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منطقه آزاد قشم، پرچمدار مبارزه با فساد اداری در مناطق آزاد
جاری،  بهار  اواسط  تا  گذشته  سال  روزهای  آخرین  از 
شد  منتشر  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  سوی  از  خبرهایی 
اداری-مالی  نظام  در  شگرف  تحولی  نویدبخش  که 

سازمان های مناطق آزاد کشور بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد منطقه آزاد قشم، به عنوان 
یکی از مدیران جهادی در مناطق آزاد هشتگانه کشور که 
به صراحت لهجه و جدیدت در امور مدیریتی شهره است، 
این بار اتفاقی را رقم زد که در تاریخ سه دهه ای مناطق 
آزاد بی مثال و بی نظیر بود. بررسی دقیق و موشکافانه، به 
دور از حاشیه و جنجال سبب شد که این مدیرعامل، به 
برخی سوء استفاده  ها از سوی بعضی اشخاص در سازمان 
متبوع خود پی برده و توانست متخلفین را به دست قانون 

بسپارد.
شد  مدعی  دیگر  بار  یک  می توان  اخبار  این  شنیدن  با 
که مناطق آزاد به واقع پیشرو در کشور در اغلب جنبه ها 
سوی  از  سوال  و  انتظار  این  البته  بوده اند؛  زمینه ها  و 
ادوار  در  و  مناطق  سایر  در  آیا  که  دارد  وجود  مخاطبین 
گذشته و حتی کنونی، هیچ گونه تخطی و تخلفی صورت 
نگرفته و یا اینکه مدیران سعی در حل و فصل مشکل در 

ک طحان
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

بر روی موضوعات  اینکه چشم  بدتر  یا  و  داشته  سکوت 
این چنینی بسته اند؟

ایران  آزاد  مناطق  در  شرایط  که  باشیم  داشته  باور  باید 
ریالی  دریافت  بدون  مناطق  این  چراکه  است؛  متفاوت 
اداره  خودهزینه  و  خوددرآمد  به صورت  کشور،  بودجه  از 
می شوند و این موضوع نشان  می دهد که پول های بادآورده 
و بدون زحمت، عامل چرخش سازمان های مناطق نیست، 
مناطق  دست اندرکاران  کلیه  ممارست  و  تالش  با  بلکه 
خصوصا فعالین اقتصادی است که مناطق آزاد توانسته اند 
عالوه بر محرومیت زدایی، دست به تولید و صادرات بزنند 
تا امروز به یکی از وزنه های اقتصادی کشور تبدیل گردند.

آزاد،  مناطق  تشکیالت  که  گفت  باید  متاسفانه  ولی 
مشکالت  از  مبری  بخش ها،  سایر  و  سازمان ها  از  اعم 
به صحت  رسیدن  برای  نیست؛  اداری  و  مالی  مسائل  و 
این مدعا، کافیست با چند نفر از سرمایه گذاران و فعالین 
اقتصادی مناطق به گفت و گو بنشینیم تا با جزئیات، برخی 
عنوان  هیچ  به  بنابراین  بکشند!  تصویر  به  را  موضوعات 
نمی توان پذیرفت و باور کرد مسائلی که توسط مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد قشم پیگیری و به نتیجه رسیده است، 

در بقیه این تشکیالت وجود نداشته باشد، اما سوال این 
نشده  شنیده  محور  این  با  خبری  تاکنون  چرا  که  است 

است؟
از  آزاد  به مناطق  انتقادها  از مهم ترین دالیل  شاید یکی 
سوی مخالفین و منتقدین این است که در دولت های قبل 
خصوصا نهم و دهم، بخش عمده ای از تخلفات کالن در 
مناطق، توسط دستگاه های اطالعاتی و امنیتی کشف و به 
اطالع عموم رسید؛ به همین سبب منتقدین معتقد هستند 
که این مناطق در حاشیه امن، بدون نظارت و پاسخگویی، 
مشغول به دور زدن قانون و یا کمک به قاچاق و مواردی 
از این قبیل می باشند؛ این در حالی است که اگر مدیران 
مناطق آزاد پیش از اینکه شرایط سخت و بغرنج شود، خود 
بردن الیه ها و حلقه های فساد  بین  از  و  به کشف  اقدام 
باعث  عمومی،  رضایت  جلب  بر  عالوه  بی تردید  نمایند، 

تغییر نگاه مخالفین نیز خواهند شد.
یکی از مهم ترین مسائلی که می تواند در کاهش و از بین 
ثبات  باشد،  اثرگذار  آزاد  مناطق  در  خصوصا  فساد  بردن 
مدیریتی است؛ چراکه اگر یک مدیر شایسته و پاکدست 
در سازمانی منصوب شود، بی تردید به علت اشرافی که بر 
قبل  نمود،  پیدا خواهد  درازمدت  در  تمامی حوزه ها  روی 
تار  شدن  بافته  از  پیش  یا  و  تخلف  یک  شکل گیری  از 
جلوگیری  آن  از  مالی-اداری،  سیستم  در  فساد  عنکبوت 

خواهد کرد.
که  کننده ای  ناراحت  و  عجیب  مسئله  میان  این  در  اما 
متهم  خود  مدیر  یک  وقتی  که  است  این  دارد،  وجود 

قرار  با  بعضا  یا  و  بوده  سطحی(  هر  )در  تخلف  به 
است،  نشسته  خود  مدیریتی  میز  پشت  همچنان  وثیقه 
و  موضوعات  با  فرد  این  که  داشت  انتظار  می توان  آیا 
مقابله  خود  متبوع  سازمان  سیستمی  و  اداری  مشکالت 
به  مجبور  خود  ساختار  دلیل  به  یا  مدیری  چنین  کند؟! 
اینکه  یا  و  است  آمده  پیش  موضوع  قبال  در  سکوت 
آنچنان غرق در مسائل خود است که فرصتی برای پیدا 

کردن اینگونه موارد در سازمان را ندارد.
صرفا  فساد،  که  داشت  ویژه  توجه  نیز  نکته  به  باید 
نهایت  در  که  دارد  گوناگونی  ابعاد  بلکه  نیست،  مالی 
که  است  قرار  اگر  می شود؛  مالی  مفاسد  به  منتهی 
باشیم،  داشته   موضوعاتی  چنین  با  بنیادی  مبارزه 
عمل  به  جلوگیری  تخلف  جنبه های  تمامی  از  باید 
مسائل  آشیل  پاشنه  اخالقی  موضوعات  بی تردید  آید؛ 
تبدیل  نروند،  بین  از  نطفه  در  اگر  که  بزرگتری هستند 
آنها  با  برخورد  که  شد  خواهند  عظیمی  چالش های  به 

آهنین طلب می کند. گرز 
در  کشور  مسئولین  دارایی  و  اموال  که  است  سالی  چند 
قرار می گیرد،  بررسی  آنان، رصد و مورد  انتصاب  ابتدای 
همان گونه که دستور اکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
خود   متبوع  سازمان  مدیران  دارایی  اعالم  بر  مبنی  قشم 
بوده؛ خوب است که سایر مناطق نیز در این مسیر قرار 
در  تخلف،  هرگونه  بروز  از  جلوگیری  بر  تا عالوه  گرفته 
برای  پاسخ محکمی  پروپاگانداهای منتقدین،  بزنگاه ها و 

آنان داشته باشند.

افزایش ظرفیت 
تولید سیمان در قشم 

به یک میلیون تن 
در سال 

نقش بی بدیل منطقه 
آزاد انزلی در فعال سازی 

کریدورهای بین المللی 
و اوراسیا

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اظهار کرد:

در دیدار دکتر روزبهان با معاون اول 
رئیس جمهور مطرح شد:

آیا مناطق آزاد می توانند عامل رونق گردشگری کشور باشند؟

مناطق
،آزاد

براساس امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش با بانک صادرات محقق شد:

گشایش اعتبار اسنادی ریالی تا سقف ۵هزار 
میلیارد ریال برای پیمانکاران کیش
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محرک توسعه اقتصاد کرونایی صفحه 4 را بخوانیدگردشگری



اخبار منطقه آزاد کیش

ابتدای  از  کرونا،  ملی  ستاد  ابالغیه  براساس 
در  کنسرت ها  و  جنگ ها  جاری  سال  تیرماه 
جزیره کیش با تعیین ظرفیت فعالیت خود را در 

این منطقه آغاز خواهند کرد.
سخنگوی  و  سالمت  توسعه  مرکز  رئیس 
مجدد  فعالیت  آغاز  از  کیش،  سالمت  شورای 
خبر  کیش  جزیره  در  کنسرت ها  و  جنگ ها 
معاونت  از سوی  ظرفیت  تعیین  با  گفت:  و  داد 
مرکز  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
پروتکل های  ابالغ  براساس  سالمت؛  توسعه 
بهداشتی به مدیران جنگ ها و کنسرت ها همراه 
ابتدای  از  این مجموعه ها  دقیق،  نظارت های  با 
ساکنین  از  پذیرایی  آماده  جاری  سال  تیرماه 

جزیره کیش و گردشگران هستند.
دیگر  به  اشاره  با  ادامه  در  رضانیا  محمدرضا 
و  بازگشایی  درخصوص  شورا  این  مصوبات 
در  مستقر  دانشگاه های  امتحانات  برگزاری 
سطح جزیره کیش اظهار داشت: تمام امتحانات 
دانشگاه ها به صورت آنالین برگزار می شود، به 
برگزاری  به  نیاز  که  ضروری  آزمون های  جز 
پروتکل  رعایت  با  است،  حضوری  و  عملی 

بهداشتی برگزار خواهد شد.
وی افزود: مدیران باشگاه های بیلیارد، پارک های 
کودک، گیم نت ها و سالن های ماساژ با مراجعه 
دریافت  و  کیش  سالمت  توسعه  مرکز  به 
می توانند  تهدنامه  اخذ  و  بهداشتی  پروتکل های 

فعالیت خود را آغاز کنند.
درخصوص  کیش  سالمت  شورای  سخنگوی 
بازگشایی مهدهای کودک براساس مصوبه ستاد 
ملی کرونا در کیش اظهار کرد: مدیران مهدهای 
ارائه  و  بهزیستی  سازمان  به  مراجعه  با  کودک 
معرفی نامه به مرکز توسعه سالمت و طی بازدید 
از محل مهدکودک ها و با اخذ تعهدنامه مبنی بر 
مجموعه ها  این  بهداشتی؛  پروتکل های  رعایت 
در سطح جزیره کیش می توانند از ابتدای تیرماه 

به ساکنین جزیره کیش خدمات ارائه دهند.
نظارت های  بر  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
پروتکل های  رعایت  درخصوص  حداکثری 
بهداشتی برای اماکن و مراکزی که فعالیت خود 
را مجدد آغاز نمودند، تاکید شد و با متخلفین برابر 

مقررات برخورد قانونی خواهد شد.

شروع مجدد جنگ ها و 
کنسرت ها از ابتدای تیرماه 

در جزیره کیش

مصوبات بیستمین جلسه شورای 
سالمت کیش ابالغ شد:

براساس امضای تفاهم نامه سازمان منطقه آزاد کیش با بانک صادرات محقق شد:

گشایش اعتبار اسنادی ریالی تا سقف ۵هزار میلیارد ریال برای پیمانکاران کیش
سازمان  میان  تفاهم نامه  امضای  براساس 
صادرات،  بانک  و  کیش  آزاد  منطقه 
انواع  از  می توانند  پیمانکاری  شرکت های 
به  ال سی  و  ریالی  تسهیالت  ضمانت نامه، 
شکل های مختلف استفاده کنند و این اقدامات 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی 

سازمان منطقه آزاد کیش قابلیت اجرا دارد.
برای  ریالی  اسنادی  اعتبار  گشایش  جلسه 
معاونت  همت  به  کیش  جزیره  پیمانکاران 
اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
کیش و با همکاری بانک صادرات، با حضور 
مصطفی خانزادی معاون عمرانی و زیر بنایی 
و  سرمایه گذاری  مدیر  فصیح  نادری  معراج  و 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  از  برخی 
استان  شعب  مدیر  اسماعیلی زاده  محمدعلی 
خرازی افرا  عباس  و  بانک صادرات  هرمزگان 
و  بانک  این  جامع  بانکداری  اداره کل  رئیس 
کیش،  پیمانکاری  شرکت های  و  همراه  تیم 
بین المللی  همایش های  مرکز  رازی  سالن  در 

کیش برگزار شد.
در این جلسه، محمدعلی اسماعیلی زاده پس از 
اشاره به سوابق درخشان و پتانسیل های باالی 
بانک صادرات در ارائه خدمات بانکی و توسعه 
چه  هر  شدن  اجرایی  بر  مابین،  فی  تعامالت 

سریع تر مفاد تفاهم نامه تاکید نمود.
جامع  بانکداری  کل  اداره  رئیس  ادامه،  در 
بانک صادرات ایران از گشایش اعتبار اسنادی 
برای  ریال  میلیارد  هزار  پنج  سقف  تا  ریالی 
داد  خبر  کیش  در  پیمانکاری  شرکت های 
تفاهم نامه،  این  مزیت های  از  یکی  گفت:  و 
بهره مند شدن از ال سی و تخفیف ۳۰درصدی 
بدون  انواع ضمانت نامه  دریافت  برای  کارمزد 
داشتن گردش و معدل موجودی حساب است.

بخشنامه های  به  اشاره  با  خرازی افرا  عباس 
ثبت  شرکت های  درخصوص  مرکزی  بانک 
انواع  از  آنان  بهره مندی  و  کیش  در  شده 
تسهیالت ریالی و تضمینی نزد بانک صادرات 
اظهار داشت: با دریافت مجوزهای مورد نیاز، 
شرکت های پیمانکاری که در سرزمین اصلی 
فعالیت  مجوز  داشتن  با  رسیده اند  ثبت  به 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  از  اقتصادی 
فی  تفاهم نامه  چارچوب  در  سازمان  معرفی 

منطقه  در  بانکی  مزایای  از  می توانند  مابین 
ال سی،  تسهیالت  انواع  شامل  کیش  آزاد 
ضمانت نامه، خرید دین )تنزیل( اسناد و اوراق 
طرح های  ازجمله  متنوع  طرح های  و  تجاری 
تبسم،  طرح  طرح ۶۷،  همیان،  طرح  طراوت، 
طالیی،  جاری  حساب  طرح  سپهر،  اعتبار 
بانکداری  خدمات  انواع  و  سپهریار  سامانه 

الکترونیک بهره مند شوند.
انواع  ریالی صدور  با تسهیالت  رابطه  وی در 
سال  یک  مدت  برای  ال سی  و  ضمانت نامه 
پیمانکاری  شرکت های  گفت:  کیش  در  آتی 
فرآیندهای  از  بعد  می توانند  درخواستی  طی 
به  شده  ارائه  خدمات  تمام  از  کارشناسی، 
نیازی  مدت یک سال بهره مند شوند و دیگر 
به سپری کردن فرآیندهای مجدد کارشناسی 
اداری برای هر کدام به صورت  و بروکراسی 

مجزا نیست.
رئیس اداره کل بانکداری جامع بانک صادرات 
بر اهمیت و کاربردی بودن اجرای طرح های 
مذکور ازجمله طرح طراوت در تامین نقدینگی 
هزینه های  کاهش  و  گردش  در  سرمایه  و 
شده  معرفی  پیمانکار  و  تولیدی  شرکت های 
ال سی(  )درخواست کنندگان  سازمان  سوی  از 
به  کمک  ال سی(،  )ذینفعان  فروشندگان  و 

رونق و جهش تولید در داخل کشور از طریق 
گشایش اعتبار اسنادی توسط خریدار و امکان 
تنزیل ال سی از سوی فروشنده در شعب بانک 
صادرات اشاره داشت و اعالم کرد: شرکت های 
تولیدی و معرفی شده از سوی سازمان که در 
پرداخت حقوق و دستمزد خود با مشکل مواجه 
شده اند، می توانند در قالب طرح همیان بانک 
صادرات نسبت به اخذ تسهیالت با بازپرداخت 

شش ماهه اقدام نمایند.
سازمان  زیربنایی  و  عمرانی  معاون  همچنین، 
منطقه آزاد کیش با بیان این که در اساسنامه 
گشایش  امکان  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
تمام  گفت:  ندارد،  وجود  بانکی  اعتبار 
موضوع های »ال سی« شرکت های پیمانکاری 
را سازمان منطقه آزاد کیش برعهده گرفته و 
شرکت ها می توانند نسبت به گشایش اعتبار در 
بانک صادرات اقدام کنند و از تسهیالت متنوع 

این بانک بهره مند شوند.
پروژه ها  انجام  ضرورت  بر  خانزادی  مصطفی 
سطح  در  اقتصادی  چرخه  شدن  فعال  و 
داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  کیش  جزیره 
یافتن  دست  برای  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
نوین  روش های  از  پایدار  درآمدهای  به 
یکی  حاضر  حال  در  ال سی  می کند؛  استفاده 

پروژه های  پیشبرد  برای  سریع  راهکارهای  از 
موجود در جزیره کیش است.

مدیر سرمایه گذاری معاونت اقتصادی سازمان 
مسئولین  از  تشکر  ضمن  کیش  آزاد  منطقه 
باالترین سطح ممکن،  در  بانک صادرات که 
این  با  را  همکاری الزم  عملیاتی  و  کاربردی 
سازمان داشتند، گفت: بانک صادرات هم فراتر 
از بخشنامه های خود پیشنهادهای مناسبی را 
به منطقه آزاد کیش اختصاص داده و شرایط 
کرده  ایجاد  تفاهم نامه  این  برای  را  استثنایی 

است.
تا  کرد:  خاطرنشان  فصیح  نادری  معراج 
به  نسبت  متقاضیان  تمام  جاری  ۲۱خردادماه 
کیش  صادرات  بانک  شعبه  در  حساب  افتتاح 
واقع در خیابان سنایی کد ۸۶۱ اقدام کنند، در 
غیر این صورت دیگر سرویس دادن براساس 
خواهد  غیرممکن  سازمان  برای  خدمات  این 

بود.
معاونت  بیمه  و  بورس  بانک،  اداره  رئیس 
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  اقتصادی 
سازمان  آتی  و  جاری  پروژه های  درخصوص 
منطقه آزاد کیش گفت: از پیمانکاران پروژه ها 
برای  تضامینی  سازمان،  آتی  قراردادهای  و 
شد؛  خواهد  دریافت  اسنادی  اعتبار  گشایش 
اعتبار  گشایش  برای  تضمینی  هیچ  ولی 
و  سازمان  که  جاری  پروژه های  اسنادی 
دارند،  بدهی  پیمانکار  به  تابعه  شرکت های 
آزاد  منطقه  سازمان  و  شد  نخواهد  دریافت 
کیش، این شرکت ها را جهت گشایش اعتبار 

تضمین می کند.
محمد امام افزود: در رابطه با هزینه ها، سازمان 
منطقه آزاد کیش پیش پرداخت ها و کارمزدها 
در صورت داشتن میان پرداخت را با توجه به 
مبالغی که باید تسویه شود پرداخت خواهد کرد.
گرفته  صورت  حمایت های  با  است،  گفتنی 
با  تعامالت  برای  سازمان  که  طرح  این  از 
دریافت ها  درخصوص  پیمانکاری  شرکت های 
و پرداخت ها در نظر گرفته، سریع تر عملیاتی 
آینده می توان شاهد طرح ها  در  و  خواهد شد 
و امتیازات جدیدتری از سوی سازمان منطقه 
آزاد کیش با همکاری بانک صادرات برای این 

شرکت ها پیش بینی کرد.

منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
آزاد کیش گفت: نظارت های حداکثری، ایجاد 
شفافیت  اصل  اجتماعی؛  و  اقتصادی  آرامش 
سالمت  شورای  فعالیت های  اطالع رسانی  در 
همدلی  و  اتحاد  وحدت،  با  که  است  کیش 
می توانیم با موفقیت از این مرحله عبور کنیم.

