
سرمقاله

 مجید صیادنورد
 کارشناس مناطق آزاد

 گردشگری و اشتغال!
 فرصتی برای جذب سرمایه گذار

آن  براساس  و کارهای جهانی که  آماری موجود درخصوص کسب  از مستندات  فارغ 
صنعت گردشگری، سومین صنعت درآمدزای بین المللی در اقتصاد جهانی را از آن خود 
ساخته و این واقعیت که ایران از نظر جاذبه های طبیعی و تاریخی به ترتیب در رتبه های 
پنجم و دهم جهانی قرار دارد، باید پذیرفت که در خاورمیانه آشوب زده قرن بیست و 
یکم، امن ترین کشوری که با تنوع آب و هوایی، جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی-تمدنی 
خود باید شاهد حضور چند ده میلیونی گردشگر باشد، اما تا قبل از کرونا براساس آمار 

رسمی موفق به جذب بالغ بر 8.5میلیون نفر گردشگر گردید.
هر  در  -که  آزاد  مناطق  گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  عنوان  تحت  معاونتی  ایجاد 
احمدی نژاد  اول  دولت  به  می کند-  عمل  جداگانه ای  اداری  ساختار  قالب  در  منطقه 
بازمی گردد و تبلور آن نیز در دولت دوم وی با حضور مقتدرانه حمید بقایی بر مسند 
دبیری شورایعالی مناطق آزاد همراه بود؛ همویی که همزمان عهده دار ریاست سازمان 

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور بود.
در واقع همچون باورهای غلط درخصوص نقش و کارویژه های مختلف صنعت گردشگری 
در اقتصاد ملی، پیش از آن ساختار ذهنی و برونداد نهادی در قامت یک مدیریت یا معاونت 
مرتبط با فرهنگ، گردشگری و امور اجتماعی ساکنین مناطق آزاد، به ناسیه متولیان متبادر 
نشده بود!؟ از باب مثال می توان به باور غلط نسبت به مفهوم توسعه پرداخت که: توسعه را بر 
باب صفت تفصیلی که صفتی مشبهه بالفعل در ادبیات عرب بوده و در معنا از وسعت مکان 
و اشغال فضای بیشتر می گوید؛ اما در تصویر ذهنی شده مدیران دولتی و نمایندگان مجلس؛ 

توسعه صرفا در شاخص های اقتصادی و صنعتی تمیز داده می شود.
در نتیجه در فهم مبانی با الگوهای بین المللی که هیچ، با نمونه های داخلی نیز مناطق آزاد در 

عرصه ایجابی، ایجاد حوزه های مرتبط با فرهنگ، گردشگری و امور اجتماعی تفاوت داشته و دارند.
اما جدای از ضعف در انگاره ها و فهم درست از موضوع در مراحل اولیه و ایجاد؛ تجربه 
عملکرد مناطق آزاد در حوزه های مرتبط با صنعت گردشگری به صورت تخصصی ظرف 
سال های اخیر عملکرد قابل دفاعی در مقابل سرزمین اصلی را نشان می دهد. البته در 
این میان با کمال احترام به عملکرد و مساعی ارزشمند سایر مناطق آزاد، منطقه آزاد 
کیش با هیچ یک از نمونه های مشابه ملی قابل قیاس نبوده و در کفه جداگانه ای قابل 
ارزیابی است )درخصوص اینکه چگونه کیش به برند گردشگری ایرانی در خلیج فارس 
تبدیل شد، باید در رفتارهای مدیریتی سازمان عامل آن از دهه هفتاد تاکنون مداقه کرد، 

مسیری که تداعی کننده ضرب المثل خشت اول است(.
سئوال اصلی یادداشت پیش روی، بر این محور بنا نهاده شده که مناطق آزاد را چه به 

معاونت و یا فعالیت در مسیر جذب گردشگر؟
1( خانواده آل نهیان از سال های اولیه آخرین دهه قرن گذشته با برگزاری جشنواره ای تحت 
عنوان مهرجان دبی، مساعی خود را بر جذب سرمایه های سرگردان ایرانی و کسب جایگاه 
محوری برای خود در عرصه اقتصاد، ترانزیت و گردشگری خاورمیانه و خلیج فارس در قبال 
ایران و عراق برآمده از جنگی هشت ساله بنا نهاده بودند )عراقی که با حکومت صدام، غرب 
خلیج فارس را درگیر جنگ دیگری نیز کرده بود(. در این جشنواره که از نیمه دوم اسفند ماه 
هر سال آغاز شده و تا بعد از سیزده بدر ایرانی تداوم می یافت، برنامه های متنوعی از کنسرت 
خوانندگان خارج نشین ایرانی، کاهش قیمت هتل ها و پروازها به دبی، مراکز خرید، قرعه کشی 
و اهدای جوایز به شرکت کنندگان را در دستورکار قرار دادند. چنین شد که دبی با جذب 
سرمایه گذاران ایرانی که برای تفریح و خوش گذارانی که در عرصه اجتماعی و رسمی آن زمان 

ایران غیرمجاز بود، سنگ بنای شهر رویایی کنونی خود را برسازی کرد.
2( براساس آیین نامه های موجود، ورود و خروج گردشگر در مناطق آزاد بدون ویزا مجاز 
بوده که مهم ترین تجربه این فرصت قانونی معطوف به همکاری مناطق آزاد اروند و 
کیش در سال 96 است که با همکاری پلیس مهاجرت و گذرنامه کشور محقق شد. آیا 
نمی توان از چنین ظرفیتی به عنوان فرصتی جهت راه اندازی تورهای طبیعت گردی و 
تورهای فرهنگی میان مناطق آزاد ایران بهره برد؟ مناطقی که از مزیت ثبت در لیست 
میراث جهانی یونسکو قرار داشته یا از این قابلیت برخوردارند؛ مانند: جنگل حرا، جنگل 
هیرکانی، کلیسای سنت استپانوس مقدس تا کوه های مریخی را در کنار تنوع قومی و 

فرهنگی به صورت همزمان دارا می باشند. 
این تمرکز زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که توجه داشته باشیم اوال بعد جغرافیایی میان 
مناطق آزاد امکان اینکه یک گردشگر صبح در خلیج فارس شنا کرده و عصر در ماکو برف 
بازی نماید را فراهم می کند و ثانیا قرابت های قومیتی ساکنین مناطق آزاد، زمینه تقویت 

مولفه های هویتی مشترک ایرانی با اقوام کشورهای همجوار را تداعی و تقویت می کند.
3( در نمایشگاه و جشنواره های فرهنگی، هنری و گردشگری می توان گریزی به نظرات 
در  و منطق گفت وگو  کارناوال  برگزاری  ازاء های  مابه  باختین« درخصوص  »میخائیل 
جشنواره های  و  نمایشگاه  برپایی  کرد،  تصریح  آن  براساس  و  زده  اینچنین،  فضاهای 
فرهنگی، فرصتی جهت بازشناسی، تبادل نظر، بازاریابی، ارائه تصویری واقعی و دسته 

اول از ایران و ایرانی به منظور زدودن غبارهای پروژه ایران هراسی است.
همه  در  آن  گزاره های  که  است  همه فهمی  بین المللی  زبان  دارای  گردشگری   )4
نقاط جهان با زبان مشترکی قابل درک می باشد. پس در دوره جهانی شدن می توان 
مزیت  گردشگری،  زبان  بر  تکیه  با  را  امریکا  شده  بین المللی  تحریم های  راهبردهای 
همسایگی با پانزده کشور و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی، از کار انداخت.
5( گردشگری، بستری برای درآمدزایی نیز محسوب می شود؛ تجربه های موفقی در ترکیه، 
فرانسه، اسپانیا و حتی لبنان قابل مشاهده بوده و درآمدزایی از جشنواره و نمایشگاه را نیز 

می توان در برگزاری رویدادهای ورزشی به عنوان مصداق مورد توجه قرار داد.
مراکز  و  هتل  ساخت  حوزه های  جز  )به  گردشگری  صنعت  در  شغل  ایجاد  هزینه   )6
ارزیابی  نیز  یک سوم  از  کمتر  نقل  و  حمل  و  صنعتی  حوزه های  به  نسبت  تفریحی( 
براساس  اشتغال زایی  از  موفقی  الگوهای  هزینه  کمترین  با  نیست  بایسته  است؛  شده 

توانمندی های فرهنگی و گردشگری محلی و بومی هر منطقه آزاد را عملیاتی کرد؟
برای رسیدن به اهدافی چون اقتصاد مقاومتی، استراتژی اقتصاد بدون نفت و عبور از دولت 
رانتیر، ایران1404، تحقق راهبردهای تداوم و صدور انقالب اسالمی؛ گردشگری و مناطق آزاد 
امتزاج خوبی است که می توان در الگوهای جغرافیایی محدود و قابل نظارت از سوی نهادهای 
امنیتی-نظارتی از ظرفیت های مختلف صنعت گردشگری یعنی مولفه هایی چون هتلداری، 
نمایشگاه، جشنواره، برگزاری تورهای تخصصی، خواهرخواندگی، هفته و شب فرهنگی، 
تجلیل از شخصیت های بین المللی با حضور سفرا و مسئولین کشورهای مختلف و...  بهره برد. 

اما بدیهی است همه موارد صدراالشاره با خواستن به توانستن منتهی می شود.
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صفحه 4 و 5 را بخوانید

لزوم مداقه علمی بر کارکرد 
گردشگری در مناطق آزاد

2

کنترل کرونا؛ با اقدامات 
پیشگیرانه و مقابله ای 

سازمان منطقه آزاد کیش

 مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

واکاوی ضرورت توسعه گردشگری مناطق آزاد در گفت وگو با معاونین و کارشناسان:

3

تبدیل منطقه آزاد 
انزلی به مرکز ثقل 
مراودات بین المللی 
 کشورهای منطقه ای

و فرامنطقه ای

دکتر روزبهان در دیدار با سرکنسول ایران 
در آستراخان روسیه اظهار داشت:

توسعه فرودگاه بین المللی آبادان
از اولویت های سازمان منطقه آزاد اروند

 معاون فنی و زیربنایی
سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

صفحه 7 را بخوانید



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در مراسم بهره برداری از طرح آبرسانی 
به روستای باغو، از طراحی طرح بزرگ بوم گردی 

روستایی کیش با محوریت این روستا خبر داد.
غالمحسین مظفری با اشاره به اینکه پیش از این 
تامین آب روستای باغو به وسیله تانکر انجام می شد، 
گفت: در ادامه ارائه خدمات به مردم عزیز جزیره کیش، 
پروژه آبرسانی روستای باغو نیز افتتاح شد که اجرای 
این طرح یکی از ضرورت ها برای تنها روستای جزیره 
کیش بود و با اجرای ۱۳۰۰متر خط لوله، سکنه روستا 

از این نعمت برخوردار شدند.
یک  به  باغو  روستای  تبدیل  بحث  افزود:  وی 
در  دارد.  قرار  دستورکار  در  گردشگری  روستای 
این رابطه، طرح جامع گردشگری روستا در دست 
تدوین است و بیش از ۵۰درصد آن توسط مشاور 

انجام و مقدمات آن مهیا شده است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به اینکه خوشبختانه مجموعه آماده دیگری 
در زمینه بوم گردی تحت عنوان خانه بومیان در 

منطقه قدیم کیش وجود دارد، اظهار داشت: محور 
اصلی و اساس و پایه بوم گردی همین فعالیت هایی 
است که در روستای باغو شکل گرفته و یک طرح 
پیشنهادی دیگر نیز پروژه ای در نزدیکی روستای 
باغو است که با سرمایه گذاری بزرگ و محوریت 
بوم گردی توسط مجموعه ای توانمند طراحی شده 

و در دستورکار قرار گرفته است.
مظفری عنوان کرد: طبق بررسی ها دریافتیم که 
کشش و گرایش خوبی از سوی مردم نسبت به 
اینگونه طرح ها وجود دارد و محوریت روستای باغو 
برای طرح های بوم گردی روستایی و مناطق قدیمی 
کیش با هدف پاسخگویی به نیاز عالقه مندان این 

حوزه ظرفیت خوبی محسوب می شود.
زیرساختی  طرح های  درخصوص  همچنین  وی 
جزیره اظهار داشت: در کیش خوشبختانه بیش از 
۱۰۰طرح در دست اجرا در حوزه های زیرساختی و 
بخش خصوصی داریم که با سرعت مناسب در 
حال انجام است و بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان 

در این حوزه سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان داشت: 
در ماه های آینده شاهد بهره برداری از تعداد زیادی 
پروژه های  مکرر  و  مرتب  و  بود  خواهیم  طرح 
بخشی  که  می دهیم  قرار  دستورکار  در  جدیدی 
از آنها، طرح هایی به معنای واقعی در سطح ملی 
از  فراتر  می توانند  ما  هموطنان  حتی  و  هستند 

طرح های ملی از آنها خدمات دریافت کنند.
مظفری گفت: امیدوارم طرح های زیرساختی را تا 
پایان سال و به تعبیری تا پایان دولت دوازدهم 
بهره برداری کنیم و تمامی کارهایی که در دست 
و  انجام  و شفاف  با شکلی مشخص  است  اجرا 
تحویل داده شود و به دنبال آن از طرح های جدید 

و متناسب با نیاز کیش و کشور غفلت نکنیم.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان، جزیره هندورابی را ظرفیتی 
بسیار مطلوب برای توسعه سواحل جنوب کشور 
عنوان کرد و اظهار نمود: پروژه جزیره هندورابی در 
غالب طرحی خوب در دستورکار است و به زودی 
آن عملیاتی می کنیم تا ظرف مدت ۵سال آینده، 

هندورابی متناسب و معادل کیش نقش ایفا کند.
گفتنی است، با توجه به اینکه آب شرب ساکنان 
روستای باغو تاکنون با تانکر حمل، ذخیره سازی 
و  دائمی  تامین  مکانی،  فاصله  و  تامین می شده 
مستمر آب بهداشتی را با مشکالت متعدد روبه رو 
کرده بود. اجرای پروژه ۱۳۰۰متر خط لوله ۴اینچ با 
مبلغی بالغ بر ۱۰میلیارد ریال در دستورکار شرکت 
عمران و آب و خدمات شهری قرار گرفت و توسط 

شرکت آب و نیروی ماهتاب اجرا شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش گفت: راه اندازی حمل و نقل ترکیبی 
بر  موثری  نقش  می تواند  دریایی«  و  »هوایی 
توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی جزیره 

هندورابی داشته باشد.
امیرافشین  همراه  به  مظفری  غالمحسین 
خواجه فرد مدیرعامل سازمان صنایع هوایی کشور، 
در بازدید از امکانات و زیرساخت های باند فرودگاه 
این جزیره؛ هندورابی و کیش را بستر اصلی توسعه 
گردشگری برای سواحل جنوبی ایران برشمرد و 
عنوان  به  این که گردشگری  به  توجه  با  افزود: 
یک صنعت پر درآمد، رونق اقتصادی تمام دنیا را 
تحت تاثیر قرار داده است، می تواند مکمل خوبی 
در توسعه گردشگری جزیره کیش و کشور باشد و 
این مهم به دیگر مناطق جنوبی ایران تسری یابد.
سرمایه  یک  عنوان  به  هندورابی  جزیره  از  وی، 
یاد کرد و اظهار داشت:  ارزشمند در سطح کشور 
یکی از ویژگی های این جزیره، برخورداری از سواحل 
زیبا و آب و هوای متنوع و فراهم شدن امکانات و 

زیر ساخت های ابتدایی در این منطقه است.
و  جامع  طرح  بر اساس  کرد:  تصریح  مظفری 
برنامه ریزی های صورت گرفته، به منظور تحقق 
یافتن بهترین اقدامات زیرساختی و گردشگری، 
حوزه  در  خوبی  اتفاقات  شاهد  نزدیک  آینده  در 

گردشگری هندورابی خواهیم بود.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان این که سواحل جنوبی کشور از ظرفیت های 
باالیی برخوردار است، افزود: با اهتمام به کارگیری 
پتانسیل ها و ظرفیت های موجود می توانیم گام های 
موثری در حوزه گردشگری برداریم و اقتصاد کشور 

را متحول کنیم.
گذشته  سال  یک  که طی  این  به  اشاره  با  وی 
امکانات  و  زیرساختی  حوزه  در  خوبی  اقدامات 
است، گفت: طرح جامع  انجام شده  منطقه  این 
اجرایی  و  آینده عملیاتی  هندورابی ظرف ۵سال 
خواهد شد و این منطقه می تواند نقش مهمی در 

اقتصاد کشور ایفا کند.

کاراته  فدراسیون  رئیس  که  این  بیان  با  مظفری 
جهانی در سفر چند روزه خود به ایران، فضای جزیره 
گردشگری،  خدمات  و  هتلینگ  نظر  از  را  کیش 
ترمینال مسافری، حمل و نقل و… مثبت ارزیابی 
کرد، اظهار کرد: جزیره کیش از نظر پتانسیل ها و 
ظرفیت های موجود، یکی از نادر مناطق موجود در 
دنیا است که ورزشکاران می توانند در محیطی سالم 
و امن به فعالیت ها و مسابقات ورزشی بپردازند و 
همچنین منطقه ای مناسب برای برگزاری برنامه ها و 

همایش های بین المللی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، بستر اصلی 
تحقق یافتن اقدامات مهم در حوزه گردشگری را حمل 
و نقل مناسب عنوان کرد و اذعان نمود: با فراهم شدن 
تمام امکانات و زیرساخت های مورد نیاز می توانیم یک 
کنسرسیوم برای حمل و نقل با محوریت سه مجموعه 
تفریحی و گردشگری جزایر کیش، هندورابی و بندر 

آفتاب در استان هرمزگان تعریف کنیم.
۲میلیون  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
مسافر در سال به جزیره کیش سفر می کنند که 
با اتمام پروژه ترمینال فرودگاه بین المللی کیش، 
این ظرفیت به شش میلیون نفر در سال افزایش 

خواهد یافت.
مظفری افزود: ظرفیت هتلینگ جزیره کیش نیز با 
هتل های جدید به دو نیم برابر و بالغ بر ۴میلیون 

نفر خواهد رسید.
این  وی درخصوص موضوعات کالن کشور در 
منطقه گفت: با فراهم شدن مقدماتی در این منطقه 
مجموعه های اقتصادی کشور ازجمله مالی، پولی و 
زیرساخت ها، همه با هم در قالب یک کنسرسیوم 
با محوریت شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش و 
با پیش بینی سرمایه اولیه ۱۰هزار میلیارد تومان، در 
قالب یک شرکت، فعالیت خود را آغاز خواهند کرد 
و کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند، می توانند 

نسبت به خرید سهام از این شرکت اقدام کنند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش در پایان اظهار داشت: درخصوص زیرساخت ها، 
انجام شده است و شرکت هایی  اولیه  کار  تقسیم 

انرژی »آب و برق« این منطقه را  همچون مپنا، 
برعهده خواهند گرفت و طی مذاکراتی با یک شرکت 
داخلی در خصوص تمام زیرساخت های فیبر اصلی 
پشتیبان به جزیره کیش و داخل جزیره، طرح فیبر 
نوری نهایی شده و این موضوع در دستورکار سازمان 

منطقه آزاد کیش قرار گرفته است.
همچنین، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی کشور 
هواپیما سازی  زمینه های  در  که  این  به  اشاره  با 
مدل های: ایرباس، ام دی، ۳۳۷ و حتی صنعت بدون 
برنامه های  از  ویتورها  و  هلی کوپترها  سرنشین، 
آینده این شرکت است، اظهار داشت: در حال تولید 
۸مدل از هواپیماها هستیم و تالش می کنیم در این 

صنعت به ارائه خدمات پایدار برسیم.
امیرافشین خواجه فرد گفت: این اقدام مهم نیاز به 
یک پشتیبانی پایدار دارد که پیش بینی ها الزم در 

این خصوص اندیشیده شده است.
و  نظر حمل  از  منطقه  این  این که  بیان  با  وی 
دیگر  جزایر  با  سریع  ارتباطات  و  ترکیبی  نقل 
زیرساخت هایی دارد که برای تردد مسافران توسط 
شاتل دو ساعته در نظر گرفته شده است، افزود: با 
توجه به این که در دهه فجر از ترابری سبک قصد 
رونمایی داریم، این مهم می تواند برای حمل و نقل 

ترکیبی سبک در این منطقه کاربردی باشد.
مدیرعامل سازمان صنایع هوایی کشور با اشاره به 
این که نوع و ماهیت صنعت هوایی به گونه ای 
است که توسعه پایدار ایجاد می کند، تصریح کرد: 
تالش بر این است تا عید امسال بتوانیم مسیر 
ترکیبی را ایجاد کنیم و آموزش های الزم در این 

خصوص برای پرسنل برگزار شود.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد کیش 
با بیان این که این جزیره با محوریت گردشگری 
براساس طرح جامع درنظر گرفته شده است،  و 
افزود: جزیره هندورابی به عنوان منطقه ای که از 
نظر جذابیت های گردشگری منطقه ای با طبیعت 
بکر است، با راهبری مدیریت غالمحسین مظفری 
اقدامات  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توسط  سرمایه گذاری  بسته های  و  زیرساختی 
مشاورین مجرب و توانمند تهیه و مورد استقبال 
بسیار خوب فعالین اقتصادی جهت سرمایه گذاری 

قرار گرفته است.
این  مساحت  که  این  بیان  با  خانزادی  مصطفی 
منطقه محدود است و ترددهای هوایی با محوریت 
فرصت های  شد؛  خواهد  عملیاتی  گردشگری 
سرمایه گذاری در این منطقه را استثنایی عنوان 
کرد و اذعان داشت: خارج از نگاه های اقتصادی، 
از  می تواند  دارد،  سرمایه گذاری  قصد  که  کسی 
از  بیشتر  که  هلی کوپتری  سایت  ساخت  مجوز 
۷آشیانه طبق طرح جامع دیده نشده است، بهره مند 
شوند که تاکنون سه شرکت آمادگی خود را جهت 

سرمایه گذاری اعالم کرده است.
در این نشست، مدیر جزایر اقماری کیش، با بیان این 
که این منطقه در طرح جامع به عنوان یک جزیره 
طبیعت محور تعریف شده است، اظهار داشت: ۱۳بسته 
سرمایه گذاری در قالب تفریحات دریایی هتلینگ و 
خدمات گردشکری درنظر گرفته شده است که ساالنه 
به طور متوسط ۲۰۰۰نفر به صورت خودجوش در ایام 

نوروز و اواخر سال به این جزیره سفر می کنند.
شده  انجام  اقدامات  درخصوص  ترکاشوند  امیر 
جهت ارائه خدمات تلفن همراه در جزیره هندورابی 
افزود: اقداماتی در زمینه فیبر نوری صورت گرفته 
و طی مذاکراتی با مخابرات؛ در آینده نزدیک دکل 
تلفن همراه در این جزیره نصب و راه اندازی خواهد 
شد و همچنین آب مورد نیاز این منطقه به میزان 
۳۰۰مترمکعب و بیش از نیاز این منطقه تولید و 
آبیاری فضای سبز نیز از آب شیرین تامین می شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

کنترل کرونا؛ با اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای 
سازمان منطقه آزاد کیش
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اخبار منطقه آزاد کیش

امام جمعه کیش از کادر درمانی و پزشکی بیمارستان و مرکز توسعه سالمت کیش 
با عنوان مدافعان سالمت یاد کرد و زحمات ارزشمند آنها را قابل تقدیر دانست.

