
ایجاد بستر در جهت 
عقد قراردادهای بین المللی 

برای فروش دانش فنی

قشم، پایلوت شناسه گذاری 
کاالهای سالمت محور 

مناطق آزاد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و 
معاون وزیر بهداشت انجام شد:

سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول

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

توسعه گردشگری در مناطق آزاد ایفا کند. 
اهمیت صنعت گردشگری به عنوان اصلی ترین بازوی 
توسعه اقتصادی در مناطق آزاد و نیاز به تغییر رویکرد 
در  گردشگری  ظرفیت های  بازاریابی  حوزه  در  جدی 
دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  کشور،  از  مناطق  این 
آزاد  مناطق  در  گردشگری  حوزه  فعالین  روزهای  این 

هفتگانه است.
بازاریابی  به  نیاز  صنایع  همه  که  همانگونه  بی تردید 
نبوده  مستثنا  رویکرد  این  از  نیز  گردشگری  دارند، 
توسعه  در  دیجیتال  ظرفیت های  از  استفاده  اهمیت  و 
حلقه های  جزء  آزاد  مناطق  در  گردشگری  بازاریابی 

مفقود این حوزه در تمامی مناطق آزاد ایران است.
یا  هوشمند  جهان  به  را  امروز  جهان  فناوری،  تاثیر 

ک طحان
صاصی اخبار آزاد مناطق: باب

طرح اخت
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

واکاوی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 
در توسعه گردشگری مناطق آزاد:

صفحه 4 را بخوانید

دیجیتال تغییر داده است. جهان دیجیتال تجارب انسانی 
را شکل داده و به آنها کمک می کند تا نحوه زندگی و 
پیوند به یکدیگر را به شیوه ای متفاوت بیاموزند. همه 
و  شده  پیشرفته تر  و  ساده تر  دیجیتال،  جهان  در  چیز 
مشاغل بسیاری به این نتیجه رسیده اند که نمی توانند 

چشمان خود را به روی این موهبت ببندند.
امروزه در جهان میلیارد ها نفر از فضای مجازی با ابزار 
تلفن های هوشمند و تبلت ها بهره می برند؛ این ظرفیت 
بزرگ برای کشورهایی که دارای جاذبه های توریستی 
به  توجه  با  حال  است؛  ارزشمند  و  مهم  بسیار  هستند 
در  ایران  آزاد  مناطق  در  شده  ایجاد  زیرساخت های 
معرفی  ظرفیت های  از  نباید  گردشگری،  توسعه  مسیر 
جاذبه های گردشگری در فضای دیجیتال غافل بود و 
باید از پتانسیل باالی فضای دیجتال که روز به روز در 

حال فراگیر شدن است، بهره جست.
تورگردانان  و  سفر  خدمات  ارائه دهندگان  که  حالی  در 
گردشگری در گذشته برای فروش محصول و خدمات 
با  داشتند،  نیاز  تلویزیون ها  و  تبلیغات مجالت  به  خود 

ورود رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی، شاهد 
این  در  تبلیغ  نحوه  و  بازاریابی  راهبردهای  در  تغییر 

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

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

گردشگران اشاره کرد.

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

بهره برداری کنند.
بی شک یکی از مهم ترین مولفه های بازاریابی در دنیا، 
استفاده از فرصت های مختلف در جذب مشتری قلمداد 
می شود؛ با توجه به افزایش نرخ ارز در کشور و به تبع 
آن کاهش شدید سفرهای ایرانیان به مقاصد کشورهای 
می توان  و...  مالزی  امارات،  ترکیه،  ازجمله  همسایه 
به  هوشمندانه  مدیریتی  با  را  شده  ایجاد  ظرفیت  این 
عنایت  با  و  نمود  هدایت  داخلی  جدید  مقاصد  سمت 
تنوع  نیز  و  آزاد  مناطق  در  موجود  زیرساخت های  به 
دست  مهم  این  به  مناطق،  در  گردشگری  جاذبه های 

پیدا کرد.
به  و  نداریم  بر  شعار  از  دست  که  زمانی  تا  شاید 
نکنیم،  برنامه ها حرکت  و  اهداف  اجرایی شدن  سمت 
نمی توانیم شاهد پیشرفت در حوزه گردشگری در کشور 

خصوصا مناطق آزاد باشیم. 

در بازدید رئیس منطقه ویژه آکتائو قزاقستان 
از منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

گسترش مراودات تجاری 
ایران و اوراسیا با بهره گیری 
از ظرفیت ها ی مناطق آزاد
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گذر از گردشگری سنتی در مناطق آزاد 
ICT با ابزار
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امضا تفاهم نامه پنج جانبه در کیش در راستای حمایت از صنعت پتروشیمی کشور:

استقرار شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه پتروشیمی در مرکز نوآوری کیش
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
شرکت های  استقرار  کیش  آزاد  منطقه 
دانش بنیان حوزه پتروشیمی در مرکز نوآوری 
کیش را موجب ارتقاء فناوری ها و رونق اقتصاد 

کشور برشمرد.
همایش  و  نمایشگاه  حاشیه  در  نشستی  در 
داخل در صنعت  از ساخت  تخصصی حمایت 
از  حمایت  هدف  با  تفاهم نامه ای  پتروشیمی،  
استارتاپ ها  فناور،  دانش بنیان،  شرکت های 
حوزه صنعت  در  فعال  تولیدی  شرکت های  و 

پتروشیمی به امضاء رسید.
ابراز  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کاربردی  نشست  این  برگزاری  از  خرسندی 
شرکت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  گفت: 
ایران،  صادرات  بانک  فارس،  خلیج  هلدینگ 
و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
انجمن سازندگان تجهیزات صنایع پتروشیمی 
که  هستند  تفاهم نامه ای  اصلی  ۵ضلع  ایران 

امضاء شد.
این  امضاء  از  هدف  مظفری  غالمحسین 
تمام  ظرفیت  از  استفاده  را  تفاهم نامه 
شرکت های  به  کمک  جهت  در  مجموعه ها 
و  کرد  عنوان  پتروشیمی  حوزه  دانش بنیان 
قطع  طور  به  بزرگ  اتفاق  این  داشت:  اظهار 
کشور  برای  زیادی  برکات  و  خدمات  منشاء 
که  داریم  یقین  و  می شود  ایران  عزیزمان 
و  تفاهم نامه ها  امضاء  شاهد  آن،  دنبال  به 
همایش  این  در  دیگری  متعدد  قراردادهای 

خواهیم بود.
نوآوری  مرکز  موثر  به  نقش  به  اشاره  با  وی 
عنوان  به  کشور  فناوری  ارتقاء  در  کیش 
ظرفیتی بی نظیر در جزیره کیش گفت: امضاء 
از آن جهت که زمینه استقرار  این تفاهم نامه 
در  پتروشیمی  حوزه  دانش بنیان  شرکت های 
بسیار  می کند،  فراهم  را  کیش  نوآوری  مرکز 
علمی  معاونت  کمک  با  و  است  اهمیت  حائز 
ارکان  تمامی  همکاری  و  جمهوری  ریاست 
فعال کشور در این حوزه، می تواند آغاز خوبی 

برای فعالیت این شرکت ها باشد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
راهبردی  شورای  افزود:  ادامه  در  کیش 
از  متشکل  کیش  نوآوری  مرکز  در  مستقر 
کشور  معتبر  دانشگاه های  شعب  روسای 
معاون  دانشگاهی،  جهاد  رئیس  جزیره،  در 
علوم،  وزارت  دانشجویی  معاون  و  بین الملل 
جمهوری،  ریاست  علمی  معاونت  همکاران 
موقت  جمعه  امام  ابوترابی  حجت االسالم 
سازمان  مجموعه  نمایندگان  و  تهران 
منطقه آزاد کیش است که به صورت منظم 
این  جلساتی درخصوص اهداف ترسیم شده 

می کنند. برگزار  مرکز 
وی با اشاره به اینکه در جزیره کیش بیش از 
۱۵۵شرکت در زمینه نفت و گاز فعال هستند، 
تفاهم نامه،  این  امضاء  با  کرد  امیدواری  ابراز 
فعال  دانش بنیان  شرکت های  استقرار  امکان 
در زمینه پتروشیمی نیز در مرکز نوآوری کیش 
فراهم شود تا با استفاده از این جایگاه مطلوب، 
فعالیت خود را در این منطقه آزاد دنبال کنند.

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

تاکید نمود: برای  آزاد کیش همچنین  منطقه 
شرکت هایی که در عرصه ساخت و تولید حوزه 
پتروشیمی نیز درخواست ورود به مرکز نوآوری 
را دارند، مجموعه ای به عنوان شهرک نوآوری 
پیش بینی شده است تا از این ظرفیت بهره مند 
فرصت  این  از  بتوانیم  اتفاق  به  همه  و  شوند 
پیش آمده به عنوان آغاز خوبی برای فعالیت 
پتروشیمی  صنعت  دانش بنیان  شرکت های 

استفاده کنیم.
خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
نمایشگاه  این  اینکه  به  اشاره  با  نیز  فارس 
گفت:  بود  خواهد  پربرکت  و  مفید  بسیار 
پتروشیمی  شرکت های  بین  قرارداد  چندین 
فارس  خلیج  هلدینگ  نمایشگاه،  در  حاضر 
امضا  به  قطعات  سازنده  شرکت های  و 
فعاالن  عزم  دهنده  نشان  این  که  رسید 
از  بیشتر  استفاده  برای  پتروشیمی  صنعت 

توانمندی های داخلی است.
جعفر ربیعی افزود: در هلدینگ خلیج فارس و 
از حضور  پتروشیمی کشور  دیگر شرکت های 
تولیدکنندگان، سازندگان، شرکت های نوآور و 

دانش بنیان و استارتاپ ها استقبال می کنیم تا با 
ورود به مسائل فنی، دغدغه های ما را برطرف 
کنند و امضاء این تفاهم نامه، آغاز روندی است 
در  فعال  شرکت های  تالش  به  آن  ادامه  که 

صنعت پتروشیمی بستگی دارد.
آزاد  منطقه  مالیاتی  معافیت  همچنین،  وی 
و  برشمرد  ارزشمند  مزیت  یک  را  کیش 
فرصت  مالیات،  از  ۹درصدی  معافیت  گفت: 
تولیدی  تاسیسات  استقرار  برای  خوبی  بسیار 
که  می شود  محسوب  پتروشیمی  شرکت های 

این ظرفیت نباید نادیده گرفته شود.
این  در  نیز  ایران  صادرات  بانک  مدیرعامل 
سخت ترین  که  شرایطی  در  گفت:  خصوص 
محدودیت های بین المللی بر کشور ما تحمیل 
عزیزمان  ایران  از  گوشه ای  در  است،  شده 
صنعت  توسعه  برای  مهم  تفاهم نامه ای 

پتروشیمی و ساخت داخلی منعقد گردید.
کشور  درخشان  کارنامه  به  صیدی  حجت اله 
نمود:  اظهار  و  کرد  اشاره  داخلی  تولیدات  در 
که  دارد  وجود  ایران  در  خوبی  زیرساخت های 
این امر با فعالیت شرکت های بزرگ و سازندگان 
در صنایع مختلف به صورت همزمان، کشور را 
کشور های  محصوالت  از  بسیاری  واردات  از 

خارجی بی نیاز کرده است.
قدم  را  همکاری  تفاهم نامه  این  امضاء  وی 
بزرگی برای به اوج رسیدن صنعت پتروشیمی 
خداوند  یاری  با  افزود:  و  کرد  عنوان  کشور 
متعال و به همت تمامی سازندگان تجهیزات 
بانک  پتروشیمی،  کارفرمایان  صنعت،  این 
صادرات و مجموعه سازمان منطقه آزاد کیش 
باید به نقطه بی نیازی حداکثری از شرکت های 

خارجی دست یابیم.
معاون  عالی  مشاور  وطنی  علی  همچنین، 
این  در  جمهوری  ریاست  فناوری  علمی 
نشست ضمن تقدیر از تمامی دست اندرکاران 
فعاالن  از  رویداد،  این  بستر  آماده سازی  برای 
صنعت پتروشیمی و شرکت های وابسته برای 

حمایت از ساخت داخلی دعوت کرد.

اخبار منطقه آزاد کیش

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
زمینه های  ایجاد  بر  کیش  آزاد  منطقه 
ورود نمایندگان کشور های خارجی و عقد 
قراردادهای بین المللی برای فروش دانش 

فنی تاکید کرد.
گشایش  مراسم  در  مظفری  غالمحسین 
دبیرخانه دائمی همایش ها و نمایشگاه های 
نفت و پتروشیمی، ضمن تشکر از مجموعه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و  مدیران  دست اندرکاران،  تمامی  و 
سازندگان صنعت پتروشیمی برای برپایی 
از  نمایشگاه و همایش تخصصی حمایت 
ایجاد  ساخت داخل در این صنعت گفت: 
اتفاقات خوب  تجربه  برای  فضایی  چنین 
بسیار مایه خوشحالی و امیدواری است و 
به تعبیری تمامی ما باید با تالش، اعتماد، 
باور و یاری خداوند متعال، این برنامه ها را 

با هدف حصول نتیجه دنبال کنیم.
ایجاد  پیشنهاد  که  همانطور  افزود:  وی 
کیش  در  رویداد  این  دائمی  دبیرخانه 
پیرو  رسید،  عمل  مرحله  به  سرعت  به 
حاشیه  در  شده  امضا  ۵گانه  تفاهم نامه 
حمایت  تخصصی  همایش  و  نمایشگاه 
برای  پتروشیمی  صنعت  داخل  ساخت  از 
گارگروهی  باید  صنعت،  این  از  حمایت 
تفاهم نامه  این  موضوعات  پیگیری  برای 
با سرعت و به صورت جدی تشکیل شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
کیش با اشاره به اینکه در منطقه آزاد کیش 
اراده جدی برای رسیدن به نتایج مطلوب 
وجود دارد، اظهار داشت: همه عزیزان به 
کاری  تخصصی  موضوعات  درگیر  نوعی 
دبیرخانه  شکل گیری  با  اما  هستند،  خود 
بهترین  به  مسئولیت ها  رویداد،  این  دائم 
شکل و با حساسیت بیشتری انجام خواهد 

شد.
دبیرخانه  این  تشکیل  افزود:  مظفری 
برگزاری  صرفا  که  است  آن  نشانگر 
نیست  مالک  همایش  و  نمایشگاه 
استمرار  دلخواه،  نتیجه  به  رسیدن  و 
امضاء  قراردادهای  پیگیری  و  فعالیت ها 
نماینگان  از  و  است  اهمیت  حائز  شده، 
معرفی شده انتظار می رود تا با فعالیت های 
دلسوزانه خود و پایه ریزی و زیرسازی های 
در  خوب  اتفاقات  برای  را  بستر  مناسب، 

کشور آماده کنند.
به  آغاز  از  پس  کرد:  تاکید  وی 
و  فعالیت ها  گزارش  دبیرخانه،  کار 
صورت  به  باید  حوزه  این  پیشرفت های 
و  ارائه  رسانه  اصحاب  حضور  با  مستمر 
وجود  صورت  در  تا  شود  اطالع رسانی 
دستور کار  در  الزم  امور  انجام  نواقص، 
به  زمانی،  تقویم  تنظیم  با  و  گیرد  قرار 
ارتقاء کیفیت برگزاری رویدادهای بعدی 
موفقی  و  مناسب  الگوی  و  کنیم  کمک 

برای کشور باشیم.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
اظهار  پایان  در  کیش  آزاد  منطقه 
گاز  و  نفت  حوزه  در  که  همانطور  کرد: 
از  که  هستند  فعال  جزیر  در  4شرکت 
و  می شوند  محسوب  دنیا  برترین های 
باطنی  میل  برخالف  اطراف  کشور های 
از این شرکت ها خدمات دریافت می کنند؛ 
سازمان منطقه آزاد کیش و جمع همکاران 
مجموعه  خدمت  در  توان  تمام  با  نیز  ما 
هستند تا با کمک، تالش، تجربه، دانش 
فعاالن  و  عوامل  همه  عالقه  و  باور  و 
نمایندگان  ورود  زمینه  پتروشیمی،  حوزه 
قراردادهای  عقد  و  خارجی  کشور های 
بین المللی برای فروش دانش فنی فراهم 

شود.

ایجاد بستر در جهت 
عقد قراردادهای بین المللی 

برای فروش دانش فنی

ستاد  اطالع رسانی  و  تبلیغات  کمیته  رئیس 
اطالع رسانی  ضرورت  بر  کیش  نوروزی 
مهم  عاملی  عنوان  به  گردشگران  به  مناسب 
نوروزی  گردشگران  رضایتمندی  افزایش  در 

تاکید کرد.
نخستین جلسه کمیته تبلیغات و اطالع رسانی 
ستاد  کمیته های  نمایندگان  و  روسا  با حضور 
بکارگیری  و  برنامه ریزی  هدف  با  نوروزی 
به  مطلوب  خدمات  ارائه  جهت  در  ظرفیت ها 
مسافران نوروزی، در سالن اجتماعات سازمان 

منطقه آزاد کیش برگزار شد.
تبلیغات و اطالع رسانی سازمان  رئیس کمیته 
به  اشاره  با  این نشست  در  آزاد کیش  منطقه 
جزیره  و  کشور  برای  نوروز  تعطیالت  اینکه 
است،  ملی  ارزشمند  مناسبت  یک  کیش 
گفت: هر ساله در تعطیالت نوروز و سال نو، 
جزیره  وارد  بسیاری  گردشگران  و  مهمانان 
کیش می شوند که این امر مایه خیر و برکت 

برای این جزیره است.
هم فکری  با  باید  ما  افزود:  پور سینا  محمد 
سفر  راه گشای  کنیم  تالش  هم افزایی  و 
گردشگران به جزیره کیش باشیم و در زمینه 
هموطنان  به  مطلوبی  خدمات  اطالع رسانی، 
رضایت  با  خود  سفر  پایان  در  تا  کنیم  ارائه 

خاطر جزیره را ترک کنند.
و  راهنما  کتاب های  چاپ  به  اشاره  با  وی 
تبلیغات و اطالع رسانی  اقالم متعدد در حوزه 
سنوات  در  خوشبختانه  کرد:  خاطرنشان 
گذشته محصوالتی تولید شده است که تاریخ 
مصرف ندارند و بالغ بر یکصد هزار عدد نقشه 
سازمان  انبار  در  سفر  راهنمای  برشورهای  و 
منطقه آزاد کیش موجود است که می توان از 

آنها استفاده کرد.
اینکه  به  توجه  با  داشت:  اظهار  پور سینا 
خودرو  ورود  افزایش  از  حاکی  پیش بینی ها 
به  است،  گذشته  سال  به  نسبت  نوروز ۹۹  در 
در  تولیدی  محصوالت  این  می توان  راحتی 
گردشگران  اختیار  در  را  اطالع رسانی  زمینه 

نوروزی قرار داد.
برای  متناسب  محتوای  تولید  اهمیت  به  وی 
گردشگران نوروزی کیش اشاره کرد و افزود: 
تولید محتوا در دو بخش »پیشین و همزمان« 
بسیار مهم است؛ چراکه یکی در حوزه شناخت 
مباحث  حوزه  در  دیگری  و  کیش  جزیره 
درک  برای  که  درمان  و  بهداشت  سالمت، 
شرایط کنونی این منطقه آزاد تجاری–صنعتی 

ارائه خدمات مطلوب به گردشگران نوروزی با استفاده از فناوری های نوین

آزاد کیش صرف نظر از مسائل اقتصادی، تمام 
انرژی خود را بر این اصل گذاشته تا هموطنانی 
که این جزیره را مقصد گردشگری خود انتخاب 
کرده اند، با رضایتمندی و خاطره ماندگار کیش 

را ترک کنند.
ماهان مدون اطالع رسانی در جزیره کیش را با 
دو رویکرد جامعه مهمان و میزبان عنوان کرد 
فعالیت ها  این  در  میزبان  جامعه  باید  و گفت: 
آگاهی الزم از سیاست های سازمان را داشته 
باشند تا برنامه خود را با این رویکرد هماهنگ 

کنند.
با اشاره به اهمیت نقش اطالع رسانی  مدون، 
احتمالی،  اتفاقات  به  نسبت  واکنش سریع  در 
زمینه  در  ساختاری  تعریف  با  داشت:  اظهار 
اطالع رسانی می توان با فراهم کردن امکانات 
طبیعی،  بحران های  شرایط  در  نیاز  مورد 
و  سریع  واکنش  زمینه  اجتماعی  و  سیاسی 

حفظ رفاه بیشتر گردشگران را تقویت کرد.
نماینده کمیته گردشگری سازمان منطقه آزاد 
کیش افزود: نتایج نظر سنجی ها نشان می دهد 
نوروزی،  گردشگران  80درصد  از  بیش  که 
پیش از این نیز به جزیره کیش سفر کرده اند، 
از این رو اگر بتوانیم این افراد را جامعه هدف 
قرار داده و اطالعات را پیش از شروع سفر به 
آنان برسانیم، ۵0درصد در فرآیند اطالع رسانی 

موفق عمل کرده ایم.
منطقه  سازمان  اطالعات  و  فناوری  مدیر 

واحد  مدیریتی  ساختار  هم  کیش  آزاد 
یکی  را  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  یکپارچه 
از جذابیت های جزیره کیش برشمرد و افزود: 
می توانیم این ساختار را در شیوه اطالع رسانی 
به صورت  گردشگران  به  نظر  مورد  محتوای 
در  اصلی  هدف  تا  کنیم  ارائه  یکپارچه 

اطالع رسانی محقق شود.
امیر سوداگران با بیان اینکه ساختار »آی کیش« 
به نقطه مطلوبی رسیده و بعد از دو سال، حرکت 
رو به جلو دارد، اظهار کرد: این نسخه، نیاز به 
نصب اپلیکیشن  آی کیش نداشته و جذابیت های 
اجرای این اپلیکیشن تحت وب و سیستم عامل 
شیوه  و  است  جغرافیایی  موقعیت  بر  مبتنی  و 
اطالع رسانی که برای یک گردشگر نیاز است، 

در آی کیش قابل ارائه است.
وی در این جلسه به سامانه یکپارچه رسیدگی 
راه اندازی  با  گفت:  و  کرد  اشاره  شکایات  به 
که  افرادی  تماس  یکپارچه۱24،  سامانه 
شکایتی دارند چه از طریق، آی کیش، صوتی 
و تصویری و چه از طریق وب سایت به همراه 
ارسال  یکپارچه  سامانه  به  اطالعات  تمامی 
اطالعات  تقسیم بندی  مبدا  در  و  می شود 
صورت می گیرد تا مشخص شود که شکایت 
مربوط به چه حوزه ای است و برای رسیدگی 

به کارتابل مسئول مربوطه ارجاع داده شود.
و  تبلیغات  محصوالت  تولید  همچنین 
برشورهای  و  نقشه  چاپ  اطالع رسانی، 
راهنمای سفر به کیش، توزیع اقالم تبلیغاتی، 
به عملکرد  مربوط  اطالعات  و  اخبار  انعکاس 
ستاد نوروزی و تبلیغات محیطی، تهیه دفترچه 
اجاره  ضوابط  گمرکی،  مقررات  و  قوانین 
قوانین  درمان،  و  بهداشت  شبانه،  خانه های 
پیامک های  ارسال  هوایی،  و  دریایی  مقررات 
رفتارهای  بر  نظارت  منطقه ای،  و  نقطه ای 
اجتماعی، یکپارچه کردن نحوه اطالع رسانی، 
مبادی  در  سفر  راهنمای  برشورهای  تحویل 
ورودی به انتظامات سازمان، بررسی تمهیدات 
پیشگیرانه قطع برق در زمان بارندگی و شرایط 
خاص، برنامه ریزی و پیش بینی های الزم برای 
هموار کردن ترافیک در ایام نوروز، آماده سازی 
ایستگاه های مینی بوس، تهیه بانک اطالعاتی 
،راه اندازی سامانه نظرسنجی آنالین، تبلیغات 
و اطالع رسانی گردشگری در داخل ایرالین ها 
وکنترل قیمت بلیت ها ازجمله مباحثی بود که 
نوروزی  ستاد  کمیته های  نمایندگان  توسط 

سازمان منطقه آزاد کیش مطرح شد.