با  کیش  سالمت  شورای  جلسه  بیستمین 
محوریت پیشگیری از شیوع موج دوم ویروس 
همایش های  مرکز  رازی  سالن  که  در  کرونا 
پورعلی  سعید  شد،  برگزار  کیش  بین المللی 
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
ایجاد  حداکثری،  نظارت های  کیش،  آزاد 
آرامش اقتصادی و اجتماعی را اصل شفافیت 
در اطالع رسانی شورای سالمت کیش عنوان 
هنگام  به  اطالع رسانی  داشت:  اظهار  و  کرد 
کنترل  در  موثری  تاثیر  می تواند  صادقانه  و 
شایعات و اخبار جعلی در سطح جزیره کیش 

باشد.
افزود:  ادامه  در  کیش  سالمت  شورای  دبیر 
حفظ آرامش اجتماعی در اطالع رسانی صحیح 
می تواند  درست  تبلیغات  انجام  و  صادقانه  و 
تاثیر موثری بر فعالیت صنوف در این منطقه 

با هدف غربالگری بیماران کرونایی، مشکوک 
طور  همین  و  تنفسي  بخش  در  بستری  و 
سالمت  توسعه  مرکز  سوی  از  که  بیمارانی 
به بیمارستان کیش مراجعه می کنند، به آنان 

خدمات ارائه می شود.
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی  رئیس 
و  پی سی آر  کیت  4۰۰عدد  تهیه  از  کیش 
با  گفت:  و  داد  خبر  استخراج  کیت  4۰۰عدد 
برنامه ریزی های  و  کیت  ۲هزار  خریداری 
صورت گرفته، می توانیم به صورت گسترده از 
انجام  نمونه گیری  مختلف  کننده های  مراجعه 

دهیم.
تست  انجام  درخصوص  نادعلی نژاد  مصطفی 
کرونا در بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
کیش اظهار داشت: بیمارستان کیش در هفته 
که  بیمارانی  و  مشکوک  بیماران  به  رو  پیش 

ایجاد آرامش اقتصادی و اجتماعی از اولویت های شورای سالمت کیش

آماده سازی بیمارستان کیش جهت غربالگری اقشار مختلف جامعه

مردمی  نظارت های  ویژه  به  و  رسانه ها  و 
شیوع  سرعت  کنترل  مسیر  در  می توانند  که 
اکنون  گفت:  باشند،  موثر  کوویید ۱9  بیماری 
و  مردمی  گزارش های  گزارش ها،  بیشترین 
مراجع  طریق  از  که  است  داوطلب  نیروهای 

نظارتی پیگیری می شود.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
آزاد کیش به نظارت های حداکثری بر رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سطح جزیره کیش 
اشاره داشت و عنوان کرد: تمام ساکنین جزیره 
مستقر  اجرایی  دستگاه های  و  اصناف  کیش، 
موازین  رعایت  با  می توانند  منطقه  این  در 
بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی نسبت 
به کنترل سرعت شیوع بیماری کرونا در این 

منطقه اقدام کنند.
پورعلی خاطرنشان کرد: در صورتی که نتوانیم 
کنیم،  حفظ  را  منطقه  این  سفید  وضعیت 
آرامش اقتصادی و اجتماعی کیش تحت تاثیر 

قرار خواهد گرفت.
اهمیت  لزوم  بر  کیش  سالمت  شورای  دبیر 
اشاره  کیش  درمان  و  بهداشت  نظارت،  نقش 
کرد و افزود: هماهنگی و همکاری نظارت های 

آینده به این مرکز مراجعه کنند.
و  تمهیدات  با  افزود:  ادامه  در  وی 
آینده  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
سطح  در  را  کرونا  تست  می توانیم  نزدیک 

جزیره  درمان  و  بهداشت  بخش  با  حداکثری 
دوم  پیک  شیوع  گسترش  از  می تواند  کیش 
از  و  پیشگیری  منطقه  این  در  کرونا  بیماری 
بزرگ شدن اپیدمی جلوگیری کند تا فشاری 
کیش  درمان  و  بهداشت  بخش  به  مضاعفی 

وارد نشود.
منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
آزاد کیش با بیان این که مشارکت و همکاری 
اجرایی  دستگاه های  و  اصناف  مردم،  تمام 
ویروس  با  مقابله  و  پیشگیری  مسیر  می تواند 
کرونا را هموار کند، اظهار کرد: امروز بیشتر از 
هر زمان دیگری نیازمند این همکاری هستیم 
و با مشارکت مردم و دستگاه های اجرایی در 
این  درمان  و  بهداشت  نظارتی،  تیم های  کنار 

هدف تحقق می یابد.
مقابله  و  پیشگیری  درخصوص  است،  گفتنی 
نظام  و  بیماری  دقیق  پایش  تقویت  کرونا  با 
بیماریابی، نقاهتگاه و نظام قرنطینه در کیش 
دنبال  تمام  جدیت  با  که  است  سیاستی  یک 
می شود و بحث نظارت حداکثری برای رعایت 
وضعیت  حفظ  بهداشتی،  مقررات  و  ضوابط 

سفید در جزیره کیش است.

گسترده ای انجام دهیم.
نادعلی نژاد با اشاره به این که شرایط جزیره کیش 
مختلف  استان های  شهرهای  دیگر  به  نسبت 
کشور متفاوت است، گفت: با نگاه ویژه ای که 
به جزیره کیش داریم، تالش بر این است نسبت 
به تقویت آرامش اجتماعی و اقتصادی گام  های 

موثری در این منطقه برداریم.
بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی  رئیس 
که  راهکاری  تنها  گفت:  پایان  در  کیش 
از  پیشگیرانه  اقدامات  راستای  در  می تواند 
شیوع بیماری کرونا موثر باشد، عملیاتی کردن 
فاصله گذاری اجتماعی و فرهنگ سازی رعایت 
با  مهم  این  که  است  بهداشتی  پروتکل های 
رسانه های  و  محیطی  تبلیغات  از  بهره گیری 
خطرات  از  آگاهی بخشی  در  جمعی  ارتباط 

ناشی از کرونا امکان پذیر خواهد بود.

داشته باشد.
سعید پورعلی، عملکرد صدا و سیمای کیش و 
رسانه های محلی را درخصوص فرهنگ سازی 
منظور  به  مردم  عموم  به  آگاهی بخشی  و 
ارزیابی  مثبت  بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
جمعی  ارتباط  رسانه های  داشت:  بیان  و  کرد 
و  مرتب  طور  به  باید  فرهنگ سازی  حوزه  در 
شیوع  از  پیشگیری  بهداشتی  ضوابط  روزانه 
بیماری کرونا را تکرار کنند تا این تکرار تبدیل 

به رفتار شود.
وی در رابطه با بخش نظارتی حوزه مطبوعات 

مراجعه  کیش  توسعه سالمت  مرکز  سوی  از 
یافته است و شرکت ها و  می کنند، اختصاص 
تست  انجام  متقاضی  که  مختلفی  گروه های 
کرونا را به صورت آزاد دارند، می توانند از هفته 

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

رئیس بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش اعالم کرد:
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با امضای تفاهم نامه همکاری میان موسسه علوم 
تعامل  با شرکت هواپیمایی کیش؛  و فنون کیش 
و هم افزایی میان این دو مجموعه تحقق می یابد.

فنون  و  علوم  موسسه  میان  همکاری  تفاهم نامه 
کیش و شرکت هواپیمایی کیش با حضور مسعود 
و  علوم  مدیره،  هیات  عضو  و  مدیرعامل  توفیقی 
فنون کیش و فرزانه شرفبافی مدیرعامل و نایب 
در  کیش  هواپیمایی  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 

تهران به امضاء رسید.
هدف از امضای تفاهم نامه همکاری موسسه علوم و فنون 
کیش با شرکت هواپیمایی کیش، استفاده از ظرفیت های 
موجود و نقات قوت این دو مجموعه برای شکوفایی 

استعدادها و خالقیت های نوآورانه در این حوزه ها است.
زبان های  آموزش  دوره های  برگزاری  همچنین، 
کیش ایر،  شرکت  پرسنل  ویژه  عربی  و  انگلیسی 
زمینه های  خلق  و  مشترک  کارگروه  تشکیل 
فناوری  نیازهای  شناسایی  متنوع،  همکاری 
نوآوری  مرکز  ظرفیت های  از  استفاده  و  کیش ایر 
با  مشترک  آموزشی  دوره های  برگزاری  کیش، 
برگزاری  و  و...  مهمانداری  هتلداری،  بر  تمرکز 
فارسی  و  انگلیسی  زبان  به  آموزشی  تورهای 

ازجمله مفاد این تفاهم نامه است.
گفتنی است، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
موسسه علوم و فنون کیش با شرکت هواپیمایی 
کیش، امین محمودی نیا عضو هیات مدیره و مدیر 
علی  فنون کیش،  و  علوم  موسسه  اداری  و  مالی 
امینی رئیس اداره امور شعب و مراکز موسسه علوم 
و فنون کیش، علیرضا بابایی دستیار ویژه و مدیر 
دفتر مدیرعامل شرکت کیش ایر، کاپیتان جهاني 
مدیر آموزش شرکت کیش ایر و جمعی از معاونین 

و مدیران این مجموعه ها حضور داشتند.

برگزاری دوره های 
آموزش زبان های 

انگلیسی و عربی ویژه 
پرسنل شرکت کیش ایر

با انعقاد تفاهم نامه میان موسسه علوم 
و فنون کیش و شرکت هواپیمایی کیش 

محقق می شود:



بندر  شهرستان  مردم  نماینده  دنیامالی  احمد 
انزلی در مجلس شورای اسالمی با محمدولی 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  روزبهان 
دو  و  کرده  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
طرف با تاکید بر لزوم هم افزایی همه نیروهای 
عنواِن  به  انزلی  آزاد  منطقه  نقش  بر  استانی، 

موتور محرک توسعه گیالن تصریح نمودند.
این  در  انزلی  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
توسعه ای  فعالیت های  روند  بیان  با  نشست 
دولت هایی  اقبال  و  خود  متبوع  منطقه 
بهره برداری  در  چین  و  هند  روسیه،  چون 
داشت:  اظهار  منطقه،  این  ظرفیت های  از 
به  موفق  گذشته  سال  در  انزلی  آزاد  منطقه 
جذب حجم سرمایه گذاری ۶۱میلیون دالری 
خارجی و ۱۲۹۰میلیارد تومانی داخلی شده و 
در  به  منجر  سرمایه گذاران  گسترده  استقبال 
دستورکار قرار گرفتن احداث شهرک صنعتی 
تولیدی  فضاهای  توسعه  منظور  به  ناحیه۳ 

منطقه شده است.
محمدولی روزبهان با اشاره به توانمندی های 
همکاری  با  داشت:  بیان  استان  نمایندگان 
بیشتر در مسیر تقویت منطقه و استان جهت 

دستیابی به جایگاه مورد نظر گام برداریم.
مجلس  یازدهم  دوره  در  انزلی  بندر  نماینده 
شورای اسالمی با اشاره به اینکه در انتقادات 
صورت گرفته علیه مناطق آزاد به مشکالتی 
ایدئولوژیک  تعارضات  تحریم،  همچون  
آزاد  مناطق  ایجاد  مدل  تفاوت  و  کشورمان 

منطقه آزاد انزلی، موتور محرک توسعه استان گیالن

دستیابی  در  تسریع  و  تسهیل  جهت  انزلی 
و صادرات  تولید  درآمدزایی،  اشتغال زایی،  به 

بیشتر خواهیم بود.
از  برخی  که  جلسه  این  در  است،  گفتنی 

سازمان  مدیران  و  مدیره  هیات  اعضای 
منطقه آزاد انزلی نیز حضور داشتند، دو طرف 
درخصوص  خود  کارشناسی  نظرات  بیان  به 

بخش های مختلف منطقه پرداختند.

کشورمان با سایر نقاط جهان توجه نمی شود، 
و  قابلیت ها  از  انزلی  آزاد  منطقه  کرد:  اظهار 
می باشد  برخوردار  متنوعی  توانمندی های 
آزاد  منطقه  کالن  راهبردهای  پشتیان  ما  و 

در دیدار نماینده بندر انزلی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان شد:

اخبار منطقه آزاد انزلی

معاون  سعیدی  مهدوی   سیدحجت  دکتر  دیدار  در 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
انزلی با دکتر علی باستی رئیس پارک علم و فناوری 
گیالن بر لزوم ایجاد شرکت شتاب دهنده صادرات با 
و  منطقه  ظرفیت های  از  بهره برداری  لزوم  بر  تکیه 

استان گیالن تاکید شد.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد انزلی با اشاره به توجه ویژه مناطق آزاد 
داشت:  اظهار  هنری  و  فرهنگی  خالق  صنایع  به 
محورهای  در  استان  و  منطقه  این  راستا  همین  در 
صنایع  گردشگری،  محلی،  و  بومی  دستی  صنایع 
تجسمی،  هنرهای  پوشاک،  خوراک،  و  غذا  خالق، 
فوق العاده ای  ظرفیت های  از  تبلیغاتی  و  موسیقی 
جهت تجاری سازی برخوردار می باشند که عملیاتی 

نمودن آنها حیاتی است.
راه اندازی  ضرورت  بر  سعیدی  مهدوی  سیدحجت 
از  استفاده  منظور  به  صادراتی  شتاب دهنده  شرکت 
ظرفیت های منطقه آزاد انزلی برای صادرات تولیدات 
بومی و محلی گیالن به ویژه در حوزه صنایع خالق 
در  افزود:  و  کرد  تاکید  بازارهای هدف  به  فرهنگی 
از شرکت های شتاب دهنده،  بهره  برداری حداکثری 
ادبیات و کنش های  امر،  سه موضوع فهم ضرورت 
مرتبط باید مورد توجه قرار گیرد و با عنایت به ظرفیت 
مجاورت با کشورهای حاشیه دریای کاسپین، منطقه 
آزاد انزلی از ظرفیت باالیی جهت صدور محصوالت 

خالق محور استان برخوردار می باشد.
نشست  این  در  گیالن  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
و  شتاب دهنده  شرکت های  حضور  به  اشاره  با 
دانش بنیان در مجموعه پارک علم و فناوری استان، 
نوآوری صنایع خالق  مرکز  بر  تکیه  با  کرد:  اضافه 
و  پشتیبانی صندوق سرمایه گذاری  و  با حمایت  که 
صندوق توسعه صادرات و بانک های عامل کشور در 
حال فعالیت است، آمادگی خود را برای همکاری با 

سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم می داریم.
بنا بر این گزارش، در ادامه دکتر سیدحجت مهدوی 
گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  سعیدی 
اصفهانی  مسعود  دکتر  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
این  در  و  داشته  دیدار  استان  نخبگان  بنیاد  رئیس 
منطقه  این  در  خالقیت  مدرسه  ایجاد  بر  نشست 

توافق نمودند.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد انزلی با اشاره به مصوبه شورای آموزش و 
پژوهش منطقه و تاکیدات دکتر روزبهان مدیرعامل 
سازمان مبنی بر حمایت از استعدادهای دانش آموزی 
مدارس منطقه، اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد انزلی 
از  یکی  عنوان  به  را  منطقه  مدرسه خالقیت  ایجاد 
مهم ترین الزامات دستیابی به شاخص های توسعه ای 
درخصوص  خود  راهبردهای  چارچوب  در  گیالن 
در  استان  مستعد  و  خالق  انسانی  نیروی  پرورش 
موفقی  الگوی  فوق  مدرسه  تا  داده  قرار  دستورکار 

جهت تعمیم در سطح استان و کشور باشد.
مهدوی سعیدی اضافه کرد: با عنایت به اشتغال به 
این  محدوده  در  دانش آموز  ۴۰هزار  حدود  تحصیل 
منطقه، منطقه آزاد انزلی می تواند به الگوی مناسبی 
استعدادهای  از  حمایت  و  پرورش  شناسایی،  جهت 
هنری،  فرهنگی،  حوزه های  در  دانش آموزی  خاص 

علمی و ورزشی تبدیل شود.
مشارکت های  اداره  رئیس  آقاجانی  حمید  دکتر 
مردمی آموزش و پرورش استان گیالن در این جلسه 
با قدردانی از حمایت های سازمان منطقه آزاد انزلی 
در تولید محتوای آموزشی و پرورشی و استعدادهای 
پیشنهادی  طرح  کردن  اجرایی  از  استان،  خاص 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان 
حمایت کرد و افزود: با توجه به سابقه و ظرفیت های 
موجود در همکاری دوجانبه و به منظور اجرای سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش کشور، آمادگی خود 

را برای همکاری همه جانبه اعالم می کنیم.
حسن پور  محمد  که  دیدارها  این  در  است،  گفتنی 
قائم مقام معاون و مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی 
و  علم  پارک  معاونین  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
حضور  نیز  استان  نخبگان  بنیاد  معاونین  و  فناوری 
طرفین  متقابل  همکاری  روش های  تدوین  داشتند، 
و  توانمندی ها  براساس  باالدستی  اسناد  به  توجه  با 
ظرفیت های دو طرف مورد توافق قرار گرفت و در 
بر  طرفین  استان  نخبگان،  بنیاد  رئیس  با  نشست 
همکاری سه جانبه جهت راه اندازی مدرسه خالقیت 
آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  با  انزلی  آزاد  منطقه 
پرورش  و  آموزش  و  گیالن  نخبگان  بنیاد  انزلی، 

استان توافق کردند.

ایجاد شرکت شتاب دهنده 
صادرات و مدرسه خالقیت 

در منطقه آزاد انزلی

در نشست دکترسیدحجت مهدوی سعیدی با 
رئیس پارک علم وفناوری و رئیس بنیاد نخبگان 

گیالن مطرح شد:

هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر 
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
معاون  جهانگیری  اسحاق  دکتر  با  انزلی 
اول رئیس جمهور دیدار کرده و درخصوص 
برنامه های توسعه ای و نقش این منطقه در 
فعال سازی کریدورهای بین المللی و اوراسیا 

به تبادل نظر پرداختند.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  نشست،  این  در 
وضع  از  گزارشی  بیان  به  انزلی  آزاد 
جهت  سازمان  آتی  برنامه های  و  موجود 
تحقق  و  ترانزیتی  راهبردهای  تحقق 
در سطح  مقاومتی  اقتصاد  دستورالعمل های 
همین  در  داشت:  اظهار  و  پرداخت  منطقه 
احداث  عملیات  جاری  سال  در  راستا، 
شهرک صنعتی ناحیه سه منطقه آزاد انزلی 
در مساحت ۵۰هکتار با ظرفیت ۲۰۰واحدی 
تولیدی آغاز می شود تا شاهد توسعه ظرفیت 
و  خزر  دریای  حوزه  به  کشورمان  صادراتی 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه افزایش 

میزان اشتغال زایی باشیم.
دیدار  این  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
انزلی  آزاد  منطقه  جایگاه  بر  تاکید  با 
بین المللی  کریدورهای  فعال سازی  در 
ایران،  و  قزاقستان  چین،  و  شمال-جنوب 
انزلی  آزاد  منطقه  اتصال  با  داشت:  بیان 
و  شمالی  بنادر  سراسری،  ریل  شبکه  به 

نقش بی بدیل منطقه آزاد انزلی 
در فعال سازی کریدورهای بین المللی و اوراسیا

و  توریسم  صنعت  گسترش  جهت  منطقه 
افزایش صادرات به بازار کشورهای فوق، 
افزود: با توجه به جایگاه منطقه آزاد انزلی 
عضو  کشورهای  و  گردشگری  حوزه  در 
همسایگان  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه 
نقش  می تواند  آزاد  منطقه  شمالی، 
اقتصادی،  مناسبات  گسترش  در  بیشتری 
فوق  کشورهای  با  گردشگری  و  ترانزیتی 

نماید. ایفا 
تصریح  پایان  در  رئیس جمهور  اول  معاون 
نمود: با توجه به سال رونق تولید؛ گسترش 
صنعتی  واحدهای  برای  ظرفیت  ایجاد  و 
آزاد  منطقه  سازمان  و  داشته  ویژه  اهمیتی 
انزلی در کنار اولویت های مهم توسعه، توجه 
داشته  صنایع  گسترش  حوزه  به  ویژه ای 

باشد.

