
سرمقاله

مناطق آزاد، پایلوت اجرای گردشگری حالل در کشور
مفهوم گردشگری حالل که از ترکیب دو واژه گردشگری و حالل بازتعریف شده است؛ علی رغم 
اینکه از اواخر قرن بیستم در کشورهای مالزی و ترکیه متبلور شد، اما بنابر شاخص جهانی سفر 
مسلمانان که توسط مسترکارت و سازمان تحقیقاتی رتبه بندی حالل تهیه گردیده؛ آمار مسافرت 
مسلمانان را از ۱۰۸میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ به ۱۶۰میلیون نفر در سال ۲۰۱۹ اعالم نموده و با 
پاندمی ویروس کرونا، در دوران فروکش و کنترل این بیماری همه گیر و با نوزایی مجدد صنعت 

گردشگری، امید می رود مسیر ترقی خود را بار دیگر طی نماید.
در فرآیند تجزیه و تحلیل شاخص های ایجابی و زمینه های رشد گردشگری حالل ظرف 
یک دهه گذشته باید به مولفه هایی همچون افزایش طبقه متوسط کشورهای مسلمان، روند 
تعلقات  گسترش  و  آمریکا  قاره  و  اروپایی  کشورهای  در  مسلمانان  حضور  گسترش  رو به 
هویتی نسل های دوم و سوم مهاجرین مسلمان در این کشورها توجه داشت؛ متغیرهایی که 
زمینه پذیرش گردشگری حالل به عنوان بخشی از صنعت گردشگری در کشورهای مزبور 
را فراهم نموده که نقطه اوج آن را می توان در ایجاد ایجاد هتل های مخصوص مسلمانان به 
منظور کسب درآمد از گردشگری حالل و همچنین برگزاری رویدادهای فرهنگی، تفریحی 

و گردشگری با رعایت شاخص های دینی موردنظر مسلمانان عنوان کرد.
در بررسی گردشگری حالل باید عنایت داشت که مهم ترین مولفه تشکیل دهنده آن مبتنی بر 
به فرهنگ و رفتار دینی که یک  احترام  نتیجه  احترام به شعائر دینی مسلمانان است. در 
مسلمان در جریان سفرهای تفریحی خود و خانواده اش برای آن ارزش ویژه ای قائل می باشد، 
بن مایه ایجابی ایجاد شاخه جدید صنعت گردشگری در سطح بین المللی است. به عبارتی 
در گردشگری حالل شرایطی مشتمل  بر رعایت قواعد اسالمی در هتل ها، طبخ مواد غذایی 
حالل، جداگانه بودن استخرهای بانوان و آقایان، ایجاد مناطق گردشگری متناسب با موازین 
اسالم )رعایت حجاب و شئونات اسالمی، عدم عرضه محصوالت غذایی و نوشیدنی های 
اوقات شرعی، وجود مراکز تفریحی براساس موازین  یا مکروه در اسالم(، احترام به  حرام 

شرعی اسالمی حالل برای جذب و حضور گردشگران مسلمان موردتوجه قرار می گیرد.

به جز جذب  است که کشورمان  واقعیت  این  در صنعت گردشگری حالل  تاسف آور  نکته 
گردشگران مذهبی برای زیارت امام رضا)ع( و خواهر بزرگوار ایشان که به دلیل قداست آن 
عزیزان صورت می گیرد، در موضوع گردشگری حالل از مزیت ها و ظرفیت های موجود خود 

هیچ بهره ای نبرده و حتی از هرگونه برنامه عملیاتی برای بهره گیری آن نیز محروم است.
در این میان باید عنایت داشت که گردشگری حالل مبتنی بر فرهنگ است، کدام فرهنگ!؟ 
فرهنگ اسالمی. سئوالی که مطرح می شود این واقعیت است که کدام کشور در جهان داعیه 
ام القرای جهان اسالم و اجرای موازین اسالمی را ظرف حدود پنج دهه اخیر مطرح نموده 
است؟ مگر در کشور عزیزمان شاخص هایی غیر از گردشگری حالل درحال اجرا می باشد!؟ 
در نتیجه پیش از آن که کشور مالزی و ترکیه به دنبال جذب و درآمدزایی از طریق حضور 
گردشگران معتقد مسلمان باشد، جمهوری اسالمی ایران در عمل گردشگری حالل را در 
میان  در  زمینه،  این  در  و  کرده  عملیاتی  خود  توریسم  مختلف صنعت  بخش های  تاروپود 
کشورهای اسالمی پیشتاز است. حال سئوال اینجاست از این ظرفیت فرهنگی-گردشگری 

چگونه می توان استفاده نمود؟ و چرا پیشنهاد اول اجرای این طرح باید مناطق آزاد باشد؟
باعث  شعارزدگی  همین  چراکه  نبود؛  شعار  درگیر  و  کرد  فکر  عقالیی  باید  اینکه  نخست 
عدم توفیق ما در اکثر زیرشاخه های صنعت گردشگری شده است! در گام نخست اولویت 
تمام  نمود و سپس متوجه جذب  باید متوجه جذب گردشگران شیعه  را  گردشگری حالل 

گردشگران مسلمان و حتی گردشگرانی از سایر کشورها و ادیان گردید.
بر این اساس مناطق آزاد در جوار کشورهای مسلمان همسایه ایران قرار گرفته اند. در نتیجه 
می توان پذیرای گردشگران عرب حوزه خلیج فارس در مناطق آزاد انزلی، ارس و ماکو بود تا 
از قبل مشابهت های آب و هوایی با اروپا، زمینه جذب گردشگران این منطقه را فراهم نمود؛ 
مناطق  این  در  تفریحی-گردشگری موجود  امکانات  از  ویزا می تواند  بدون  گردشگری که 
بهره مند گردد. همین الگو را می توان برای توریست های ترک، روس، حوزه قفقاز و آسیای 
میانه در مناطق آزاد چابهار، قشم، کیش و اروند تعمیم داد؛ چراکه تنوع اقلیمی و آب و هوای 
خوب در نیمه دوم سال می تواند فرصت مطلوبی برای حضور این طیف از گردشگران باشد.
با حضور گردشگران کشورهای  اشتغال زایی  و  درآمدزایی  از  اینکه پس  اهمیت  حائز  نکته 
مسلمان منطقه، چه فرصت های دیگری عاید کشورمان می شود؟! مهم ترین و اصلی ترین 
علیه  منطقه  کشورهای  برخی  و  غرب  ایران هراسی  طرحواره  ناکارآمدسازی  از  موضوع 
کشورمان آغاز می شود و به فرصتی برای بازنشر واقعیت های فرهنگی و مناسبات اجتماعی 

مردم ایران زمین از سوی گردشگران مسلمان منتهی می گردد.
کشورهای  توسط  گردشگری  سرمایه گذاری  طرح های  جذب  امکان  می توان  مهم  این  به 

منطقه را نیز اضافه کرد؛ چراکه درصد قابل توجهی از جمعیت کشورهای کویت، قطر، امارات 
متحده عربی و بحرین ایرانی تبار بوده و یا حتی در عمان و عراق دارای ذهنیت مثبتی نسبت 

به کشورمان می باشند.
درواقع صنعت گردشگری حالل می تواند تابوی عدم حضور سرمایه گذاران کویتی، عمانی، 
را  می شوند  محسوب  جهان  افراد  ثروتمندترین  از  که  را  بحرینی(  )حتی  قطری  و  اماراتی 
اقتصاد  بخش های  سایر  محرکه  موتور  و  جهش  ایجاد  جهت  فرصت  این  از  و  شکسته 

کشورمان چه در حوزه های خدماتی و حتی تولیدی-صنعتی بهره برد.
راهکار پیش روی چیست؟ اول: اجرای مزیت و فرصت قانونی تردد مسافرین در مناطق آزاد بدون 
اخذ ویزا که الزمه آن همکاری نیروی انتظامی، وزارت کشور و قوه قضائیه است. دوم: انعقاد 
قرارداد و تفاهم نامه هایی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همچنین جامعه 
تورگردانان و شرکت های فعال در حوزه گردشگری کشورمان در راستای معرفی توانمندی ها 
اکوتوریستی که هر یک  از ظرفیت های  بهره گیری  زمینه های همکاری پیش روی. سوم:  و 
از مناطق آزاد در زمینه طبیعت گردی در سطح بین المللی دارا می باشند؛ به طور مثال منطقه 
آزاد انزلی می تواند از برندینگ تاالب بین المللی انزلی که فلسفه وجودی یک رژیم حمایتی 
زیست محیطی بین المللی تحت عنوان کنوانسیون رامسر بوده، به منظور تعامل با سازمان های 
بین المللی همچون یونسکو و یونیدو بهره برد. همین موضوع برای قشم درخصوص ژئوپارک، 
برای منطقه آزاد ارس در ارتباط با قره کلیسا و سایر مناطق آزاد در زمینه هایی چون جنگل های 
حرا، صخره ها و ساحل مرجانی و... قابل بهره برداری است. چهارم: تبلیغ  مناطق آزاد کشورمان 
در مراکز گردشگری کشورهای اطراف می تواند در مسیر ذهنی شدن و جذب گردشگر مثمر ثمر 
باشد و در نهایت ارتقای کیفیت و ماهیت امکانات و رویدادهای فرهنگی، گردشگری در سطح 
مناطق آزاد و افزایش مدارای فرهنگی با گردشگران؛ به همراه استفاده از فرهنگ فولکلور و 
محلی که در تنوع قومیتی موجود در این مناطق متبلور است باید در سبد برنامه ریزی و اجرای 

این برنامه مورد تصریح و تاکید قرار گیرد.
در نتیجه با تکیه بر مزیت های قانونی و امکانات گردشگری موجود در مناطق آزاد، قرابت های 
فرهنگی-تمدنی در حوزه تمدن اسالمی، نزدیکی رژیم های سرمایه گذاری مناطق آزاد به 
ادبیات جهانی خود در سطح بین المللی و با بهره گیری از فرصت های موجود در گردشگری 
حالل و سازمان های بین المللی فعال در حوزه های فرهنگی و گردشگری؛ می توان مناطق 
آزاد را پایلوت اجرا و تحقق چنین راهبردی در کشورمان معرفی نمود؛ امری که منوط به 
عزم سازمان های مناطق آزاد، دبیرخانه شورایعالی و همکاری وزارتخانه هایی همچون میراث 

و امورخارجه است.
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هفته نامه اقتصادی، اجتماعی

در گفت و گو با نمایندگان مجلس و مسئولین سازمان های مناطق آزاد مطرح شد:در گفت و گو با نمایندگان مجلس و مسئولین سازمان های مناطق آزاد مطرح شد:

 گردشــگری حالل، الگویی برای تعامالت گردشــگری حالل، الگویی برای تعامالت
منطقه ای ایران با محوریت منطقه ای ایران با محوریت مناطق آزادمناطق آزاد

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 مدیرعامل سازمان مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد قشم بیان داشت:منطقه آزاد قشم بیان داشت:

 مدیرعامل سازمان  مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش اظهار داشت:منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

 در دیدار عیسی فرهادی، در دیدار عیسی فرهادی،
 استاندار و نمایندگان گیالن با استاندار و نمایندگان گیالن با
معاون اجرایی رئیس جمهور مطرح شد:معاون اجرایی رئیس جمهور مطرح شد:

 مهر تایید یونسکو بر مهر تایید یونسکو بر
 ظــرفیت های بی بدیل ظــرفیت های بی بدیل
ژئوپارک جهانی قشمژئوپارک جهانی قشم

 حرکت جزیره کیش حرکت جزیره کیش
 به سوی تبدیل شدن به به سوی تبدیل شدن به

پایلوت ایده ها در سطح کشورپایلوت ایده ها در سطح کشور

 تسریع در اتصال راه آهن تسریع در اتصال راه آهن
به منطقه آزاد انزلی جهت توسعه به منطقه آزاد انزلی جهت توسعه 
همکاری های منطقه ای کشورهمکاری های منطقه ای کشور

صفحه 8  را بخوانیدصفحه 8  را بخوانید صفحه 2  را بخوانیدصفحه 2  را بخوانید

صفحه 3  را بخوانیدصفحه 3  را بخوانید

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول



آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد کیش و پژوهشگاه 
تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برگزار شد.

این تفاهم نامه با هدف بهره گیری از توانمندی ها، ظرفیت های علمی، آموزشی و 
پژوهشی، فرهنگی، اجرایی، مشاوره ای و رفاهی، میان پژوهشگاه تربیت بدنی و 

علوم ورزشی وزارت ورزش و سازمان منطقه آزاد کیش به امضاء رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این جلسه بر 
تاکید کرد و گفت: در حوزه مدیریت  اهمیت آسیب شناسی مدیریت علمی 

علمی اقدامات زیادی انجام شده است، ولی نگاه علمی وجود نداشت.
و  ورزش  همچون  ورزشی  حوزه های  اهمیت  بر  اشاره  با  کشاورز  مهدی 
گردشگری؛ ورزش و فرهنگ؛ ورزش و اقتصاد؛ ورزش و سالمتی و ورزش 
و آموزش، اظهار داشت: در جزیره کیش تعداد 44هیات ورزشی وجود دارد 
که نقش مهم خود را در حوزه ورزش ایفا نکرده اند و امروز با انجام پایش و 
برگزاری جلسات مختلف، ملکف شدند برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و 

بلند مدت خود را در این زمینه ارائه دهند.
وی، اندیشیدن به بحث قهرمانی و نگاه همگانی به حوزه ورزش را از اهمیت 
ویژه ای برشمرد و افزود: سالمت فکری و بدنی ساکنان جزیره کیش برای 
سازمان منطقه آزاد کیش مهم است و به دنبال یک طراحی صحیح هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: اگر طراحی صحیح در این حوزه 

اجرا نشود، کارها در قالب شعاری، نمایشی و کتابخانه ای نمود پیدا می کند.
کشاورز در ادامه تصریح کرد: با موفقیت در اجرای طرح های خوب می توانیم 
یک گام به جلو برداریم و با بهره گیری از ظرفیت های موجود برای محقق 

شدن مفاد این تفاهم نامه حمایت و همکاری الزم را خواهیم داشت.
وی بیان داشت: با ارائه برنامه مدون یک ساله؛ این اقدام مهم و ارزشمند به 

عنوان پایه تقویمی و زیرساختی در جزیره کیش خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از 
سخنان خود گفت: با تالش و کار جهادی ثابت کردیم کمتر از ظرف شش ماه 
100درصد یک زمین هیبریدی با تعداد 3زمین در سطح بین المللی ساخته می شود.
کشاورز با بیان این که در مرحله نخست، ایده های خوبی که عملیاتی شده را اجرا 
می کنیم تا مردم از ارائه خدمت مسئوالنه این منطقه لذت ببرند، اظهار داشت: برای 

تبدیل شدن جزیره کیش به پایلوت ایده ها و درآمدزایی گام خواهیم برداشت.
کمبود  بلکه  نداریم،  مسافر  کمبود  به سال گذشته  نسبت  ما  گفته وی؛  به 
این  باید  و  باال است  تمام شده در یکسری کاالها  زیرا قیمت  داریم؛  خرید 

موضوع را حل کنیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با بیان 
است،  ورزشی  پژوهشگاه  به  نیازمند  و  ورزشی  جزیره  یک  کیش  که  این 
خاطرنشان کرد: در حوزه توانمندی و دانش پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم 
آنها  از  برخی  که  کنند  برگزار  در جزیره  را  دوره هایی  داریم  انتظار  ورزشی 
برای ما درآمد زا باشد و در نگاه پژوهشی به بخش اقتصاد ورزش به سالمت، 

گردشگری و... توجه ویژه شود.
علوم،  وزارت  ورزشی  علوم  و  بدنی  تربیت  پژوهشگاه  رئیس  همچنین، 
تحقیقات و فناوری، بر همکاری هرچه بیشتر برای توسعه حوزه ورزش از 
تولد تا سالمندی اشاره کرد و گفت: در حوزه بهزیستی و آموزش و پرورش 

این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
اداره  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  همکاری  با  داشت:  اظهار  سلمان  زهرا 
آموزش و پرورش می توان گام های موثری در حوزه ورزش کودکان برداشت.
رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
پایان با اشاره به برگزاری »المپیک نسل ها« با هدف نزدیکی نسل ها و جلوگیری 
از فقر حرکتی، عنوان کرد: تغییر سبک زندگی باعث شده کودکان و نوه ها کمتر 
از نعمت همراهی و حضور پدربزرگ ها و مادربزرگ ها بهره مند شوند؛ با برگزاری 

این رویداد ورزشی می توان به تحقق اهداف طرفین کمک کرد  .
الزم به ذکر است، سعید پورزادی عضو هیات مدیره و معاون عمرانی و زیربنایی، 
رضا شجیع مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل، مرتضی رمضانی گالشی 
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، عزیزاهلل فرضی پور رئیس 
مرکز ورزش و تفریحات سالم کیش، شهروز جهانشاهی رئیس هیات اسکواش، 
محمد شریعت زاده معاون فناوری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، مهرداد 
تاوتلی رئیس هیات دوچرخه سواری جزیره و پرویز حیدری راد رئیس اداره آموزش 

و پرورش کیش در این جلسه حضور داشتند.

کیش2

سازمان منطقه آزاد کیش و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 
جمهوری اسالمی ایران با هدف توسعه خدمات فرهنگی، 
تاسیسات  بازسازی  و  ساخت  آموزشی،  گردشگری، 

گردشگری و اقامتی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در آیین انعقاد این تفاهم نامه گفت: سازمان منطقه آزاد کیش 
در بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با بهره گیری 
از خالقیت و تجارب کانون در حوزه های تفریحی، آموزشی، 
مسابقه و برگزاری رالی در سطح ملی و بین المللی، فعالیت 

خود را در جزیره گسترش خواهد داد.
ثمر  به  با  نزدیک،  آینده  در  افزود:  کشاورز  مهدی 
کارشناسی  تیم های  سوی  از  تفاهم  این  رساندن 
و  جهانگردی  کانون  و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران، شاهد ایجاد شور 

و نشاط در میان ساکنان جزیره کیش خواهیم بود.
وی با تاکید بر ثبت برخی از موضوعات این تفاهم نامه در 
تقویم ملی و جهانی از سوی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، 
اظهار داشت: با بهره مندی از ظرفیت ها، تجارب و ارتباطات 
گسترده کانون در سطح ملی و بین المللی، این مهم زمینه ساز 
معرفی ظرفیت های جزیره کیش به عنوان پیشانی ایران زمین 

درخصوص فعالیت های گردشگری و اتومبیلرانی می شود.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان، یکی از شاخصه های مدیریت علمی را گام نهادن 
در مسیر چشم اندازها و اهداف عنوان کرد و بیان داشت: با 
بهره گیری از کارشناسان خبره و شناسایی نواقص حوزه 
گردشگری تفریحی و ورزشی، نقشه راه جامع طراحی و 
برنامه ریزی شده است و در این نقشه راه سعی کرده ایم تمام 

ظرفیت جزیره کیش را با نگاه علمی متبلور کنیم.
کانون  مدیر عامل  و  مدیره  هیات  رئیس  ادامه،  در 
جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران در این 
جلسه از همکاری سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص 
و  کرد  خرسندی  ابراز  تفاهم نامه  مفاد  شدن  اجرایی 
گفت: کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، رالی گردشگری 
10کشور  حضور  با  را  خلیج فارس  تا  خزر  بین المللی 
آسیایی و اروپایی اردیبهشت ماه سال 140۲ همزمان با 
این رو جزیره  از  برگزار می کنیم؛  روز ملی خلیج فارس 
کیش می تواند پایگاهی برای این رویداد بین المللی باشد.

محمدحسین صوفی با بیان این که جزیره کیش به عنوان 
قطب گردشگری و ایرانگردی در سطح کشور مطرح 
فراوان  استعدادهای  تاریخی،  سابقه  تمدن،  به  است؛ 
طبیعی و جاذبه های گردشگری کیش اشاره کرد و افزود: 
این تفاهم نامه سرآغاز همکاری میان سازمان و کانون 
جهت توسعه و رونق گردشگری است که با بهره مندی 
از ظرفیت های موجود، جزیره کیش را بیش از پیش به 

نحو شایسته به گردشگران معرفی می کنیم.
وی تاکید کرد: به طور حتم در دوره پساکرونا، دوران 
یک  و  است  گردشگری  صنعت  شکوفایی  و  رونق 
سونامی در حوزه گردشگری ایجاد خواهد شد و این 
حوزه  در  که  همایش هایی  و  اجالس ها  تفاهم نامه، 
گردشگری در کیش برگزار می شود، می تواند تحقق 

اهداف سازمان منطقه آزاد کیش را تسریع نماید.
همچنین، مریم جاللی معاون صنایع دستی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این جلسه با بیان 
این که اعضای کانون جهانگردی و اتومبیلرانی سفیران 
صنایع دستی و هویت بنیان کشور هستند؛ از امضا این 
تفاهم نامه ابراز خرسندی نمود و به مجموعه مهورا در 
کیش اشاره کرد و گفت: جزیره کیش با توجه به این که 
رنگین کمانی از اقوام را در خود جای داده است، از این رو 
می تواند با توجه به انتظار گردشگر که می خواهد تمام 
صنایع دستی ایران را در کیش ببیند، به عنوان پایگاهی 
صنایع دستی  صادرات  و  نمایش  فروش،  تولید،  برای 

مطرح شود و صنایع دستی ایران در کیش تجلی یابد.
الزم به ذکر است، براساس این تفاهم نامه، طرفین بر 
سر موضوعاتی همچون بهره برداری موثرتر از ظرفیت، 
امکانات و توانمندی های طرفین و افزایش سطح تعامالت 
با هدف توسعه صنعت گردشگری، ترویج سبک های نوین 
گردشگری، تسهیل امور گردشگران ورودی و خروجی، 
افزایش تعداد گردشگران ورودی به جزیره زیبای کیش و 
همچنین معرفی جاذبه های گردشگری، تاریخی و ... جزیره 
کیش، معرفی سطوح مختلف فرهنگ اسالمی- ایرانی، 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و همچنین ارائه خدمات به 

کیشوندان به توافق رسیدند.
تورهای  برگزاری  مسابقات،  انواع  برگزاری  است،  گفتنی 
همایش های  برگزاری  طبیعت گردی،  و  گردشگری 
خودرویی و ایجاد نمایشگاه های ملی و بین المللی دائمی 
و یا موقت خودرو در کیش، برگزاری نمایشگاه های ملی 
و بین المللی موقت یا دائم صنایع دستی در این جزیره با 
هدف برندینگ و تجاری سازی، ایجاد محلی برای استقرار 
کمپرها و کاروان ها، برگزاری رویدادهای آموزشی در سطح 

ملی و بین المللی، ساخت برنامه های تلویزیونی متناسب با 
رسالت، اهداف و ماموریت های طرفین، پروانه خروج موقت 
خودروهای پالک منطقه آزاد کیش توسط گمرک آن منطقه 
به منظور ارائه پالک بین المللی به خودروهای تحت مالکیت 
کیشوندان توسط کانون، مشارکت در زمینه تقویم های اجرایی 
فعالیت های اتومبیلرانی در نهادها و سازمان های بین المللی، 
همکاری مشترک در زمینه مطالعه، امکان سنجی و اجرای 
طرح های پژوهشی، ایجاد کانتر فرودگاهی جهت صرافی، 
سیم کارت گردشگری ، خانه خالق شامل جزایر شناور، شبکه 
خانه های خالق و برگزاری کارگاه های آموزشی، همکاری 
یا  و  سایر کشورها  در  ایران  فرهنگی  هفته  برگزاری  در 
سایرکشورها در جزیره زیبای کیش ازجمله موارد تفاهم نامه 
سازمان منطقه آزاد کیش و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی 

جمهوری اسالمی ایران است.
همچنین، همکاری در موضوع گردشگری سالمت با توجه 
به ظرفیت های دوطرف شامل آژانس ارس از مجموعه 
کانون و بیمارستان و مراکز اقامتی و سایر موارد مشابه در 
جزیره زیبای کیش، همکاری در تعریف بسته سفر با هدف 
کاهش هزینه سفر از طرف ظرفیت های طرفین نظیر آژانس 
ارس، پلتفرم های فروش خدمات گردشگری از طرف کانون 
و امکان اقامتی و تفریحی و سایر موارد نظیر آن در منطقه 
آزاد کیش، برپایی برنامه های مرتبط به جام جهانی قطر وفق 
ضوابط و مقررات ، همکاری در توسعه، ساخت و بازسازی 
تاسیسات گردشگری و اقامتی در جزیره کیش با عنایت 
به ظرفیت های دوطرف زاگرس کانون و کیش، ازجمله 

اقدامات مشترک پیش بینی شده طرفین در آینده است.
اهداف  تحقق  منظور  به  طرفین  است،  ذکر  شایان 
تفاهم نامه، کمیته مشترکی را جهت نحوه انجام اقدامات 
و نظارت بر نحوه اجرای موضوعات، تشکیل خواهند داد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
پیش  اقدامات  و  برنامه ها  مهم ترین  ارائه  با  کیش، 
روی، از ایجاد هاب بین المللی گردشگری در جزیره 

زیبای کیش سخن گفت.
نخستین  افتتاح  آیین  در  حضور  با  کشاورز  مهدی 
هاب  ایجاد  از  زمین«  ایران  فرهنگ  »نمایشگاه 

بین المللی گردشگری در جزیره کیش خبر داد.
وی با بیان این که در تالش جهت حذف واژه »فصل 
از  استفاده  با  کیش  گردشگری  ادبیات  از  خلوت« 
گردشگری  تبلیغات  و  بازاریابی  نوین  ابزارهای 
و  تفریحی  زیرساخت های  توسعه  گفت:  هستیم، 
گردشگری از طریق تسهیل در سرمایه گذاری فعاالن 

بخش خصوصی محقق می شود.
داشت:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
با راه اندازی »School Hotel«، جزیره کیش به 

پایلوت آموزش هتلداری کشور تبدیل خواهد شد.