ضروری است.
تبلیغات و اطالع رسانی سازمان  رئیس کمیته 
از  امسال  کرد:  خاطر نشان  کیش  آزاد  منطقه 
»اپلیکیشن آی کیش« نیز به عنوان یک مدیا 
برای راهنمای سفر گردشگران نوروزی کیش 
و جلب رضایتمندی آنان استفاده خواهیم کرد.

وی بر ضرورت اطالع رسانی گسترده و جلب 
توسط  شده  مطرح  شعار  به  گردشگران  نظر 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با عنوان 

»کیش، جزیره بدون پالستیک« تاکید کرد.
پور سینا با بیان اینکه اطالع رسانی به موقع در 
از وظایف مهم کمیته  شرایط عادی و خاص 
نمود:  اذعان  است،  اطالع رسانی  و  تبلیغات 
قطع  احتمال  که  خاص  و  بحرانی  شرایط  در 
راه های ارتباطی وجود دارد، سه دستگاه خودرو 
مجهز به بلندگو برای اطالع رسانی گسترده در 

سطح شهر پیش بینی شده است.
ستاد  اطالع رسانی  و  تبلیغات  کمیته  رئیس 
نوروزی کیش با بیان اینکه فعالیت ها در حوزه 
رصد  و  گرد آوری  مستند سازی،  شامل  پسین 
محتوا  ارسال  با  افزود:  بود،  خواهد  اطالعات 
برای واحد های فن آوری، گزارشی از چگونگی 
حضور مردم و سطح رضایتمندی گردشگران 

نوروزی تهیه خواهد شد.
نماینده کمیته گردشگری سازمان منطقه آزاد 
نوروز  ایام  در  را  نیز نقش جزیره کیش  کیش 
نقش حمایتی عنوان کرد و افزود: سازمان منطقه 

رئیس کمیته تبلیغات و اطالع رسانی ستاد نوروزی کیش اظهار داشت:
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مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
تاکید کرد:



اخبار منطقه آزاد انزلی

فرآیندهای  توسعه  و  تسهیل  راستای  در 
فعالین  به  کشور  بانکی  شبکه  خدمات رسانی 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سرمایه گذاران  و  اقتصادی 
افزایش دسترسی عموم مردم به شعبات بانک های 
و  معاونین  اعضای هیات مدیره،  با حضور  عامل، 
مدیران سازمان سازمان منطقه آزاد انزلی، اعضای 
و  تجارت  بانک  مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات 
جمعی از تجار و بازرگانان شعبه بانک تجارت در 
قرار  بهره برداری  مورد  و  آزاد افتتاح  منطقه  این 

گرفت.
در ابتدا عباس اشرف نژاد معاون مدیرعامل و عضو 
امور  معاون  همراه  به  تجارت  بانک  مدیره  هیات 
بین الملل، معاون امور اعتبارات و مدیر امور شعب 
رئیس هیات  روزبهان  با محمدولی  استان گیالن 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار 
داشته و درخصوص فرصت های سرمایه گذاری و 
افزایش ارائه خدمات به فعالین اقتصادی گفت و گو 

کردند.
بنا بر این گزارش، شعبه بانک تجارت منطقه آزاد 
با مساحت ۱۰۰مترمربع در مجتمع تجاری  انزلی 
کاسپین واقع در فاز تجارت و گردشگری منطقه 
راه اندازی شده و عالوه بر این شعبه بانکی، در حال 
محدوده  در  بانکی  ۲باجه  و  بانکی  ۹شعبه  حاضر 
منطقه آزاد انزلی مشغول به ارائه خدمات می باشند 
و  تنوع بخشی  زمینه  شعبه،  این  راه اندازی  با  و 
اقتصادی  فعالین  به  تسهیالت  و  افزایش خدمات 

و تولید کنندگان منطقه فراهم می شود.
گردشگری،  تجاری،  زیر ساخت های  از  بازدید 
منظور  به  کاسپین  بندری  مجتمع  و  عمرانی 
بررسی فرصت های همکاری مشترک درخصوص 
ارائه  و  خصوصی  بخش  و  سازمان  طرح های 
تسهیالت به فعالین اقتصادی از دیگر برنامه های 
بانک  مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای 

تجارت در این منطقه بود.

افتتاح شعبه بانک تجارت 
در منطقه آزاد انزلی

با حضور معاون مدیرعامل بانک تجارت و 
معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی انجام شد:
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باکیفیت،  تولید  گسترش  طریق  از  آزاد  مناطق 
صادرات  و  توریست  جذب  سرمایه گذار،  جذب 
درآمد  ۵۰درصد  بازگرداندن  ظرفیت  مجدد، 
حاصل از فروش نفت کشور را ظرف سه سال 

دارا می باشند.
تولیدی  مجموعه  مدیرعامل  طاهری  احمد 
بیش  فعالیت  سابقه  با  که  هپی لند  پوشاک 
به  موفق  انزلی  آزاد  منطقه  در  ۱۵سال  از 
برای  غیرمستقیم  و  مستقیم  اشتغال زایی 
تولیدات- اعطای  )برون سپاری  ۱۵۰۰نفر 
ظرف  و  شده  کشور  کل  در  فروش(  نمایندگی 
اظهارنامه های  براساس  گذشته  سال  پنج 
تا   ۱۰ صادراتی  میانگین  با  گمرکی  صادراتی 
۲۰میلیون دالر، صادرکننده نمونه کشوری بوده، 
اظهار داشت: با توجه به اینکه در اظهارنامه ها، 
نرخ صادرات رقم پایینی محاسبه می شده ؛ این 
عدد اظهارنامه، به نسبت ارزش واقعی کاالهای 
بی نهایت کمتر  تولیدات هپی لند،  از  صادر شده 
است. در واقع میزان واقعی صادرات ما چندین 
بوده  تومان  ۱۰۰میلیارد  معادل  مبلغ،  این  برابر 

است.

رویکرد هپی لند، افزایش صادرات و 
برندسازی کاالی باکیفیت ایرانی 

در جهان
وی با اشاره به اینکه افزایش صادرات، تقویت 
هدف  با  جهانی  سطح  در  ایرانی  باکیفیت  برند 
کشور  یک  عنوان  به  ایران  نام  کردن  پرآوازه 
است،  بوده  پوشاک  صادرات  زمینه  در  مطرح 
محصوالت  صادراتی  بازارهای  درخصوص 
تولیدی خود در سطح بین المللی چنین توضیح 
آغاز  از  کوتاهی  زمان  گذشت  از  بعد  داد: 
جنوب  کشورهای  به  ما  صادرات  بازار  فعالیت 
آسیایی، اروپایی و امریکایی گسترش پیدا کرد، 
دستاوردی که ناشی از ایجاد فروشگاهی با برند 
هپی لند در ترکیه بود، کشوری که قطب صنعت 
نتیجه  در  می شود؛  محسوب  دنیا  در  پوشاک 
به  خود  تولیدی  محصوالت  صادرات  به  موفق 
بازار مصرف این کشور و کشورهای اروپایی و 
نوسانات  دلیل  به  سال ۹۷  اما  شدیم.  افریقایی 
فروشگاه  ناچار  به  حساب ها،  شدن  بسته  و  ارز 
را تعطیل نمودیم و دیگر در این کشور مهم در 

صنعت پوشاک، حضور مستقیم نداریم.
چند  و  چندین  تالش های  کرد:  اضافه  طاهری 
برندسازی  و  فروش  و  تولید  زمینه  در  ما  ساله 

مناطق آزاد، سکوی پرتاپ برندسازی تولیدات ایرانی در سطح جهانی

داخلی  تولیدکنندگان  صادراتی  توان  ارتقای 
شدن  محقق  باعث  مزیت ها  این  ظهور  باشد. 
هدف اقتصاد مقاومتی، که زیرساخت اصلی آن 

گسترش صنایع در ایران می باشد، می گردد.
دولتمردان  اینکه  بر  تصریح  با  طاهری  احمد 
باشند  واقف  مهم  این  بر  باید  تولیدکنندگان  و 
که  بود  خواهد  موفق  زمانی  صادرات  که 
تا  باشد  داخلی  اولیه  مواد  از  بیشتری  درصد 
با پشتیبان سازی درست  تا موفقیتشان  خارجی، 
اساس  بر  آزاد  مناطق  افزود:  گردد،  تضمین 
گلوگاه های  می تواند  دارد،  که  زیرساخت هایی 
تامین  زمینه  در  را  کشورمان  صنعت  تولید 
تجهیزات و ماشین آالت تخصصی تولید، تامین 
یا  نمی شود  تولید  ایران  در  که  اولیه ای  مواد 
ایران بستر آن آماده  تکمیل پارچه هایی که در 

نیست، برطرف نماید.
صادر کننده نمونه کشوری منطقه آزاد انزلی یکی 

از کلیدواژه های صادرات پوشاک را رقابتی بودن 
تولیدات آن در رقابت با کشورهایی نظیر ترکیه، 
پاکستان، بنگالدش، هند و... عنوان کرد و اظهار 
داشت: با عنایت به وجود بسترهای مناسب در 
زمنیه تامین مواد اولیه مطلوب از سراسر جهان 
این  در  رقابت  برای  را  میدان  آزاد،  مناطق  در 
از  نیز  داخلی  تولیدکنندگان  و  کرده  باز  عرصه 
اینکه در کیفیت مواد اولیه با رقبا در یک سطح 
قرار دارند، اطمینان خاطر پیدا می کنندک ه تنها 
در توان تولید با مابقی رقبا مقیاس خواهند شد 
و به راحتی می توانند در بستری که مناطق آزاد 
ایجاد نموده، در فضای رقابتی کاالی باکیفیت 

تولیدی خود را عرضه نمایند.
 

رقابت در تولید با واردات مواد اولیه 
باکیفیت

واردات کاالی  اینکه  بر  تاکید  با  احمد طاهری 
با کیفیت می تواند در چرخه صحیحی از رقابت 
به تولید باکیفیت منجر شود، اضافه کرد: یکی 
اولیه  مواد  است که  این  آزاد  مناطق  مزایای  از 
شود.  وارد  تولید  چرخه  به  می تواند  سرعت  به 
باکیفیت  اولیه  مواد  ما،  حرفه  در  مثال  طور  به 
وارداتی نظیر پارچه های تخصصی، دکمه، زیپ، 
و...  اکسسوری  انواع الیی ها،  نخ های گلدوزی، 
وقتی وارد یک چرخه تولید با کیفیت می شود که 
تمامی استانداردهای روز دنیا را در این صنعت 
باالترین  با  نهایی  رعایت گردد، قطعا محصول 
درجه کیفی تولید خواهد شد که توان رقابت با 

تمام نمونه های خارجی را خواهد داشت.
برای  می توانند  آزاد  مناطق  اینکه  بیان  با  وی 
تولیدکنندگانی که دغدغه رقابت با رقبای خود 
به عنوان  دارا می باشند،  را  بازارهای جهانی  در 
الگوی موفقی عمل کنند، در توضیح این اظهار 
دهه  دو  از  بعد  آزاد  مناطق  گفت:  خود  نظر 
فعالیت و با وجود تحریم ها علیه ایران، توانسته 
فضایی را فراهم نمایند که واردکننده ها به تولید 
کاالهایی که وارد می کردند، روی آورند؛ در واقع 
حوزه فعالیت خود را تغییر دهند. موضوعی که 
داده  نیز روی  انزلی  آزاد  خوشبختانه در منطقه 
است و این منطقه موفق شده دغدغه نظام در 
وارد کننده  فقط  آزاد  مناطق  که  خصوص  این 

نباشند را برطرف نماید.
تصریح  با  کشوری  پوشاک  نمونه  کننده  صادر 
مناطق  از  باید  که  است  زمانی  اکنون  اینکه  بر 
آزاد که رفته رفته در حال تبدیل شدن به قطب 

عنوان  به  متوالی  سال  پنج  تا  شد  موجب 
صادرکننده نمونه استانی و چهار سال متوالی به 
عنوان صادرکننده نمونه کشوری برگزیده شویم، 
که در کنار آن، افتخاراتی نظیر صادرکننده برتر، 
افتخار  چندین  و  برتر  صنعتگر  برتر،  کارآفرین 

دیگر نیز در صنعت پوشاک کسب نمودیم.

برندسازی براساس ظرفیت های 
منطقه آزاد و تولید محصوالت باکیفیت

شاد  سرزمین  کارخانجات  مجموعه  مدیرعامل 
تولیدی  کارخانجات  تاسیس  با  اینکه،  بیان  با 
با  و  انزلی  تجار- صنعتی  آزاد  منطقه  در  خود 
بهره گیری از زیرساخت های متنوع این منطقه، 
چشمگیر  توسعه  و  صادرات  افزایش  به  موفق 
دیگر  سوی  از  افزود:  شدیم،  خود  فعالیت های 
از ظرفیت های باالی نیروی انسانی این منطقه 
توسعه  و  جوان  کار  نیروی  جذب  درخصوص 
نام  کردن  مطرح  و  تولید  گسترش  و  صادرات 

یک برند ایرانی استفاده کردیم.
ایران  پوشاک  کشوری  نمونه  صادرکننده 
و  قانونی  معافیت های  و  مزایا  اینکه  بیان  با 
مناطق  این  آزاد،  مناطق  زیرساخت های موجود 
را قادر می کند که به سکوی پرتاپ خوبی برای 
داخلی  سطح  در  ایرانی  محصوالت  برندسازی 
توجه  با  داشت:  اظهار  شوند،  تبدیل  خارجی  و 
صنعت  در  بنده  ساله  سی  افزون بر  سابقه  به 
پوشاک، شرایط حاکمیت و تولید باید به گونه ای 
فراهم شود تا نخستین نقطه ای که برای تولید 
به منظور صادرات به ذهن صادرکنندگان خطور 

می کند، مناطق آزاد تجاری-صنعتی باشد.
ظرفیت های  تحلیل  و  تجزیه  به  ادامه  در  وی 
پرداخت  و صادرات  تولید  حوزه  در  آزاد  مناطق 
بررسی  یک  با  می توان  راحتی  به  گفت:  و 
سطحی به این قضیه پی برد که برای صادرات 
مناطق  در  کارخانه  وجود  دیگر،  کشورهای  به 
آزاد یک مزیت نسبتا ایده آل برای طرف خارجی 
به  سال ها  ما  که  مطلبی  می شود؛  محسوب 
آماده  بستری  آزاد  مناطق  کردیم.  لمس  عینه 
تولید  جهت  استاندارد  اولیه  مواد  تامین  برای 
از  است.  کیفیت  درجه  باالترین  با  محصوالت 
خارجی  متخصص  نیروهای  جذب  دیگر  سوی 
که  است  آزاد  منطقه  خوب  مزیت های  از  یکی 
تولید  می توانند  مدت  طوالنی  دوره های  برای 
را با صرف کمترین بروکراسی اداری به سطح 
جهانی نزدیک کند و کمک بسیار خوبی برای 

احمد طاهری صادرکننده نمونه پوشاک کشوری منطقه آزاد انزلی:

رئیس منطقه ویژه اقتصادی آکتائو قزاقستان 
به همراه نایب رئیس و مدیران این منطقه 
در بازدید از منطقه آزاد انزلی و گفت وگو با 
اعضای هیات مدیره و معاونین این سازمان، 
درخصوص راهکارهای توسعه روابط تجاری 
دو کشور با تکیه بر توانمندی های دو منطقه 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بندری  امور  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر  حوزه  و 
منطقه  ظرفیت های  تشریح  با  نشست  این 
بیان  کاسپین،  بندری  مجتمع  و  انزلی  آزاد 
گذشته  از  قزاقستان  و  ایران  کشور  کرد: 
همسایگی  و  فرهنگی  اشتراکات  بر  عالوه 
با  نیز  تجاری  مبادالت  حوزه  در  خزر،  در 
هم در ارتباط بوده و از ۴سال گذشته طبق 
توافقات انجام شده روابط تجاری قزاقستان 
با این منطقه روند رو به رشدی داشته که 
از مهم ترین فعالیت های انجام گرفته، ایجاد 
با  ایران  قزاقستان،  چین،  تجاری  کریدور 
محوریت منطقه آزاد انزلی است و با توجه 
به مزیت های این مسیر ترانزیتی، تسهیل و 
منظور  به  تجار  به  خدمات  ارائه  در  تسریع 
بهره برداری حداکثری از ظرفیت های مسیر 
یاد شده، از مهم ترین راهبردهای کشورهای 

ایران و قزاقستان می باشد.
امین افقی با اشاره به اینکه از طریق کریدور 
گردشگری  توسعه  به  اقدام  می توان  مزبور 
نمود،  خزر  دریای  بنادر  سطح  در  دریایی 
ترانزیت  دیگر،  سوی  از  کرد:  تصریح 
کاالهای چینی به کشورهای ترکیه، عراق 
و سوریه به همراه ترانزیت کاالهای تولیدی 
آسیای  بازار های  به  عرضه  جهت  ایرانی 
فرصت های  دیگر  از  روسیه  شرق  و  میانه 
کریدور  چارچوب  در  دوجانبه  همکاری 
منطقه  محوریت  با  ایران  قزاقستان،  چین، 
قرار  دستورکار  در  باید  که  است  انزلی  آزاد 

قرار گیرد.
و  قزاقستان  آکتائو  بندر  ادامه  در  وی 
انزلی  آزاد  منطقه  کاسپین  بندری  مجتمع 
گسترش  در  محوری  بندر  دو  عنوان  به  را 
فوق  کریدور  طریق  از  بین المللی  مراورات 

گسترش مراودات تجاری ایران و اوراسیا با بهره گیری از ظرفیت ها ی مناطق آزاد

کاال طبق قوانین به عنوان کاالهای همراه 
این  گردشگری  و  تجارت  فاز  در  مسافر 
می شود  پیشنهاد  و  می گردد  عرضه  منطقه 
کشور قزاقستان نیز محصوالت تولیدی خود 
را در سطح این منطقه عرضه نماید و میزان 
آن  کاالهای  به  نسبت  مردم  رضایتمندی 

کشور سنجیده شود.
مناطق  قوانین  تساوی  به  طالب پور  وحید 
کرد :  خاطرنشان  و  اشاره  کشور  دو  آزاد 
بندری،  حوزه  بر  منطقه عالوه  این  فعالیت 
عمرانی،  بخش های  در  صنعت،  و  تجارت 
خدماتی  و  گردشگری  سرمایه گذاری، 
کارآفرینان  و  سرمایه گذاران  که  بوده  نیز 
و  می کنند  فعالیت  بخش ها  این  در  زیادی 
قطعا شاهد حضور  تجاری  روابط  تقویت  با 
بخش های  در  کشور  دو  سرمایه گذاران 

مختلف خواهیم بود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
نمایشگاه های  برگزاری  پیشنهاد  انزلی  آزاد 
تخصصی با حضور تولید کنندگان کشورهای 

عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مطرح کرد 
و افزود: در حال حاضر مجتمع بندری کاسپین 
با توجه به بهره مندی از پسکرانه وسیع و قرار 
به  بندر  این  استراتژیک  موقعیت  در  گرفتن 
عنوان یک فرصت سرمایه گذاری برای فعاالن 
حوزه بندری داخلی و خارجی شناخته شده و 
بندری  زیرساخت های  و  اسکله ها  از  بخشی 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده 

است.
»بکلواورین  نشست،  این  در  همچنین 
ویژه  منطقه  مدیره  هیات  رئیس  باساروو« 
تشریح  به  نیز  قزاقستان  آکتائو  اقتصادی 
آکتائو  بندر  ظرفیت های  و  توانمندی ها 
و صنعت،  تجارت  داشت:  اظهار  و  پرداخت 
ویژه  منطقه  فعالیت های  مهم  بخش  دو 
حاضر  حال  در  و  بوده  آکتائو  اقتصادی 
منطقه  این  در  مهم  صنعتی  ۳۳شرکت 
و  ظرفیت ها  به  توجه  با  و  می کنند  فعالیت 
مراودات  می توان  کشور  دو  پتانسیل های 

تجاری را با تقویت کرد.