و  شده  متصل  یکدیگر  به  کشور   جنوبی 
با تکمیل زیرساخت های الزم و  امید است 
اقدامات صورت گرفته از سوی آن سازمان ، 
شاهد افزایش میزان بهره وری کشورمان از 

کریدورهای ترانزیتی باشیم.
به  اشاره  با  جهانگیری  اسحاق  دکتر 
گردشگری  ظرفیت های  توسعه  تاثیر 
در  خصوصی  بخش  تولیدی-صنعتی  و 

در دیدار دکتر روزبهان با معاون اول رئیس جمهور مطرح شد:
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جهانگردی، پدیده ای است که از دیرباز در جوامع مختلف انسانی 
یک  صورت  به  مدرن  عصر  به  ورود  با  اما  است،  داشته  وجود 
درآمده  اقتصادی  باالخص  در حوزه های مختلف  صنعت سودده 
و از این حیث مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته 
صنعت  این  توسعه  و  رشد  با  ساله  هر  که  طوری  به  است؛ 

چندوجهی مواجه بوده ایم.
امر  این  به  را  ما  دنیا  در  صنعت  این  توسعه  به  اجمالی  نگاهی 
رهنمون می کند که چشم انداز کشورهای مختلف دنیا به توسعه 
و...  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  مختلف  اهداف  با  گردشگری 
کامال متفاوت بوده، اما اکثر این کشورها توسعه ابعاد اقتصادی 
به  گردشگری  جهت  همین  به  داده اند،  قرار  خود  اولویت  در  را 
بزرگترین صنعت  به  تبدیل شدن  حال  در  و  یافته  رشد  سرعت 
ملی  اقتصاد  به  را  اقتصادی  عظیم  منافع  می تواند  و  است  دنیا 

کشورها وارد کند. 
توسعه  منابع  بودن  دارا  لحاظ  به  غنی  عنوان کشوری  به  ایران 
گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی 
با  و  شده  تبدیل  صنعت  این  در  فعال  کشوری  به  می تواند  و... 
برنامه های  و  راهبردها  تنظیم  و  گردشگری  رویکرد  بر  تمرکز 
منظم و منسجم، وابستگی خود را به منابع نفتی کاهش داده و به 
سمت منابع درآمدی جایگزین خصوصا گردشگری حرکت کند و 

به عنوان یک منبع پایدار از آن بهره مند گردد.
کم مهارت  افراد  برای  شغل  ایجاد  گردشگری،  مزیت  مهم ترین 

و ارزآوری از طریق فروش کاال و خدمات به گردشگران است. 
غیرقابل  کاالهای  ارزآوری  گردشگری،  دیگر  مهم  ویژگی 
در  است.  گردشگران  پذیرای  کشور  در  مسکن  مثل  صادرات 
بر  عالوه  گردشگری  صنعت  یافته،  توسعه  کشورهای  از  برخی 
موارد فوق، یک منبع عمده برای رشد بخش خصوصی و توسعه 
زیرساخت نیز به شمار می رود. در واقع به دلیل آنکه گردشگری 
نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی، بسیار بیشتر وابسته به طیف 
وسیعی از خدمات زیرساختی نظیر فرودگاه، راه آهن، جاده، بندر، 
رستوران و مراکز خرید است، نقش بسیار مهمی در توسعه این 
عوامل به عهده دارد. به عبارت دیگر گرچه گردشگری خود یک 
شاخه جدا در اقتصاد است، اما این شاخه ارتباط نزدیکی با سطح 
توسعه و رشد سایر بخش های اقتصادی داشته و به شدت به آنها 
وابسته است. توانایی یک اقتصاد برای بهره مندی از مزیت های 
الزم  سرمایه های  بودن  دسترس  در  به  بستگی  گردشگری، 
نیازهای  عرضه  امکان  و  ضروری  زیرساخت های  توسعه  برای 

گردشگران دارد.
توجه  مورد  شدت  به  گردشگری  توسعه  امروز،  دنیای  در 
این  است،  گرفته  قرار  دنیا  مختلف  کشورهای  در  سیاستگذاران 
مورد خصوصا در کشورهای در حال توسعه ای که سایر اشکال 
نظر  از  طبیعی  منابع  استخراج  و  تولید  نظیر  اقتصادی  توسعه 
تجاری مقرون به صرفه نیست، بیشتر تشویق و ترویج می شود. 
به  تنها  گردشگری  مزایای  که  داشت  توجه  نکته  این  به  باید 
تاثیرات  مطالعات  برخی  در  و  نمی شود  محدود  اقتصادی  مزیت 
گردشگری را به هفت گروه اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی 
نگرش  و  مالیات  خدمات،  نقل،  و  حمل  و  ترافیک  اجتماعی،  و 
اهمیت  و  نقش  نمایانگر  خود  که  می کنند  طبقه بندی  جامعه 

گردشگری در کلیه شئون جوامع است.

توسعه گردشگری، عامل افزایش رفاه اجتماعی
راستای  در  که  است  چندوجهی  فعالیتی  گردشگری  مقوله 
موازات  به  می بایست  این صنعت  توسعه  و  پویایی  برنامه ریزی ، 
این فعالیت، سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی جوامع میزبان 
بهبود یابد، به بیان دیگر توسعه صنعت گردشگری در یک مکان 
عالوه بر شرایط خاص اجتماعی، ویژگی های اقتصادی ویژه ای را 
می طلبد؛ صنعت حمل و نقل مناسب، صنعت ساختمان پیشرفته، 
تکنولوژی اطالعاتی به روز، زیرساخت های قابل قبول و خدمات 
که  هستند  ویژگی ها  این  از  پاره ای  مطمئن،  مالی  و  بهداشتی 
توسعه صنعت گردشگری به خاطر ارتباطات متقابل با بخش های 
فوق موجب رشد و توسعه این موارد خواهد شد. به نوعی توسعه 
عاملی  خود،  متقابل  ارتباط  همین  جهت  به  گردشگری  صنعت 
برای توسعه سایر بخش های اقتصاد کشور می شود که این امر 

پویایی اقتصاد را در پی دارد.
و  شغلی  فرصت های  ایجاد  به  گردشگری  عظمت  و  اهمیت 
درآمد محدود نمی شود. در صورت برنامه ریزی و توسعه از پیش 
اندیشیده شده، گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیرمستقیم 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم 
بهبود  به  عبارتی  به  کند؛  ایفا  ملی  توسعه  در  را  توجهی  قابل 
شاخص های عدالت اجتماعی، ارتقاء سطح زندگی، رفاه عمومی 
کارشناسان  مواردی  در  شود.  منجر  منطقه ای  توازن  و  تعادل  و 
اقتصاد منطقه ای، گردشگری را به عنوان تنها عامل استقرار منابع 

و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته دانسته اند.
به  کشور  یک  مناطق  و  جوامع  در سطح  گردشگری  منافع  اگر 
به  بخشد؛  بهبود  را  مردم  زندگی  می تواند  شود،  توزیع  درستی 
همین دلیل توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه 
یافته، عامل موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد 
قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه 

بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود.

نقش گردشگری در تولید ناخالص ملی کشورها
را  بیشترین سهم  کارخانه ای،  تولیدات  از  بعد  بخش گردشگری 
در رشد تولید ناخالص داخلی جهان دارا است. امروزه بسیاری از 
کشورهای در حال توسعه تالش دارند تا مشارکت خود در اقتصاد 
افزایش دهند.  بین المللی  توسعه گردشگری  از طریق  را  جهانی 
رشد  بهبود  ابزاری جهت  به  امروز  دنیای  در  گردشگری  توسعه 
اقتصادی، ریشه کن کردن فقر و امنیت غذایی تبدیل شده است.

گردشگری پایدار، با اتکا بر مفهوم توسعه پایدار، به دنبال توسعه 
گردشگری با استفاده از منابع موجود به گونه ای است که ضمن 
فرهنگی و ضوابط  اجتماعی،  اقتصادی،  نیازهای  به  دادن  پاسخ 
قانونی جامعه و انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و یکپارچگی، 
هویت فرهنگی، سالمت و حفظ محیط زیست، تعادل اقتصادی و 
رفاه مردم محلی را تامین نمود. به عبارت دیگر گردشگری پایدار، 
با اتکا بر مفهوم توسعه پایدار، می خواهد صنعت گردشگری در 
و  میزبان  جامعه  بر  را  تاثیر  کمترین  اقتصادی،  سوددهی  عین 

محیط زیست داشته باشد. 
بخش های  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  گردشگری  و  سفر 
را  دارد، هم چرخ صادرات  را  ایجاد شغل  توانایی  اقتصادی هم 
دارد.  پی  در  را  شکوفایی  و  رونق  هم  و  درمی آورد  گردش  به 
در واقع توریسم ابزاری سهل، کارآمد و ارزان برای دستیابی به 
مصرف  یک  گردشگر  اقتصادی،  منظر  از  است.  اقتصادی  رفاه 
کننده و استفاده کننده از خدمات کشور میزبان است. به عبارت 
دیگر، هزینه هایی که یک گردشگر در کشور میزبان دارد، به طور 
مستقیم به واحدهای اقتصادی در بخش صنعت گردشگری آن 
کشور مانند هتلداری، غذا، حمل و نقل و امثال آن وارد می شود. 
سایر هزینه ها هم به بودجه محلی یا بودجه دولتی آن کشور نظیر 

مالیات ها و عوارض پرداختی تزریق می شود. 
توسعه  از  حمایت  توانایی  گردشگری  که  است  دلیل  همین  به 
جذب  طریق  از  ملی  و  محلی  سطح  در  کشور  یک  اقتصادی 
اثر  مهم ترین  شاید  اما  دارد.  خارجی  و  داخلی  بازدیدکنندگان 
تعداد  افزایش  کشور،  یک  اقتصادی  رشد  بهبود  بر  گردشگری 
شاغلین در این عرصه یا به عبارتی افزایش سطح اشتغال کشور 
به شکل مستقیم و غیرمستقیم است. یکی از آشکارترین منافع 
گردشگری در کشور میزبان، ایجاد مشاغلی نظیر کار در هتل ها، 
طور  به  که  است  نقل  و  حمل  بخش  و  مغازه ها  رستوران ها، 

مستقیم با صنعت توریسم در ارتباط است.
بودجه  برای  درآمد  ایجاد  سبب  می تواند  همچنین  گردشگری 
دولتی از طریق مالیات ها و عوارض پرداختی از سوی شرکت های 
در  باشد. ساختار هزینه های یک گردشگر  این بخش  در  درگیر 
حوزه  این  در  درگیر  بخش های  در  هزینه ها  این  که  تکانه هایی 
ایجاد می کند، بازتاب می یابد. فرآیند افزایش درآمد ابتدا در این 
بخش ها اتفاق افتاده و به تدریج به سایر بخش های اقتصاد ملی 

تسری می یابد. 
ذکر این نکته ضروری است که عالوه بر اثرات مستقیم، اثرات 
وجود  گردشگری  و  سفر  برای  نیز  زیادی  القایی  و  غیرمستقیم 
دارد که بخش های مختلف اقتصادی را از خود متاثر می سازد. اثر 
از  غیرمستقیم، در واقع خرید کاال و خدمات توسط گردشگران 
کسب و کارهای محلی است که خود در گام بعدی سبب خرید 
است.  اقتصادی  چرخه  یک  در  خام  مواد  تولیدکنندگان  از  کاال 
همچنین از اثر غیرمستقیم می توان از رشد هزینه مصرف کننده 
بر تولید کاال و خدمات یاد کرد که این رشد سبب افزایش درآمد 

فردی می شود.
سهم  سال 201۹،  در   WTTC توسط شده  منتشر  آمار  براساس 
در  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  از  گردشگری  و  سفر  مستقیم 
3.2درصد  معادل  و  دالر  751میلیون  و  2میلیارد   ، سال 2018 
همچنین  است.  بوده  جهان  داخلی  ناخالص  تولید  مجموع  از 
4346میلیارد  سال 2025،  برای  آمار  این  که  می شود  پیش بینی 
 GDP کل از  3.4درصد  معادل  سهمی  به  و  یابد  افزایش  دالر 

دنیا برسد.

موقعیت ایران در صنعت گردشگری
سطح  در  خوبی  بسیار  جایگاه  از  هم اکنون  گردشگری  صنعت 
گسترده،  درآمدزایی  ضمن  صنعت  این  است.  برخوردار  جهانی 
شده  یکدیگر  به  فرهنگ ها  و  اقوام  ملل،  شدن  نزدیک  موجب 
است. هر ساله میلیون ها نفر در سراسر جهان به سفر می روند و 
تقریبا مسافرت به بخشی از زندگی مردم جهان بدل شده است. 
با این حال صنعت گردشگری در ایران و میزبانی از گردشگران 
خارجی همچنان بدون رونق پیگیری می شود، به گونه ای که در 
سال های اخیر حدودا در هر ماه تنها 170هزار نفر مسافر خاجی به 
کشور سفر کرده است، در حالی که کشور ترکیه در سال گذشته 

هر ماه میزبان بالغ بر 2.5میلیون گردشگر بوده است.
پرداخت  خود  اتباع  مسافرت  بابت  دالر  میلیارد ها  ساالنه  ایران 
پنج  متوسط  طور  به  که  ایرانی  خانوار  هر  تعبیری  به  می نماید. 
عضو دارد ساالنه 85دالر از سهم تولید ملی خود را بابت رونق 
از  آنکه  بدون  می پردازد،  توریسم  جهانی  بازار  به  بخش  این 
سازمان  عضو  کشورهای  میان  در  ایران  ببرد.  سهمی  بازار  این 
لحاظ  به  گذشته  سال  آمارهای  طبق   OIC اسالمی کنفرانس 
تعداد گردشگر ورودی رتبه13 و به لحاظ درآمد حاصل از ورود 
جهانگردان رتبه دهم را دارا بوده است. در منطقه خاورمیانه نیز 
رقبای سرسختی مانند لبنان و ترکیه جایگاه ایران را در منطقه رو 
به انحطاط برده اند، به طوری که کشور لبنان با رشد 37.6درصد 
رشد در تولید ناخالص داخلی از گردشگری برای کسی جای نقد 

باقی نگذاشته است.
به منظور تنوع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی 
ایجاد فرصت های شغلی، توسعه صنعت گردشگری  و همچنین 
در اقتصاد ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است. البته تاکید بر 
اهمیت مطالعه اقتصادی این صنعت زمانی نمود پیدا می کند که 
بدانیم ایران از نظر جاذبه های گردشگری یکی از ده کشور اول 
جهان و از لحاظ آثار باستانی یکی از پنج سرزمین نخست جهان 
به جهت جاذبه های اکوتوریستی )طبیعت گردی( و تنوع گیاهی 
درآمد  سهم  درصد  پنج دهم  تنها  این  وجود  با  است.  جانوری  و 
گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است. با این حال باید 
گفت با توجه به افق پیش روی صنعت گردشگری در ایران که 
مختصات آن در سند چشم انداز 20ساله تدوین شده است، ایران 
در سال1404 می بایست میزبان 20میلیون گردشگر باشد و درآمد 
بازار جهانی جهانگردی کسب کند. نظر  از  20میلیارد دالری را 
به این که ضرورت توسعه و رشد این صنعت در سند فوق مورد 
توجه قرار گرفته است و از آنجا که کشورمان با توجه به منابع 
عظیمی که در این حوزه دارد، زمینه گسترش هرچه بیشتر آن 
را داراست، بنابراین نگاه اقتصادی داشتن به این صنعت در حال 
رشد بیش از پیش ضرورت پیدا می کند. زمانی که ما با رویکرد 
این  به  عنایت  لزوم  کنیم،  توجه  مقوله  این  به  مقاومتی  اقتصاد 
به  قوه  از  آن،  نهفته  از ظرفیت های  استفاده  و  اقتصاد  از  بخش 
عبارتی  به  می شود.  نمایان  بیشتر  ظرفیت ها  این  درآوردن  فعل 
توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری خود عاملی می شود که در 

منابع درآمدی کشور تنوع ایجاد نماییم و وابستگی مان به نفت 
را کاهش دهیم.

گردشگری، عاملی مهم 
در رونق و توسعه اقتصادی کشور

گردشگری از دیرباز پاره ای جدا نشدنی از عالقه مندی های انسان 
بوده است که روز به روز بر دامنه و اهمیت آن افزوده می  گردد 
جهان  در  پاک  و  سفید  صنعت  عنوان  به  نیز  سوم  هزاره  در  و 
سرمایه گذاری های کالنی صورت  حوزه  این  در  و  شناخته شده 

پذیرفته است. 
این  به  گردشگری،  مزیت های  لحاظ  به  جهان  نقاط  اقصی  در 
با توجه  صنعت پرداخته می شود و هر کشور، سرزمین و جامعه 
به توانمندی ها و ذخایر فرهنگی، تاریخی، طبیعی، اجتماعی خود، 
زمینه های شکوفایی و بهره مندی از این بسترها را فراهم می آورد.
تنوع فعالیت هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده تا رونق 
در  کشورها  اقتصاد  کالن  بر  چشمگیری  اثرگذاری  حوزه،  این 
مقایسه با سایر بخش هاي اقتصادي داشته باشد. مطالعات انجام 
در کاهش  موثري  نقش  این صنعت،  توسعه  داده اند  نشان  شده 
درآمدهاي  افزایش  و  درآمد  توزیع  بهبود  همچنین  و  بیکاري 
دولت ها دارد. این موضوع خصوصا از آن جهت که در کشور ما 
می باشد،  مطرح  اقتصادي  اصلي ترین مشکل  عنوان  به  بیکاري 
و  سیاستگذاران  توجه  مورد  جدي تري  صورت  به  است  الزم 

برنامه ریزان کشور قرار گیرد.
اقلیمی،  از نظر تنوع  ایران که  صنعت توریسم و گردشگری در 
جاذبه های  و  فراوان  باستانی  آثار  وجود  کهن،  تاریخ  و  فرهنگ 
جزء  گردشگری  زمینه های  اغلب  وجود  و  نادر  دیدنی  و  طبیعی 
میان  در  ولی  دنیاست،  کشور  پنجمین  روایتی  به  یا  و  دهمین 
امر توریست پذیری  150کشور عضو سازمان جهانی توریسم در 
در مقام هفتاد و پنجم قرار دارد، در حالی که طی سال ها هزینه 
فراوانی در جهت رونق این صنعت و جذب گردشگر و توریست 
دهه  چند  گذشت  از  پس  گفت  می توان  و  شده  گرفته  کار  به 
براساس  که  حالی  در  باز،  و  دارد  قرار  اول  کوچه  خم  در  هنوز 
داده های آماری، حجم پولی که از راه گردشگری در طول یک 
سال در جهان جابه جا می شود، حدود دو و نیم برابر درآمد ساالنه 
ایران  است، سهم  نفت  فروش  از محل  اوپک  کشورهای عضو 

حدود یک دهم درصد می باشد. 
یک  عنوان  به  آن  توسعه  و  گردشگری  فرهنگ  کردن  نهادینه 
صنعت، از مولفه های مهم توسعه پایدار می باشد. از سوی دیگر، 
امروزه آیین ها، آداب و رسوم، بناها و آثار باستانی یک کشور نه 
و  در حفظ  باید  که  است  میراثی جهانی  بلکه  ملی،  ثروت  فقط 

پاسداشت آنها کوشید.
در قلمرو سرزمینی ایران، اقوام و مذاهب گوناگونی با فرهنگ ها، 
زندگی  ویژه ای  آیین های  و  رسوم  و  آداب  گویش ها،  و  زبان ها 
می کنند. این ویژگی در کنار وجود آثار و مفاخر ملموس فرهنگی 
توسعه  به  به منظور دستیابی  بزرگ  به عنوان ظرفیتی  می تواند 

پایدار مورد بهره برداری قرار گیرد.
با این همه، ثبت جهانی و ملی میراث ملموس و ناملموس کشور 
برای  افزون بر حفظ و پاسداری،  زمانی سودمند خواهد بود که 
بهره برداری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از آنها 

در راستای توسعه صنعت گردشگری زمینه سازی شود.
ورود گردشگران به جامعه ای با بافت فرهنگی و اجتماعی ویژه 
گسترش  زمینه های  می تواند  اینکه  بر  افزون  منحصربه فرد،  و 
فرهنگ ایرانی در دیگر مناطق و کشورها را فراهم کند، گامی 
مهم و پایه ای در راستای گشایش بیشتر فضای فکری حاکم بر 
نظام فرهنگی و اجتماعی کشور و به طور کلی افزایش تعامالت 

فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود.
پیامد  همه،  از  بیش  هر کشوری  در  گردشگری  رونق  و  توسعه 
شرایط و ویژگی های آن و متاثر از سیاست ها و خط مشی های 
عوامل  جغرافیایی،  موقعیت  همچنین  و  دولت  و  سیاسی  نظام 
و  خدمات  کیفیت  و  جاذبه ها  کشش  فرهنگی،  و  اجتماعی 

تسهیالت ارائه شده به گردشگران است.

صنعت گردشگری ایران، نیازمند 
یک قانون مدون و یکپارچه

از ظرفیت های گردشگری هر کشور  بهینه  استفاده  و  بهره وری 
کالن  و  راهبردی  برنامه ریزی های  و  سیاستگذاری   نیازمند 
یا  رونق  که  است  معنا  بدان  این  است.  بلندمدت  و  میان مدت 
بین المللی  گردشگری  صنعت  ویژه  به  گردشگری  صنعت  رکود 
در هر کشور، تا حد زیادی به نگرش تصمیم سازان کالن کشور، 
برنامه های توسعه و قوانین و اسناد فرادستی آن کشور بستگی 
دارد که حدود و ثغور و ابعاد توسعه صنعت گردشگری را در هر 

کشور مشخص می کند.
و  اساسنامه  عنوان  به   ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون 
آن  مفاد  از  عمده ای  بخش  که  کشور  زیربنایی  سند  مهم ترین 
ساز و کارها و نحوه اداره امور کشور را معین می کند، هیچ گونه 
نهادی  و ساختار  آن  پیرامون  مفاهیم  و  گردشگری  به  اشاره ای 
بیان می کند و  را  اساسی، کلیات  قانون  اگرچه  آن نکرده است. 
بسیاری از مسائل جامعه مانند گردشگری در قانون اساسی نیامده 
است، اما ظرفیت فوق العاده گردشگری ایران و سهم اقتصادی و 
فرهنگی این صنعت در جهان، طلب می کند که ساختار نهادی و 

اهمیت آن در قانون اساسی بیان شود.
به   افق 1404  در  ایران  تدوین سند چشم انداز  با  دیگر،  از سوی 
اهداف  اخیر،  دهه  یک  در  ایران  توسعه  سند  مهم ترین  عنوان 
کالن جمهوری اسالمی ایران در سال 1404 را با عنوان »ایران 
و  علمی  اقتصادی،  اول  جایگاه  با  توسعه  یافته  است  کشوری 
فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش 
در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل«، 

بیان شده است. 
در قانون برنامه ششم توسعه، مواد ۹7، ۹8، ۹۹ و 100 به صورت 
مشخص به حوزه های فعالیت صنعت گردشگری مربوط می گردد. 