کشاورز در رابطه با تعامل با کشورهای هدف از قبیل 
خلیج فارس،  حوزه  کشورهای  اکو،  عضو  »کشورهای 
آسیایی و...« و تالش در جهت ایجاد خط پروازی بین 
کیش و پایتخت های این کشورها، اذعان نمود: در تالش 
جهت امضاء و اجرای پیمان خواهر خواندگی بین جزیره 
کیش و کشورهای مقصد گردشگری به منظور توسعه 

روابط فرهنگی، تجاری و گردشگری هستیم.
تقویت  طریق  از  سالمت  گردشگری  توسعه  بر  وی 
زیرساخت های پزشکی و بهداشتی و تالش در جهت 
بازاریابی بهینه در عرصه بین الملل در این زمینه تاکید کرد.
تقویت  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
گردشگری علمی از طریق ایجاد نمایندگی دانشگاه های 
معتبر ملی و بین المللی و تبدیل جزیره کیش به قطب 
علمی، پژوهشی و تحقیقاتی در منطقه را از ظرفیت های 
بارز این منطقه برشمرد و بیان داشت: توسعه برند جزیره 
کیش و عنوان یک مقصد برتر گردشگری برمبنای مفهوم 

گردشگری حالل در بین کشورهای هدف به ویژه کشورهای 
مسلمان، از اولویت های سازمان منطقه آزاد کیش است.

کشاورز، ایجاد و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به ویژه 
در حوزه های تجاری و گردشگری با هدف به روزرسانی 
کیش،  جزیره  گردشگری  مراکز  و  خدمات  تاسیسات، 
توسعه جزایر اقماری خصوصا جزیره هندورابی و ایجاد 
ژانر گردشگری طبیعت )طبیعت گردی( و تالش در جهت 
جذب حداکثری مخاطبان این حوزه را، از دیگر برنامه ها و 
اقدامات پیش روی به منظور ایجاد یک هاب بین المللی 

گردشگری در جزیره زیبای کیش عنوان کرد.
از  بهره مندی  با  کیش  زیبای  جزیره  گفت:  وی 
و  گردشگری  جاذبه های  و  طبیعی  زیبایی های 
و  گردشگری  برتر  مقصد  یک  عنوان  به  تفریحی 
پایلوت برگزاری رویدادها و نمایشگاه های فاخر ملی 

و بین المللی، جایگاه خود را ثبیت کرده است.
و  اقتصادی  فعاالن  تالش  این که  بیان  با  کشاورز 

گردشگری و دلسوزان بخش خصوصی و همت مدیران 
سازمان ها و نهادهای دولت، هم افزایی مثال زدنی در این 
زمینه، کیش زیبا را در کانون توجهات منطقه قرار داده 
است، اظهار داشت: بر مبنای طرح جامع تدوین شده و 
تعامل با بازارهای هدف ملی و بین المللی، این خاک پاره 
مرجانی به یکی از قطب های گردشگری و اقتصادی 

منطقه تبدیل می شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
برگزاری  امیدواریم  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش 
نخستین نمایشگاه فرهنگی ایران زمین تعامل حداکثری 
بین جزیره کیش و کشورهای مربوطه را فراهم سازد و 
خاطرات خوشی را از این مسافرت با خود به ارمغان ببرند.

گام نخست سازمان منطقه آزاد کیش درخصوص توجه 
و اهمیت به آموزش و پرورش، با انجام 90درصد عملیات 

بازسازی و بهسازی مدارس کیش برداشته شد.
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید و با هدف ایجاد 

فضای مناسب و ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان و 
فرهنگیان جزیره، بازسازی و بهسازی مدارس کیش به 
همت شرکت عمران، آب و خدمات و هماهنگی معاونت 
فرهنگی و اجتماعی و معاونت عمرانی و زیربنایی انجام شد.
بنا بر این گزارش، یاسر شاه پیری معاون فرهنگی و 
اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و محسن نظرپور 
به  کیش  خدمات  و  آب  عمران،  شرکت  مدیرعامل 
پرورش  و  آموزش  مدیر  حیدری راد  پرویز  همراه 
مدارس  بهسازی  و  بازسازی  پایانی  روند  از  کیش، 
هاجر، هدف و خاتم االنبیاء بازدید کردند و دستورات 
بازسازی،  مراحل  پایانی  اقدامات  درخصوص  الزم 
از  استقبال  جهت  دیداری  زیبایی  و  مدارس  نظافت 

دانش آموزان و فرهنگیان را صادر کردند.

و  بازسازی  عملیات  90درصد  است،  ذکر  به  الزم 
در  بازدیدها  این  و  شده  انجام  مدارس  بهسازی 

روزهای آینده نیز از مدارس ادامه خواهد داشت.
در این طرح ، موارد ضروری شامل اجرای رنگ آمیزی 
محوطه داخلی و نمای بیرونی، تعمیر و تعویض درب و 
پنجره کالس ها به انضمام یراق آالت، اصالح سیستم 
برقی، روشنایی و سرمایشی، تعمیرات اساسی تجهیزات 
سرویس های بهداشتی و سایر عملیات بهسازی متفرقه 

بخش ابنیه مدارس اجرایی شده است.
اجتماعی  انجام مسئولیت های  راستای  در  همچنین، 
دو شرکت آب و برق ماهتاب کیش، مدارس توحید و 
امیرکبیر و شرکت بهکیش آروند کیش کار بازسازی 

مدرسه مولوی را انجام دادند.

جزیره  در  آموزشی  نیازهای  این که  به  عنایت  با 
کیش هر ساله رو به افزایش است، از این رو با تاکید 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
بهبود وضعیت  در جهت  اقدامات گسترده ای  کیش، 
مدارس از نظر افزایش امکانات و از سویی بازسازی 
و بهسازی ابنیه انجام شده و تجهیز و نوسازی این 

مدارس نیز در دست اقدام است.
با  دولتی  دارای ۲5مدرسه  است، جزیره کیش  گفتنی 
۲۶۸کالس و 1۸مدرسه خصوصی با 99کالس می باشد.

شایان به ذکر است، 9هزار و ۶41دانش آموز در کیش 
مشغول به تحصیل می باشند که از این تعداد، ۸هزار 
و ۲۲۶نفر در مدارس دولتی و یکهزار و 415نفر در 

مدارس خصوص مشغول علم آموزی هستند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

حرکت جزیره کیش به سوی تبدیل شدن 
به پایلوت ایده ها در سطح کشور

اخبار منطقه آزاد کیش

مهدی کشاورز در آیین انعقاد تفاهم نامه با کانون جهانگردی و اتومبیلرانی ایران اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

با اهتمام مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش محقق شد:

معرفی کیش به عنوان پیشانی ایران در حوزه فعالیت های گردشگری و اتومبیلرانی

توسعه برند گردشگری جزیره کیش بر مبنای مفهوم گردشگری حالل

بازسازی و بهسازی مدارس جهت ارائه خدمات مطلوب به دانش آموزان و فرهنگیان کیش
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وزارت  نوآوری  و  فناوری  معاونت  پشتیبانی  مدیرکل 
و  علم  پارک های  همه جانبه  همکاری های  از  علوم، 
فناوری کشور برای استقرار شرکت های دانش بنیان در 

مرکز نوآوری کیش خبر داد.
پارک های  فناوری  معاونان  همراه  به  رضایی  فر  امید 
مدیر  بائی  سیامک  حضور  با  کشور،  فناوری  و  علم 
فنون  و  علوم  آموزشی  موسسه  توسعه  و  برنامه  ریزی 
مرکز  این  در  مستقر  دانش  بنیان  شرکت  های  از  کیش، 

بازدید کردند.
مدیرکل پشتیبانی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم 
در بازدید از این مرکز، با معرفی و ارائه محصوالت چند 
شرکت دانش بنیان، در جریان روند فعالیت و امکانات به 

ویژه فضای اشتراکی این مجموعه قرار گرفت.
رضایی  فر با ابراز خرسندی از فعالیت شرکت های دانش بنیان 
پارک های  داشت:  اظهار  کیش،  نوآوری  مرکز  در  مستقر 
کشور درخصوص ارتقاء امکانات و تسهیالت برای استقرار 
همکاری های  مجموعه  این  در  دانش بنیان  شرکت های 

همه جانبه با مرکز نوآوری کیش خواهند داشت.
آموزشی  موسسه  توسعه  و  برنامه  ریزی  مدیر  همچنین، 
معرفی  بازدید  این  در  گفت:  کیش  فنون  و  علوم 
محصوالت برخی از شرکت های مستقر در مرکز نوآوری 
و  علم  پارک  های  فناوری  معاونان  توجه  مورد  کیش 
فناوری کشور قرار گرفت و این اقدام سبب شد ارتباطات 

خوبی میان شرکت ها و معاونان ایجاد شود.
محصول  نخستین  از  رونمایی  درخصوص  بائی  سیامک 
اذعان  شیرین کن«  آب  »دستگاه  کیش  کیمیای  شرکت 
نمود: این دستگاه آب شیرین کن توسط دانشمندان ایرانی 
ساخته شده و از محصوالت تولید شده یکی از شرکت های 

دانش بنیان مستقر در مرکز نوآوری کیش است  .
از  پس  افزود:  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
کیش  دیار  تصویرسازان  دیار  استودیو  فضای  از  بازدید 
تولید  به  نسبت  تا  بودند  پیگیر  مرکز،  این  در  مستقر 

یکسری محتواها در جزیره کیش اقدام کنند.
مدیر برنامه  ریزی و توسعه موسسه آموزشی علوم و فنون 
کیش در پایان با بیان این که فضای اشتراکی این مرکز 
خاطرنشان  گرفت،  قرار  بازدیدکنندگان  ویژه  موردتوجه 
کرد: شرکت های دانش بنیان از شهرهای مشهد، یزد و 
استقرار در مرکز  برای  شیراز درخواست اختصاص فضا 

نوآوری داشتند.
گفتنی است، مرکزنوآوری جزیره کیش از سال 139۸ کار 
خود را آغاز کرده و هم اکنون با استقرار حدود 50شرکت 
مراکز  مهم ترین  از  یکی  به  استارتاپ،  و  دانش بنیان 

فناوری جزیره زیبای کیش تبدیل شده است.

رقابت های قهرمانی رده های سنی 10 تا 1۸سال تنیس 
درحال  کیش  جزیره  در  530ورزشکار  حضور  با  کشور 

برگزاری است.
اهمیت  بر  تاکید  با  مسابقات  این  برگزاری  مدیر 
پشتوانه سازی و پرورش استعدادهای برتر، اظهار داشت: 
جزیره  در  سنی  رده های  قهرمانی  تنیس  رقابت های 
بخش  دو  در  530ورزشکار  حضور  با  و  کیش  زیبای 
آن  طی  که  است  برگزاری  درحال  پسران  و  دختران 
ورزشکاران در رده های سنی 10، 1۲، 14، 1۶ و 1۸سال 

به مصاف هم می روند.
مهران قدسی تصریح کرد: این سومین دوره رقابت های 
با استقبال بسیار  تنیس کشور در سال جاری است که 
خوبی هم مواجه شده، 3۸0ورزشکار پسر و 150تنیسور 
کسب  برای  که  دارند  حضور  مسابقات  این  در  دختر 
عناوین برتر رده های سنی تالش کرده و به دنبال اثبات 

شایستگی های خود هستند.
مسابقات،  این  برگزاری  با  همزمان  داد:  ادامه  وی 
تحت  1۶سال  و   14  ،1۲  ، ملی 10  تیم های  ارزیابی 
نظر مربیان تیم های ملی انجام می شود، از سوی دیگر 
امتیاز ورزشکاران در رنکینگ ملی شرکت کنندگان ثبت 
خواهد شد و رتبه های برتر هر رده سنی ۲۲5امتیاز کسب 

می کنند.
1۸شهریورماه  جمعه  روز  از  رقابت ها  این  است،  گفتنی 
آغاز شده است، تا روز دوشنبه ۲۸شهریورماه جاری ادامه 
خواهد داشت و ورزشکاران در مجموعه زمین های تنیس 

المپیک کیش مسابقات خود را برگزار خواهند کرد.

همکاری همه جانبه 
پارک های علم و فناوری با 

مرکز نوآوری کیش

برگزاری رقابت های 
تنیس قهرمانی کشور در 

جزیره کیش

 مدیرکل پشتیبانی
 معاونت فناوری و نوآوری علوم اعالم کرد:

با حضور ۵۳0ورزشکار از سراسر کشور 
انجام پذیرفت:



عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با همراهی اسداهلل عباسی استاندار گیالن 
و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با 
دیدار  رئیس جمهور  اجرایی  معاون  مرتضوی  سیدصولت 
کرده و درخصوص مسائل مربوط به استان گیالن و منطقه 

آزاد انزلی به بحث و تبادل نظر پرداختند  .
معاون اجرایی رئیس جمهور در این جلسه با تصریح بر اهمیت 
انزلی در توسعه  آزاد  به ویژه منطقه  آزاد و  و نقش مناطق 

اقتصادی داخلی و ارتقای مناسبات اقتصادی کشورمان با 
کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا، اظهار داشت: یکی از 
مهم ترین محورهای فعالیت این منطقه، ایفای نقش محوری 
در افزایش همکاری های ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و 
به ویژه روسیه است و در این میان تسریع در تکمیل طرح 
عنوان  به  ریل سراسری  به خط  انزلی  آزاد  منطقه  اتصال 
مصوبه و دستور رئیس جمهور در سفر سال گذشته به گیالن، 

از سوی همه دستگاه های دولتی الزامی است.

فعالیت های  توسعه  اهمیت  به  اشاره  با  مرتضوی  سیدصولت 
تولیدی-صنعتی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، بیان 
داشت: الحاق پهنه های صنعتی به منطقه آزاد انزلی با توجه به لحاظ 
نمودن مباحث کارشناسی مورد نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و همراهی و همدلی استان گیالن، در شرایط کنونی معادالت 

بین المللی حوزه اوراسیا به نفع تولیدات صادرات محور کشور است.
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  همچنین، 
ویژه  توجه  از  قدردانی  با  دیدار  این  در  انزلی  آزاد  منطقه 
رئیس جمهور و معاون اجرایی ریاست جمهوری نسبت به 
نقش و ظرفیت های منطقه آزاد انزلی در حوزه های ترانزیت 
بین المللی و اوراسیا، تصریح کرد: اتصال این منطقه به خط 
بین المللی  با دستاوردهای  ریل سراسری یک طرح ملی 
است که براساس آن نه تنها بنادر دو دریای شمالی و جنوبی 
کشورمان به یکدیگر وصل می شوند، بلکه شاهد عملیاتی 
شدن کریدور شمال-جنوب و ایجاد فرصت ترانزیت کاال 
مابین کشورهای حاشیه دریای خزر با کشورهای حاشیه 

جنوبی خلیج فارس خواهیم بود.
عیسی فرهادی با تصریح بر حفظ آوازه و برند بیش از دو 
دهه ای منطقه آزاد انزلی، مهم ترین دستاورد الحاق اراضی 

توانمندی های سازمان  افزایش  را  این منطقه  به  صنعتی 
متبوع خود در مسیر جذب طرح های سرمایه گذاری صنعتی 
عنوان کرد که منافع ناشی از فرصت های شغلی آن، ابتدا از 
آن بومیان و بعد از آن برای تمام مردم استان گیالن است.

انزلی  آزاد  منطقه  گیالن،  استاندار  عباسی  اسداهلل  ادامه،  در 
و  فرصت ها  از  بهره برداری  فرصت  و  طرح  مهم ترین  را 
ظرفیت های توسعه ای استان در حوزه های مختلف عنوان کرد و 
گفت: اتصال راه آهن به این منطقه و افزایش محدوده منطقه با 
الحاق شهرک های صنعتی و فرودگاه بین المللی رشت می تواند 
معادالت اقتصادی استان و کشور را در سطح بین المللی تغییر 

داده و رونق فضای کسب و کار استان گیالن را پدیدار نماید.
استان  مردم  نمایندگان  نشست  این  در  است،  گفتنی 
و  توانمندی ها  به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  در 
فرصت های متنوع استان گیالن، منطقه آزاد انزلی را مزیتی 
مضاعف بر مزایای ترانزیتی، گردشگری، تولید و فرآوری 
کاالهای صنعتی و محصوالت کشاورزی و شیالتی استان 
اعالم کرده و بر لزوم تسریع در اجرای دستور رئیس جمهور 
الحاق  و  منطقه  این  به  راه آهن  اتصال  درخصوص 

شهرک های صنعتی اطراف منطقه به آن تاکید نمودند.

منطقه  سازمان  همکاری های  گسترش  راستای  در 
در صنعت خودروسازی  فعال  با شرکت های  انزلی  آزاد 
کشور، عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی با مدیران عامل سایپا و شرکت  

سازه گستر سایپا دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدارها، محمدعلی تیموری مدیرعامل هلدینگ سایپا 
و مهرداد معلمان مدیرعامل شرکت سازه گستر سایپا با اشاره 
به سوابق همکاری با سازمان منطقه آزاد انزلی، بر آمادگی 
از ظرفیت ها و  بهره برداری  شرکت های متبوع خود جهت 
فرصت های مختلف همکاری دو و چندجانبه در مسیر ارتقای 

کمی و کیفی صنعت خودرو و مناطق آزاد کشور تاکید نمودند.
همچنین، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدارها 
با اشاره نقش منطقه متبوع خود در کریدورهای بین المللی و 
لزوم هم افزایی به منظور بهره برداری حداکثری از فرصت های 
پیش روی همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، وجود دو 
ارائه بسته های  انزلی به همراه  مجتمع بندری کاسپین و 
حمایتی و تشویقی این سازمان در مسیر تامین مواد اولیه 
خطوط تولید کارخانجات کشور و تامین کاالهای اساسی از 
سوی سازمان منطقه آزاد انزلی را زمینه ساز کاهش هزینه 
های تولید و افزایش مزیت های رقابتی خودروهای تولیدی 

کشورمان در بازارهای منطقه عنوان کرد.
و  بندری  امور  معاون  که  دیدارها  این  در  است،  گفتنی 
دریای خزر و مشاورین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
و معاونین دو شرکت خودروساز کشور حضور داشتند، بر 
لزوم اولویت بندی محورهای همکاری شرکت های سایپا و 
سازه گستر سایپا با سازمان منطقه آزاد انزلی توافق شد و 
مقرر گردید در قالب یک کارگروه دوجانبه، عالوه بر واردات 
مواد اولیه و تجهیزات مربوط به خطوط تولید، راهکارهای 
صدور محصوالت صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور 
در بازارهای هدف منطقه آزاد انزلی در دستورکار قرار گیرد.

نشست مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
با معاون اقتصادی، مدیران و کارکنان  انزلی  آزاد  منطقه 

حوزه معاونت اقتصادی این سازمان برگزار گردید.
پیرامون مسائل توسعه سرمایه گذاری  این نشست که  در 
منطقه آزاد انزلی بحث و تبادل نظر شد؛ مدیرعامل سازمان 
ایام  به  اشاره  با  ابتدای سخنان خود  در  انزلی  آزاد  منطقه 

اربعین و در پیش بودن سوگواری اباعبداهلل الحسین)ع( و 
یاران باوفایش، بیان کرد: واقعه کربال، عظیم ترین حرکت در 
برقراری امر به معروف و نهی از منکر بوده و یادآور جانبازی 
امام حسین)ع( و یاران باوفای او برای احیای دین جّدش بوده 
است. عالوه بر این، مردم خداجوی ایران ضمن عزاداران این 
ایام، در مراسم سوگواری اربعین بزرگترین  مانور سیاسی دنیا را 
رقم زده و با حضور در کربالی معلی، باورها و ارادت خویش 

به خاندان پیامبر )ص( را نشان می دهند.
عیسی فرهادی با تاکید بر درس گرفتن مدیران از پیام های 
راه توسعه و پیشرفت  لزوم حرکت جهادی در  عاشورا و 

منطقه، بیان کرد: منطقه آزاد انزلی موتور محرکه و قلب 
تپنده توسعه استان گیالن است و منشا بروز و ظهور آن از 

تالش شما مدیران باسابقه رقم خورده است.
وی اهمیت حوزه اقتصادی در مجموعه را برگرفته از عنوانش 
تجاری- صنعتی  آزاد  منطقه  آن  به  این رو  از  که  دانست 
معاونت  تالش های  شاهد  شخصه  به  افزود:  و  می گویند 
امور اقتصادی و همکاران محترم شان بوده ام و امیدوارم این 
همگرایی و تالش به شکل جمعی دنبال و گسترش پیدا کند.
فرهادی در ادامه با تاکید بر سالمت کار اداری در بین کارکنان 
مجموعه، تصریح کرد: باور به خدمت رسانی به مردم و استفاده 

درست از منابع و مصارف آنها در راستای ارتقای مجموعه، از 
وظایف تک تک ماست و الزم است علی رغم کار فشرده، 

برای به نتیجه رساندن امور تالش کنیم .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
پایان، با استقبال از حضور سرمایه گذاران و تجار در منطقه 
آزاد انزلی، بیان کرد: مجموعه کارکنان منطقه آزاد انزلی 
باید جزو پیشقراوالن پیاده سازی برنامه های نظام در استان 
باشند، به گونه ای که هم سرمایه گذاری و هم ارباب رجوع 
احساس کنند که با خدمتگزاران خود مواجه هستند، تا امر 
خدمت رسانی به آنان به سهل ترین روش ممکن اجرا شود.