اعالم کرد و افزود : بندر کاسپین از مهم ترین 
مجتمع های بندری ایران در دریای خزر بوده 
که با اتصال راه آهن و ایجاد اسکله رو-رو، 
مناسبات  در  محوری  نقش  می شود  تالش 
تراتزیتی و تجاری خزر ایفا و با استفاده از 
و  تجار  هزینه  قانونی،  معافیت های  و  مزایا 
با  و  یافته  کاهش  منطقه  این  در  بازرگانان 
و  ایران  مشترک  کمیسون  برگزاری  توجه 
قزاقستان به میزبانی ایران، پیشنهاد می شود 
همکاری های  توسعه  برای  پیشنهاداتی 
مناطق ازاد دو کشور پیش از برگزاری این 
بررسی  مورد  تخصصی  جلسات  در  نشست 

قرار گیرد.
معاون  و  مدیره  هیات  عضو  ادامه،  در 
سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  امور 
و  زیرساخت ها  تشریح  با  انزلی  آزاد  منطقه 
منطقه  تنها  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
کشور  داشت :  اظهار  ایران،  شمال  آزاد 
در  فعال  کشور های  از  یکی  قزاقستان، 
حوزه اوراسیا بوده و در حال حاضر ۸۵۰قلم 

در بازدید رئیس منطقه ویژه آکتائو قزاقستان از منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

تولید باکیفیت در ایران می باشند، حمایت نمود و 
با توجه به مشکالت و سختی های تولید، دست 
تولیدکنندگان نوپا را در این مناطق به یاری فشرد 
آوردن  روی  از  اقتصادی  شرایط  نوسانات  با  تا 
راستا  این  در  افزود:  نگردند،  منصرف  تولید  به 
فعالیت های  توسعه  به  موفق  هپی لند  مجموعه 
کارآفرینی خود را با رویکرد حمایتی و آموزشی 
زمینه  در  کوچک  اقتصادی  بنگاه های  به  موثر 
ادامه  استان  در  پوشاک  تولیدی های  گسترش 
دهد. به این معنی که دانش فنی خود در زمینه 
پوشاک را در طبق اخالص گذاشته و به عنوان 
یک مجموعه تولیدی دانش بنیان، با انتقال دانش 
تولید پوشاک به وارد کنندگان آن، آنان را به سمت 
تولید سوق داده و به گسترش تولید این صنعت 
در مناطق آزاد کمک بسزایی نموده است. مناطق 
جذب  باکیفیت،  تولید  گسترش  طریق  از  آزاد 
مجدد،  صادرات  و  توریست  جذب  سرمایه گذار، 
از  حاصل  درآمد  ۵۰درصد  بازگرداندن  ظرفیت 
فروش نفت کشور را ظرف سه سال دارا می باشند.

پوشاک،  صنعت  در  اینکه  بیان  با  وی 
پوشاک  قاچاق  واردات  از  داخلی  تولیدکنندگان 
به  عده ای  میان  این  در  و  دیدند  لطمه  بسیار 
آزاد  مناطق  که  جریانات  این  به  دلسوز  ظاهر 
زدند،  دامن  است  شده  قاچاق  افزایش  باعث 
است  این  واقعیت  من  برداشت  به  کرد:  اضافه 
خرده فروشی  و  واردات  با  آزاد  مناطق  که 
کاالهای برندهای برتر دنیا با قیمت به مراتب 
رقابت  اینان  با  قاچاق،  واردکنندگان  از  پایین تر 
به  کاالها  این  قاچاق  از  که  لطمه ای  و  نموده 
با  را  بود  شده  وارد  مشتریان  و  تولید کنندگان 
ارزان فروشی محسوس به حداقل رسانده است.
طالیی  فرصت  به  توجه  خواستار  طاهری 
با کیفیت  کاالی  صادرات  جهت  آزاد  مناطق 
ایرانی به بازارهای جهانی و عدم توجه به امیال 
شد  نظر  تنگ  معدودی  افراد  منافع  و  سیاسی 
آزاد،  مناطق  ماهیت  دلیل  به  داشت:  اظهار  و 
اقتصادی مناسب جهت دور زدن  اولین فضای 
این  ایران  حکومت  علیه  ظالمانه  تحریم های 
آزاد بستری  نتیجه منطقه  مناطق می باشند. در 
برای ممانعت از ایجاد بسیاری از فسادها، رانت 
حکایت  مشابه  و  بوده  کشور  در  کاال  قاچاق  و 
معروف کافر مسلمان شده ای است که حکومت 
تا  دربیاورد  پایش  از  را  کفش  تنها  می بایست 
مسجد  جلوی  اینکه  نه  شود؛  کاملی  مسلمان 

رفتنش را بگیرد.
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امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع 
در دنیا محسوب می شود که می تواند به عنوان منبع اصلی درآمد 
و اشتغال، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور ایفا 
کند. در این صنعت به عنوان یک صنعت خدماتی، ارائه خدمات 
به شکلی مناسب و مطمئن که بتواند رضایت گردشگران را فراهم 
و  بقا  کلید  گردشگران،  رضایت  مدیریت  و  اندازه گیری  و  آورد 

پیشرفت است. 
مقصد  برای  منحصربه فرد  خدمات  و  محصوالت  کردن  فراهم 
گردشگری، قدرت و اعتبار گردشگری را به وجود می آورد و موجب 
متمایز ساختن مقصد از دیگر مقاصد می شود. در طول تاریخ ظهور 
فناوری های مختلف، هیچ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری 
کند.  ایجاد  ارتباط  علوم،  مختلف  رشته های  بین  در  اطالعات، 
فناوری اطالعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را 
به کار می گیرد تا بتواند اطالعات مورد نیاز متخصصان، صنایع، 
سازمان ها و باالخره همه مردم در قسمت های مختلف جامعه را 
در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین کند؛ به طوری که 
امروزه فناوری اطالعات مرزهای کشورهای جهان را درمی نوردد 

و ملت ها را در یک جامعه جهانی گرد هم می آورد.
پاول ستلر می گوید: فناوری به هر هنر و مهارت عملی که از دانش 
علمی استفاده می کند، گفته می شود. همچنین، جیمز فین، فناوری 
را عالوه بر ماشین آالت، شامل فرآیندها، نظام ها، مدیریت، ساز 
و کارهای کنترل انسانی و غیرانسانی و روشی برای برخورد با 
مشکالت، عملی بودن راه حل های فنی و ارزش های اقتصادی 

می داند. 
در تعریفی که جامع تر از بقیه تعاریف است، آمده است که: فناوری 
عبارتند از کاربرد نظامدار مفاهیم علوم رفتاری و فیزیکی و علوم 
دیگر برای حل مشکالت. به عبارت دیگر، فناوری اطالعات و 
ارتباطات مجموعه فناوری هایی هستند که ارتباطات و فرآیند نشر 
امروز تسهیل  را در دنیای  الکترونیکی  ابزار  به وسیله  اطالعات 

می کنند.
دنیای قرن بیست و یکم، دنیای استیالی فناوری نوین اطالعات 
و دنیای شتابندگی تاریخ به لحاظ تغییرات و افزایش شتاب آمیز 
علمی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شده است. به عبارتی دیگر، 
امروزه فناوری اطالعات فراگیر شده و جهان را دگرگون ساخته 
است. در عصر حاضر، فناوری اطالعات سازمانی و فناوری های 
مبتنی بر اطالعات به عنوان یکی از الزامات اساسی تلقی می شود.

کشور  مناطق  مهم ترین  عنوان  به  ایران،  هفتگانه  آزاد  مناطق 
و  پتانسیل  دارای  خارجی،  و  داخلی  گردشگران  لحاظ جذب  به 
ظرفیت باال در این حوزه مطرح هستند. روابط تجاری و سیاسی 
برای جذب گردشگری و توسعه این دو در مناطق آزاد، نیازهایی 
نیازها که مورد توجه بخش  این  از مهم ترین  را می طلبد. یکی 
خصوصی نیز است، گردشگری به وسیله ابزارهای نوین ارتباطی 

است.
تبلیغات الکترونیک در این حوزه می تواند مورد توجه سازمان ها، 
بخش خصوصی و سرمایه گذاران در جهت جذب بیشتر گردشگر 
قرار بگیرد و در نتیجه، رونق اقتصادی را به ارمغان آورد. اما این 
مناطق با داشتن پتانسیل های بسیار باال نتوانسته اند، سرمایه گذاری 
صحیحی برای توسعه زیرساخت های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و 
همچنین برای بهره برداری از ابزارهای فناوری اطالعات با هدف 

ازدیاد گردشگر داشته باشد.
عصر حاضر، پس از گذراندن موج اول )جامعه کشاورزی(، موج 
دوم )جامعه صنعتی(، موج سوم )عصر دانش یا جامعه اطالعاتی(، 
در انتظار گذر از موج چهارم یا عصر مجازی خواهد بود. در موج 
چهارم که شکل توسعه یافته عصر اطالعات و دانش است، دیگر 
مشکل عمده بشر در زمینه تامین معاش، تهیه ابزار و دسترسی به 
دانش حل شده است و نیاز بزرگتری در جامعه احساس می شود. 
در این عصر، بیشتر امور در جامعه به صورت مجازی و غیرفیزیکی 
انجام خواهد شد، مانند خرید به وسیله اینترنت و تا دو دهه آینده 
برای بخش هایی از دنیای توسعه یافته، عصر مجازی قابل لمس 
خواهد بود. ایران اکنون در اواسط موج دوم قرار دارد و موج سوم 

را هنوز به خوبی درک نکرده است.
فناوری  زمینه  در  موجود  چالش های  شدن  برطرف  صورت  در 
اطالعات، با ایجاد مشاغل جدید در بخش های مختلف اقتصادی 
و با افزایش دستمزد و درآمد افراد، بر ساختار اجتماعی مناطق 
آزاد تاثیرگذار خواهد بود. این مناطق، به عنوان مناطق توانمند 
و  ژئوتوریستی  اکوتوریستی،  بی نظیر  قابلیت های  دارای  کشور 
و  می شوند  محسوب  ایران  گردشگری  مهم  مراکز  از  تاریخی، 
آزاد  مناطق  گردشگری  در  اطالعات  فناوری  ترویج  با  می توان 
و تبدیل گردشگری سنتی به اینترنتی، به عنوان راهکاری نوین 
عمل  مناطق  این  گردشگری  پایدار  توسعه  در جهت  اساسی  و 
فراهم  و  الکترونیک  گردشگری  زیرساخت های  ارائه  با  و  نمود 
کردن زیرساخت های شهر الکترونیک، باید اقداماتی در چارچوب 
ظرفیت سازی و ایجاد فرصت های اقتصادی به یک منبع درآمدزا 

و مجهز توریستی-سیاحتی تبدیل شوند.

گردشگری الکترونیک
دنیاي امروز به شکل گریزناپذیري تبدیل به دهکده اي جهاني با 
ارتباط گسترده و عمیق شده است. استفاده از اطالعات و فناوري 
کشورها  توسعه  در  اصلي  کلیدهاي  از  یکي  عنوان  به  امروزه 
خصوصا کشورهاي در حال توسعه مطرح گردیده است. از سوي 
دیگر توریسم نیز به فراخور گذشت زمان، در حال حاضر به عنوان 
صنعتي درآمدزا و نجات دهنده براي کشورهاي مختلف درآمده 
است؛ به شکلي که درآمدهاي حاصل از آن در برخي کشورها 

چندین برابر درآمدهاي سرشار نفتي کشورهاي دیگر است.
لزوم توجه به توریسم و استفاده از فناوري هاي نوین در جهت 
گسترش آن و استفاده کردن از مزایاي بیشمار اقتصادي آن براي 
فناوري  گسترش  بین  رابطه  پیرامون  تتبع  و  تحقیق  کشورها، 
اطالعات و ارتباطات و توسعه توریسم را ضروري ساخته است. 
در عصر حاضر، دگرگوني ژرف تکنولوژیکي، مکانیسم ها و شرایط 
و در نتیجه بحث هاي تکنیکي و فني به سوي پیچیدگي، تنوع و 

ظرافت بیشتري گرایش یافته است.
برگیرنده  در  مهم حاصله  اقتصادي  دگرگوني هاي  میان  این  در 
شماري از روابط تولید پیچیده، فراگیر و روابط مبادالتي مي باشد 
که در امر جهاني شدن، روندي رو به گسترش دارد؛ بر این مبنا 

گردشگري نیز که در رویکردي خاص در هزاره سوم مورد توجه 
مي باشد، تحوالتي را پذیرا شده که به فراگیر شدن آن منتهي 

گردیده است.
و  شده  بحث  تکنولوژیکي  بسترهاي  با  رابطه  در  گردشگري 
مستحکم  اصلي  شدن،  جهاني  از  حاصل  اقتصادي  بسترهاي 
مي شود.  محسوب  سوم  هزاره  در  اقتصادي  سیاست هاي  در 
تحوالت حاصل از مباحث فوق در رابطه با گردشگري در دوسویه 
تاثیرگذاري از یکسو به شکل گیري گردشگري الکترونیکي منتهي 
گردیده و از دیگر سو، شکل گیري گردشگري مجازي را سبب 
شده است و با رشد سریع تکنولوژي، اطالع رساني در چارچوب 
و  بازاریابي  امر  به  بخشیدن  و سرعت  الکترونیکي  مبادله  نظام 
در  را  جدید  بازارهاي  به  دستیابي  و  هزینه ها  کاهش  مسافرت، 

زمینه گردشگري فراهم آورده است.
ارتباطات  زمینه  در  اینترنت  نقش  به  مي توان  مثال  عنوان  به 
گردشگري، اطالع رساني به گردشگران و آگاهي یافتن از وضعیت 
مقاصد گردشگري و از دیگر سو از وضعیت بازار گردشگري اشاره 
تغییرات  و  این هم تنیدگي  الکترونیکي حاصل  کرد. گردشگري 
حاصل از آن مي باشد، بر این مبنا مي توان گردشگري الکترونیکي 

را به صورت زیر تعریف نمود:
به  جدید  تکنولوژي هاي  بکارگیري  الکترونیکي،  »گردشگري 
دوبعد  در   ICT ارتباطات و  اطالعات  تکنولوژي هاي  خصوص 
عرضه و تقاضاي گردشگري مي باشد که در آن عالوه بر عرضه 
دورنمایي  و  بازاریابي  زمینه هاي  گردشگران ،  نیاز  مورد  خدمات 

گردشگري مقاصد فراهم مي باشد«.
و  گردشگري  مقاصد  از  آگاهي  براي  گردشگران  رو،  این  از 
و  اطالعاتي  تکنولوژي هاي  از  تقاضا،  بخش  در  آنها  وضعیت 
ارتباطي استفاده نموده و در چارچوب انگیزه هاي خود به انتخاب 
با  مسافرتي  آژانس هاي  میان  این،  در  مي نمایند.  اقدام  مقاصد 
استفاده از اینترنت در عرصه طرح هاي تخصصي گردشگري و در 
چارچوب شناخت زمان تعطیالت به همراه پاسخگویي به نیازهاي 
بازاریابي گردشگري در مقاصد مختلف  به  گردشگران، مبادرت 

نمودند.
به طور کلي استفاده از تکنولوژي اطالعات و ارتباطات و گسترش 
که  شد  آن  سبب  گردشگري  تقاضاي  و  عرضه  زمینه  در  آن 
مقاصد  وضعیت  بررسي  و  ارزیابي  به  سفر،  از  قبل  گردشگران 
بپردازند و تجربه اي مجازي را در چارچوب دورنمایي گردشگر در 
ذهن خود شکل دهد. عالوه بر آن، این امر زمینه هاي دموکراتیک 
بر  آورده که  فراهم  براي سفر  را  مقاصد  انتخاب  شدن موضوع 
بستري از لیبرالیسم حاصل از جهاني شدن تسهیل شده است. 
این خود نشان از گذار به انعطاف پذیري ارائه محصول گردشگري 
در رابطه به عرضه دارد که به گونه اي متبلور کننده تولید بهنگام 
دیگر،  عبارتي  به  مي باشد.  پسافوردیسم  تولید  شیوه  از  آمده  بر 
محصول گردشگري در یک تنوع خاص در برگیرنده پاسخگویي 
را  و گردشگران  بوده  متکثر گردشگران  و  تقاضاي شخصي  به 
قادر مي سازد در راستاي انگیزه هاي شخصي و تمایالت خود، به 

انتخاب مقاصد گردشگري براي سفر بپردازند.
از دیگر تغییرات حاصل از گردشگري الکترونیکي در زمینه عرضه 
مقاصد  مدیریت  سازمان هاي  گردشگري، شکل گیري  محصول 
DMO مي باشد. این سازمان ها در زمینه گردشگري با ارائه انواع 
خدمات الکترونیکي ، امکان جستجو و برنامه ریزي سفر را براي 
گردشگران فراهم مي آورند. وظایف این سازمان ها در برگیرنده، 
فعالیت هاي  براي  برنامه ریزي  گردشگري ،  منابع  مدیریت 
گردشگري، تبلیغ و بازاریابي، آموزش کارکنان و عرضه خدمات 

مورد نیاز گردشگران مي باشد.
این سازمان ها در واقع الیه میاني را در گردشگري الکترونیکي 
مابین عرضه و تقاضا شکل مي دهند، از یک سو در زمینه عرضه 
و  مختلف  مناطق  و  جهان  در  گردشگري  بازار  در  تقاضا  روند 
سوی  از  و  مي آورند  فراهم  مقاصد  براي  را  تقاضا  جهت گیري 
دیگر، با کسب اطالعات الزم از مقاصد، آن اطالعات را در اختیار 

گردشگران قرار مي دهند.
باید گفت نظر به ماهیت گردشگري، کاربرد فناوري اطالعات و 
ارتباطات مي تواند در بهبود کارآیي تحویل خدمات و معامالت و 
همچنین پیش بیني فرصت جهت میسر ساختن دستیابي دامنه 
گسترده و متنوعي از تجارب در زمینه هاي گوناگون گردشگري 
بسیار مفید واقع گردد. در عرصه جهاني توسعه، ICT تاثیر عمیقي 
بر بخش گردشگري و مسافرت داشته است و این مهم همچنان 

در حال تغییر دادن ساختار و فرآیند هاي آن مي باشد.

ارتقاء صنعت گردشگری با فناوری اطالعات
توسعه و دسترسی به فناوری اطالعات، به چند دلیل برای ارتقای 
صنعت گردشگری ضروری به نظر می رسد. گردشگری هم از نظر 
فرهنگی و اجتماعی و هم از نظر اقتصادی باید ارتقاء پیدا کند. 
ابتدا فناوری اطالعات، سرعت انتقال اطالعات را افزایش می دهد 
و بدین ترتیب، اطالعات بین افراد بیشماری انتشار می یابد. دوم 
آنکه این تکنولوژی، هزینه تولید را کاهش می دهد؛ زیرا دسترسی 
می سازد.  امکان پذیر  هزینه  کمترین  با  را  شده  تولید  دانش  به 
همچنین، کاهش هزینه مبادالتی، درجه ناکارآمدی و نااطمینانی 

را کاهش می دهد. 
سوم آنکه بر محدودیت زمانی و مکانی غلبه می کند و در نتیجه، 
و  یافته  افزایش  فروشندگان  و  خریداران  بین  اطالعات  انتقال 
را  افراد  همه  فناوری،  این  می گذرد.  ملی  حریم  از  تولید  فرآیند 
قادر می سازد تا در اقتصاد بازار، برتری خود را نسبت به دیگران 
بشناسانند که به بازار وسیع تر و افزایش سطح دسترسی به عرضه 
بازار  بیشتر  جهانی کاال منجر می شود. چهارم، موجب شفافیت 
در  را  افراد  قدرت  اطالعات،  فناوری  می شود.  تقاضا  افزایش  و 
از دیدگاه نظری، به سه  دسترسی به اطالعات تقویت می کند. 

روش فناوری اطالعات روی رشد اقتصادی تاثیرگذار است:
فناوری  خدمات،  و  کاال  تولید  از  استفاده  با  مستقیم  روش   )1
اطالعات به رشد ناخالص داخلی کمک می کند. به عبارت دیگر، 

تولید کاال و خدمات در فناوری اطالعات بخشی از ارزش افزوده 
اقتصادی هستند.