هم زمان با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، براساس اسناد 
باالدستی اقدامات دیگری نیز ازجمله مواد 23 و 72 قانون احکام 
سیاست های   51 و  بندهای 50  کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی 
برنامه ششم توسعه کشور،  ابالغی مقام معظم رهبری در  کلی 
و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های   20 و   10  ،5 بندهای 3، 
بندهای 1 الی 20 )شاخص های اختصاصی( اولویت های ابالغی 
رئیس جمهور، مبنای عملکرد فعالیت های وزارت میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی به شمار می رود.
همزمان با اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه و فعالیت های 
دستی،  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  وزارت  با  مرتبط 
تصویب سند راهبردی توسعه گردشگری و هیات امنایی نمودن 
اداره اماکن تاریخی در دستورکار قرار گرفت. گزارشی که از سوی 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال 13۹6 منتشر 
گردید، مبنی بر توسعه فعالیت ها و رونق بخشیدن به معاونت های 

مختلف وزارتخانه در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز است. 
با دستگاه های خصوصی و دولتی،  ایجاد تعامل  این گزارش  در 
ایجاد  دستی،  صنایع  حوزه  در  برندسازی  و  هویت بخشی 
تشکل های غیردولتی ازجمله نقاط قوت فعالیت های انجام شده 
تاکنون به شمار می روند. با این حال عدم بهره گیری از شیوه های 
راهبردی  برنامه  عدم  منسجم،  و  یکپارچه  رویکرد  ارائه  علمی، 
نقاط  ازجمله  اجرایی  دستگاه های  برخی  همکاری  عدم  مدون، 
ضعف از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

بیان شده اند.
آمارهای منتشر شده از فعالیت های زیرساخت و عمرانی در حوزه 
گردشگری و نیز تعداد گردشگران، اشاره به افزایش گردشگران 
ورود  شده،  منتشر  ارقام  با  مطابق  که  طوری  به  دارد،  ورودی 
7میلیون  حدود  سال 13۹7  در  را  ایران  به  خارجی  گردشگران 
نفر اعالم نموده اند، که در این میان عراق و آذربایجان در صدر 
گردشگران ورودی به ایران قرار دارند. با این حال، تنها با تمرکز 
این  پایدار در  آمارها نمی توان رشد  افزایش  به  تاکید  ارقام و  بر 
حوزه را انتظار داشت؛ به طوری که در افق چشم انداز سند 1404، 
سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی با افزایش رشد 2درصدی 
ایران ساالنه  در نظر گرفته شده است که در سال 1404 کشور 
قریب به 25میلیارد دالر از محل گردشگر ورودی درآمد کسب 
نیازمند  نیز  ارقام  اعداد و  بردن  باال  بر  تاکید صرف  نماید. حتی 

سیاستگذاری و نقشه راهبردی است.
راهبردی  برنامه های  تدوین  و  توجه داشت سیاستگذاری ها  باید 
و  ارزش ها  سیاسی،  محیط  محصول  کشور،  هر  در  کالن 
ایدئولوژی حاکم، خواست قدرت و اصول نهادینه  شده آن کشور 
هر  در  گردشگری  بر  موثر  اساسی  عوامل  مجموع،  در  است. 
زمینه ای و سیاستگذاری  به دو بخش عوامل  را می توان  کشور 

گردشگری تقسیم کرد. 
عوامل زمینه ای شامل فرهنگ، اقتصاد، امنیت، امکانات رفاهی 
و زیربنایی و کیفیت جاذبه های گردشگری است که در هر کشور 
برای توسعه گردشگری شرط الزم است، اما کافی نیست. عالوه 
گردشگری  توسعه  برای  کشور  زمامداران  الزم  اراده  آنها،  بر 
انعکاس  ملی  فرادستی  و  پایه  قوانین  و  اسناد  در  که  است  نیاز 
عادی،  قوانین  در  جزئی تر  و  عملیاتی  صورت  به  سپس  و  یابد 
وجود  می شود.  متبلور  بخشنامه ها  و  آیین نامه ها  تفاهم نامه ها، 
گردشگری،  مشخص  مفاد  با  فرادستی  اسناد  و  سیاستگذاری 
بخش دیگر موثر بر توسعه گردشگری معنا پیدا می کند که آن 

بخش »اجرا و نظارت بر سیاست ها« است.
صنعت گردشگری ازجمله صنایع بزرگ و متنوع خدماتی به شمار 
می رود که نیازمند برنامه ریزی و بهره مندی از یک قانون مدون 
و یکپارچه است تا بتوان این صنعت متنوع و بزرگ را مدیریت 
نمود. بزرگ بدان جهت که صنایع، سازمان ها، نهادها و خدمات 
مبدا  به  بازگشت  و  اقامت  مدت  گردشگر،  آغاز سفر  از  بسیاری 

خویش در این فرآیند نقش ایفا می کنند. 
با تدوین قانون  در سال های اخیر کشورهای بسیاری در جهان 
گردشگری در کنار برنامه های توسعه، توانسته اند مسیر رشد را به 
خوبی پیموده و اهداف خویش را محقق نمایند. مقایسه قوانین 
آنها،  شدن  اجرایی  نحوه  و  گوناگون  کشورهای  در  گردشگری 
نشان از وجود یک برنامه مدون و یکپارچه دارد که در ذیل آن، 
قوانین اجرا می گردند. قوانین گردشگری در حوزه هایی همچون 
ترانزیت  مسافری،  کاالی  حمل  قوانین  و  گمرک  ویزا،  صدور 
مهم ترین  ازجمله  قضایی،  محاکم  و  گردشگری  بیمه  خودرو، 
قرار  توجه  مورد  یافته  توسعه  کشورهای  در  که  هستند  قوانینی 

گرفته اند.
حوزه  در  موفقیت آمیزی  چشم انداز  با  و  موثر  اقدامات  اینکه  با 
حال  این  با  است،  پیگیری  و  انجام  حال  در  ایران،  گردشگری 
پراکنده و کالن در  به صورت  اقدامات صورت گرفته همچنان 
دست بررسی و نیازمند تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری 
است. اهمیت تدوین برنامه های کوتاه مدت، متناسب با گونه های 
متنوع،  اقلیمی  و  جغرافیایی  ویژگی های  و  ایران  در  گردشگری 
می تواند کیفیت فعالیت ها را بهبود بخشیده و سرانجام آورده های 

اقتصادی کالن به همراه داشته باشد.
طبیعی  فرهنگی،  تاریخی،  گردشگری  نظر  از  ایران  بی تردید 
هر  از  بیش  که  طوری  به  دارد،  فراوانی  جاذبه های  مذهبی،  و 
کشوری در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، آثاری از آن در سازمان 
صنعت  اهمیت  علی رغم  حال  این  با  است.  شده  ثبت  یونسکو 
گردشگری از یکسو و جایگاه فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران 
بر  یکپارچه  و  جامع  برنامه  گردشگری،  حوزه  در  دیگر  از سوی 
این اساس تدوین نشده است. اگرچه قوانینی در این حوزه لحاظ 
شده است، با این حال بدون داشتن رویکرد استراتژیک و تدوین 
برنامه منسجم، یکپارچه که در راستای تحقق چشم انداز، اهداف 
و ماموریت گردشگری در ایران لحاظ شده باشد، نمی توان حتی 
راه اندازی  و  تاسیس  در  مدنظر  آمارهای  و  ارقام  عینی  شاهد 

زیرساخت های گردشگری بود. 
وجود یک برنامه نظام مند گردشگری در قالب سیاستگذاری هایی 
که هم راستا با برنامه های توسعه کشور باشد، می تواند منجر به 

ارائه و تدوین قوانین گردشگری گردد تا تمامی رویکردها، همسو 
و هم جهت برای پیشرفت صنعت گردشگری ایران صورت پذیرند. 
موازی  پراکنده،  برنامه های  اجرای  شاهد  صورت  این  غیر  در 
سازمان های  و  مختلف  مناطق  در  جزیره محور  رویکردهای  و 
توانست  به طور جداگانه نخواهند  گوناگون هستیم که هر یک 
جایگاه حقیقی این صنعت را روشن نموده و ایران را در موقعیتی 

که شایسته و بایسته آن است، در صنعت گردشگری قرار دهد.

مناطق آزاد و کمک به بهبود صنعت گردشگری
حال با توجه به موارد ذکر شده، باید به یک موضوع کلیدی اشاره 
کرد و آن نقش مناطق آزاد کشور در رونق و شکوفایی صنعت 

نحیف گردشگری ایران است.
یکی از مهم ترین مزیت های مناطق آزاد این است که گردشگران 
خارجی بدون اخذ روادید می توانند به این مناطق از کشور سفر 
ویزا  آنان  برای  مناطق رسیدند،  به ورودی  کرده و هنگامی که 
صادر می شود. بنابراین مسائل و چالش های سرزمین اصلی برای 

دریافت ویزا و ورود به کشور برای آنان از بین می رود.
دیگر موضوع قابل توجه، فضا، امکان و امکانات جذاب برای یک 
توریست است که در بیشتر مناطق آزاد کشور مهیا و آماده است. 
 همان گونه که همگان مطلع هستند، جزیره زیبای کیش به 
ایران،  در  شده  تاسیس  آزاد  منطقه  اولین  و  قدیمی ترین  عنوان 
با  و  می شود  محسوب  کشور  گردشگری  نقاط  برترین  از  یکی 
زیرساخت ها،  آن،  آزاد  منطقه  عمر  از  دهه  سه  از  بیش  گذشت 
هتل ها، مراکز خرید و تفریحی-تجاری بسیاری با استانداردهای 

روز دنیا در آن احداث شده است.
در  هم  درمانی  توریست  سیاحتی،  توریست  بخش  بر  عالوه 
جزیره کیش به جایگاه خوبی دست پیدا کرده است؛ تا جایی که 
بسیاری از ستارگان و هنرمندان اروپایی و امریکایی با طیب خاطر، 
زیبایی و سالمت خود را به پزشکان بیمارستان تخصصی کیش 

می سپارند.
 پس از کیش، جزیره منحصربه فرد قشم در آب های نیلگون 
خودنمایی  دنیا  جزایر  زیباترین  از  یکی  عنوان  به  فارس  خلیج 
می کند؛ جزیره ای که به لحاظ مساحت از بیش از 22کشور دنیا 
وسیع تر و یکی بزرگ ترین جزایر در این دهکده خاکی با انبوهی 

از جاذبه های طبیعی گردشگری در دل خود است.
زیبایی های بی بدیل این جزیره آن را به نگینی در نزدیکی تنگه 
با  و  اخیر  در سال های  که  این  است، ضمن  کرده  تبدیل  هرمز 
ژئوپارک های  خانواده  به جمع  وقت، مجددا  مدیران  تالش های 
جهانی یونسکو بازگشته و به عنوان تنها ژئوپارک در خاورمیانه 

فخرفروشی می کند.
لذت  چاهکوه،  دره  ستاره ها،  دره  نمکی،  غار  حرا،  جنگل های 
قایق سواری در کنار دلفین ها، غارهای خربس، جزایر ناز و هنگام 
و ده ها مورد دیگر که قشم را به جزیره شگفتی ها بدل کرده است. 
البته با وجود گذشت نزدیک به 3دهه از عمر منطقه آزاد قشم، 
انتظارها از این منطقه در حوزه گردشگری بیش از چیزی است 
که امروز وجود دارد، اما باز هم زیبایی ها و طبیعت بی نظیر این 

جزیره چیزی از ارزش های گردشگری آن نمی کاهد.
سراسر  سرزمینی  چابهار؛  یعنی  ایران  آزاد  منطقه  سومین   
اعجاب و شگفتی، شهر بندری چابهار در منتهی الیه جنوب شرقی 
کشور و در استان سیستان و بلوچستان و در کنار دریای عمان، 
از کرانه های مکران تا کو ه های مینیاتوری، با سواحلی خارق العاده 
و کوه هایی که گویی تکه ای جدا شده از سیاره مریخ هستند و در 

این نقطه از ایران فرمانروایی می کنند.
ژئوتوریسمی  عجیب  پدیده  صورتی،  رنگ  به  لیپار  تاالب 
کنارک  نزدیکی  در  نقطه ای  در  آنها  مهم ترین  که  گل افشان ها 
موسوم به  بندر تنگ واقع شده است. دریایی که ساحل آن کویر 

آیا مناطق آزاد می توانند عامل رونق گردشگری کشور باشند؟

گردشگری مناطق آزاد، محرک توسعه اقتصاد کرونایی
گزارش:

فریبا شیخی

آثار باستانی و دیدنی  و کوه است و صدها پدیده حیرت انگیز و 
دیگر که قلب هر گردشگری را به تپش در می آورد.

 منطقه آزاد ارس به عنوان چهارمین منطقه آزاد تاسیس شده 
غربی  شمال  نقاط  هواترین  و  آب  خوش  از  یکی  در  ایران،  در 
آذربایجان شرقی واقع شده است. منطقه سرسبز و  کشور و در 
زیبا با مردم اصیل آذری که همانند نامش در کنار رود خروشان 
ارس  تاریخي  و  پربرکت  رودخانه  وجود  است.  گرفته  قرار  ارس 
منشاء سفرهاي مفرح و هیجان انگیز بسیاري ازجمله: قایقراني در 
دریاچه هاي پشت سد ارس، سد خداآفرین و سد گلفرج؛ رافتینگ 
در رود نوجه مهر؛ جت اسکي و اسکي روي آب در پشت سد های 
ارس، خداآفرین و گلفرج؛ بادسواري در پشت سد ارس، خداآفرین 
کوهستان  پارک  دریاچه  در  پدالي  تفریحي  قایق هاي  گلفرج؛  و 

است.
نام  از جلفا می توان به عنوان شهر کلیساهای قدیمی  همچنین 
یکی  عنوان  به  استپانوس  سنت  کلیسای  که  گونه  همان  برد، 
شده  واقع  منطقه  و  شهر  این  در  ارمنه  کلیساهای  مهم ترین  از 
است. پل های تاریخی خداآفرین، کوه گئچي قاالسي، کوهستان 
کیامکی، پارک کوهستان، روستای اشتبین، منطقه حفاظت شده 
مجموعه  آسیاب،  آبشار  جلفا،  تاریخی  حمام  )اینالو(،  ارسباران 
از  )عباسي(  خواجه نظر  کاروانسراي  و  چوپان  کلیساي  کردشت، 
ارائه  آمارهای  به  با توجه  این منطقه است که  دیگر جاذبه های 
شده، جزء گردشگرپذیرترین مناطق آزاد کشور محسوب می گردد.

 یکی دیگر از مناطق آزاد کشور در استان باران واقع شده است؛ 
منطقه آزاد انزلی در استان گیالن که بیش از 15سال است که 
پس تجربه منطقه ویژه بودن، به عنوان یکی از مناطق آزاد ایران 
فعالیت خود را آغاز کرد. شاید به دلیل محل قراگیری این منطقه، 
و  گردشگری  طبیعی،  جذابیت های  توضیح  به  نیازی  واقع  به 
درمانی آن نه تنها در میان مناطق آزاد، بلکه در کل کشور نباشد. 
و  آب  از  بردن  بهره  و  کاسپین  خروشان  دریای  کنار  در  حضور 
هوای مطبوع و دلپذیر آن در جوار جنگل های زیبای گیالن خود 
دلیلی قانع کننده برای هر گردشگری است تا به سمت این منطقه 
روانه شود؛ حال مزیت ها و سهل گیری ها را اگر بدان اضافه کنیم، 

تبدیل به تکه ای از بهشت می شود با نام منطقه آزاد انزلی.
در چند سال اخیر خصوصا در دولت دوازدهم، تحوالت شگرفی 
می توان  آن  مهم ترین  از  که  آمده  وجود  به  آزاد  منطقه  این  در 
در  ایجاد شده  زیرساخت  بزرگ ترین  عنوان  به  کاسپین  بندر  به 
این  با چند کارکرد که در  بندری  اشاره نمود.  آزاد  میان مناطق 
و  کاسپین  بندر  است.  اهمیت  حائز  آن  گردشگری  بخش  متن 
انقالبی در گردشگری  ایجاد شده در کنار آن می تواند  مارینای 
دریایی ایران ایجاد کند و به گفته مدیران این سازمان به زودی 
اتوبوس ها و گردشگری دریایی برای اولین بار در دریای خزر در 
و  بزرگ ترین  که  این  ضمن  شد؛  خواهد  راه اندازی  منطقه  این 
جذاب ترین آکواریم کشور در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد 

انزلی واقع شد که در نوع خود بی نظیر است.
آزاد  منطقه  کارون،  و  اروندرود  رودخانه  دو  تالقی  محل  در   
اروند واقع شده است. منطقه ای که در اواسط دهه80 در شهرهای 
ریشه  به  نگاه  با  که  شهرهایی  شد؛  احداث  خرمشهر  و  آبادان 
به  آن  مردمان  و  شهرها  زیباترین  جزء  آنها،  اصالت  و  تاریخی 
رود  قدیم االیام  از  هستند.  مثال زدنی  خونگرمی  و  صفا  لحاظ 
کارون را با ساز و آوازهای محلی می شناختند، شب های نورانی 
کارون و رقص بچه های آبادان همراه با نی انبان و تمبک شادی 

وصف ناپذیری را در میان مردم این شهر ایجاد می کند.
و  کویت  و  عراق  عرب زبان  کشورهای  با  مشترک  مرز  داشتن 
نزدیکی به شهر بصره عراق در کنار زیرساخت های ایجاد شده 
ازجمله، هتل ها، مراکز خرید، مراکز درمانی و همچنین تفریحی 
به انضمام حضور گردشگران بدون داشتن روادید به این منطقه، 

منطقه آزاد اروند را به یکی از پررونق ترین مناطق در میان مناطق 
آزاد کشور بدل کرده است. بازارهای آبادان، موزه آبادان، کلیسای 
ارامنه )کلیسای قاراپت مقدس(، مسجد )موزه( رانگونی ها، سینما 
نفت، پل کابلی آبادان، اروندرود، رود کارون و جزیره مینو ازجمله 
مکان های زیبای این منطقه است که بستر مناسبی را برای جلب 

گردشگران فراهم کرده است.
 و اما می رسیم به بزرگ ترین و جوان ترین منطقه آزاد کنونی 
ایران و همچنین دومین منطقه آزاد دنیا به لحاظ وسعت که در 
منتهی الیه شمال غربی کشور، در آذربایجان غربی و در صورت 

گربه دوست داشتنی ایران واقع شده؛ منطقه آزاد ماکو.
این منطقه از لحاظ طبیعی موقعیت خاصی دارد؛ از طرف شمال 
و جنوب کوهستانی است و از جانب غرب و شرق به جلگه های 
قلعه دره سی و چای باسار منتهی می گردد. ماکو با برخورداری از 
تاریخی غنی و جاذبه های متعدد فرهنگی و  آثار  تمدن کهن و 
طبیعی به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری توان بالقوه 
و  دارد؛ شرایط آب  از صنعت گردشگری  بهره گیری  در  فراوانی 
هوایی مناسب، پوشش گیاهی، رودها، چشمه ها، غارها، آبشارها، 
قلعه ها و دژها، گونه های مختلف گیاهی و جانوری، اماکن و ابنیه 
تاریخی، صنایع دستی، و باغات اطراف شهر، جلگه ها و دامنه های 
پر از گل های وحشی، دست بافته های عشایر، لباس های رنگی، 
محلی و از همه مهم تر مردم خونگرم و مهمان نواز، زمینه مناسبی 
تفریحی  مراکز  ایجاد  و  جهانگردان  و  مسافران  جذب  برای 

خدماتی را فراهم آورده است.
زیرساخت های  و  تحوالت  اخیر،  سال های  در  وسیع  پهنه  این 
عظیمی را در خود ایجاد کرده، همچون فرودگاه ماکو که پس از 
سال ها مردمان این خطه به راحتی می تواند به همه جای کشور 
فرودگاه  یک  به  تبدیل  فرودگاه  این  نیز  زودی  به  و  کنند  سفر 
بین المللی خواهد شد و هم مردم منطقه و نیز گردشگران دیگر 

کشورها به راحتی می توانند به ماکو و خارج از آن سفر کنند.
پل  قلعه جوق،  آبشار  سدبارون،  دریاچه  مقدس،  مریم  کلیسای 
قلعه جوق، کاخ موزه باغچه جوق، تاالب آق گل، کلیسای گئورک 
مقدس، پل قره کورپو، قره کلیسا، روستای گردشگری رند، منطقه 
شکار ممنوع آغگل، تاالب بورآالن، دخمه سنگی فرهاد و عمارت 
کاله فرنگی ماکو نمونه هایی از اماکن دیدنی و توریستی منطقه 
اطالعی  آنها  از  هم  ایران  مردم  حتی  شاید  که  است  ماکو  آزاد 
درخصوص  امر  متولیان  و  مدیران  تا  است  نیاز  و  باشند  نداشته 
شناساندن این منطقه به مردم کشور و همین طور سایر کشورها 

تالش بیشتری داشته باشند.