همراهی  با  خزر  نفت  شرکت  مدیرعامل  کمالی  مراد 
معاونین و مدیران این شرکت، با عیسی فرهادی رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
دفتر نمایندگی تهران این سازمان دیدار و گفت وگو کرد.
در این نشست، دوطرف با بیان سابقه فعالیت، ظرفیت ها 
همکاری  فرصت های  نهاد،  دو  از  یک  هر  مزیت های  و 
دوجانبه در حوزه های مختلف را به منظور استفاده بهینه 
از منافع ملی کشورمان درخصوص حوزه انرژی خزر مورد 

زمینه های  در  همکاری ها  توسعه  بر  و  داده  قرار  ارزیابی 
مختلف با بهره گیری از توانمندی ها تاکید کردند.

منظور  به  را  نمایندگانی  نهاد  دو  است،  ذکر  به  الزم 
هماهنگی بیشتر در مسیر گسترش فرصت های همکاری 
پیش روی معرفی نمودند تا سازوکار همکاری های الزم 
دریای  حوزه  در  هم افزایی  راهبردهای  تعیین  جهت 

کاسپین ترسیم گردد.
بنا بر این گزارش، شرکت نفت خزر یکی از شرکت های 

منظور  به  سال ۱۳۷۶  از  ایران  نفت  ملی  شرکت  تابعه 
اکتشاف، توسعه و تولید منابع هیدروکربنی در حوضه خزر 
مازندران، گلستان و گیالن  استان ساحلی  جنوبی و سه 
شروع به فعالیت نموده و در همین راستا نظارت بر اجرای 
کلیه قراردادهای منعقد شده بین شرکت ملی نفت ایران و 
شرکت های بین المللی جهت مطالعه و توسعه میادین نفتی 
در دریای خزر و همچنین نظارت بر مسائل زیست محیطی 
مرتبط با عملیات اکتشاف و توسعه ذخایر نفت و گاز در 

دریای خزر را برعهده دارد.
گفتنی است، در این دیدار معاون امور بندری و دریای 
منطقه  سازمان  دفتر  مسئول  و  مدیرعامل  مشاور  خزر، 

آزاد انزلی در تهران حضور داشتند.

پیرو نشست معاونین اقتصادی و بندری سازمان منطقه آزاد انزلی 
با هیات مدیره تعاونی کفاشان دست دوز تهران و مدیران برندهای 
صنعت چرم کشور که چندی پیش در دفتر نمایندگی این سازمان 
در تهران برگزار شد؛ اعضای هیات مدیره این تعاونی و تعدادی 
از نمایندگان برندهای صنعت چرم کشور به منظور رایزنی و 
امکان سنجی چگونگی حضور و بهره برداری از مزایا و معافیت های 
قانونی و فرصت های موجود، از منطقه آزاد انزلی بازدید به عمل 
آورده و پس از مذاکره با معاونت های اقتصادی و بندری سازمان 
و بازدید از امکانات زیرساختی مجتمع بندری کاسپین، فاز تجارت 
و گردشگری منطقه، با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 

منطقه آزاد انزلی به گفت وگو پرداختند.
به  اشاره  با  این دیدار  انزلی در  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
اجرای سیاست های  مسیر  در  خود  متبوع  سازمان  راهبردهای 

اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی که منجر به تبدیل منطقه 
آزاد انزلی به قطب صنعت پوشاک کشور گردیده؛ به ارائه تحلیلی از 
ظرفیت های کم نظیر این منطقه در عرصه کریدورهای بین المللی 
به ویژه مسیر ترانزیتی چین، قزاقستان، ایران و شمال- جنوب که 
به ترتیب گذرگاه تجاری کشورهای چین با ایران و غرب آسیا، و 
روسیه و هند می باشد پرداخت و اظهار داشت: عالوه بر مزیت های 
رقابتی این منطقه در حوزه ترانزیتی و مزایای قانونی و اعمال 
تولیدی و  برای سرمایه گذاران  تخفیفات و بسته های حمایتی 
صادرات محور؛ عزم جدی اتحادیه اقتصادی اورسیا و به ویژه روسیه 

برای توسعه همکاری های فی مابین حائز اهمیت است.
عیسی فرهادی، حضور سرمایه گذاران مختلف در عرصه های 
زیرساختی، حوزه بندری و لجستیک این منطقه را مهر تاییدی 
اقتصادی  مناسبات  در  انزلی  آزاد  منطقه  درخشان  افق  بر 

فرامنطقه ای ارزیابی کرد و تصریح نمود: حضور صنعت چرم 
کشور با آن توانمندی قابل توجه که ظرفیت های بسیار خوبی 
به  اشتغال زایی  و  ارزی  درآمدزایی  صادراتی،  عرصه های  در 
همراه دارد، تکمیل کننده صنایع موجود در این منطقه بوده و با 
حمایت و استقبال این سازمان همراه است؛ در نتیجه از تامین 
مواد اولیه صنعت چرم از مسیر کریدورهای موصوف گرفته تا 
ایجاد فروشگاه و برگزاری نمایشگاه و حمایت از صادرات به 
بازار اوراسیا و کشورهای منطقه در این فرآیند حمایتی قرار دارد.

کفاشان  تعاونی  مدیره  هیأت  رئیس  شیعه  احمد  همچنین، 
دارای  وی  متبوع  تعاونی  اینکه  بیان  با  تهران  دست دوز 
۲۴۵۰کارگاه عضو فعال با میزان اشتغال زایی حدود ۶۰هزار 
نفر که ظرف سال های اخیر اقدام به ایجاد شغل برای تعدادی 
از بانوان خانه دار نیز نموده؛ منطقه آزاد انزلی را دارای آینده ای 

درخشان عنوان نمود و افزود: صنعت چرم با قابلیت ایجاد ارزش 
افزوده، یک هنر-صنعت باسابقه چند هزارساله در کشورمان 
بوده که علی رغم همه کم مهری ها و مشکالت موجود درحال 
رقابت با برندهای ترکیه و ایتالیایی است و افق هدفگذاری شده 
در مسیر تعامل با سازمان منطقه آزاد انزلی مبتنی بر تامین مواد 
اولیه باکیفیت به صورت مستقیم از مبادی کریدوری منطقه، 
عرضه فروشگاهی و صادرات و تولید گستره ای از محصوالت 
متنوع درحال تولید در میان اعضای تعاونی و برندهای مطرح 

کشور است که منطقه آزاد انزلی را به مرکز تبدیل می کند.

دانش بنیان،  »تولید،  سال ۱۴۰۱  شعار  اجرای  راستای  در 
اشتغال آفرین«، عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
سازوکارهای  درخصوص  و  کرده  دیدار  جمهوری  ریاست 
بازتعریف و توسعه همکاری های دوجانبه به تبادل نظر پرداختند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این دیدار با ارائه 
تحلیلی از ظرفیت ها و امکانات موجود در منطقه متبوع 
خود در حوزه های ترانزیتی، گردشگری، توانمندی های 
تولیدی-صنعتی و فعالیت های دانش بنیان، اظهار داشت: 
هم اکنون ۱۱شرکت دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی در 
نوین؛  وکارهای  کسب  و  اطالعات  فناوری  زمینه های 
زیستی،  فناوری  خودرو؛  عیب یاب  دستگاه  تولیدکننده 
کشاورزی و صنایع غذایی؛ تولیدکننده لوازم آزمایشگاهی 
و ساخت جت پرینترهای  پرینترهای سه بعدی؛ طراح  و 

صنعتی و دستگاه های آناالیزر و کنترل کننده آنالین آب 
مشغول به فعالیت می باشند.

عیسی فرهادی با اشاره به اهمیت اتصال این منطقه به خط 
ریل سراسری و نقش آن در توسعه فعالیت های ترانزیتی، 
خواستار گسترش همکاری فی مابین با محوریت حمایت از 
شرکت های نوآور، فناور و دانش بنیان شد و افزود: با توجه 
با کشورهای  ارتباطی  به ظرفیت ها و فرصت های خوب 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و به ویژه روسیه، این منطقه 
می تواند به مرکز همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 

حوزه های دانش بنیان، تبدیل شود.
همچنین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
ظرفیت های  با  خود  آشنایی  بر  تصریح  با  نشست  این 
بندر انزلی و منطقه آزاد انزلی در حوزه های دانش بنیان و 
کسب و کارهای نوین، تصریح کرد: فرصت های خوبی 

جهت همکاری دو جانبه در زمینه حمایت از شرکت های 
فناوری وجود  زمینه تجاری سازی محصوالت  نوین در 
در  موجود  توانمندی های  به  توجه  با  مهم  این  و  دارد 

منطقه آزاد انزلی قابل پیگیری و همکاری است.
اجرای  و  بازتعریف  برای  موافقت  اعالم  با  ستاری  سورنا 

اظهار  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  با  منعقده  توافق نامه 
داشت: با تعیین سازوکار و سرفصل های همکاری براساس 
جهت  مناسبی  ظرفیت  می توان  دوطرف،  توانمندی های 
و  کسب  و  نرم افزاری  بخش  در  فعال  برندهای  حضور 

کارهای اینترنتی را در منطقه آزاد انزلی فراهم نمود.
شایان ذکر است هم اکنون حدود یکصد شرکت نوآور و فناور در 
منطقه آزاد انزلی مشغول به فعالیت می باشند و این سازمان در 
مسیر حمایت از فعالیت های دانش پایه، رویداد نوآوری، فناوری 
هوانوردی کشور را با سازمان صنایع هوایی در دست اقدام دارد.

این دیدار که معاونین معاونت علمی و  گفتنی است، در 
فناوری ریاست جمهوری و مشاور مدیرعامل و مسئول دفتر 
تهران سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند، مقرر شد 
دوطرف درخصوص عملیاتی سازی مباحث مطروحه و مورد 

توافق با یکدیگر تعامالت بیشتری داشته باشند.

اخبار منطقه آزاد انزلی در دیدار عیسی فرهادی، استاندار و نمایندگان گیالن با معاون اجرایی رئیس جمهور مطرح شد:

در دیدار عیسی فرهادی با مدیران عامل شرکت های خودروساز کشور عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار کرد:

در دیدار مدیرعامل شرکت نفت خزر با عیسی فرهادی بیان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی بیان داشت:

در دیدار عیسی فرهادی با معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان شد:

تسریع در اتصال راه آهن به منطقه آزاد انزلی 
جهت توسعه همکاری های منطقه ای کشور

تبدیل منطقه آزاد انزلی به مرکز تامین مواد و صدور محصوالت صنعت خودروی ایران

سالمت اداری و خدمت رسانی به مردم، از مهم ترین وظایف کارکنان منطقه آزاد انزلی

توسعه تعامالت و همکاری ها در راستای گسترش فعالیت های حوزه انرژی خزر

هم افزایی در جهت ایجاد هاب صنعت چرم کشور در منطقه آزاد انزلی

منطقه آزاد انزلی، مرکز ثقل همکاری های دانش بنیان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

دستور  و  دولت  هیات  مصوبات  پیگیری  راستای  در 
این  اتصال  طرح  اجرای  در  تسریع  مبنی بر  رئیس جمهور 
منطقه به خط ریل سراسری و پیرو نشست با معاون اجرایی 
عیسی  مرتضوی؛  مساعد سیدصولت  قول  و  رئیس جمهور 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با اسداهلل عباسی استاندار گیالن دیدار و گفت وگو کرد.

در این نشست دوطرف با بیان اهمیت سرعت بخشیدن به 
المللی  فرآیند اجرایی این طرح ملی که دستاوردهای بین 
سطح  در  کشورمان  ترانزیتی  معادالت  در  قابل توجهی 
پیگیری  لزوم  بر  می کند؛  ایجاد  فرامنطقه ای  و  منطقه ای 
رئیس جمهور  اجرایی  معاون  از سوی  دستورات صادر شده 
مبنی بر تخصیص اعتبار مناسب به این طرح تصریح نمودند.

در ادامه این نشست، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی و استاندار گیالن با اشاره به مشکالت موجود 
در مسیر جذب سرمایه گذار که ناشی از محدودیت های اراضی 
منطقه می باشد؛ بر اهمیت افزایش پهنه های صنعتی منطقه در 
قالب طرح الحاق شهرک های صنعتی همجوار و فرودگاه سردار 
جنگل تاکید نمودند و این دو موضوع مهم را تکمیل کننده 
ظرفیت های موجود منطقه آزاد انزلی و استان گیالن جهت 
رونق فضای کسب و کار ، افزایش اشتغال و تولید عنوان کردند.

نشست مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی با مدیر حوزه طرح های شرکت ساخت و 

توسعه کشور در استان گیالن برگزار شد.
پردل نژاد  محمد  با  فرهادی  عیسی  نشست،  این  در 
درخصوص مباحث زیرساختی و  توسعه و تکمیل راه آهن 

رشت- بندرکاسپین گفت وگو کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با تاکید 
بر نقش منطقه آزاد انزلی در اتصال کریدور شمال- جنوب؛ از 
نزدیکی این منطقه  بندری و استراتژیک به بازارهای جهانی 
کاسپین  بندر  کرد:  اظهار  و  گفت  اوراسیا سخن  منطقه  و 
بر اساس  آن  اسکله های  دنیاست که  نسل سوم  بنادر  جزو 
استانداردهای روز دنیا طراحی شده، که ازجمله اهداف آن 
حمل و نقل کاالهای ترانزیتی و کانتینری، حمل مواد سوختی 

و بار و مسافر و توسعه صنایع دریایی وابسته است.
عیسی فرهادی افزود: برای تکمیل باقیمانده طرح راه آهن 
رشت به کاسپین، باید تالش و حرکت جهادی انجام داده تا 
موجب رونق صادرات و واردات کاال با کریدور شمال- جنوب 

و توسعه روابط با کشورهای اوراسیا و در نهایت اروپا شویم.
همچنین، مدیر حوزه طرح های شرکت ساخت و توسعه 
رشت- راه آهن  پروژه  گفت:  گیالن  استان  در  کشور 

و  کاال  تامین  زنجیره  مفقوده  حلقه  عنوان  به   کاسپین 
توسعه اقتصادی منطقه و اتصال ایران به کریدور شمال-
این  با تکمیل و تسریع   جنوب محسوب می شود و قطعا 

پروژه شاهد رونق گرفتن اقتصاد منطقه خواهیم بود.

با حضور دبیر ستاد اربعین استان گیالن و مدیران ستادی 
به ریاست  انزلی  آزاد  اربعین منطقه  و اعضا ، جلسه ستاد 
عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی، با هدف ارائه آخرین گزارش تامین منابع 
حسینی  اربعین  زائران  برای  موردنیاز  کاالهای  و  مالی 

برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
اربعین بزرگ ترین همایش عبادی- این که  بر  با تصریح 
آزاد  منطقه  در مجموعه  کرد:  بیان  است،   سیاسی جهان 
انزلی تالش شد تا با کمک خیرین و سرمایه گذاران، منابع 

مالی مناسبی برای زائران اربعین تامین گردد.
خادمین  اجر  و  پاداش  اینکه  بر  تاکید  با  فرهادی  عیسی 
اربعین با خداوند و اباعبداهلل الحسین )ع( است، اظهار کرد: 
همایش پیاده روی اربعین کامال مردمی و خودجوش است.

اربعین  ستاد  دبیر  فاتحی  مجید  نشست،  این  ادامه  در 
منطقه آزاد انزلی، گزارشی مبنی بر کمک سازمان منطقه 
آزاد انزلی از محل خیرین منطقه به ستاد عتبات عالیات 

استان و موکب  شهرستان انزلی ارائه کرد.
در پایان این نشست، دبیر ستاد اربعین گیالن با اشاره به 
اربعین  پیاده روی  زائر گیالنی در  از ۲۶هزار  این که بیش 
از  گیالنی ها  تردد  عمده  گفت:  دارند،  مشارکت  امسال 

طریق مرز خسروی و استان کرمانشاه انجام می شود.
نادر عبداهلل پور با بیان این که تاکنون ۲۵موکب گیالنی برای 
پیاده روی اربعین حسینی امسال فعال هستند، افزود: موکب های 

گیالنی در ۲۴نقطه در عراق خدمات رسانی می کنند.
دبیر ستاد اربعین گیالن در پایان، از مساعدت های ویژه 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 

و مجموعه ستاد اربعین منطقه آزاد انزلی قدردانی نمود.

لزوم سرعت بخشی به 
عملیات اجرایی اتصال 

راه آهن به منطقه آزاد انزلی

تکمیل راه آهن رشت-
 کاسپین، رونق بخش اقتصاد 

گیالن و منطقه

برگزاری جلسه ستاد 
اربعین منطقه آزاد انزلی

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با 
استاندار گیالن تصریح شد:

در دیدار عیسی فرهادی با مدیر حوزه طرح های 
شرکت ساخت و توسعه در گیالن تاکید شد:

 به ریاست مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:
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»أََفلَْم َيِسيُروا ِفي اْلَْرِض َفَتُكوَن لَُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن بَِها أَْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن 
ُدوِر« )سوره  بَِها َفإِنََّها َل تَْعَمى اْلَبَْصاُر َوَل ِكْن تَْعَمى الُْقُلوُب الَّتِي ِفي الُصّ

مباركه حج، آيه46(
» آيا آنان در زمين سير نكردند، تا دل هايى داشته باشند كه )حقيقت را( 
زيرا  بشنوند؟!  را(  )نداى حق  آن  با  كه  يا گوش هايى  كنند  درك  آن  با 
 )بسيار مىشود كه( چشم هاى ظاهر نابينا نمىشود؛ بلكه دل هايى كه در

سينه هاست كور مى شود«.
خداوند بزرگ در آيه هاى متعددى از قرآن كريم امر به سفر و ديدن آثار 
و  آنها مى نمايد. موضوع سفر  امور  در عاقبت  انديشه ورزى  و  گذشتگان 
مشاهده آنچه از تاريخ و گذشته زمين و مردمان و حاكمان آن مانده، درواقع 
يكى از مهم ترين نصايح تربيتى قرآن است تا سفركننده با سنت هاى الهى 
آشنا شده و چشم دل خود را براى اصالح تفكر و رفتار خويش بازنمايد. 
گردش و سير در جهان، موجبات آشنايى مردم با ديگر فرهنگ ها، نژادها، 
نظر  از  آن  كنار  در  و  مى كند  فراهم  را  و...  گويش ها  سرزمين ها،  اقوام، 

اقتصادى باعث خلق يكى از منابع درآمد براى جوامع مى گردد  .
اما در عصر حاضر كه پيشرفت وسايل ارتباطى به اعالء ترين شرايط خود 
در تاريخ رسيده است و مردم به واسطه توسعه شرايط اقتصادى، فرصت، 
امكان و انگيزه سفر و سياحت را بيش از قبل دارند، بحث گردشگرى در 
كنار آثار فرهنگى، آموزشى و اجتماعى، به يک بخش مهم و پرظرفيت 
اقتصاد كنونى جهان،  اقتصادى تبديل شده است. بخش گردشگرى در 
و  است  سرمايه گذارى  فرصت هاى  از  مملو  و  متحول  شدت  به  بخشى 
كشورهاى زيادى در دنيا، به اين بخش از اقتصاد به عنوان موتور محركه 

ساير بخش هاى اقتصادى خود نگاه مى كنند.

وضعیت ایران در حوزه گردشگری
پهناور  اين كه كشور  متاسفانه على رغم  همان طور كه مالحظه مى شود، 
ايران از نظر وجود آثار تاريخى و فرهنگى در ميان ده كشور اول جهان 
نيز جزو پنج  اقليمى  از نظر جاذبه هاى اكوتوريسمى و تنوع  قرار دارد و 
مقتضاى  به  است  نتوانسته  به دليل مختلف  اما  است،  دنيا  برتر  كشور 
ظرفيت هاى بالقوه خود در حوزه گردشگرى، جايگاه متناسب و درخورى در 

جذب مزاياى اين بخش از اقتصاد جهانى داشته باشد. 
بخش  عمومى  توسعه  مورد  در  اگر  حتى  باشيم،  داشته  توجه  بايد  اما 
گردشگرى در كشور، مالحظات گوناگونى مطرح باشد، به دليل فرهنگى، 
از  مى كند  ايجاب  مقتضاى حكمرانى  و  اقتصادى  عقالنيت  و...  سياسى 
كمترين  داراى  آن  توسعه  شرايط  كه  حالل،  گردشگرى  رشد  فرصت 
ايران است، استفاده بهينه و  با مالحظات متعدد موجود در  اصطحكاك 
مناسبى صورت گرفته و حداقل در مناطق آزاد كشور، كه طبق قانون ورود 
و خروج اتباع بيگانه به آنها داراى آزادى بيشترى نسبت به سرزمين اصلى 
اراده  و  با دقت  از سوى مسئولين ملى،  است، توسعه گردشگرى حالل 

معطوف به عمل مورد توجه باشد.

صنعت گردشگری حالل
تشكيل  را  جهان  جمعيت  از  قابل توجهى  بخش  امروزه  كه  مسلمانان 
مى دهند، به عنوان يكى از پرچمداران ايدئولوژى، در اين صنعت جايگاه 
ويژه اى دارند. با اين وجود گردشگرى هنوز هم براى مسلمانان با مشكالت 
و محدويت هايى همراه است كه اغلب به جهت تفاوت در ساختار فرهنگى 
مشكالت  مهم ترين  ازجمله  است.  شده  ايجاد  كشورها  ساير  قوانين  و 
مسلمانان در گردشگرى را مى توان به مواردى مانند يافتن غذاى حالل و 
اختالط زن و مرد كه موجب ايجاد مشكالتى مى شود، اشاره كرد. اما به هر 
روى، گردشگرى يكى از هيجان انگيزترين رفتارهايى است كه انسان ها با 
هر آيينى سعى مى كنند آن را تجربه نمايند. همين امر نيز موجب شده است 
فعالن اين عرصه همواره بكوشند تا اين پديده به بهترين نحو ممكن براى 
پيروان مذاهب و اديان گوناگون ازجمله مسلمانان به اجرا درآيد؛ تالشى 
كه چند سالى است پرثمر گشته و منجر به ظهور يكى از مهم ترين انواع 

گردشگرى تحت عنوان »گردشگرى حالل« شده است.
به  كه  است  گردشگري  صنعت  از  زيرمجموعه اي  حالل  گردشگري 
براي  مسلمانان  كه  هنگامى  و  دارد  اختصاص  مسلمان  خانواده هاي 
گذران اوقات فراغت به مقصد ديگري سفر مى كنند، اين سفر به عنوان 
امكانات،  فعاليت ها،  تمام  اگر  چراكه  مى شود؛  تلقى  حالل  گردشگري 
اقدامات و اهداف، طبق تعاليم اسالمى مجاز باشد، مى توان از اين فعاليت 
به عنوان گردشگري حالل ياد كرد . گردشگري حالل هميشه به معناي 
گردشگري اسالمى نيست، زيرا قصد مذهبى صرفا شرط لزم براي سفر 
توسط  كه  است  مسافرتى  حالل،  گردشگري  ديگر  عبارت  به  نيست. 
مسلمانان با هدف توريستى يا تفريحى يا كاري در كشورهاي اسالمى 
يا غيراسالمى انجام مى شود، كه به طور خاص توسط شرع ممنوع نيست.