مهارت  عنوان  به  اطالعات  فناوری  سرمایه  کارگیری  به   )2
رشد  موجب  سرمایه،  تعمیق  از طریق  خدمات  و  کاال  تولید  در 

اقتصادی می شود.
3( موجب افزایش رشد اقتصادی از طریق کمک به پیشرفت های 

فناوری می شود. 
اگر رشد سریع فناوری اطالعات براساس منافع کارایی و بهره وری 
در این فعالیت ها باشد، سبب افزایش رشد اقتصادی در صنعت 

گردشگری می شود.
به کارگیری فناوری اطالعات، موجب شناخت و معرفی صحیح و 
دقیق فرهنگ ها و آداب و رسوم مقصدهای گردشگری و همچنین، 
جاذبه های گردشگری و شناخت چالش ها و محدودیت ها در مسیر 
توسعه گردشگری می شود و با اطالع رسانی شفاف، دقیق و به 
موقع می تواند موجب رضایت خاطر گردشگران شود و منطقه مورد 
نظر را دارای رتبه مناسبی در بین کشورهای جهان کند. همچنین، 
بهترین شرایط را در جهت صلح و همگرایی و وحدت به وجود 

می آورد.
در این میان، یکی از صنایع و مشاغلی که فناوری اطالعات در آن 
کاربرد دارد، گردشگری است. صنعت گردشگری با ظرفیت های 
فراوان برای توسعه هر کشوری می تواند با بهره گیری از فناوری 

اطالعاتی، زمینه های توسعه خود را گسترش دهد.
آنان  خاطر  رضایت   موجب  و  است  مهم  مشتریان  برای  آنچه 
توریسم  برای  مانند طراحی وب سایت مناسب  می شود، عواملی 
شامل سرعت باالی دانلود و ارتباط آسان با صفحات وب است و 
نتایج این تحقیق، برای بازاریابی آژانس های مسافرتی به کار گرفته 
می شود. همچنین، فاکتورهای برجسته برای منافع مشتریان برای 
استفاده در وب سایت های گردشگری و رضایت مندی الکترونیک 
می تواند، راهبردهای خط مشی های مدیریتی را پایه ریزی کند؛ 
بنابراین، ارتقای خدمات 24ساعته به کاربران باید در اولویت امور 

بررسی شود.
الکترونیک، تجارت  الکترونیک، دولت  زمانی که ما به شهروند 
الکترونیک، بانکداری الکترونیک و آموزش الکترونیک در قالب 
جامعه اطالعاتی معتقدیم، باید زمینه های گردشگری الکترونیک 
واقعیت  این  به  دولتی  بخش  سیاستگذاران  کنیم.  فراهم  نیز  را 
پی برده اند که استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر 
حاضر، با هدف اجرای دولت الکترونیک نه تنها یک اختیار، بلکه 
یک اجبار و ضرورت اجتناب ناپذیر است که به منظور تسهیل در 

خدمات رسانی به شهروندان باید به آن توجه شود.
فناوری اطالعات و ارتباطات، اثرگذاری صنعت توریسم را روی 
رشد اقتصادی افزایش می دهد و شدت آن در کشورهای توسعه 
یافته نسبت به کشورهای درحال توسعه بیشتر است. هرچه سهم 
مخارج فناوری اطالعات و ارتباطات به تولید ناخالص داخلی در 
زیربخش های خدمات رایانه، مالی، آموزشی و حمل و نقل در این 

صنعت افزایش می یابد، جذب توریسم نیز فزونی می یابد.
سطح  در  چه  عرصه ها  تمامی  در  گردشگری  توسعه  امروزه، 
مورد  بین المللی  سطح  در  چه  و  منطقه ای  سطح  در  چه  ملی 
توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار دارد. در 
کشورهایی مانند ایران، درآمدهای نفتی یک نوع رانت خواری 
اقتصادی تلقی می شود که بدون هرگونه اثرات القایی مستقیم 
که  حالی  در  است؛  اقتصاد  در  تولید  سطح  افزایش  لحاظ  از 
صنعت گردشگری به صورت زنجیروار با برخی از فعالیت های 
اقتصادی وابستگی دوجانبه دارد و رونق آن از لحاظ افزایش 
درآمد در اقتصاد کشور میزبان تاثیر بسزایی دارد. در نتیجه، به 
خصوص توسعه فناوری اطالعات در گردشگری دارای مزایای 
بسیاری است و اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی خارج 
می کند و رشد اقتصادی را به علت ثبات در درآمدهای ناشی 
از جذب گردشگر در نقاطی مانند مناطق آزاد به همراه خواهد 

داشت.
فاکتورهای بسترسازی برای گردشگران خرید، طبیعی، تاریخی 
و ساحلی و کاهش هزینه با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری، 
جغرافیای  اطالعات  سیستم  تکمیل  جهت  بودجه  تخصیص 
بین  ارتباط  برقراری  قابلیت های  با   GIS وب  تهیه  و  شهری 
برنامه ریزان گردشگری و از سوی دیگر، داشتن ویژگی سه بعدی 
مجازی  گذار  و  گشت   برای  مجازی  اینترنتی  شهر  ایجاد  برای 
برای جذب گردشگران و سادگی روابط کاربری آن امری ضروری 
تبلیغات  از  می توانیم  بهتر  بازاریابی  برای  آن،  بر  عالوه  است. 
تلویزیونی داخلی و خارجی، تهیه بازی های رایانه ای و توسعه آن، 
سیستم های مخابراتی و ارتباطی جدید مانند وایرلس و بلوتوث 

و... استفاده نماییم.

در کشور ما خصوصا مناطق آزاد به دالیلی مانند نبود زیرساخت های 
اولیه و پرهزینه بودن ایجاد آنها، رشد ناچیز فناوری اطالعات و 
عدم استفاده همه افراد از اینترنت و کمبود سایت های گردشگری، 
این صنعت با استقبال عمومی همراه نشده است؛ اما مزایای بالقوه 
این فناوری، به ویژه در امر اشتغال زایی و کسب درآمد مستقل از 
نفت، همه افراد و خصوصا فعاالن این بخش را بر آن داشته تا 

برای رونق این صنعت، همت کنند.
توجه بیشتر به برنامه ریزی در زمینه گردشگری در مناطق آزاد، 
از آن رو الزم است که یک معرفی خوب در مدتی بسیار کوتاه 
سایبر  فضای  در  زمان  کوتاه ترین  در  تاثیرگذار  تصویر  یک  و 
فاصله  بهتر  برای درک  باشد.  موثر  در جذب مشتری  می تواند 
کنونی گردشگری سایبر در ایران با دیگر مناطق جهان کافی 
در کشورهای  مقوله  این  با  مرتبط  تنها چند صفحه وب  است 
همسایه از وب سایت هتل ها گرفته تا شهرداری ها و شرکت های 
که  دید  خواهیم  کنیم.  مشاهده  را  گردشگری  زمینه  در  فعال 
دیگران با امکانات نرم افزاری برابر با ما، چه اقدامات گسترده ای 
گردشگری  وضعیت  ارتقای  شرایط  اولین  می دهند.  انجام 

الکترونیک در ایران، داشتن سواد سایبر است.
مناطق آزاد کشورمان در حوزه برنامه ریزی و تدوین راهبردهای 
گام هایی  نتوانسته اند  هنوز  الکترونیکی،  گردشگری  کالن 
صحیح و اصولی بردارند؛ چراکه با مطالعه اقدامات و فعالیت های 
و  سازمان ها  بیشتر  در  امر  مسئوالن  سوی  از  گرفته  صورت 
و  زیرساختی  اقدام  هیچ  شاهد  خصوصی،  و  دولتی  نهادهای 
گردشگری  کارنامه  عنوان  به  عرضه  برای  روشنی  دستاورد 
پیدا  نمود  زمانی  مسئله  این  نیستیم.  آزاد  مناطق  الکترونیکی 
از دیدگاه فرامرزی مطالعه و بررسی شود.  می کند که موضوع 
عنوان  به  دبی، صنعت گردشگری  در کشور همسایه همچون 
اشتغال زایی محسوب می شود.  و  اقتصادی  مهم  منابع  از  یکی 
نتوانسته اند  جذاب تر  موقعیت های  داشتن  با  ایران  آزاد  مناطق 
سازه های  بهسازی  و  ساخت  برای  صحیحی  سرمایه گذاری 
افزایش گردشگر خارجی  با هدف  و طبیعی  فرهنگی  تاریخی، 
برای  نیز  توجهی  قابل  آن، سرمایه گذاری  تبع  به  دهند.  انجام 
و  تسهیل  در جهت  اطالعات  فناوری  ابزارهای  از  بهره برداری 
بهسازی امور گردشگران، برای مدیریت فرآیند تصمیم سازی و 

اقدام گردشگر برای آغاز سفر صورت نگرفته است.

بازاریابی الکترونیک گردشگری در مناطق آزاد
در توسعه گردشگری در مناطق آزاد باید از تمامی پتانسیل های 
میدلتون  که  طور  همان  گردد.  استفاده  الکترونیکی  بازاریابی 
بازاریابی  الکترونیکی  ابزار  مهم  کاربردهای  از  برخی  و کالرک 
گردشگری را )تحقیقات بازار و سیستم های اطالعاتی بازاریابی، 
و  شرکت ها  بودجه بندی  و  برنامه ریزی  راهبردی،  برنامه ریزی 
مقاصد، تبلیغات و روابط عمومی، قیمت گذاری و ترفیعات فروش، 
توزیع و دسترسی، جمع آوری و ترکیب عناصر مورد نیاز( عنوان 

کرده است.
قبیل  از  ارائه خدماتی  با  بازار  ارائه مکان های جدید  با  اینترنت، 
اثر می گذارد. عامل  رفتار خرید  بر  به  سرعت  مقایسه قیمت ها، 
باشد،  باال  اینترنت  از  استفاده  مهمی که موجب می شود درصد 
وسیله  به  را  درآمد  از  اضافی  منبع  یک  اینترنت  که  است  این 
مورد دیگری از بازاریابی و کانال های توزیع امکان پذیر می سازد. 
فرصت های بازاریابی موجود در اینترنت می توانند به وسیله مطالعه 
بازارها،  بازاریابی راهبردی، به منظور هدف قرار دادن  چارچوب 
پیدایش  شود.  گرفته  کار  به  بهتر  و  بیشتر  جدید،  محصوالت 
اینترنت، فرض های جدیدی را در متنوع ساختن عناصر آمیخته 

بازاریابی برای بازاریابان فراهم می آورد. 
بازاریابی الکترونیک در تمامی بخش ها و عناصر کاربرد داشته و 
می تواند نقش مهمی ایفا کند، اما متاسفانه در مناطق آزاد و در کل 
کشور به جنبه های بازاریابی در گردشگری کمتر توجه می شود 
می گردد.  استفاده  کمتر  نیز  عمومی  روابط  ابزارهای  از  حتی  و 
می تواند  گردشگری  در  الکترونیکی  ابزار  و  بازاریابی  از  استفاده 
ضمن اطالع رسانی، چهره نامطلوبی که غول های رسانه ای غربی 
از کشور در اذهان عمومی ایجاد کرده اند، ترمیم کرده و ارتقاء دهد. 
این امر به افزایش تعداد گردشگران و نیز سرمایه گذاری در این 

صنعت پرسود منجر می شود.

فناوری اطالعات، عامل توسعه پایدار 
مقاصد گردشگری

اثرات  اقتصادی،  فعالیت  های  از  بسیاری  مانند  گردشگری 
است  کرده  ایجاد  اجتماعی  و  محیطی   زیست    منفی  اقتصادی 
که به شکل شگفت  آوری به تخریب درونی و واقعی جاذبه  های 

می  دهد  نشان  شواهد  حال،  این   با   است.  شده  منجر  آن  اصلی 
که صنعت گردشگری باید جست وجوی تعادل مناسب بین میزان 
را شروع کند. سهم  از محیط زیست  اقتصادی و حفاظت  رشد 
گردشگری اکنون با گردشگری پایدار که به   صورت حرکتی برای 
دستیابی به توسعه اقتصادی در عین حفاظت، نگه داری و ارتقای 

محیط زیست تبلیغ می  شود، بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد. 
گردشگری مانند بسیاری از فعالیت های تجاری، اثرات فرهنگی-
 اجتماعی، محیط زیستی مفید و مضر داشته است که برخی از 
آنها ممکن است غیرقابل بازگشت باشند. ایجاد تعادل بین رشد 
اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، یک مسئله است که امروزه 
از متخصصان گردشگری قرار دارد. صنایع  پیش  روی بسیاری 
گردشگری، در حال توسعه گردشگردی پایدار به  عنوان روندی 
برای کسب اهداف توسعه اقتصادی عالوه بر حفاظت، حراست 
و  اقتصادی  رشد  متعادل  سازی  هستند.  زیست  محیط  بهبود  و 
حفاظت از محیط زیست، مشکلی است که متخصصان گردشگری 

همچنان با آن روبه رو هستند.
مفهوم پایداری در توسعه   گردشگری از تفکر جهانی مربوط به 
تاثیر آینده فعالیت  های اقتصادی با توجه بیش  از پیش به محیط 
زیست و مسائل بوم  شناختی ناشی شده است. گردشگری پایدار 
مفهوم اساسی برای صنعت گردشگری است و توافق نظر بسیاری 
پایدار،  گردشگری  باشد.  پایدار  باید  گردشگری  که  دارد  وجود 
پایه  ها و اساس جامع  تر خود را بر طبق رابطه نزدیک با مفهوم 
توسعه پایدار دارد. کاربردی  ترین تعریف از توسعه پایدار را با عنوان 
توانایی نسل های  انداختن  به خطر  بدون  نیازهای کنونی  »رفع 
آینده برای رفع نیازهای خود« ارائه کرد. توسعه گردشگری پایدار، 
رویکرد مثبت، جامع و یکپارچه ای برای توسعه صنعت گردشگری 
است که دربردارنده مدیریت منابع و همکاری با بهره وران برای 
کارایی بلندمدت و کیفیت منابع اجتماعی، اقتصادی و زیست -

 محیطی است.
مقاصد گردشگری، مناطقی هستند که اثرات عمده گردشگری در 
آنها رخ می دهند و این اثر به طور قدرتمندی در آنجا محسوس 
است. نگرانی عمومی و رو به  رشدی از شیوه توسعه به صورت 
پایدار در مقاصد گردشگری وجود دارد. مجموعه ای از نظریه  ها، 
فنون و فلسفه ها برای کاوش و توضیح گردشگری پایدار توسعه 
یافته است. گردشگری پایدار نمی  تواند بدون تداوم منابع طبیعی، 

فرهنگ و آداب و رسوم جوامع میزبان وجود داشته باشد.
آشکار است که رویکرد سنتی صنعت گردشگری به تجدیدنظر 
ساختاری نیاز دارد. با توجه به پیشرفت  های انجام  شده در جوامع 
بیشتر  است.  ضروری  گردشگری  پایدار  توسعه  رویکرد  کنونی، 
را  خود  توجه  کانون  پایدار،  گردشگری  توسعه  درباره  تحقیقات 
روی نظریه  پردازی و پی ریزی سیاسی متمرکز کرده  اند؛ در حالی   
که مسئله واقعی در پیدا کردن ابزارهای عملی برای گردشگران 
حرفه ای است تا نظریه را به اقدام تبدیل کند. ظاهرا یک شکاف 
گسترده بین اصول گردشگری پایدار و آنچه واقعا به دست می آید، 

وجود دارد.
باعث تسهیل  فناوری اطالعات می  تواند  یافته  ها نشان می  دهد 
 ICTS قدرت  وجود  با  شود.  گردشگری  مقاصد  پایدار  توسعه 
 ICTS راهبردی  سهم  درباره  اندکی  دانشگاهی  تحقیقات 
بررسی  برای  است.  شده  انجام  پایدار  گردشگری  توسعه  برای 
فرصت هایی که ICT برای توسعه مقاصد پایدار گردشگری فراهم 

می  آورد به تحقیقات بیشتری نیاز است.

تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
بر گردشگری پایدار

ظهور فناوری  های اطالعاتی جدید مسیر کل صنعت گردشگری 
را تغییر داده است. فناوری اطالعات و ارتباطات به یک عنصر 
ضروری در صنعت گردشگری نوین تبدیل شده است و از لحاظ 
راه  و  گردشگری  سازمان  های  کارایی  و  اثربخشی  ساختاری، 
تعامالت تجاری و مربوط به مصرف کننده آنها را با سهامداران 
متحول کرده است. تحلیل کارکرد ICT در صنایع مختلف مانند 
و  اطالعات  فناوری  از  استفاده  است.  مهم  خیلی  گردشگری 
ارتباطات و به  خصوص در چند سال اخیر فناوری  های هوشمند و 
اینترنت، روشی را که در گردشگری، اطالعات گردآوری، ذخیره، 
توزیع پردازش و مدیریت استفاده می  شود، تغییر داده است. برای 
مقاصد گردشگری، اینترنت به  صورت یک روند برای شبکه  های 
توزیعی جدید خدمت می  کند و ارتباطات و تعامل با سهامداران را 

افزایش می  دهد.
فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی با سرعت زیادی در حال توسعه 
و گسترش هستند و تاثیر زیادی روی صنعت گردشگری داشته  اند. 
درباره  اطالعات  کسب  برای  اینترنت  از  گردشگران  اکنون 
اماکن و ساعات  مانند پیش بینی  های آب و هوایی،  موضوعاتی 
با  یا خریدن محصوالت و خدمات مرتبط  بازدید ، ذخیره  کردن 

سفر و برقرارکردن ارتباط استفاده می  کنند. 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  های  قابلیت دسترسی  و  ظهور 
همچنین افزایش استفاده از تلفن همراه و به دنبال آن رسانه های 
اجتماعی، یکی از مهم ترین تغییرات در نظام گردشگری جهانی 
اطالعات  فناوری  می دهد.  نشان  گذشته  دهه  های  در طول  را 
همچنین  و  گردشگری  سازمان  های  رقابتی  عملیات  برای 
مدیریت توزیع و بازاریابی سازمان  ها روی یک مقیاس جهانی، 
اطالعات،  فناوری  که  است  بدیهی  عالوه  به  است.  ضروری 
نیرویی برای فراهم کردن ابزارهای راهبردی در تسهیل توسعه 
گردشگری پایدار در مقاصد دارد. ICT را می توان یک رویکرد 
برای  را  پایدار  گردشگری  توسعه  که  دانست  جدید  و  نوآورانه 
تغییرات   ICT البته  می سازد؛  کاربردی  تر  گردشگری  مقاصد 
و  فناوری  ایجاد می  کند.  در صنعت گردشگری  توجهی  شایان 
نوآوری اهمیت عظیمی در ترویج اقتصاد سبز و با کربن پایین 
دارد و هم فناوری و هم نوآوری نیروهای اصلی برای تضمین 
از  پایدار  گردشگری  در  مهمی  نقش   ICT هستند.  پایداری 
در  زیست  محیطی  اطالعات  کارایی  نظارت  و  مدیریت  طریق 

واکاوی نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه گردشگری مناطق آزاد:

ICT گذر از گردشگری سنتی در مناطق آزاد با ابزار
گزارش:

فریبا شیخی

مقاصد دارد. همچنین اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست 
را کاهش می دهد و ایجاد ارتباطات زمان-واقعی را با سهامداران 

و مشتریان تسهیل می کند. 
همچنین ICT ابزارهای ارزیابی زمان- واقعی را فراهم می  کند تا 
رضایت گردشگران افزایش داده شود. سیاستگذاران گردشگری 
در  آن  نقش  اهمیت  و   ICT توسعه  مفاهیم ضمنی  باید  امروزه 
ظهور  کنند.  درک  را  پایدار  گردشگری  صنعت  حفظ  و  توسعه 
ICTS قدرتی برای رساندن اثرات منفی گردشگری به کمترین 

میزان در سطح مقصد دارد.
با رشد استفاده از فناوری اطالعات، ابزارها برای درک و طراحی 
واقعیت جدید دنیای امروز نیز تکامل پیدا می  کند. فناوری اطالعات 
مستقیم به ایجاد الگوهای جدیدی در رفتار تصمیم گیری مسافران 
ادامه می  یابند و  فناوری  نوآوری های  به عالوه رشد  می انجامد. 
هستند.  گردشگری  توسعه  برای  جدید  نگرش های  مستلزم 
زیرساخت های فناوری جدید به ایجاد روش های نو در ارتباطات 
برای سفرهای داخلی و خارجی منجر می شود و بنابراین بر روشی 
که ما به کمک آن فرآیند سفر درک می شود، تاثیر می گذارد. این 
توسعه ها مستلزم شکل گیری الگو های جدید رفتار سفر، طراحی 
محصول، پژوهش و ارزیابی است که به نوبه خود یک الگوی 
جدید از مدیریت گردشگری را شکل می دهد. دانشمندان اتفاق 
نظر دارند که ما در حال ورود به حوزه گردشگری هوشمند هستیم. 
ردیابی ریشه کلمه »هوشمند« در ارتباط با شهرها می  تواند کمک 
کند درک درستی از اینکه چگونه دوره هوشمندی و به دنبال آن 

مقاصد هوشمند ایجاد می  شود، صورت گیرد.

مقاصد گردشگری هوشمند
مفهوم شهر هوشمند در پاسخ به پیچیدگی و مشکالت مدیریتی 
به وجود آمده است که دولت  ها برای مقابله با رشد سریع جمعیت 
شهری با آن مواجه هستند. تمرکز اصلی شهر هوشمند بر نقش 
زیرساخت ICT در آن است. استفاده از رویکرد هوشمند نه  تنها 
و  گردشگری  مقاصد  هوشمند،  شهر های  مدیریت  روش های 
تعریف آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در شهر هوشمند مجموعه ای 
از فناوری  های رایانه ای هوشمند، برای اجزا و خدمات زیرساختی 
ضروری به کارگرفته می  شود. این الگوهای جدید مدیریت شهری 
با هدف توسعه پایدار فعالیت می  کنند؛ از این رو، هدف شهرهای 
هوشمند، توسعه ICT مبتنی بر خدمات نوآورانه با یکپارچه  سازی 
برنامه  های کاربرمحور، فناوری  های اینترنتی در آینده و تشویق 
محققان برای تمرکز بر توسعه خدمات و برنامه  های نوآورانه است. 