گذر از بحران اقتصادی 
با توسعه گردشگری مناطق آزاد

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و فشار تحریم های خصمانه بر 
علیه کشورمان و وجود بحران ویروس کرونا در کشور که بخش 
عظیمی از کسب و کارها خصوصا در حوزه گردشگری را تحت 
تاثیر قرار داده و محدودیت ها و مشکالتی را بر مردم و اقتصاد 
رقم زده است، اما به نظر می رسد بهترین زمان برای جراحی زخم 
از حد به صادارت  اقتصاد کشور که همانا وابستگی بیش  کهنه 

نفت بوده است را مهیا نموده. 
نقش ویژه صنعت گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند 
باشد .  فرصت  به  تحریم ها  تهدید  تبدیل  برای  مناسب  فرصتی 
اقتصاد مقاومتی یک راهبرد و تدبیری عقالیی و جهادمحور به 
منظور کاهش فشار اقتصادی و مسیری برای برون رفت از این 
شرایط حساس است. در همین راستا گردشگری به عنوان صنعت 
داشته  جوامع  اقتصادی  توسعه  فرآیند  در  موثری  نقش  پیشرو، 
محسوب  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بارز  مصداق های  از  یکی  و 

می شود.
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد توسط مقام معظم رهبری 
مطرح گردیده است که اصوال بر پایه قطع وابستگی به نفت و 
بهره مندی از توان و ظرفیت داخلی  اتفاق می افتد. ایران به عنوان 
سبب  به  و  گردشگری  توسعه  منابع  بودن  دارا  با  غنی  کشوری 
معضالتی  با  که  و...  هوایی  و  آب  ویژگی های  تمدن،  فرهنگ، 
اقتصاد  و  ارزی  منابع  محدودیت  باال،  بیکاری  میزان  همچون 
تک محصولی مواجه است، می تواند به کشوری فعال در صنعت 
گردشگری تبدیل شود و با تمرکز بر رویکرد گردشگری و تنظیم 
راهبردها و برنامه های منظم و منسجم وابستگی خود را به منابع 
نفتی کاهش داده و به سمت منابع درآمدی جایگزین حرکت کند 

و به عنوان یک منبع پایدار از این فرصت ها بهره مند شود.
و  توسعه  قطب های  مهم ترین  از  یکی  گردشگری  صنعت 
و  خوداتکایی  اشتغال  ایجاد  به  که  می شود  درآمدزایی محسوب 
تاثیر  اقتصادی،  و  فرهنگی  جنبه های  ارتقاء  با  و  می کند  کمک 

شگرفی بر رشد و پیشرفت جامعه می گذارد. 
این صنعت پولساز، از مهم ترین قطب های توسعه به شمار می رود 
که درآمدزایی و سوددهی باالیی دارد، به همین منظور بسیاری 
از  برون رفت  راستای  در  صنعت  این  جاذبه های  از  کشورها  از 
معضالت و مشکالت جامعه و ایجاد فرصت های شغلی استفاده 
توسعه  یافته،  کشورهای  تا  است  شده  سبب  امر  این  می کنند. 
و  باشند  داشته  ویژه ای  رویکرد  جهانگردی  و  گردشگردی  به 
و  اجتماعی  اقتصادی،  نتیجه های  به  مناسب  سرمایه گذاری  با 

فرهنگی قابل توجهی دست یابند . 
حال که تحریم ها عالوه بر اقتصاد، خودباوری و نشاط اجتماعی 
و اعتماد مردم را نشانه گرفته است ، نقش سازنده گردشگری در 
این معادالت بیشتر و پررنگ تر خود را نمایان می کند، چراکه با 
گسترش و توسعه همه جانبه آن می توان همزمان این تهدید را 
بر تقویت روحیه، به  به فرصت تبدیل نمود؛ فرصتی که عالوه 

اشتغال و اقتصاد مردم کمک شایانی خواهد نمود .
از  برون رفت  جهت  مناسب  فرصتی  همواره  ایران  آزاد  مناطق 
تنگناهای به وجود آمده در اقتصاد کشور بوده اند و نقش مهمی 
همسایگان  با  آن  گسترش  و  بازرگانی  جدید  روابط  ایجاد  در 
خود داشته اند و پل ارتباطی مهمی در عرصه تجارت جهانی در 
پوشیده  کسی  بر  آزاد  مناطق  اهمیت  بوده اند.  گذشته  سال های 

نیست و در این برهه حساس زمانی، این مناطق می توانند نقش 
موثر و کلیدی در برون رفت از این موارد را ایفا نمایند.

در  مهم  اهداف  و  برنامه ها  ازجمله  آزاد  مناطق  در  گردشگری 
استراتژی مدیران این مناطق بوده که با شروع به کار دولت تدبیر 
و امید جان تازه ای به خود گرفته است. در این راستا خوشبختانه 
آزاد  مناطق  در  دولت  اهداف  تحقق  در  مفیدی  و  بلند  گام های 
منحصربه فرد  فرصت  این  سبب،  همین  به  است.  شده  برداشته 
می تواند در رشد اقتصادی مناطق آزاد و جذب گردشگران داخلی 
و خارجی و همچنین ایجاد اقتصاد پایدار موثر و به عنوان دروازه  
برای  مطمئن  پلی  عنوان  به  و  بوده  تاثیرگذار  دیپلماسی  جدید 
رسیدن به بازارهای جهانی و عبور از این تنگنای تاریخی کشور 

نقش آفرینی نمایند.
تنوع اقلیمی و فرصت های متنوع آب و هوایی در شمال و جنوب 
همپوشانی  برای  آزاد  مناطق  امتیازات  بزرگترین  از  یکی  کشور 
گردشگری در فصل های مختلف می باشد؛ به عنوان مثال حضور 
وجود  واسطه  به  سرما  فصل  در  شمالی  همسایگان  گردشگران 
برای  آنان  راهنمایی و جذب  انزلی، ارس و ماکو و  آزاد  مناطق 
کشور  جنوب  مناطق  در  گردشگری  زمان  بهترین  از  استفاده 
همچون قشم، کیش، چابهار و اروند و بلعکس، می تواند در آینده 

نزدیک با یک برنامه ریزی منسجم محقق و اجرایی گردد.
اساسی  از محورهای  یکی  و گسترش صنعت گردشگری  رونق 
توسعه در برنامه ششم است، اما این مهم نیازمند توسعه زیربناها 
و زیرساخته ای گردشگری است تا بتوان گردشگری را به عنوان 
یکی از اولویت مهم اقتصادی، تحت پوشش قرار داد. در اولین 
اقدام، نیاز است که زیر ساخت های فرهنگی در این حوزه توسعه 
یابد تا بتوان به نحو مطلوب گردشگران به  ویژه توریست خارجی 
امور  می بایست،  گردشگر  حضور  برای  چراکه  کرد؛  پذیرش  را 

رفاهی گردشگری نیز به شکل مناسبی افزایش یابد.

بهبود کسب و کار در مناطق آزاد 
با رونق حوزه گردشگری

پتانسیل های  و  ظرفیت ها  از  اینکه  رغم  به  ایران  آزاد  مناطق 
برخوردار  اقتصادی  و  تجاری  صنعتی،  عرصه های  در  زیادی 
این  کشور،  کنونی  اقتصادی  شرایط  به  عنایت  با  اما  می باشند، 
گردشگری  که  آمده  وجود  به  آزاد  مناطق  مدیران  در  گرایش 
مهم ترین ظرفیتی است که خارج از چارچوب های تحمیل شده 
به کشور و محدودیت های دیگری که برای محاصره اقتصادی 
ایران برنامه ریزی شده، می تواند برای رونق و گردش اقتصادی 
و همچنین  واقع شود  مفید  و چه خارجی  داخلی  در عرصه  چه 
صنعت گردشگری درخصوص تامین تجهیزات و مواد اولیه هیچ 
نیازی به صورت مستقیم به تامین از خارج کشور ندارد و بی تردید 
بزرگ  بسیار  ظرفیت های  وجود  به  توجه  با  گردشگری  عرصه 
تجاری و طبیعی موجود در ایران، یکی از مهم ترین ارکان فعالیت 
اقتصاد مقاومتی در کشور است و با توجه به این نکته که طبیعت 
گردشگری یک خاصیت اجتماعی است، می تواند کلیه بخش های 
اقتصادی در جامعه را در معرض رونق کسب و کار قرار دهد و 
لذا از یک مکانیزم توزیع عادالنه ثروت در کشور هم برخوردار 
است که این مهم باعث رضایت مندی شهروندان و تشویق آنان 

به توسعه فعالیت گردشگری در مناطق خود نیز منجر می شود.
با توجه به تفاوت قیمتی که به واسطه افزایش نرخ ارز در کشور 
به وجود آمده، این شرایط یک فرصت بسیار طالیی را در اختیار 
کشور قرار داده تا بتوان از این موقعیت در مسیر جذب گردشگران 
بیشتری قدم برداشت و برای رسیدن به این هدف باید تسهیل 
امور و آسان تر شدن قوانین مربوط به گردشگران خارجی در کنار 
تامین نیازهای خرید گردشگران در مناسبات و گفت و گوها بین 

دو کشور مدنظر قرار گیرد.

سخن پایانی
سازمان جهانی جهانگردی، چشم انداز گردشگری در سال 2020 
میالدی را یک میلیارد و 600میلیون گردشگر در سراسر جهان 
پیش بینی کرده بود که بی شک به سبب شیوع ویروس عالم گیر 
کرونا، این هدف به تعویق خواهد افتاد و سال های آینده را باید 
جاذبه های  گرفت.  درنظر  چشم انداز  این  تحقق  جهت  مبنای 
کشورمان  باستانی  بناهای  و  آثار  فرهنگی،  ویژگی های  طبیعی، 
کند  جذب  خود  به  را  گردشگران  از  چشمگیری  سهم  می تواند 
اقتصادی  پیامدهای  ایرانی به جهان،  بر معرفی هویت  افزون  و 
همچون درآمدزایی ارزی، کارآفرینی و رونق اقتصادی به همراه 
به  را  چشم انداز 1404  در  شده  ترسیم  هدف های  و  باشد  داشته 
جهان  گردشگری  قطب های  از  یکی  به  و  کرده  تبدیل  واقعیت 

تبدیل شود.
بکارگیری  و  برنامه ریزی  نیازمند  گردشگری،  توسعه 
سیاست های مناسب در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
بتواند  باید  حساس  حوزه  این  در  مدیریت  و  است  سیاسی  و 
و  متوازن  بسترسازی های  پایدار،  و  بنیادی  هدفگذاری های  با 
سرمایه گذاری های خرد و کالن، میان دولت، بخش خصوصی 
و مردم هماهنگی ایجاد کرده و به رشد و گسترش این صنعت 

جامه عمل بپوشاند.
در این راستا توجه به آثار و مفاخر و میراث ملموس و ناملموس به 
عنوان پل فرهنگی، نهادینه سازی فرهنگ گردشگری و میزبانی 
پذیرش  اقتصادی،  آینده نگری  پایه  بر  برنامه ریزی  جهانگردان، 
دستگاه های  سوی  از  پاک  صنعت  یک  عنوان  به  گردشگری 
دولتی و غیردولتی، برقراری هماهنگی میان آنها برای توسعه این 
کارآمد  تبلیغات  و  تعامالت خارجی  در  باز  ایجاد فضای  صنعت، 

رسانه ای می تواند راهگشای گردشگری کشور باشد.
قرار  طور  همین  و  اقتصادی  لحاظ  به  کشور  کنونی  شرایط  در 
گرفتن در هجمه تحریم ها و همچنین رکود اقتصادی که به سبب 
شیوع بیماری کووید1۹ ایجاد شده است، حتما و قطعا بهترین، 
منطقی ترین و حتی آسان ترین راه ورود ارز به کشور و عبور از 
از طریق مناطق  این کمبود نقدینگی، جذب گردشگر به کشور 
آزاد است. شاید در این برهه زمانی، مدیران عامل مناطق آزاد باید 
بیشترین بخش از پتانسیل و انرژی خود  و مدیرانشان را بر روی 
این حوزه متمرکز کنند و یا بهتر باشد معاونین و مدیران بخش 
گردشگری کمی پویاتر از گذشته عمل نمایند تا هم خدمتی به 
سازمان خود کرده و هم اینکه بتوانند کشور را با قدرت بیشتری 

از این مرحله سخت عبور دهند. 
بی شک بنابر اعالم نظر کارشناسان و دانشمندان، ویروس کرونا 
عمل  آن  با  مقابله  راه  تنها  و  ماند  خواهد  بشریت  با  پس  زین 
سبب  همین  به  است،  بهداشتی  پروتکل های  و  توصیه ها  به 
می شود متصور بود که در همین ایام نیز می توان با رعایت نکات 
بهداشتی و ایمنی، سفری امن داشت و تمامی واحدها و تاسیسات 

گردشگری را از این سفر منتفع ساخت.
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و  محوري  نقش   صنعتي  خوشه هاي  توسعه  امروزه 
بارزي در سياست هاي اقتصادي و صنعتي کشورهاي 

توسعه  يافته و در حال توسعه ايفا مي کنند. 
اقتصاد  بر  بيشتري  تمرکز  گذشته  رويکردهاي  اگر 
داشته اند؛  بزرگ  بنگاه هاي  همين  طور  و  کالن 
اينک کسب و کار کوچک و خرد، احساس مسئوليت 
واحدها،  اين  رقابت  قابليت  افزايش  به  نسبت 
حمايت هاي  بر  تاکيد  شبکه اي،  ارتباطات  بهبود 
منظور  به  همکاري  و  رقابت  ترکيب  غيرمستقيم،  
همکاري  سطح  ارتقاء  نوآوري،  و  يادگيري  تقويت 
واحدهاي کوچک و بزرگ و تقويت مثلث همکاري 
توجه  و  تاکيد  مورد  دانشگاه ها  و  دولت  خوشه ها، 

بيشتري قرار مي گيرد. 
هر قدر نگاه به حل مسائل از سطح بين المللي، ملي 
بر  مبتني  و  محلي  و  منطقه اي  سمت  به  بخشي  و 
شکل يافته  اجتماعي  سيستم هاي  پوياي  قابليت هاي 
به  توجه  مي رود،  پيش  طبيعي  فرآيندهاي  پايه  بر 
قالب  در  خرد  و  کوچک  متوسط،  کارهاي  و  کسب 
توسعه  بحث  ذيل  تعريف،  قابل  ارتباطي  شبکه هاي 

خوشه اي، از اهميت ويژه اي برخوردار مي شود. 
بيش از يک دهه است که توسعه صنعتي مبتني بر 
توجه  مورد  نوين  استراتژي  به عنوان يک  خوشه ها، 
برنامه ريزان و سياستگذاران کشورهاي صنعتي و در 
حال توسعه قرار گرفته است. سازمان هاي بين المللي 
همچون UNIDO نيز طرح هاي متعددي را از طريق 
توسعه خوشه هاي صنعتي در کشورهاي مختلف اجرا 

و حمايت کرده اند. 
و  کوچک  به صنايع  توجه  بحث  اخير،  سال هاي  در 
متوسط و توسعه خوشه هاي صنعتي در داخل کشور 
نظر  به  چند  هر  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  نيز 
مي رسد در سطح سياستگذاري و پياده سازي الگوي 
توسعه  خوشه اي، کشور همچنان نيازمند حرکت هاي 

بنيادي و پايه اي است. 
به  و  خوشه هاي صنعتي  توسعه  زمينه  در  مقاله  اين 
توجه  با  که  مذکور  حرکت  راستاي  در  گامي  عنوان 
راستاي  در  و  کشور  سطح  در  آن  ويژگي هاي  به 
راهگشاي  مي تواند  مقاومتي  اقتصاد  سياست هاي 

توليد مولد و رقابت پذير در کشور باشد. 

خوشه صنعتي چيست؟
و  واحدهاي کسب  از  به مجموعه اي  خوشه صنعتي 
کار  گفته مي شود که در يک منطقه جغرافيايي و يک 
گرايش صنعتي متمرکز شده و با همکاري و تکميل 
فعاليت هاي يکديگر،  به توليد و عرضه تعدادي کاال 
فرصت هاي  و  چالش ها  از  و  مي پردازند  خدمات  و 

مشترک برخوردارند. 
اقتصادي  واحدهاي  زيادي  تعداد  خوشه ها  عموما 
خرد، کوچک و متوسط را در برمي گيرند که از نظر 
روستا،  سطح  در  مي توانند  واحدها  اين  جغرافيايي،  
حتي  و  باشند  پراکنده  استان  و  شهرستان  شهر، 
مناطق آزاد، ويژه اقتصادي، پارک هاي علم و فناوري 

و شرکت هاي دانش بنيان را هم شامل شود.
تمرکز  صنعتي،  خوشه هاي  مشخصه   ترتيب،  بدين 
جغرافيايي، همکاري در تکميل فعاليت هاي يکديگر، 
چالش ها  طور  همين   و  مشترک  خدمات  و   توليدات 
صنعتي  خوشه هاي  است.  مشترک  فرصت هاي  و 
مجموعه اي از بنگاهاي تجاري و غيرتجاري متمرکز 
در يک مکان جغرافيايي در يک منطقه اقتصادي را 
يا چند محصول  توليد يک  براي  شامل مي شود که 
صرفه هاي  کسب  براي  مرتبط  و  مشابه  نهايي 
اقتصادي بيروني با يکديگر ارتباطات عمودي و افقي 
بسياري  در  يکديگر،  با  رقابت  و ضمن  کرده  برقرار 
دارند.  مشترک  اقدامات  و  جمعي  همکاري  موارد  از 
ارتباط دروني اين بنگاه ها کاهش  دهنده هزينه ها و 
فناوري  و  دانش  نهادها،  به  کننده دسترسي  تسهيل 
مشترک  نيازهاي  تامين  و  فروش  بازارهاي  توليد، 

مشتري خواهد بود.  
به کوچک سازي  فزاينده اي  توجه  اخير  در سال هاي 
بنگاه هاي کوچک  توسعه  روند  و  اقتصادي شده  امر 
است.  يافته  افزايش  چشمگيري  طور  به  متوسط  و 
صنايع  به  نسبت  زيادي  مزاياي  داراي  بنگاه ها  اين 
ارزش  از  مي توان  جمله  آن  از  که  هستند  بزرگ 
افزوده ،  نوآوري ، فرصت هاي شغلي و اشتغال آفريني 
و انعطاف پذيري بيشتر نسبت به صنايع بزرگ نام برد. 
بنابراين، توجه به اين بخش از اقتصاد ملي ضروري 

است. 
علمي  محافل  در  که  اساسي  راهکارهاي  از  يکي 
متوسط   و  کوچک  صنايع  بحث  به  ساماندهي  براي 
و  بنگاه ها  اين  تجميع  است،   گرفته  قرار  توجه  مورد 
است.  صنعتي  خوشه هاي  قالب  در  آنها  سازماندهي 
در  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي  از  تعدادي  تمرکز 
براي  مزايايي  ايجاد  موجب  جغرافيايي،   حوزه  يک 
ديگر،  عبارت  به  مي شود.  خوشه  درون  بنگاه هاي 
يا  مشابه  زمينه هاي  در  که  شرکت هايي  تجميع  با 
از  مرتبطي فعاليت مي کنند، اين شرکت ها مي توانند 
از مقياس و  از قبيل صرفه جويي هاي ناشي  مزايايي 
رقابت پذيري  افزايش  فناوري،   و  دانش  انتقال  تنوع، 

