
حدود 40درصد رشد داشته است.
عباسی گفت :ظرفیتهای کمنظیر
گردشگری ،کاشانههای مهمان ،آئینهای
سنتی و اخالق مهماننوازی مردم نجیب و
شریف جزیره قشم از مهمترین دالیل افزایش
ماندگاری گردشگران نوروزی بوده است.