شهر هوشمند از 6بعد تشکیل شده است:
1( کنترل هوشمند

2( محیط زیست هوشمند
3( تحرک )حرکت( هوشمند

4( اقتصاد هوشمند
5( مردم هوشمند

 6( زندگی هوشمند 
به طور کلی، دستیابی به ساختار شهر هوشمند، اساس و تکیه گاهی 
برای ایجاد نظام گردشگری هوشمند هم در سطح مفهومی و هم 
هوشمند  گردشگری  جهات،  بسیاری  از  است.  عملی  سطح  در 
گردشگری  و  گردشگری سنتی  از  منطقی  پیشرفت  می توان  را 
جدید الکترونیکی دانست که در آن زمینه ای برای نوآوری ها و 
جهت گیری فناورانه صنعت و مصرف کنندگان با پذیرش گسترده 

فناوری اطالعات فراهم شده است. 
برای  روندی  هوشمند  گردشگری  اطالعاتی،  دیدگاه  از 
یکپارچه سازی منابع اطالعاتی گردشگری، بازاریابی شبکه ای و 
این  شامل  هوشمند  گردشگری  مسیر  است.  نوین  فناوری  های 

مراحل می شود:
ICT 1( زیرساخت

2( نظام زیر  ساخت  های هوشمند شهری
3( اشیای فیزیکی ساخته  شده با توانایی سنجش، پردازش و شبکه 
با توجه به ماهیت متمرکز بر اطالعات گردشگری و وابستگی 
برای  هوشمند  گردشگری  مفهوم  اطالعات،  فناوری  به  حاصل 
توصیف مرحله فعلی توسعه گردشگری پیشنهاد شده است. به 
طریق مختلف، گردشگری هوشمند را می توان پیشرفت منطقی 
گسترش  با  توسعه  از  مرحله  این  دانست.  سنتی  گردشگری  از 
ارتقای  مسیر  در  تمرکز  تغییر  اجتماعی،  رسانه های  از  استفاده 
فیزیکی/دیجیتالی،  اشیای  ارتباط  بر  تکیه  با  گردشگری  تجربه 
جریان باالی اطالعات گردشگری و تحرک زیاد مسافران ادامه 

پیدا می کند.
راه ساده  تری برای اشاره به این ابزار فناوری اطالعات و ارتباطات 
مقاصد  هوشمند«،  گردشگری  »ابزارهای  عنوان  با  گردشگری 
و  عمده  ابزار  به  سرعت  به  که  است  گردشگری  در  هوشمند 
شهری  گردشگری  در  به  ویژه  گردشگری  صنعت  در  اساسی 
تبدیل شده  اند. ابزارهای گردشگری هوشمند عمدتا در مقاصدی 
که از فناوری های پیشرفته  تری برخوردارند )شهرهای هوشمند(، 
هوشمند  گردشگری  مقاصد  گردشگران،  دیدگاه  از  دارد.  وجود 
می  کنند،  استفاده  هوشمند  گردشگری  یکپارچه  ابزارهای  از  که 
تجارب گردشگران سهیم  افزوده  ارزش  بردن  باال  در  می  توانند 
باشند و بدین  ترتیب به بهبود بهره  وری و حمایت از فرآیند خودکار 
در سازمان  های مرتبط کمک کنند. پایه  های فناوری گردشگری 
هوشمند چندبعدی است که از زیرساخت  های فراگیر، سیستم  های 
اطالعاتی سیار و مبتنی بر محیط و همچنین اتصال پویا و پیچیده 
تشکیل شده است و نه  تنها از ارتباطات در محیط فیزیکی، در 
اجتماع و جوامع بزرگ نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط 

با گردشگر پشتیبانی می کند.
مقاصد گردشگری هوشمند می  توانند با استفاده از بازار گردشگری 
کامال یکپارچه، جاذبه  های گردشگری، ادارات دولتی و اطالعات 
مربوط و خدمات سازمان  ها به منظور ارتقای توسعه گردشگری 
به مزایا و پیشرفت  های خوبی دست یابند؛ بنابراین یک مقصد 
گردشگری هوشمند که از ابزارهای گردشگری هوشمند برخوردار 

است، قادر به ارائه خدمات بهتر خواهد بود و می  تواند فرصت  های 
بیشتری را در راستای افزایش تجربه گردشگران پیشنهاد دهد.

ابعاد  فراترکیب،  از  حاصل  شده  شناسایی   زمینه های  براساس 
پایدار  برای توسعه گردشگری  اجتماعی و محیطی  اقتصادی، 
و  معرفی  ابعاد،  این  از  کدام  هر  شاخص  های  شدند،  تعیین 
استخراج  مقررات  و  قانون ها  و  سیاست  ها  با  مرتبط  مفاهیم 
گردشگری  مقاصد  توسعه  می  دهد  نشان  یافته  ها  شدند. 
و  اجتماعی  اقتصادی،  مختلف  ابعاد  در  پایداری  بر  هوشمند 

محیطی موثر است. 
مقاصد گردشگری هوشمند نقش مهمی در فعال کردن گردشگری 
فرهنگی، اقتصادی و توسعه اجتماعی و پایداری دارند. یکی از 
کاربرد  طریق  از  پایداری  ارتقای  باید  هوشمند  مقاصد  اهداف 
فناوری  های جدید باشد. در بعد زیست  محیطی، آینده ممکن برای 

مقاصد هوشمند، مقاصدی است که به طور کامل پایدار هستند.
از  زیادی  تعداد  فناوری اطالعات  و  ارتباطات  منابع عصر جدید 
ابزارهای جدید را برای صنعت گردشگری نیز فراهم آورده است 
و مفاهیم مقاصد گردشگری هوشمند را به دنیای گردشگری وارد 
کرده است. پشتیبانی از فناوری اطالعات و ارتباطات و نت، کیفیت 
زندگی را بهبود می  بخشد و همچنین تعامل بین افراد، سازمان  ها 
و گردشگران را آسان می  کند. فناوری اطالعات و ارتباطات در 
سیر تکاملی مقصد باعث افزایش تقاضا، بهبود پایداری، بهره  وری 
و بهینه  سازی منابع، رقابت و همچنین عادات مصرفی جدید در 

میان گردشگران می شود.
نظریه  شده،  انجام   پژوهش  های  نظام مند  مرور  به  توجه  با 
نوع  یک  به  عنوان  هوشمند  گردشگری  مقاصد  پیاده سازی 
گردشگری شکل گرفته از کاربرد ICT در صنعت گردشگری برای 
توسعه آینده مقاصد گردشگری پیشنهاد می  شود. در حالی  که  این 
واقعیت باید مد نظر قرار گیرد که مقاصد گردشگری هوشمند اثرات 
منفی گردشگری را به کمترین میزان برسانند و در همان زمان، 
مصرف  کنندگان  برای  بهبودیافته  و  جدید  گردشگری  خدمات 
ارائه کنند. گردشگری هوشمند با زیرساخت  های شبکه پشتیبانی 
می شود و دسترسی در زمان واقعی به اطالعات دقیق و دانش 
درباره مقاصد را ارائه می  دهد؛ در نتیجه باعث باال رفتن کیفیت 
و استفاده بیشتر از تجربه های گردشگری می  شود؛ در حالی  که 
هم زمان پایداری زیست  محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

منابع نیز حفظ می  شود. 
زیرساخت های  از  هوشمند  گردشگری  مقاصد  طور خالصه،  به 
استفاده  گردشگری  پایداری  بهبود  برای  شبکه  اطالعات 
می  کند. مقاصد گردشگری هوشمند این است که زیرساخت  ها و 
توانایی های اطالعات و ارتباطات را برای بهبود مدیریت/نظارت، 
در  و  گردشگر  تجربه  افزایش  نوآوری،  ایجاد  خدمات،  تسهیل 
نهایت، بهبود رقابتی  بودن شرکت  ها و مقاصد گردشگری توسعه 
دهد. از نظام  های هوشمند می توان برای پشتیبانی از گردشگران 
به منظور پیش بینی نیازهای کاربران براساس عوامل مختلف و 
ارائه و بهبود تجربیات گردشگران در محل با ارائه اطالعات غنی، 
خدمات تعاملی و کمک  کردن به گردشگران در به اشتراک گذاری 

تجربیاتشان استفاده کرد.
زیرساختی گردشگری هوشمند می  تواند یک  برنامه  ایجاد یک 
مزیت رقابتی را برای مقاصد به دست آورد. امروزه مزیت رقابتی 
مقاصد نه  تنها از منابع طبیعی از تاثیر مدیریتی آنها و توانایی در 
تخصیص بهینه منابع نیز نشأت می  گیرد که به توسعه گردشگری 

پایدار منجر می شود.
رویکردهای  از  بهره  گیری  با  پایدار  هوشمند  گردشگری  مقاصد 
نوآورانه و فناوری  های نوین و افزایش پایه های فناوری گردشگری 
به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی پایدار می انجامد. گردشگری 
و  خالقیت  نوآوری،  برای  تازه  محرک  نیروی  یک  هوشمند 
رقابت در مقاصد گردشگری است. مقاصد گردشگری هوشمند 
برای  بهتر  آینده  ای  و  گردشگری  صنعت  توسعه  درازمدت،  در 
کشورها و توسعه پایدار را موجب می  شوند. یکی از عواملی که 
باعث اهمیت باالی حرکت به سمت هوشمندسازی گردشگری 
می  شود، نقش آن در پایداری است. زمانی که در طراحی و توسعه 
گردشگری هوشمند و به کارگیری فناوری  های مختلف در مسیر 
هوشمندسازی گردشگری از رویکرد توسعه پایدار استفاده شود، 
می  توان به  خوبی از ظرفیت گردشگری هوشمند در تسهیل توسعه 
پایدار، رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و بهبود بهره  وری بهره  مند 
شد؛ بنابراین محققان و سیاستگذاران حوزه گردشگری باید سیر 
تحقیقات خود را در آینده به سمت توسعه و پیاده سازی مقاصد 
گردشگری هوشمند و استفاده از این فناوری به صورت رویکردی 
در  گردشگران  جذب  و  گردشگری  صنعت  توسعه  برای  نوین 

کشورشان هدایت کنند.

فناوری اطالعات و ارتباطات و توسعه اکوتوریسم 
مناطق آزاد

نقاط  در  اقتصادی  فعالیت های  مهم ترین  از  یکی  اکوتوریسم 
مختلف جهان به شمار می آید که با توجه به مناطق بکر و زیبای 
گردشگری روستایی می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه 
پایدار روستایی مطرح گردد. نقش روستاها در فرآیندهای توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و 
بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر 
گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت و 
حاشیه نشینی شهری موجب توجه به توسعه روستایی و حتی تقدم 

آن بر توسعه شهری شده است.
توسعه روستایی فرآیندی چندبعدی است که در جهت بهبود 
روستایی  آسیب پذیر  و  فقیر  اقشار  زندگی  کیفیت  ارتقای  و 
ساختارهای  در  دگرگونی  نیازمند  آن  تحقق  و  برمی دارد  گام 
نهادی، فنی، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات 
شخصیتی  ویژگی های  و  اجتماعی  ساختار  در  اساسی 

می شود. روستاییان 
از دهه1980 به بعد، به دلیل بحران های شدید زیست محیطی، 

نظریه توسعه پایدار مورد توجه مجامع جهانی قرار گرفته است. 
منابع  و  زیست  محیط  از  حفاظت  معنای  به  تنها  پایدار  توسعه 
طبیعی نیست، بلکه برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی است؛ 
رشدی که بدون تخریب منابع طبیعی و برهم زدن تعادل زیست 
از  اعم  مردم،  همه  برای  را  زندگی  امکانات  و  عدالت  محیطی، 

شهری، روستایی، عشایری فراهم می آورد.
صنعت گردشگری بزرگترین صنعت غیرنفتی است که در آن 
پیشرفت نواحی روستایی به عنوان یک استراتژی جدید توسط 
عوامل  جزء  که  برنامه ریزان  و  سیاسی  عوامل  محلی،  جوامع 
مهم اصالح مناطق روستایی به شمار می آیند، می تواند نقش 
باشد. در همین راستا  نواحی داشته  این  عمده ای در پیشرفت 
گردشگری  صنعت  بخش های  از  یکی  عنوان  به  اکوتوریسم 
سریع ترین روند رو به رشد را در جهان داشته است که نقش 
بالقوه ای را در رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق اکوتوریستی 

دارد.
گرایش  به  منجر  مختلف  سطوح  در  می تواند  اکوتوریسم 
شامل  را  طبیعی  جاذبه های  که  گردد  مناطقی  به  گردشگران 
می شوند. این نوع گردشگری با توجه به ظرفیت هایی که دارد، 
می تواند فرصت هایی را در همه ابعاد روستا ایجاد کند و به عنوان 
راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح شود. از سوی 
دیگر با توجه به موانعی که بر سر راه گسترش امکانات فیزیکی 
 ICT برای رشد روستاها در کوتاه مدت وجود دارد، بهره گیری از
راه حلی منطقی به نظر می رسد که می تواند با شتاب بیشتری 
نماید.  مرتفع  روستاها  در  را  کاستی ها  و  معضالت  از  بسیاری 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  توسعه  محور  عنوان  به   ICT
کشورهای مختلف قرار گرفته است که با ایجاد اشتغال، افزایش 
همچنین  و  اجتماعی  آگاهی های  سطح  افزایش  درآمد،  سطح 
روستایی  توسعه  به  زمین  بین  گسترده  اجتماعی  روابط  ایجاد 

پایدار کمک نماید.
بخش  در  منحصر به فردی  ویژگی های  از  ایران  آزاد  مناطق 
روستایی بهره  می برند که استفاده از تکنولوژهای نوین تحت وب 
و سایر ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می سازد تا ابعاد 
صنعت  عالقه مندان  به  آنان  گردشگری  جاذبه های  و  ناشناخته 
توریسم معرفی گردد. اکوتوریسم اغلب مناطق آزاد کشور می تواند 
در جذب  را  تحولی چشمگیر  اطالعات  فناوری  کارگیری  به  با 

گردشگر ایجاد نماید. 
ایران  روستایی  مناطق  توسعه  راستای  در  تاکنون  دهه1330  از 
اقدامات گوناگون صورت گرفته است، اما همچنان فقر بر پیکره 
جوامع روستایی کشور سایه افکنده است؛ ایران به عنوان یکی از 
کشورهای در حال توسعه برای تقویت ساختاری خود باید صنایع 
روستایی را گسترش دهد، زیرا این دسته از صنایع در رشد مناطق 

روستایی و تعادل بین شهر و روستا از اهمیت زیادی برخوردارند.
به منظور دستیابی به این هدف و رهایی از شرایط موجود، توجه 
به توسعه پایدار و همکاری و همیاری عوامل دولتی و غیردولتی 
در کنار مردم جوامع روستایی به منظور اجرای اصول و راهکارهای 
برخاسته از شاخص های توسعه پایدار در جوامع روستایی کشورمان 
را طلب می کند. یکی از اولویت های اساسی در تداوم این موضوع، 
توجه به ICT است. این فناوری با جهش در انتقال اطالعات و 
ارتباطات می تواند روستاها را از حالت انزوا خارج ساخته و با از بین 
بردن مرزهای سنتی و کاهش فاصله زندگی شهری و روستایی، 
نقش موثری در تعادل و توازن شهر و روستا و نیز یکپارچگی شهر 

و روستا داشته باشد.
که  فراوانی  طبیعی  جاذبه های  از  برخورداری  با  آزاد  مناطق 
دارای  و  می آیند  حساب  به  ایران  گردشگری  مراکز  دارند، 
می باشند.  فراوانی  اکوتوریستی  و  گردشگری  جاذبه های 
زیست  محیط  به  توجه  گردشگران،  کثیر  استقبال  وجود  با 
این  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  درجه  از  پایدار  توسعه  و 
است  روستایی  پایدار  اکوتوریسم  یک  ایجاد  نیازمند  موضوع 
تا مشکالت مذکور را از میان برداشته و باعث توسعه یافتگی 
فرصت های  فناوری،  تحوالت  و  پیشرفت  شود.  روستاها 
و  ساخته  فراهم  کاربران  به  خدمات  ارائه  برای  را  جدیدی 
)جوامع  آزاد  مناطق  گردشگری  صنعت  ذینفع  بخش های  بر 
نیز همانند سایر  و...(  ذیربط، گردشگران  محلی، سازمان های 
سازمان ها و بخش های دیگر جامعه رو به رشد، تاثیرگذار بوده 
گردشگری  خدمت رسانی  در  گسترده  تغییرات  ایجاد  باعث  و 
گردشگری  نوین  روش های  از  استفاده  این رو،  از  است.  شده 
الکترونیکی، راهکاری مناسب است که می تواند نقش موثری 
ایفا  مناطق  این  اکوتوریسم  توسعه  و  گردشگران  جذب  در 
برای  توسعه ای  راه  یک  تعیین  و  بررسی  ضرورت  لذا  نماید. 
پایدار  اکوتوریسم  راهکارهای  با  آزاد  مناطق  در  روستاها 

روستایی و ICT ضروری به نظر می رسد.

نتیجه گیری
یکي از جنبه هاي مهم پیشرفت توریسم در کشورهاي در حال 
توسعه، ایجاد فعالیت، تولید کار و استفاده از فناوري و اطالعات و 
نیروهاي انساني متخصص و نیمه متخصص است که در صورت 
با  کشورها  این  در  را  گردشگری  توسعه  شرایط،  بودن  موجود 

موفقیت توام خواهد کرد.
به عنوان صنعتي  به عبارت دیگر صنعت گردشگری، همواره 
تلقي شده است که از عوامل کار بیشتر از سایر عوامل تولید 
توریسم  صنعت  توسعه  طبیعتا  مي آورد.  عمل  به  استفاده 
با  اقامتي شود و  ازدیاد موسسات مسافرتي و  مي تواند موجب 
افزایش میزان حمل و نقل و جابه جایي مسافر و فعال کردن 
بازار فروش صنایع دستي، در مجموع جریان اقتصادي مثبت و 
سالم را ایجاد کند و ضمن رونق صنعت داخلي و ایجاد اشتغال 
و تشویق هنرهاي سنتي، ارز آوري قابل توجهي نیز داشته باشد 
وجود  و  تمام سطوح  در  نظام جهاني  تحول  روند  و همچنین 
آن حاکي از این واقعیت انکارناپذیر است که فناوري اطالعات 
و شیوه هاي آن و تطبیق با شرایط امروزي و تحوالت سریع 
فراروي جوامع است، هر جامعه و سازماني که بتواند سریع تر 
با سرعت و  این فناوري استفاده کند، مي تواند  از  و صحیح تر 
این  به  توجه  با  یابد؛  دست  خود  اهداف  به  بیشتري  اطمینان 
آزاد  مناطق  سازمان هاي  استفاده  میزان  از  یافتن  آگاهي  امر، 
ایران از فناوري اطالعات، نخستین گام براي برنامه ریزي به 
منظور گسترش دسترسي و مهارت در استفاده از این فناوري 
که  مي باشد  گردشگري  توسعه صنعت  در  اهداف  به  دستیابي 
استفاده  برنامه ریزي صحیح جهت  در  مدیران  مضاعف  همت 

از این تکنولوژي روز را طلب می کند.
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معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار کرد:

حوزه  در  سازمان ها  و  شرکت ها  نقش  ایفای 
امری  مدرن،  دنیای  در  اجتماعی  مسئولیت 
قانونی  تکلیف  یک  و  اجتناب ناپذیر  و  حیاتی 
می تواند  محلی  جوامع  در  اقدام  این  است. 
و  مردم  با  ارتباط  تحکیم  و  تعامل  ضامن 
شرکت  شکوفایی  و  رشد  و  پویایی  زمینه ساز 

و سازمان باشد.
سازمان ها به عنوان الیه های میانی و حلقه های 
به  می شوند؛  تلقی  جامعه  و  فرد  بین  واسط 
 طوری  که سازمان ها را یکی از اجزای مهم و 
بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی می دانند. 
خواست  با  متناسب  سازمان ها  است  بدیهی 
اجتماعی  پیکره  این  تکامل  در  بشری  نیاز  و 
متناسب  و  متعادل  پیکره  یک  به  رسیدن  در 
خواهند  چندسویه  وظایفی  و  نقش ها  جهانی 
داشت. آنها ضمن آنکه به سود، رشد، حفظ و 
بقای خود می اندیشند، باید بتوانند فراتر از نگاه 
خودمدارانه به سالمت و منافع جوامع محلی، 
که  خویش  اصلیت  و  علیت  و  زیست  محیط  
آنهاست،  اجتماعی  و جایگاه  نقش  از  برگرفته 
خویش  اقدام  آثار  و  پیامدها  به  و  کنند  توجه 
از  که  عین  حال  در  بپردازند.  نیز  جامعه  بر 
اجتماعی  زیستی،  سرمایه های  و  زیرساخت ها 
امروز  پویای  شبکه های  و  جهان  علمی  و 
مسئولیت پذیری  تعهد،  حس  می کنند؛  تغذیه 
جامعه  خواسته های  و  نیازها  به  پاسخگویی  و 
و  جامع  برنامه ریزی  و  مدیریت  قالب  در  را 
چراکه  باشند؛  داشته  فرهنگی  استراتژیک 
موجب  بنگاه ها  مسئولیت گریزی  و  بی توجهی 
و  زیست  محیط   و  مردم  به  زیان  و  خسارت 
فرهنگ  و  جهان  لجام  گسیخته  حرکت 
خواهد شد  انهدام  و  انحطاط  به سوی  بشری 
بقای  و  مواجه  چالش هایی  با  را  سازمان ها  و 

سازمانی را متزلزل خواهد کرد.
حوزه های  در  شرکت ها  و  سازمان ها  امروزه 
و  مردم  بر  فراملی  و  ملی  منطقه ای،  محلی، 
محیط  زیست و توسعه در همه ابعاد اثرگذارند. 
به این دلیل تشریح مسئولیت اجتماعی سازمان 
و ضرورت ایجاد آن به لحاظ اهمیت و مزایای 
پایداری  و  حفظ  به  نوعی کمک  آن  از  ناشی 
تا  است  شده  سعی  و  شده  تلقی  سازمان ها 
پررنگ  نقش  و  اجتناب ناپذیری  به  توجه  با 
راهنمایی  و  الزام  اجتماعی،  مسئولیت پذیری 
برای مقابله با چالش ها و مشکالت سازمان ها 
و تاثیر آن در جامعه باشد که همانا هدف غایی 
محسوب  نیز  پایدار  توسعه  به  رسیدن  برای 

می شود.
رابطه ای  سازمان  و  شرکت  محلی،  جامعه 
به  شرکت  هرچه  یعنی  دارند،  هم  با  دوسویه 
منافع مردم و محیط  زیست بیشتر توجه کند، 
که  زمان  هر  می برد.  بیشتری  منفعت  و  سود 
از  و حمایت  برای کمک  اقتصادی  بنگاه های 
جامعه نقش آفرینی کرده اند، جامعه نیز شرایط 
الزم برای کسب بازده از سوی شرکت و توسعه 

بیشتر بنگاه اقتصادی را فراهم کرده است.
جهت  در  و  گذشته  سال   در  راستا،  همین  در 
سازمان  در  اجتماعی  مسئولیت های  به  عمل 
مسئولیت  سند  تدوین  چابهار،  آزاد  منطقه 
اجتماعی با کمک دانشگاه تهران تدوین شده 
دارای چند  این سند  اجرا می باشد.  در حال  و 
محور ازجمله محیط زیست، بهداشت و درمان، 
می باشد  محلی  جامعه  توانمندسازی  آموزش، 
آزاد  منطقه  سازمان  اصلی  رویکردهای  که 

چابهار را تشکیل می دهند.
کردن  پر  با هدف  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
نواحی  و  چابهار  مدارس  آموزشی  شکاف 
همجوار آن و در راستای ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی با برنامه ریزی قبلی از ابتدای سال ۹۶ 
بهبود  جهت  در  را  برنامه ریزی هایی  تاکنون 
و  داده  قرار  دستورکار  در  آموزشی  وضعیت 
اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام داده 

است .
سال های  در  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان 
اجتماعی  مسئولیت  مستمر  ایفای  با  و  اخیر 
است  توانسته  پرورش  و  آموزش  بخش  در 
گام هایی اثربخشی را در این حوزه بردارد و از 
اجرای درست مسئولیت  و  برنامه ریزی  طریق 
اجتماعی به عنوان پایه و اساس کار برای آحاد 

جامعه ایجاد حق نماید.

معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگری سازمان منطقه آزاد 

چابهار:
ساخت مجتمع آموزشی شبانه روزی 

به نام شهید حسین علیمرادی
عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار از آغاز 
شبانه روزی  آموزشی  مجتمع  اجرایی  عملیات 
شهید علیمرادی در دهستان پیرسهراب چابهار 

توسط منطقه آزاد چابهار خبر داد.

حضور  با  داشت:  اظهار  چاکرزهی  محمداکبر 
و  مدیره  هیات  رئیس  کردی  عبدالرحیم 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، خانواده 
و همسر شهید علیمرادی موسس و مدیرعامل 
دشتیاری«،  به  یاری  »دست  موسسه  سابق 
آموزش  مدیرکل  سازمان،  مدیران  و  معاونین 
بخشدار  بلوچستان،  و  سیستان  پرورش  و 
مرکزی شهرستان چابهار، معتمدین و خیرین 
مدرسه ساز، کلنگ آغاز عملیات اجرایی مجتمع 
آرزوهای  از  که  علمیرادی  شهید  آموزشی 
پیرسهراب بخش  در دهستان  بود،  دیرینه اش 
سازمان  توسط  چابهار  شهرستان  مرکزی 

منطقه آزاد چابهار به زمین زده  شد.
وی افزود: با توجه به بعد مسافت و پراکندگی 
روستاها با فاصله حداکثری 40کیلومتر و شعاع 
از  جلوگیری  جهت  به  40کیلومتری،  الی   15
برای  سرویس  نبود  علت  به  تحصیل  ترک 
دوم  دوره  متوسطه  مقطع  پسر  دانش آموزان 
با  جاده ای  تصادفات  باالی  خطر  همچنین  و 
موتورسیکلت و استقبال گسترده دانش آموزان 
و اولیاء با طرح شبانه روزی در مقطع متوسطه 
و  کنونی  وضعیت  از  برون رفت  راه  تنها  اول، 
یک  ایجاد  منطقه  در  شدید،  آموزشی  افت 

مجتمع شبانه روزی بود .
آزاد چابهار  عضو هیات مدیره سازمان منطقه 
مجتمع  این  خوابگاه  ظرفیت  داشت:  اظهار 
دارای  و  است  150نفر  شبانه روزی  آموزشی 
و  سبک  کارگاه  همچنین  می باشد.  12کالس 
سنگین مهارتی، کتابخانه و سالن مطالعه، سالن 
چندمنظوره ورزشی، سالن اجتماعات، معلم سرا، 
از  و...  آشپزخانه  غذا خوری،  سالن  سرایداری، 
دیگر امکانات این مجموعه آموزشی می باشد.

سازمان  که  آنجایی  از  داد:  ادامه  چاکرزهی 
تولید،  به  توجه  بر  عالوه  چابهار  آزاد  منطقه 
ایجاد زیرساخت ها، رونق اقتصادی و... اهتمام 
دارد،  منطقه  آموزشی  فضای  توسعه  به  جدی 
را  مدارس  تجهیز  و  ساخت  سبب  همین  به 
از مشکالت اساسی استان و منطقه  که یکی 

می باشد، در دستورکار خود قرار داده است. 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
سازمان منطقه آزاد چابهار اظهار داشت: ساخت 
دیرینه  آرزوهای  از  که  آموشی  مجتمع  این 
مساحت  به  زمینی  در  بود،  علیمردانی  شهید 
5000مترمربع با برآورد ریالی ساخت 100میلیارد 
ریال با مشارکت سازمان منطقه آزاد چابهار و 
یکی از خیرین مدرسه ساز، به نام شهید در راه 

خدمت »حسین علیمرادی« آغاز شده است.
وی افزود: هدف نهایی این مجتمع شبانه روزی، 
تحصیلکرده  و  ماهر  نسل  پرورش  و  تربیت 
هم از نظر علمی و هم مهارتی برای ورود به 
با  قطعا  هدف  این  و  است  زندگی  و  دانشگاه 
وجود کارگاه های سبک مهارتی از قبیل کارگاه 
کامپیوتر، کارگاه جوشکاری، کارگاه برق کاری، 
کارگاه چوب، گارگاه فیلم و عکاسی  و... میسر 
هدایت  طبیعتا  همچنین  می شود .  ممکن  و 
تحصیلی در مقطع متوسطه اول، راهنما و مبین 
روشنی است بر این ادعا که همه دانش آموزان 
ندارند و  را  توان تحصیل در رشته های نظری 
در منطقه وسیعی با جمعیتی بالغ بر ۶0هزار نفر 
ایجاد یک  زمان  تا  است که  جمعیت ضرورت 
کنونی  نسل  برای  کامل  و  مجهز  هنرستان 
دانش آموزی جهت جلوگیری از ترک تحصیل 
و هدایت درست امکان تحصیل در این مجتمع 

با پیش بینی کارگاه سنگین در نظر گرفته شود.
اهمیت  به  توجه  با  کرد:  تصریح  چاکرزهی 
موضوع کتاب و کتابخوانی و نبود فضای مناسب 
مطالعه  سالن  و  کتابخانه  ایجاد  مطالعه ،  برای 
محسوب  مجتمع  بخش های  ضروری ترین 
می شود که در پلن ساخت این مجموعه جاگذاری 

شده و برای دانش آموزان ساخته خواهد شد.
آزاد چابهار  عضو هیات مدیره سازمان منطقه 
نهایی،  هدف  شبانه روزی،  مدارس  در  گفت: 
پرورش نسلی آماده هم از لحاظ روحی و علمی 
و هم جسمی برای ورود به زندگی دانشجویی 
است و همچنین برای پر کردن اوقات فراغت 
دانش آموزان احداث سالن ورزشی می تواند این 
سالن  سبب  همین  به  کند؛  محقق  را  اهداف 
چندمنظوره ورزشی نیز، یکی دیگر از امکانات 
دیگری  فضای  بود.  خواهد  مجموعه  این 
مجتمع  پرورشی  بخش  رشد  در  قطعا  که 
ضرورت دارد، سالن اجتماعات برای برگزاری 
مراسم های مختلف در طول سال است که آن 

بخش نیز در این مجتمع دیده شده است.
وی باال بردن کیفیت در فضاها و امکانات آموزشی 
نیز مورد توجه و تاکید این سازمان در مسئولیت های 
اجتماعی اش عنوان کرد و گفت: برای این موضوع 
هم دوره های آموزشی ضمن خدمت برای معلمان 
و کالس های تقویتی و مهارتی برای دانش آموزان 
را در دستورکار قراردادیم و دوره های فراوانی در این 

بخش ها اجرا کردیم.
عضو هیات مدیره و معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان 

اینکه تجربه در جوامع گوناگون در کشورهای 
که  کسانی  بهترین  کرده  ثابت  مختلف 
را حفظ،  آموزشی  امکانات  و  فضاها  می توانند 
مراقبت و نگهداری کنند، کسانی هستند که در 
تامین و بهره برداری از آنها سهیم و به نوعی 
نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشند، 
آزاد  منطقه  در  اساس،  بر همین  تصریح کرد: 
چابهار تامین بخشی از منابع الزم برای توسعه 
فضاها و امکانات آموزشی منطقه را به عهده 
جامعه محلی، بخشی را به عهده خیرین ملی 
و  اقتصادی  فعاالن  به عهده  را هم  بخشی  و 
صنعتگران منطقه قرار دادیم و با منابع تامین 
شده از این گروه ها، پروژه هایی را آغاز کردیم.

طرح ساخت مدارس در سازمان 
منطقه آزاد چابهار

محور  سه  بر  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  در 
کرده ایم؛  تمرکز  اجتماعی  مسئولیت  براساس 
آموزش های  و  محلی  جوامع  توانمندسازی 
و  شهرها  حاشیه  در  بانوان  برای  مختلف 
در  را  مختلف  موسسات  همکاری  با  روستاها 
حال انجام هستیم؛ بخش بهداشت و سالمت 
که در این حوزه هم همکاری بسیار خوبی با 
آموزشی  دوره های  و  داریم  بهداشت  وزارت 
برگزار  بخش  این  در  چابهار  در  را  مختلفی 
نموده ایم که نمونه آخر این طرح هم برگزاری 
همایش اهمیت شیر مادر بود که در چابهار با 
حضور اساتید برتر کشوری برگزار شد. در حوزه 
زیرساخت های مورد نیاز در حوزه سالمت هم به 
مانند سال گذشته کارهای بسیار خوبی صورت 
سازمان  سوی  از  همکاری  و  حمایت  گرفت؛ 
جدید  بیمارستان  ساخت  برای  آزاد  منطقه 
دیگر؛  کمک های  و  زمین  اختصاص  شامل 
بیمارستانی که همه ساله  نیاز  تجهیزات مورد 
بیمارستان های  نیاز  مورد  تجهیزات  سازمان 
نیز  امسال  و  می کند  تامین  را  چابهار  موجود 
در  که  بود  آنژیوگرافی  دستگاه  یک  اهداء 
استان به جز مرکز استان در 1۹شهرستان این 
علوم  دانشگاه  با  امسال  و  ندارد  وجود  امکان 
انجام  الزم  هماهنگی های  ایرانشهر  پزشکی 
شد تا این تجهیزات خریداری و اهدا شود. در 
حوزه آموزش نیز کمک به آموزش و پرورش 
و ارتقای کیفیت آموزش از طریق آموزش های 
الزم به معلمین و دانش آموزان که همه ساله 
برگزار می  گردد؛ امسال هم تصمیم گرفتیم با 
توجه به اینکه زیرساخت های آموزشی خصوصا 
ضعف  مقداری  یک  روستایی  مناطق  مدارس 
و  نوسازی  سازمان  کمک  با  بتوانیم  دارند، 
به  یاری  »دست  موسسه  و  مدارس  تجهیز 
اجرا  استان  سطح  در  را  کارها  که  دشتیاری« 
مشخص  تاکنون  13مدرسه  حدود  می کنند، 
شده و ممکن است که تا پایان سال هم این 
تا  شده  هدفگذاری  کند،  پیدا  افزایش  تعداد 
جاری  سال  مهرماه  تا  درس  حدود 85کالس 
آماده شود و دانش آموز در سال تحصیلی جدید 
از این کالس ها استفاده نمایند. این کار بسیار 
برای  به صورت خاص  امسال  که  بود  مهمی 
توجه  با  و  انجام شد  پرورش  و  آموزش  حوزه 
محور  مهم  موضوع  آموزش  بحث  اینکه  به 
توسعه است، تمام تالش سازمان این است که 
با همراهی با آموزش و پرورش، به این حوزه 

بیشتر از سایر حوزه ها بپردازد.

تلفیق درس و هنر 
در  منطقه آزاد چابهار

بحث سوزن دوزی که یکی از شاخصه های مهم 
هنری استان سیستان و بلوچستان است و یک 

دارد که  این منطقه  بسیار طوالنی در  پیشینه 
این هنر می تواند یک موضوع مهم برای استان 
باشد. تعداد افرادی که مشغول به این هنر در 
هر خانواده در استان هستند، بدون آموزش و 
به صورت سنتی این کار را انجام می دهند و ما 
در این زمینه و با توجه به بحث اقتصاد جوامع 
در  استان  در  را  آنها  اشتغال  اینکه  و  محلی 
بر می گیرد، چند کار مهم انجام داده ایم؛ بخش 
طوری  به  است،  سوزن دوزان  از  حمایت  اول 
را  هنرمندان  این  کردیم محصوالت  که سعی 
در نمایشگاه های مختلف داخلی و خارجی ارائه 
فروش  مرکزی  نمایشگاه  همچنین  و  نماییم 
صنایع دستی را در چابهار تاسیس نمودیم. سال 
لباس  و  مد  جشنواره  بین الملل  بخش  گذشته 
فجر را با محوریت سوزن دوزی در منطقه برگزار 
خوبی  بسیار  ارتباطات  ایجاد  باعث  کردیم که 
بین صنعتگران و هنرمندان منطقه با برندهای 
معتبر دنیا شد. هدف ما از ایجاد مدرسه عالی 
با  استان  سوزن دوزی  هنر  از  حمایت  نیز  هنر 
یاری و همت سازمان منطقه آزاد چابهار است 
و  سازمان  میان  توافقی  راستا  همین  در  و 
معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در جهت ایجاد مدرسه هنر در چابهار صورت 

گرفت.

حرکت در مسیر توسعه پایدار چابهار
در حال حاضر سازمان منطقه آزاد چابهار در 
جزء  که  است  فعالیت  به  مشغول  حوزه  چند 
وظایف و مسئولیت های اجتماعی ما محسوب 
حوزه  سطوح  تمامی  در  چابهار  در  می شود؛ 
هستیم،  عدیده ای  مشکالت  دچار  آموزش 
بنیه  تقویت  پایه،  آموزش  به  توجه  بنابراین 
دانش آموزان،  علمی  تقویت  معلمان،  عملی 
ساخت  پرورش،  و  آموزش  زیرساخت های 
مدارس که هم اکنون در حدود یکصد کالس 
درس را در حال آماده سازی برای تحویل به 
آموزش و پرورش هستیم، برگزاری دوره های 
در  معلمین  توانمندسازی  برای  آموزشی 
قرار  چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  اولویت های 
توسعه  بخش  در  سازمان  همچنین  دارد. 
اقدامات  ازجمله  است،  بوده  فعال  سالمت 
تجهیزات  خرید  به  کمک  به   می  توان 
بیمارستان، تکمیل بیمارستان جدید چابهار و 
بیمارستان 540تختخوابی،  به  واگذاری زمین 
خرید دستگاه آنژیوگرافی، آمبوالنس و بخشی 
ضرورت  بنابر  که  بیمارستانی  تجهیزات  از 
چابهار  آزاد  منطقه  سازمان  می گردد،  اعالم 
اشاره  قرار می دهد؛  اختیار  در  و  نموده  تامین 
کرد. همچنین در حوزه محیط زیست، منطقه 
آزاد چابهار یکی از مناطق می باشد که خود را 
موظف به رعایت قوانین زیست محیطی کرده 
بنابراین در تمامی تصمیمات و اجرای  است؛ 
پروژه های مهم صنعتی و نیمه صنعتی رعایت 
قوانین زیست محیطی را به عنوان یک اصل 
پذیرفته و توجه جدی دارد؛ چراکه به قوانین 
برای  معتقدیم  و  داریم  اعتقاد  زیست  محیط 
است  الزم  همه جانبه  توسعه  به  دستیابی 
گیرد.  صورت  بخش  این  به  جدی  توجه  که 
حوزه  در  را  آموزشی  دوره های  همچنین 
از  حمایت  کرده ایم؛  برگزار  زیست  محیط 
گونه های در حال انقراض جانوری و حیوانی 
ازجمله الک پشت دریایی، تمساح و دلفین را 
سواحل  پاکسازی  داده ایم؛  قرار  دستورکار  در 
نمودیم.  اجرا  چابهار  منطقه  سطح  در  را 
جامعه  توانمندسازی  حوزه  در  طور  همین 
ازجمله  گرفته  صورت  جدی  اقدامات  محلی 
از کارآفرینی در سطح  زنان، حمایت  آموزش 
روستاها؛ برگزاری دوره های آموزشی؛ حمایت 
راستا  این  در  که  نهاد  مردم  سازمان های 
حوزه  در  زنان  کردن  فعال  می کنند؛  فعالیت 
و سوزن دوزی  دستی  صنعت خصوصا صنایع 
برگزار  آموزشی  دوره های  بخش  این  در  که 
در  را  هنرمندان  حضور  زمینه  هم  و  نمودیم 
بین المللی  و  ملی  منطقه ای،  نمایشگاه های 
گذشته  سال  در  همچنین  و  کردیم  فراهم 
در  فجر  لباس  و  مد  بین الملل  بخش  میزبان 
صاحب  و  اساتید  حضور  با  که  بودیم  چابهار 
شد  موجب  که  گردید  برپا  بین المللی  نظران 
با  منطقه ای  صنعتگران  میان  خوبی  روابط 
در حال  و   برقرار شود  دنیا  برندهای مشهور 
تبادل  به  مشغول  چابهار  سوزن دوزان  حاضر 
اطالعات و بازاریابی برای هنر فاخر این مرز 
بین الملل،  بازار  نیاز  براساس  و  بوم هستند  و 
بخش  می باشند.  محصول  تولید  به  مشغول 
دیگری از اقدامات سازمان منطقه آزاد چابهار 
که  است  محلی  جامعه  نیازهای  احصا  و  رفع 
ازجمله آن می توان به تامین آب شرب روستاها 
اشاره کرد. در آینده نیز بیش از پیش و براساس 
اهداف و موارد تدوین شده در سند مسئولیت 

اجتماعی سازمان گام برخواهیم داشت.
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گزارش:
نجیبه ظفری

ارس

استفاده از ظرفیت سدها در توسعه گردشگری ارس
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گردشگری آبی، مزیت رقابتی ایران زمین:

گردشگری و گذراندن اوقات فراغت به شیوه ای 
جدید، جزء جدایی ناپذیر جامعه صنعتی و حلقه ای 
مهم در بازتولید آن است. امروزه گردشگری در 
در  موثر  عوامل  از  و  درآمد  منابع  از  یکی  دنیا 
تبادالت فرهنگی بین کشورها است و به عنوان 
گسترده ترین صنعت خدماتی جهان حائز اهمیت 

ویژه می باشد. 
عنوان  به  اخیر  در سال های  که  منابعی  از  یکی 
جاذبه گردشگری مطرح شده است، سدها هستند. 
فاکتورهای  از  رودخانه ها  روی  سدها  ساخت 
می روند. سدها  شمار  به  امروز  دنیای  در  توسعه 
منطقه  یک  در  آبی  وسیع  سطح  ایجاد  باعث 
فراهم  برای گردشگران  را  آرام  و محیطی  شده 
پیدا  نمود  بیشتر  زمانی  موضوع  این  می کنند. 
سال  چندین  ایران  کشور  بدانیم  که  می کند 
این  و  می کرد  نرم  پنجه  و  دست  خشکسالی  با 
امر باعث شده که این مناطق به عنوان مناطق 

گردشگرپذیر معرفی شوند.
کشور ایران با دارا بودن سدهای متنوع از قابلیت 
به  این ظرفیت  از  بهره گیری  برای  بسیار خوبی 
منظور جذب گردشگر بیشتر برخوردار است؛ لذا 
ضرورت توجه به این منابع عظیم گردشگری در 
سایر  تجربیات  و  دستاوردها  از  استفاده  و  کشور 
بیشتر  در  صنعت  این  توسعه  جهت  در  کشورها 