و... برخوردار شوند. 
از  است  عبارت  صنعتي  خوشه  ديگر،  عبارت  به 
از صنايع کوچک و متوسط تشکل ها و  مجموعه اي 
بنگاه هاي خدماتي که در يک رشته صنعتي با تکيه 
بر مزيت هاي خاص و سرمايه هاي قوام يافته مناطق 

جغرافيايي با اهداف اقتصادي سازماندهي شده اند.
منطقه اي  الگوي  اين  پيش  دهه  سه  حدود  از 
سازماندهي صنايع کوچک و متوسط در نقاط مختلف 
است  شده  پياده  صنعتي  متعدد  رشته هاي  در  جهان 
که از نتايج آن مي توان به جهاني شدن اقتصادهاي 
محلي ، افزايش درآمد سرانه آنها ، ايجاد اشتغال و رشد 

و توسعه درونزاي مبتني بر توانمندي هاي اين مناطق 
الگوي  اين  مزاياي  ديگر  از  عالوه،  به  کرد.  اشاره 
سازماندهي صنايع ، هدفمند بودن، هر چه تخصصي تر 
از  پشتيباني ها  و  خدمات  بودن  اقتصادي تر  و  شدن 

صنايع مجتمع در خوشه مي باشد. 
پايدار کشورها  اهميت خوشه هاي صنعتي در توسعه 
در  کوچک  کارگاه هاي  استقرار  که  شده  موجب 
زون  و  محل  اختصاص  و  صنعتي  شهرک هاي 
يکي  کار  اين  براي  شهرک ها  درون  در  مشخص 
صنعتي  شهرک هاي  شرکت  سازنده  هدف هاي  از 
ارتقاء  باشد که به منظور تکميل زنجيرهاي توليد و 
کيفيت محصوالت با استفاده از فن آوري هاي جديد و 
دانش روز و نيز کارآفريني با توجه به زمينه خوب و 
کارگاه هاي کوچک در جذب و بکارگيري متقاضيان 

کار، دنبال شود. 
کارگاه هاي  آمده،  عمل  به  بررسي هاي  به  توجه  با 
قانون  سهولت  ازجمله  مختلف  داليل  به  کوچک 
از  استفاده  امکان  و  بيشتر  عمل  دقت  امکان  کار، 
پاره اي  گرفتن  عهده  به  يکديگر ،  توانمندي هاي 
سهل  امکان  بزرگ ،  کارخانه هاي  وظايف  از 
موارد  ساير  و  ماشين آالت  و  کارگاه  انعطاف پذيري 
امروزه مدنظر و مورد حمايت اکثر کشورهاي توسعه 

يافته و در حال توسعه است. 
کوچک  کارگاه هاي  و  صنايع  استقرار  متداول  شکل 
خوشه اي  صورت  به  صنعتي  کشورهاي  اغلب  در 
بوده و به عنوان خوشه هاي صنعتي مطرح مي باشد. 
سازماندهي جديد  به  دستيابي  با  کارگاه ها  گونه  اين 
توانسته اند با توليد محصوالت بسيار کيفي و با قيمت 
يابند  دست  جهاني  پايدار  بازار  به  مناسب  تمام شده 
ترقي  و  کار  نيروهاي  استخدام  در  طريق  اين  از  و 
کارخانجات  از  موفق تر  فن آوري  روزافزون  توسعه  و 

بزرگ عمل کنند. 
مجتمع هاي  اينگونه  در  که  است  توضيح  به  الزم 
توليدی )خوشه هاي صنعتي( سطح دستمزد کارگران 
کارگران  و  بوده  توليدي  مراکز  ساير  از  باالتر  بسيار 

بيشتري نيز بکار گرفته مي شوند. 
صنعتي  خوشه هاي  ايجاد  مقدماتي،  بررسي هاي  در 
و  چيني آالت  و  سراميک  صنايع  زمينه هاي  در 
محصوالت  و  چرم  صنايع  نسوز،  فرآورده هاي 
الکترونيک  برق ،  صنايع  خودرو،  قطعات  آن،  جانبي 
و همچنين مجتمع هاي کارگاهي محصوالت چوبي 
)کابينت،  فلزي  صنايع  و...(،  دکوراسيون  )مبلمان ، 
صنعتي  خوشه  ساختماني ،  مصالح  و  و...(  گاز  اجاق 
و  چرم  صنايع  صنعتي  خوشه  ايجاد  خودرو ،  قطعات 
شده  داد  تشخيص  اقتصادي  آن  جانبي  محصوالت 

است.

چگونگي تشكيل و رشد خوشه هاي صنعتي 
در مناطق آزاد و ويژه

و  ارتباطي  نهادهاي  و  تجمع ها  شکل گيري  براي 
که  دارد  وجود  شرط هايي  پيش  آنها  بين  هماهنگي 

مهم ترين آنها عبارتند از:
1( توافق کلي و اصولي بر روي اهداف اصلي مانند 
باال بردن کارايي توليد، افزايش درآمد، ايجاد نوآوري 

و ورد به بازارهاي بين المللي
از  قوي  شبکه اي  وجود  يا  و  شرکت ها  تجميع   )2
شرکت هاي کوچک که در يک زمينه خاص و مستقل 

تخصص دارند
3( وجود مهارت ها و توانايي هاي الزم

نظر  مورد  صنعت  ويژگي هاي  از  قوي  شناخت   )4
ارتقاي  جهت  در  نظر  تبادل  و  بحث  به  تمايل  و 
مهارت هاي فني و اقتصادي در ميان گروه هاي ذينفع

5( وجود روحيه تجاري در اشخاص
6( وجود انجمن هاي صنفي و اتحاديه هاي کارگري

7( وجود فضاي قانونگذاري مناسب
مهارت هاي  که  علمي- کاربردي  موسسات  وجود   )8

طراحي و تکنولوژيک را ارائه دهند
9( نبود مانع براي ايجاد تغييرات در توليد
10( وجود تقاضاي باال براي محصوالت

تشکيل و گسترش خوشه ها معموال از دو راه ممکن 
است :

1( مکان گزيني و جابجايي مجدد کل يا بخشي از 
فعاليت هاي يک بنگاه در خوشه به منظور بهره برداري 

از آثار خارجي خوشه ها
2( تجميع بنگاه هاي نوپا و جديد با ساختار همکاري 

افقي يا عمودي
عوامل  از  متاثر  خود  گسترش  و  تشکيل  اين 
بنگاه ها در خوشه ها هستند. وجود   استقرار  انگيزشي 
حضور  متخصص،   و  ماهر  کار  نيروي  از  ذخيره اي 
بنگاه هاي  وجود  واسطه اي،  کاالهاي  توليدکنندگان 
پشتيبان خدمات دهنده، تسهيل در گردش اطالعات 
و سرريزهاي تکنولوژيک و نيز تسهيل در شکل گيري 
بيمه اي ،   اعتباري،   خدمات  قبيل  از  عمومي  خدمات 
يک  در  و...  مشاوره اي  حقوقي،  آموزشي ،   بازاريابي،  
تجميع مکاني به نام خوشه ، منجر به کاهش هزينه ها 
و تخصص گرايي مي شود که تشکيل و حمايت خوشه 

را در اقتصاد منطقه ايجاب مي کند .
 

پيامدهاي توسعه صنايع در مناطق آزاد و 
ويژه اقتصادي

صنايع کوچک حداقل از چهار جنبه به اقتصاد جهاني 
کمک مي کنند:

رشد  به  کمک  با  کوچک  صنايع  كارآفريني :    )1
در  تغيير  عامل  نقش،  ايفاي  و  کارآفريني  روحيه 
کمک  اقتصادي  توسعه  و  رشد  به  امروز،  اقتصاد 

مي کنند.
2( نوآوري : صنايع کوچک نقش مهمي در فرآيند 
تغيير فناوري به عهده دارند، آنها منبع قابل توجهي از 

فعاليت هاي نوآوري هستند.
3( پويايي صنعت : صنايع کوچک نقش مهمي در 

فرآيند تحول صنعت به عهده دارند.
کوچک  صنايع  شغلي :  فرصت هاي  ايجاد   )4
ايجاد  در  مالحظه اي  قابل  سهم  اخير  سال هاي  در 

شغل هاي جديد داشته اند.
ويژه  با مشخصات  کوچک  امروز ، صنايع  دنياي  در 
رشد  چون  مهم  و  مختلف  موضوعاتي  در  خود،  
اقتصادي و حل بحران بيکاري،  اثرات قابل توجهي 
ارائه  راهکارهاي  بهترين  از  يکي  نتيجه  در  دارند. 
شده براي حل مشکالت بنگاه هاي کوچک و توسعه 
و  خوشه سازي  راهکار  متوسط،  و  کوچک  صنايع 
اين  تجميع  با  است.  خوشه  قالب  در  آنها  تجميع 
امکانات  و  تجربيات  از  استفاده  امکان  شرکت ها 
به  امور  انجام  و  مشترک  امکانات  ايجاد  همديگر، 
مي توان  بنابراين  مي آيد.  وجود  به  اشتراکي  صورت 
مختلف  حوزه هاي  در  صنعتي  خوشه هاي  که  گفت 
ايجاد  موجب  و  گذاشته  تاثير  شرکت ها  عملکرد  بر 
مزيت هاي يک بنگاه بزرگ براي بنگاه هاي کوچک 
و متوسط و توسعه اين صنايع مي شوند. از اين رو،  با 
تشکيل خوشه و تجميع اين شرکت ها، اين بنگاه ها 
و  کوچک  بنگاه هاي  مزيت هاي  از  مي توانند  هم 
به  دستيابي  امکان  هم  و  شوند  بهره مند  متوسط 
کسب  را  بزرگ  بنگاه هاي  مزيت هاي  و  امکانات 

مي کنند. 
نه فقط شامل واحدهاي کسب  يک خوشه صنعتي، 
را  خوشه  مشخص  خدمات  يا  و  توليدات  که  کار  و 
توليد و ارائه مي کنند، بلکه به عالوه زيرمجموعه هاي 
مواد  تامين کنندگان  ازجمله  صنعتي  خوشه  يک 
صادرکنندگان،  خريداران،  فرعي،  پيمانکاران  اوليه، 
مختلف  نهادهاي  ماشين آالت،   تامين کنندگان 
پشتيبان، مشاوران، خدمات عمومي، واحدهاي مربوط 
که  تامين کنندگان  ساير  و  نقل  و  حمل  سيستم  به 
و غيرمستقيم  به صورت مستقيم  را  توليد در خوشه 

تسهيل مي کنند را نيز دربرمي گيرد.
مثل  فعاالن  از  ديگري  گروه هاي  اينها،  کنار  در 
NGO ها  و  تعاوني ها  هميار،  گروه هاي  اتحاديه ها، 
مختلف  بخش هاي  کار  و  کسب  ترغيب کننده  که 
خوشه ها هستند نيز قرار مي گيرند. به مجموعه هاي 
يک  مي شود.  گفته  خوشه«  »ذينفعان  شده،  اشاره 
ايران ، خوشه  در  از يک خوشه صنعتي  مثال خوب 
است.  همدان  استان  در  اللجين  سراميک  و  سفال 
از : توليدکنندگان  ذينفعان اصلي اين خوشه عبارتند 
تزئيني،   سراميکي  و  سفالي  محصوالت  اصلي 
توليدکننده  واحدهاي  بهداشتي؛  و  آشپزخانه اي 
گل؛ واحدهاي تامين کننده رنگ و لعاب؛ واحدهاي 
مربوطه؛  و قطعات  و تجهيزات  ماشين آالت  سازنده 
توزيع  سيستم  صادرکنندگان؛  محلي؛  فروشگاه هاي 
همين  به  و  کاميون داران  توسط  سنتي  فروش  و 
اتحاديه  سراميک؛  و  سفال  آموزش  مرکز  ترتيب 
و  توليد  اتحاديه  سراميک؛  و  سفال  توليد  صنف 
صنعتي  شهرک  سراميک؛  و  سفال  صادرکنندگان 
و  سفال  صنعتي  خوشه هاي  است.  و...  اللجين 
مازندران،  کشاورزي  ادوات  اللجين،  سراميک 
تبريز  خودروي  قطعات  تبريز،  چله خانه  حوله بافي 
داخل  خوشه هاي  از  مثال هايي  اصفهان،  سنگ  و 
هند،  در  لودهيانا  کشباف  خوشه هاي  و  کشور 
آمريکا  الکترونيک سيليکون و سينمايي هاليوود در 
خوشه هاي  از  نمونه هايي  ايتاليا،  در  بيال  نساجي  و 

صنعتي در ساير کشورها هستند. 

بنگاه هاي اقتصادي كوچك و متوسط
از  بسياري  در  اجتماعي  و  اقتصاد  نظام  به  نگاهي 
نشان  جهان  يافته،  توسعه  نو  و  پيشرفته  کشورهاي 
و  بنگاه هاي کوچک  از  و حمايت  ايجاد  که  مي دهد 
برنامه هاي  در  اساسي  اولويت هاي  از  يکي  متوسط 
بنگاه هاي  اين  است.  کشورها  اين  اقتصادي  توسعه 
اقتصادي به رغم آنکه به سرمايه گذاري کمتري نياز 
اشتغال،  ايجاد  در  و  داشته  بيشتري  بازدهي  دارند، 
و  اختراعات  و  نوآوري  براي  مناسب  بستر  ايجاد 

افزايش صادرات اين کشورها، نقش مهمي دارند.
با توجه به مشکالتي که اين گونه بنگاه ها با آنها روبه رو 
تسهيالت  و  قوانين  مختلف  کشورهاي  در  هستند، 
گوناگوني براي حمايت از آنها به وجود آمده است و 

گزارش:
 دكتر عبدالرسول خليلي

استاد دانشگاه و 
كارشناس مناطق آزاد

ايجاد فضاي مناسب براي کمک به رشد و توسعه آنها 
يکي از مسئوليت هاي اصلي دولت ها است.

مختلف  کشورهاي  در  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي 
جهان داراي شباهت هاي بسياري هستند، اما با وجود 
اين، نمي توان تعريف واحد و يکساني از آنها به دست 
داد و هر کشور با توجه به شرايط خاص خود، تعريفي 

از اين بنگاه ها ارائه کرده است.
مانند  کمي  معيارهاي  براساس  تعريف ها  اين  بيشتر 
تعداد کارکنان و ميزان گردش مالي مطرح شده اند؛ 
مثال در اياالت متحده آمريکا، بنگاه هايي را که کمتر 
کوچک  شرکت  باشند،  داشته  پرسنل  500نفر  از 
که  را  شرکت هايي  آلمان  در  که  حالي  در  مي نامند. 
داراي کمتر از ده نفر پرسنل باشند. شرکت کوچک 
محسوب  متوسط  را شرکت هاي  499نفر  تا  ده  از  و 

مي کنند. 
ميزان گردش مالي شرکت ها نيز معيار ديگري براي 
آلمان  در  متوسط  و  کوچک  شرکت هاي  طبقه بندي 
آنها  مالي  گردش  که  شرکت هايي  مي رود.  شمار  به 
و  متوسط  شرکت  باشد،  سال  در  يورو  25ميليون  تا 
250هزار  حدود  آنها  مالي  گردش  که  شرکت هايي 

يورو باشد، شرکت کوچک به حساب مي آيند.
براساس معيارهاي اتحاديه اروپا نيز، صنايع کوچک و 
متوسط برحسب تعداد کارکنان و مبلغ گردش سرمايه 

ساالنه تعريف مي شوند.
ناميده  متوسط  يا  کوچک  بنگاهي  اساس،  اين  بر 
مي شود که تعداد کارکنان آن کمتر از 250نفر باشد 
و مبلغ گردش مالي ساالنه آن هم از 40ميليون يورو 
تجاوز نکند. در آسيا نيز براي طبقه بندي شرکت هاي 
کوچک و متوسط از معيارهاي کمي مختلفي استفاده 
از: تعداد کارکنان،  از آنها عبارتند  مي شود که برخي 
ميزان  ساالنه،  مالي  گردش  ميزان  دارايي ها،  ارزش 

سرمايه  هستند. 
راحت تر  را  تقسيم بندي  کمي،  تعاريف  اين  چند  هر 
مي کند، اما معيارهاي کمي هميشه براي طبقه بندي 
شرکت  يک  مثال  نيستند.  مناسبي  روش  شرکت ها 
فوالدسازي که مجموع کارکنان آن 500نفر باشد، در 
صنعت فوالد يک شرکت متوسط به حساب مي آيد، 
در حالي که يک شرکت خدماتي مانند يک شرکت 
مشاوره مالي با حدود پانصد نفر پرسنل، يک شرکت 
بنابراين،  زمينه خودش محسوب مي شود.  در  بزرگ 
است.  مهم  نيز  شرکتها  کيفي  مشخصات  و  کيفيت 
به طور کلي، معموال شرکت ها و بنگاه هاي کوچک و 

متوسط از سه ويژگي کيفي برخوردارند:
1( وحدت مالکيت و مديريت
2( مالکيت فردي و خانوادگي

3( استقالل از ساير بنگاه ها

اهميت و نقش صنايع كوچك و متوسط
در مورد اهميت اين شرکت ها، همين بس که حداقل 
2.3ميليون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود 
و  است  نفر  20ميليون  آنها  کارکنان  تعداد  که  دارد 
جاي  خود  در  را  کشور  اين  شاغالن  کل  70درصد 

داده اند.
وجود  کوچک  بنگاه  25ميليون  حدود  نيز  آمريکا  در 
بخش  کار  نيروي  از  50درصد  از  بيش  که  دارد 
تنهايي  به  بنگاه ها  اين  دارد.  اختيار  در  را  خصوصي 
نيمي از توليد ناخالص داخلي اياالت متحده را تامين 
کرده و 96درصد از کل صادرات اين کشور نيز توسط 

اين شرکت ها توليد مي شوند.
اين شرکت ها به دليل ويژگي هاي خاصي که دارند، 
شرکت هاي  برخوردارند؛  بي بديلي  کارکردهاي  از 
بوده  برخوردار  بيشتري  انعطاف پذيري  از  کوچک 
آنها  در  بيشتري  نوآوري  و  خالقيت  کارآفريني،  و 
مي توانند  راحت تر  شرکت ها  اين  مي پذيرد.  صورت 
خود را با تغييرات پرشتاب محيطي و بحران ها تطبيق 
داده و نسبت به مولفه هاي محيطي همچون عوامل 
قانوني  و  سياسي  تکنولوژيکي  اجتماعي،  اقتصادي، 
بيش  که  است  گفتني  دهند.  نشان  واکنش  سريع تر 
اياالت  از نوآوري ها و اختراعاتي که در  از 55درصد 
متحد آمريکا به ثبت مي رسد، در شرکت هاي کوچک 

و متوسط رخ مي دهد.
اشتغال  و  جذب  عامل  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي 
بخش بزرگي از جمعيت کشورها و آموزش و تربيت 
آلمان،  در  مثال  عنوان  به  هستند.  ماهر  کار  نيروي 
و  ابتدا جذب صنايع کوچک  کار  نيروي  از  80درصد 
مهارت هاي  و  الزم  آموزش هاي  و  مي شوند  متوسط 
حرفه اي مورد نياز را کسب مي کنند، به گونه اي که اين 
کارگاهي  به  دانشجويان  و  دانش آموزان  براي  صنايع 
براي کسب مهارت هاي فني و حرفه اي تبديل شده اند.
شرکت هاي  براي  متخصص  انساني  نيروي  تامين 
متوسط  و  کوچک  شرکت هاي  توسط  غالبا  بزرگ، 
از  يکي  صورت  به  مسئله  اين  مي گيرد.  صورت 
است،  درآمده  بنگاه ها  گونه  اين  کنوني  مشکالت 
در  تجربه  کسب  از  پس  متخصص  افراد  غالبا  زيرا 
بزرگتر  و متوسط، جذب صنايع  شرکت هاي کوچک 

و جذاب تر مي شوند.
از آنجايي که بنگاه هاي کوچک و متوسط در مقايسه با 
صنايع بزرگ با سرمايه کمتري مي توانند به ايجاد اشتغال 
مبادرت کنند، تعداد مشاغلي که اين دسته از شرکت ها 

ايجاد مي کنند بيشتر از شرکت هاي بزرگ است.
امکان ايجاد مشاغلي به صورت »خويش فرما«  باعث 
مي شود تا کارآفرينان با انگيزه بيشتري به اين دسته 

از شرکت ها روي بياورند.
اين  در  خاص  شرايط  با  کارکنان  پذيرش  و  جذب 
اين  مي گيرد.  صورت  بيشتري  سهولت  با  بنگاه ها 
شرکت ها توانسته اند امکان اشتغال براي افراد جوان، 
افراد  حتي  و  وقت  پاره  کارکنان  زنان،  سالمندان، 