طبق تعاريف، مى توانيم بگوييم كه گردشگرى حالل، به معنى گردشگرى 
عتبات،  يا  و  سفر حج  نظير  مذهبى  گردشگرى  در  زيرا  نيست؛  مذهبى 
گردشگر هدف اصلى سفر خود را اداى يكسرى اعمال دينى و مذهبى 
قرار داده است و بيشترين وقت سفر او در اين راستا صرف مى شود. اما 
گردشگر حالل، هدف اصلى خود را گردش و تفريح طبق برخى قواعد 
دينى انتخاب كرده است. پس گردشگري حالل زيرمجموعه اي از بازار 
گردشگري است و عناصر گردشگري در تمام انواع گردشگري عبارت اند 
از: حمل و نقل، اقامت، خدمات كترينگ، جاذبه هاي گردشگري و امكانات 
رفاهى فرعى براي مسافران. عناصر گردشگري حالل نيز متفاوت از ديگر 
انواع گردشگري نيست. لذا گردشگري حالل و خدمات مهمان نوازي در 
تمام مراحل سفر ازجمله در خطوط هوايى، هتل ها، جاذبه هاي گردشگري 
براي رفاه حال گردشگران  را  بايد عناصر گردشگري  امكانات رفاهى  و 

مسلمان با لحاظ شرايط دينى گردشگر مسلمان رعايت و فراهم كند.
مصرفى  رفتار  بر  اسالم  دين  مبتنى بر  اساسى  نياز هاى  راستا،  اين  در 
سرويس  نماز،  امكانات  حالل،  غذاي  از:  عبارت اند  مسلمان  مسافران 
بهداشتى مناسب، عدم اسالم هراسى، شرايط اجتماعى مساعد، خدمات ماه 
رمضان، تجارب محلى مسلمانان، فضاهاي تفريحى با حريم خصوصى، 

عدم ارائه خدمات غيرحالل .
در اقتصاد گردشگرى حالل در سطح جهان، مالزى رتبه اول را به عنوان 
جاذبه گردشگرى در بازار گردشگرى حالل در ميان كشورهاى اسالمى از 
آن خود كرده و قاره آسيا هم در ميان كل قاره هايى كه در اين طبقه بندى 
ژاپن  ميان كشور هايى غيراسالمى هم،  از  دارد.  را  برتر  رتبه  دارند،  قرار 
و تايوان در كنار هنگ كنگ توانستند به پيشرفت چشمگيرى در زمينه 
طبقه  رشد  مسلمانان،  جمعيت  افزايش  يابند.  دست  حالل  گردشگرى 
متوسط يا با درآمد نسبتا معقول در ميان مسلمين، بال بودن آمار جمعيت 
جوان  مسلمان، افزايش دسترسى به اطالعات سفر در سايه رشد وسايل 
ارتباطى از مهم ترين دليل رشد بخش گردشگرى حالل در دنيا مى باشد.

در مراكز اقامتى گردشگران مسلمان، هتل هايى كه غذاهاى حالل ارائه 
مى دهند از ارائه غذاهاى حرام مانند نوشيدنى هاى الكلى، گوشت خوك و... 
خوددارى مى كنند. عالوه بر ارائه غذاهاى حالل به مسلمانان، برخى ديگر 
از هتل ها از ارائه نوشيدنى الكلى به ساير مهمانان غيرمسلمان نيز خوددارى 
مسلمانان  اقامت  مورد  در هتل هاى  الكلى  افراد  مانع حضور  تا  مى كنند 
شوند. در اين هتل ها كاركنان خانم، تنها به بانوان و خانواده ها خدمات ارائه 
مى دهند، برنامه هاى تلويزيونى فيلتر مى شوند و در هر اتاق يک قرآن در 
دسترس افراد قرار دارد. هتل هايى كه استخر و آبگرم مخصوص بانوان 
دارند، همچنين سواحل مخصوصى وجود دارد كه به اصطالح ديد ندارند و 

مسلمانان مى توانند به راحتى در آنجا شنا كنند.

آمارهای صنعت گردشگری جهان و گردشگری حالل
بر اساس گزارش رسمى اداره پژوهش هاى سياسى معاونت سياسى صدا و 
سيماى جمهورى اسالمى ايران، طبق آمار منتشر شده از سوى شوراى 
جهانى سفر و گردشگرى؛ در سال 2019 سهم مستقيم سفر و گردشگرى 

از توليد ناخالص داخلى جهان در سال 2018 بالغ بر 2ميليارد و 751ميليون 
دلر و معادل 2.3درصد از مجموع توليد ناخالص داخلى جهان بوده است. 
همچنين پيش بينى مى شود اين آمار براى سال 2025 به 4.346 ميليارد 
دلر افزايش يابد كه به سهمى معادل 4.3 درصد از كل توليد ناخالص دنيا 
برسد. عالوه بر آن، سهم سفر و گردشگرى در همين سال به طور مستقيم 
123ميليون شغل جديد 3.8درصد از مجموع اشتغال در دنيا ايجاد كرده 
است و انتظار مى رود در سال 2025 اين عدد به 142ميليون شغل 4.1درصد 

از كل اشتغال دنيا برسد .
اما در بين زيرشاخه هاى صنعت گردشگرى دنيا، »گردشگرى حالل« طى 
افزايش  و  جهان  مسلمان  متوسط جمعيت  طبقه  رشد  با  اخير  دهه هاى 
آمار گردشگران مسلمان، به شدت درحال رشد است و كشورهاى صاحب 
و  كره  نظير  غيراسالمى  كشورهاى  حتى  گردشگرى  حوزه  در  جايگاه 
ژاپن نيز درحال تقويت زيرساخت هاى خود در بخش گردشگرى حالل 
هستند. بنابر آمار گزارش فوق الذكر، حجم گردش مالى گردشگرى حالل 
بازار  اين  از  ايران  سهم  كه  بوده  دلر  220ميليارد  حدود  سال 2018  در 
حدود 1.2درصد است. همچنين برآوردها نشان مى دهد تا سال 2026 ، تعداد 
گردشگران مسلمان به 180ميليون نفر و حجم گردش مالى گردشگرى 

حالل به 300ميليارد دلر خواهد رسيد.

گردشگری حالل در ایران
يک  عنوان  به   و  دارد  گردشگرى  در صنعت  زيادى  پتانسيل هاى  ايران 
اداره مى شود. اين موضوع  كشور اسالمى مبتنى بر شريعت، مديريت و 
دلگرمى زيادى براى گردشگران مسلمان ايجاد مى كند؛ زيرا آنها مى توانند 
بدون نگرانى، از محصولت و خدمات ارائه  شده در ايران استفاده كنند. از 
سوى ديگر ميراث  اسالمى زيادى در كشورمان وجود دارد و بدون شک 
اما  از اين مكان ها هستند.  بازديد  همه گردشگران در دنيا عالقه مند به 
براى جذب گردشگران  از ظرفيت كشورهاى همسايه  استفاده  متاسفانه 
اشتراكات  كشورها  اين  كه  است  درحالى  اين  و  شده  واقع  غفلت  مورد 
مذهبى و فرهنگى بيشترى نسبت به اروپايى ها و آمريكايى ها با ما دارند. 
البته تمامى كشورها ظرفيت جذب گردشگر دارند و بايد براساس سليقه و 
نياز در زمينه جذب گردشگر اقدام شود؛ اما ضعف و كمبودهاى زيادى در 
زمينه اسكان گردشگران و خدمات دهى هتل ها وجود دارد كه هنوز رفع 
نشده است. اين درحالى است كه بهبود زيرساخت ها نقش اصولى و مهمى 

در توسعه صنعت توريسم دارد.
توسعه گردشگرى با خود بهبود سطح اشتغال، ارزآورى و ارزش افزوده را به 
همراه خواهد داشت و درحال حاضر ضرورت دارد با رفع مشكالت از سر راه 
صنعت توريسم در كشور، گامى جدى براى مقابله با تحريم ها برداريم. توسعه 
گردشگرى حالل مى توان برخى از مشكالت اقتصادى كشور را رفع نمايد، 
هر چند با وجود يک و نيم ميليارد مسلمان و حدود 60كشور اسالمى در دنيا به 
سهولت مى توانستيم از ابزار گردشگرى حالل براى درآمدزايى استفاده كنيم، اما 
متاسفانه تاكنون نتوانسته ايم از اين مزيت به درستى بهره ببريم و اين درحالى 
است كه اماكن مذهبى زيادى در كشور وجود دارد كه مى توانند بر گسترش 
گردشگرى مذهبى تاثيرگذار باشند. گردشگرى مذهبى تنها جنبه اى از صنعت 

گردشگرى است كه مى تواند بر موانع آب و هوايى غلبه كند. 
كشور ايران محصولت و خدمات حالل زيادى براى گردشگران خصوصا 
گردشگران مسلمان دارد؛ اما جهان اسالم از آنها آگاه نيست. به همين دليل 
درآمد حاصل از صنعت گردشگرى هنوز در ايران در مقايسه با ساير كشورهاى 
اسالمى همچون مالزى، تركيه و امارات بسيار كمتر است. براساس مطالعات 
و آمارهايى كه توسط نهاد هاى مختلف، شاخص سفرهاى جهانى مسلمانان و 
سازمان جهانى گردشگرى منتشر شده  است، ايران بايد براى پيدا كردن جايگاه 

مناسب و محبوب در صنعت گردشگرى به سختى تالش كند.
بدين منظور در قدم اول بايد خود را به دنيا معرفى كنيم. اينكه ايران يک 
كشور مسلمان است، به تنهايى براى توسعه گردشگرى حالل و جذب 
گردشگران مسلمان كافى نيست. بدون تبليغ عظيم در اين زمينه، هيچ  
كسى متوجه نمى شود كه ايران نيز مكان جذابى براى گشت  و گذار است. 
بايد امكانات و جذابيت ها را به دنيا نشان  دهيم. در نتيجه اين معرفى، مردم 
جهان تصميم مى گيرند كه از ايران بازديد كنند. معرفى شدن در دنيا، كليد 

موفقيت در توسعه گردشگرى كشور است.
ضعف كشورمان در صنعت گردشگرى حالل، ناشى از ضعف در فروش 
و تبليغات است؛ چراكه گردشگرى نوعى تجارت محسوب مى شود و در 
تجارت، فروش مهم ترين بخش است. اطمينان از فروش، با تبليغات به  
دست مى آيد. در واقع هر چقدر هم محصولت خوبى توليد شوند، بدون 
آگاهى دادن به مردم، امكان فروش آن پايين خواهد بود. اين اتفاق در 
صنعت گردشگرى نيز به همين شكل است، يعنى نمى توان بدون تبليغات 

در زمينه گردشگرى تعداد گردشگران را افزايش داد.

گردشگری مناطق آزاد
مناطق آزاد ايران در طول سه دهه گذشته، هميشه پرچمدار تالش براى 
توسعه گردشگرى بودند و تقريبا طبق اسناد جامع همه مناطق آزاد كشور، 
توسعه ظرفيت هاى توريستى و جذب گردشگر خارجى به عنوان يكى از 

مهم ترين اهداف توسعه اى آنها ذكر شده است. 
مناطق  اين  آزاد،  مناطق  اداره  چگونگى  قانون  بر اساس  ديگر،  سوى  از 
تجاري  ارتباط  برقراري  و  اقتصادي  فعاليت هاي  از  پشتيباني  منظور  به 
بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كال، انتقال 
فناوري، افزايش صادرات غيرنفتي، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق 
سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي، ترانزيت و 
انتقال كال تاسيس شده اند و يكى از كاركردهاى اين مناطق به منظور 

تامين و تحقق اهداف فوق، گردشگرى و جذب گردشگر است. 
و  بديع  طبيعى  تاريخى،  آثار  وجود  دليل  به  همچنين  راستا  اين  در 
منحصر به فرد در مناطق آزاد ايران در كنار بهره مندى از اقليم هاى آب و 
هوايى متفاوت و گاها متضاد در يک زمان واحد )كيش و ارس در فصل 
زمستان( باعث مى شود توسعه گردشگرى در مناطق آزاد از زمينه و مزيت 

اقتصادى خوبى برخوردار باشد.
اما عواملى مانند ابهام در قوانين مربوط به سرمايه گذار خارجى در كشور، 
عدم تمايل موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى به سرمايه گذارى 
درونگرا،  محلى  اقتصاد  ديگر،  دليل  و  تحريم  دليل  به  آزاد  مناطق  در 
وجود موانع اجتماعى و فرهنگى، فقدان منابع كافى براى سرمايه گذارى 
وضعيت  آموزشى،  استانداردهاى  پايين  بسيار  سطح  زيربنايى،  امور  در 
گردشگرى،  حوزه  در  جامع  طرح  نداشتن  بهداشتى،  و  محيطى  زيست 
نقشه راه ،  استراتژى ها،  ماموريت ها، چشم اندازها،  افق ها،  نبودن  مشخص 
نگاه سنتى بخش هاى مختلف به گردشگرى، عدم كفايت منابع مالى در 
تامين زيرساخت ها، بى ثباتى در مديريت كالن مناطق آزاد و مديران حوزه 
گردشگرى و... باعث موفق نبودن امر توسعه گردشگرى به مفهوم واقعى 
آن در مناطق آزاد خصوصا براى جذب و نگه داشت گردشگران خارجى 

اعم از مسلمان و غيرمسلمان شده است.
در مناطق آزاد ايران، بخش گردشگرى غالبا در راستاى جذب گردشگر 
داخلى و تجارى متمركز شده است و جذب گردشگران خارجى عموما در 
اولويت كارى آنها قرار ندارد. حال در اين شرايط ضرورت دارد برنامه ريزى 

جامعى حداقل براى توسعه گردشگرى حالل در مناطق آزاد تدوين شود 
و متناسب با ظرفيت هاى موجود كشورهاى هدف و همسايه مناطق، به 
اين مناطق كه عموما مسلمان  بازار هاى جذب گردشگر خارجى  عنوان 
و  سخت افزارى  زيرساخت هاى  تامين  جهت  لزم  اقدامات  مى باشند، 

نرم افزارى در دستوركار قرارگيرد.
همان طور كه در سطور بال ذكر گرديد، در گردشگرى حالل بسيارى از 
اصول و قواعد رايج در امر گردشگرى متناسب با شرايط و محدوديت هاى 
گردشگر  منفى  اثرگذارى  از  نگرانى  و  مى باشد  ايران  فرهنگى  و  دينى 
خارجى بر انديشه، فرهنگ و رفتار داخلى متنفى است. به همين سبب 
و  قانونى  اقليمى،  جغرافيايى،  ساختارى،  زمينه  بهترين  آزاد  مناطق 
جذابيت هاى تاريخى-طبيعى را براى داشتن فضاى باز مديريتى توسعه 

گردشگرى حالل را دارند. 
به همين منظور و در گزارش پيش روى، در گفت و گو با نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى و معاونين و مديران گردشگرى سازمان هاى مناطق آزاد 
به بررسى ظرفيت ها و مزيت هاى اين مناطق در راستاى بسط و توسعه 

گردشگرى حالل در كشور پرداختيم كه در ذيل مالحظه مى فرماييد

محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیات رئیسه فراکسیون 
گردشگری مجلس شورای اسالمي:

گردشگری حالل، فرصتی برای بهره مندی از منافع 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی گردشگری

محمدرضا دشتى اردكانى عضو هيات رئيسه فراكسيون گردشگرى مجلس 
گردشگرى  ظرفيت  درخصوص  نشريه،  با  گفت وگو  در  اسالمي  شوراى 
حالل به ويژه در مناطق آزاد سخن گفت و تاكيد كرد: گردشگرى حالل 
فرصتى براى بهره مندى از منافع اقتصادى، فرهنگى، سياسى گردشگرى 
با داشتن  ايران نيز  است و به بهبود روابط بين كشورها كمک مى كند. 
ظرفيت هاى مهمى ازجمله مباحث فرهنگى، دينى و مذهبى و اينكه يكى 
محسوب  تشيع  حوزه  در  به ويژه  اسالمى  كشورهاى  مهم  قطب هاى  از 

مى شود، مى تواند از اين فرصت استفاده كند.
زمينه  در  مزيت هايى  و  ظرفيت ها  چه  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
بهره بردارى از فرصت هاى ناشى از گردشگرى حالل وجود دارد، اظهار 
داشت: وجود ظرفيت ها و قابليت هاى ايران در مباحث گردشگرى جاى 
استفاده از ظرفيت هاى مذهبى كشور را براى رونق گردشگرى به وجود 
آورده است. حضور قبور ائمه بزرگوار، شهرهاى مذهبى و مذهب تشيع و 
برگزارى مراسم ها و... طبيعتا به گردشگرى اسالمى كمک مى كند. لذا بايد 

از اين موقعيت هاى براى توسعه و ترويج گردشگرى استفاده كرد  .
دشتى اردكانى افزود: امسال در عاشورا و تاسوعا و ايام اربعين مالحظه كرديم 
كه گردشگران خارجى استقبال خوبى از اين مراسم كردند. بسيارى هزينه هاى 
زيادى مى كنند تا فستيوال نمايشى براى خودشان اجرا كنند؛ اما ما در ايران از 
سال هاى خيلى قبل از انقالب مراسم هاى مناسبتى در ايام مذهبى داشتيم و اين 
فرصتى است كه كشورهاى اسالمى مى توانند از آن استفاده كنند. كشور ايران 
يكى از كشورهاى امن منطقه است كه عالوه بر استفاده از اين شرايط مطلوب، 

حتى مى توان از گردشگرى سالمت هم استفاده كرد  .
عضو هيات رئيسه فراكسيون گردشگرى مجلس شوراى اسالمي اظهار 
داشته  گردشگر  تبادل  يكديگر  با  مى توانند  اسالمى  كشورهاى  داشت: 
باشند، خيل عظيمى از مردم ايران راهى كربال شدند و پياده روى نجف 
تا كربال را برگزار مى كنند؛ لذا خوب است كه اين موقعيت براى سفرهاى 
زيارتى ايران هم ايجاد شود و مردم كشورهاى ديگر زائر ائمه در ايران و 
شهر مقدس مشهد باشند. اين موضوع با ايجاد تفاهم نامه بين كشورهاى 
مسلمان اتفاق خواهد افتاد و مى توان در راستاى ظرفيت گردشگرى حالل 

از اين پتانسيل ها استفاده نمود.
منافع  از  بهره مندى  براى  فرصتى  حالل  گردشگرى  كرد:  اذعان  وى 
روابط  بهبود  به  و  است  كشور  گردشگرى  سياسى  فرهنگى،  اقتصادى، 
مهمى  ظرفيت هاى  داشتن  با  نيز  ايران  مى كند.  كمک  كشورها  بين 
ازجمله مباحث فرهنگى، دينى و مذهبى و اين كه يكى از قطب هاى مهم 
كشورهاى اسالمى به ويژه در حوزه تشيع محسوب مى شود، مى تواند از اين 

فرصت استفاده كند.
دشتى اردكانى درخصوص سابقه كشورهاى مالزى و تركيه در برندسازى و 
مطرح نمودن گردشگرى حالل، گفت: ما بايد زيرساخت هاى اصلى كشور را در 
اين زمينه ايجاد كنيم تا بتوانيم گردشگرى را بسط دهيم. تركيه و مالزى ابتدا 
زيرساخت هاى اصلى همچون هتل ها، ناوگان ريلى ، هوايى و زمينى و غذاهاى 
حالل را در دنيا برندسازى كردند؛ ما هم ابتدا بايد اين زيرساخت ها و مسائل 
پايه اى را فراهم و بعد داده ها را تقويت نماييم. متاسفانه در توليد محتوا براى حوزه 
گردشگرى حالل ضعف زيادى وجود دارد . كشور ما براى خيلى ها ناشناخته 

است و بايد در اين راستا كار فرهنگى صورت گيرد  .
اين نماينده مجلس درخصوص نقش مناطق آزاد در گردشگرى حالل بيان 
داشت: مناطق آزاد از نقاط بى بديل كشور هستند، مخصوصا آنهايى كه در 
حاشيه خليج فارس واقع شده انذ به راحتى مى توانند از ظرفيتى كه اكنون 
در تركيه وجود دارد و به نفع اقتصاد كشور استفاده مى كنند، به صورت 
حاللش در ايران بهره ببرند . مطمئن باشيد بسيارى از كشورهاى مسلمان 
با حفظ همه مسائل حالل مى خواهند به كشور بيايند و اكنون مناطق آزاد 
كيش و قشم بهترين فرصت هستند . مناطق آزادى ديگرى هم داريم كه 
در مناطق سردسير ما قرار دارند و مى توان از آنها هم استفاده نمود. همه 
ظرفيت هاى آماده را داريم، اما زيرساخت هاى اين ظرفيت ها فراهم نيست؛ 

لذا بايد شرايط براى گردشگرى حالل به وجود بيايد.
و  تورگردان كشور  از ظرفيت شركت هاى  بهره بردارى  وى در خصوص 
و  ايران  در  حاضر  مسلمان  كشورهاى  سفارتخانه هاى  فرهنگى  رايزنان 
گفت:  آزاد  مناطق  با  تعامل  در  منطقه  كشورهاى  در  كشورمان  رايزنان 
اينكه  به  توجه  با  كه  گفتم   و  داشتم  مالقات  فعلى  خارجه  امور  وزير  با 
در سفارتخانه هاى ما معاونت و رابط اقتصادى داريم، مى توانيم ما از اين 
بسيار  رابط گردشگرى مى تواند  كنيم؛ چراكه  استفاده  اقتصادى   ظرفيت 
باشد؛  پتانسيل ها  ظرفيت خوبى براى جذب گردشگر و پخش داده ها و 
در  هم  و  دارد  گفتن  براى  حرف  فرهنگى  ميراث  بحث  در  هم  ايران 
كنار مرزهاى  آزاد  مناطق  از طرفى  اسالمى.  و گردشگرى  صنايع دستى 

كشور قرار دارند و موقعيت تبادل، بيش از ساير نقاط فراهم است.
عضو هيات رئيسه فراكسيون گردشگرى مجلس شوراى اسالمي در پايان 
خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه ايران يک منطقه توريستى- اسالمى 
نسبت  مى بايست  داخلى،  گردشگرى  ظرفيت  بردن  بال  عالوه بر  است، 
اقدام شود  منطقه  و  خليج فارس  حوزه كشورهاى  در  گردشگر  به جذب 
تا گردشگران اسالمى را با برنامه ريزى خوب و هدفمند، به سمت جزاير 

زيباى ما در خليج فارس هدايت نمود.