احساس می شود.
جایگاه  سدها  پشت  دریاچه های  و  رودخانه ها 
مناسبی برای انجام ورزش ها و فعالیت های آبی 
هستند. در واقع سدها ویژگی های فراوانی برای 
آنها  در  طبیعی  بستر  و  دارند  گردشگری  توسعه 
به  می توان  سرمایه گذاری  با  تنها  و  است  آماده 

این مهم دست یافت.
بر  عالوه  آنها  به  وابسته  نیروگاه های  و  سدها 
انرژی  و  آب  تامین  مهم  منابع  از  یکی  اینکه 
خود،  خاص  مناظر  ایجاد  با  هستند،  و...  برق 
توسعه صنعت  و  رشد  برای  بزرگی  ظرفیت های 

گردشگری نیز محسوب می شوند. 
دلیل  به  سدها  در  تفریحی  جنبه های  به  توجه 
خود  خاص  زیبایی های  و  جاذبه ها  ویژگی ها، 
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه به عنوان یکی از اهداف اولیه و یا ثانویه 
مورد توجه بوده و در کشوری چون ایاالت متحده 
در سال های اخیر بسیاری از سدها با این هدف 

احداث شده اند.
جنبه های مهمی چون استفاده از امکانات طبیعي 
باد و خورشید، به همراه ساخت جاذبه هاي  آب، 
بیشتر  مکان ها  این  در  می بایست  انسان ساخت 
رونق  براي  کارشناسان  و  گیرد  قرار  توجه  مورد 
تازه  هیجانات  و  جدید  نیازهاي  گردشگري، 
در  کننده  سرگرم  برنامه هاي  اجراي  بیافرینند. 
هر سایت گردشگري، مانور هواپیماها و چتربازان 
بر فراز دریاچه ها و در نزدیکي دید گردشگران، 
و  پرندگان  و  گیاهان  انواع  بستر  نمودن  فراهم 
زمین  از  خاصی  شمایل  و  شکل  یا  و  جانوارن 
شناسی و یا حتی چشمه های آب گرم در اطراف 
نوع  این  طبیعی  جاذبه های  عنوان  به  سدها 

گردشگری، می بایست در نظر گرفته شود.
راه اندازی  سالمت،  دهکده هاي  ایجاد 
بازی های  و  مسابقات  و  محلی  فستیوال های 
مردمی در نقاطي از دریاچه هاي پشت سد که به 
دور از هیاهو باشند، نیز مي تواند یکي از اهداف 

قابل برنامه ریزي در گردشگري سد باشد.
متفاوتی  دسته بندی های  سدها  است،  گفتنی 
دیگر  بعضی  و  شرب  آب  برای  برخی  دارند، 
در  هستند؛  کشاورزی  چون  مصارفی  برای 
نتیجه فعالیت های آنها متفاوت است و باید این 
ایران  شود.  لحاظ  مطالعات  در  نیز  حساسیت ها 
سومین کشور سدساز دنیاست و به دلیل کم آبی، 
اول  وهله  در  سازندگان سدها  اهداف  مهم ترین 
مهار سیالب ها و ذخیره آب های سطحی جهت 
تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت و در کنار 
گردشگری  توسعه  نیز  جدیدا  و  برق  تولید  آن 
می باشد. گردشگری سدها در ایران به دلیل اینکه 
کار جدیدی است، باید ابتدا مورد ظرفیت سنجی 
قرار گیرد که تا چه میزان می توان از سدها برای 
جذب گردشگر استفاده کرد و چگونه می توان از 
بهره برداری  سد ها  پشت  گردشگری  جاذبه های 

نمود.

سدهای محدوده رود ارس 
و جاذبه های آنها

محلی(  مردم  زبان  )به  آراز  یا  ارسارس  رودخانه 
که سرچشمه   است   خروشان  بسیار  رودخانه ای 
شمال  در  مي باشد،  ترکیه  آرارات  کوه هاي  آن 
غربي ایران، مرز بین ایران و کشورهاي ترکیه، 
را  آذربایجان  جمهوري  و  ارمنستان  نخجوان، 
شده  امضاء  پروتکل  بر اساس  مي دهد.  تشکیل 
دهه 40  )در  اتحاد جماهیر شوروي  و  ایران  بین 
شمسي(، بر روي این رودخانه چند طرح مشترك 
مورد مطالعه و طراحي قرار گرفته که برخي از آنها 

مانند سد ارس، بند انحرافي میل- مغان)نزدیکی 
و  اجرا شده  خداآفرین  و سد مخزني  اصالندوز( 
یا در مرحله مطالعه  اجرا  برخي دیگر در مرحله 

مي باشد. 
 سد ارس:

جلفا  غرب  40کیلومتری  در  ارس  مخزنی  سد 
رودخانه  روی  بر  قرل قشالق  نام  به  محلی  در 
توسط  آذربایجان غربی  استان  در  ارس  مرزی 
دولتین وقت ایران و شوروی سابق سال 1347 
آن  از  بهره برداری  سال 1350  از  و  احداث 
سد  پشت  دریاچه  طول  که  است،  شده  آغاز 

می باشد.  52کیلومتر 
کشور  در  مصنوعی  دریاچه  این  از  بخشی 
از  مرزی  از طریق خط  که  دارد  قرار  آذربایجان 
دارای عمقی  هم جدا شده اند. دریاچه  سد ارس 
مساحتی  همچنین  و  20متر  حدود  در  متوسط 
حدود 145کیلومتر مربع است که توانایی ذخیره  
در  را  مترمکعب  1254میلیون  از  بیش  آبی 
جذاب  و  زیبا  محیط  یک  ایجاد  با  و  دارد  خود 
و همچنین مغذی می تواند محیط زیستی عالی 

برای جانداران مختلف باشد.
توریستی  کاربردهای  برای  زیبا  مکان  این  از 
دریاچه  این  می شود.  استفاده  هم  ماهیگیری  و 
مانند  شیرین  آب  مختلف  ماهی های  از  سرشار 
فیتوفاگ، ماش  بیکت،  ماهی،  کپور، سیاه  آمور، 
بزرگ  ترین  به  را  مکان  این  که  است  زود پر  و 
تامین کننده  ماهی آذربایجان و غرب ایران تبدیل 

کرده است.
وجود  ارس  سد  طبیعی  ویژگی های  از  یکی 
از  10هزار  تنها  که  است  سفید«  پیشانی  »غاز 
ایران  کشور  سهم  و  است  موجود  جهان  در  آن 
بیانگر  که  است  از 3000غاز  بیش  تعداد  این  از 
این  زندگی  برای  منطقه  این  عالی  اکوسیستم 

موجودات زیبا و بی نظیر است.
تامین  ارس  دریاچه   روی  سد  ایجاد  از  هدف 

نیازهای برق و آب کشاورزان منطقه است.

 سد مخزني خداآفرین:
شرقي  شمال  260کیلومتري  در  خداآفرین  سد 
تبریز و در 196کیلومتري پایین دست سد ارس، 
روي رودخانه مرزي ارس واقع شده و مشترك 
کشور  و  ایران  اسالمي  جمهوري  کشور  بین 

جمهوري آذربایجان مي باشد.
با هدف ذخیره سازي آب  سد مخزني خداآفرین 
سیالب هاي  کنترل  آبیاري،  مصارف  منظور  به 
رودخانه ارس و تولید برق احداث شده است. این 
سد مخزني با حجم مخزن حدود 1.612میلیارد 
2میلیارد  حدود  بود  خواهد  قادر  مترمکعب 
حوضه   و  ارس  سد  از  خروجي  آب  مترمکعب 
با هسته  خاکي  بدنه سد  نماید.  تنظیم  را  میاني 

رسي با ارتفاع 64متر از پي مي باشد.

 سد گلفرج:
این سد خاکی با هسته ناتراوای رسی است که 

طول تاج آن 600متر و ارتفاع آن 23متر است.

 سد گردیان:
سد گردیان به طول 1450متر ازجمله سدهای 
خارج از محور رودخانه  اصلی است که آب خود 
را از رودخانه ارس دریافت خواهد کرد. با توجه 
به شرایط سد گردیان که آب مخزن این سد از 
می شود؛  تامین  ارس  رودخانه  از  پمپاژ  طریق 
نشت  میزان  که  است  گونه ای  به  سد  طراحی 
آب بند  دیواره  بدون  حالت  90درصد  حداقل  به 
عمق  موضوع  این  به  توجه  با  یابد.  کاهش 
تا   5 پی  مختلف  بخشهای  در  آب بند  دیواره 

12متر است. 

سدها چگونه می توانند در جذب 
گردشگر نقش ایفا کنند؟

دریاچه ها،  دریاها،  پیرامون  تاکنون  گذشته  از 
تاالب ها و رودخانه ها ازجمله مناطقی بوده اند که 
تجمع جوامع انسانی در آن شکل گرفته و گاها 
منجر به ایجاد تمدن های بزرگ در این مناطق 
شده است؛ بنابراین پهنه های آبی اعم از طبیعی 
پتانسیل کافی جهت جذب  یا مصنوعی همواره 
انسان را داشته اند. سدها و نیروگاه های وابسته به 
آنها عالوه بر اینکه یکی از منابع مهم تامین آب 
با ایجاد مناظر خاص  انرژی برق و... هستند،  و 
توسعه  و  رشد  برای  بزرگی  ظرفیت های  خود، 

صنعت گردشگری نیز محسوب می شوند. 
در  توریستی  لحاظ جاذبه های  به  ایران  هر چند 
شمار ده کشور نخست دنیا قرار دارد، اما در جهان 
خویش  واقعی  جایگاه  نیز  خاورمیانه  در  حتی  و 
و  است  نکرده  پیدا  پردرآمد  صنعت  این  در  را 
سدهای آن با وجود تنوع، زیبایی و ویژگی های 
منحصر به فرد خود در این صنعت جایگاه اندکی 

دارند.

اثرات مثبت و منفی جذب توسعه 
گردشگری در اطراف سدها

این است که سد، یک فناوری سازه ای  واقعیت 
مزایا  دارای  دیگری  فناوری  هر  مانند  و  است 
تصمیم گیری  و  است  خود  خاص  معایب  و 
ساخت  و  طراحی  یا  سدها  حفظ  درخصوص 
نسبت  مزایا  میزان  لحاظ   با  باید  جدید  یک سد 
مجزا  طور  به  منطقه  هر  در  سد  آن  معایب  به 

صورت گیرد.
بد  یا  خوب  برای  کلی  نسخه  یک  نمی توان 
خوب  درباره  وقتی  بنابراین  پیچید؛  سدها  بودن 
یا بد بودن سدهای صحبت می شود، باید به طور 
مشخص درباره طراحی و اهداف یک سد خاص 
به  را  آن  و  کرد  خاص صحبت  منطقه  یک  در 
نقد کشید. سدسازی به طور کلی در بسیاری از 
مناطق باعث اشتغال زایی و رونق اقتصادی شده 
و با ذخیره و تنظیم آب ها، موجبات رشد و توسعه 
این  با  اما  است؛  کرده  فراهم  را  محلی  جوامع 
و  مثبت  زیست محیطی  آثار  سدها  اغلب  وجود، 
منفی خودشان را داشته اند که میزان آثار آنها از 

محلی تا محل دیگر بسیار متفاوت است. 
گردشگری آبی، ظرفیت زیادی برای ایجاد اثرات 
مثبت اقتصادی و اجتماعی دارد، به رونق تولید و 
اشتغال و اقتصاد منطقه تنوع می بخشد و  می تواند 
منبع  روستایی  جوامع  برای  کشاورزی  کنار  در 
توسعه  به  کمک  باشد.  درآمدزایی  جهت  خوبی 
زمینه های  ایجاد  و  روستایی  مناطق  متعادل 
و چرخش های  تغییرات  بدون  فعالیت  و  اشتغال 
و  اقتصادی  گوناگون  بخش های  در  ناگهانی 
همین  طور استفاده بهینه از جذابیت های موجود 
گردشگری در منطقه و ایجاد جذابیت های جدید 
در جهت توسعه گردشگری هماهنگ با طبیعت 
اطراف  در  گردشگری  مثبت  آثار  از  می توان  را  

مخازن سدها برشمرد. 
عالوه بر آن، مواردی مانند ایجاد زمینه استفاده 
آمده  عمل  به  سرمایه گذاری  و  آب  از  مضاعف 
در جهت تولید و اشتغال، ایجاد زمینه استفاده از 
ظرفیت ها برای ورزش ها و تفریح های آبی جهت 
بخش  مشارکت  توسعه  مردم،  و سالمتی  نشاط 
خصوصی و توانمندسازی محلی در راستای حفظ 
اصول  اهداف،  به  دستیابی  نهایتا  و  آب  منابع 
توسعه  یعنی  پایدار،  گردشگری  روش های  و 
گردشگری بدون از بین بردن و تهدید ارزش ها و 

کیفیت های زیست محیطی را  می توان از مزایای 
این طرح برشمرد. 

و  سدها  محدوده  در  گردشگری  حال،  این  با 
و  طبیعت  به  نزدیکی  علت  به  آبی  تاسیسات 
منابع آبی منطقه می تواند اثرات منفی مهمی بر 
محیط زیست و منابع آبی برجای بگذارد که ممکن 
گردشگری  بر  غالب  دیدگاه های  علت  به  است 
به عنوان بخش اقتصادی دارای پتانسیل توسعه 
پایدار، عمدا یا سهوا در این طرح ها نادیده گرفته 
شود؛ بنابراین حساسیت باالی منابع آبی به علت 
نقش حیاتی آنها جهت تامین نیاز شرب و سایر 
و  ایجاد  لزوم  زیست،  محیط  و  جامعه  نیازهای 
خصوص  در  را  زیستی  محیط  مالحظات  اعمال 
آبی  منابع  پیرامون  گردشگری  توسعه  طرح های 
)به خصوص مخازن سدها( و رودخانه ها بیش از 
پیش روشن و پررنگ می کند. ازجمله آثار منفی 
آلودگی  مانند  مواردی  به  می توان  فعالیت ها   این 
آب مخازن سدها در صورت استفاده از قایق های 
از  ناشی  آلودگی های  افزایش  فسیلی،  سوخت 
دفع نا مناسب فاضالب و پسماندها در پیرامون و 
کانون های زیستی موثر بر محیط زیست، افزایش 
فرسایش خاك ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوری 
به  آسیب  افزایش  اصلی،  جاده های  از  خارج  در 
پوشش گیاهی به دلیل قطع اشجار و آتش زدن 
به  جانوری  محیط زیست  به  آسیب  افزایش  آن، 
دلیل گسترش جاده ها و امکانات اقامتی و به طور 
کل حضور انسان در زیست بوم جانوران اشاره کرد.

ظرفیت توسعه گردشگری در 190سد کشور
احداث  ایران  در  ملی  190سد  حدود  تاکنون 
مهندسی  خاص  شاهکار  کدام  هر  که  شده 
در  آنها  قرارگیری  به  توجه  با  و  دارد  را  خود 
آماده  هم اکنون  جغرافیایی،  مختلف  اقلیم های 
گردشگری  توسعه  زمینه  در  سرمایه گذاری 
هستند. جهت تسهیل امور الزم است تا تمامی 
اصولی،  موافق  صدور  قبیل  از  الزم  اقدامات 
استانی  در حوزه  استعالم ها  و  قانونی  مجوزهای 
به نحوی مدیریت شود که فرایند سرمایه گذاری 
تسهیل و سرمایه گذار به راحتی بتواند مجوزها و 

استعالم های خود را دریافت کند.
البته در زمان اجرای پروژه های منابع آبی عملیات 
جاده های  پل ها،  قبیل  از  مناسبی  زیرساختی 
دسترسی، اماکن اقامتی و... ایجاد شده که از آنها 
به  دولتی  بخش  آورده  سهم  عنوان  به  می توان 

عنوان زیرساخت گردشگری استفاده کرد.

میزان زیرساخت های جذب گردشگر 
در اطراف سدهای کشور

به  نیاز  سدها،  مخازن  محدوده  در  گردشگری 
و  دارد  حقوقی  و  فنی  زیرساخت های  یکسری 
زیرساخت ها،  این  استقرار  بدون  است  بدیهی 
با  می تواند  بخش  این  در  سرمایه گذاری 
چالش های متعددی مواجه شود. از آنجا که عمده 
دسترسی  امکانات  که  است  مناطقی  در  سدها 
این  و...  برق  آب،  تامین  طور  همین   و  آنها  به 
مناطق کم و بیش فراهم است، بنابراین با بهبود 
فراهم  ساختن  امکان  شده،  یاد  زیرساخت های 
بخش ها  این  در  سرمایه گذاری  برای  شرایط 
مدیریت  جهت  همچنین  بود؛  خواهد  فراهم 
آبی  منابع  از  بهینه  بهره برداری  بر  نظارت  و 
کاربری  بر  تاکید  با  و رودخانه های کشور  سدها 
قانونی  ساختارهای  است  ضروری  گردشگری 
منظور  به  لذا  شود؛  بازنگری  موجود  حقوقی  و 
کاهش بروکراسی اداری و وضع دستور العمل های 
یکسان و هماهنگ در این زمینه، ضروری است  
سایر  و  فرهنگی  میراث  وزارت  و  نیرو  وزارت 

راستای  در  گردشگری  حوزه  مرتبط  ارگان های 
ارائه  ضمن  گردشگری  فعالیت های  توسعه 
راهکارهای مناسب، توجه بخش خصوصی برای 
رونق گردشگری را برای استفاده از ظرفیت آبی 
کشور و رعایت ضوابط کمی و کیفی جلب کند 
تا مردم بتوانند از فرصت های گردشگری داخلی 

استفاده بیشتری ببرند.

تاکید دولت بر استفاده از ظرفیت سدها 
در توسعه گردشگری

جاذبه های  از  استفاده  با  گردشگری  توسعه 
یکی  دریاچه ها  و  سدها  پیرامون  گردشگری 
تاکید  آن  بر  رئیس جمهور  که  است  مواردی  از 
داشته و وزارت نیرو و وزارت میراث فرهنگی را 
مامور اجرای این طرح کرده است. به  تازگی نیز 
برای  اعطای تسهیالت الزم  بر  مبنی  خبرهایی 
به گوش  آبی  گردشگری  بخش  سرمایه گذاران 

می رسد.
توسعه گردشگری در حاشیه سدها و رودخانه ها 
یکی از اهداف دولت دوازدهم محسوب می شود 
سال،  ابتدای  بارندگی های  می رسد  نظر  به  و 
زیر این هدف، مهر قطعی برای اجرا زد. آمارها 
در  شده  انجام  مناسب  بارش های  با  می گویند 
دریاچه  و  50تاالب  از  بیش  هم اکنون  کشور، 
گردشگری  طرح های  اجرای  مستعد  190سد 
هستند که با استفاده از این فضا می توان رونق 

گردشگری را در ایران ایجاد کرد.
بود که  اوایل خردادماه سال جاری  راستا،  این  در 
تفاهم نامه همکاری بین وزارت نیرو و وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری با موضوع توسعه فعالیت های 
و  رسید  امضا  به  سدها  حاشیه  در  گردشگری 
ارائه  با  بتواند  که  کرد  امیدواری  ابراز  نیرو  وزارت 
برای  خصوصی  بخش  توجه  مناسب  راهکارهای 
آبی  از ظرفیت  استفاده  برای  را  رونق گردشگری 
کشور که در اختیار وزارت نیرو است، در عین رعایت 
ضوابط کمی و کیفی جلب کند تا مردم بتوانند از 

فرصت های گردشگری داخلی استفاده کنند.
میراث  وزارت  مسئوالن  سوی  از  همچنین 
به  منحصر  گردشگری  شده،  تاکید  فرهنگی 
امکاناتی که  و  نیست  یا سازمان  وزارتخانه  یک 
نیز  شود،  گرفته  کار  به  گردشگری  برای  باید 
تاالب ها بخش مهمی  و  فرابخشی است. سدها 
از حوزه گردشگری را شامل می شوند و سرعت 
برابر  نیم  و  دو  تا  دو  در گردشگری  ایجاد شغل 

سایر بخش ها است.
امروزه بهره برداری از »گردشگری در سدها« به 
خطه  هر  گردشگری  جاذبه های  از  یکی  عنوان 
آنها  برای  که  است  یافته  اهمیت  دنیا  در  آنقدر 
اخص  طور  به  برایشان  و  تعریف  زیرساخت، 
و  توجه  ضرورت  می شود.  انجام  برنامه ریزی 
گردشگری  و  تفریحی  جنبه های  به  اهمیت 
سدهای  شناسایی  و  ایران  سدهای  در  داخلی 
و  گردشگری  مسئولین  توجه  ایران،  پرجاذبه 
است؛  کرده  جلب  را  مهم  این  به  نیرو  وزارت 
گردشگری  جاذبه های  از  استفاده  که  جایی  تا 
پیرامون سدها و دریاچه ها یکی از مواردی است 
وزارت  و  داشته  تاکید  آن  بر  که دولت دوازدهم 
نیرو و وزارت میراث فرهنگی را مامور اجرای این 

طرح کرده است. 