معلول نيز فراهم کنند.
در اين گونه بنگاه ها به راحتي مي توان بدون نياز به 
برنامه ريزي و تغييرات گسترده در ساختار، گروه هاي 
از  ترکيبي  با  کاري  گروه هاي  يا  وظيفه اي  ميان 
آنها  توان  از  و  آورد  گردهم  را  مختلف  متخصصان 

استفاده کرد.
هزينه بيرون آمدن از صنعت براي اين گونه شرکت ها در 

مقايسه با شرکت هاي بزرگ کمتر است؛ از اين رو بسياري 
از کشورهاي جهان توجه خاصي به اين گروه از بنگاه ها 
دارند و با مطالعه و بررسي در مورد مسائل و مشکالت 
آنها سعي در استفاده از مزيت هاي گوناگوني دارند که اين 

شرکت ها براي رشد اقتصادي ايجاد مي کنند.
اقتصاد جهان  بنگاه های کوچک و متوسط در  نقش 
بسيار  کار  نيروي  اشتغال  موضوع  در  ويژه  به  نيز 
اشتغال  ايجاد  با  بنگاه ها  اين  است.  اهميت  حائز 
مولد و شايسته، عامل مهمي برای مبارزه با بيکاری 
است  شرايطی  در  اين  مي روند.  شمار  به  بين المللي 
در  کار  برای  مهاجرت  و  جدی  چالش  با  دنيا  که 
حمايت  با  مي توان  که  است  روبه رو  کشورها  بين 
کشورهای توسعه يافته ، بنگاهای کوچک و متوسط 

را در  کشورهای کمتر توسعه يافته ايجاد کرد.
تغيير فناوري توليد در دهه هاي اخير و فاصله  گرفتن 
سمت  به  گرايش  و  بزرگ  صنايع  در  انبوه  توليد  از 
هر  متوسط،  و  کوچک  صنايع  در  انعطاف پذير  توليد 
را  کوچک  صنعتي  فعاليت هاي  رقابت  توانايي  چند 
افزايش داده و منجر به انتقال فعاليت هاي اقتصادي 
از صنايع بزرگ به سمت صنايع کوچک شده، ولي اين 
موضوع  به معناي حذف صنايع بزرگ و جايگزيني 
آن با صنايع کوچک نبوده، بلکه روند حرکت به سوي 
تعامل هر چه بيشتر اين دو با يکديگر بوده است. به 
گونه اي که تقسيم کار ميان صنايع کوچک و بزرگ 
به شکلي صورت پذيرفته که آنها به جاي رقابت با 

هم، يکديگر را کامل مي کنند.
مي دهد  نشان  ايران  در  اقتصادی  بنگاه های  جايگاه 
در  واحدهاي صنعتي  عنوان طبقه بندي  به  آنچه که 
ايران در نظر گرفته می شود اين است که واحدهاي 
با کمتر از 10نفر کارگر »خرد«، 10 تا 49نفر کارگر 
»کوچک«، 50 تا 99نفر کارگر »متوسط« و باالتر از 

100نفر کارگر »بزرگ« ناميده مي شوند.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  گزارش  اساس  بر 
کمتر  کارگاه هاي  تعداد  سال 1392  پايان  تا  ايران، 
صنعتي  بهره برداري  پروانه  داراي  کارگر  50نفر  از 
معادل  سهمي  که  بوده  واحد  83هزار  کشور،  در 
پروانه  داراي  واحدهاي  تعداد  کل  از  91.5درصد 
با  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  بهره برداري صنعتي 
اين وجود، سهم اين واحدها از سرمايه و اشتغال کل 
واحدهاي صنعتي به ترتيب 24.4 و 41.2درصد است. 
در نقطه مقابل، کارگاه هاي 50نفر کارگر و بيشتر به 
رغم سهم پايين خود از تعداد پروانه هاي بهره برداري 
از  ترتيب  به  58.8درصدي  و   75.6 سهم  موجود، 
خود  به  صنعتي  واحدهاي  کل  اشتغال  و  سرمايه 
کارگاه هاي  از  بيش  مراتب  به  که  داده اند  اختصاص 

کمتر از 50نفر کارگر است.
براساس آمارگيري بانک مرکزي ايران  از کارگاه هاي 
صنعتي  بزرگ  کارگاه هاي  سهم  صنعتي،  بزرگ 
)100نفر کارگر و بيشتر( از کل ارزش افزوده بخش 
اين  بر  است.  64درصد  حدود  سال 1391  در  صنعت 
به  کارگر  100نفر  از  کمتر  کارگاه هاي  اگر  اساس، 
عنوان بنگاه هاي کوچک و متوسط تلقي شوند، سهم 
افزوده   ارزش  کل  از  متوسط  و  کوچک  بنگاه هاي 

36درصد است.

مشكالت بنگاه هاي كوچك و متوسط
کشورهاي  اغلب  در  متوسط  و  کوچک  شرکت هاي 
هستند.  مواجه  مشابهي  نسبتا  مشکالت  با  جهان 
کمبود دانش اقتصادي، مالي و مديريتي به ويژه در 
نوع  اين  براي  مشکالتي  بروز  باعث  تاسيس  زمان 
از شرکت ها مي شود؛ به گونه اي که گاهي يک فرد 
مجبور به انجام کارهاي تخصصي متعددي مي شود 

که خارج از صالحيت حرفه اي وي است.
به علت نبود مراجع حمايت کننده و اثرگذار، صنايع 
تاثير  محيطي  تغييرات  روي  بر  نمي توانند  کوچک 
از  دسته  اين  آسيب پذيري  مسئله  همين  و  بگذارند 

صنايع را افزايش مي دهد.
با  مقايسه  در  شرکتها  اين  براي  مالي  منابع  تامين 
که  آن  ويژه  به  است،  مشکل تر  بزرگ  شرکت هاي 
بانک ها شرايط سخت تري را از نظر وثيقه و نرخ بهره 

باالتري به آنان تحميل مي کنند.
از مشکالت هميشگي  انساني  تامين و حفظ نيروي 
به  تمايل  بيشتر متخصصان  زيرا  است ،  بنگاه ها  اين 
ممکن  حتي  و  دارند  بزرگ  شرکت هاي  در  فعاليت 
در صنايع  الزم  آموزش هاي  کسب  از  پس  است 

کوچک، آنجا را ترک کنند.
اين صنايع نه تنها غالبا از تجارب مديريتي بي بهره اند، 
بلکه امکان استفاده از خدمات مشاوره اي متخصصان 

کارآمد را نيز به لحاظ محدوديت منابع مالي ندارند.
عموما  کشورها  از  برخي  در  فرهنگي  خاص  شرايط 
نظر  از  جايگاهي  شرکت ها  اين  براي  است  ممکن 
مولد بودن قائل نباشد. مثال در کشور ما غالبا صنايع 

خدماتي را مولد محسوب نمي کنند.
کوچک  و  متوسط  شرکت هاي  اين  موارد  بيشتر  در 
فاقد هرگونه تشکل حمايت کننده در امور بازاريابي 
و  امر هزينه هاي صادراتي  اين  و  و صادرات هستند 

ريسک هاي مرتبط با آن را افزايش مي دهد.
سن  به  وقتي  صنايع  اين  بنيانگذاران  و  کارآفرينان 
بازنشستگي مي رسند، با مشکل پيدا کردن جانشيني 
شايسته براي خود مواجهند، به گونه اي که برخي از 
اين شرکت ها بعد از مدتي به علت همين مسئله از 

بين مي روند.
شرکت هاي  زياد  بسيار  قابليت هاي  و  مزايا  علت  به 
آنها  که  برجسته اي  نقش  و  متوسط  و  کوچک 
و  مسائل  به  توجه  با  ويژه  به  کشورها  اقتصاد  در 
روبه رو  آن  با  بنگاه ها  از  گروه  اين  که  مشکالتي 
حمايت هاي  جهان  پيشرفته  کشورهاي  در  هستند، 
گوناگوني از اين شرکت ها به عمل مي آيد که باعث 
افزايش کارايي آنها شده، به طوری که در حال حاضر 
بيشتر کشورهاي جهان شاهد افزايش تعداد اين گروه 
با  تا  دارد  جا  نيز  ما  کشور  در  هستند.  شرکت ها  از 
تاسيس شرکت ها و موسسات تامين کننده مالي، اين 
نوآوران و ايده پردازان اقتصادي را حمايت کرده تا اين 

گونه حمايت ها در کشور نهادينه شود.



یادداشت

خسارت  و  کووید19  پاندمیک  از  بعد 
بخش  ازجمله  کارها  و  از کسب  بسیاری 
تا  شدند  آن  بر  امر  متولیان  گردشگری، 
شرایط  با  سازگار  جدید  تدابیر  اتخاذ  با 
بحران  از  ناشی  خسارت  اوال  پاندمیک، 
را به حداقل برسانند و ثانیا دوره احیاء را 

سرعت ببخشند. 
ویژه  به  که  دیگر  سیاست  ده ها  کنار  در 
به  گردشگری  جهانی  سازمان  توسط 
منطقه  ایجاد  می شود،  ابالغ  کشورها 
امن گردشگری ایده ای است که رهبران 
بخش  سیاستگذاران  و  کشورها  برخی 
هستند.  آن  تحقق  دنبال  به  گردشگری 
استرالیا  وزیران  نخست  مثال  عنوان  به 
ماه  پنجم  در  که  نشستی  در  نیوزلند  و 
منطقه  یک  ایجاد  درباره  داشتند،  می 
یک  فرا-تاسمتنی،  بنام  گردشگری  امن 
اعالمیه  به  بنا  کردند.  امضا  تفاهم نامه 
برای دوطرف،  منطقه، سودمند  این  آنها، 
اقتصادی،  سریع  احیای  به  کننده  کمک 
نیز  تجاری، گردشگری و حمل و نقل و 
بهم رساننده دوستان و خانواده ها خواهد 

بود.
به نظر می رسد یکی از بسترهای ضروری 
برای مهار بحران کرونا، مدیریت مشترک 
از  اعم  مختلف  بخش های  یکپارچه  و 
اقتصادی  آموزشی،  اجتماعی،  بهداشتی، 
موفقیت  احتمال  لذا  است.  گردشگری  و 
ازجمله  ایران  آزاد  مناطق  در  پروژه  این 
منطقه آزاد ارس که دارای مدیریت واحد 
و یکپارچه می باشد بسیار باال است؛ چراکه 
در مناطق آزاد بخش های زیر تحت یک 

مدیریت واحد عمل می کنند:
دارو،  و  غذا  و  اجتماعی  مدیریت های   
مسئول مسائل بهداشتی و اجتماعی مانند 
ضدعفونی اماکن عمومی و گردشگری و 

تامین برخی الزم بهداشتی
روابط  و  فرهنگی  مدیریت های   
آموزش  و  اطالع رسانی  مسئول  عمومی، 
صحیح  نحوه  درباره  محلی  جامعه 
رفتارهای مراقبتی و پیشگیرانه در مقابل 

ویروس کرونا
 مدیریت کار و خدمات اشتغال، مسئول 

نظارت بر بیمه کارگران
بر  نظارت  مسئول  بازرگانی،  مدیریت   
بازار و اماکنی که مستقیما با گردشگران 
و  نانوایی ها  مانند  هستند  ارتباط  در 

فروشگاه های گوشت و مرغ و...
مسئول  ایمنی،  خدمات  مدیریت   

حوادث غیرمترقبه
نظارت  مسئول  گردشگری،  مدیریت   
و  هتل ها  مانند  گردشگری  خدمات  بر 
و  مستقیم  نظارت  با  هم  رستوران ها 
برای  توجیهی  جلسات  برگزاری  با  هم 
اطالع رسانی  کارها،  و  کسب  صاحبان 
گردشگران درباره حقوق و تکالیف آنها در 
در شرایط  از خدمات گردشگری  استفاده 
اماکن  کرونا و همچنین درباره اطالعات 
پرتردد  اماکن  بر  نظارت  گردشگری، 
گردشگری و کنترل جمعیت بازدیدکننده 

برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی
با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه 
به عنوان  این منطقه می تواند  آزاد ارس، 
یک منطقه امن گردشگری تعریف شود. 
خصوصا با توجه به اینکه شهر جلفا عضو 
شبکه جهانی جوامع ایمن بوده و به عالوه 
جهانی  شبکه  در  عضویت  تدارک  در 
انگیزه و  شهرهای سالم نیز می باشد، لذا 
عنوان  به  ارس  معرفی  برای  الزم  بستر 

یک منطقه امن گردشگری وجود دارد. 
در  محلی  جامعه  افراد  نقش  نباید  البته 
کنترل ویروس کووید19 را نادیده گرفت. 
ساکنان منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا 
با شروع اولین زمزمه های شیوع ویروس 
طور  به  گذشته،  سال  بهمن ماه  در  کرونا 
موازین  رعایت  به  داوطلبانه  و  خودجوش 
بهداشتی اقدام کردند و در طول ماه های 
جامعه  افراد  که  دادند  نشان  گذشته 
با  همکاری  برای  الزم  پتانسیل  محلی 
مسئولین محلی در ایجاد یک منطقه امن 

گردشگری را دارند. 
ایجاد  در  کمکی  ابزارهای  از  دیگر  یکی 
مدیریت  وجود  گردشگری،  امن  منطقه 
ارس و شبکه گسترده همیاران  ژئوپارک 
مختلف  اصناف  از  متشکل  ژئوپارک 
توسط  مستمر  طور  به  که  می باشد 
مشاوران ژئوپارک، آموزش داده می شوند.

ایجاد منطقه امن 
گردشگری در ارس

فاطمه منیری
 مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس
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دیجیتال،  رسانه های  که  زمانی  در  خواندن  کتاب  و  کتاب 
دنیایی بنام دنیای مجازی را شکل داده اند، بسیار مهجور بوده و 
جامعه انسانی برای حفظ زنجیره معرفت زایی و معرفت افزایی، 
به شدت نیازمند کتاب در حیات واقعی انسان ها به خصوص 
جوانان و نسل های جدید می باشد. این نیاز در کشورهای در 
حال توسعه که هنوز مراحل توسعه واقعی مبتنی بر دانش را به 

خوبی تجربه نکرده اند، بسیار حیاتی و مهم است.
در مناطق آزاد ایران هم که توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی 
است،  شده  ایجاد  زمان  کوتاه ترین  در  آنها  در  رفاه  مظاهر  و 
پیدا  شیوع  سرعت  به  دیجیتال  دنیای  جدید  سرگرمی های 
گروه های  خصوصا  مردم  روحی  و  معنوی  ذائقه  و  می کند 

نوجوان و جوان تحت تاثیر قرار می گیرد. 
لذا برای تعمیق فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگی موثر؛ کتاب 
باید به سرعت و در کوتاه ترین زمان ممکن به  و کتابخوانی 
یکی از مهم ترین اقالم در سبد مصرفی خانوارهای ساکن در 

مناطق آزاد تبدیل گردد. 
در این راستا مدیر فرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس می گوید: 
ترویج کتابخوانی یکی از محورهای مهم فعالیت این منطقه 
کتابخانه های  در  کتاب  جلد  11هزار  اساس  این  بر  و  است 
۲دستگاه  اکنون  است.  شده  توزیع  منطقه  مدارس  و  عمومی 
کتابخانه سیار با حمایت های منطقه آزاد ارس فعالیت فرهنگی 
می کند و بیش از ۶9۰۰جلد کتاب با ارزش بیش از ۳میلیارد 
ریال در مراکز مختلف فرهنگی هنری و کتابخانه  های عمومی 

و مدارس این منطقه توزیع شده است.
تالش  و  شده  انجام  حمایت های  با  افزود:  ابراهیم نصیری 
اداره کتابخانه های عمومی منطقه ،تعداد منابع کتابخانه جلفا 
به ۳۲هزار جلد در سال 99  از حدود ۲۳هزار جلد در سال 9۳ 

در  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  و  اجتماعی  توانمندسازی 
ماندگاری  و تحکیم  اقتصادی  علقه های  ایجاد  برای  روستاها 
جوانان در روستاها، یکی از مهم ترین مسائلی است که همیشه 
مدنظر برنامه ریزی ها قرار داشته است تا از هجوم روستاییان به 
حاشیه شهرها و تضعیف نهاد تولید در روستا و تقویت مشاغل 

کاذب در حاشیه شهرهای بزرگ جلوگیری شود.
در مناطق آزاد کشور با عنایت به توسعه اقتصادی، اجتماعی 
باعث  می تواند  روند  این  شهری  کوچک  مراکز  تجاری  و 
آنها در مشاغل  بنیه جوانان و حضور  از  خالی شدن روستاها 
خدماتی پایین دستی و کارگری گردد. به همین جهت منطقه 
به  ارس  آب  انتقال  فرصت  از  بهره گیری  ضمن  ارس  آزاد 
تقویت  برای  محدوده  داخل  در  روستاها  اطراف  زمین های 
در  روستایی  جوانان  برای  اشتغال  ایجاد  و  کشاورزی  بخش 
این بخش، تالش می کند ساختار اجتماعی و رفاهی روستاها 

را نیز تقویت نماید. 
محدوده  توسعه  اراضی جهت  تامین  تفاهم نامه  راستا  این  در 
بنیاد  با  ارس  آزاد  منطقه  محدوده  داخل  روستایی  مناطق 

مسکن انقالب اسالمی امضا شده است. 

ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی در منطقه آزاد ارس

امضاء تفاهم نامه تامین اراضی جهت توسعه محدوده مناطق روستایی ارس

فراهم  فرهنگی  کاالی  این  از  را  محروم  مناطق  بهره مندی 
آورند. 

الزم به ذکر است که در تفاهم نامه هایی که با کانون پرورش 
کتابخانه های  کل  اداره  و  استان  نوجوانان  و  کودکان  فکری 
آزاد ارس زمینه  آذربایجان شرقی منعقد شد، سازمان منطقه 
فعالیت ۲واحد کتابخانه سیار را در این منطقه فراهم کرده و 
در سال جاری نیز با انعقاد تفاهم نامه جدید فعالیت این ۲واحد 

کتابخانه سیار ادامه دارد.

ملی  اقدام  طرح  موثر  اجرای  هدف  با  تفاهم نامه  خبر  اعالم 
دولت برای عرضه مسکن به مسئله واگذاری رایگان اراضی 
از سوی سازمان منطقه آزاد ارس به بنیاد مسکن آذربایجان 
فاقد  ساکنان  و  آسیب پذیر  اقشار  از  حمایت  منظور  به  شرقی 

مسکن در روستاهای محدوده ارس اشاره نمود.
تفاهم نامه،  این  بر اساس  افزود:  همچنین  نریمان  محسن 
۴۶۵هزار  و  1میلیون  حدود  مساحت  به  مجزا  زمین  ۴۴قطعه 
مترمربع شامل 1۲روستای محدوده ارس از سوی این سازمان 
جهت تحقق طرح اقدام ملی دولت برای تولید مسکن در اختیار 
بنیاد مسکن استان قرار گرفت. این 1۲روستا شامل روستای 
و  خداآفرین  محدوده  در  روستا  دو  جلفا،  محدوده  در  شجاع 

9روستا در محدوده قلی بیگلو می باشد.
گفتنی است، طرح اقدام ملی تامین مسکن در اجرای اصل ۳1 
قانون اساسی و در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت 
از تولید و عرضه مسکن، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق 
ایرانی دانسته و تحقق سیاست های دولت  هر فرد و خانواده 
در این زمینه و کمک به رفع بخشی از مشکل دسترسی به 

مسکن خانواده ها در استان ها و شهرستان ها می باشد.