حجت االسالم و المسلمین حسن زاده در دیدار با هیات امنای بیمارستان و 
مرکز توسعه سالمت کیش گفت: سازمان منطقه آزاد کیش با ارائه خدمات 
و  شده  متقبل  را  زیادی  زحمات  کیش،  جزیره  در  بیمارستانی  و  درمانی 

قدردانی از تالشگران بی منت این عرصه را یک وظیفه شرعی می دانم.
نظر،  دقت  با  اطالع رسانی  در  خواست  خبرنگاران  برخی  از  ادامه  در  وی 

رعایت امانت کنند. 
قانونی و شرعی  امام جمعه کیش گفت: درستی قلم خبرنگار یک وظیفه 
عمومی  افکار  نکردن  مشوش  برای  صحیح  اطالع رسانی  بنابراین  است. 

بسیار مهم و کلیدی است.
حجت االسالم حسن زاده افزود: پس از شیوع ویروس کرونا نیز ما شاهد 
تالش های ارزنده ای در سطح جزیره برای کنترل بیماری و درمان بیماران 

بودیم که الزم به اشاره و قدردانی است.
امام جمعه کیش در این نشست که با محوریت ارائه گزارش های عملکرد بیمارستان 
و مرکز توسعه سالمت کیش برگزار شد، حوزه درمان، آموزش و پرورش و مسکن 
را سه موضوع مهم و از نیاز های اصلی ساکنین جزیره کیش عنوان کرد و گفت: در 

دوره های قبل نیز بر لزوم اهمیت این سه موضوع در این منطقه تاکید شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: بحث اصلی در خبری که پیشتر توسط یک رسانه منعکس 
شد، معطوف به گالیه از تامین اجتماعی برای ایجاد مرکز یا مراکز درمانی جدید 

در کیش است و به اعتقاد من، تامین اجتماعی باید به این موضوع ورود پیدا کند.
حجت االسالم حسن زاده با بیان این که نقش مهم تامین اجتماعی در ارتقا و 
توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان جزیره کیش بسیار حائز اهمیت است، 
اظهار داشت: تامین اجتماعی به جای انتقال میلیاردها پول و سرمایه مردم جزیره 
کیش به استان هرمزگان و تهران، باید نسبت به ایجاد یک درمانگاه در این 
منطقه که شایسته کیشوندان است، اقدام کند و گالیه قبلی معطوف به آن 

مجموعه بود که با عدم رعایت دقت الزم رسانه ای شده بود.
وی ارائه خدمات درمانی ارزان قیمت به کیشوندان را از وظایف اصلی دولت دانست و افزود: 
بیمارستان کیش موظف نیست بار همه خدمات به کیشوندان را تنهایی به دوش بکشد. این 
موضوعات در خطبه های نماز جمعه اخیر نیز مطرح شده بود و خبرنگاری که از سواد رسانه ای 
و درستی قلم برخوردار نبوده، هدف اصلی را به انحراف کشید. بحث و موضوع مطرح شده 

هیچ ارتباطی به بیمارستان و کادر درمان سازمان منطقه آزاد کیش نداشته است.
طرح هایی  مسکن،  حوزه  در  است  الزم  گفت:  ادامه  در  کیش  جمعه  امام 
اجرایی و عملیاتی شود تا مردم این منطقه ازجمله خبرنگارانی که سال ها در 

این جزیره ساکن هستند، از این تسهیالت بهره مند شوند.
حجت االسالم والمسلمین حسن زاده در رابطه با بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری 
در دیدار اخیر به مناسبت هفته دولت با دولتمردان، در خصوص یک سال باقی مانده 
از دولت تدبیر و امید اشاره داشت و گفت: یک سال باقی مانده از دولت تدبیر و امید 
فرصت خوبی برای انجام کارهای باقی مانده است. در برخی از کشورها بعد از انتخاب 
رئیس جمهور یک برنامه صد روزه ارائه می شود و بعد از صد روز خبرنگاران و اصحاب 

رسانه ها و مردم عملکرد این دولت را مورد ارزیابی قرار می دهند.
وی درخصوص یک سال باقی مانده از دوره این دولت که برابر با ۳تا صد روز 
و یک 6۵روز است، افزود: یک چهارم دوره ریاست جمهوری عدد قابل توجهی 
است و بخش مهمی از وقت و فرصت خوبی برای انجام کار و تالش هست. 
این یک سال، تجربه ۷سال ریاست جمهوری است. بنابراین این یک سال، سال 

ویژه است و کارهایی که آغاز شده باید به سر انجام برسد.
وی با استناد بر دیدگاه مقام معظم رهبری عنوان کرد: مسئولین دولتی که 
سکاندار کارهای اجرایی در جزیره کیش هستند، باید کارهایی از خود به جا 

بگذارند تا از برکت دعای آینده بهره مند شوند.
در ادامه این نشست، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با 
بیان اینکه به حوزه بهداشت و درمان در هفت ماه اخیر امکانات و اعتبارات 
در  زیادی  توفیقات  به  و  است  یافته  اختصاص  کرونا  با  مبارزه  برای  خوبی 
سطح ملی و منطقه ای دست یافته ایم، گفت: گزارشی از تالش های شبانه 
روزی پرسنل بهداشت و درمان در حوزه مقابله با بیماری کرونا تهیه و در 

مصاحبه و سخنرانی مسئولین بهداشت و درمان ارائه شده است.
سعید پورعلی به تاکید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از سنگر نماز جمعه و 
تریبون به عنوان تریبون امیدبخش و امین برای حمایت از سیاست های سازمان 
و مطالبات مردم اشاره داشت و افزود: بحث مسکن ملی برای اقشار نیازمند و 
فاقد خانه و توجه به مسائل آموزش و پرورش هم با حمایت های امام جمعه کیش 

توسط سازمان منطقه آزاد کیش دنبال خواهد شد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: بحث 
سیاست  براساس  است.  داشته  وجود  اخیر  سال های  در  قیمت  نوسانات 
احداث  جهت  متقاضیان  به  قیمت  کاهش  با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
مسکن می توانیم گام های موثری در تثبیت و کنترل قیمت ها داشته باشیم.

 

مدیرعامل و عضو هیات مدیره موسسه علوم و فنون کیش گفت: برند موسسه علوم و 
فنون کیش برای نخستین بار از زمان تاسیس این موسسه، ارزش گذاری شد.

مسعود توفیقی، برند را بخشی از سرمایه و ثروت یک بنگاه اقتصادی و فعالیت های 
استراتژی سازمانی عنوان کرد و اظهار داشت: ارزش گذاری برند موسسه علوم و فنون 
کیش با بیش از ۳۰سال سابقه در حوزه آموزش زبان های خارجی و دارای ۱۳۰شعبه در 
سراسر کشور و همچنین به عنوان بازوی آموزشی، پژوهشی و فناوری سازمان منطقه 
آزاد کیش، منجر به هدفمند شدن مدیریت بازاریابی و برندینگ این موسسه می شود.

  وی افزود: موسسه علوم و فنون کیش با کسب تجارب و توانمندی هایی در حوزه 
افزایش سرمایه، شناسایی دارایی معنوی و ارزش گذاری برند آمادگی مشارکت با سایر 

فعاالن اقتصادی جزیره کیش است.
 توفیقی، ارزش گذاری برند موسسه علوم و فنون کیش را در سطح موسسات آموزشی، 
شرکت ها و موسسات مناطق آزاد در سطح کشور مثبت ارزیابی کرد و اظهار نمود: موسسه 
علوم و فنون کیش بر اساس ظرفیت های موجود در حوزه افزایش سرمایه این فرصت را 

در قالب بسته اقتصادی به سایر شرکت ها و فعاالن اقتصادی جزیره کیش ارائه می دهد.
 مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش درخصوص ارزش گذاری برند موسسه 
علوم و فنون کیش گفت: در دنیای امروز هرچه برندها سنجش پذیرتر شوند، 

شرکت ها نیز با رقابت بیشتر بر ارزش آن می افزایند.
 وی خاطرنشان کرد: ارزش برند، ابزاری برای افزایش منابع مالی، قیمت گذاری 

برند و نرخ اعطای جواز نمایندگی سهام است.
توفیقی افزود: سند ارزش گذاری برند موسسه علوم و فنون کیش با اتکا بر اصول و 
روش های علمی و بررسی و تحلیل انبوه داده ها و رعایت استانداردهای فنی، حسابداری 

و سرمایه گذاری تدوین شده و به تایید کارشناسان رسمی دادگستری رسیده است.
 وی درخصوص فرآیند صورت گرفته در ارزش گذاری برند موسسه علوم و فنون کیش 
گفت: با توجه به بلوغ فرآیندی، مدل کسب و کار و جایگاه موسسه در بازار و به منظور 
برآورد ارزش برند آن با همکاری یک شرکت دانش بنیان مسلط بر این حوزه، از روش 
اینتربرند استفاده شد و مراحل آن با ترکیب روش های مالی، تحلیل کارشناسی و تحقیقات 
میدانی انجام گرفته که بخش بندی کانال های درآمدی با توجه به بازارهایی که موسسه 
در آنها فعال است و پیش بینی روند بازار در سال های آتی، محاسبه ارزش افزوده اقتصادی 
استفاده از اطالعات گزارش حسابرسی و صورت های مالی، شناسایی نقش برند در 
خریداری و انتخاب شدن برند از طریق محاسبه شاخص نقش برند با استفاده از پرسشنامه 
آنالین، محاسبه شاخص قدرت برند، تنزیل عواید آتی برند با استفاده از مدل رشد گوردن 

و در نهایت محاسبه ارزش برند ازجمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه بود.
 مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش درخصوص فرآیند ارزش گذاری برند و اقدامات 
صورت گرفته در این رابطه، از محمد ثاقب فرد مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان منطقه 
آزاد کیش، امین محمودی نیا عضو هیات مدیره و مدیر مالی و اداری موسسه علوم و فنون 

کیش و عباس وکیلی رئیس اداره مالی موسسه علوم و فنون کیش تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

هندورابی و کیش؛ بستر اصلی توسعه گردشگری سواحل جنوبی ایران

توسعه بوم گردی روستایی با محوریت روستای باغو در جزیره کیش

تالش های کادر درمانی و 
پزشکی کیش قابل تقدیر است

 ارزش گذاری برند
موسسه علوم و فنون کیش

امام جمعه کیش در دیدار با هیات امنای بیمارستان و 
مرکز توسعه سالمت کیش عنوان کرد:

مدیرعامل موسسه علوم و فنون کیش اعالم کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
اثرگذار  تالش های  و  تدابیر  گفت:  کیش  آزاد 
سازمان منطقه آزاد کیش در مقابله با شیوع کرونا 
در ۸ماه گذشته، در دو بخش اقدامات مقابله ای و 
اقدامات پیشگیرانه به جدیت دنبال شده و خواهد 

شد.
شیوع  اول  موج  در  افزود:  مظفری  غالمحسین 
آزاد کیش و دستگاه های  کرونا، سازمان منطقه 
منطقه  عنوان  به  جزیره  این  در  مستقر  اجرایی 
پیشرو در کشور ، مجموعه اقدامات پیشگیرانه و 
مبارزه با ویروس کرونا و ضوابط قرنطینه را آغاز 

کرده و با جدیت ادامه دادند.
وی اظهار کرد: نتیجه این تالش ها موجب شد، 
کیش تنها شهر کشور باشد که طی ۲6روز حتی 

یک مورد ابتال به کرونا در آن گزارش نشد.
مظفری ادامه داد: اعمال محدودیت های تردد و 
اجتماع، ضدعفونی کردن روزانه  افراد در  حضور 
معابر و اماکن پرتردد شهری و ناوگان حمل و نقل 
عمومی، فرهنگ سازی رعایت ضوابط بهداشتی 
و استفاده بهینه از ظرفیت رسانه ها برای ترویج 
اهمیت بهداشت فردی، کنترل تب سنجی و پایش 
ازجمله  ورودی جزیره کیش  مبادی  در  سالمت 

اقدامات صورت گرفته بود.
کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اظهار داشت: کاهش چشمگیر پروازهای ورودی 
هوایی  ناوگان  کردن  ضدعفونی  و  خروجی  و 
پس از هر پرواز و رعایت پروتکل های بهداشتی 
پروازها، خریداری دستگاه تشخیص کرونا و  در 
نصب آن در بیمارستان کیش و همچنین اهدای 

یک دستگاه سی تی اسکن پیشرفته به بیمارستان 
کیش، از دیگر اقدامات صورت گرفته برای کنترل 

کرونا بوده است.
وی در ادامه گفت: نکته مهم دیگر آنکه با تغییر 
روند ارائه خدمات در بیمارستان کیش و جداسازی 
بخش های مختلف، یک مرکز ویژه ارائه خدمات 
درمانی به بیماران مبتال به کووید ۱۹ و یک مرکز 
قرنطینه برای دوران نقاهت افراد مبتال تخصیص 
یافت. در این روند، استفاده از سرویس های آنالین 
در بیمارستان کیش مانند طرح فروش آنالین دارو 
اجرای سیاست های شورای سالمت  راستای  در 
کیش و با هدف کاهش مراجعات حضوری مردم 

اجرا شد.

مظفری افزود: همچنین از ظرفیت تولیدی داخلی 
و  ماسک  و  ضدعفونی  ژل  تولید  برای  جزیره 
دستکش که در جهت تامین نیاز داخلی جزیره موثر 
بود، استفاده شد که تا حد زیادی نیاز به واردات را 

مرتفع ساخت.
کیش ،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
و  مردم  میان  در  بهداشتی  اقالم  رایگان  توزیع 
اجرای دقیق مصوبات شورای سالمت و هماهنگی 
تمامی دستگاه های اجرایی با شورای سالمت ، به 
کمک  بیماری  موفق  کنترل  در  کیش  جزیره 
کرد. همچنین در مرحله کنترل شیوع کرونا که 
روند بازگشت ساکنان به جزیره کیش آغاز شد، 
با همکاری ضابطین سالمت، نظارت بر رعایت 

شد  مقرر  و  گرفت  قوت  بهداشتی  پروتکل های 
افرادی که در بدو ورود به جزیره تا دو هفته  با 
قرنطینه خانگی را رعایت نمی کنند، برخورد قانونی 
بر وسائط  نظارت های حداکثری  شود. همچنین 
نقلیه عمومی، مراکز تجاری و پذیرایی در کیش 

بیشتر شد.
سالمت  شورای  مصوبات  بر اساس  گفت:  وی 
جزیره، ایرالین های که به کیش پرواز دارند، به 
رعایت کامل ضوابط بهداشتی ملزم شدند و در 
مبادی ورودی جزیره هم با بهره گیری از تونل های 
ضدعفونی کننده، موارد بهداشتی با پیشرفته ترین 

روش ها رعایت و کنترل می شود.
زمینه  در  اقدامات  جدیدترین  داد:  ادامه  مظفری 
بیماری و درمان مطلوب مبتالیان،  کنترل روند 
بیماران  نگهداری  جداگانه  مرکز  ایجاد  نشانگر 
با  کووید ۱۹  ویروس  به  مبتال  تنفسی  و  عفونی 
نام »فیاک« شامل سه بخش »بستری، درمانگاه 
و  ایزوله  ۵تخت  و  ۴۴تخت  با  ویژه«  بخش  و 
مجموعه فیاک به »دستگاه پالسما فرزیس« در 
بخش ایزوله تنفسی با هدف سرعت بخشیدن به 
فرآیند درمان بیماران مبتال به کرونا است. دستگاه 
سی تی اسکن سیار نیز در مجموعه فیاک استقرار 

یافته است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش در پایان از اعضای شورای سالمت، 
نیروهای درمانی و پزشکی بیمارستان کیش و 
کلیه سازمان ها و افرادی که در کنترل ویروس 
کرونا در کیش تالش کرده و می کنند، تشکر 

نمود.



آستراخان  جمهوری  در  ایران  سرکنسول  کوچکیان 
روسیه با دکتر محمدولی روزبهان رئیس هیات مدیره 
انزلی دیدار کرده و  آزاد  و مدیرعامل سازمان منطقه 
درخصوص ساز و کارهای بهره برداری از ظرفیت های 
دوطرف، جهت توسعه روابط کشورمان با روسیه و اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با بیان 
اینکه افزایش مناسبات و ظرفیت های جدید صادراتی و 
ترانزیتی مهم ترین راهبرد این منطقه در ارتباط با روسیه را 
تشکیل می دهد، اظهار داشت: این استراتژی در چارچوب 
تالش های دولت به منظور فعال سازی کریدور شمال-

جنوب قابل تعریف است که در این میان با اتصال این 
منطقه به خط ریل سراسری ایران، زمینه وصل شدن 
سواحل خلیج فارس و دریای عمان به دریای خزر با 

محوریت منطقه آزاد انزلی محقق می شود.
محمدولی روزبهان با اشاره به برنامه های توسعه ای 
سازمان متبوع خود در زمینه تکمیل زیرساخت های 
بندری و ریلی، ایجاد اسکله بندری رو-رو که قابلیت 
تخلیه و بارگیری مستقیم بار از طریق واگن قطار را 
فراهم می کند را از این جمله اعالم کرد و افزود: با 
توجه به تغییر و تحوالت به وجود آمده در ژئوپلتیک 
مسیر  در  گرفتن  قرار  با  خزر  دریای  خزر،  منطقه 
ترانزیتی کریدورهای بین المللی، قابلیت تبدیل شدن 
به شاهراه ارتباطی کشورهای جنوب و جنوب شرقی 
آسیا با اروپا را دارا می باشد؛ نقشی که با محوریت ایران 

و منطقه آزاد انزلی قابل تحقق است.
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره 

به اقدامات متنوع سازمان متبوع خود در بخش های 
آزاد  نزدیک منطقه  آینده  مختلف، تصریح کرد: در 
بین المللی کشورهای  مراودات  ثقل  مرکز  به  انزلی 

منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل می شود.
وی گفت: با توجه به سابقه روابط دو کشور و مناسبات 
روسای  میان  موجود  عزم  و  مابین  فی  استراتژیک 
جمهور دو کشور مبنی بر توسعه روابط ایران و روسیه، 
باید حداقل ۱۰درصد از حجم ۵۰۰میلیارد تنی نقل و 
انتقال کاال میان اروپا و آسیا که از طریق کانال سوئز 

انجام می شود، در مسیر کریدور شمال-جنوب و بنادر 
منطقه آزاد انزلی و آستراخان عبور داد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
با بیان اینکه عالوه بر تکمیل زیرساخت های ترانزیتی، 
طرح ایجاد شهرک صنعتی ناحیه ۳ و توسعه منطقه که 
به افزایش چند برابری فضای مناسب جهت گسترش 
محدوده های تولیدی-صنعتی منطقه منجر می شود را 
باید به عنوان حلقه های مکمل یکدیگر عنوان کرد و 
افزود: در ایجاد زیرساخت ها از توان بخش خصوصی 

بهره می بریم و اکنون سه پست اسکله در بندر کاسپین 
مشغول به فعالیت بوده و سه پست دیگر نیز توسط بخش 
خصوصی در حال ساخت می باشد و در عین حال برای 
احداث ۵پست دیگر نیز با مشارکت بخش خصوصی در 

حال مذاکره می باشیم.
همچنین، سرکنسول ایران در آستراخان روسیه در این 
دیدار با اظهار خوشحالی از امکانات و زیرساخت های 
در  دشمن  انزوای  به  انزلی،  آزاد  منطقه  در  موجود 
به  اشاره  با  و  پرداخت  تحریم همه جانبه کشورمان 
و  اقتصادی  فعالین  برای  تحریمی  شرایط  سختی 
صادرکنندگان، تاکید کرد که در حال طی کردن مسیر 

سختی هستیم، اما آینده از آن ایران اسالمی است.
وی با ارائه گزارشی از برنامه های توسعه ای کشور روسیه 
در زمینه افزایش ظرفیت های حمل و نقل دریایی و 
بندری خود در آستراخان اضافه کرد: نکته حائز اهمیت 
در زمینه توسعه روابط با فدراسیون روسیه، عالقه و عزم 
این کشور در جهت توسعه مبادالت بوده و این در حالی 
است که روسیه از نظر سیاسی و اقتصادی برای کشورمان 

حائز اهمیت است.
سرکنسول ایران در آستراخان روسیه، ویژگی متمایز 
منطقه آزاد انزلی را مزایای قانونی و آماده بودن امکانات 
زیرساختی الزم اعالم کرد و گفت: در ارتباط با ایفاگری 
از  استفاده  با  بین المللی  ترانزیتی  معادالت  در  نقش 
ظرفیت های متنوع منطقه آزاد انزلی باید نگاه ملی و بلند 
براساس ظرفیت های قابل عملیاتی شدن برنامه ریزی 
از توانمندی های سرای  این میان می توان  کرد و در 

تجاری ایرانیان در آستراخان نیز بهره برد.

رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیران بانک شهر با دکتر محمدولی روزبهان 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و درخصوص 

گسترش همکاری های فی مابین گفت وگو کردند.مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی در این نشست، با تجزیه و تحلیل شرایط و ویژگی های مناطق 
آزاد هفتگانه کشور، به وجوه متمایز و منحصربه فرد منطقه متبوع خود 
پرداخت و تصریح کرد: با توجه به شرایط ویژه، ظرفیت ها، زیرساخت ها 
و فرصت های ایجاد شده در این منطقه در حوزه های مختلف تولیدی-

صنعتی، گردشگری، کریدورهای بین المللی، بندری و مزایا قانونی منطقه 
به همراه اتصال این منطقه به شبکه ریل سراسری کشور که منجر به 
اتصال بنادر جنوبی کشور در سواحل خلیج فارس و دریای عمان به تنها 
منطقه آزاد شمال کشور می شود؛ زمانی که در کنار نقش این منطقه در 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا قرار دهیم، به یک واقعیت می رسیم، منطقه آزاد 

انزلی در آغاز مرحله اوج خود در عرصه های بین المللی قرار دارد .
محمدولی روزبهان با اشاره به طرح های مختلف توسعه ای منطقه آزاد 
انزلی در زمینه های مختلف، از سرمایه گذاری حدود ۸هزار میلیارد تومانی 
بخش خصوصی در شهرک صنعتی ناحیه سه منطقه با حضور بالغ بر 

۴۰۰واحد تولیدی خبر داد و افزود: حجم گسترده سرمایه گذاری در این 
منطقه و پروژه های زیرساختی سازمانی و طرح های سرمایه گذاری بخش 
خصوصی، نیازمند منابع مالی و بانکی به منظور تسریع در فرآیندهای 
احداث و طرح توسعه است؛ موضوعی که مشارکت نهادهای بانکی در 
توسعه اقتصادی منطقه آزاد انزلی را در دستیابی به اهداف کشورمان در 

معادالت بین المللی از اهمیت بیشتری برخوردار می کند.
همچنین، دکتر عیسی قهرمانی چابک رئیس هیات مدیره بانک شهر 
در این دیدار با بیان اینکه نقش و کارویژه اصلی بانک ها در عرصه های 
مختلف اقتصادی کشورمان، محوری است، به نوعی که حدود ۸۵درصد 
از تامین مالی پروژه های مختلف برعهده شبکه بانکی است؛ گزارشی 
از توانمندی های مختلف بانک شهر ارائه کرد و افزود: ما عالقه مند به 
حضور و ایفای نقش در کنار سازمان منطقه آزاد انزلی و بخش خصوصی 
آن هستیم و به منظور ترسیم افق همکاری دو جانبه در حوزه های مورد 

عالقه، آمادگی خود را برای انعقاد تفاهم نامه عملیاتی اعالم می داریم.

کوچکیان سرکنسول ایران در آستراخان روسیه با 
فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی 
درخصوص مسائل و راهکاری گسترش مبادالت 
تجاری با فعالین اقتصادی و حضور در بازار روسیه 

به تبادل نظر پرداخت.
در این نشست که به همت انجمن سرمایه گذاران 
و کارآفرینان منطقه برگزار شد ، عضو هیات مدیره 
و معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه 
آزاد انزلی، آستراخان را دروازه ورود ایران به اروپا 
تعبیر کرد و با اشاره به تفاهم نامه های منعقده میان 
این سازمان و منطقه لوتوس آستراخان و اجرای 
گفت:  منطقه  دو  سوی  از  توسعه ای  طرح های 
می توان تصریح کرد که منطقه آزاد انزلی، منطقه 
استراتژیکی جهت ورود به بازار روسیه و اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا می باشد.
هدف  با  انزلی  آزاد  منطقه  اینکه  بیان  با  افقی  امین 
به  شدن  تبدیل  و  شده  تاسیس  روسیه  به  صادارت 
هاب مبادالت کاالیی منطقه و حلقه اتصال کریدور 
شمال-جنوب، دو ماموریت اصلی این منطقه را تشکیل 
می دهد، افزود: منطقه آزاد انزلی دارای دو بندر کاسپین 
و انزلی است که نزدیکترین بنادر ایران به آستراخان 
بوده و در عین حال با توجه به همکاری های مشترکی 
همچون ساخت کشتی مسافربری کروز با امکانات هتل 
۵ستاره در آستراخان، ما به دنبال ایجاد شورای همکاری 
مناطق آزاد اوراسیا و منطقه خزر هستیم و در این مسیر 

آستراخان روسیه را شریک خوبی قلمداد می کنیم. 
منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 

از  نمونه هایی  بیان  با  دیدار  این  در  نیز  انزلی  آزاد 
و  اقتصادی  فعالیت  قانونی  معافیت های  و  مزایا 
سرمایه گذاری در منطقه متبوع خود، از ثبت و فعالیت 
اظهار  و  داد  خبر  منطقه  این  در  روسی  ۴۲شرکت 
کشور  دو  همکاری  فرصت های  مهم ترین  از  نمود: 
با محوریت منطقه آزاد انزلی را می توان کریدورهای 
تراسیکا  و  ایران  قزاقستان،  چین،  شمال-جنوب، 
اعالم کرد که در زمینه ترانزیت کاال و صادات مجدد 

به بازار روسیه می توانیم نقش بیشتری ایفا کنیم.
همچون  زیرساخت هایی  تکمیل  طالب پور،  وحید 
پسکرانه مجتمع بندری کاسپین، پارک لجستیک 
و شهرک های صنعتی را از زیرساخت های موجود 
منظور  به  انزلی  آزاد  منطقه  توسعه  حال  در  و 
بیان  روسیه  با  کاال  مبادله  ظرفیت های  افزایش 
داشت و افزود: با تکیه بر ظرفیت هایی چون اتاق 
بازرگانی گیالن و اتاق روسیه، فعالیت بانک ایرانی 
به عنوان  انزلی  آزاد  در آستراخان و نقش منطقه 
درگاه اصلی روابط ایران با روسیه می توان حجم 
مبادالت دو کشور را به ویژه در زمینه محصوالت 

کشاورزی افزایش داد.
همچنین، سرکنسول ایران در آستراخان روسیه با 
تصریح بر اینکه همکاری سه جانبه سازمان منطقه 
ایران  انزلی، کشتیرانی خزر و سرکنسولگری  آزاد 
زمینه تسهیل و توسعه مراودات با روسیه را فراهم 
باید  روسیه  با  ارتباط  در  داشت:  اظهار  می کند، 
توجه داشت که عزم و آمادگی طرف روس برای 
توسعه روابط بیش از ایرانیان است که نمونه آن را 

می توان تعیین بودجه خرید ۴۰۰کانتینر یخچال دار 
در روسیه جهت مبادله کاالی ایران اعالم کرد.

کوچکیان با بیان اینکه فعالین اقتصادی ایران هنوز با 
دستورالعمل های روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت 
بهره برداری از تعرفه ترجیحی آشنایی ندارند، افزود: افزایش 
روسیه،  جنوب  و  ایران  شمالی  استان های  گفتگوهای 
برگزاری نمایشگاه مجازی در دوران کرونا، تنظیم انتظارات 
خود از بازار روسیه براساس قوانین و مقررات این کشور 
با آشنایی و رعایت آن، فعال کردن خطوط هوایی میان 
دو کشور، ایجاد کشتارگاه با ذبح اسالمی در آستراخان، 
تاسیس آزمایشگاه غالت مورد تایید دو طرف به منظور 

تسهیل مبادالت فی مابین را در دستورکار قرار داده ایم.
افزایش  روسیه  آستراخان  در  ایران  سرکنسول 

ظرفیت کشتی های رو-رو ایرانی در دریای خزر و 
توجه به جذب سرمایه گذاران روسی در کنار توجه 
به فعالین اقتصادی چینی به همراه افزایش حضور 
مسیر  در  را  روسی  مسافری  و  تجاری  توریسم 
توسعه مراودات ایران و روسیه با محوریت منطقه 

آزاد انزلی حائز اهمیت ارزیابی کرد.
گفتنی است، در این جلسه اصغر امانی رئیس انجمن 
سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه و برخی از فعالین 
اقتصادی پیشنهادات و سواالت خود در زمینه مراودات 
تجاری با روسیه را از سرکسنول ایران مطرح کردند. 
همچنین، سرکنسول ایران در آستراخان روسیه و هیات 
همراه، از زیرساخت ها و امکانات مجتمع بندری کاسپین 

و خط آهن در حال احداث بازدید به عمل آوردند.

بسم رب الشهداء و الصدیقین
بعد از گذشت چهل سال از آغاز حمله صدام بعثی 
شهریورماه۱۳۵9،  سی و یکم  در  اسالمی  ایران  به 
هنوز ندای یا حسین، یا زهراء نیروهای جان برکف 
از بخش های غربی و جنوب غربی کشور به گوش 
ینصرنی  ناصر  ندای هل من  می رسد؛ جوانانی که 
امام خمینی)ره( را به گوش جان شنیده و در قالب 

با  مقابله  به  فوج  فوج  بسیحی  و  ارتشی  نیروهای 
پرداختند  اسالمی  ایران  ناموس  به  دشمن  تعرض 
که از افتخار شهادت تا جانبازی و اسارت نصیب این 

سروقامتان شد.
امروز و بعد از گذشت حدود چهار دهه از آن سال های 
و  محاصره  درگیر  کشورمان  پرافتخار،  ولی  سخت 
جنگ اقتصادی است؛ در نتیجه الگوبرداری از سیره 

تاریخ  از  برهه  این  در  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
کشورمان اهمیت مضاعفی پیدا می کند؛ مسیری که 
می توان در قالب اقتداء به والیت، تالش مضاعف 
به منظور خودکفایی و تکیه بر توانمندی های داخلی، 
از طریق کار  تعالی وطن  همراهی و همدلی برای 

باکیفیت و صادقانه را به منصه ظهور رساند.
سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان بزرگترین بنگاه 

اقتصادی شمال کشور، تالش مجاهدانه به منظور 
تحقق رهنمودهای رهبری در قالب اقتصاد مقاومتی 
را در اولویت قرار داده و در این مسیر همراه و همگام 
تولیدکنندگان و فعالین بخش خصوصی که مجاهدان 
نبرد اقتصادی قلمداد می شوند را در دستورکار قرار داده 
و شکستن حلقه های تحریم و دستیابی به بازارهای 

صادراتی جدید کشورمان را هدفگذاری کرده است.

اخبار منطقه آزاد انزلی

هیات  پیشین  عضو  طالب پور  وحید  تکریم  مراسم 
موظف  عضو  قربانی  محمدحسین  معارفه  و  مدیره 
با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  جدید 
حضور اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران این 

سازمان برگزار شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
تحوالت  و  تغییر  به  اشاره  با  جلسه  این  در  انزلی 
ویژه  شرایط  کرد:  تصریح  بین المللی  و  منطقه ای 
موجود  تهدیدات  تبدیل  در  ویژه  تالش  کشورمان، 
به فرصت برای اقتصاد کشور را صدچندان می کند.

اینکه به رغم تحریم ها  با بیان  محمد ولی روزبهان 
موقعیت  در  انزلی  آزاد  منطقه  موجود،  تهدیدات  و 
اظهار  است،  قرار گرفته  اوج گرفتن  برای  حساسی 
در  گرفتن  قرار  دلیل  به  انزلی  آزاد  منطقه  داشت: 
و  مناسب  زیرساخت های  استراتژیک،  موقعیت 
نقش محوری در کریدورهای بین المللی و تعامالت 
اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  با  کشورمان 
و  پنجره  مهم ترین  اروپایی؛  کشورهای  و  چین  و 
مراودات  در  کشورمان  اقتصاد  ارتباطی  مجرای 
بین المللی است؛ در نتیجه مجموعه پرسنل و فعالین 
به عنوان سربازان خط  انزلی  آزاد  اقتصادی منطقه 
ایفای  به  باید  اسالمی  ایران  اقتصادی  جهاد  مقدم 

نقش بپردازند.
اختصاص  انزلی ،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
جهت  محترم  دولت  سوی  از  تومان  ۵۰میلیارد 
تسریع در تکمیل پروژه اتصال منطقه به خط آهن 
فعال سازی  در  نظام  عزم جدی  بیانگر  را  سراسری 
جنوبی  بنادر  ریلی  اتصال  و  شمال-جنوب  کریدور 
به تالش ها  اشاره  با  و شمالی کشور عنوان کرد و 
و فرصت های پیش روی معاونت اقتصادی سازمان 
که مهم ترین حوزه کاری در عرصه جهاد اقتصادی 
محدوده  برابری  چند  افزایش  کرد:  اضافه  است، 
طرح های  جذب  در  متناسب  رشد  به  باید  صنعتی 
سرمایه گذاری تولیدی منجر شود؛ فرصتی که گام 
دو  و  سه  ناحیه  صنعتی  شهرک  ایجاد  آن  نخست 

برابر شدن پهنه صنعتی-تولیدی منطقه است.
منطقه  سازمان  مدیره  هیات  جدید  موظف  عضو 
اشاره به سوابق و مسئولیت های خود  با  انزلی  آزاد 
بهره گیری  و  هم افزایی  مختلف،  عرصه های  در 
توانمندی های مدیریتی و بخش  از همه  حداکثری 
خصوصی استان گیالن را مهم ترین راهبرد دستیابی 
به اهداف ترسیم شده برای منطقه آزاد انزلی اعالم 
بنگاه  یک  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  افزود:  و 
بخش خصوصی موظف به حمایت از سرمایه گذاران 
ما خادم بخش خصوصی هستیم؛ چراکه در  است. 
فعالین  میدان  این  فرماندهان  اقتصادی،  نبرد  دوره 

اقتصادی کشور و منطقه می باشند.
مدیریتی  توان  به  اشاره  با  قربانی  محمدحسین 
مدیرعامل سازمان و سابقه حضور ۱۵ساله در بدنه 
نقش  که  سازمان  کارشناسی  و  مدیریتی  اصلی 
افزود:  داشت،  خواهد  بهره وری  ارتقاء  در  موثری 
با  باید  و  می باشند  کشور  سرمایه های  مدیران، 
حمایت از مدیران حامی بخش خصوصی، به مسیر 
خدمت رسانی به سرمایه گذاران تداوم بخشید و این 
مهم ترین راهکار اجرای تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی، گسترش تولید و انتقال فناوری است.
 

اجتماعی  عوارض  رفع  و  اجتماعی  رصد  »کارگروه 
بحران کرونا« با حضور اعضای هیات مدیره، معاونین 
و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران دانشگاه 
علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان با دستورکار 
بررسی مدیریت شرایط آتی به لحاظ نحوه مدیریت 
همچنین  و  کرونایی  شرایط  در  سازمان  حوزه های 
عارضه های اجتماعی ناشی از بحران بیماری کووید ۱9 

برگزار شد.
در جلسه مزبور، حوزه های مختلف سازمان منطقه آزاد 
انزلی گزارشی از عملکرد معاونت و مدیریت متبوع خود 
را در این زمینه ارائه دادند و برنامه های آتی سازمان در 
شرایط تداوم همه گیری کرونا براساس تجربیات هفت 

ماهه گذشته مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر روزبهان در دیدار با سرکنسول ایران در آستراخان روسیه اظهار داشت:

دکتر روزبهان در دیدار با اعضای هیات رئیسه بانک شهر مطرح کرد:

در دیدار سرکنسول ایران در آستراخان با فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

تبدیل منطقه آزاد انزلی به مرکز ثقل مراودات 
بین المللی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای
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ضرورت مشارکت نهادهای بانکی کشور در توسعه اقتصادی منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی؛ منطقه ای استراتژیک جهت ورود به بازار روسیه و اوراسیا

 گرامیداشت هفته دفاع مقدس، انتقال پیام و الگوی
رشادت و مجاهدت در عرصه های مختلف دفاع از دین و میهن است

 منطقه آزاد انزلی
 مهم ترین مجرای 

ارتباطی اقتصاد کشور در 
مراودات بین المللی

برگزاری جلسه کارگروه 
رصد و رفع عوارض 

اجتماعی بحران کرونا در 
منطقه آزاد انزلی

 دکتر روزبهان در مراسم تکریم 
 و معارفه عضو موظف هیات مدیره

 سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی 
و دانشگاه علوم پزشکی انجام شد:



شاید مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ابتدا با هدف توسعه و تسهیل 
به  رفته  رفته  اما  شدند،  تاسیس  صنعتی  و  تجاری  فعالیت های 
دلیل قرارگیری این مناطق در نقاط خاص کشور، موقعیت جذب 
پیدا کردند. اصال مگر می توان سرزمین ستارگان،  گردشگر هم 
دست  و  بکر  روستاهای  و  نمکی  غار  حرا،  سبز  همیشه  جنگل 
نخورده قشم را نادیده گرفت . مگر می شود سواحل آرام زیباکنار 
با  که  را  کیش  جزیره  یا  کرد  تصور  گردشگر  از  خالی  را  انزلی 
کشور  نقاط  مفرح ترین  از  یکی  به  دریایی  ورزش  جاذبه های 
تبدیل شده ، خالی از گردشگر تصور نمود ؟! این مناطق هر کدام 
از  آگاهی  است.  بی نظیر  دنیا  در  که  دارند  دل  در  شگفتی هایی 
صحیح  برنامه ریزی  گردشگری ،  بخش  تنگناهای  و  کمبودها 
زمینه  می تواند  آزاد  مناطق  قوت  نقاط  و  فرصت ها  از  استفاده  و 
و  تهدیدات  از طرفی  و  کند  فراهم  را  پایدار  توسعه  و  شکوفایی 

نقاط ضعف را به حداقل برساند.
بین المللی  به کارگیری تجارب موفق  و  بومی سازی  آنکه  ضمن 
گردشگری  توسعه صنعت  برای  برتر  شرایط  شدن  فراهم  سبب 
همچون  راهبردهایی  آنکه  شرط  به  شد،  خواهد  آزاد  مناطق  و 
و  نیاز  مورد  زیرساخت های  تامین  تاریخی ،  آثار  احیای  و  مرمت 
استفاده از ظرفیت ها و مشوق های قانونی جهت جذب سرمایه گذار 
و تسهیل در ورود گردشگران خارجی در دستورکار متولیان امر و 

دستگاه های ذیربط نیز قرار گیرد.
البته که مدتی است به واسطه تحریم ها، جذب گردشگر خارجی 
در مناطق آزاد پایین آمده و به سبب ایران هراسی که در دنیا علیه 
کشورمان ایجاد شده، میزان و درصد حضور مسافران خارجی در 
کشور به حداقل رسیده؛ ضمن اینکه چند ماهی هم است که کل 
دنیا درگیر بیماری کرونا هستند و مناطق آزاد هم از این جهت 
انسانی  ارتباطات  در  ریشه اش  گرفتند که  قرار  ویروسی  تیغ  زیر 
است و این موضوع قطعا می تواند عاملی برای پایین آمدن میزان 
گردشگر باشد. البته که خسارت ناشی از تحریم و بیماری کرونا 
مدت ها  از  اگر  اما  گرفت،  نادیده  نباید  را  گردشگری  صنعت  بر 
پیش شرایط پیشرفت این صنعت در کشور ایجاد می شد، اکنون 
می توانستیم با برنامه ریزی دقیق از پس شرایط پیش آمده برآییم . 
ناامید کند؛ ضمن  نباید این وضعیت، صنعت گردشگری را  البته 
بحران  از  ناشی  اعمال محدودیت های  اینکه شاهدیم که شدت 
کرونا کاسته شده  است؛ لذا در این شرایط باید برنامه ای تازه در 
راستای جبران اندکی از زیان های فعاالن گردشگری ارائه گردد.

اقتصادی کشورمان،  به مشکالت  توجه  با  که  داشت  تاکید  باید 
تقویت صنعت گردشگری نیز باید با تالش بیشتری صورت پذیرد 
نمایند.  تشدید  راستا  این  در  را  خودشان  همت  باید  مسئولین  و 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاونین  و  کارشناسان  با  گزارش  این   در 
گردشگری سازمان های مناطق آزاد به گفت وگو نشستیم تا نقاط 
ضعف و قوت مناطق آزاد را در جذب گردشگر بهتر بشناسیم و با 
ارائه راهکارهای مناسب، به تقویت گردشگری کمک کنیم و با 
ورود مسافران خارجی به کشورمان، فرهنگ غنی ایرانی را بیش 

از گذشته به نمایش بگذاریم.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد انزلی:

فقدان فرهنگ شفاف گردشگری
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  سعیدی،  مهدوی  سیدحجت 
نقاط  به  گفت وگویی  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری 
ضعف و قوت مناطق آزاد در جذب گردشگر اشاره کرد و فقدان 
فرهنگ شفاف گردشگری را مهم ترین نقص مناطق آزاد کشور 

دانست.
جذب  درخصوص  آزاد  مناطق  ضعف  نظرم  به  کرد:  تاکید  وی 
گردشگر، به نبود و فقدان فرهنگ منقح و شفاف گردشگری در 
کشور است؛ چنانکه مستحضر هستید هر چیزی در این جهان به 
لحاظ معرفت شناختی و به لحاظ جهان شناختی برای فعلیت و 
تحقق عینی و غایی خود نیاز به امکانات و ملزومات مناسب دارد 
بسی  باید  ما  است .  موضوع  انتفاء  به  سالبه  طبعا  نباشد،  اگر  که 
پیش تر از این شرایط و تحریمات بی رحمانه غرب درمی یافتیم که 
نباید بیش از حد و فراتر از هر چیزی به صنعت نفت تکیه کنیم و 

همه تخم مرغ های خود را در سبد این ماده نریزیم .
مهدوی سعیدی افزود: ایران کشوریست که به لحاظ ژئوپلتیک و 
اکوسیستم و منابع سرشار طبیعی  و مصادر بیکران هنری و  پتانسیل 
بی نظیر فرهنگی گردشگری ، در جهان کشوری ممتاز و بسیار کم  نظیر 
است . باید دانست که گردشگری که فقط با فساد و تباهی همراه 
امروز  کنیم !  ساز  اسالمی سخن  ایران  در  آن  امتناع  از  که  نیست 
گردشگری با شاخه ها، شعب و ظرفیت های جاذب متعدد یک امکان 
اقتصادی و یک فن راهبردی و یک صنعت پیشرو در جهان است که 
می تواند تحقیقا کانون جذب روزافزون را برای هر گردشگر جهانی در 
هر فصل از فصول سال فراهم کند. ما امروز در منطقه زیبای انزلی در 
مسیر تمهید و تنظیم جنبه های نرم افزاری و سخت افزاری این امکان 
خاصه در شرایط کرونایی هستیم تا با توجه به کشورهای پیرامونی و با 
عنایت به رایزنی های سیستماتیک با دولت های همسایه و بهره برداری 
از بستر اوراسیا و هکذا سایر مزیت های داخلی و بین المللی، شرایط 

توریسم فرهنگی منطقه زیبای انزلی را به جایگاه اصلی آن برسانیم.
این مقام مسئول اضافه کرد: البته در گذشته با توجه به مولفه های 
کالنی که ذکر شد، ما توفیق چندانی در این زمینه نداشتیم؛ به 
گمانم در کنار فقدان علت های مناسب، نبود این علت العلل بوده 
است که معاونین فرهنگی به ایضاح و تعمیق مفاهیم و کانسپت ها 
واژه  خود  مانند   کرده اند ،  توجه  کمتر  خود  مسئولیت  عناوین  و 
هر  زیرساخت  موجب  پروکسی  و  عملی  لحاظ  به  که  فرهنگ 
تحرک و تحول است یا عناوینی چون اجتماع، سالمت، ورزش، 
اشتغال، دارو، غذا، هنر، آموزش و خیلی چیزهای دیگر که امروز 
در حوزه فرهنگ به لحاظ آسیب شناختی بسیار مغفول و یا انفعال 