و سخن آخر...
موضوع گردشگری آب، مورد تاکید وزارت نیرو 
قرار گرفته و همه شرکت های آب منطقه ای در 
اجرایی  شیوه نامه  و  کردند  پیدا  ورود  زمینه  این 
است،  شده  ابالغ  هم  اشاره  مورد  تفاهم نامه  
در  نیرو  وزیر  معاون  از سوی  نیز  تابستان  اواخر 
امور آب و آبفا اعالم شد که شیوه نامه چگونگی 
فعال کردن  جلب مشارکت بخش خصوصی در 
گردشگری سدها و تاسیسات آبی به شرکت های 
آب و آبفا ابالغ و توصیه شده است که برای این 
فعالیت جدید در جهت استفاده از سرمایه گذاری 

غیردولتی فراخوان دهند.
همچنین به  تازگی خبری مبنی بر اعطای تسهیالت 
آبی  گردشگری  بخش  سرمایه گذاران  برای  الزم 
اعالم معاون سرمایه گذاری،  منتشر شد که طبق 
فرهنگی،  میراث  وزارت  مجلس  امور  و  حقوقی 
صنایع دستی و گردشگری برای صدور معافیت های 
گردشگری  تجهیزات  تامین  برای  گمرکی 
منظور  بدین  است،  گرفته  صورت  پیگیری هایی 
حمایت های ویژه ای از جانب بدنه دولت باید شکل 
بگیرد تا متقاضیان را ترغیب به سرمایه گذاری کند 
که در همین راستا با تمهیدات ویژه دولت و براساس 
سیاست های وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، تسهیالت بانکی مناسبی به متقاضیان 

حوزه گردشگری آبی اعطا می شود.
رئیس جمهور  ابالغ  به  توجه  با  اساس،  این  بر 
آب  منابع  ظرفیت های  کارگیری  به   برای 
فعالیت های  توسعه  برای  آبی  تاسیسات  و 
تفکر  کارشناسان،  اعتقاد  به  گردشگری، 
اندیشمندانه و زیرساخت های ایجاد شده در کنار 
سدهای کشور، اقتصاد گردشگری در این حوزه را 
به سمتی هدایت خواهد کرد که با کمترین هزینه 

بیشترین بهره وری را ایجاد کند.



اخبار منطقه آزاد قشم

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم به همراه گروهی از معاونان 
و مدیران این سازمان، از سه واحد صنعتی و 
روند  جریان  در  و  کرد  بازدید  جزیره  تولیدی 

تولید محصوالت آنها قرار گرفت.
حمیدرضا مومنی و هیات همراه در ادامه روند 
تولیدی  واحدهای  از  خود  هفتگی  بازدیدهای 
و  قشم  گستر  الیاف  کتان  قشم،  فیدار  آرکا 

شرکت بتن و قطعات بتنی قشم دیدن کرد.
محل  از  بازدیدها،  از  مرحله  نخستین  در  وی 
صنعتی  شهرک  در  قشم  فیدار  آرکا  شرکت 

طوال بازدید کرد.
انواع  سازنده  قشم،  فیدار  آرکا  شرکت 
جنس  از  تفریحی  و  تندرو  شناورهای 
در  ثبت  با  سال 91  در  که  است  فایبرگالس 
کرده  آغاز  را  خود  فعالیت  قشم،  آزاد  منطقه 
معادل  سرمایه گذاری  با  شرکت  این  است. 
100میلیارد ریال، فعالیت تولیدی خود را آغاز 
کرده و در حال حاضر برای 40نفر به صورت 
مستقیم و برای 90نفر به صورت غیرمستقیم 

ایجاد اشتغال کرده است.
فعالیت شرکت آرکا فیدار قشم در بخش های 
تولید  و  ساخت  مدلسازی،  طراحی،  مختلف 
دریایی  سازه های  و  تندرو  شناورهای  انواع 
دریایی  تخصصی  و  فنی  خدمات  انجام  و 
تکنولوژی  انتقال  به  موفق  و  داشته  فعالیت 
محصوالت تولیدی و انطباق آنها با روش های 

نوین این صنعت در دنیا شده است.
گستر  الیاف  کتان  تولیدی  واحد  از  بازدید 
زنانه  پالتوی  و  مانتو  انواع  تولیدکننده  قشم، 
دوم  مرحله  طوال  صنعتی  شهرک  در  مستقر 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  بازدیدهای  از 

قشم بود.
با  گذشته  سال  آبان ماه  شرکت  این 
فعالیت  ریال  5میلیارد  معادل  سرمایه گذاری 
حاضر  حال  در  و  کرده  آغاز  را  خود  تولیدی 
این  در  جزیره  بومی  نیروهای  از  20نفر 
از  استفاده  با  واحد  این  دارند.  اشتغال  واحد 
پارچه هایی با جنس های متنوع، یکی از شش 
واحد تولیدی فعال در حوزه منسوجات منطقه 
داخل  نیاز  تامین  با هدف  آزاد قشم است که 
محصوالت خود را به بازارهای داخلی عرضه 

می کند.
از  مرحله  آخرین  در  همراه  هیات  و  مومنی 
بازدید کرد.  بتنی قشم  بتن و قطعات  شرکت 
منطقه  در  در سال 1384  تولیدی  این شرکت 

آزاد قشم تاسیس شده است.
عمرانی  زیرساخت های  ایجاد  که  حالی  در 
از  یکی  قشم،  جزیره  مختلف  بخش های  در 
دوران  در  گذشته  اصلی سال های  برنامه های 
آزاد  منطقه  در  مومنی  حمیدرضا  مسئولیت 
این  بودن  پویا  و  فعالیت  است،  بوده  قشم 
واحد تولیدی می تواند کمک شایانی به تامین 

نیازهای منطقه از داخل جزیره کند.
عنوان  به  قشم  بتنی  قطعات  و  بتن  شرکت 
حوزه  این  در  باسابقه  شرکت های  از  یکی 
پیش ساخته  قطعات  بلوک،  تیرچه،  تولید 
لوله های سیمانی، سنگ مبدل و موارد  بتنی، 
دیگری که در فعالیت های عمرانی و ساخت و 
تولید  را  نیاز است  سازهای جزیره قشم مورد 

می کند.

پویایی چرخه تولید 
و صنعت در 

منطقه آزاد قشم 

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاون وزیر بهداشت انجام شد:

قشم، پایلوت شناسه گذاری کاالهای سالمت محور مناطق آزاد
غذایی،  سالمت محور  کاالهای  شناسه گذاری 
آرایشی و بهداشتی در بین مناطق آزاد کشور 

به منطقه آزاد قشم سپرده شد.
کاالهای  شناسه گذاری  تابلوی  از  رونمایی 
سالمت محور در قشم با حضور دکتر محمدرضا 
شانه ساز معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان 
ریاست  فرشیدی  حسین  دکتر  دارو،  غذا 
بهداشتی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
مومنی  حمیدرضا  و  هرمزگان  استان  درمانی 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

منطقه آزاد قشم انجام شد.
در  دارو  غذا  سازمان  اختیارات  اساس،  این  بر 
حوزه شناسه گذاری کاالهای سالمت محور به 
اداره کل غذا و دارو سازمان منطقه آزاد قشم 
تفویض گردید و با این اقدام، تمامی کاالهای 
بهداشتی  و  آرایشی  غذایی،  سالمت محور 
به  قشم  از  کاال  اصالت  رنگ  آبی  برچسب  با 

داخل و خارج کشور صادر خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت و رئیس 
سازمان غذا و دارو:

تفویض اختیارات شناسه گذاری 
کاالهای سالمت محور 

به منطقه آزاد قشم
غذا  سازمان  رئیس  و  بهداشت  وزیر  معاون 
روی  شناسه گذاری  اختیارات  گفت:  دارو  و 
غذایی،  حوزه  در  سالمت محور  کاالهای 
آزاد  منطقه  سازمان  به  بهداشتی  و  آرایشی 

قشم تفویض شد.
از  رونمایی  حاشیه  در  شانه ساز  محمدرضا 
سالمت محور  کاالهای  شناسه گذاری  مراسم 
در قشم با اعالم این مطلب افزود: مناطق آزاد 
تحقق  برای  باالیی  ظرفیت  از  قشم  ویژه  به 

فعالیت های اقتصادی با محوریت رونق تولید، 
برخوردار هستند.

شرکت های  تعداد  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
دانش بنیان در منطقه آزاد قشم طی چهار سال 
نشانه  این  و  یافته  افزایش  گذشته 100درصد 

خوبی برای آینده این منطقه می باشد.
داشت:  اظهار  دارو  و  غذا  سازمان  رئیس 
اختیارات  تفویض  و  برون سپاری  با  امیدواریم 
به مناطق آزاد کشور به ویژه قشم که پایلوت 
این حرکت است، شاهد تسهیل در کار فعاالن 
حوزه های  در  سرمایه گذاران  و  اقتصادی 

تولیدی و تجاری باشیم.
در  می تواند  اختیار  تفویض  این  وی،  گفته  به 
مناطق آزاد به توسعه فعالیت و سرمایه گذاری ها 
سیاست های  از  که  پایدار  اشتغال  افزایش  و 

دولت می باشد، منجر شود.  
اداره کل  اینکه  اعالم  با  بهداشت  وزیر  معاون 
غذا و داروی منطقه آزاد قشم از آزمایشگاه بسیار 
مجهز برخوردار است، تصریح کرد: امیدواریم با 
توسعه تجهیزات این مجموعه، بخش دیگری 

از اختیارات سازمان غذا و دارو را با هدف حذف 
مرکز  به  بازرگانان  حتی  و  تولید کنندگان  تردد 

کشور، به منطقه آزاد قشم واگذار کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم:
صادرات کاالهای سالمت محور با 

برچسب آبی رنگ قشم
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم گفت: کاالهای سالمت محور 
در حوزه غذایی، آرایشی و بهداشتی از قشم با 

برچسب آبی رنگ این منطقه صادر می شود.
از  رونمایی  حاشیه  در  مومنی  حمیدرضا 
افزود:  سالمت محور  کاالهای  شناسه گذاری 
در  مهمی  نقش  قانون،  براساس  آزاد  مناطق 
زمینه انتقال دانش و فناوری به سرزمین اصلی 

به عهده دارند.
تفویض  با  دارو  و  غذا  سازمان  داد:  ادامه  وی 
کاالهای  روی  شناسه گذاری  حوزه  اختیارات 
سالمت محور به مناطق آزاد کشور با محوریت 
قشم، شرایط خدمات به سرمایه گذاران در این 

مناطق را ارتقاء داد.
بیان  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
عملکرد  مثبت  خروجی  دارم  اطمینان  داشت: 
موجب  سالمت محور،  کاالهای  حوزه  در  ما 
برای  اجرایی  دستگاه های  دیگر  تشویق 
تفویض اختیاراتشان به مناطق آزاد خواهد شد.
به گفته مومنی، هم اینک پنج واحد تولید لوازم 
منطقه  در  ادکلن  و  و عطر  بهداشتی  آرایشی، 
آزاد قشم فعالیت می کنند و سه کارخانه دیگر 
هم در آینده نزدیک به جمع فعاالن این حوزه 

اضافه می شوند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تالش  کرد:  خاطرنشان  قشم  آزاد  منطقه 
می کنیم بخشی از نیاز کشور به لوازم آرایشی، 
بهداشتی و عطر و ادکلن  که ارز زیادی بابت 
را در منطقه  از کشور خارج می شود  تهیه آن 
آزاد قشم تولید و با برچسب ویژه مناطق آزاد 

به سرزمین اصلی صادر نماییم.
شایان ذکر است، اداره کل غذا و دارو سازمان 
اختیار داشتن   به در  با توجه  آزاد قشم  منطقه 
مجهز،  آزمایشگاه های  و  پیشرفته  تجهیزات 
نقش مهمی در زمینه شناسایی کاالها و تایید 

استاندارد کاال دارد.
گفتنی است، در مراسم رونمایی از شناسه گذاری 
بر  عالوه  قشم  در  سالمت محور  کاالهای 
محمدرضا شانه ساز، حمیدرضا مومنی و حسین 
فرشیدی، مدیر راهبری، پایش و امور استان های 
سازمان  این  رئیس  مشاور  دارو،  و  غذا  سازمان 
در امور پشتیبانی و توسعه، مدیرکل دفتر فناور 
اطالعات و سامانه ها سالمت این سازمان، معاون 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و 
مسئوالن اداره کل غذا، دارو و استاندارد سازمان 

منطقه آزاد قشم حضور داشتند.

داخل  سازندگان  از  حمایت  تخصصی  همایش 
فعال  مشارکت  با  پتروشیمی  صنعت  در  کشور 
منطقه آزاد قشم و اختصاص نشست تخصصی 
انرژی  هاب  عنوان  به  جزیره  این  معرفی  برای 
جزیره  بین المللی  همایش های  مرکز  در  کشور 

کیش برگزار شد.
اقتصادی  فعاالن  با حضور  که  همایش  این  در 
مرکز  در  داخل  ساخت  و  مهندسی  حوزه 
برگزار  کیش  جزیره  بین المللی  همایش های 
مدیرعامل  عالی  مشاور  یدقار،  علی  گردید، 
کشاورز  علی اصغر  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
دهقانی  محمدجواد  مدیره،  هیات  عضو  مقدم 
مشاور مدیر عامل در امور نفت و انرژی و مهدی 
طرح های  اجرای  و  ارزیابی  مسئول  نصیری 
نمایندگان  عنوان  به  انرژی  و  نفت  مدیریت 

منطقه آزاد قشم حضور داشتند.
این همایش در راستای تحقق شعار سال1398 
مقام معظم رهبری، رونق تولید و با هدف معرفی 
ایران،  پتروشیمی  صنایع  تولیدات  دستاوردهای 
تامین کنندگان و قطعه سازان  معرفی سازندگان، 
صنعتی داخل کشور، در پنج سالن با 10نشست 
فناوری  و  علمی  معاون  توسط   تخصصی، 
پتروشیمی  صنایع  هلدینگ  جمهوری،  ریاست 
انجمن سازندگان صنایع نفت و  خلیج فارس و 

گاز برگزار شد.
مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در نشستی با موضوع »قشم، قطب انرژی کشور 
در مسیر توسعه اقتصاد ملی«، از انتخاب جزیره 

قشم به عنوان هاب انرژی ایران خبر داد.
ساخت  مجوز  صدور  به  اشاره  با  یدقار  علی 
قشم  آزاد  منطقه  در  پتروشیمی  5مجتمع 
ایران  پتروشیمی  صنایع  و  نفت  وزارت  توسط 
یکی  قشم  واحدها،  این  ساخت  با  داشت:  بیان 
فعاالن  سازندگان،  حضور  اصلی  قطب های  از 

صنایع داخلی پتروشیمی می شود.
روزانه  تخصیص  به  توجه  با  وی،  گفته  به 
این  برای  گاز  خوراک  مترمکعب  50میلیون 
صنعت، در حال حاضر منطقه آزاد قشم بهترین 

قشم، قطب انرژی کشور در مسیر توسعه اقتصاد ملی

مدیرعامل هلدینگ  ربیعی  داد: جعفر  ادامه  وی 
جانمایی  دیدار،  این  در  فارس  خلیج  پتروشیمی 
منطقه آزاد قشم به عنوان هاب پتروشیمی کشور 
و موافقت اصولی وزارت نفت با ساخت و ایجاد 
مثبتی  نکات  را  قشم  در  پتروشیمی  واحدهای 

برای آینده اقتصادی این جزیره دانست.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مشاور 
مدیرعامل  افزود:  انرژی  و  نفت  حوزه  در 
کرد  اعالم  فارس  خلیج  پتروشیمی  هلدینگ 
ایجاد  ازجمله  مناسبی  اولیه  زیرساخت های  که 
آینده  در  برق  تولید  1000مگاواتی  ظرفیت 
نزدیک می تواند موجب حضور موفق واحدهای 

پتروشیمی در قشم شود.
به گفته دهقانی، اجرای خط انتقال گاز 30اینچ از 
سرزمین اصلی به جزیره قشم که برنامه ریزی آن 
توسط شرکت ملی گاز صورت گرفته و همچنین 
صادرات  تسهیل  هدف  با  مگاپورت  جانمایی 
مزیت های  دیگر  از  پتروشیمی  محصوالت 
هلدینگ  مدیرعامل  توجه  مورد  که  بود  قشم 

پتروشیمی خلیج فارس قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با استفاده از توانمندی سازندگان 
و متخصصان داخلی صنایع پتروشیمی و استفاده 
از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و متخصصین 
برای پیشرفت  بلندی  داخلی می توانیم گام های 
صنعت پتروشیمی در منطقه آزاد قشم برداشته و 

آینده کشور را متحول کنیم.

۲۵هزار میلیارد ریال اعتبار برای 
ساخت تجهیزات داخلی صنایع 

پتروشیمی
همچنین، مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
تفاهم نامه  گفت:  انرژی  و  نفت  حوزه  در  قشم 
صنایع  تجهیزات  ساخت  مالی  منابع  تامین 
پتروشیمی به ارزش 25هزار میلیارد ریال با بانک 

صادرت در همایش سه روزه کیش منعقد شد.
محمدجواد دهقانی اعالم کرد: این میزان اعتبار 
میلیارد  100هزار  تا  ماه  سه  گردش  صورت  در 
می تواند  و  یافت  خواهد  افزایش  سال  در  ریال 
در اختیار فعاالن صنایع نفت و پتروشیمی قرار 

بگیرد. 
به گفته وی، این تفاهم نامه به امضای مدیرعامل 
سازندگان  انجمن  رئیس  صادرات،  بانک 
فن  و  علمی  معاونت  نفت،  صنعت  تجهیزات 
هلدینگ  مدیرعامل  جمهوری،  ریاست  آوری 
سازمان  مدیرعامل  و  فارس  خلیج  پتروشیمی 

منطقه آزاد کیش رسیده است.
قشم  آزاد  منطقه  سازمان  انرژی  و  نفت  مشاور 
اظهار داشت: مدیرعامل بانک صادرات هرمزگان 
از مدیرعامل بانک صادرات کشور،  هم به نقل 
از آمادگی این بانک برای ارائه تسهیالت جهت 
و  سرمایه گذار  شرکت های  مالی  منابع  تامین 
استان  در  پتروشیمی  محصوالت  تولیدکنندگان 

هرمزگان و  منطقه آزاد قشم خبر داد.
شایان ذکر است، نمایشگاه و همایش تخصصی 
پتروشیمی  صنعت  در  داخل  ساخت  از  حمایت 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  با  محوریت 
خلیج  پتروشیمی  صنایع  شرکت  جمهوری، 
فارس و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت 
ایران، با هدف رونق تولید، حمایت و بهره گیری 
از  استفاده  ویژه  به  داخل  توان  از  حداکثری 
حوزه  در  دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت های 
کیش  بین اللملی  نمایشگاه  محل  در  پتروشیمی 

برگزار گردید.

مکان برای سرمایه گذاری و حضور عالقه مندان 
به صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی است.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان سخنرانی خود بر توانمندی سازندگان و 
متخصصان داخلی صنایع پتروشیمی تاکید کرد 
با استفاده از شرکت های دانش بنیان و  و گفت: 
متخصصین داخلی می توانیم گام های بلندی در 
را  کشور  آینده  و  برداشته  صنعت  این  پیشرفت 

متحول کنیم.

اعالم همکاری هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس جهت مشارکت فنی در 

توسعه هاب پتروشیمی قشم
در  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  مشاور 
حوزه نفت و انرژی از اعالم همکاری هلدینگ 
و  فنی  مشارکت  برای  فارس  خلیج  پتروشیمی 
تکنولوژی در توسعه هاب پتروشیمی جزیره قشم 

خبر داد.
گفت:  خبر  این  اعالم  با  دهقانی  محمدجواد 
با  فارس  خلیج  پتروشیمی  هلدینگ  مدیرعامل 
همایش  در  قشم  آزاد  منطقه  غرفه  در  حضور 
کشور  داخل  سازندگان  از  حمایت  تخصصی 
آمادگی  بر  است،  شده  برگزار  کیش  در  که 
همکاری های فنی با طرح های پتروشیمی قشم 

تاکید کرد.

در همایش حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی کیش عنوان شد:

هفته نامه اقتصادی، اجتماعی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مرضیه حسینی
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از 3واحد تولیدی و صنعتی جزیره:

تولید سازمان  و تسهیل  معدن  مدیرکل صنعت، 
در  5000نیرو  حدود  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
فعالیت  جزیره  این  تولیدی  و  صنعتی  210واحد 

می کنند.
نامگذاری  کرد:  اعالم  برنجی  محمدمهدی 
با  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  اخیر  سال های 
محوریت حوزه اقتصادی، مسیر مشخصی را برای 
توسعه فعالیت های اقتصادی کشور ترسیم کرده 

است.
وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد قشم هم طی 

چهار سال گذشته و علیرغم تحریم های گسترده، 
فعاالن  از  حمایت  برای  را  خود  تالش  تمام 

اقتصادی به کار گرفته است.
به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تسهیل تولید 
210واحد  هم اینک  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان 
به  نزدیک  اشتغال  با  تولیدی  و  مختلف صنعتی 

پنج هزار نفر، در این جزیره مشغول به کار هستند.
تولیدات  از  حمایت  اینکه  اعالم  با  وی 
صادرات محور، بخش مهم سیاست های سازمان 
منطقه آزاد قشم می باشد، افزود: برای ارائه خدمات 
بهمن  اسکله  در  تخلیه کاال  و  بارگیری  سریع تر 
قشم، سازمان منطقه آزاد ۷00میلیارد ریال برای 

فعالیت حدود ۵۰۰۰ نیروی کار در واحدهای صنعتی قشم
طرح توسعه این اسکله سرمایه گذاری کرده است.مدیرکل صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

ابتدای سال  از  این طرح  افتتاح  با  برنجی گفت: 
آینده، 14کشتی باری می توانند به طور همزمان 
با پهلوگیری در این اسکله از خدمات بارگیری و 

تخلیه بار برخوردار شوند.
تولید سازمان  و تسهیل  معدن  مدیرکل صنعت، 
منطقه آزاد قشم یادآور شد: سازمان منطقه آزاد 
قشم براساس قوانین و مقررات ویژه مناطق آزاد ، 
در  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان  از  حمایت  آماده 

بخش های مختلف تولید و صنعتی می باشد.
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