رسیده است. همچنین امروز ۸1۰نفر درکتابخانه جلفا عضویت 
دارند که نسبت به سال گذشته ۴۰درصد رشد داشته است، در 

حالی که این عدد در سال 9۳ حدود ۵۰۰نفر بوده است.
گفت:  همچنین  ارس  آزاد  منطقه  سازمان  فرهنگی  مدیر 
و  روستایی  مناطق  که  ارس  آزاد  منطقه  سیار  کتابخانه های 
بیش  توانسته اند  می دهند،  پوشش  را  منطقه  این  شهری 
و  کرده  جذب  جلفا  تابعه  روستاهای  از  را  عضو  1۵۰۰نفر  از 
زمینه  روستاها،  این  در  کتاب  جلد  ۵هزار  از  بیش  امانت  با 

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در 
نشست با مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان شرقی ضمن 

مدیر فرهنگی سازمان منطقه آزاد ارس عنوان کرد:

اوسط هاشمی نامی آشنا در عرصه سیاسی و مدیریت کشور 
است و این مدیر باسابقه در مصاحبه با روزنامه طلوع زاهدان 
استان  در  استاندار  عنوان  به  خود  خدمت  سال  آخرین  در 
سیستان بلوچستان در دولت اول تدبیر و امید عنوان کرده 
است: همه جای ایران سرای من است و من هم فرزند ایرانم 
اگر  انقالب هستم.  و هر چه در توان دارم، بدهکار ملت و 
خداوند لطفی در حق ما کرده و توانایی محدودی داریم، باید 
بتوانیم این توان را به گونه ای جاری کنیم که زیبا و مثمرثمر 
بر نگاه ها بنشیند و جریانی ایجاد کند و در اصل این خدمت، 

از آن انقالب و ملّت است.
و  سبک  همین  با  کشور  حرفه ای  و  فنی  آموزش  رئیس 
سیاق و نگاه به مسئولیت؛ به منطقه آزاد ارس آمده بود تا با 
همکاری رفیق دیرین خودش در جایگاه رئیس هیات مدیره 
شالوده  بتواند  نریمان،  مهندس محسن  یعنی  مدیرعامل،  و 
یک سیستم آموزشی مهارت افزایی را در صنعتی ترین منطقه 
رشد  به  توجه  با  منطقه  این  چراکه  نماید؛  ایجاد  ایران  آزاد 
و  داخلی  استقبال سرمایه گذاران  و  روزافزون بخش صنعت 
خارجی از این بخش، به شدت نیازمند نیروی انسانی ماهر 
و توانمند در حوزه صنعت و بعد در سایر حوزه های اقتصاد 

است. 
از نگاه اوسط هاشمی، انسان ماهر، محور توسعه اقتصادی 
است و انسان توانمند، خالق و ماهر می تواند حتی به یک 
ویژه  مهارت  که  همان طور  ببخشد،  هویت  منطقه  و  شهر 
فرهنگی  و  گردشگری  مقصد  به  را  اصفهان  معمار،  یک 

داخلی و خارجی نموده است.
مهندس نریمان هم در جلسه مشترک سازمان منطقه آزاد 
با رئیس سازمان فنی و حرفه ای و هیات همراه وی  ارس 
ارس  آزاد  منطقه  در  هاشمی  آقای  حضور  که  کرد  عنوان 
در  خوبی  تحوالت  زمینه ساز  یقینا  و  بود  خواهد  پربرکت 
ارس  در  حرفه ای-مهارتی  آموزشی  سیستم  توسعه  راستای 
انسانی  نیروی  تربیت  و  فنی  توسعه مهارت های  و  می باشد 
ماهر برای افزایش بهره وری در ساختار صنعتی، کشاورزی و 

ایجاد مجتمع آموزشی مهارت افزایی در منطقه آزاد ارس

توجهی در بخش خدمات و تجارت های خرد روبه رو خواهیم 
آمایش  و  زمان  نیاز  با  متناسب  باید  به همین جهت  و  بود 
منطقه ای، آموزش های مهارتی را در کشور توسعه دهیم و 

این آموزش ها را نیز فقط در حوزه صنعت نبینیم. 
رئیس سازمان فنی و حرفه ای در پایان گفت: سیاست جدید 
سازمان فنی و حرفه ای، تمرکز در چند سطح مهم و مورد 
نیاز اقتصاد کالن کشور برای تربیت تکنیسین های ماهر و 
روسای  با  حال  به  تا  من  هم  همین  برای  و  است  توانمند 
اتاق های بازرگانی مختلف کشور جلسه های متعددی ترتیب 
داده ام تا در مورد نیازمندی های آنان در حوزه تربیت نیروی 

انسانی ماهر، خالق و توانمند اطالع یابم.

خدماتی ارس، یک نیاز راهبردی است.
رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور همچنین با نگاه وسیع 
این  در  ارس  ژئواستراتژیک  و  اقتصادی  ظرفیت های  بر 
توجه  با  می تواند  ارس  آزاد  منطقه  گفت:  مشترک  نشست 
در  همسایه  کشور  چند  با  فرهنگی  و  قومی  قرابت های  به 
رقابتی  و  آموزشی  همکاری  یک  پایلوت  ایران  شمالغرب، 

منطقه ای مهارت افزایی باشد. 
اوسط هاشمی اظهار داشت: امروز به علت سرعت تحوالت 
تکنولوژیک، توسعه تجارت الکترونیک، بحران کرونا و ورود 
با  نزدیک  آینده  در  خدمات،  عرصه  به  هوشمند  ربات های 
قابل  سطح  در  شغلی  فرصت های  رفتن  دست  از  و  ریزش 

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در منطقه آزاد ارس اظهار داشت:



اخبار منطقه آزاد قشم

سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
که  زمانی  تا  گفت:  قشم  آزاد  منطقه 
هدفمند  جامعه  آسیب پذیر  اقشار  به  کمک 
شدن  توانمند  باعث  و  نباشد  مستمر  و 
موردی  کمک های  هرگونه  نشود،  آنها 
باز  آنها  مشکالت  از  گره ای  پراکنده،  و 

نمی کند.
مدیرکل  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
استان  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته 
از  حاصل  نتایج  افزود:  هرمزگان 
از  برخی  در  شده  اعمال  سیاست های 
دهه های  طول  در  حمایتی  نهادهای 
خرد  کمک های  که  می دهد  نشان  گذشته 
حمایت های  و  مستمر  صورت  به  حتی 
اقشار  وضعیت  تغییر  در  موردی، 

است. نداشته  تاثیری  آسیب پذیر 
از  حمایت  هرگونه  شاه کلید  را  اشتغال  وی، 
کرد:  اظهار  و  خواند  جامعه  آسیب پذیر  اقشار 
خانواده  هر  در  نفر  یک  حداقل  که  زمانی  تا 
این  از  خانواده  برای  مستمر  درآمد  و  شاغل 
و  مالی  حمایت  نوع  هر  نشود،  ایجاد  طریق 
کاالیی مستقیم و غیرمستقیم از این اقشار راه 

به جایی نخواهد برد.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم 
با تاکید بر آمادگی سازمان منطقه آزاد قشم 
شهرستان  امداد  کمیته  با  همکاری  جهت 
آسیب پذیر  اقشار  توانمندسازی  در  قشم 
تصریح کرد: بخشی از این همکاری می تواند 
تولیدی  بزرگ  واحدهای  مشارکت  طریق  از 
مستقر در جزیره در تامین بخشی از نیازهای 
از  این اقشار ازجمله اشتغال حداقل یک نفر 

هر خانواده باشد.
پزشکان  اعزام  و  درمان  بخش  مومنی، 
برای  را  مناطق محروم جزیره  به  متخصص 
دندانپزشکی  و  پزشکی  رایگان  خدمات  ارائه 
عرصه های  دیگر  از  آسیب پذیر  اقشار  به 
کمیته  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری 
امداد قشم اعالم کرد و از رئیس این کمیته 
مورد  مکان  و  زمان  و  نیازها  لیست  خواست 
اعالم  سازمان  به  را  خدمات  ارائه  برای  نظر 

کند.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم در بخش دیگری از سخنان 
نهادهای  از مسئوالن و دست اندرکاران  خود 
حمایتی ازجمله کمیته امداد امام خمینی)ره( 
مالی  ارائه کمک های  در هنگام  خواست که 
شرایط  هر  در  حمایت ها،  سایر  و  کاالیی  و 
و  کنند  حفظ  را  انسان ها  احترام  و  کرامت 
نگذارند ذره ای آنها احساس کنند که از طریق 
این کمک ها به آبرو و حیثیت آنها خدشه ای 

وارد می شود.
الهیاری مدیرکل  این گزارش، علی  براساس 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان هرمزگان 
نیز در این دیدار با تقدیر از همکاری و حمایت 
سازمان منطقه آزاد قشم از کمیته امداد امام 
در  کمیته  این  آمادگی  بر  قشم  خمینی)ره( 
برای  مابین  فی  همکاری های  توسعه  جهت 
توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش تاکید 

کرد.
اجتماعی  فرهنگی،  معاون  شیخ زاده  مرتضی 
نیز  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  و 
راه های  کوتاهی،  سخنان  طی  دیدار  این  در 
امام  امداد  کمیته  با  سازمان  همکاری 
خمینی)ره( قشم را برشمرد و خواستار تعامل 
یافتن شیوه های نو  تنگاتنگ دو طرف برای 
برای توانمندسازی اقشار آسیب پذیر قشم شد.

گفتنی است، در این دیدار که حسین مرادی 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز حضور داشت، غالمرضا 
خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس  غالمی 
شهرستان قشم و عقیل رستمی رئیس کمیته 
توابع  از  امام خمینی)ره( بخش شهاب  امداد 
امداد  کمیته  مدیرکل  نیز  قشم  شهرستان 
امام خمینی)ره( استان هرمزگان را همراهی 

کردند.

اشتغال زایی، شاه کلید 
توانمندسازی اقشار 

آسیب پذیر جامعه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد:

افزایش ظرفیت تولید سیمان در قشم به یک میلیون تن در سال 
کارخانه  صادراتی  سیمان  محموله  دومین 
تناژ 22هزارتن به  با  سیمان قشم در سال 99 
اسکله  از  و سومالی  امارات  مقصد کشورهای 
هیات  رئیس  با حضور  قشم  آزاد  منطقه  کاوه 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
این  مدیران  و  سازمان  این  مقامات  از  جمعی 

کارخانه بارگیری شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در هنگام 
شدن  عملیاتی  از  بارگیری،  این  از  بازدید 
جهش  بر  مبنی  رهبری  معظم  مقام  فرمان 
تولید در سال 99 در مناطق آزاد کشور ازجمله 
سازمان  گفت:  و  داد  خبر  قشم  آزاد  منطقه 
توان  تمام  جاری  سال  در  قشم  آزاد  منطقه 
و ظرفیت خود را برای لبیک به فرمان مقام 
راستا  این  در  و  گرفته  کار  به  رهبری  معظم 
دومین محموله سیمان تولید شده در کارخانه 
سیمان قشم برای صادرات در حال بارگیری 

است.
طبق  اینکه  به  اشاره  با  مومنی  حمیدرضا 
برنامه ریزی انجام شده، ظرفیت تولید سیمان 
به یک  توسعه کارخانه سیمان قشم  در طرح 
میلیون تن در سال می رسد، افزود: همه تالش  

به  معطوف  قشم  سیمان  کارخانه  مجموعه 
رسیدن به این هدف است و بخش اعظم این 
و  شد  خواهد  محقق  سال99  در  نیز  ظرفیت 
نهایتا تا پایان سال 1400 ظرفیت این کارخانه 

به یک میلیون تن در سال خواهد رسید.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم بر عزم جزم سازمان منطقه 
آزاد قشم و کارخانه سیمان قشم برای جهش 
تولید در سال جاری تاکید کرد و اظهار داشت: 
برنامه ریزی  یک  با  که  است  این  بر  ما  بنای 

به  را  کارخانه  این  ظرفیت  منسجم،  و  منظم 
یک میلیون 300هزار تن در سال برسانیم که 
بازارهای هدف صادر  به  حداقل 80درصد آن 

خواهد شد.
همچنین، مدیرعامل کارخانه سیمان قشم در 
از حمایت های مدیرعامل  با تقدیر  بازدید  این 
و هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم از این 
کارخانه  توسعه  طرح  اجرای  آغاز  از  کارخانه، 
سیمان قشم برای رساندن ظرفیت تولید آن به 
یک میلیون تن در سال خبر داد و گفت: هدف 

رساندن  جاری،  سال  برای  هم  ما  صادراتی 
یا  مجموع صادرات سیمان و کلینکر )کلینکر 
تفاله کوره به دانه های خاکستری تیره رنگ با 
قطر 3 الی 2۵میلی متر گفته می شود که برای 
تولید سیمان استفاده می شود( منطقه آزاد قشم 
به  نسبت  که  است  سال  در  تن  2۵0هزار  به 

سال قبل 2۵درصد رشد خواهد داشت.
امیدواری  اظهار  با  مقدم  صدیقی  حمیدرضا 
سازمان  گذشته  حمایت های  تداوم  به  نسبت 
تاکید  آتی،  سال های  در  قشم  آزاد  منطقه 
را صادرات سیمان اعالم  این کارخانه  امسال 
کرد و افزود: در سال جاری تاکنون 4۵هزار تن 
سیمان از قشم صادرات داشتیم و امیدواریم تا 
پایان نیمه اول امسال در مجموع 180هزار تن 
سیمان و کلینکر از قشم به بازارهای هدف دنیا 

صادرات داشته باشیم.
با  قشم،  سیمان  کارخانه  مدیرعامل  گفته  به 
کارخانه  در  کلینکر  و  سیمان  تولید  روند  این 
گرفتن  قرار  آنها،  صادرات  و  قشم  سیمان 
نمونه  واحدهای  لیست  در  کارخانه  این  نام 
از  دور  جاری  سال  پایان  در  کشور  صادراتی 

دسترس نیست.

دیدار  در  قشم  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  با 
منطقه آزاد قشم با تقدیر از همکاری بی دریغ 
در  مومنی  حمیدرضا  همه جانبه  مشارکت  و 
خصوصا  قشم  جزیره  امنیت  و  نظم  تامین 
از  تقدیری  لوح  انتشار ویروس کرونا،  ایام  در 
انتظامی استان هرمزگان را به  طرف فرمانده 

مدیرعامل سازمان اهداء کرد.
سرهنگ حسین الهی فرماندهی نیروی انتظامی 
شهرستان قشم در این دیدار، از طرف فرمانده 
تقدیری  لوح  هرمزگان  استان  انتظامی  نیروی 
به پاس همکاری سازمان منطقه آزاد قشم در 
شیوع  ایام  در  مخصوصا  جزیره  امنیت  تامین 
کرونا را به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
اهدا نمود که در این لوح توفیق خدمتگذاری به 
ارزش های انقالب اسالمی و دفاع از آرمان های 
رفیع شهداء گرانقدر و تالش در برقراری عدالت 
را به عنوان رکن رکین پاسداری از نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران افتخاری برای مدیران 

کشور دانسته است.

و  ملی  اراضی  از  ۵67متر  و  4هزار  بر  افزون 
از محدوده طرح هادی  خارج  در  واقع  دولتی 
روستای بندر الفت جزیره قشم که به صورت 
رای  براساس  بود  شده  تصرف  غیرقانونی 
توسط  قضایی  مراجع  از  شده  صادر  قطعی 
و  ملی  اراضی  از  حفاظت  یگان  نیروهای 
دولتی و اجرائیات سازمان منطقه آزاد قشم در 
حضور نریمان توکلی جویباری مشاور و مدیر 
حوزه مدیرعامل ، محرم بهاروند معاون فنی و 
زیربنایی و حسین مرادی مدیر روابط عمومی 
و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  بین الملل  امور  و 
و  عمومی  دادستان  نماینده  مرادی  همچنین 
نماینده  طاهرزاده  قشم،  شهرستان  انقالب 
پرسنل  و  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  حقوقی 
تصرف  رفع  شهرستان  این  انتظامی  نیروی 
زیربنا  با  آن  در  و سازه غیرمجاز ساخته شده 

1۵0متر تخریب شد.
مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی 
و اجرائیات سازمان منطقه آزاد قشم در حاشیه 
انجام عملیات تخریب این سازه و رفع تصرف 
اراضی مذکور، این اقدام را در راستای تاکیدات 
ویژه رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم مبنی بر احقاق حقوق مردم 
جزیره قشم دانست و گفت: این یگان براساس 
و  جزیره  در  گشت  بر  مبنی  محوله  ماموریت 
و  ملی  اراضی  عدوانی  تصرف  موارد  رصد 
دولتی در سال 1396 متوجه ساخت و ساز غیر 

مجاز در این محدوده شده بود.
مصطفی مازندرانی افزود: اولین اخطاریه کتبی 
اراضی ملی  از  از سوی یگان حفاظت  صادره 
توقف عملیات ساخت و  دولتی درخصوص  و 
ساز و ارائه مدارک و مستندات ابرازی مبنی بر 
مالکیت قانونی زمین برای متصرف در تاریخ 

تقدیر فرمانده انتظامی استان هرمزگان از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم

رفع تصرف 4567 متر از اراضی ملی و دولتی قشم و تخریب سازه غیرمجاز

صادق و فداکار است که در سایه عنایت حق 
آنها  خالصانه  خدمات  و  زحمات  برکت  به  و 

حاصل می شود.   
به مصداق آیه شریفه: َمْن لَْم َیْشُکِر الُْمْنِعَم ِمَن 
الَْمْخُلوِقیَن لَْم َیْشُکِر الَلّ َعَزّ َو َجَلّ که به معنی 
تشکر از مخلوق تشکر از خالق است، فرماندهی 

دادسرای  کیفری  احکام  اجرای  واحد  به  اجرا 
با توجه  و  ارسال شد  انقالب قشم  عمومی و 
اراضی  تصرف  بحث  و  موضوع  حساسیت  به 
ملی که از اموال بیت المال بشمار می رود، در 
اجرای دستور قاطع دادستان عمومی و انقالب 
شهرستان قشم و قاضی اجرای احکام کیفری 
انتظامی  ماموران  همکاری  با  شهرستان  این 
محل وقوع جرم، نسبت به رفع تصرف و اعاده 

وضع به حال سابق اقدام شد.
این  به  مربوط  عملیات  مازندرانی  گفته  به 
این  گشت  زحمتکش  پرسنل  توسط  اقدام 
یگان با موفقیت انجام شد و افزون بر 4هزار 
و ۵67متر از اراضی ملی و دولتی واقع در خارج 
الفت  بندر  روستای  هادی  طرح  محدوده  از 

انتظامی استان هرمزگان برخود الزم می داند که 
از مشارکت در تامین نظم و امنیت و همکاری 
مدیره  هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  بی دریغ 
این  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 

فرماندهی تقدیر و تشکر نماید.
در این متن یادآور شده است: امیدوارم در سایه 
توجهات امام عصر)عج( و ولی امر مسلمین و 
مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت آیت الل 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  ای،  خامنه 
سازمان منطقه آزاد قشم در راه خدمت به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ایران موفق باشد.
مومنی  حمیدرضا  گزارش،  این  براساس 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم نیز در این دیدار با تشکر از 
فرمانده انتظامی شهرستان قشم از تالش های 
شبانه روزی فرماندهان و نیروهای جان برکف 
برای  قشم  جزیره  به ویژه  استان  انتظامی 
جزیره  و  استان  مردم  آسایش  و  امنیت  حفظ 
بر آمادگی همکاری این سازمان با فرماندهی 

انتظامی استان هرمزگان تاکید کرد.

به صورت غیرقانونی تصرف  جزیره قشم که 
شده بود، رفع تصرف و سازه غیرمجاز ساخته 

شده در آن با زیربنا 1۵0متر تخریب شد.
سازه  و  اراضی  این  ریالی  ارزش  مجموع  وی 
ساخته شده در آن را افزون بر سه میلیارد ریال 
دستورات  اجرای  در  شد:  یادآور  و  کرد  اعالم 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم درخصوص احقاق حقوق مردم جزیره 
از اراضی ملی و  قشم، در حدود دو ماه اخیر  
و  19هزار  مساحت  به  جزیره  این  در  دولتی 
921مترمربع به ارزش ریالی حدودا 16میلیارد و 
881میلیون ریال توسط یگان حفاظت از اراضی 
آزاد  منطقه  سازمان  اجرائیات  و  دولتی  و  ملی 

قشم رفع تصرف شده است.

در بخشی از تقدیرنامه، سرتیپ دوم غالمرضا 
استان  انتظامی  نیروی  فرمانده  جعفری 
بروز  از  پیشگیری  است:  آمده  هرمزگان 
پلیدی ها و ناپاکی ها در جامعه اسالمی را نیز 
به عنوان بخشی از این تالش ها خواند و همه 
انسان هایی  جان  و  نام  زیبنده  افتخارات  این 

به  اما وی  11فروردین ماه سال 96 صادر شد، 
جای ارائه اسناد مالکیت، تنها به ارائه اسناد و 
مدارک عادی اکتفا کرد و مدعی مالکیت این 

اراضی شد.
به گفته مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی 
و دولتی و اجرائیات سازمان منطقه آزاد قشم 
این موضوع جهت پیگیری قضایی به مدیریت 
حقوقی سازمان منطقه آزاد قشم همراه با کلیه 
مستندات احاله شد و اداره مذکور نیز نسبت به 
طرح شکایت کیفری علیه متصرف اقدام کرد.

به  منجر  که  پرونده  این  سیر  تشریح  با  وی 
و  تصرف  رفع  بر  مبنی  قطعی  رای  صدور 
کرد:  تصریح  شد،  سابق  حال  به  وضع  اعاده 
با توجه به قطعیت رای صادره، پرونده جهت 

به دلیل همکاری و مشارکت در تامین امنیت جزیره قشم صورت گرفت:

براساس رای قطعی صادر شده از سوی مراجع قضایی صورت گرفت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
تاکید کرد:

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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