از روی سوء برداشت است !
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی 
تکنوکراتیک  و  بروکراتیک  از ضعف های  یکی  کرد:  خاطرنشان 
جاری در مناسبات ما گاه جهل و جهالت و گاه هم عادت مزمن به 
شعارزدگی و روزمرگی و به تاخیرافکنی کارها می باشد ! چیزهایی 
آزاد،  مناطق  آیین نامه  با  تضاد  در  متاسفانه  کالم  یک  در  که 
هر  با  توسعه   است .  قلمرو  این  در  ما  کردن  رفتار  جزیره گرایی 
زه  می رود.  جلو  یافته  توسعه  مغزهای  با  دنیا  در  تبیینی  رویکرد 

تعبیر موالنا که من او را شاعر توسعه گرا می دانم :
ذات نایافته از هستی بخش

کی تواند که شود هستی بخش !
تجربیات  از  چقدر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سعیدی  مهدوی 
کشورهای دیگر در جذب گردشگر  می توان در کشورمان استفاده 
کرد، گفت: به نظرم اندک ، زیرا که رهیافت سازی و تجربه گیری از 
کشورهای توسعه یافته هنوز در کشور ما - به عنوان یک ضرورت 
و یک داب و عادت نیکو - تلقی نشده است؛ هنوز به این استدراک 
نرسیده ایم که : ره چنان رو که رهروان رفتند. ما در گام دوم انقالب 
باید روشمند و هدفمند دریابیم که امروز با نگاه یونیورسال باید 
به پدیده های زندگی نگاه کنیم و با سیاستگذاری های راهبردی، 
تجربه های غلط دیگران را مجدد نیاموزیم و وقت معدود و محدود 
و  درستی ها  از  درست  اقتباس  اصوال  ندهیم .  فنا  باد  بر  را  خود 

راستی، هیچ منافاتی با استقالل و عزت ما ندارد!
با  را  گردشگری  بحث  می توان  چگونه  اینکه  به  پاسخ  در  وی 
توجه به شرایط تحریم و بیماری کرونا دوباره رونق داد و اینکه 
این دوران چه راهکارهایی پیش بینی می شود، اظهار داشت:  در 
کشور ما به مالحظات و حیثیات مختلف، کشور حادثه های پیاپی 
این رهیافت و  و  نگاه  این  با  باید  لذا  رویدادهای مبهم است؛  و 
و  فرهنگی  لحاظ  به  و  بکنیم  وقوع  از  قبل  واقعه  تجربت عالج 
اوامر  راستای  اتفاقا در  بیاموزیم که  را  اجتماعی مدیریت بحران 
و  اجرایی  مکانیزم های  و  شیوه نامه ها  باید  است  هم  دبیرخانه 
نظری این مهم را تعقیب و تضمین کنیم. در شش ماهی که بنده 
معاونت سازمان را در اختیار گرفته ام که مقارن با ورود نامیمون 
و مشمولیت بیماری کرونا بوده است با این بیامیزم و چشم انداز 
حرکت کرده ام فرض می کنیم ان شاهلل روند کرونا به امحاء برود 

و تهدید، فرصت شود .
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی 
حاالها  حاال  کرونا  بودن  با  نمی شود  دلیل  این  اساسا  داد:  ادامه 
ما سررشته خود و سررشته خرد گم کنیم ! در همه کنفرانس ها، 
تعریف پروژه  ها، سخنرانی ها و احداث نمایشگاه، ما به کرونا توجه 
کرده ایم؛ این چند ماه پیش ما جلسات تخصصی خوبی با اساتید 
دانشگاه و معاونین و مدیران سازمان و فعالین اقتصادی منطقه 
تحت عناوین : زندگی در سایه کرونا و تاب آوری در تولید و کرونا 
و رفع موانع جهش تولید به تعبیر مقام معظم رهبری داشته ایم. 
فکر می کنم در این مدت کوتاه که گام اول حضور من بود، چیزی 
استراتژیک  مبارزه  از  خالی  و  عاری  که  روزانه  فعالیت  در  نبود 
نمایشگاه  با هفته گردشگری یک  باشد. همزمان  نبوده  با کرونا 
و  اندیشمندان  با  تخصصی  و  علمی  نشست  یک  و  گردشگری 
اساسی  کاالهای  واردات  و  صادرات  حوزه  در  اقتصادی  فعالین 
خواهیم داشت. برنامه دفاع مقدس ما نیز اساسا با چنین دیدگاهی 

و با چنین سمت و سوی ارائه و اداره خواهد شد به لطف الهی .
مهدوی سعیدی در پاسخ به این سوال که جذب گردشگر چقدر می تواند 
به پیشرفت مناطق کمک کند و نگاه صرف اینکه مناطق آزاد تجاری 
تنها به دلیل سرمایه گذاری های صنعتی و تجاری شکل می گیرد را از بین 
ببرد، گفت: ببینید همین اشتباه می تواند یک اشتباه مهلک راهبردی در 
کار مسئوالنه ما در راستای توسعه همه جانبه و پایدار ما باشد. باید دریابیم 
که امروز در دنیای مدرن خود، گردشگری با همه شاخه های آن چون 
گردشگری تجاری ، گردشگری صنایع، گردشگری ورزش، گردشگری 
سالمت و قس علیهذا خود به معنای واقعی کلمه یک صنعت تمام  عیار 
است ، بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان مانند فرانسه و آلمان و ... 
با اینکه از صنایع تنومندی در صادرات برخوردارند، باز به نحو روزافزون به 
امر گردشگری می پردازند تا چرخ اقتصاد خود را به خوبی بچرخانند . اگر 
ما تعریفی پیرامونی و ضمائمی از پدیده صنعت گردشگری داشته باشیم 
و بدانیم امروز ده ها گرایش، تخصص و کارکرد در این زمینه برای تولید 
ثروت فعال است، بهتر می توانیم به این استنتاج رهگشاء دست یابیم که 
مناطق آزاد خصوصا انزلی نمی تواند به بهانه واهی ازجمله سواد کم در امر 
اهمیت گردشگری برای تولید مزیت های توسعه و ثروت نسبت به آن 

بی مباالت باشد .
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چه اقداماتی در مورد 
منطقه متبوع شما درخصوص گردشگری در این  سال ها انجام شده 
است، اظهار نمود: شالوده اصلی مناطق آزاد، اِعمال حاکمیت متفاوت 
با ساختار سرزمین اصلی و مادری است. اعمال حاکمیت هم  شرایط 
اجرایی می خواهد و البته متضمن و مستلزم درایت و اقتدار و داشتن 
راهبردهای بلند مدت، کوتاه مدت و دراز مدت در چهارچوب قوانین 
مصوب دولت و مجلس است؛ نباید همه پروژه ها و پژوهش ها را به 
لحاظ بازتاب و برونداد به افق های دوردست زمانی فرا افکند! باید 
با مراعات همه ضابطه های کاری و به کار بستن همه مهارت های 

عملی به »لذت فوریت« هم رسید .
و  سوخته  نسل  ما  نسل  نباید  کرد:  خاطر نشان  سعیدی  مهدوی 
ولی  ما  مردم  واقع،  مقام  در  بی تردید  باشد !  ناکام  بالتمامه  نسل 
در  بارها  و  بارها  مسلمین  امر  ولی  که  چیزی  هستند؛  ما  نعمت 
پیام های خود به آن تذکر راهبردی داده اند . نباید هر کسی را در 

این امر به کار گماشت فقط و فقط.
تخصص،  جمعی،  خرد  به  تکیه  با  که  باید  کسانی  افزود:  وی 
توسعه  مسائل  عمال  جامع،  و  عمیق  درک  و  پاکدستی  شفقت، 
شعارگرایی  با  و  نیایند  ببرند،  جلو  را  آن  مهمات  و  کرده  را حل 
را  کاالیی  و  انسانی  سرمایه های  توخالی،  مجوف  مواعید  و 
دانش بنیان  شرکت های  عملیاتی  رویکردهای  با  بلکه  نسوزانند ، 
شرکت های  هلدینگ  از  استفاده  و  صادراتی  شبکه های  هکذا  و 
چابک برای تحقق ایده های نو و شکوفایی و هدایت و راهبری 
استعدادها و تقویت سمن ها و توانمند نمودن جوامع روستایی و 
شهری و اجرای طرح توانمند سازی بانوان و تهیه طرح آموزش 

جامع و... عمال و قدما آشنا باشند .
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی 
به مقاصد عالی  اگر بخواهند  آزاد  پایان تصریح کرد: مناطق  در 
خود دست یابند، نباید با تضعیف و تسویف امور بنیادین و ضروری 
با فردا و پس فردا کردن و تعلل مسلسل ، ایجاد سرمایه گذاری در 

دهد.  باد  بر  را  تسهیالت  و  فرصت ها  سازمانی،  حوزه های  همه 
باشند  آن  راس  در  اجرایی  و  فکور  قوی،  مدیره  هیات  باید  لذا 
پیشرفت  سبب ساز  خویش،  خاص  عملی  و  نظری  قابلیت  با  تا 
ناخواسته  خدای  آگاه،  و  فعال  مدیران  چنین  رهگذر  از  تا  باشند 
خسارات جبران پذیر یا جبران ناپذیر اتفاق نیفتد. باید به نحو واقعی 
تصمیمات و منویات رهبری، شهیدان، جانبازان و ایثارگران برای 
تحصیل مجد و عظمت و توسعه حقیقی کشور و مناطق در نظر 
عامل  مدیران  و  دبیرخانه  مسئولین  که  است  الزم  شود.  گرفته 
سازمان ها با قوای ثالث کشور در ارتباط ارگانیک کاری و اجرایی 
باشند تا اِعمال حاکمیت و امر پیشبرد اهداف سازمانی مخدوش 
کارآمدم  و  خوب  همکاران  و  بنده  که  کاری  نگردد؛  مضروب  و 
امروز با همه قوا چه در تاسیس هتل ها، بوم گردی ها، گردشگری 
دریایی، تاسیس رستوران ها و شناخت و استخدام امکانات تفریحی  
مانند آکواریوم و دلفیناریوم و ایجاد پارک فضایی و تدوین علمی 
و تخصصی و تسریع آموزش های سازمانی و آموزه های علمی و 
تجاری گردشگری و چه در زمینه برپایی زیرساخت ها و مادری از 

فیزیکی به شدت و مدت در دستورکار و اجرا داریم .
 

 معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری
 سازمان منطقه آزاد ارس:

ظرفیت های بی بدیل گردشگری در منطقه آزاد ارس
یوسف داداش زاده، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان 
منطقه آزاد ارس نیز در گفت وگویی به نقاط ضعف  و قوت مناطق 
و  جاذبه های گردشگری  از  و  پرداخت  بحث گردشگری  در  آزاد 
اقدامات انجام گرفته درخصوص بحث گردشگری در ارس سخن 

گفت.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر مناطق ما در جذب گردشگر 
کشورهای  با  همسایگی  طرفی  از  کرد:  اظهار  بوده اند،  موفق 
ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان و از طرف 
دیگر وجود پتانسیل های متنوع گردشگری اعم از طبیعی، تاریخی، 
فرهنگی و همچنین زیرساخت های ایجاد شده در سنوات گذشته 
مانند هتل ها، رستوران ها و پارک ها باعث شده است که منطقه 
آزاد ارس مقصدی شناخته شده و پایدار برای گردشگران خارجی 
و داخلی باشد. هر چند هنوز از افق پیش بینی شده برای ظرفیت 
می توان  آن  دالیل  از  که  دارد  وجود  فاصله  منطقه  گردشگری 
برخی  و  همسایه  کشورهای  در  فعال  بازاریابی  وجود  عدم  به 
اختالفات فرهنگی موجود اشاره کرد که می توان با برنامه ریزی و 
تعریف بسته های گردشگری مشترک با آن کشورها، در راستای 

همگرایی فرهنگی گام برداشت. 
داداش زاده افزود: مناطق آزاد ازجمله منطقه آزاد ارس در جذب 
گردشگر داخلی بسیار موفق و در جذب سرمایه گذار داخلی نسبتا 
موفق بوده اند. ولی در مورد جذب گردشگر خارجی علی رغم کسب 
موفقیت های قابل توجه، اما با شرایط ایده آل فاصله چشمگیری 
گردشگر  جذب  در  ایده آل  شرایط  به  دستیابی  عدم  دلیل  دارند . 
علیه  موجود  بین المللی  پروپاگاندای  به  مربوط  بخشی  خارجی، 
ایران است که گردشگران خارجی را برای ورود به ایران بی میل 
مشخص  خارجی  گردشگران  خاطرات  مرور  با  چند  هر  می کند. 
می شود که آنها بعد از سفر به ایران تصور واقع بینانه تری نسبت به 
ایران بدست آورده اند که اتفاقا تجربه بسیار مثبت و لذت بخشی 
بوده است. لذا می توان حتی از صنعت گردشگری به عنوان یک 
در  علیه کشورمان  منفی  پروپاگاندای  کردن  خنثی  برای  راهبرد 
دیگر  مهم  نکته  کرد.  استفاده  کشور  کالن  سیاستگذاری های 
سرمایه گذاران  معموال  که  است  این  کرد،  توجه  بدان  باید  که 
لذا  هستند؛  مقصد  یک  گردشگران  بین  از  گردشگری  بخش 
جذب  برای  بازاریابی  رونق  همزمان  واقع  در  گردشگری  رونق 

سرمایه گذار نیز به حساب می آید. 
وی ادامه داد: و اما دلیل عمده عدم دستیابی به شرایط ایده آل در 
جذب گردشگر خارجی، نبودن کانال های ارتباطی تسهیل کننده و 
معرفی کننده ظرفیت های گردشگری مناطق آزاد برای کشورهای 
خارجی به ویژه آژانس های مجری تورهای بین المللی است. در 
سازمان  عضویت  به  گذشته  سال  ارس  آزاد  منطقه  راستا  این 
ایمن  UNWTO و شبکه جهانی شهرهای  جهانی گردشگری 
درآمد و پرونده عضویت در شبکه ژئوپارک های جهانی یونسکو و 
شبکه جهانی شهرهای سالم نیز در مرحله نهایی است. امیدواریم 
از طریق این کانال های بین المللی که زمینه های همکاری بالقوه 
گسترده ای نیز پیش رو می گذارد، بتوانیم شاهد حضور گردشگران 

خارجی در مناطق آزاد باشیم.
معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس 
در مورد عدم موفقیت در جذب سرمایه گذار خارجی نیز به موارد 

زیر اشاره کرد:
و  واردات  محدودیت های  و  مالی  و  پولی  کانال های  فقدان   )1
صادرات به دلیل تحریم های ظالمانه استکبار جهانی که بر کسی 
پوشیده نیست. دوم، به خاطر پایدار نبودن قوانین و سیاست های 
مربوطه که حتی با تغییر دولت ها می توانند تغییر کنند که این به 

نوبه خود امنیت سرمایه گذاری های کالن را پایین می آورد.
2( یکی از ضعف های مناطق آزاد در این است که نتوانسته است 
از برخی ظرفیت های قانونی و مشروع خود مانند معافیت های ویزا 
تکمیل  آزاد،  مناطق  دیگر  کند. ضعف  استفاده  برای گردشگران 
که  معنی  بدین  است.  گردشگری  حوزه  ارزش  زنجیره  نشدن 
ایجاد  در  طبیعی  و  تاریخی  پتانسیل های  برخی  وجود  علی رغم 
برخی عناصر دیگر از این زنجیره مانند امکانات تفریحی، درمانی 
با استانداردهای بین المللی، تالش  انسانی ماهر  و تربیت نیروی 

کافی صورت نگرفته است. 
3( وضعیت گردشگری مناطق آزاد از دو لحاظ با کشورهای دیگر 
قابل مقایسه است. اولی ایجاد زیرساخت های گردشگری و دومی 
به  آزاد  مناطق  اولی،  مورد  با  ارتباط  در  خارجی.  تورهای  جذب 
در  کنند.  استفاده  دیگر  تجربیات کشورهای  از  توانسته اند  خوبی 
واقع بسیاری از مطالعات، طراحی ها و امکان سنجی های صورت 

گرفته با مطالعه نمونه های موفق دنیا تدوین شده اند. به عنوان مثال 
دهکده سالمت ارس نمونه شاخصی است که با مطالعه خدمات ارائه 
شده در کشورهای موفق و با مدنظر قرار دادن ارزش های فرهنگی 
کشور تهیه شده است. ولی در مورد دومی به خاطر دالیلی که در باال 
ذکر شد و همچنین به سبب عدم حضور پررنگ در نمایشگاه های 
پتانسیل های  بازاریابی  و  معرفی  جامع  سند  تدوین  و  بین المللی 
گردشگری در کشورهای هدف، به موفقیت چندانی در مقابل رقبای 

بسیار قدرتمند منطقه ای دست نیافته است.
مخرب  اثرات  کاهش  در  جهانی  موفق  نمونه های  مطالعه   )4
اقتصادی حاصل از شیوع کرونا به ویژه سند راهبردی 23ماده ای 
از این دارد که نقش اصلی  سازمان جهانی گردشگری، حکایت 
تداوم  باعث  خود  مالی  حمایت های  با  که  دولت هاست  برعهده 
حیات کسب و کارهای گردشگری باشد. برخالف محدودیت های 
در  است،  ما  مدیریت  و  کنترل  از  خارج  که  تحریم ها  به  مربوط 
احیاء  برای  خوبی  اقدامات  می توان  کرونا  محدودیت های  مورد 
صنعت گردشگری انجام داد، مانند ایجاد منطقه امن گردشگری 
شبیه مدل فرا-تاسمانی که توسط کشورهای استرالیا و نیوزلند در 
منطقه تاسمانی طراحی شده است. سیاست منطقه آزاد ارس نیز 
مبتنی بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی جهت ایجاد منطقه 
امن گردشگری و همچنین تمرکز بر گردشگری داخلی است. هر 
چند در بحث گردشگر خارجی منفعل نبوده و به تالش خود برای 

جذب گردشگران خارجی ادامه می دهد.
و  باال  افزوده  ارزش  با  دنیا  صنعت  پاک ترین  گردشگری،   )5
مانند  دیگر  حوزه های  بر  که  است  منحصربه فرد  ویژگی های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز تاثیر می گذارد 
بیشترین  سرمایه گذاری،  کمترین  با  که  است  صنعتی  نیز  و 
گفت  می توان  دارد.  همراه  به  را  اشتغال  ایجاد  و  بازخورد 
ایرانی است که می تواند بهترین  ایرانی ترین کاالی  گردشگری، 
و  خارجی  گردشگران  برای  ایران  کشور  معرف  صادقانه ترین  و 
تبدیل آنها به سفرای فرهنگی کشورمان مورد استفاده قرار گیرد. 
این صنعت کمترین تاثیر را از تحریم ها می گیرد و حتی می تواند 
در دوران رکود و کرونا، صدمات وارد شده در حوزه های دیگر را 

نیز جبران کند. 
فعاالن  بازیگران اصلی صنعت گردشگری،  ما معتقد هستیم   )6
بخش خصوصی هستند و دولت تنها وظیفه تامین زیرساخت هایی 
عرضه  قابل  سرمایه گذاری  بسته  به صورت  که  دارد  برعهده  را 
یا  هتلداری  مانند  تصدی گری  فاز  وارد  نباید  هرگز  و  نیستند 
کسب و کارهای گردشگری شود. البته دولت می تواند با تعریف 

مشوق هایی، باعث تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی شود.
داداش زاده در ادامه از اقدامات صورت گرفته در منطقه آزاد ارس 

سخن گفت و به موارد زیر اشاره کرد:
الف( تهیه طرح جامع گردشگری به منظور شناخت کامل محیط 

درونی و بیرونی 
بر  اساس  نرم افزاری  و  سخت افزاری  نیازهای  شناسایی  ب( 

خروجی طرح جامع
نرم  افزاری  و  نیازهای سخت افزاری  بر اساس  برنامه  تدوین  پ( 
که جنبه عمومی دارند و با رویکرد ایجاد زنجیره ارزش در حوزه 
و  گردشگری  مسیرهای  تعریف  مثال،  عنوان  به  گردشگری. 
تردد،  مسیرهای  استاندارسازی  تاریخی،  آثار  بازسازی  و  مرمت 
بهبود کمی و کیفی سرویس های بهداشتی، نصب گاردریل و... از 

خروجی های این طرح هستند.
ت( تهیه بسته تشویقی برای جذب سرمایه گذاران

با  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  برای  آموزشی  تقویم  تهیه  ث( 
همکاری سایر سازمان ها

ج( تهیه سند راهبردی برند ارس جهت برندسازی و ایجاد ذهنیت 
مناسب در گردشگران

 ،UNWTO چ( عضویت در سازمان ها و جوامع بین المللی مانند
UNESCO شبکه جوامع ایمن و شبکه ژئوپارک های جهانی

بخش  از  حمایت  هدف  با  تصدی گری  بخش  به  ورود  عدم  ح( 
خصوصی

خ( ساختارسازی و کمک به ایجاد انجمن های مختلف با موضوع 
گردشگری

بهداشتی توسط  پروتکل های  اجرای دقیق  بر  نظارت مستمر  د( 
تمامی گروه های هدف در شرایط کرونا در راستای تبدیل منطقه 

آزاد ارس به یک منطقه امن گردشگری .