محمد صالح جوکار، عضو هیات رئیسه فراکسیون گردشگری   
مجلس شورای اسالمی:

مناطق آزاد به دلیل نزدیکی به مرز، موقعیت خوبی برای 
گردشگری حالل است

مجلس  گردشگرى  فراكسيون  رئيسه  هيات  عضو  جوكار  محمد صالح 
شوراى اسالمى در گفت وگو با نشريه، از پتانسيل و ظرفيت گردشگرى 

بى توجهى  عدم  از  و  گفت  كشور سخن  آزاد  مناطق  و  كشور  در  حالل 
مسئولينى اين حوزه گاليه كرد.

طبق گفته اين نماينده مجلس؛ مناطق آزاد كشور به دليل همجوارى با مرز 
مى توانند موقعيت خوبى براى تبادل گردشگر با دنيا داشته باشند.

زمينه  در  مزيت هايى  و  ظرفيت ها  چه  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
بهره بردارى از فرصت هاى ناشى از گردشگرى حالل وجود دارد، اظهار 
داشت: گردشگرى حالل يكى از مسائل مهم در حوزه گردشگرى و يكى 
از ظرفيت هاى خوب براى كشورهاى مسلمان است. اما واقعيت آن است 
كه در كشور ما توجه كافى به اين موضوع نشده است. به عنوان مثال در 
بحث اربعين حسينى مانور عظيم فرهنگى برگزار مى شود و از همه ملت ها، 
دوستداران اهل بيت در اين مراسم شركت مى كنند، ولى واقعيت اين است 

كه در اين حوزه غفلت زيادى صورت گرفته است .
جوكار تصريح كرد: امكاناتى كه در اين راستا بايد تامين شود، كافى نيست؛ 
زيرساخت ها هم تامين نشده و درواقع شرايط كافى براى توسعه گردشگرى 
حالل وجود ندارد. بليط هواپيما و اتوبوس براى برخى مكان هاى مذهبى 
اين  در  بايد  و  است  بالتر  و  گران تر  تركيه  مثل  كشورهايى  به  نسبت 

خصوص مسئولن مربوطه ورود جدى داشته باشند.
عضو هيات رئيسه فراكسيون گردشگرى مجلس شوراى اسالمى تاكيد 
كرد: وزارت ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى توجه داشته باشد 
بايد  كنيم،  دنبال  خوبى  به  را  حالل  گردشگرى  مى خواهيم  اگر  ما  كه 
زمينه هاى لزم براى آن فراهم شود. كشور ما داراى اماكن متبركه است 
كه دوستداران زيادى هم از سراسر دنيا دارد و يا در كشورهاى ديگرى 
كه اماكن متبركه وجود دارد همچون عراق و سوريه، بايد تفاهم نامه اى 
بين آنها و كشور ما برقرار شود تا تبادل زوار بهتر صورت گيرد. مى بايست 
شرايطى فراهم شود تا صنعت گردشگرى حالل به طور كامل و جامع 
اين بحث  تا در  اين موضوع براى كشور ما فرصتى است  اجرايى شود . 
با  البته اين موضوع  بتوانند زيرساخت هاى لزم و كامل را فراهم كنند. 
اقدامات و فعاليت بخش خصوصى و تالش دولت و حمايت هاى دولتى 
بايد انجام شود؛ اما بخش اصلى كار برعهده مردم و بخش خصوصى است؛ 

چراكه آنها موفق تر عمل مى كنند تا يک وزارتخانه ديگر.
وى درخصوص الگوبردارى از كشورهايى همچون تركيه و مالزى در حوزه 
گردشگرى حالل گفت: به اعتقاد من گردشگرى تركيه را نمى توان حالل 
با توجه به رعايت  را  اما مالزى مى تواند گردشگرى حالل  معرفى كرد، 
مسائل شرعى داشته باشد. اما كشور ايران مى تواند برندسازى گردشگرى 
اين كار فراهم  از هر كشورى زمينه  باشد؛ چراكه بيش  حالل را داشته 
داراى شجره  امامزادگانى كه  ما،  ائمه اطهار در كشور  قبور  است. حضور 
با رسوم  ايام عزادارى  معتبر هستند و حتى برگزارى مراسم شيعيان در 
و فرهنگ خاص كشورمان، همگى كمک مى كند تا بتوانيم گردشگرى 
حالل را تقويت كنيم. اينها انگيزه و فرصتى است تا بتوانيم گردشگر از 
كشورهاى ديگر داشته باشيم. كشور ما در بخش هاى مختلف، متنوع است 
گردشگرى  مهد  عنوان  به  مى تواند  كنيم،  برنامه ريزى  آن  براى  اگر  كه 
اين  اما كمتر روى  استفاده كنيم؛  از آن  حالل معرفى شود و مى توانيم 
موضوع كار كرده ايم، آنچه بوده براساس سنت گذشته بوده و اكنون بايد 

اصولى و با برنامه كار كرد  .
جوكار در پاسخ به اين سوال كه مناطق آزاد با توجه به مزايا و معافيت هاى 
در  مشتركى  حوزه هاى  و  فرصت ها  چه  از  گردشگرى،  حوزه  در  قانونى 
مناطق  كرد:  بيان  مى باشند،  برخوردار  گردشگرى حالل  اجراى  راستاى 
آزادى كه ما داريم با مناطق آزاد كشورهاى ديگر فرق مى كند. چارچوب 
حركت ما برمبناى فرهنگ و ارزش هايمان است. مردم ما متدين و انقالبى 
هستند؛ لذا بايد در مناطق آزاد كه در مرزهاى كشور قرار دارند، بيشتر توجه 
كرد. اگر در مناطق آزاد به داشته هاى مردم توجه نماييم و سرمايه گذارى 
در بخش سرمايه حالل وجود داشته باشد ، موفق خواهيم بود. دولت بايد 
از طريق سياست خارجه اين مناطق را با تمام جذابيت هايش به خوبى به 
دنيا معرفى كند تا ديگر كشورها استفاده كنند. حتى كشورهايى كه هم آيين 
ما نيستند، به دنبال گردشگر حالل مى باشند؛ بسيارى از آنها دوست دارند 
از كشورمان بازديد كنند و رسوم ما را بشناسند. در اين راستا مناطق آزاد 
به دليل آن كه در كنار مرزها واقع شده اند، ظرفيت مطلوبى دارند كه مى 

توان از آنها استفاده نمود.
اين نماينده مجلس ادامه داد: بحث اربعين كه پيش  مى آيد، از دولت عراق 
مى خواهيم ويزا را بردارد. اين نشان مى دهد كه مى توان براى شهروندان 
اين  فراهم كرد.  را  ويزا شرايط حضورشان  با حذف  كشورهاى همسايه 

محسوب  گردشگرى حالل  صنعت  حوزه  در  تسهيل گرى  يک  موضوع 
مى شود.

وى درخصوص ظرفيت شركت هاى تورگردان كشور و رايزنان فرهنگى 
سفارتخانه هاى كشورهاى مسلمان حاضر در ايران و رايزنان كشورمان در 
كشورهاى منطقه در تعامل با مناطق آزاد اظهار داشت:  صنعت گردشگرى 
را بايد به عنوان بخش اقتصادى مطرح كنيم؛ چراكه ارزآورى دارد. البته 
طى ساليان دور چنين اتفاقى نيفتاده و تبادل سفارتخانه هاى ما صرفا در 
حوزه سياسى بوده است؛ اما اكنون در حوزه اقتصادى هم فعال شده اند. 
بايد در راس كار خود حوزه گردشگرى را نيز درنظر داشته باشند؛ زيرا چند 
جبهه مختلف دارد؛ يكى در بخش اقتصادى است كه مى تواند در رشد 
شاخص هاى اقتصادى كشور موثر باشد و نكته ديگر تبادلت فرهنگى 
است. وقتى يک گردشگر به كشور ما مى آيد، قطعا مسائل فرهنگى ما را 
به كشور خود منتقل مى كند. متاسفانه برخى كشورهاى غربى درخصوص 
ايران سياه نمايى مى كنند؛ چه خوب است كه بازديد كنند و به عنوان سفراى 
فرهنگى منصوب شوند . در ايام عاشورا غالبا گردشگران خارجى مجذوب 
مراسم ما مى شدند و تاثر زيادى روى آنها مى گذاشت و ما مى توانيم بر 
روى اين موضوع كار كنيم، به ويژه اينكه مناطق آزاد در مرزها قرار دارند و 

تمامى اين پتانسيل در مناطق آزاد بيش از ساير نقاط كشور است.
در  اسالمى  شوراى  مجلس  گردشگرى  فراكسيون  رئيسه  هيات  عضو 
پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا گردشگرى حالل مى تواند به جذب 
منجر  تركيه  و  عمان  قطر،  كويت،  همچون  كشورهايى  سرمايه گذاران 
شود ، خاطرنشان كرد: اگر ديگر كشورها را در بحث سرمايه گذارى درنظر 
داشته باشيم،  اتفاق خوبى خواهد افتاد . ما در ارتباط با مهاجرانى كه در 
رابطه  اين  استفاده مطلوبى كنيم، شايد در  نتوانستيم  كشورمان هستند، 
قواعد محكمى نداشته باشيم . به تدبير دولت سيزدهم بايد سازمان ملى 
مهاجرت تشكيل شود؛ البته ساماندهى اين موضوع در دست مجلس است؛ 
ما از توانمندى مهاجرين مى توانيم بهتر بهره را ببريم، به ويژه از مهاجرين 
در حوزه سرمايه گذارى؛ مشروط بر آن كه مشوق هاى خاصى در ارتباط با 
دادن تابعيت به شرط سرمايه گذارى در كشور ارائه دهيم كه اين شرايط 

بسيار خوبى را براى ما ايجاد خواهد كرد.

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

تولید محتوای خالقانه و تاکید بر دستورات سودمند اسالم 
برای توسعه گردشگری حالل

سازمان  گردشگرى  و  صنايع دستى  فرهنگى،  ميراث  مدير  زارعى  ايوب 
آزاد  مناطق  توسعه  درخصوص  نشريه،  با  گفت و گو  در  قشم  آزاد  منطقه 
كشور به واسطه جذب گردشگر سخن گفت و بر موضوع گردشگرى حالل 

در اين مناطق جهت جذب توريسم تاكيد كرد .
طبق گفته اين مقام مسئول؛ گردشگرى حالل توليدمحتواى خالقانه و 
تاكيد بر دستورات سودمند اسالم در سبک زندگى مسئولنه و مومنانه، 

مى تواند راهبردى درست براى توسعه گردشگرى حالل باشد.
زارعى درخصوص الگوبردارى از برخى كشورها همچون تركيه و مالزى 
در بحث برندسازى و مطرح نمودن گردشگرى حالل گفت  : با توجه به 
و جذب  گردشگرى  در حوزه صنعت  دو كشور  اين  پيشرفت هاى خوب 
مخاطبان مختلف، مى توان اميدوار به توسعه گردشگرى حالل بود؛ اما بايد 
تاكيد بر داشته هاى فرهنگى و اقليمى خود منطقه داشته باشيم؛ كپى كردن 
تمام اجزا يک  فرآيند از يک كشور ديگر صحيح نيست و موجبات عدم 
تطابق فرهنگى مى شود؛ بايستى با نگاه به تجربيات ديگران و با نوآورى، 
به خلق مدل هاى بهينه و منطبق بر زمينه پرداخت و مى بايست به سمت 

تاليف جديدى از گردشگرى حالل در منطقه حركت كرد.
مدير ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى سازمان منطقه آزاد قشم 
در پاسخ به اين  سوال كه مناطق آزاد در حوزه گردشگرى چه فرصت هاى 
مشتركى در راستاى اجراى گردشگرى حالل ايجاد خواهند كرد، عنوان 
كرد: اين فرصت يعنى توانايى در كيفيت بخشى به زيرساخت هاى حمل و نقل 
و هتلينگ و طراحى و ساخت بسيارى از مكان ها يا سرويس هاى جاذب 
توريست؛ اما همت و دغدغه مندى مى تواند اين استعداد بالقوه را بالفعل 
كرده و  موجب رونق صنعت گردشگرى حالل شود. اشتراكات فرهنگى و 

ايجاد محيطى امن و خاطره انگيز نيز بى تاثير نيست.
زارعى در پاسخ به اين سوال كه چه نقشه راهى در زمينه جذب گردشگران 
و  محيطى  خصلت هاى  گفت:  دارد،  وجود  آزاد  مناطق  توسط  حالل 

جاذبه هاى طبيعى و عمِق فرهنگى منطقه مى تواند جاذب باشد؛ اما نوآورى 
و به روز كردن تمام اين ظرفيت ها بسيار مهم است، در بخش گردشگرى 
حالل توليدمحتواى خالقانه و تاكيد بر دستورات سودمند اسالم در سبک 
توسعه  جهت  درست  راهبردى  مى تواند  مومنانه،  و  مسئولنه  زندگى 

گردشگرى حالل باشد.
وى در ادامه درخصوص بهره بردارى از ظرفيت شركت هاى تورگردان و 
سفارتخانه ها و رايزنان فرهنگى در جهت توسعه گردشگرى حالل بيان 
و  تورگردان ها  نقش  مى تواند  ميدانى  تمرين  و  پژوهش  آموزش،  كرد: 
رايزنان فرهنگى را دو چندان كند، اساسا اولين تماس ها با گردشگران را 
اين عزيزان برقرار مى كنند و مى توانند سفيران خوبى براى آيين و شريعت 
اسالم و ارزش هاى پيرامون آن باشند، نشاط و شادى و استفاده از مواهب 
الهى و ظرفيت هاى طبيعى حق تمامى افراد است كه با رعايت موازين 

مى توان آن را توسعه داد.
زارعى درخصوص نقش مناطق آزاد در ايجاد و توسعه گردشگرى حالل و 
جذب گردشگران شيعه اذعان داشت: مناطق آزاد تجارى-صنعتى با تاكيد 
بر دارايى هاى فرهنگى و ميراث به جا مانده از ديرباز تا امروز، مى توانند به 
كشف فرصت هاى نو در گردشگرى بپردازند؛ قدرت اجرايى و توان فنى 
در مناطق آزاد مى تواند به همبستگى مذاهب كمک  كند و به فرموده رهبر 
معظم انقالب اسالمى، با تاكيد بر اشتراكات مى توان به جذب گردشگران 

مسلمان ساير نقاط پرداخت.
آزاد  منطقه  سازمان  گردشگرى  و  صنايع دستى  فرهنگى،  ميراث  مدير 
قشم در پايان درخصوص بحث گردشگرى حالل و جذب سرمايه گذاران 
حقيقت  در  كرد:  خاطرنشان  كشورمان  به  و...  قطر  و  كويت  كشورهاى 
سرمايه گذاران  با  ما  رفتار  و  سياست ها  دست  در  سرمايه  هدايت  سكان 
است؛ اگر بتوانيم فرصت هاى باارزشى چه در بعد اقتصادى و  چه در بعد 
فرهنگى ايجاد كنيم، اين سرمايه گذارى ها البته با شناخت و بر اساس منافع 

ملى و منطقه اى قابل انجام است.

مرتضی رمضانی گالشی، سرپرست معاونت گردشگری 
سازمان منطقه آزاد کیش:

تدقیق راهبردی جهت تکمیل گردشگری اسالمی و فرهنگی 
در جزیره کیش

همچنين، مرتضى رمضانى گالشى سرپرست معاونت گردشگرى سازمان 
برنامه ها  تشريح  ضمن  نشريه،  به  يادداشتى  طى  كيش  آزاد  منطقه 
از  كيش،  جزيره  گردشگرى  توسعه  در جهت  شده  تعريف  محورهاى  و 
اقدامات معاونت متبوع خود به منظور رسيدن به شهر هوشمند گردشگرى 
كيش سخن گفت و توضيحاتى را در رابطه با تحقق گردشگرى حالل در 

منطقه آزاد كيش ارائه داد.
وى در ابتدا درخصوص سه محور تعريف شده براى معاونت گردشگرى 

سازمان منطقه آزاد كيش  عنوان كرد:
1( چشم انداز گردشگری منطقه  آزاد کیش:

سازمان منطقه آزاد كيش به عنوان الگوى ايرانى- اسالمى يک منطقه آزاد 
برتر، با كمک دو بازوى توسعه اقتصاد دانش بنيان و بين المللى سازى، به 
دنبال تحقق تبديل به يكى از سه مقصد گردشگرى در خاورميانه است 
آزاد  الگوى مناطق  آزاد كيش ،  اين چشم انداز ، سازمان منطقه  افق  و در 
هوشمند و شهر هوشمند گردشگرى در منطقه خواهد بود كه توسعه و 
ايجاد رونق با محوريت خانواده ها ، هدف اصلى گردشگرى در جزيره كيش 

مى باشد .
2( راهکارهای رسیدن به اهداف چشم انداز  :

صورت  به  كه  شده  تعريف  چشم انداز  راستاى  در  برنامه ها  تدوين    
برنامه هاى كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت تهيه گرديده و بودجه به آن 

اختصاص يافته است.
   ايجاد و توسعه زيرساخت ها ؛ از آنجايى كه زيرساخت ها در هر منطقه ، 
مى باشد ،  محلى  جامعه  و  گردشگران  براى  رفاه  تامين  عامل  مهم ترين 
جزيره كيش نيز از اين موضوع مستثنى نبوده و با توسعه امكانات بندرگاهى 
و فرودگاهى خود ، سعى در رونق جزيره كيش به منظور پذيرايى بيشتر 
ناوگان حمل و نقل  زيرساخت ها،  اين  از  يكى  است .  نموده  از گردشگران 
درون شهرى جزيره مى باشد كه با توجه به محدوديت هاى موجود براى 
ورود ماشين به جزيره ، سازمان منطقه آزاد كيش سعى در ايجاد راهى براى 

ارتقاء اين زيرساخت دارد .
  تسهيل گرى فرآيندهاى قانونى و حمايتى؛ با فعال نمودن سامانه هاى 

شده  تعريف  اهداف  منظور  به  سازمان  مختلف  حوزه هاى  بين  يكپارچه 
جزيره براى تبديل كيش به شهر هوشمند گردشگرى و پاسخگويى بهتر 

به مراجعين صورت پذيرفته است.
  بهبود زيست بوم توسعه پايدار منطقه با برخورداري از الگويي كارا به 
از اين موضوع  منظور توسعه پايدار ميسر مى گردد كه جزيره كيش نيز 
مستثنى نمى باشد؛ لذا سازمان منطقه آزاد كيش و اداره محيط زيست آن ، 
برنامه هايى به منظور حفظ و توسعه زيست بوم پايدار جزيره كه عبارتند 
از سواحل ، مرجان ها ، لك پشت ها ، گونه هاى جانورى و پرندگان جزيره 
شناسايى  و  تعيين  طريق  از  مى كند  تالش  و  دارد  اقدام  دست  در  و... 
به  كه  انسانى  فعاليت هاى  گسترش  از  محيطى،  زيست  آسيب پذيرى 

تخريب اكوسيستم هاى طبيعى منجر مى شود، جلوگيرى نمايد.
  پايدارسازى و توسعه فعاليت هاى حوزه گردشگرى، مالى و اقتصادى 
با حمايت از سرمايه گذارى در جزيره ، جلوگيرى از زمين خوارى و ايجاد 
زمينه هاى لزم براى فعاليت سالم بخش خصوصى محقق خواهد شد كه 

اين امر در دستوركار سازمان منطقه آزاد كيش مى باشد.
  سازمان منطقه آزاد كيش با همكارى شركت هاى دانش بنيان و ساير 
فعالن اقتصادى مرتبط با فلسفه ايجاد منطقه از طريق موسسه علوم و 
فنون كيش و مركز نوآورى و شكوفايى مستقر در جزيره، در صدد حمايت 
از اين ظرفيت ها در  از جوانان و نخبگان فعال بوده و سعى در استفاده 

مطالعات و آموزش هاى پيش روى خواهد داشت.
عالى  اهداف  از  يكى  منطقه اى  و  بازارهاى جهانى  در  فعال  حضور    
سازمان منطقه آزاد كيش و معاونت گردشگرى آن مى باشد كه برگزارى 
نمايشگاه فرهنگ ايران زمين و دعوت از كشورهاى عضو اكو  و ايجاد 
تعامل فرهنگى بيشتر بين اين كشورها به عنوان گام اوليه اين اقدام لحاظ 
شده است. همچنين تالش براى برقرارى پروازهاى بين المللى و ايجاد راه 

هوايى بين كشورهاى مقصد، از برنامه هاى پيش روى مى باشد.
3( سیاست های گردشگری تعالی بخش در کیش:

  انجام فعاليت هاى نوآورانه در راستاى توليد دانش ، فناورى و انتقال آن 
به مناطق آزاد ديگر، با تاسيس مركز نوآورى در جزيره كيش شكل گرفته 
است كه با ايجاد شركت هاى دانش بنيان و فعاليت در زمينه هوشمند سازى، 
شهر الكترونيک، اصالح فرآيندها، مانع زدايى ها و جهش توليد، از ظرفيت 

بالقوه شركت هاى مذكور بهره بردارى مى گردد .
  ايجاد روابط و تعامل سازنده با نهادهاى بين المللى و مراكز مرتبط خارج 
از كشور در حوزه ماموريتى منطقه با احداث و فعاليت بخش بين المللى 
دانشگاه ها ، ايجاد و فعاليت مركز بورس بين المللى با هدف فراهم نمودن 
زمينه هاى لزم براى سرمايه گذارى خارجى محقق گشته و با تالش براى 

عضويت در سازمان هاى بين المللى در جزيره توسعه خواهد يافت.
سوى  از  شده  ابالغ  و  مصوب  راهبردى  برنامه  راستاى  در  حركت    
دبيرخانه شورايعالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى؛ جزيره كيش بايد از سوى 
با دنيا و محلى براى تمرين  ارتباط  به  مسئولن كشور موظف و مامور 
مناسبات و تعامالت بين المللى شود. انتظار ما اين است جزيره كيش در 
تعامالت بين المللى با جهان فعال باشد و از محل اين تجربه براى كمک 

به بخش هاى داخلى و توسعه اقتصادى بهره گيريم .
و  محلى  جوامع  و  تشكل ها  تشكيل  مشاركتى ،  فعاليت هاى  توسعه    
سپردن وظايف اجرايى در چارچوب قوانين تعريف شده براى تشكل هاى 
درحال  مى باشد.  گردشگرى  معاونت  و  سازمان  دستوركار  در  مردم نهاد 
حاضر 5جامعه فعال در جزيره كيش وجود دارد كه سعى در تقويت آنها در 

چارچوب ضوابط و مقرارت مى باشيم.
جزيره  گردشگرى  ماهيت  به  توجه  با  موثر ،  و  با كيفيت  آموزش    
كيش و ضرورت آموزش پرسنل و نيروهاى فعال در بخش تاسيسات و 
خدمات گردشگرى به منظور افزايش سطح ارائه خدمات به گردشگران ، 
اين معاونت با همكارى موسسه علوم و فنون كيش نسبت به برگزارى 
دوره هاى آموزشى هدفمند جهت ارتقاء نيروهاى انسانى اقدام نموده است.

دانشجويان  علمى  ظرفيت  و  نخبگان  تخصصى  توان  از  استفاده    
جزيره براى يافتن راهكارهاى علمى جهت رفع مشكالت و دستيابى به 
روش هاى منطبق با علم روز در زمينه هاى مختلف اقتصادى، گردشگرى، 
مى باشد .  گردشگرى  معاونت  و  سازمان  دستوركار  در  تجارى  و  عمرانى 
استفاده از تفكرات خالقانه ، نيرو و انرژى جوانان، زمينه ساز فعاليت هاى 
گسترده در كيش خواهد شد. جذب مشاركت علمى و عملى دانشجويان در 
پروژه ها و برنامه هاى در دست اجرا و استفاده از نوآورى و خالقيت جوانان 
درحال تحصيل جزيره به عنوان سرمايه گذارى ارزشمند براى آينده اين 

منطقه خواهد بود.
سازمان  گردشگرى  معاونت  اقدامات  ادامه،  در  رمضانى گالشى  مرتضى 
به  به شهر هوشمند گردشگرى  رسيدن  منظور  به  را  آزاد كيش  منطقه 

شرح ذيل عنوان كرد:
  سامانه اطالعات مدیریتی و آمار کیش : با توجه به اهميت 
دستيابى به آمار درست و دقيق براى سياستگذارى و برنامه ريزى جهت 
سامانه  اين  گردشگرى ،  و  سازمان  سياست هاى  و  اهداف  به  رسيدن 
درست  آمارهاى  به  آن  طريق  از  مى توان  كه  است  گرديده  راه اندازى 

دسترسى داشت .
نظارت  جامع  سامانه  گردشگری :  نظارت  جامع  سامانه   
گردشگرى ابزارى است كه به كمک آن ناظرين گردشگرى با استفاده 
از وسايل الكترونيكى از قبيل تبلت و گوشى تلفن همراه مى توانند نسبت 
به تكميل چک ليست هاى نظارتى به صورت الكترونيكى اقدام نموده و 
همچنين اين سامانه با در ايجاد گزارش هاى متنوع نسبت به پردازش و 
اختيار  در  را  براى مديريت هوشمند  ابزارهاى موردنياز  اطالعات  تحليل 

مديران قرار مى دهد.
به مراكز  الکترونیکی : كليه مستندات مربوط  بایگانی    سامانه 
در  صورتجلسات  و  دستورالعمل ها  شيوه نامه ها،  همچنين  و  گردشگرى 
سامانه بايگانى بارگذارى شده است و مدارك جديد به صورت روزانه در 

سامانه بارگذارى مى شود.
منظور  به  سامانه  اين  گردشگری:  مجوزهای  سامانه صدور   
يكپارچه سازى مراحل صدور مجوزهاى گردشگرى و ايجاد پنجره واحد 
بين حوزه هاى داخلى سازمان با هدف جلوگيرى از هدررفت زمان و انجام 

امور در كمترين زمان ممكن برنامه ريزى گرديده است.
  سامانه های فروش آنالین خدمات گردشگری: اين سامانه 
به منظور پيگيرى اهدافى همچون نظارت عاليه بر كنترل قيمت ها ، تدوين 
راهكار قانونى براى كسب درآمد ، اختصاص ظرفيت فروش ، تهيه بانک 
اطالعاتى و... در دستوركار معاونت گردشگرى سازمان منطقه آزاد كيش 

قرار گرفته است .
نهايت  در  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگرى  معاونت  سرپرست 
درخصوص  و  نمود  ارائه  حالل  گردشگرى  درخصوص  را  توضيحاتى 
اقدامات معاونت متبوع خود در راستاى تحقق گردشگرى حالل  در جزيره 
كيش بيان كرد: گردشگرى حالل نوعى از فعاليت گردشگرى در جزيره 
گردشگرى  خدمات  و  مقاصد  ارائه  آن  اصلى  هدف  كه  مى باشد  كيش 
براى مسلمانان مطابق با اصول شريعت اسالمى بوده و به عبارت ديگر 
گردشگرى حالل منطبق بر موازين شرعى و برگرفته از مفهوم وسيع و 
زنجيره  تمامى  مفهوم  براساس همين  كه  است  اسالم  در  عميق حالل 

گردشگرى و فعاليت هاى پيشينى و پسينى آن در جزيره كيش ، تعريف و 
استانداردسازى مى شود. 

به طور كلى در دنيا، در حوزه گردشگرى حالل، در هتل هايى كه تحت 
برند حالل فعاليت مى كنند مشروبات الكلى عرضه نمى شود، استخر آقايان 
از استخر خانم ها جداست، خدمات ماساژ كامال براى خانم ها و آقايان جدا 
دقت  دارويى  و  آرايشى  لوازم  در  و  بوده  ممنوع  گوشت خوك  مى باشد، 
مى شود كه از فرآورده هاى حالل استفاده شده باشد و بالخره غذايى كه 

سرو مى شود، كامال حالل باشد.
بنابر بررسى هاى سازمان جهانى گردشگرى، گردشگرى حالل به صورت 
نوع خاصى از گردشگرى مذهبى، منابع كشف نشده بسيار و شانس هاى 
تجارى زيادى را به كشورهاى مسلمانان و به ويژه آسيايى ارائه مى كند. 
گردشگرى حالل، نوعى از گردشگرى مذهبى است كه تمام فعاليت هاى 

آن از نظر قوانين اسالمى مجاز شمرده مى شود .
برخى از ضرورت هاى كالن مورد توجه معاونت گردشگرى سازمان منطقه 

آزاد كيش به اين حوزه عبارت است از :
  نقش اثرگذار گردشگرى حالل در تقويت حس همبستگى بين ملل 

اسالمى.
  نقش قابل توجه گردشگرى حالل در بازارها و اقتصاد جهانى.

  ضرورت بررسى الگوهاى موفق جهت استفاده از آن در سياستگذارى 
و برنامه ريزى.

  وجود برخى نظرات مخالف در رابطه با رويكرد جديد سازمان به امر 
گردشگرى حالل، ضرورت تحليل و رسيدن به يک اجماع.

تكميل  عالوه بر  بتواند  كه  راهبردى  تدقيق  و  طراحى  ضرورت    
آن  اثرات  گسترش  و  ساختن  فراگير  به  فرهنگى  و  مذهبى  گردشگرى 

كمک كند.
  معرفى قابليت هاى كشور در ارائه تعريفى جديد از بحث حالل )از حوزه 
نوع  معاشرت،  ارتباطات،  پذيرايى،  بازديد،  معامالت،  حوزه  تا  گرفته  غذا 
برنامه هاى تورگردانى، نحوه رفتار در طبيعت و محالت شهرى و به طور 
كلى آنچه در تعاليم دين مبين اسالم از بايدها و نبايدها تعريف شده است (.
  ورود ساير كشورها به اين عرصه و ضرورت پرداختن به اين محور در 

نزد ذى مدخالن عرصه وسيع گردشگرى جزيره كيش.

سخن پایانی
باتوجه به شرايط كنونى و اعمال تحريم هاى خصمانه بين المللى بر عليه 
كشورمان، شايد بتوان از اين موقعيت به عنوان فرصتى مغتنم براى صنعت 
گردشگرى در ايران استفاده كرد؛ چراكه بر همگان روشن است كه صنعت 
با  مستقيم  طور  به  كه  آن  به  وابسته  بخش هاى  تمامى  و  گردشگرى 
معيشت مردم جامعه در ارتباط مى باشند، تحريم ناپذير است. هيچ قدرت 
و دولتى قادر به تحريم حوزه گردشگرى نيست، بنابراين خوب است كه 
اكنون متوليان اين امر در كشور دست به كار شده و براى رونق هر چه 
بيشتر گردشگرى اقدامى عاجل نمايند تا هم در شرايط كنونى، كمكى به 
اقتصاد كشور كرده باشند و هم اينكه از اين طريق نگاه دنياى خارج را با 
مهمان نوازى شايسته نسبت به ايران و ايرانى تغيير داده و به دنيا ثابت كنند 

كه ما مردمى صلح طلب و بشردوست هستيم.
نقش ويژه گردشگرى حالل در تحقق اقتصاد مقاومتى مى تواند فرصتى 
مناسب براى تبديل تهديد تحريم ها به فرصت باشد . اقتصاد مقاومتى يک 
راهبرد و تدبيرى عقاليى و جهادمحور به منظور كاهش فشار اقتصادى و 
مسيرى براى برون رفت از اين شرايط حساس است، گردشگرى حالل، 
نقش موثرى در فرآيند توسعه اقتصادى جوامع دارد و يكى از مصداق هاى 

بارز تحقق اقتصاد مقاومتى محسوب مى شود.
از سوى مقام معظم رهبرى  راهبرد  به عنوان يک  اقتصاد مقاومتى كه 
مطرح گرديده است، اصول بر پايه قطع وابستگى به نفت و بهره مندى از 
توان و ظرفيت داخلى  اتفاق مى افتد. ايران به عنوان كشورى غنى با دارا 
بودن منابع توسعه گردشگرى و به سبب فرهنگ، تمدن، ويژگى هاى آب 
و هوايى و... كه با معضالتى همچون ميزان بيكارى بال، محدوديت منابع 
ارزى و اقتصاد تک محصولى مواجه است؛ اما مى تواند به كشورى فعال در 
صنعت گردشگرى حالل تبديل شود و با تمركز بر رويكرد گردشگرى و 
تنظيم راهبردها و برنامه هاى منظم و منسجم، وابستگى خود را به منابع 
نفتى كاهش داده و به سمت منابع درآمدى جايگزين حركت كند و به 

عنوان يک منبع پايدار از اين فرصت ها بهره مند شود.
درآمدزايى  و  توسعه  قطب هاى  مهم ترين  از  يكى  حالل  گردشگرى 
با  ايجاد اشتغال و  خوداتكايى كمک مى كند و  به  محسوب مى شود كه 
بر رشد و پيشرفت  تاثير شگرفى  اقتصادى،  ارتقاء جنبه هاى فرهنگى و 

جامعه مى گذارد. 
با عنايت به همه ظرفيت هايى كه در ايران از باب فرهنگ اسالمى و نيز 
شاخصه هاى گردشگرى فراوان در اين حوزه و همچنين بحث گردشگرى 
حالل كه به جرات ايران يكى از بزرگترين و مهم ترين كشورها در اين 
خصوص به دليل فرهنگ دينى و اسالمى كشور مى باشد، قطعا مناطق آزاد 
مى توانند با برگزارى همايش ها، نمايشگاه ها و كنفرانس هاى بين المللى در 

اين خصوص گوى رقابت را از كشورهاى همسايه بربايند.
كشور  در  گردشگرى حالل  توسعه  جهت  در  بستر  بهترين  آزاد  مناطق 
مى باشند؛ مناطقى عمدتا گردشگرپذير با قوانين سهل تر از سرزمين اصلى 
مقررات  همچنين  و  ويزا  دريافت  بدون  گردشگران  ورود  اجازه  ازجمله 
آسان تر كه مى توانند و بايد به عنوان پايلوت در حوزه گردشگرى حالل 

موردتوجه و استفاده قرار گيرند. 
هفت منطقه آزاد در هفت نقطه از كشور پهناور ايران كه عمدتا در نقاطى 
واقع شده اند كه از جاذبه هاى طبيعى، تاريخى و مذهبى بسيارى بهره مند 
هستند؛ كيش، قشم، چابهار، انزلى، اروند، ارس و ماكو كه از جنوبى ترين 
نقاط ايران تا شمالى ترين مرز هاى كشور قرار گرفته اند و هر كدام به فراخور 

موقعيت، داراى پتانسيل هاى عظيمى جهت جذب گردشگران مى باشند. 
فرصت منحصربه فرد گردشگرى حالل مى تواند در رشد اقتصادى مناطق 
آزاد و جذب گردشگران و همچنين ايجاد  اقتصاد پايدار موثر و به عنوان 
دروازه  جديد ديپلماسى، پلى مطمئن براى رسيدن به بازارهاى جهانى و 

عبور از اين تنگناى تاريخى كشور نقش آفرينى نمايد.
رونق و گسترش صنعت گردشگرى يكى از محورهاى اساسى توسعه در برنامه 
ششم است، اما اين مهم نيازمند توسعه زيربناها و زيرساخته اى گردشگرى 
مى باشد تا بتوان گردشگرى حالل را به عنوان يكى از اولويت مهم اقتصادى، 
تحت پوشش قرار داد. در اولين اقدام، نياز است كه زير ساخت هاى فرهنگى در 
اين حوزه توسعه يابد تا بتوان به نحو مطلوب گردشگران به ويژه توريست خارجى 
را پذيرش كرد؛ چراكه براى حضور گردشگر مى بايست، امور رفاهى گردشگرى 

نيز به شكل مناسبى افزايش يابد.
مناطق  زيرا  باشيم،  داشته  ويژه  توجه  حالل  گردشگرى  بحث  به  بايد 
آزاد اكثرا در نقاط مرزى واقع شده اند و مى بايست بيش از اين از منظر 
در  كه  شوند،  تقويت  گردشگرى  زيرساخت هاى  خصوصا  زيرساخت ها 
صورت اجرايى شدن طرح ها و زيرساخت هاى مكفى، مناطق آزاد مى توانند 

اقتصاد ايران را با محوريت گردشگرى حالل متحول سازند.
در پايان، در راستاى توسعه گردشگرى حالل در مناطق آزاد كشور، طبق 

سطور بال پيشنهاداتى به شرح ذيل ارائه مى گردد:
  تدوين برنامه جامع توسعه گردشگرى حالل در مناطق آزاد متناسب با 

ظرفيت هاى مناطق و بازارهاى هدف در كشورهاى همسايه.
   الزام اخذ استاندارد حالل بودن محصولت و مراكز اقامتى وجود.

  توسعه زيرساخت هاى ارتباطى در حوزه حمل و  نقل مسافر و بار در كنار 
انتقال داده و اطالعات.

  در اولويت قرار گرفتن ايجاد مراكز اقامتى با استاندارد هاى رايج در 
كشورهاى صاحب سبک.

  تقويت بخش تبليغات و بازاريابى مناطق آزاد در محيط هاى خارجى 
و بازارهاى خارجى

  توجه به آموزش  هاى فرهنگى-حرفه اى. 
  توسعه فضاهاى تفريحى مناسب در كنار بهينه سازى دسترسى به آثار 

طبيعى-تاريخى و تمدنى.
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در گفت و گو با نمایندگان مجلس و مسئولین سازمان های مناطق آزاد مطرح شد:

گردشگری حالل، الگویی برای تعامالت منطقه ای ایران با محوریت مناطق آزاد
گزارش: 

علی جعفری
ملیحه اسناوندی



یادداشت

استفاده بهینه از دارایی ها و به  عبارتی مولدسازی دارایی های 
غیرمولد، یکی از مباحث مهم اقتصادی در کشورهای جهان 
است. مولدسازی دارایی ها می تواند منابع درآمدی قابل مالحضه 
و پایداری را برای نهادها و سازمان های دولتی ایجاد کند؛ چراکه 
این نوع درآمد ها درجه  تاثیرپذیری قابل مالحضه ای از عوامل 
برون زا و غیرقابل کنترل آن نهاد یا سازمان نداشته و لذا این نوع 
درآمدها درجه تاثیرپذیری قابل مالحضه ای از عوامل برون زا و 
غیرقابل کنترل آن نهاد یا سازمان نداشته و لذا این نوع درآمدها، 

درآمدهای پایدار هستند. 
با توجه به ماموریت و نقش مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی در 
مدیریت  نظام  به  توجه  لزوم  ملی کشور،  اقتصاد  درآمدزایی 
دارایی ها در آنها از اهمیت باالیی برخوردار است. از این رو، 
ضروری است برای پایه گذاری نظام پایدار مدیریت  دارایی ها، 

راهبردها و نقشه راه جامع این نظام تدوین گردد. 
اقتصادی  کارایی  معیار  بر  اموال،  مدیریت  نوین  ادبیات  در 
توجه بسیار شده است؛ چراکه دارایی های نهادها و سازمان 
دولتی ثروتی بین نسلی است و نهادها و سازمان های مختلف 
در  اقتصادی می بایست  ویژه   و  آزاد  مناطق  دولتی همچون 
مدیریت، نگهداری، بهره برداری صحیح و بهینه و صیانت و 

خلق ارزش از آن نقش اصلی را ایفا کند.
از  گسترده ای  دامنه   مالک  غالبا  دولتی  سازمان های  و  نهادها 
از اراضی،  از بخش های وسیعی  امالک و دارایی ها می باشند، 
مدارس و بیمارستان ها تا پروژه های مسکن عمومی، دارایی های 
منقول نظیر خودرو، ماشین آالت و اوراق بهادار. از آنجایی که این 
دارایی ها در گروه های مختلفی قرار داشته و هر کدام قوانین و 
مقررات مربوط به خود را دارند؛ از این رو، فرآیند مدیریت اموال 
بسیار همراه  با چالش های  در کشور های مختلف  دارایی ها  و 
است. بسیاری از کشورها بیشتر برای مدیریت اموال و نهادها 
استفاده  حسابداری  روش های  از  صرفا  دولتی  سازمان های  و 
می کرده اند. اما در دو دهه  اخیر، باالخص در کشورهای توسعه 
یافته، ادبیات جدیدی برای مدیریت اموال و دارایی ها با در نظر 
گرفتن مولفه »ثروت عمومی« شکل گرفته است؛ چراکه منابع 
حاصل از فروش یا مولدسازی دارایی ها، ثروتی بین نسلی است 

و دولت در صیانت و خلق ارزش از آنها نقش اساسی را دارد.
با عنایت به تحوالت جهانی، تمرکز نهادها و سازمان های دولتی 
بر درآمدهای غیرنفتی اجتناب ناپذیر است. در این بین مولد سازی 
دارایی ها می تواند منبع درآمدی قابل مالحظه و پایداری را برای 
نهادها و سازمان های دولتی به ارمغان بیاورد؛ چراکه این نوع 
درآمد ها مانند درآمدهای نفتی، متاثر از تحوالت بین المللی و 
شوک های عرضه و تقاضای جهانی نیستند و پایدار می باشند. در 
این راستا، شفافیت استفاده صحیح و ثروت آفرینی از دارایی ها به 

 عنوان سرمایه  بین نسلی ضروری است. 
نهادها و سازمان های دولتی می بایست در مدیریت، نگهداری، 
بهره برداری صحیح و بهینه و صیانت و خلق ارزش از آن، 
از ضرورت های  نیز  مورد  این  که  ایفا  کنند؛  را  اصلی  نقش 
متاسفانه  می باشد.  دارایی های  مولدسازی  و  مدیریت  انجام 
برنامه   فاقد  ایران  کشور  در  دولتی  سازمان های  و  نهادها 
کالن برای مدیریت و مولدسازی دارایی ها ی غیرمولد خود 
ترسیم  و  کالن  راهبردهای  اتخاذ  و  سیاستگذاری  هستند. 
برنامه و نقشه راه جامع به کوشش و خطا محقق نمی گردد. 
برای ترسیم راهبردها و نقشه راه کالن،  مهم ترین پیش نیاز 
مدیریت دارایی ها و اموال، مطالعه و بررسی تجربیات موفق 
نظام  الزامات  و  چالش ها  شناسایی  منظور  به   بین المللی 
و  آزاد  مناطق  همچون  دولتی  نهادی  دارایی های  مدیریت 

ویژه  اقتصادی می باشد.
در  دارایی ها  مولدسازی  و  مدیریت  راستای  در  که  اهدافی 

مناطق آزاد باید به  آن توجه ویژه ای شود، عبارتند  از:
 مطالعه وضع موجود مدیریت و مولدسازی اموال مناطق 
آنها، ساختار ها،  تعامل  بازیگران و نحوه   و  )اجزاء  ایران  آزاد 
نقش دولت، فرآیندها و روش ها، سیاست ها، قوانین و مقررات 
و  عملیاتی  نظارتی،  فرآیندهای  و  نقش  دستورالعمل ها،  و 

اجرایی(.
 تجزیه  و  تحلیل نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و چالش های 

پیش روی مدیریت و مولدسازی دارایی های مناطق آزاد.
 مطالعه و تدقیق تجربیات بین المللی به  منظور تبیین نقش 
بخش  دارایی های  مدیریت  نظام  در  آزاد  مناطق  حاکمیتی 

عمومی.
  معرفی ابزارها و ساز و کارهای نظارتی در نظام مدیریت 

دارایی ها )ساختارها و فرآیندها(.
تبین  به  منظور  بین المللی  تجربیات  تدقیق  و  مطالعه   
»عملیاتی- نقش  اجرای  در  الزم  فرآیندهای  و  ساختارها 

اجرایی« در مدیریت دارایی ها.
در  بین المللی  موفق  تجربیات  انتقال  و  تدقیق  مطالعه،   

حوزه  مولدسازی دارایی های مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی.
سازمان های  دستورالعمل های  ارائه   و  تدقیق  مطالعه،   
توسعه،  و  اقتصادی  همکاری های  سازمان  نظیر  بین المللی 
و  مدیریت  حوزه   در  الزم  استانداردهای  تدوین  منظور  به  

مولدسازی دارایی های مناطق آزاد.
در حوزه   بین المللی  تجربیات  تحلیل  تجزیه  و   و   مطالعه 

ثبت و تمرکز آمار و اطالعات امالک و اراضی مناطق آزاد.
در حوزه   بین المللی  تجربیات  تجزیه  و  تحلیل  و   مطالعه 
آزاد  مناطق  در  عمومی  بخش  دارایی های  فروش  نحوه  

)نظارت و اجرا(.
به  منظور  بیمه(  بورس،  )بانک،  مالی  نظام  نقش  تبیین   

ایجاد نظام مدیریت دارایی های کارا و پویا.
موجود  دستورالعمل های  و  مقررات  قوانین،  استخراج   
مولدسازی  و  مدیریت  حوزه   در  مطالعه  مورد  کشورهای  در 

دارایی های بخش عمومی در مناطق آزاد.
  ارائه  الگو های موفق مشارکت دولتی و خصوصی در حوزه  

مدیریت دارایی و مولدسازی اموال دولتی.
ریسک  مدیریت  و  دادن  پوشش  در  آزاد  مناطق  نقش   
مولد سازی  پروژه های  در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 

اموال بخشی عمومی به  منظور ترغیب بخش خصوصی.
  نحوه  استفاده بهینه از منابع حاصل از فروش یا مولدسازی 

اموال و دارایی ها در مناطق آزاد.
از  پایدار  درآمد  و  ثروت آفرینی  مولدسازی،  راهکارهای   

دارایی های مناطق آزاد.
  ممیزی اموال و دارایی ها مبتنی  بر زیرساخت های و شبکه  

هوشمند در مناطق آزاد.