 
اردشیر اروجی، کارشناس برنامه ریزی میراث 

فرهنگی و گردشگری:
ترویج گردشگری مسئوالنه در دوران کرونا

و  فرهنگی  میراث  برنامه ریزی  کارشناس  اروجی،  اردشیر 
گردشگری در گفت وگو با نشریه، از نقاط ضعف   و قوت مناطق 
آزاد در جذب گردشگر سخن گفت و به راه حل های بهبود شرایط 

گردشگری در دوران تحریم و بیماری کرونا اشاره کرد.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر مناطق آزاد ما در زمینه جذب 
گردشگر موفق بوده اند، گفت:  بنده از همان ابتدای شکل گیری 
مناطق آزاد در جریان مسائل و جزئیات این طرح بوده ام، چراکه 
در سازمان برنامه و بودجه فعالیت می کردم و طرح های توجیهی 
بحث  که  طرح هایی  می آمد؛  آنجا  به  آزاد  مناطق  تشکیل  برای 
اصلی شان جنبه صادراتی بودن مناطق آزاد کشور بود و بیشتر با 

این هدف ایجاد شد که تکنولوژی های تک در آنجا فعال شود. 
اروجی در رابطه با تکنولوژی های تک اظهار داشت: این تکنولوژی 
در حقیقت آلودگی کمتری نسبت به تکنولوژی های معمولی دارد، 
به عبارتی صنایع های تک، صنایعی هستند که دانش باالیی دارند 
دارند ،  باالیی  افزوده  ارزش  می خواهد،  را  ورزیده ای  متخصصان  و 
صادراتی هستند و در نهایت آلودگی زیست محیطی کمتری هم دارند. 
وی ادامه داد : تکنولوژی های تک چیزی است که برای مناطق 

آزاد و جزایر ما ضروری و هم پایه است. 
این کارشناس افزود: به دنبال های تک، بحث گردشگری نیز در 
مناطق آزاد از همان ابتدا مطرح بود؛  چراکه گردشگری می تواند 
یکی از نقاط قوت برای مناطق آزاد و ویژه خصوصا مناطق کیش، 
قشم و اروند و... باشد. این جزایر می توانند از این طریق اقتصاد 
خودشان را پایدارتر کنند. چنانچه به این موضوع توجه نشود که 
در بعضی موارد هم بعضا توجهی نشده، شاهد آن خواهیم بود که 
برخی مناطق به سراغ صنایعی بروند که آلودگی داشته باشند و 
با  اینکه  می کند، هم  وارد  زیست صدمه  به محیط  موضوع  این 
این روال دیگر نمی توان در این مناطق جذب گردشگر کرد، زیرا 
گردشگر در مناطقی می آید که محیط زیست مناسبی داشته باشد. 
اروجی تاکید کرد: اصال یکی از جاذبه های مناطق آزاد می تواند 
اکوتوریست باشد، مخصوصا در کیش که اخیرا توجهاتی ویژه ای 
به آن شده است؛ اما چیزی که اصل و درست است این بود که 
این جزایر از طریق صنایعی که کمتری آلودگی دارند و همچنین 

جاذبه گردشگری، بتوانند اقتصاد خود را ادامه دهند.
جذب  در  چقدر  ما  آزاد  مناطق  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
جذب  در  ما  آزاد  مناطق  داشت:  اظهار  بودند،  موفق  گردشگر 
ضمن  نداشتند؛  فعالیتی  می رفت،  انتظار  که  آنگونه  گردشگری 
اینکه در بحث صادرات هم نتوانستند خوب عمل کنند. انتقادی 
که به مناطق آزاد وارد می شود همین است که این مناطق تاسیس 
شدند برای اینکه محل صادرات برای کشور باشند نه آنکه واردات 

برایشان اصل قرار بگیرد. 
این کارشناس گردشگری ادامه داد: نکته ای که مهم بود و باید 
مورد اهمیت قرار می گرفت، توسعه گردشگری در این مناطق بود 
اگر مسئولین می آمدند بین سه منطقه آزاد اروند و کیش و قشم 
ارتباطی برقرار می کردند و بعدا اتوبوس های گردشگری بین این 
به  و  حرکت  قشم  از  مسافرین  که  طوری  می افتاد،  راه  مناطق 
خب  می رفتند،  اروند  به  توقف  روز  دو  از  بعد  و  می آمدند  کیش 
طبیعتا یک سفر دریایی جذاب شکل می گرفت و هم به توسعه 
گردشگری این سه منطقه کمک می کرد و مضاف بر اینها بین 

این سه منطقه پیوند قابل توجهی برقرار می شد .
این  گفت:  قشم  جزیره  گردشگری  جاذبه های  با  رابطه  در  وی 
جزیره به خاطر زمین شناسی خاصی که دارد بسیار بکر، جالب 
به ثبت  اینکه بعضی قسمت هایش هم  و تماشایی است، ضمن 
سرمایه گذاری  مناطق  این  در  می توانست  لذا  رسیده؛  جهانی 
باشیم. در میان  بیشتری داشته  تا جذب گردشگر  صورت بگیرد 

مناطق آزاد ما، کیش تا حدودی موفق تر بوده است.
غار  کنار  متاسفانه  که  شنیدیم  اخبار  در  اخیرا  داد:  ادامه  اروجی 
نمکی قشم، استخر پرورش ماهی زده شده و برخی کار را شروع 
کرده اند! خب این موضوع آسیب جدی به محیط زیست می زند. 
البته پیگیری  ها و مقاومت های جدی از سوی سازمان منطقه آزاد 
به  ظاهرا  و  گرفت  صورت  زیست  محیط  حوزه  فعالین  و  قشم 
به ضرر  اتفاقات  قبیل  این  نتیجه  اما  نتایج خوبی هم رسیده اند؛ 

منطقه است.
که  شود  مشخص  اگر  افزود:  گردشگری  مسائل  کارشناس  این 
اقدامات  این  آنوقت دیگر  کاربری قشم گردشگری غالب است، 
انسانی صورت نمی گیرد. اگر بتوانیم از سرمایه های خدادادی آنجا 
از  استفاده کنیم، قدر منابع را بیشتر می دانیم و به مناطق بیش 

گذشته توجه می کنیم . 
توجه  قابل  نیز  دارد  وجود  کیش  در  که  منابعی  کرد:  تاکید  وی 
اخیرا  آرام، توسعه گردشگری ورزش که  است؛ ساحل مرجان و 
مثبت  نقاط  از  دریایی  ورزش های  و  اسکی ها  جت  شده،  انجام 
بکر  مکان های  نیز  اروند  منطقه  درمورد  است.  کیش  منطقه 
زیست محیطی خیلی زیاد است و به صورت کلی این سه منطقه 
هر  و  دارند  زیبایی  محیطی  زیست  تنوع  اروند  و  قشم  و  کیش 
اینها  بین  اگر  لذا  دارند.  را  معرف خودشان  بکر  جاذبه های  سه  
اتوبوس گردشگری راه اندازی می کردند، هم می توانستند اقتصاد 
گردشگری این مناطق را رونق دهند و هم اینکه می توانستند به 
اقتصاد این مناطق کمک کنند؛ بعد از آن می توانستند صنایعی را 

به منطقه بیاورند که آسیب زا هم نباشد .
اروجی افزود: لذا ما باید صنایع آالینده را حذف کنیم و صنایع های تک 
را در این سه منطقه پیش بگیریم و مکملش بحث گردشگری هم 
مسافر  و  شده  موضوع  این  وارد  قشم  حدی  تا  البته  کنیم.  ایجاد 
گردشگری هم در ایام تعطیل در این منطقه سرسام آور است، ولی 

متاسفانه اینها را ساماندهی نکردیم و پیوند ندادیم. 
توسعه  درخصوص  جامع  راهبردی  برنامه  باید  گفت:  وی 
خلیج  در  حتی  و  نماییم   ایجاد  آزاد  مناطق  جزایر  گردشگری 
تبلیغات جهانی کنیم؛ چراکه می تواند مشتری جذب کند  فارس 
و موثر باشد. باید تاکید داشت که خیلی از کارمندان و کارگران 
کشورهای اطرافمان زمان های استراحتشان دوست دارند که به 
جای تفریحی بروند؛ لذا بهترین جاذبه ها را در این مناطق می توان 
ایجاد کرد و گردشگرانی که عالقه مند به مسائل زیست محیطی 
هستند، به قشم و اروند و کیش یا مناطق دیگر آورد که البته هر 

کدام از اینها محیط زیست متفاوت و جذاب دارند. 
این کارشناس افزود: اگر در کشور دیگری جنگل حرا وجود داشت، 
قطعا محل درآمد و اشتغال زایی خوبی می توانست ایجاد کند؛ ضمن 
اینکه ما سرزمین ستارگان هم در قشم داریم که بکر و زیباست، غار 
نمکی هم که در این منطقه عالی است، روستاهای بکر و دست نخوره 

هم داریم که برای بوم گردها می تواند جذاب باشد.
وی در پاسخ به این سوال که چقدر تحریم ها و بیماری کرونا به جذب 
گردشگر آسیب می زند و چه راه حلی می توان پیش رو گذاشت تا 
گردشگر خارجی بیش از گذشته به کشور و مناطق آزاد بیاید، تصریح 
کرد: تحریم ها و بخصوص کرونا بی تاثیر در جذب گردشگر نبوده، ولی 
ما می توانستیم با برنامه ریزی صحیح و با توسعه گردشگری مسئوالنه، 
در دوران کرونا شرایط را متعادل کنیم . چطور شده که کارخانه ها را 
دوباره راه اندازی کردیم و الحمداهلل نیز کارگران زیادی هم صحیح و 
سالم مشغول به کارند؟ بنابراین ما می توانستیم گردشگری مسئوالنه 

را نیز راه اندازی کنیم. 
هم  که  است  گردشگری  مسئوالنه،  گردشگری  افزود:  اروجی 
مهمان و هم میزبان ، پروتکل ها را عمال رعایت کنند، نه آنکه در 
حرف ملزم به رعایت شوند و هر کاری دلشان بخواهند صرفا با 
بیان جمله رعایت پروتکل های بهداشتی انجام دهند. متاسفانه 
رعایت  با  اقدام  فالن  که  شده  باب  ما  جامعه  در  که  جمله  این 
برخی  است .  سخره آور  بسیار  شد،  انجام  بهداشتی  پروتکل های 
رعایت  با  می گویند  بعد  و  می کنند  می خواهد  دلشان  کاری  هر 

پروتکل ها این اقدام صورت گرفت. 
گردشگری  بحث  در  میزبان  و  مهمان  اینکه  داد:   ادامه  وی 
پروتکل ها را عمال رعایت کنند، گردشگری مسئوالنه محسوب 
گردشگری  داریم،  مسئوالنه  تولید  که  طور  همان  می شود؛ 
به  باشیم و گردشگران می توانند  مسئوالنه هم می توانیم داشته 

مناطق مختلف رفت و آمد داشته باشند.
این کارشناس اظهار داشت: اصال جالب این است که گردشگری 
ندارد،  تنها ضرر  نه  انجام بگیرد،  اگر در شرایط کرونا  مسئوالنه 
بلکه برای اعصاب و آرامش روحی و روانی مردم و جامعه می تواند 

موثر باشد. 
اروجی تاکید کرد: متاسفانه مسئوالن مربوطه دیوار کوتاه تری از 
فراموش کردند  را  دیگر  تمام تجمعات  و  نکردند  پیدا  گرشگری 
به  مربوط  که  می گویند  می رود  باال  کرونایی  بیماران  آمار  تا  و 
مسافرت هاست . بهتر است کمی منصف باشید و بگویید درصدی 
گردن  را  همه  آنکه  نه  است،  گردشگری  به  مربوط  آمار  این  از 

گردشگری بیندازید . 
وی گفت: در این شرایط، تمام صنایع مربوط به گردشگری در 
دفاتر  شده،  کم  مسافرانشان  هتل ها  هستند ،  ورشکستگی  حال 
و  حمل  سیستم  و  گردشگری  راهنمایان  و  گردشگری  خدماتی 

نقل همه با مشکل مواجه شدند . 
بیماری  و  تحریم ها  که  است  درست  کرد:  تاکید  کارشناس  این 
بنام  گردشگری  از  شاخه ای  تبلیغ  با  ولی  دارد،  وجود  کرونا 
حتی  و  کنیم  ایجاد  برندی  یک  می توانیم  مسئوالنه  گردشگری 
و  هتل ها  در  که  دهیم  نشان  و  کنیم  تبلیغ  و  تهیه  لگو  برایش 
جابجایی ها پروتکل ها رعایت می شود و خود مسافران هم شرایط 
اگر  بهداشتی هستند.  نکات  رعایت  به  ملزم  و  را درک می کنند 
اینها را تبلیغ کنیم، هم می توانیم نه تنها گردشگر داخلی، بلکه 
اعتمادسازی  باید  فقط  اما  کنیم؛  جذب  هم  خارجی  گردشگر 
بیماری  را گردن تحریم ها و  آنهایی که رکود گردشگری  کنیم. 
کرونا می گذارند، مقداری اشتباه می کنند و به نحوی می خواهند 
معرفی  با  می توانیم  ما  اما  بپوشانند،  را  خودشان  مدیریت  ضعف 

گردشگری مسئوالنه، به گردشگری رونق دهیم.
آزاد  این سوال که همسایگان ما در مناطق  به  اروجی در پاسخ 
چقدر به بحث گردشگری توجه کردند و آیا می توان از تجربیات 
این کشورها در مناطق برای جذب گردشگر استفاده نمود، اذعان 
در  گردشگری  جاذبه های  از  ما  همسایگان  که  البته  داشت : 

مناطق آزادشان استفاده زیادی کرده اند؛  البته دبی، قطر ، عمان 
و  داشتند  آماده  قبل  از  را  گردشگری  زمینه  دیگر  کشورهایی  و 
همچنان هم از آنها استفاده می کنند؛ ممکن است کمی آمارشان 
گردشگری  در  چراکه  باشد؛  شده  کمتر  کرونا  بیماری  سبب  به 
مسئوالنه یک مقداری کمیت فدای کیفیت می شود، یعنی چون 
کیفیت را باال می بریم طبیعتا کمیت پایین می آید و خب این آمار 
را پایین می آورد؛ ولی با این وجود گردشگری متوقف نمی شود . 
بگیریم،  الگو  کشوری  از  گردشگر  جذب  در  بخواهیم  که  این 
درست نیست. واقعیت این است که کشوری نمی تواند از کشور 
دیگر الگو بگیرد، هر کشوری متناسب با استعدادهای ذاتی خود، 
خالقیت و ابتکار به خرج دهد و گردشگری اش را توسعه می دهد. 
جذاب  را  گردشگری  که  است  تنوع  و  ابتکار  خالقیت،  همین 
می کند؛ مثال در خلیج فارس یک گردشگری رقابتی داریم، دبی، 
عمان و قطر یکسری جذابیت دارند، ایران هم در کیش و قشم 
جذابیت های دیگری دارد؛ لذا باید روی روش های خاص خود کار 
و ابداع کنیم ، خالقیت به خرج بدهیم و در نهایت با روش تبلیغ 
به  از روش مدیریت علمی گردشگری و  از  استفاده  بازاریابی،  و 

کارگیری برنامه جامع، به توسعه گردشگری کمک کنیم.
وی گفت: ما هنوز راجع به گردشگری در خلیج فارس یک برنامه 
جامع نداریم، یکی از محورهای توسعه هرمزگان می تواند بحث 
توسعه گردشگری باشد، منتهی در صورتی که از برنامه راهبردی 
گردشگری استفاده شود. اکنون خلیج فارس در دنیا مطرح است 
و ما هم می خواهیم بگوییم که خلیج همیشه فارس، در حالی که 
که کشورهای بیگانه نام دیگری استفاده می کنند؛ به همین دلیل 
الزم است که برنامه منسجم گردشگری برای این منطقه پیاده 
را  اینها  لذا  بنادر متنوعی داریم،  کنیم . ما مرز طوالنی، جزایر و 
برنامه جامع معرفی کنیم ، کاربری های هر  می توانستیم در یک 
کدام از مناطق را مشخص کنیم و طبق برنامه مدون به توسعه 
انجام  را  کارها  این  متاسفانه  اما  کنیم،  کمک  گردشگری  بحث 
باشد؛  ما  خود  ابتکارات  و  خالقیت  از  باید  برنامه ها  این  ندادیم . 
ما محیط زیست، تنوعات و فرهنگ متفاوت از کشورهای دیگر 
داریم؛ بنابراین راهکارها و برنامه هایمان باید مخصوص خودمان 

ولی در عین حال جذاب برای گردشگر خارجی باشد. 
اروجی افزود: اینکه بخواهیم مثل کشورهای دیگر عمل کنیم و 
یا اینکه آنها مثل ما عمل کنند، تنوع از بین می رود. لذا ما باید 
یک گردشگری خاص ایرانی در جزایر مناطق آزاد ایجاد کنیم و 
در بنادر جنوبی خودمان با برنامه ، زمینه سازی و تبلیغات درست را 
مهیا کنیم. حتی در شرایط کرونایی با برند جدید و ایجاد الگویی 
به نام گردشگری مسئوالنه می توانیم در مقابله با کرونا تبلیغات 
کنیم و حتی در شبکه های تلویزیونی و رسانه ها نشان دهیم که 
مثال در ایران هتل ها با این طریق پروتکل ها را رعایت می کنند. 
این کارشناس ادامه داد: اکنون ثابت شده که کرونا، ویروسی است 
بتوانیم  چقدر  هر  می کند،  پیدا  افزایش  انسانی  ارتباطات  در  که 
ارتباطات انسانی در چارچوب پروتکل ها را رعایت کنیم، در زمینه 

افزایش توریسم می توانیم موفق باشیم . 
وی چارچوب پروتکل ها را دست شستن، ماسک زدن، ضدعفونی 
کردن فضا ، دست ندادن و هوادهی فضای محیط عنوان کرد و افزود: 
اگر اینها را رعایت کنیم و به واسطه رسانه ها به دنیا نشان دهیم که 
این اصول انجام می گیرد و در عین حال آموزش های الزم را هم به 

کارکنان بدهیم، می توانیم در این شرایط موفق عمل کنیم. 
اروجی تاکید کرد: باید به دنیا نشان دهیم که این اقدامات برای 
گردشگری مسئوالنه صورت می گیرد و از این طریق فضا را برای 
گردشگری مسئوالنه آماده می کنیم  . باید نشان دهیم که سیستم 
حمل و نقل ما دیگر مثل سابق نیست و ازدحام ندارد، یا اینکه 
در هواپیماها، قطارها و دیگر وسایل حمل و نقل و حتی سیستم 

شهری پروتکل ها رعایت می شود.
این کارشناس اظهار نمود: سیاست ما درخصوص مناطق آزاد این 
بود که کیش، قشم و اروند به عنوان دروازه ورود گردشگری به 
باید دروازه ورود گردشگر  اینها  باید معرفی شود . در واقع  ایران 
از اصول را رعایت کنیم و  باید یکسری  اتفاق  باشند؛ برای این 
گردشگری در دو سطح باید انجام بگیرد؛ یک سطحش بین المللی 
و سطح دیگرش بومی و محلی است. بومی و محلی یعنی اینکه 
با توجه  باید  ما محیط زیست و ویژگی های خودمان را داریم و 
ابتکار و خالقیت، منطقه بومی خودمان را نشان  با  به شرایط و 
دهیم تا جذاب واقع شود. اما سطح بین المللی، رعایت اصول در 
سطح کلی جهان است؛ مثال در فرودگاه ها و تاکسی ها استانداردها 
انگلیسی  زبان های  به  جاده ها  و  خیابان ها   عالئم  شود .  رعایت 
بیان و به طور کلی استانداردها رعایت شود . تمام آن نکاتی که یک 
باید  گردشگر خارجی وقتی وارد می شود، احساس راحتی می کند، 

رعایت شود. مسافر باید احساس کند که اینجا خانه خودش است. 
باید  ورودی  ترمینــال های  در  حتــما  کــرد:  تاکیـد   وی 
زمان  متاسفانه   باشیم.  داشته   » tourism information «
سوال  و  کردیم  درست  بپرس  من  از  مکان های  احمدی نژاد  آقای 
 اینجاست که چرا قاعده بین المللی را رعایت نمی کنیم ؟ همه دنیا
معروفی  جمله  این  و  می گویند   tourism information

است؛ اما ما از بیان و ایجاد این موقعیت سرباز می زنیم. 
وی از تجربه خود از سفر به خارج کشور سخن گفت و تاکید کرد: وقتی 
 tourism information به ترمینال کشوری وارد می شویم، تابلو
را که می بینیم، یک دنیا ذوق و شوق به آدم دست می دهد. چند 
نفر با اخالق و خوش رو در مکانی نشسته اند و عین خانواده، آدم 
را راهنمایی می کنند، تا حدی که احساس خودمانی بودن به آدم 
دست می دهد . گاها با نقشه آدم را راهنمایی می کنند و رفت وآمد 
آنوقت دیگر  برایمان روشن می کنند؛  را  و وضعیت حمل و نقل 
کسی نمی تواند کاله سرمان بگذارند و هر چقدر هم سوال کنیم 

باز هم جواب می دهند . 
این کارشناس در پایان تصریح کرد: ما نمی توانیم سطح بین المللی 
را رعایت نکنیم بعد انتظار داشته باشیم که گردشگر خارجی به 
کشور بیاد. ضمن اینکه در شرایط تحریم هم قرار داریم و برای 

می کنند؛  طرح  زیاد  شایعات  و  کرده اند  ایران هراسی  ما  کشور 
بین المللی  اگر در فرودگاه ضوابط  و  دارد  توریست دلهره  طبیعتا 

رعایت نشود، می تواند به پشیمانی گردشگر منجر شود.
  

حسام محمدی، کارشناس مسائل مناطق آزاد:
هدف مناطق آزاد، توسعه گردشگری است؟

اما حسام محمدی کارشناس مسائل مناطق آزاد معتقد است که 
بحث گردشگری در اهداف اصلی مناطق آزاد جایگاهی ندارد و 
نمی توانیم به واسطه اینکه جزیره کیش ظرفیت گردشگری داشته 
و منطقه آزاد شده، به دنبال فعال شدن بحث گردشگری در دیگر 

مناطق آزاد باشیم.
محمدی در یادداشتی نوشت:

با توجه به تمرکز مناطق آزاد ایران بر توسعه گردشگری، همواره این 
سوال مطرح بوده است که آیا هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی، توسعه تولید و صادرات کاال است و یا جذب گردشگر؟
برای بررسی این موضوع، باید به اهداف مناطق آزاد مراجعه نماییم؛ 
»یونیدو« مناطق آزاد را وسیله ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف 
صدور کاالهای صنعتی می داند. »آنکتاد« معتقد است ساختار فعلی 
تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و مناطق آزاد 
ابزاری برای دگرگونی این ساختار به نفع کشورهای مذکور است. 
»سازمان تجارت جهانی« مناطق آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت 

بین الملل و یاری دهنده توسعه می داند. 
عام  معنای  به  اقتصادی  مناطق  نقش  پیشرفته،  اقتصادهای  در 
آن  از  و مهم تر  تعرفه ها  از  تخفیف  ارائه  از:  عبارتست    SEZ  آن
انبارداری و رویه های گمرکی به منظور پشتیبانی از زنجیره های 
تامین در نقاط مرزی؛ در مقابل، در اقتصادهای در حال توسعه، 
ارتقای  و  تنوع  ایجاد  به طور کلی ساخت،  SEZها  هدف اصلی 

صنایع با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. 
اصلی  4هدف  به  نیز  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  بند 11  در 
فناوری های  انتقال  از:  عبارتند  که  است  اشاره شده  آزاد  مناطق 
پیشرفته؛ گسترش و تسهیل تولید؛ صادرات کاال و خدمات؛ تامین 

نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  اداره  چگونگی  قانون  ماده 1  در 
زیر  موارد  مناطق  این  ایجاد  از  هدف  ایران  اسالمی  جمهوری 
ذکر شده است: تسریع در انجام امور زیربنایي، عمران و آباداني، 
رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومي، 
ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاال، حضور فعال در 
بازارهاي جهاني و منطقه اي، تولید و صادرات کاالهاي صنعتي و 

تبدیلي، ارائه خدمات عمومي.
همانگونه که در تعاریف بین المللی و حتی مقررات داخلی مشاهده 
می شود، مناطق آزاد معطوف به توسعه تولید و صادرات کاال و یا ایجاد 
تسهیالت به منظور خدمات تجاری نظیر خدمات گمرکی، انبارداری 
و... می باشد؛ طبیعتا با تحقق این اهداف سایر شاخص های مورد نیاز 
نظیر گسترش اشتغال، رشد و توسعه اقتصادی، حضور در بازرهای 
جهانی و ... نیز حاصل خواهد شد. اما در عمل مناطق آزاد ایران با تاکید 
بر ظرفیت گردشگری، ایجاد و فعالیت می نمایند که مشخص نیست 
این موضوع براساس کدام منطق و سند باالدستی وارد اهداف مناطق 
آزاد گردیده است؟ به گونه ای که در طرح توجیهی ایجاد مناطق آزاد 

جدید بر ظرفیت گردشگری تاکید می شود.
مسئوالن سازمان های مناطق آزاد در گزارش  عملکرد خود به آمار 
گردشگران و طرح های تابستانی و زمستانی اشاره می کنند و در 
نظر عامه مردم نیز مناطق آزاد مترادف محلی برای تفریح و خرید 
کاالی خارجی با قیمت مناسب است. با بررسی اهداف و عملکرد 
مناطق آزاد اولیه نظیر هامبورگ آلمان و شانون ایرلند و همچنین 
مناطق آزاد موفق حال حاضر دنیا نظیر جبل علی امارات، شنژن 
و هاینان چین، جذب سرمایه در حوزه تولید و تجارت کاال مورد 

تاکید بوده و موضوع گردشگری به چشم نمی خورد.
از ظرفیت های  یکی  مقوله گردشگری  است،  ذکر  به  البته الزم 
قابل توجه کشور است که می توان از طریق آن به افزایش درآمد 
از طریق  باید  کار  این  و  نمود  ارز کمک  و کاهش خروج  ارزی 
اما  شود؛  دنبال  گردشگری  وزارت  ازجمله  مربوطه  سازمان های 
موضوع  با  سنخیتی  آزاد  مناطق  فلسفه  و  معافیت ها  الزامات، 
ساختار،  نیازمند  گردشگری  نمونه  مناطق  ندارند.  گردشگری 
اختیارات، زیرساخت ها و معافیت های تخصصی می باشند که لزوما 

در قالب مناطق آزاد تجاری- صنعتی تعریف نمی شود. 
زیرساخت های  که  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  از  برخی  متاسفانه 
الزم جهت جذب گردشگر را ندارد، با استفاده از امتیاز معافیت کاالی 
همراه مسافر یعنی فروش اقالم خارجی ارزان )به واسطه عدم پرداخت 
حقوق گمرکی( اقدام به جذب گردشگر می نمایند که این امر به تولید 

کشور ضربه زده و مغایر اهداف اصلی مناطق آزاد است.
آزاد  مناطق  اولین  ایجاد  در  بتوان  انحراف  این  مبدا  شاید 
انقالب  از  پیش  که  کیش  آزاد  منطقه  نمود؛  جست وجو  ایران 
ایجاد  آنجا  در  گردشگری  و  تفریح  منظور  به  زیرساخت هایی 

گردیده بود، به عنوان اولین منطقه آزاد معرفی شد.
باید  آزاد،  مناطق  در سیاستگذاری  تنش ها  منظور کاهش  به  لذا 
تکلیف مناطق آزاد با مقوله گردشگری روشن شود و اگر بناست 
امتیازات و  بپردازد،  فعالیت های گردشگری  به  محدوده ای صرفا 
منطقه  بهره وری  تا  شود  تعدیل  نیز  منطقه  آن  نسبت  انتظارات 
تعاریف  اهداف اصلی و  به  نیز  ایران  آزاد  یابد و مناطق  افزایش 

بین المللی نزدیک تر شود. 
  

سخن پایانی
در این گزارش تالش شد تا نقاط ضعف و قوت مناطق آزاد را در 
جذب گردشگر بهتر بشناسیم و از اقدامات صورت گرفته در جهت 
این میان برخی  از زبان معاونین آشنا شویم. در  جذب گردشگر 
تجاری  بحث  به  نسبت  خود  تک بعدی  نگاه  از  هم  کارشناسان 
توسعه  است که  آن  واقعیت  اما  گفتند؛  آزاد سخن  مناطق  بودن 
صنعت گردشگری می تواند مقدمه ای برای توسعه سرمایه گذاری 
اقتصاد کشور باشد که الزمه آن حضور در  در دیگر بخش های 
زنجیره جهانی گردشگری و نظام های بزرگ سامان یافته است. 

ویژه  و  آزاد  مناطق  اداره  و  تشکیل  قانون  براساس  دیگر  از سوی 
اقتصادی، این مناطق به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی 
و برقراری ارتباط تجارت بین المللی و تحرک در اقتصاد منطقه ای و 
تولید و پردازش کاال، انتقال فناوری ، افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد 
اشتغال مولد و جلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات 
مجدد ، عبور خارجی و انتقال کاال تاسیس شده اند و یکی از کارکردهای 
و  گردشگری  فوق،  اهداف  تحقق  و  تامین  منظور  به  مناطق  این 
جذب گردشگری است. بنابراین بررسی علمی و کارشناسی کارکرد 

گردشگری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضرورت دارد .
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واکاوی ضرورت توسعه گردشگری مناطق آزاد در گفت وگو با معاونین و کارشناسان:

لزوم مداقه علمی بر کارکرد گردشگری در مناطق آزاد
گزارش: 

ملیحه اسناوندی



اثرگذاری مناطق آزاد در رونق گردشگری حالل در ایران:

مناطق آزاد پایلوت گردشگری حالل در کشور
یادداشت

در سال های اخیر، نقش و اهمیت بنگاه های کوچک و متوسط، 
در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به افزایش گذارده 
است. بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط، از اساسی ترین و 
با  می توان  که  کشورند  در  فعال  واحدهای  حیاتی ترین 
برنامه ریزی و ارائه راهکارهای حمایتی بر بنگاه های کوچک 
و متوسط عالوه بر ایجاد اشتغال و رفع بخش قابل توجهی از 

بیکاری ، به افزایش تولید و صادرات ملی نیز کمک کرد.
بنگاه های زودبازده شامل کسب و کار های تولیدی، صنعتی، 
بازرگانی، کشاورزی و خدماتی هستند که کارکنان آنها کمتر از 
۱۰۵نفر بوده و نماینده بخش مناسبي از جامعه کار محسوب 
داده،  انجام  اروپا  اتحادیه  که  تعریفي  براساس  مي شوند. 

دسته بندی بنگاه های کوچک و متوسط به این ترتیب است:
۱( بنگاه های خرد: ۹-۱نفر نیروی کار

2( بنگاه های کوچک: ۴۹- ۱۰نفر نیروی کار
3( بنگاه های متوسط: 2۴۹- ۵۰نفر نیروی کار

بر مبنای این تعریف، کسب و کار خرد، کسب و کاری است 
که در آن کمتر از ۱۰نفر، کسب و کار کوچک زیر ۵۰نفر، 
کسب و کار متوسط بین ۵۰ تا 2۵۰نفر و کسب و کار بزرگ 

بیش از 2۵۰نفر مشغول به کار باشند.
بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان پیشران اقتصاد نقش 
قابل توجهی در اشتغال زایی، نوآوری، آموزش نیروی کار، 
تامین  حاشیه ای،  مناطق  توسعه  جامعه،  در  ثروت  توزیع 
تولیدات مورد نیاز کشورها، توسعه صادرات و سرمایه گذاری 
و در نهایت رشد اقتصادی کشور ها دارند. از این جهت است 
که کشور های توسعه یافته از عمده کشور هایی هستند که 

حمایت های زیادی از این بنگاه ها به عمل مي آورند. 
در کشور های در حال توسعه نیز فعاالن اقتصادی به دلیل 
SMEها  از  کار ها  و  کسب  نوع  این  برجسته  مزیت های 
استقبال گسترده ای کرده تا از این طریق بتوانند به وضعیت 

کارآفریني و کسب و کارهاي جدید رونقي اساسي بدهند.
اقتصادی  کوچک  بنگاه های  گسترش  طرح  نیز  ایران  در 
زودبازده و کارآفرین با هدف توزیع عادالنه منابع، افزایش 
تولید و صادرات غیرنفتی و تقویت کارآفرینی، اشتغال زایی 
و افزایش فرصت های شغلی جدید در سال ۱38۴ در هیات 

وزیران به تصویب رسید و به اجرا در آمد.
بر  مبني  رهبری  معظم  مقام  تاکید  طی  سال ۱3۹۵  در 
و  تولیدي صنایع کوچک  فعالسازي ظرفیت هاي  ضرورت 
مرکزی  بانک  آنها،  رقابت پذیري  توان  ارتقاي  و  متوسط 
دستورالعمل تامین مالي بنگاه هاي کوچک و متوسط براي 
تسهیل تامین مالي به منظور استفاده بهینه از منابع موجود 
و  تولیدي  بنگاه هاي  موردنیاز  نقدینگي  تامین  راستاي  در 
حفظ اشتغال فعلي و ایجاد اشتغال جدید بنگاه هاي تولیدي 
برخوردار  مناسبي  بازار محصول  از  که  متوسط  و  کوچک 
در  سرمایه  نداشتن  و  مالي  تنگناهاي  دلیل  به  و  بوده 
گردش، تولید آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت 
مي نمایند و همچنین طرح هاي تولیدي با پیشرفت فیزیکي 
باالي  6۰درصد از پشتیباني مالي را به بانک ها و موسسات 
اعتباری ابالغ کرد تا این واحدها در راستاي رشد اقتصاد 

کشور به حرکت درآیند.
علی رغم  پیشرفته  کشور های  اغلب  در  زودبازده  بنگاه های 
حکمرانان  اشتغال زایی،  لحاظ  از  صادرات  در  اندک  سهم 
اقتصادی محسوب می شوند که با سرمایه اندکی چنین نقشی 
را ایفا می کنند. این شرکت ها به ویژه در اروپا عامل اصلی 
سیاست های سازمانی هستند و به آنان به عنوان کلید رشد 
اقتصادی، نوآوری، اشتغال زایی و همگونی اجتماعی نگریسته 
می شود. این شرکت ها علی رغم دارا بودن نقش مهم در زنجیره 

تامین، اثرات زیست محیطی کمتري نیز دارند.
با توجه به نقش مهم و موثر صنایع کوچک و کارآفرین و 
این  در  سرمایه گذاری  در  کشورهای صنعتی  مثبت  تجارب 
صنایع و ایجاد تعامل سازنده میان صنایع بزرگ و کوچک و 
نیز لزوم توجه به صنایع خوداتکاء و مستقل در کشور مي توان 
با پیگیری راهبرد رشد نامتعادل و سرمایه گذاری در صنایع 
صرفه جویی های  و  توسعه  اقتصادی  منتخب  بخش های  با 
به  توجه  با  و  حالت  این  در  رساند.  حداکثر  به  را  اقتصادی 
شرایط کشور، سرمایه گذاری در آن دسته صنایع و بخش های 
اقتصادی که حداکثر سودآوری اجتماعی و اقتصادی را ایجاد 
اقتصادی عمل  نیروی محرک رشد  مثابه  به  کند، می تواند 
کند. این راهبرد می توان ابتدا با شناسایی صنایع بزرگ صنایع 
کوچک و مرتبط با آنها را در استان های محروم به صورت 
مناطق آزاد جدید که از سال ۹۵ الیحه آن در دست بررسي 

است و خوشه های صنعتی ایجاد و صنایع مکمل تعبیه کرد.
از مزایاي این شرکت ها آن است که دارای کادر تخصصی 
و  است  باال  نیز  آنها  آموزشی  قدرت  و  بوده  باالیی  فنی  و 
بازاریابی محصوالت آنها به راحتي انجام مي گیرد. به عالوه 
اقتصاد به  از  با بخش هایی  سرمایه گذاری درصنایع مربوطه 
فرصت های سرمایه گذاری جدید منجر خواهد شد و زمینه را 

برای توسعه اقتصادی از لحاظ کیفي و کمي فراهم می کند.
پرداختن به این بنگاه  ها که از پشتیبانی تجربی کشورهای 
زیادی برخوردار و توفیق آن در نائل شدن به اهداف مثبت 
اقتصادی عمدتا تایید شده است، مي تواند در مناطق آزاد ایران 
و مناطق آزاد جدید با برنامه هاي مناسب به فعال کردن اقتصاد 
کشور کمک کرده و در فضاي بین المللي نیز براي جذب بازار 
بتوانندگام  بنگاه ها  این  مي شود  پیش بیني  شود.  واقع  موثر 
موثری در رفع رکود، بیکاری و ایجاد اشتغال، افزایش تولید 
و انباشت سرمایه در مناطق همجواري که قرار است مناطق 
آزاد در آنها تاسیس شود، از خود برجاي گذارده و حمایت دولت 

نیز می تواند گام موثري را براي رونق مناطق محروم بردارد.

مناطق آزاد جدید و ضرورت 
توجه به بنگاه هاي زودبازده

از  یکی  به  گردشگری  اخیر،  سال های  در 
بدل  جهان  در  سودآور  صنایع  مهم ترین 
کشورهای  به  صنعت  این  است.  شده 
تا  می کند  کمک  دنیا  سراسر  در  مختلف 
هر یک با بهره گیری از مزیت های رقابتی 
خاص خود، سهمی هر چند کوچک از این 
این  در  حال  سازند.  خود  نصیب  را  کارزار 
با عنایت به منابع  از کشورها  میان بعضی 
به کسب درآمد  طبیعی و غیرطبیعی خود، 
دیگر  برخی  و  می پردازند  گردشگری  از 
فرهنگی  ارزش های  ایدئولوژی،  به  توجه 
ارجح  را  مشتریانشان  سالیق  و  مذهبی  و 

می دانند.
توجهی  قابل  بخش  امروزه  که  مسلمانان 
نیز  می دهند  تشکیل  را  جهان  جمعیت  از 
ایدئولوژی،  پرچمداران  از  یکی  عنوان  به 
در این صنعت جایگاه ویژه ای دارند. با این 
وجود گردشگری هنوز هم برای مسلمانان 
است  همراه  محدویت هایی  و  مشکالت  با 
ساختار  در  تفاوت  جهت  به  اغلب  که 
فرهنگی و قوانین سایر کشورها ایجاد شده 
است. ازجمله مهم ترین مشکالت مسلمانان 
در گردشگری را می توان به مواردی مانند 
یافتن غذای حالل و اختالط زن و مرد که 
موجب ایجاد مشکالتی می شود، اشاره کرد. 
اما به هر روی، گردشگری یکی از هیجان 
با  انسان ها  که  است  رفتارهایی  انگیزترین 
هر آیینی سعی می کنند آن را تجربه نمایند. 
همین امر نیز موجب شده است فعاالن این 
به  پدیده  این  تا  بکوشند  همواره  عرصه 
مذاهب  پیروان  برای  ممکن  نحو  بهترین 
و ادیان گوناگون ازجمله مسلمانان به اجرا 
پرثمر  است  سالی  چند  که  تالشی  درآید؛ 
از مهم ترین  به ظهور یکی  گشته و منجر 
انواع گردشگری تحت عنوان »گردشگری 

حالل« شده است.
گردشگری  بین المللی،  تعاریف  براساس 
اسالمی  گردشگری  همان  واقع  در  حالل 
است که در آن خدمات و محصوالتی مانند 
هتل، رستوران، بازار و مکان های تفریحی 
ارائه  شریعت  احکام  با  مطابق  سفرها،  در 
می شوند. گردشگری حالل در واقع مفهوم 
به  عنوان مقصد ها  توریسم،  در  را  جدیدی 
و سرویس های گردشگری برای مسلمانان، 

تعریف کرده است.
این نوع گردشگری فرصت خوبی را برای 
ایران فراهم می کند که گردشگران مسلمان 
به  غیراسالمی  و  اسالمی  از کشورهای  را 
خود جذب کند. کارشناسان این باور است 
که پتانسیل های ایران برای توسعه در این 
به یک  تبدیل شدن  تا  اما  باالست،  زمینه 
مقصد مسلم توریسم حالل، فاصله زیادی 

دارد. 
گردشگری  از  شکلی  حالل  گردشگری 
برای مسلمانان است که ترجیح می دهند از 
محصوالت  و  فعالیت ها  امکانات،  خدمات، 
استفاده کنند. به  با اصول اسالمی  سازگار 
معنی  به  حالل  گردشگری  خالصه   طور 
امکانات  تامین  و  اسالمی  اصول  رعایت 
نقل  و  حمل  وسایل  و  مراکز  در  الزم 
و  الکل  ممنوعیت  مثال  عنوان  به  است. 
کنار  در  خوک،  گوشت  حاوی  محصوالت 
اتاق های  در  نماز  برای  ویژه  امکانات  ارائه 
مجهز به جانماز و قبله نما و جدا سازی زنان 
و مردان در مراکز تفریحی همانند سواحل 

دریا، بخش مهم این نوع سفر است.
با این حال نبود هرگونه استاندارد شفاف و 
یکی  در صنعت گردشگری حالل،  رسمی 
سبب  که  است  چالش هایی  مهم ترین  از 
سیاستگذاری های  و  متفاوت  برداشت های 
پراکنده در بسیاری از کشورها شده است. با 
این حال مالزی و ترکیه در همین شرایط، 
این  در  شاخصی  جایگاه  شده اند  موفق 
صنعت به  دست آورند. در این میان امارات 
این صنعت  در  جایگاه مهمی  نیز که خود 
یافته ، چالش نبود استانداردهای گردشگری 
حالل را مبدل به فرصتی طالیی برای خود 
کرده و تالش دارد که خود به عنوان مبنا و 
مرکز گردشگری اسالمی و حالل، به دیگر 
حالل،  گردشگری  مقصدهای  و  کشورها 

گواهینامه استاندارد اعطا کند.
از  استفاده  با  امارات  راستا،  همین  در 
تالش های  جهانی،  استانداردهای  خالء 
برند  ایجاد  تنها  در  نه  را  گسترده ای 
طراحی  و  ارائه  بلکه  حالل ،  گردشگری 
استانداردهای گردشگری حالل و نمایندگی 
آن برای ارائه گواهینامه گردشگری حالل 

به کشورهای مختلف  برند معتبر حالل  یا 
امارات  است.  کرده  آغاز  غیراسالمی 
همچنین فعالیت در تامین تسهیالت و مواد 
غذایی حالل برای کشورهای غیرمسلمان 
در  شده  اعالم  استراتژی های  ازجمله  را 
اعالم  گردشگری،  از  سبک  این  توسعه 
کرده است . تالش هایی که امارات با تمرکز 
بر آنها تاکنون قصد داشته خود را در مرکز 
معرفی  جهان  در  گردشگری  سبک  این 
کند. امارات حتی با برگزاری کنفرانس ها و 
همایش های مختلف و نیز معرفی برندهای 
و کاالهای غذایی خود در جهان، بیشترین 

بهره را از این سبک گردشگری می برد.

گردشگری حالل در ایران
صنعت  در  زیادی  پتانسیل های  ایران 
کشور  یک  عنوان  به   و  دارد  گردشگری 
مدیریت  شریعت،  بر  مبتنی  اسالمی، 
دلگرمی  موضوع  این  می شود.  اداره  و 
ایجاد  مسلمان  گردشگران  برای  زیادی 
می کند؛ زیرا آنها می توانند بدون نگرانی، 
در  شده  ارائه   خدمات  و  محصوالت  از 
دیگر  سوی  از  کنند.  استفاده  ایران 
کشورمان  در  زیادی  اسالمی  میراث  
وجود دارد و بدون شک همه گردشگران 
این  از  بازدید  به  عالقه مند  دنیا  در 
استفاده  متاسفانه  اما  هستند.  مکان ها 
برای  همسایه  کشورهای  ظرفیت  از 
شده  واقع  غفلت  مورد  گردشگران  جذب 
کشورها  این  که  است  حالی  در  این  و 
بیشتری  فرهنگی  و  مذهبی  اشتراکات 
ما  با  آمریکایی ها  و  اروپایی ها  به  نسبت 
جذب  ظرفیت  کشورها  تمامی  البته  دارند. 
گردشگر دارند و باید براساس سلیقه و نیاز 
اما  شود؛  اقدام  گردشگر  جذب  زمینه  در 
ضعف و کمبودهای زیادی در زمینه اسکان 
وجود  هتل ها  خدمات دهی  و  گردشگران 
دارد که هنوز رفع نشده است. این در حالی 
است که بهبود زیرساخت ها نقش اصولی و 

مهمی در توسعه صنعت توریسم دارد.
سطح  بهبود  خود  با  گردشگری  توسعه 
به  را  افزوده  ارزش  و  ارزآوری  اشتغال، 
حاضر  حال  در  و  داشت  خواهد  همراه 
از سر راه  با رفع مشکالت  ضرورت دارد 
گامی  کشور،  در  توریسم  صنعت  توسعه 
برداریم.  تحریم ها  با  مقابله  برای  جدی 
برخی  می توان  حالل  گردشگری  توسعه 
رفع  را  کشور  اقتصادی  مشکالت  از 
نماید، هر چند با وجود یک و نیم میلیارد 
در  اسالمی  6۰کشور  حدود  و  مسلمان 
ابزار  از  می توانستیم  سهولت  به  دنیا 
درآمدزایی  برای  حالل  گردشگری 
تاکنون  متاسفانه  اما  کنیم،  استفاده 
نتوانسته ایم از این مزیت به درستی بهره 
اماکن  که  است  حالی  در  این  و  ببریم 
که  دارد  وجود  کشور  در  زیادی  مذهبی 
مذهبی  گردشگری  گسترش  بر  می توانند 
تنها  مذهبی  گردشگری  باشند.  تاثیرگذار 
که  است  گردشگری  صنعت  از  جنبه ای 
می تواند بر موانع آب و هوایی غلبه کند. 