لزوم استفاده بهینه از 
دارایی ها و مولدسازی 

دارایی های غیرمولد
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بررسی روش های جدید تامین سرمایه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران:

وجوب خلق افق های نوین تامین 
منابع مالی پایدار در مناطـق آزاد

یادداشت: 
 خسرو رجبی

کارشناس مسائل اقتصادی
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و  است  نقد  وجه  مدیریت  علم  و  هنر  مالی،  تامین 
کاهش  سودآوری،  سرمایه گذاری،  آن،  از  هدف 
و  اقتصادی  نیازهای  کردن  برطرف  و  ریسک 
و  کسب  از  ناشی  سود  می باشد.  بنگاه ها  اجتماعی 
بنگاه  فعالیت  تداوم  مهم  عوامل  از  بنگاه،  کار یک 
تامین  برای  مهمی  منبع  و  گردیده  تلقی  اقتصادی 

مالی فعالیت های عملیاتی بنگاه در آینده است.
از نگرانی های بنگاه های اقتصادی در جهان، تامین 
منابع مطلوب مالی می باشد. هر نوع فعالیت، نیاز به 
منابع مالی دارد؛ از این رو، منابع مالی را به شریان 
حیاتی بنگاه های اقتصادی و سازمان های کوچک و 
بزرگ تشبیه کرده اند. در حقیقت، هدف اصلی از هر 
نوع فعالیت اقتصادی، سودآوری است و کسب سود 

بدون وجود منابع مالی امکان پذیر نمی باشد.
با وجود اهمیت بحث تامین مالی، نحوه آن و تهیه 
بودجه اجرایي الزم براي انجام پروژه هاي زیربنایي 
و بهره برداري از محصوالت و خدمات حاصل از آنها، 
درحال حاضر به عنوان یکي از مهم ترین چالش هاي 
پیش روي کشورهاي درحال توسعه مطرح مي باشد. 
با عنایت به وضعیت خاص کشورهاي درحال توسعه و 
بحران هاي مالي در این کشورها، امکان تامین سرمایه 
مورد نیاز براي اجراي پروژه هاي بزرگ به راحتي فراهم 
نمي گردد، لذا انتخاب روش تامین مالي مناسب در مورد 

پروژه ها مسئله حائز اهمیتی است. 
در بسیاري از پروژه ها به دلیل مسائلي همچون حجم 
از  پروژه  باالي  حساسیت  مورد نیاز،  سرمایه  باالي 
امنیتي، عدم تمایل  نظر مسائل سیاسي، اقتصادي و 
حضور خارجیان و سرمایه گذاري، موضوع تامین مالي 
موردتوجه مسئولین قرار مي گیرد. در تعدادي از پروژه ها 
با حمایت ها و اعتبارات دولتي مي توان وجوه موردنیاز را 
تامین نمود؛ اما در پروژه هاي مهم و زیرساختي کشور که 
امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست، 
همچون پروژه هاي نفتي، گازي، پتروشیمي و بسیاري 
از صنایع دیگر، براي توسعه زیرساخت ها نیاز اساسي 
به حضور سرمایه گذاري داخلی و خارجي و استفاده از 

تسهیالت بانک ها و موسسات خارجي وجود دارد.
اندیشیدن راهکاري براي تامین منابع مالي یک پروژه، 
از مراحل اولیه براي اطمینان از به انجام رسیدن آن 
مالي،  تامین  مناسب  روش  انتخاب  در  است.  پروژه 
و  موارد  تمام  به  باید  پروژه  امکان سنجي  مرحله  در 
از  پروژه  در  درگیر  مختلف  بخش هاي  خواسته هاي 
پیمانکاران،  پروژه،  با  مرتبط  صنعت  میزبان،  کشور 
خریداران، تهیه کنندگان، بانک هاي قرض دهنده، مسئله 
در  درگیر  بخش هاي  تمام  کلي  به طور  و  ریسک ها 
پروژه توجه نمود و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت 

هر کدام از آنها، به انتخاب روش مناسب پرداخت.
مالی،  تامین  درخصوص  بحث  گزارش،  این  در  اما 
معطوف به مناطق آزاد کشور است. ایجاد مناطق آزاد 
به منظور تسهیل در توسعه اقتصادی سال هاست در 
ایران موردتوجه بوده و برای این منظور تامین نیازهای 
سرمایه گذاری در این مناطق باالخص تامین نیازهای 
بدیهی ترین  از  یکی  مبنای  بر  است.  ضروری  مالی، 
اصول اقتصاد کسب و کار، »سرمایه« نیروی محرکه 
اولیه صنعت محسوب می گردد و به فرض وجود سایر 
عوامل ، فقدان سرمایه کافی، مانع از به حرکت درآمدن 
چرخ های صنعت خواهد شد . به همین دلیل سرمایه از 
اهمیت بسزایی در فرآیند توسعه صنعتی برخوردار است . 
برای توسعه سرمایه گذاری صنعتی باید عالوه بر رفع 
محدودیت های عوامل تولید، به تامین نیازهای مالی 

این واحدها توجه نمود .
بودجه  سرفصل  آزاد  مناطق  که  داشت  تاکید  باید 
دولتی ندارند و خود باید منابع را تعریف نمایند، البته 
انتقادی که به این مناطق وجود دارد، همین است که 
یا چرا کاالهای  چرا زمین فروشی صورت می گیرد و 
مناطق  این  که  درحالی  می کنند ؟  وارد  غیرضروری 
این  انجام  به  مجبور  گاهی  مالی،  منابع  تامین  برای 
نوع فعالیت ها هستند، زیرا دولت ها از سه دهه گذشته 
که مناطق آزاد شکل گرفتند، بودجه ای در اختیار آنها 
قرار نداده اند و حتی تعدادی از مناطق بدون هیچ گونه 
زیرساختی تحویل داده شد که نه فرودگاه، نه جاده و 
نه زیرساخت های اولیه برای جذب سرمایه گذار داشتند. 
اما واقعیت آن است که اکنون در دوره ای قرار داریم 
که با بحث زمین فروشی و واردات کاال، قادر به تامین 
مالی این مناطق نیستیم و اینجاست که اصطالح تامین 
»منابع نوین مالی« همچون اوراق صکوک، تامین مالی 
از طریق بازار سرمایه و... قد علم می کنند و می توانند 
به مناطق و پیشرفت و توسعه آنان و سرزمین اصلی 

کمک نمایند.
حال سوال اینجاست که روش های جدید تامین منابع 
مالی در جهت تکمیل پروژه ها و زیرساخت های اساسی 
مناطق آزاد را چگونه می توان عملیاتی نمود؟ که در 

گزارش پیش روی به واکاوی این روش ها می پردازیم.

شاهرخ سلیمان پور، کارشناس مسائل اقتصادی:
 ضرورت داشتن نگاه بین المللی

به حوزه مالی مناطق آزاد
روش های تامین مالی در مناطق آزاد جهان غالبا مبتنی بر 
روش های تامین مالی از منابع بین المللی و سرمایه گذاری 
خارجی است؛ درواقع به صورت سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی و یا غیرمستقیم می باشد. تقریبا تمام مناطق آزاد 
موفق در دنیا حجم بزرگ سرمایه گذاری شان یعنی حدود 
بیش از 80درصد از آن، از محل سرمایه گذاری خارج 

از کشور و به صورت روش سرمایه گذاری مستقیم و 
غیرمستقیم و با اولویت سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در  و  هنگ کنگ  در  آزاد  مناطق  در  رویه  این  است. 
مناطق ویژه اقتصادی در چین به شدت در این چند سال 
وجود داشته و البته که در کشورهای دیگر نیز است . 
اما در ایران به سبب تحریم ها و اینکه اقتصاد کشور 
ریسک باالیی دارد و مشکالت بانکی و مالی حاکم 
است، این اتفاق بسیار کم صورت گرفته است و بیشتر 
حجم سرمایه گذاری در این حوزه از محل منابع داخلی 
و در همچنین سرمایه گذاری ایرانی هایی که در سرزمین 

اصلی هستند، صورت می پذیرد.
یک عامل مهم درخصوص موانع سرمایه گذاری وجود 
دارد و آن هم سهولت کسب و کار در کلیت کشور، در 
سرزمین اصلی و در مناطق آزاد است. در مورد مناطق 
آزاد ایران اگر بخواهیم ریسک ها را ببینیم، در ابتدا یک 
ریسک سیاسی نمود پیدا می کند که درواقع از همه 
باالتر است؛ بنابراین یک ریسک کشوری و اقتصادی 
و  منطقه ای  ریسک های  زیرمجموعه  بعد  و  کالن 
آزاد  دارد. وقتی درخصوص مناطق  و... وجود  استانی 
آزاد  مناطق،  این  که  است  صحبت می کنیم، درست 
هستند، اما ریسک های کشوری و ریسک های سیاسی 
بر روی آنان تاثیرگذار است . به همین سبب هنگامی 
که در مورد موانع صحبت می کنیم، یعنی درخصوص 

ریسک صحبت می نماییم. 
یکسری از این ریسک ها در حوزه های کسب و کار، 
سیاسی، بین المللی و اقتصادی است. مناطق آزاد الزاما 
از اینها دور نیستند، ریسک های اقتصادی در ایران به 
واسطه تحریم ها و FATF، بحث جذب سرمایه گذاری 
با مشکالتی مواجه کرده است،  را  خارجی در کشور 
آزاد  مناطق  اما  است،  مناطق  موانع  جزء  اینها  همه 
است  این  آن  و  دارند  هم  دیگر  مشکل  یک  ایران 
پیشران های  عنوان  به  مناطق  این  تکلیف  هنوز  که 
توسعه کشور همچون بسیاری از کشورها حل نشده 
است! یعنی همچنان مناطق آزاد را به عنوان مناطقی 
معرفی می کند که مالیات کمتر داده می شود یا یکسری 
مناطق  این  ارائه می گردد؛ در صورتی که  معافیت ها 
در دنیا سهولت بیشتری برای سرمایه گذاری دارند و 
سرمایه گذاری در این مناطق راحت تر اتفاق می افتد و 
ایران به این  دست و پاگیر نیست؛ ولی متاسفانه در 
سمت حرکت نکردیم، گرچه کارهای خوبی انجام شده، 

اما با استانداردهای دنیا فاصله داریم.
یکی از مهم ترین نکاتی که در مناطق آزاد ایران باید 
موردتوجه قرار گیرد، این است که شما نمی توانید با 
و  تصمیم گیران  بسته  دایره  و  سنتی  رویکردهای 
مشاوران، در روش های تامین مالی توسعه ایجاد کنید؛ 
مثال های زیادی وجود دارد از مناطق ویژه اقتصادی 
در چین تا مناطق آزاد در ترکیه و امارات متحده عربی 
و کشورهای دیگر که با حضور مشاوران بین المللی و 
توانسته اند  خودشان  کشورهای  از  اول  تراز  مشاوران 
برنامه های کالنی را برای تامین مالی به کار گیرند. در 
ایران هم البته این کار امکان پذیر است، اما متاسفانه 
قبول  سخت  مالی  تامین  حوزه  در  وقت ها  خیلی 
می کنیم که از بازارهای بین المللی و بازارهای جهانی 
مشاور بین المللی و تراز اول انتخاب کنیم، درحالی که 
تا  باشد  بزرگ  فکرشان  که  داریم  احتیاج  کسانی  به 
بتوانیم از آنها یاد بگیریم . اما در خود ایران هم خیلی از 
مشکالتی که در مناطق آزاد وجود دارد به عدم اشراف 
همین  به  مناطق  این  در  افراد  از  بسیاری  و  مدیران 
روش های داخل مملکت یعنی در حوزه بازار سرمایه، 
برای  اختصاصی  ابزار سازی  بحث  یا  بانکی  ابزارهای 
مناطق آزاد برمی گردد؛ البته که یکسری از مناطق از آن 
خوب استفاده کردند و برخی مناطق هم فاصله زیادی با 
آن دارند . باید تاکید نمود که این موضوع بیشتر رویکرد 
تفکری است، یعنی می شود این موضوع را کاور و بهتر 
کرد، ولی نیازمند رویکرد و تفکرات جدید ، انسان های 
جدید و واقعیت امر هزینه کردن است؛ یعنی این رویه 
رایگان به دست نمی آید و کسی مجانی دانش خود را 
در اختیار کسی قرار نمی دهد. لذا باید در این حوزه هزینه 
کنیم و با این هزینه در نهایت می توانیم به خروجی 

مناسبی دست پیدا نماییم.
روش های مختلفی برای تامین مالی وجود دارد، ازجمله 
صندوق های  خصوصی،  سرمایه گذاری  صندوق های 
سرمایه گذاری ،  شرکت های  عمومی،  سرمایه گذاری 
قانون  اینها در  و... همه  هلدینگ های سرمایه گذاری 
پیش بینی شده و راهکارهای آن نیز مشخص است. 
به نظر آنچه در بسیاری از مناطق و کلیت کشور وجود 

ندارد، باال رفتن  دانش تصمیم گیران درخصوص این 
رابطه  این  این شناخت در  باید  اول  لذا  ابزارها است. 
 ایجاد و دوم اینکه نیاز به کارشناس و مشاوران لحاظ 
شود؛ می بایست این نیاز به چشم آید و در نهایت به این 

سمت حرکت کنیم. 
ابرپروژه های بزرگ، راهکار تامین مالی دارند؛ اکنون 
بازار سرمایه ایران پتانسیل زیادی دارد، ولی قسمتی 
از آن بازار سرمایه است، یک قسمت دیگر باید حتما 
از سمت ابزارهای بین المللی تامین مالی شود، بدین 
معنا که براساس ابزارهای ترکیبی از بازارهای داخلی 

و ابزارهای بین المللی این اتفاق صورت بگیرد.
مناطق آزاد ایران نیازمند درک وجودی خود هستند، 
اصال  آورده اند ؟!  وجود  به  چرا  را  آزاد  مناطق  اینکه 
مناطق آزاد در دنیا با چه هدفی تاسیس شده اند؟ آیا 
هر منطقه ای فعالیت و اقدامات مناطق دیگر را باید 
همین  موضوع  اولین  است؟  متفاوت  یا  دهد،  انجام 
است که متاسفانه در نظر گرفته نشده است. نکته بعد 
این است که آیا این  مناطق در پروژه ها از هم کپی  
می کنند یا نه، بلکه هر منطقه مبتنی بر پتانسیل های 
همان منطقه و به لحاظ نیروی انسانی و پتانسیل های 
منطقه ای و کشورهای همسایه، تکنولوژی و... اقدام 
می کند. بر همین اساس بحث کارایی ابزارهای مالی 
را می چینیم  پارامترهای متناسب  پیاده می کنیم و  را 
بین المللی هستند و می شود  که منطقه ای، داخلی و 
روی آن کار کرد . لذا لزوما از هر منبع مالی برای هر 
منطقه و پروژه ای استفاده نمی کنیم؛ به همین دلیل 
یکی از کارهای مهم هر منطقه آزاد، شناسایی نقاط 
قوت و ضعف است. اینها اقدامات بسیار ساده است، 
دلیل  به  متاسفانه  و  نمی شود  انجام  درستی  به  ولی 
نبودن مشاوران تراز اول داخلی و بین المللی، زمان و 

فرصت های زیادی از دست می رود.
متاسفانه ما  نمی توانیم ساختار مناطق آزاد را از کشور 
معین  و  رویکردمان مشخص  اینکه  مگر  کنیم،  جدا 
شود. در اینجا نیازمند یک الگو هستیم  همانند سنگاپور، 
هنگ کنگ ، دبی و دیگر مناطق آزاد موفقی که در دنیا 
وجود دارند. بر همین اساس باید نظام های ارزیابی و 
کنترل آنها درخصوص منابع و مصارف را بررسی کنیم 
و از آنجایی که خیلی از تامین مالی ها به صورت اف . تی  .
سرمایه  صاحبان  می شود،  انجام  کشورها  آن  در  آی 
درایت کافی را دارند؛ زیرا در ایران منابع دولتی ، بودجه 
و یا ترکیب این دو است، یا اتفاق های دیگری می افتد 
که به آن صورت نیست. لذا نیازمند این می شویم که 
اقدامات نظارتی بگذاریم، اما در دنیا این موضوع بسیار 

شفاف است.
این  پتانسیل های شرکت های سرمایه گذاری  از  یکی 
است که تبدیل به نقطه اصلی جذب سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد شوند؛ اما در ایران مشکالتی وجود دارد و 
می خواهیم همواره قدرت در یک نقطه متمرکز شود و 
این اجازه را به شرکت های دیگر نمی دهیم. در مناطق 
آزاد هم بدین ترتیب است، سازمان ها عالقه دارند این 
اولین موضوع مهم این است  قدرت را داشته باشند . 
که این  تغییر در ذهنیت ها ایجاد شود. نکته دیگر این 
است که به شرکت های سرمایه گذاری اجازه دهیم کار 
کنند، یعنی دستشان را باز بگذاریم تا با شرکت های 
بین المللی قرارداد ببندند ، مشاورین بزرگ استخدام کنند 
و از پتانسیل آنها استفاده نمایند؛ اما برای این اقدامات 
باید آزادی عمل داشته باشند، نه آنکه محدود شوند و 
مثل سرزمین اصلی دچار مشکالت عمده گردند. نکته 
دیگر اینکه نیازمند یکسری قوانین و مقررات در کلیت 
است که این اجازه و راحتی عمل را مجلس باید به 
مناطق آزاد و شرکت های سرمایه گذاری دهد تا بتوانند 
با فراغ بال فعالیت های مدنظر را انجام دهند. این سه 
موضوع نیازمند اراده منسجم و قوی است. امروز بازار 
سرمایه ایران آنقدر بزرگ شده که حداقل مناطق آزادی 
که چابک و توانمند هستند، بتواند از این منابع داخلی 
استفاده  نمایند و پس از رفع تحریم ها، به دنبال تامین 
مالی  بین المللی برویم و این شرکت های سرمایه گذاری 
هستند که باید حلقه حضور متفکرین و افراد توانمند 
در حوزه سرمایه گذاری هم در خارج و هم داخل ایران 

باشند تا بتوانند تکانی به این وضعیت دهند.
 

یوسف هاشم نژاد، کارشناس حوزه تامین 
مالی و سرمایه گذاری:

شریان های مالی، ابزار کلیدی توسعه و 
پیشرفت مناطق آزاد

براساس  پیشرفته  کشورهای  از  بسیاری  امروزه 

رهیافت های مشارکت توسعه و استفاده از ظرفیت های 
منحصربه فرد بخش های مردمی اقتصاد ازجمله بخش 
تعاون به  عنوان بخش خصوصی نظام مند و جامعه محور، 
موفق به راهبری و اجرای بسیاری از پروژه های توسعه ای 
شده و با بسیج توانمندی های مادی و معنوی جوامع، 
جلوه های بارزی از مشارکت عمومی-خصوصی را در 
زمینه ها و مقاصد مختلفی همچون ایجاد زیرساخت های 
فیزیکی تولید و توزیع برق، آب و فاضالب، خطوط لوله، 
دفع زباله، مسکن، بیمارستان، ساخت مدرسه، استادیوم، 
ریلی،  خطوط  هوا،  آلودگی  کنترل  راه آهن،  زندان، 
سیستم های مبتنی بر فناوری اطالعات، ارائه خدمات 

بهداشتی و اجتماعی رقم  زده اند.
و  زیربنایی  عمرانی،  طرح های  اجرای  هم  ایران  در 
از  یکی  آنها،  مالی  تامین  نحوه  و  کشور  توسعه ای 
دغدغه ها و موضوعات مهم موردتوجه تمامی دولت ها 
بوده است. در طول سالیان متمادی نحوه تامین مالی 
و اجرای این طرح ها صرفا بر پایه منابع محدود بودجه 
عمومی و اجرا براساس روابط کارفرمایی و پیمانکاری 
استوار بوده است که عدم تامین و تخصیص بودجه 
موجب تاخیرهای چندین ساله در اجرا و بهره برداری 
این پروژه ها شده است. این امر سبب شده، دولت ها 
به  منظور دستیابی به منابع مالی و همچنین در راستای 
افزایش کارآمدی اجرای طرح های زیرساختی از طریق 

مشارکت بخش های غیردولتی اقدام نماید.
مشهورترین روش های تامین مالی در دنیا به ترتیب 
اول سرمایه گذاری  و مرغوبیت:  اثربخشی  جذابیت ، 
مجامع  سوم  بورس،  و  سرمایه  بازار  دوم  خارجی؛ 

شرکت ها و چهارم بیمه ها است . 
دیگر روش ها: صندوق ها و بانک ها و در نهایت بودجه 
دولت است. دولت های دنیا برای توسعه مناطق سعی 
می کنند مشارکت های عمومی و خصوصی را بیشتر وارد 
و در موارد کمتری بودجه تامین کنند؛ چراکه ناتوانند و 
اگر  پس  کنند .  فراهم  نمی توانند  بخواهند،  هم  اگر 
بخواهیم بهترین سرمایه گذاری ها را به ترتیب بگویم، 
همین روش های فوق است. اما مناطق آزاد، مناطقی 
از کشور هستند که از نظر اقتصادی شرایط شان خاص 
است؛ زیرا مقررات ملی و بین المللی متفاوتی برای آنان 
حاکم شده است. به هر حال باید تاکید کرد که قوانین 
و مقررات دست و پاگیر در مناطق آزاد کمتر وجود دارد 
و توسعه مناطق آزاد تجاری- صنعتی بدون تنوع بخشی 
در تامین مالی و بدون توسعه نهادهای مالی توسعه 
امکان پذیر نیست . در حقیقت یکی از ابزارهای مهم و 
کلیدی که موجب سرعت دهی به توسعه و پیشرفت در 

مناطق آزاد می شود، شریان های مالی است.
آنچه مقررات مربوط به سرزمین اصلی است، در مناطق 
آزاد باید برداشته شود؛ خواه اصالح اساسنامه و افزایش 
و  فناوری  زیرساخت های  ایجاد  یا  و  اختیارات  حدود 
حقوقی و هر آنچه که مانع باشد . این قاعده کلی باید 
وجود داشته باشد، اما در بعد نهادها و روش های تامین 
مالی و ابزارهای تامین مالی نیز نیازمند به خلق روش و 
ابزار هستیم و اینکه مناطق آزاد را باید به قدری جذاب 
نماییم که به جای آنکه مرکز واردات کاالهای مصرفی 
و بعضا نامرغوب و وارد کردن آن به سرزمین اصلی 
باشد، کاری کنیم که از نظر تامین مالی هاب منطقه 
شویم . شرکت های صنعت بیمه و صنعت مالی باید آنجا 
کار کنند، بازار سرمایه باید در مناطق دایر شود تا مناطق 

آزاد در تامین مالی خودشان عاجز نباشند. 
دارند  سرمایه گذاری  شرکت های  آزاد  مناطق  اکنون 
و  می شود  اداره  سنتی  صورت  به  شرکت ها  این  که 
تامین  پروژه ها  در  و  عرضه  را  سهام شان  نمی توانند 
مالی کنند . این شرکت ها یا مبتنی بر بودجه سازمان های 
مناطق آزاد هستند، یا برای پروژه ها وام می گیرند و یا 
افراد به صورت مستقیم شریک می شوند؛ اما اگر کاری 
کنیم که بازار سرمایه در مناطق آزاد ورود کند، آن وقت 
هر کسی با دارایی کم هم می تواند آنجا مشارکت کند . 
ضمن اینکه شرکت های خارجی نیز می توانند حتی از 
مزیت ها، معافیت ها و اقامت در بازار بورس و سرمایه و 

شرکت ها سرمایه گذاری استفاده کنند.
می دهیم  مصوبه  پشت هم  آزاد  مناطق  در  متاسفانه 
بدون آنکه فکر کنیم که چگونه باید تامین مالی برای 
بدانیم چگونه  آنکه  بدون  انجام شود؛  توسعه مناطق 
در  چگونه  اینکه  یا  و  بیاوریم  را  گمرکات  می توانیم 
بعضی جاها که به زیرساختی مثل راه آهن نیاز است، 
می توانیم تامین مالی کنیم. چگونه انبارها ، سردخانه ها و 
در صورت وجود بندر شناورها و جرثقیل ها را مهیا کنیم؟ 
اینها زیرساخت های الزم برای توسعه مناطق است که 
بایستی از دولت و اداره کنندگان این مناطق و در واقع از 
حاکمیت خارج کنیم . نه ما می پسندیم تامین مالی کنند 

و نه آنها می توانند تامین مالی را انجام دهند.
در مناطق آزاد ایران، روش و مشارکت های مستقیم 
فالن  من  می گوید  می آید  یکی  مثال  می شود،  اجرا 
جنبه های  روش ها  بیشتر  لذا  می سازم،  را  بازارچه 
مشارکتی دارد؛ از طرفی تامین مالی خارجی خیلی هم 
کم صورت می گیرد، درحالی که در منطقه آزاد خیلی 
استفاده  ظرفیت  این  از  ولی  داریم،  محدودیت  کمتر 
نمی کنیم. باید بازار مشتقه ارزی ، مرکز خرید و فروش 
ارزهای دیجیتال ، صرافی دیجتال ، بورس مناطق آزاد ، 
ورود شرکت های سرمایه گذاری مناطق آزاد به بورس با 
اصالح اساسنامه و تامین مالی، توسعه اوراق ها و فروش 
اوراق مشارکت ، اوراق تامین مالی همه و همه بیایند. 
حتی دولت باید بیاید اوراقش را در مناطق آزاد عرضه و 
از شریک های خارجی بتواند برای پروژه ها تامین مالی 
کند. لذا ظرفیت داخلی اشباع شده و ظرفیت داخلی 
امکان این همه برنامه معوق دولت و نیازهای دولت 

به بودجه را ندارد .