دالیل عدم رونق گردشگری حالل 
در کشور

زیادی  حالل  خدمات  و  محصوالت  ایران 
گردشگران  خصوصا  گردشگران  برای 
آنها  از  اسالم  جهان  اما  دارد؛  مسلمان 
حاصل  درآمد  دلیل  همین  به  نیست.  آگاه 
در  ایران  در  هنوز  گردشگری  صنعت  از 
مانند  اسالمی  کشورهای  بقیه  با  مقایسه 
است.  کمتر  بسیار  امارات  و  ترکیه  مالزی، 
توسط  که  آمارهایی  و  مطالعات  براساس 

نهاد های مختلف، شاخص سفرهای جهانی 
مسـلمانان  )GMIT( و ســـازمان جهانی 
شده  منتشر   )UNWTO( گردشگری 
جایگاه  کردن  پیدا  برای  باید  ایران   است، 
مناسب و محبوب در صنعت گردشگری به 

سختی تالش کند.
به  را  خود  باید  اول  قدم  در  منظور  بدین 
کشور  یک  ایران  اینکه  کنیم.  معرفی  دنیا 
توسعه  برای  تنهایی  به  است،  مسلمان 
گردشگران  جذب  و  حالل  گردشگری 
تبلیغ  یک  بدون  نیست.  کافی  مسلمان 
متوجه  کسی  هیچ   زمینه،  این  در  عظیم 
جذابی  مکان  نیز  ایران  که  نمی شود 
و  امکانات  باید  است.  گذار  گشت  و  برای 
جذابیت ها را به دنیا نشان  دهیم. در نتیجه 
این معرفی، مردم جهان تصمیم می گیرند 
در  معرفی شدن  کنند.  بازدید  ایران  از  که 
گردشگری  توسعه  در  موفقیت  کلید  دنیا، 

کشور است.
گردشگری  صنعت  در  کشورمان  ضعف 
حالل، ناشی از ضعف در فروش و تبلیغات 
تجارت  نوعی  گردشگری  چراکه  است؛ 
فروش  تجارت،  در  و  می شود  محسوب 
مهم ترین بخش است. اطمینان از فروش، 
هر  واقع  در  می آید.  دست  به   تبلیغات  با 
شوند،  تولید  خوبی  محصوالت  هم  چقدر 
بدون آگاهی دادن به مردم، امکان فروش 
آن پایین خواهد بود. این اتفاق در صنعت 
است،  شکل  همین  به  نیز  گردشگری 
زمینه  در  تبلیغات  بدون  نمی توان  یعنی 
گردشگری تعداد گردشگران را افزایش داد.

مناطق آزاد، بستر توسعه 
گردشگری حالل

تشدید  و  کنونی  شرایط  به  باتوجه 
علیه  بر  امریکا  یکجانبه  تحریم های 
موقعیت  این  از  بتوان  شاید  کشورمان، 
برای  مغتنم  فرصتی  عنوان  به  تهدید  و 
کرد؛  استفاده  ایران  در  گردشگری  صنعت 
که صنعت  است  روشن  همگان  بر  چراکه 
گردشگری و تمامی بخش های وابسته به 
مردم  معیشت  با  مستقیم  طور  به  که  آن 
تحریم ناپذیر  می باشند،  ارتباط  در  جامعه 
است. هیچ قدرت و دولتی قادر به تحریم 
خوب  بنابراین  نیست،  گردشگری  حوزه 
است که اکنون متولیان این امر در کشور 
چه  هر  رونق  برای  و  شده  کار  به  دست 
بیشتر گردشگری طرحی نو دراندازند تا هم 
در شرایط بحرانی کنونی، کمکی به اقتصاد 
کشور کرده باشند و هم اینکه از این طریق 
نگاه دنیای خارج را با مهمان نوازی شایسته 
به  و  داده  تغییر  ایرانی  و  ایران  به  نسبت 
دنیا ثابت کنند که ما مردمی صلح طلب و 

بشردوست هستیم.
با توجه به افزایش تحریم های خصمانه بر 
علیه کشور و فشار همه جانبه دشمنان این 
ایران، هر چند  به مردم شریف  بوم  مرز و 
و  مردم  بر  را  مشکالتی  محدودیت ها  این 
اقتصاد کشور تحمیل می نماید، اما به نظر 
زخم  جراحی  برای  زمان  بهترین  می رسد 
وابستگی  همانا  که  کشور  اقتصاد  کهنه 
بیش از حد به صادارت نفت بوده است را 

مهیا می کند. 
تحقق  در  حالل  گردشگری  ویژه  نقش 
مناسب  فرصتی  می تواند  مقاومتی  اقتصاد 
فرصت  به  تحریم ها  تهدید  تبدیل  برای 
و  راهبرد  یک  مقاومتی  اقتصاد  باشد . 
منظور  به  جهادمحور  و  عقالیی  تدبیری 
برای  مسیری  و  اقتصادی  فشار  کاهش 
است،  حساس  شرایط  این  از  برون رفت 
گردشگری حالل، نقش موثری در فرآیند 

از  یکی  و  دارد  جوامع  اقتصادی  توسعه 
مقاومتی  اقتصاد  تحقق  بارز  مصداق های 

محسوب می شود.
راهبرد  به عنوان یک  اقتصاد مقاومتی که 
گردیده  مطرح  رهبری  معظم  مقام  توسط 
است، اصوال بر پایه قطع وابستگی به نفت 
و بهره مندی از توان و ظرفیت داخلی  اتفاق 
می افتد. ایران به عنوان کشوری غنی با دارا 
سبب  به  و  گردشگری  توسعه  منابع  بودن 
هوایی  و  آب  ویژگی های  تمدن،  فرهنگ، 
و... که با معضالتی همچون میزان بیکاری 
اقتصاد  و  ارزی  منابع  محدودیت  باال، 
می تواند  اما  است؛  مواجه  تک محصولی 
گردشگری  صنعت  در  فعال  کشوری  به 
رویکرد  بر  تمرکز  با  و  شود  تبدیل  حالل 
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.
مهم ترین  از  یکی  حالل  گردشگری 
محسوب  درآمدزایی  و  توسعه  قطب های 
ایجاد اشتغال و  خوداتکایی  به  می شود که 
کمک می کند و با ارتقاء جنبه های فرهنگی 
و  رشد  بر  شگرفی  تاثیر  اقتصادی،  و 

پیشرفت جامعه می گذارد. 
با عنایت به همه ظرفیت هایی که در ایران 
از باب فرهنگ اسالمی و نیز شاخصه های 
گردشگری فراوان در این حوزه و همچنین 
بحث گردشگری حالل که به جرات ایران 
کشورها  مهم ترین  و  بزرگترین  از  یکی 
دینی  فرهنگ  دلیل  به  خصوص  این  در 
مناطق  قطعا  می باشد،  کشور  اسالمی  و 
همایش ها،  برگزاری  با  می توانند  آزاد 
در  بین المللی  کنفرانس های  و  نمایشگاه ها 
این خصوص گوی رقابت را از کشورهای 

همسایه بربایند.
بهترین بستر در جهت توسعه  آزاد  مناطق 
می باشند؛  کشور  در  حالل  گردشگری 
قوانین  با  گردشگرپذیر  عمدتا  مناطقی 
اجازه  ازجمله  اصلی  سرزمین  از  آسان تر 
و  ویزا  دریافت  بدون  گردشگران  ورود 
و  می توانند  که  سهل تر  مقررات  همچنین 
باید به عنوان پایلوت در حوزه گردشگری 

حالل مورد توجه و استفاده قرار گیرند. 
کشور  از  نقطه  هفت  در  آزاد  منطقه  هفت 
واقع  نقاطی  در  عمدتا  که  ایران  پهناور 
تاریخی  طبیعی،  جاذبه های  از  که  شده اند 
و مذهبی بسیاری بهره مند هستند؛ کیش، 
قشم، چابهار، انزلی، اروند، ارس و ماکو که 
شمالی ترین  تا  ایران  نقاط  جنوبی ترین  از 
کدام  هر  و  گرفته اند  قرار  کشور  مرز های 
پتانسیل های  دارای  موقعیت،  فراخور  به 
عظیمی جهت جذب گردشگران می باشند. 
حالل  گردشگری  خصوصا  گردشگری 
اهداف  و  برنامه ها  ازجمله  آزاد  مناطق  در 
مهم در استراتژی مدیران این مناطق بوده 
که در دولت تدبیر و امید، جان تازه ای به 
خود گرفته است. در این راستا خوشبختانه 
اهداف  تحقق  در  مفیدی  و  بلند  گام های 

برداشته شده است. 
این فرصت منحصربه فرد می تواند در رشد 
گردشگران  جذب  و  آزاد  مناطق  اقتصادی 
به  و  موثر  پایدار  اقتصاد  ایجاد  و همچنین 
عنوان دروازه  جدید دیپلماسی، پلی مطمئن 
عبور  و  جهانی  بازارهای  به  رسیدن  برای 
تاریخی کشور نقش آفرینی  تنگنای  این  از 

نماید.
یکی  گردشگری  گسترش صنعت  و  رونق 
است،  کشور  توسعه  اساسی  محورهای  از 
و  زیربناها  توسعه  نیازمند  مهم  این  اما 
بتوان  تا  می باشد  گردشگری  زیرساخته ای 
از  یکی  عنوان  به  را  حالل  گردشگری 
پوشش  تحت  اقتصادی،  مهم  اولویت 
که  است  نیاز  اقدام،  اولین  در  داد.  قرار 
حوزه  این  در  فرهنگی  زیر ساخت های 
مطلوب  نحو  به  بتوان  تا  یابد  توسعه 
را  خارجی  توریست  به ویژه  گردشگران 
پذیرش کرد؛ چراکه برای حضور گردشگر 
به  نیز  گردشگری  رفاهی  امور  می بایست، 

شکل مناسبی افزایش یابد.
باید به بحث گردشگری حالل توجه ویژه 
داشته باشیم، زیرا غالب مناطق آزاد در نقاط 
مرزی واقع شده اند و می بایست بیش از این 
از باب زیرساخت ها خصوصا زیرساخت های 
صورت  در  که  شوند،  تقویت  گردشگری 
زیرساخت های  و  طرح ها  شدن  اجرایی 
ایران  اقتصاد  آزاد می توانند  مکفی، مناطق 
متحول  حالل  گردشگری  محوریت  با  را 

سازند.
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اخبار مناطق آزاد

کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند از توزیع خرما و میگو این 
فروشگاه های  در  روسیه  استاندارد  براساس  منطقه 

خرده فروشی این کشور خبر داد.
سیدعلی موسوی گفت: در تفاهم نامه مشترک سازمان 
منطقه آزاد اروند و انجمن دوستی ایران و روسیه که 
زیر  مدیران  فرهنگی ،  معاون  معاونت،  این  حضور  با 
مجموعه معاونت های مذکور، رئیس و اعضای هیات 
مدیره انجمن دوستی ایران و روسیه منعقد شد؛ همکاری 
و گسترش تعامل در حوزه های صنعت، معدن، تجارت ، 
توانمندی های  از  استفاده  و  نقل  و  گردشگری، حمل 

علمی و اجرایی هر دو طرف مطرح شده است.
این دو محصول  برای صادرات  افزود: مقرر شد  وی 
استراتژیک منطقه، به صورت ویژه با انجمن دوستی 
ایران و روسیه در حوزه بازاریابی و گرفتن استاندارد این 
کشور برای بسته بندی جهت توزیع در فروشگاه های 

خرده فروشی و عمده فروشی در روسیه کار شود.
اجرای  تسهیل  کرد :  نشان  خاطر  مسئول  مقام  این 
رشد  هدف  با  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  طرح های 
دوره ای  نشست های  برگزاری  منطقه ،  شکوفایی  و 
موجود  موانع  رفع  و  قوت  نقاط  تقویت  راستای  در 
نشست های  برگزاری  منطقه،  اقتصادی  توسعه  در 
و  روسیه  با  تجارت  حوزه  در  سازمانی  و  تخصصی 
اوراسیاشناسی  تخصصی  کارگاه  برگزاری  اورسیا ، 
بازرگانان  و  تجار  مدیران ،  برای  روسیه شناسی  و 
و  بازرگانان  جامع  اطالعاتی  بانک  تهیه  منطقه ، 
صنعتگران روسی و فعاالن اقتصادی منطقه جهت 
دسترسی و ایجاد زمینه تعامل طرفین، ایجاد زمینه 
مشارکت و فعالیت ذی نفعان منطقه در اتاق مشترک 
ترانزیت  خط  فعال سازی  و  ایران- روسیه  بازرگانی 
از  تجاری،  مرز  طریق  از  عراق  و  ایران  روسیه، 
مهم ترین تعهدات و زمینه های همکاری طرفین بود.

موسوی با اشاره به جذب سرمایه گذار برای منطقه آزاد 
بخش  در  روسی  سرمایه گذار  جذب  گفت :  نیز  اروند 
نیروگاهی و انرژی، توسعه بنادر خرمشهر و آبادان و 
همچنین جذب ایرانیان مقیم روسیه برای سرمایه گذاری 

در منطقه آزاد اروند در این نشست مطرح شد.
وی، استفاده از پتانسیل مرکز نوآوری اروند و ارتباط 
بین مرکز نوآوری منطقه آزاد اروند و مراکز نوآوری 
کشور روسیه و گسترش استارتاپ ها و شتابدهنده ها 

را از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه برشمرد.
نیز،  درخصوص پذیرش و اعزام هیات های تجاری 
موسوی افزود: شرکت در نمایشگاه های تخصصی، 
روسیه  کشور  و  منطقه  بین المللی  و  اختصاصی 

همچنین مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.
کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
سازمان منطقه آزاد اروند در پایان گفت : درخصوص 
و  فایناس  دریافت  تسهیالت ،  تامین  در  همکاری 
محصوالت  فروش  و  بازاریابی  جهت  برنامه ریزی 
دوستی  انجمن  با  اروند  آزاد  منطقه  تولیدی  صنایع 

ایران و روسیه به توافق رسیدیم.
 

خرما و میگو منطقه آزاد اروند 
به روسیه صادر می شود

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای 
سازمان منطقه آزاد اروند  اظهار کرد:

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و 
کارهای سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد:

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
توسعه  سازمان،  این  اصلی  اهداف  از  یکی  گفت: 
فرودگاه بین المللی آبادان در منطقه بود که اکنون 

به این هدف رسیدیم.
موعود شمخانی اظهار داشت: از سال ۹۲ فرودگاه 
بین المللی آبادان به عنوان اصلی ترین موضوعات 
نیازمندی های  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  منطقه 
صورت  به  که  شد  مقرر  و  بررسی  فرودگاه  این 
مشارکتی با شرکت فرودگاه های کشور سالن های 

آن نوسازی شود.
عنوان یک  به  فارم  دیری  منطقه  کرد:  بیان  وی 
منطقه  این  و  شد  پیش بینی  فرودگاهی  شهر 
زیرا  گردید؛  طراحی  فرودگاه  توسعه  براساس 
بین المللی  فرودگاه  از  پشتیبانی  برای  منطقه ای 

آیت اله جمی)ره( آبادان به شمار می رود.
آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
آبادان  فرودگاه  ساخت  برای  داد:  ادامه  اروند 
پیش بینی هایی شد که فراتر از فرودگاه منطقه ای 
و جزء  بود  زمان  آن  در  پیشرفته ای  فرودگاه  بود، 
و  باند  دو  دارای  که  بود  فرودگاه هایی  معدود 
فرودگاه های  نیز جزء  اکنون  و  بود  باری  ترمینال 

پیشرفته کشور نیز به شمار می رود.
اعتبار ۳۰میلیارد ریالی  به اختصاص  اشاره  با  وی 
جهت خرید دستگاه ILS در فرودگاه آبادان اظهار 
داشت: در سال ۹۲ هیات مدیره سازمان منطقه آزاد 
جهت  را  خود  چک  نخستین  ورود،  بدو  در  اروند 
ILS برای  دستگاه  خرید  و  آبادان  فرودگاه  تجهیز 
خاک  و  گرد  هنگام  در  پروازها  لغو  از  پیشگیری 
از  یکی  چراکه  کشید؛  نامساعد  شرایط  دیگر  و 
نقص های اساسی فرودگاه آبادان به شمار می رفت.

شمخانی افزود: پیش بینی شد در صورت برقراری 
فعلی  ترمینال  است ظرفیت  ممکن  خارجی  پرواز 
به  نیز  جدید  ترمینال  یک  شد  مقرر  باشد،  کم 
صورت مشارکت ۵۰درصدی با شرکت فرودگاه ها 

احداث گردد.
وی اظهار کرد: با توجه به انجام تعهدات سازمان 
ساختمانی،  عملیات  تکمیل  و  اروند  آزاد  منطقه 
ساخت  ۹۲درصدی  فیزیکی  پیشرفت  با  همزمان 
آماده  آینده  ماه  در  فرودگاه،  این  جدید  ترمینال 
فرودگاه  ظرفیت  به  تا  شد  خواهد  بهره برداری 

اضافه شود.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
گفت: اساس کار سازمان منطقه آزاد اروند ساخت 
ترمینال جدید، ایجاد زیرساخت ها و توسعه ترمینال 

فعلی بود.
شمخانی اذعان داشت: هزار میلیارد ریال به صورت 
مشارکتی با شرکت فرودگاه ها در فرودگاه بین المللی 
آبادان هزینه شد تا پروازهای داخلی و خارجی پس از 

تکمیل ترمینال جدید، تفکیک شوند.

وی با اشاره به نیاز ترمینال باری در فرودگاه آبادان 
تصریح کرد: با توجه به نیاز مبرم فرودگاه بین المللی 
اعتبار  با  باری  ترمینال  آبادان،  جمی)ره(  آیت اله 
شرکت  با  مشارکتی  صورت  به  ریال  ۶۰میلیارد 

فرودگاهی کشور در این فرودگاه احداث شد.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
گفت: با پایان یافتن پروژه ترمینال جدید ۷۰۰هزار 
مسافر در سال به ظرفیت فعال فرودگاه بین المللی 

آیت اله جمی)ره( آبادان افزوده می شود.
 

ایجاد زیرساخت ها در فرودگاه آبادان، 
 یکی از دستاوردهای مهم سازمان

 منطقه آزاد اروند
بخش  های  در  زیرساخت  ها  ایجاد  شمخانی، 
ساخت،  محوطه سازی،  ناوبری،  کمک  تجهیزات 
امکانات  و تجهیز  ترمینال ها  بهسازی  و  بازسازی 
را  آبادان  جمی)ره(  آیت اله  بین المللی  فرودگاه  در 
یکی از دستاوردهای مهم سازمان منطقه آزاد اروند 

در شش سال گذشته برشمرد.
آیت اله  المللی  بین  فرودگاه  تجهیز  گفت:  وی 
اصلی  اهداف  و  ازحوزه ها  یکی  آبادان  جمی )ره( 
می رفت  شمار  به  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
ایجاد  با  سازمان  این  گذشته،  سال  شش  در  که 
را  شایسته ای  اقدامات  اساسی،  زیرساخت های 

انجام داد.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
افزود: خوشبختانه منطقه آزاد اروند دارای راه های 
برای  که  است  دریایی  و  ریلی  زمینی،  هوایی، 
بزرگی  مزیت  اقتصای  رونق  و  سرمایه گذاری 
مناطق  سایر  در  مزیت  این  که  محسوب می شود 

آزاد کشور و حتی دنیا کم نظیر است.

شمخانی با اشاره به نقش صنعت هوایی در حمل و 
نقل و رونق اقتصادی اظهار داشت: توسعه صنعت 
هوایی و زیرساخت های فرودگاهی، جزء اولویت های 
سازمان منطقه آزاد اروند به شمار می رود که در این 

راستا اقدامات شایسته ای صورت گرفت.
وی با اشاره به اقدامات توسعه  ای سازمان منطقه 
آزاد اروند ظرف شش سال اخیر اظهار داشت: برای 
توسعه اقتصادی منطقه، مهم ترین فعالیتی که باید 
انجام می شد، توسعه لجستیکی فرودگاهی و مسیر 

هوایی بود.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
نقل  و  حمل  زیرساخت های  توسعه  کرد:  تصریح 
اهمیت  بسیار حائز  اروند  آزاد  برای منطقه  هوایی 
است، زیرا تاثیرات زیادی در بحث رونق اقتصادی 

و میزان سرمایه گذاری دارد.
شمخانی با بیان اینکه در شش سال اخیر اقدمات 
و حرکت های بزرگی برای توسعه فرودگاه آبادان 
آبادان  فرودگاه  گذشته،  در  گفت:  شده،  انجام 
نسبت به سایر فرودگاه های کشور توسعه یافته تر 
و پیشرفته تر بود، لیکن نیاز به بهسازی و همچنین 

ایجاد زیرساخت های جدید داشت.
فرودگاه  سبز  فضای  ساماندهی  به  اشاره  با  وی 
فضای  ۲۰هکتار  الی   ۱۸ کرد:  عنوان  آبادان 
برای  سال ها  که  شد  ساماندهی  حالی  در  سبز 
آبادان  شهرداری  و  فرودگاه  بین  ساماندهی  این 
این فضای  از ساماندهی  بعد  اکنون  بود،  اختالف 
سبز، ورودی شهر از مسیر هوایی برای مسافران 

جذاب تر به نظر می رسد.
نقش  هوایی  صنعت  اینکه  بیان  با  شمخانی 
محیطی  زیست  و  اقتصادی  توسعه  در  مستقیمی 
لحاظ  به  آبادان  فرودگاه  کرد:  تصریح  دارد، 

زیرساختی با مشکالت زیادی مواجه بود، متاسفانه 
از  به شهر  ورود  برای  و سرمایه گذاران  مسئوالن 
مسیر نامناسبی در این فرودگاه عبور می کردند و 
آزاد  منطقه  شان  خور  در  مسیری  ایجاد  ما،  الزام 
 cip و vip اروند بود که در این راستا پاویون های

در فرودگاه احداث شد.
اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
توسعه  راستای  در  فرودگاه ها  شرکت  داد:  ادامه 
و  همگام  جمی)ره(  آیت اله  بین المللی  فرودگاه 
سایر  اگر  بود،  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  همراه 
اجرایی در کنار  دستگاه ها بخصوص دستگاه های 
کار  نمی توان  نباشند،  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 

قوی در این منطقه انجام داد.
فرودگاه  توسعه  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  وی 
سال،  شش  از  بعد  سازمان  این  گفت:  آبادان 
تمامی برنامه های خود در راستای توسعه فرودگاه 
اجرایی  را  آبادان  )ره(  جمی  آیت اله  بین المللی 
کرده است و بعد از افتتاح ترمینال جدید ، وارد فاز 

نگهداری و بهره برادری خواهیم شد.
ترمینال  پیش  سال  شش  کرد:  اظهار  شمخانی 
سرویس  حتی  آبادان  فرودگاه  مسافربری  قدیمی 
و  سرمایشی  سیستم  نداشت،  مناسبی  بهداشتی 
اساسی  مشکل  با  نیز  ترمینال  این  در  گرمایشی 
آزاد  منطقه  سازمان  مشارکت  با  ولی  بود،  مواجه 
اروند و شرکت فرودگاه های کشور، این مشکالت 
رفع و ترمینال قدیمی به صورت کلی بهسازی شد.

اروند  آزاد  منطقه  سازمان  زیربنایی  و  فنی  معاون 
با اشاره با ساماندهی دیوار جانبی فرودگاه آبادان 
به  آبادان رو  نیز گفت: دیوارهای اطراف فرودگاه 
پانصد  و  میلیارد  هفت  اعتبار  با  که  بود  نابودی 

میلیون ریال این دیوار اصالح و ساماندهی شد. 
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 توسعه فرودگاه بین المللی آبادان
از اولویت های سازمان منطقه آزاد اروند

اروند

معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت:

کارهای  و  کسب  توسعه  و  سرمایه گذاری  معاون 
به شرایط  توجه  با  اروند گفت:  آزاد  سازمان منطقه 
دستورالعمل های  رعایت  بر  باید  فعلی،  اقتصادی 
بهداشتی تاکید شود و تعطیلی اصناف نمی تواند راه 

حل مناسبی برای کاهش آسیب به مردم باشد.
تخصصی  کارگروه  جلسه  در  موسوی  سیدعلی 
و  کسب  بر  کرونا  ویروس  اقتصادی  تاثیر  بررسی 
کارهای کوچک و اصناف که در محل سالن جلسات 
این سازمان برگزار شد، افزود: بعضی اصناف با شیوع 
که  متضرر شدند  به شدت  و  تعطیل  کرونا مدت ها 
این  به  کرونا  از  دیده  آسیب  مشاغل  وام  پرداخت 

صنوف می تواند موثر اما مسکنی موقتی باشد .
وی در این نشست که با حضور روسای اتحادیه هایی 
که بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده اند، انجام 
شد؛ آمار و ارقام دقیق از سوی اصناف به منظور حل 
مشکالت ، اطالع رسانی صحیح درباره نحوه مقابله با 
این ویروس، بررسی تبعات اقتصادی ناشی از گسترش 
معاونت  کمک  با  تبعات  این  کاهش  و  بیماری  این 
فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد 
اروند را در سیاستگذاری های آتی بسیار مهم و ضروری 
دانست و تاکید کرد : بررسی و مذکرات بیشتر در قالب 
کارگروه هایی با حضور مسئولین مربوطه و فرمانداران 

دو شهرستان آبادان و خرمشهر می تواند موثر باشد.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان 
منطقه آزاد اروند همچنین یادآور شد : بعضی کسب و 
کارهای پایدارتر و مشاغلی که از فضای مجازی استفاده 
کردند، موفق تر بودند و مشاغل خدماتی و کارهایی که 
رستوران داران ،  مانند  داشتند  مردم  با  مستقیم  ارتباط 
هتل ها ، آرایشگران زنانه، مجتمع تجاری و... بیشترین 
ضرر را متحمل شدند؛ که باید در کارگروه های ذکر شده 

مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

تعطیلی اصناف، راه حل مناسبی 
برای کنترل کرونا نیست

گزارش: 
مسعود گادار

سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
همکاری  راستای  در  گفت:  اروند  آزاد  منطقه 
و  ظرفیت ها  از  مطلوب  استفاده  جهت  مشترک 
توانایی های تخصصی طرفین، تفاهم نامه ای  میان 
سازمان منطقه آزاد اروند و کمیسیون گردشگری 

اتاق بازرگانی ایران، منعقد شد.
در نشستی مشترک که با حضور رئیس کمیسیون 
اتاق  وابسته  کارهای  و  کسب  و  گردشگری 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  ایران،  بازرگانی 
نمایندگانی  اروند،  آزاد  گردشگری سازمان منطقه 
از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور، مدیر توسعه گردشگری، میراث فرهنگی و 
صنایع دستی، مدیر بهبود محیط کسب و کارهای 
حوزه  سرمایه گذاران  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
همکاری های  هدف  با  شد،  برگزار  گردشگری 
سرمایه گذاری  و  گردشگری  حوزه  در  مشترک 

تفاهم نامه همکاری منعقد گردید.
کارهای  و  کسب  و  گردشگری  کمیسیون  رئیس 
گردشگری  جایگاه  ایران،  بازرگانی  اتاق  وابسته 
را  این جلسه  و  ویژه عنوان کرد  و  بسیار مهم  را 
توسعه صنعت  برنامه ریزی جهت  فرصت  بهترین 
به  توجه  با  داشت:  اظهار  و  دانست  گردشگری 
موقعیت منطقه آزاد اروند می توان برنامه ریزی های 
مهمی در زمینه گردشگری انجام داد و ما نیز به 
عنوان بازوی مشورتی طی این فرآیند در کنارتان 

باشیم.
نقش  و  اهمیت  بر  تاکید  با  عبدالملکی  علی اکبر 
بخش خصوصی در حوزه گردشگری، خاطرنشان 
کرد: تمام تالش خود را خواهیم کرد تا به حوزه 
چراکه  کنیم،  کمک  منطقه  این  گردشگری 
را  آن  باید  و  است  نامرئی  صادرات  گردشگری 
زمینه  این  در  اشتغال  رشد  شاهد  و  داد  گسترش 

باشیم.
برند  عنوان  به  اروند  آزاد  منطقه  ظرفیت  وی، 
گردشگری خوراک را بسیار باال دانست و تصریح 
ایران  ملی،  پول  ارزش  کاهش  به  توجه  با  نمود: 
می تواند بهشتی برای گردشگران باشد و بی شک 
گردشگران  هجوم  شاهد  کرونا  پایان  از  پس 

خارجی خواهیم بود.
همچنین، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
شده  منعقد  تفاهم نامه  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
استفاده  جهت  مشترک  همکاری  راستای  در  را 
تخصصی  توانایی های  و  ظرفیت ها  از  مطلوب 
این  انعقاد  از  هدف  گفت:  و  دانست  طرفین 
تعامل  و  مشترک  همکاری  ایجاد  تفاهم نامه، 
اقتصاد  و  دستی  صنایع  گردشگری،  حوزه  در 
اعم  دو طرف  امکانات  کلیه  از  استفاده  با  ورزش 
و  فنی  انسانی،  نیروی  علمی،  توانمندی های  از 

اطالعاتی است.
قدرت اله طمیمیان خاطرنشان کرد: هر یک از دو 
طرف در این تفاهم نامه تعهداتی خواهند داشت تا 

مفاد آن هرچه بهتر اجرا شود.
برنامه های  در  تسهیل  و  تسریع  حمایت،  وی، 
برای  الزم  مجوزهای  کلیه  صدور  و  اجرایی 
فعالیت های کمیسیون در چارچوب قوانین موجود 
را ازجمله تعهدات سازمان منطقه آزاد اروند عنوان 
برگزاری  در  همکاری  افزود:  ادامه  در  و  کرد 
مختلف  حوزه های  در  بین المللی  نمایشگاه های 
گردشگری، تسهیل در زمینه ورود سرمایه گذاران، 
توسعه  جهت  در  مشترک  جلسات  در  شرکت 
اجرای  در  موجود  موانع  رفع  و  مابین  فی  روابط 
قراردادهای منعقده و ایجاد زمینه های فعالیت های 
کمیسون  اعضای  برای  گردشگری  و  اقتصادی 
گردشگری از طریق واگذاری زمین و معرفی برای 

تعهدات  از دیگر  متقاضیان،  به  اعطای تسهیالت 
سازمان منطقه آزاد اروند در این تفاهم نامه خواهد 

بود.
اقتصادی  طرح های  اجرای  تسهیل  طمیمیان، 
صنایع  و  گردشگری  حوزه  در  سرمایه گذاری  و 
از  را  منطقه  شکوفایی  و  رشد  هدف  با  دستی 
بازرگانی  اتاق  گردشگری  کمیسون  تعهدات  اهم 
نشست های  برگزاری  گفت:  و  کرد  مطرح  ایران، 
دوره ای در راستای تقویت نقاط قوت و رفع موانع 
موجود در توسعه گردشگری منطقه، حضور فعال 
بین المللی در  و  داخلی  رویدادهای گردشگری  در 
تسهیالت  تامین  در  همکاری  اروند،  آزاد  منطقه 
گردشگری،  حوزه  سرمایه گذاران  نیاز  مورد 

در  سرمایه گذاری  موقعیت های  در  مشارکت 
زمینه گردشگری فرهنگی و ساخت هتل های۴ و 
۵ستاره، برگزاری نشست های مشترک با آژانس ها 
نشست های  برگزاری  فعالین حوزه گردشگری،  و 
در  و  گردشگری  و  تجاری  هیات های  مشترک 
فروش  و  بازاریابی  جهت  برنامه ریزی  نهایت 
محصوالت صنایع دستی منطقه در سایر کشورها، 
مابقی تعهدات کمیسون گردشگری اتاق بازرگانی 

ایران در تفاهم نامه مذکور است.
سازمان  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
منطقه آزاد اروند مدت زمان این تفاهم نامه را یک 
قابل  طرف،  دو  موافقت  با  که  کرد  عنوان  سال 

تمدید خواهد بود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

امضای تفاهم نامه میان سازمان منطقه آزاد اروند و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران



تا  است  برخوردار  امکاناتی  از  گردشگر  هر  که  امروز  جهان  در 
همزمان با بازدید از مقصدهای مختلف گردشگری، محتوای صوتی 
و تصویری تولید کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن، پیام خود را 
به دورترین نقاط ارسال کند، اهمیت فناوری و تحوالت دیجیتالی 
بیش از هر زمان دیگری محسوس است. همچنین شاهد هستیم 
که کسب  و کارهای نوین گردشگری به مدد تحوالت دیجیتالی و 
فناوری های اطالعاتی به عرصه های پویایی تبدیل شده اند که با 
استفاده از فرصت های ناشی از توسعه و ترویج فناوری در جوامع 
بشری به سرعت در حال عبور از کسب  و کارهای سنتی بوده و 
فاصله میان انتظارات گردشگران دیجیتال و ارزش واقعی تحویلی 

به آنها به کم ترین حد ممکن رسیده است.   
موثر  نقش  بر  اطالعات، عالوه  فناوری  دیجیتالی عصر  تحوالت 
در دانش محور شدن گردشگری، به سفر مسئوالنه و خلق تجربه 
فناوری  کارگیری  به  ضرورت  بر  و  شده  منجر  سفر  از  متمایز 
جامع نگر و آینده گرا در حوزه های مختلف  گردشگری پایدار افزوده 

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

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

می نماید.
الکترونیک که بسیار دارای اهمیت بوده و ما  مزایای گردشگری 

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

گردشگری
2- انتشار اطالعات چندرسانه ای به صورت صوتی و تصویری و 

ویدئویی از مناطق مختلف گردشگری
مجازی  اطالعات  گذاشتن  اشتراک  به  برای  ظرفیت سازی   -3

گردشگران با توریست های آماتور
4- معرفی فرصت های اقامتی 

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

را بر آن داشته تا برای رونق این صنعت، تالش نمایند. 
 

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

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

فرصت بازاریابی دیجیتال مطرح می باشد.
این روزها در پی تشدید تحریم های بین المللی شده امریکا، موجی 
شکل  غربی  پرنفوذ  رسانه های  در  ایران  مورد  در  منفی  اخبار  از 
گرفته و به این ترتیب برای اینکه بازاریابی و تبلیغ برای سفر به 
ایران موثر واقع شود، نیاز است که گردشگری بیش از هر زمانی 
از  باشد؛  مسلح  بازاریابی  و  تبلیغات  بهینه  و  کارآمد  ابزارهای  به 
همین  رو بهره گیری از الگوهای موفق و موثر بازاریابی دیجیتال 
باید در دستورکار بنگاه های فعال گردشگری و همچنین مدیریت 

سازمان های مناطق آزاد قرار گیرد.
همچنین توسعه فرهنگی در استفاده صحیح از فناوری اطالعات، 
اطالعات،  فناوری  مزایای  و  عملکرد  ساختار،  با  مردم  آشناسازی 
ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مناسب شبکه ای و مخابراتی، ایجاد 
ایجاد  الکترونیک،  بانکداری  گسترش  جهت  مناسب  زمینه های 
انگیزه و تمایل در مدیران، کارکنان تاسیسات گردشگری و آموزش 

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

 
لزوم حمایت از استارت آپ ها

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

گردشگری، بسیار حائز اهمیت است.
ورود ساالنه بیش از 5میلیون گردشگر به ایران نشان از این دارد 
راه اندازی  برای  گسترده ای  ظرفیت های  از  توریسم  صنعت  که 
به  می توانند  که  کارهایی  و  کسب   است؛  برخوردار  کار  کسب  و 
از کسب  و  راه اندازی شده و دروازه های جدیدی  استارتاپ  شکل 

کارها را به روی اکوسیستم  استارتاپی ایران باز کنند.
با کمترین سرمایه، بیشترین درآمد  گردشگری، صنعتی است که 
و اشتغال را نصیب کشور می کند، چراکه همه چیز ازجمله آثار و 
نقاط  اغلب  در  کار  این  برای  و طبیعی  تاریخی  و  باستانی  اماکن 
کشور وجود دارد. در صنعت گردشگری به ازای ورود هر گردشگر 
بخش  اشتغال  میزان  و  می شود  ایجاد  5شغل  دست کم  کشور  به 
درآمد  اشتغال،  است.  بخش ها  سایر  از  تر  سریع  نیز  گردشگری 
و تفریح از نیازهای اساسی بشر است و همه اینها در گردشگری 
در  را  اینها  به همه  پاسخگویی  این صنعت ظرفیت  و  دارد  وجود 

اختیار دارد.
 

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

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

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

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

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

آن، این توسعه را تحت الشعاع قرار می دهد. 
 

 لزوم توسعه گردشگری و گسترش
 فناوری اطالعات در مناطق آزاد

امروزه صنعت گردشگری به یکی از صنایع مهم درآمدزاي جهانی 
را  جهان  اطالعات،  فناوری  گسترش  و  نفوذ  با  که  شده  تبدیل 
تبدیل به دهکده ای فرامنطقه اي با رویکردي جهاني کرده است؛ 
و  موقعیت ها  خلق  نیازمند  دهکده،  این  در  زندگی  که  طوري  به 

فرصت های جدید می باشد.
برای بهره برداری از این فرصت درآمدزا، به آگاهی و همراهی با 
موج نوین فناوری نیاز داریم که هر چه در تحقق آن سهل انگاری 

کنیم، فرصت ها  را به دیگر رقباي منطقه اي خود خواهیم سپرد. 
با فرض اینکه فناوری اطالعات یک سیب باشد، کامپیوتر، شبکه، 
نرم افزار و دیگر ابزارهای مرتبط با این حوزه همانند دم سیب است 
که میوه با آن تغذیه می شود؛ حال این خود سیب است که محصول 

اصلی است و هدف و نتیجه در آن خالصه مي شود. از این رو، از 
مهم ترین کاربردهای فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه صنعت 
گردشگری خارجی است؛ چراکه از طریق آن می توان درآمد های 
ارزی فراواني به دست آورد که افزایش تولید ناخالص داخلی را به 
منزله شاخص توسعه به دنبال خواهد داشت. با ورود به بازار رقابتی 
جهانی، تجهیز امکانات و بهره برداری از فناوری های نوین در قالب 
»گردشگری الکترونیکی« از الزاماتي است که باعث افزایش منابع 

درآمدي و ایجاد اشتغال و بهبود خدمات اجتماعی می شود.
فن آوری های  کارگیری  به  با  الکترونیکی  گردشگری  صنعت 
ارائه  امکان  صنعت،  توسعه  منظور  به  اطالعات  و  ارتباطی  نوین 
اطالعات دقیق و به روز و همچنین ارائه خدمات جدید به کاربران و 
گردشگران را در هر جای دنیا می دهد. این اطالعات و تسهیالت، 
به گردشگر این امکان را می دهد که برای سفر کردن به نقطه ای 
خاص، به صورت مجازی امکان سفر، مزایا و معایب سفر را بررسی 

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

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

بازدید مورد بررسی قرار دهند.
و  سرمایه گذاران  اختیار  در  را  ویژه  امکان  این  اطالعات  فناوری 
کارآفرینان قرار می دهد که با ایجاد ارتباط میان ارکان های مختلف 
صنعت و بسترسازی محیط جهت ایجاد کسب و کار در مناطق آزاد 
به انجام فعالیت هایي ترغیب شوند و بازار فعالیت خود را به صورت 
مجازی در اختیار مشتریان خود قرار دهند. هر چه تبادل اطالعات در 
این خصوص تسهیل شود، دامنه آن گسترش خواهد یافت و امکان 
بهره وری اقتصادی را افزایش می دهد و هر چه ارائه اطالعات در جهان 
بیشتر می شود، نیاز به دسترسی و شفاف سازی نیز بیشتر خواهد شد و 
فناوری اطالعات این بستر را از طریق اینترنت و گوشی های همراه 
آماده می سازد، به صورتی که بهره گیری از آن باعث توسعه پایدار در 

صنعت گردشگری خواهد شد. 
بنابراین، هرگونه رشد و توسعه در صنایع گردشگري، باعث افزایش 
صادرات  گسترش  آن  دنبال  به  و  کشور  داخلی  ناخالص  تولید 
محصوالت مربوط به صنایع دستي خواهد شد. این مسئله ترغیب 
ایجاد  و  جهانی  دهکده  در  را  اقتصادي  فعاالن  و  سرمایه گذاران 
کشش به سمت کانون هاي  پیشرفت مناطق آزاد از طریق فناوری 

اطالعات در مقاطع کالن می شود.
با گسترش فناوري اطالعات، که بسیاری از جنبه های محاسباتی و 
فناوری را دربرمی گیرد، باید گفت چتر فناوری اطالعات بسیار بزرگ 
از زمینه ها را پوشش می دهد. متخصصان فناوری  است و بسیاری 
تا  کاربردی  برنامه های  نصب  از  دارند،  گوناگونی  وظایف  اطالعات 
طراحی شبکه های پیچیده رایانه ای و پایگاه داده های اطالعاتی ازجمله 

زمینه های فعالیت متخصصین فناوری اطالعات به شمار مي روند. 
فناوری  به  مربوط  خدمات  و  تجهیزات  تنوع  چشمگیر  افزایش 
مسائل  با  را  زمینه  این  در  شده  ارائه  خدمات  مدیریت  اطالعات، 
مشکالت  به  رسیدگی  مدیریت  کرده  است.  روبه رو  فراوانی 
خدمات  با  رابطه  در  منابع  و  تجهیزات  مدیریت  درخواست ها،  و 
نظارت،  همچنین  و  کاربران  به  آنها  تخصیص  و  فنی  پشتیبانی 
کنترل و برنامه ریزي در این زمینه ازجمله مواردی است که مدیران 
حوزه فناوری اطالعات را در حوزه گردشگري مناطق آزاد بر آن 
ببینند؛  تدارک  کارآمدي  و  سودمند  ابزارهای  خود  برای  تا  داشته 
خدمات  مدیریت  نرم افزارهای  به  می توان  ابزارها،  این  ازجمله 
و  کارشناسان  مدیران،  اشاره کرد که می توانند  اطالعات  فناوری 

تکنسین ها را در این باره یاری رسانند.
 

لزوم تولید محتوای گردشگری در بستر دیجیتال
گردشگری،  جهانی  سازمان  سوی  از  شده  منتشر  آمار  براساس 
رتبه سوم  پتروشیمی و نفت در  از صنایع  بعد  صنعت گردشگری 

صادرات جهانی قرار گرفته است. 
از هر 10شغل موجود در دنیا یک شغل در حوزه خدمات گردشگری 
از گردشگری است،  ناخالص داخلی دنیا  از تولید  است، 10درصد 
۷درصد صادرات جهانی مربوط به حوزه گردشگری است، درآمد 
حاصله از صادرات گردشگری بیش از 1.4میلیارد دالر بوده است 
در حوزه گردشگری صورت  و 30درصد صادرات خدمات جهانی 

گرفته است. 
حال با توجه به تاثیرات گردشگری در رشد اقتصادی، ایجاد شغل، 
فرهنگ جوامع  و  زیست  از محیط  نگهداری  و  توسعه، محافظت 
امنیت جهانی می توان به اهمیت  و در نهایت نوید دهنده صلح و 

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

دیجیتال 62درصد ارزان تر از بازاریابی سنتی است. 
بازارها با ورود به قرن بیست و یکم، دچار تغییرات بسیار اساسي 
شدند . امروزه فناوري اطالعات و ارتباطات به طور سریع در حال 
گسترش و اثرگذاري بر تجارت و وسیله اي براي رقابت سازمان ها 
است . فناوري ها بر سازمان هاي خدماتي اثرگذار هستند و آنها را 
فزآینده،  طور  به  مثال  براي  مي کنند.  هدایت  تجارت  سمت  به 
اعم  گردشگري  محصوالت  کل  براي  مي توانند  مصرف کنندگان 
از خرید آنالین بلیط، رزرو هتل، بسته هاي تورهاي مسافرتي خود 
انعطاف،  نیازمند  آنها  بدین شکل  و  نمایند  اقدام  به طور مستقیم 
سازمان هاي  با  ارتباط  در  و  بودن  دسترس  در  شدن،  خصوصي 

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

بستر اینترنت رخ مي دهد .
پیشرفت سریع فن آوري، به خلق عصر دیجیتالي منجر شده است. 
رشد انفجاري کامپیوترها، ارتباطات از راه دور، اطالعات، حمل و 
ارائه ارزش به مشتریان  نقل و فن آوري هاي دیگر، بر روش هاي 
تاثیر عمده اي گذاشته است. امروزه بیش از هر زمان دیگر با افراد 
دور و نزدیک در دنیا ارتباط داریم . انفجار فن آوري، راه هاي جالبي 
و  محصوالت  ارائه  و  مشتري  وضعیت  پیگیري  و  آگاهي  براي 
مشتریان  از  کدام  هر  منحصر به فرد  نیازهاي  با  متناسب  خدمات 

فراهم کرده است .
و  موثر  توزیع  در  را  شرکت ها  جدید،  فن آوري هاي  این،  بر  عالوه 
کارآمد محصوالت نیز یاري مي کند . همچنین امکان ارتباط با گروه ها 
یا فرد فرد مشتریان نیز فراهم شده است. فن آوري، موج جدیدي از 
ابزارهاي ارتباطات و تبلیغاتي را نیز در برداشته است، از تلفن موبایل، 
آي پاد، دستگاه هاي ضبط دیجیتال و تلویزیون هاي کابلي گرفته تا 

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

بدون توجه به بخش بندي بازار موفق نخواهند بود .
گونه ها،  انواع  شناسایي  منظور  به  را  بازار  بخش بندي  معموال 

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

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

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

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

سبب  را  زیر  موارد  گردشگری  بازاریابی  برنامه ریزی  اتخاذ    عدم 
می گردد:

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

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

موردنظر
  فقدان حمایت هاي الزم از تالش هاي جمعي

  ضعف در سیستم اطالعات
  نزول کیفیت خدمات به پایین تر از حدود قابل قبول

عرضه  جهت  واسطه ها  جذب  در  مشکل  با  شدن  مواجه    
محصوالت

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

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

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

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

  تبلیغات و نمایش های ویدئویی خصوصا تولید فیلم های کوتاه 
و عکس

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

روندهاي جدید پیروي کنند.

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

زیر نظر: شورای سردبیری
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ضرورت بهره گیری از فناوری  اطالعات در توسعه صنعت گردشگری:

فناوری اطالعات، مسیر دستیابی مناطق آزاد به  گردشگری پایدار
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