گزارش:
مهرناز عالمی



پربازده ترين  و  بزرگترين  از  يکي  گردشگري  صنعت 
باالترين ميزان  اقتصادي در دنيا است که  فعاليت هاي 
و  مستقيم  به طور  و  مي کند  ايجاد  را  افزوده  ارزش 
را  فرهنگي  و  اقتصادي  فعاليت هاي  ساير  غيرمستقيم، 

تحت تاثير قرار مي دهد. 
تحول  ايجاد  رويکردهاي  از  يکي  گردشگري،  توسعه 
مورد  همواره  که  مي باشد  جهان  در  اقتصادي - اجتماعي 
توجه پژوهشگران و برنامه ريزان قرار دارد. بر اين اساس با 
عنايت به اهميت توسعه مناطق آزاد در اقتصاد کشور، نگاه 
به جايگاه گردشگري در اين مناطق به جهت برخورداري 
از منابع بالقوه گردشگري، موقعيت استراتژيک و ژئوپليتيک 

منطقه اي، امري ضروري به نظر مي رسد. 
بسياری از کشورهای پويا، اين صنعت را به عنوان منبع 
اصلی درآمد، اشتغال زايی، رشد بخش خصوصی و توسعه 
ساختار زيربنايی می دانند. با توجه به تاثير گردشگری بر 
تمامی شئون اقتصادی يک کشور، می توان گردشگری 
ناميد؛ چراکه هر دالر آن، همچون  نامرئی  را صادرات 
می شود.  کشور  اقتصاد  وارد  صادراتی،  اقالم  ديگر 
به  کشور  يک  اقتصاد  در  حاصله  ارزهای  که  همچنان 
گردش درمی آيند، ميزان اثرگذاری آن افزايش يافته و 
همين  به  می شود.  محاسبه  نيز  درآمدی  تکاثر  ضريب 
روی  بر  گردشگری  از  حاصل  درآمدهای  اثر  ترتيب 
اساس  اين  بر  شد.  خواهد  برآورد  مشاغل  و  ماليات ها 

گردشگری يک صنعت صادراتی است. 
يکی از ابزارهای مفيد و موثر در سياست توسعه صادرات، 
استفاده از مزيت و توانايی های مناطق آزاد است. مناطق 
آزاد عبارت است: از نواحی محصور و محافظت  شده در کنار 
سواحل، فرودگاه ها و ديگر اماکن  که کاال از طريق هوا، 
دريا و زمين بدون پرداخت  عوارض گمرکی برای امر صدور 
مجدد وارد و با انجام  فرآيندهای توليدی و ايجاد ارزش 

افزوده  به کشورهای  مبداء يا ثالث صادر می گردد. 
در سطح جهانی، اولين منطقه آزاد تجاری، منطقه آزاد 
شانون در سال ۱۹۵۹ در ايرلند با هدف جذب سرمايه های 
در  ايجاد شد.  اشتغال،  ايجاد  و  فناوری  انتقال  خارجی، 
ايران نيز مناطق آزاد در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ در قانون 
برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پا به 
عرصه حضور در اقتصاد کشور گذاشتند. درحال حاضر 
۸منطقه آزاد فعال در کشور وجود دارد، که عبارتند از: 
انزلی،  اروند،  ارس،  چابهار،  و  قشم  آزاد کيش،  مناطق 
ماکو و شهر فرودگاهی امام خمينی)ره( و 7منطقه آزاد 
جديد نيز در بهار سال۱400 با تصويب مجمع تشخيص 

مصلحت نظام به خانواده مناطق آزاد افزوده شدند.
گردشگر،  از  متشکل  منظومه ای  و  مجموعه  گردشگری 
ميزبان  جامعه  و  دولت  کاال،  و  خدمات  عرضه کنندگان 
می باشد که با يکديگر در تعامل و ارتباط هستند. هدف از 
گردشگری جلب و جذب گردشگر است. بنابراين، گردشگری 
را می توان به صورت ترکيبی از فعاليت ها، خدمات، سياست ها، 
خط  مشی ها، ضوابط، معيارها و کاالهايی تعريف کرد که برای 

تحقق سفر گردشگر ضرورت دارد. 
صنعت گردشگری عالوه بر نقش و تاثير بسزای آن در ابراز 
هويت ملی و ايجاد امنيت اجتماعی، موجب ارتقای ابعاد 
وسيع اقتصادی ازجمله ايجاد فرصت های شغلی، درآمدزايی، 
کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه 
می شود و توسعه صنعت گردشگری مقدمه ای برای توسعه 
سرمايه گذاری در ديگر بخش های اقتصادی است که الزمه 
آن حضور در زنجيره جهانی گردشگری و نظام های بزرگ 

سامان يافته است. 
از سوی ديگر براساس قانون مناطق آزاد، اين مناطق به 
منظور پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط 
تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد 
و پردازش کاال، انتقال فناوري، افزايش صادرات غيرنفتي، 
ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي 
و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي )ترانزيت( و انتقال 
کاال )ترانشيب( تاسيس شده اند و يکی از کارکردهای اين 
مناطق به منظور تامين و تحقق اهداف فوق، توسعه صنعت 

گردشگری کشور است. 

 مناطق آزاد، توسعه دهنده 
صنعت گردشگری ایران

به طور کلی صنعت توريسم از دو جهت دارای اهميت است: 
اوال موجبات آشنايی مردم با ديگر فرهنگ ها، نژادها، اقوام، 
سرزمين ها، گويش ها و... را فراهم می نمايد. ثانيا از نظر 
اقتصادی يکی از منابع درآمد و ارز محسوب می شود که 
امروزه جنبه اقتصادی اين صنعت بيشتر مورد توجه است. 

مناطق آزاد ايران دارای مجموعه وسيعی از فرصت های 
طبيعی  جاذبه های  و  تاريخی  آثار  هستند.  گردشگری 
مناطق ازجمله فرصت ها و امکاناتی است که اگر درست 
گيرد،  قرار  بهره برداری  و  برنامه ريزی  مورد  به موقع  و 
اهداف  تحقق  و  کشور  برای  گنجينه ای  به  می تواند 
مناطق تبديل شود. استفاده از مديران متخصص صنعت 
گردشگری در مناطق آزاد به منظور برنامه ريزی و ارائه 

راهکارهای مناسب، ضروری به نظر می رسد. 
تبليغات صحيح و اطالع رسانی وسيع نيز از ديگر راهکارهای 
عملی است که در زمينه جذب گردشگر می تواند بسيار مفيد 
واقع شود. ارائه تبليغات داخلی و خارجی جهت به تصوير 
کشاندن امکانات و استعدادهای طبيعی و جاذبه های متنوع 
توريستی و شناخت عمقی فرهنگ ها، خرده فرهنگ ها، 
تمدن، تاريخ و حيات اجتماعی-اقتصادی مناطق در توسعه 

صنعت توريسم بسيار موثر خواهد بود. 
راديو،  تلويزيون،  ارتباط جمعی مانند  از وسايل  استفاده 
تلفن، برگزاری کنفرانس ها و نمايشگاه ها و جشنواره های 
و  فرهنگی و هنری و همچنين شرکت در جشنواره ها 

کنفرانس های بين المللی بسيار مهم می باشند. 
بهره گيری از شيوه ها و روش های مدرن در تبليغات برای 
معرفی جاذبه های توريستی و گردشگری کشور و شرکت در 
نمايشگاه های سياحتی معروف جهان و فعال نمودن خانه های 
زمينه های  ايجاد  و  مختلف  کشورهای  در  ايران  فرهنگ 
ارائه درست  برای  از کشور  در سفارتخانه های خارج  الزم 
اين جاذبه ها برای عالقه مندان سفر به ايران و استفاده از 
برنامه های تلويزيونی در جهت معرفی جاذبه های گردشگری 
و سرمايه گذاری مناطق آزاد و ويژه اقتصادی و همچنين 

شناساندن مزيت های اين مناطق بسيار ضروری است. 
سرمايه گذاری در زمينه ساخت هتل، اقامتگاه، رستوران و 
مراکز خريد مدرن و مطابق با استانداردهای روز دنيا می تواند 
در جذب گردشگر مفيد باشد. در ضمن، اقامتگاه ها، هتل ها، 
مراکز سياحتی و واحدهای ارائه کننده خدمات گردشگری 
خدمات  بتوانند  تا  کنند  فعاليت  يکسان  رويه ای  با  بايد 

مطلوب تر و باکيفيت تری ارائه دهند. 
تاريخی،  اماکن  گردشگر پذير،  مناطق  همچنين، 
به  بايد  آزاد  مناطق  گردشگری  و  طبيعی  جاذبه های 
خوبی شناسايی شده و در سايت های گردشگری جهانی 
انسان ساز و  به صورت مصور معرفی شوند. جاذبه های 
مصنوعی مثل آسمانخراش های بزرگ، پل های طويل، 
تونل های زيرآب، آکواريوم های بزرگ دريايی و... تلفيق 
فناوری با جاذبه های طبيعی، جاذبه های دست سازی را 

خلق می کند که می تواند در جذب گردشگر موثر باشد.
همان گونه که گفته شد يکی از مهم ترين اهداف تاسيس 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی، توسعه صادرات غيرنفتی و 

افزايش مناسبات تجاری با کشورهای خارجی است که 
طی سال های متمادی از سوی مسئوالن امر مورد تاکيد 

قرار داشته است.
بررسی عملکرد مناطق آزاد در بحث تحقق برنامه های 
تعيين شده از نگاه کارشناسان، نتايج متفاوتی را نشان 
می دهد که عمدتا با اهداف اوليه تاسيس اين مناطق تا 
حدودی فاصله دارد که آن هم نشات گرفته از شرايط 
کلی کشور است؛ اما يک نکته را نمی توان ناديده گرفت 
فعاليت های  توسعه  در  مذکور  مناطق  موقعيت  آن  و 

گردشگری و جذب توريست است. 
واقعيت آن است که بسياری از شگفتی ها و آثار تاريخی و 
جاذبه های طبيعی در مناطق آزاد کشورمان علی رغم تالش 
مسئوالن برای معرفی آنها به گردشگران هنوز ناشناخته 
مانده اند و چنانچه با يک برنامه ريزی صحيح و تخصصی 
امکانات و بودجه الزم و همچنين جلب مشارکت بخش 
خصوصی بتوان آنها را به مردم و به ويژه جامعه بين المللی 
گردشگران  سفرهای  ميزان  از  قطع  به  طور  کرد،  معرفی 
داخلی و خارجی به برخی از کشورهای همسايه و منطقه به 
نحو بارزی کاسته خواهد شد و درآمد ناشی از توريسم که 
امروز به منبع قابل توجهی برای کسب درآمد دولت ها تبديل 

شده، افزايش خواهد يافت. 
به  آزاد  مناطق  گردشگری  مسئوالن  عالقه مندی 
و  هماهنگی  و  بخش  اين  در  بيشتر  سرمايه گذاری 
تعامل با شرکت های مطرح در عرصه گردشگری، نويد 
از  يک همکاری نزديک و ثمربخش در زمينه استفاده 
سهم  افزايش  و  مناطق  اين  در  موجود  پتانسيل های 
که  می دهد  را  ملی  اقتصاد  رشد  در  گردشگری  بخش 
اميدواريم گشاينده مسيری روشن به سوی آينده باشد.

و  برنامه جامع  با يک  آزاد  مناطق  اميد است مسئولين 
استراتژيک و همچنين اهداف و سياست های مشخص، 
و  داخلی  گردشگران  از  بيشتری  تعداد  پذيرای  بتوانند 
جذب  به  منجر  و  بوده  خود  متبوع  مناطق  در  خارجی 

سرمايه گذاری بيشتر در مناطق آزاد شوند.

 ضرورت ایجاد برند گردشگری
 در مناطق آزاد کشور

رونق و توسعه صنعت گردشگری به سبب درآمدزا بودن 
و سود سرشار آن، يکی از آرزوهای و برنامه های دولت ها 
به کارگيری  با  ترتيب  هر  به  و  است  حاضر  قرن  در 
در  را  خويش  آرمان های  تحقق  قصد  موجود،  امکانات 

اين صنعت روبه توسعه در جهان داشته و دارند.
مسئوالن  که  نسخه هايی  و  سياست ها  از  يکی 
گردشگری برای موفقيت و توسعه اين صنعت بين المللی 
در نظر گرفته اند، بحث برندسازی برای گردشگری بوده 
نيز  ديگر صنايع  در  برندسازی  اگر چه بحث  و هست. 
برای موفقيت آنها مطرح شده؛ اما ظاهرا کارکرد علمی 
چند  نيز طی  گردشگری  اقتصاد  بحث  در  آن  و عملی 

سال گذشته به اثبات رسيده است.
بی ترديد در مسير ايجاد برند گردشگری ريزه کاری های 
بسيار زيادی وجود دارد که نمی توان با نگاهی سطحی 
از اين موضوعات به سادگی گذشت و بی شک استفاده 
در  می تواند  جهان  در  موفق  نمونه های  و  تجربيات  از 

دسترسی به اين مهم نقش پررنگی را بازی کند.
بنابراين بسياری از کشورهای مطرح در اين صنعت اقدام 
به سرمايه گذاری های کالن درخصوص برندسازی برای 
صنعت گردشگری خود کرده اند که در اين زمينه می توان 
به ترکيه، تايلند، استراليا، ژاپن، چين و هندوستان اشاره کرد. 
برخی از اين کشورها حتی به ساخت يک برند يا دو برند 
بسنده نکرده اند و با سرمايه گذاری های هنگفت، دست به 
انتخاب و معرفی بيش از ده ها برند در زمينه های مختلف 

اين صنعت زده اند.
در حوزه مناطق آزاد ايران، ما نمونه موفق برند جزيره 
از  نقطه  يک  در  تنها  و  گردشگری  حوزه  در  را  کيش 
هشت منطقه آزاد خود داريم؛ و اين موضوع با عنايت به 
ظرفيت های بسيار عظيمی که در تک تک مناطق آزاد 
دارد،  وجود  اقليمی  تنوع  و  گردشگری  حيث  از  کشور 

نشان از توجه کم به اين ابرحوزه اقتصادی می باشد.
اگر هدف توسعه پايدار گردشگری ايران با توجه به ظرفيت 
مناطق آزاد است، بايد به ارتقای تخصص نيروی انسانی 
توجه شود و بدون توجه به اين مهم نمی توانيم شاهد توسعه 
باشيم. ضرورت آموزش عمومی و تخصصی گردشگری 
برندينگ  ايجاد  به  رسيدن  مقوله های  از مهم ترين  يکی 
جايگاه  شدن  مشخص  با  و  می آيد  بشمار  حوزه  اين  در 
گردشگری در ايران، منابع فعلی گردشگری ازجمله هنر، 
طبيعت بکر، تنوع آب و هوايی و ده ها مزيت ايران زمين به 

عنوان جاذبه های اين مناطق معرفی شود. 
جايگاه  پيشرفته،  کشورهای  اکثر  علمی  حوزه  در  اما 
موقعيت  آنها  آکادميک  و  علمی  صحنه  در  گردشگری 
اين کشورها  را به خود اختصاص داده است. در  ويژه ای 
دانشکده ها، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقيقاتی دقيقا 
همچون ديگر رشته های تحصيلی، مشغول تربيت دانشجو 
و متخصصان اين صنعت هستند و دوره های مختلفی را 
در اين زمينه برگزار می کنند. بنابراين ما نيز بايد حتما اين 
مسير را طی کنيم و به گردشگری ايران صرفا به عنوان 
يک مقوله اجتماعی و صرفا داخلی نگاه نکنيم و با ترافيک 
مردمی در چند روز تعطيل در طول سال در مناطق، آواز 
موفقيت در حوزه جذب گردشگر نخوانيم؛ موفقيت ما زمانی 
شکل می گيرد که بتوانيم در يک گروه بزرگ و با هدفی 
مشخص، در کنار کار علمی در حوزه ايجاد صنعت پايدار 

گردشگری در منطقه آزاد خود فعاليت کنيم.
آموزش  بستر  شروع  برنامه،  و  راهکار  بهترين  شايد 
کار  با  کودکی  سنين  حتی  و  دبستان ها  از  گردشگری 
فرهنگی در جوامع محلی مناطق آزاد باشد تا ابتدا فرهنگ 
گردشگری رونق گيرد و در سنين بزرگسالی همان کودکان، 
صنعت گردشگری را رونق بخشند؛ چراکه نگاه و فرهنگ 

درستی از گردشگری را در اختيار خواهند داشت.
ايجاد هلدينگ گردشگری در مناطق آزاد کشور نيز خود 
يکی از راهکارهای عملياتی اين امر می باشد؛ هلدينگی 
که با حضور متخصصين اين حوزه و نگاه کارشناسی به 
ظرفيت های هر يک از مناطق آزاد می تواند با يک مديريت 
واحد با هماهنگی با مناطق آزاد و دبيرخانه و نيز فعاليت بر 
روی کشورهای همسايه، شروع به جذب و فعاليت در حوزه 
معرفی و ايجاد برند گردشگری در اين مناطق انجام دهد و 
با همکاری با شرکت ها و مجموعه های بزرگ گردشگری 
در کشورهای همسايه و ايجاد تعامل و توافق با ايرالين های 
بزرگ و معتبر دنيا در سطح منطقه، در شناسايی و ترغيب 
گردشگران خارجی به استفاده از منابع بکر و جذاب مناطق 

آزاد فعال و پويا عمل کند.
اگر با مديريت صحيح و تعامل درست در حوزه گردشگری، 
موفق به رويداد دو اتفاق در کنار ساخت برند گردشگری 
شويم، در آينده شاهد رشد و رونق صنعت گردشگری در 

مناطق آزاد خواهيم بود که عبارتند از:
۱( صنعتی شدن مقوله گردشگری در کنار صنايع ديگر 

در مناطق آزاد 
نيروی  تربيت  و  گردشگری  صنعت  شدن  علمی   )2

متخصص در اين حوزه
البته اين دو رويداد بايد همزمان با يکديگر صورت پذيرد 
آينده مناسبی را برای گردشگری در مناطق  بتوانيم  تا 

آزاد کشورمان شاهد باشيم.
برپايی نمايشگاه ها و همايش های تخصصی و دعوت از 
شرکت های بزرگ و فعال در حوزه گردشگری در منطقه 
و همچنين حضور اساتيد بين   المللی در اين حوزه در کنار 
تبليغات تاثيرگذار می تواند در پايداری و تقويت اين حوزه 

صنعتی نقش بسيار مهم و تاثيرگذاری را ايفا نمايد. 

یادداشت

تبدیل گردشگر به 
سرمایه گذار در مناطق آزاد توسعه صادرات غیرنفتی، با ایجاد 

برند گردشگری در مناطـق آزاد

بررسی عوامل موثر بر رشد و گسترش صنعت توریسم در مناطق آزاد ایران:

7 گزارش

یادداشت: 
فرشته نورمحمدی
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وجود گردشگر در هر منطقه ای به عنوان يک سرمايه تلقی 
می گردد و تبديل اين سرمايه به سرمايه گذار، نيازمند گذر از 

يکسری شرايط و فرآيند ها است .
يک گردشگر مکان هايی را برای سفر انتخاب می کند که دارای 
جاذبه های مختلف طبيعی و تاريخی بوده و يا ويژگی خاص 
از نظر معماری، تکنولوژی، هنری و يا حتی خريد باشد و البته 
اينها فقط برای انتخاب مقصد گردشگری کافی نيست؛ اغلب 
گردشگران به جز گردشگران ماجراجو، مقاصدی را انتخاب 
می کنند که دارای آرامش و امنيت بوده و فرهنگ بومی نيز 
سرمايه گذاران  که  مقوله هايی  باشد .  مناسب  ميزبانی  برای 
نيز به دنبال آن هستند و مهم ترين بعد آن، امنيت می باشد. 
بنابراين وجود گردشگران در يک منطقه نشان دهنده وجود 
امنيت است، که شاخص مهمی برای سرمايه گذاران محسوب 
می شود؛ در نتيجه گردشگران با احساس امنيت می توانند به 

سرمايه گذاری نيز فکر نمايند. 
حضور هر گردشگری در يک کشور و يا منطقه، نشان دهنده 
عالقه مندی آن فرد به بازديد از آن محل با توجه به احساس 
آرامش و امنيت و نيز تامين نيازهای فردی آن شخص است 
و هرگونه توسعه و تامين زيرساخت های الزم، موجبات حضور 
هرچه بيشتر گردشگران را تضمين می نمايد و در اين بين 
بازارهای خدماتی، جهت ارائه سرويس به اين افراد، گسترش 
می يابد و سرمايه گذاری در اين حوزه باعث رشد و توسعه يک 
کشور يا منطقه می گردد. اما هميشه حضور يک گردشگر يا 
گردشگران در يک موقعيت جغرافيايی را نبايد دليلی برای 
توسعه و يا آماده سازی زيرساخت ها از طرف ميزبان دانست 
و بايد به اين موضوع انديشيد که چگونه همين افراد خود 
به عنوان سرمايه گذار می توانند مطرح گردند و رشد و توسعه 

توسط آنها رخ دهد؟ 
برای پاسخ به اين سوال بايد ابتدا نيازهای يک گردشگر را 
شناخت و سپس ترغيب فرد يا افراد را برای تامين نيازهای 
فردی و در کنار آن امکان سودآوری برای شخص را دنبال 
کرد. به طور مثال اگر گردشگری خارجی از منطقه آزادی بازديد 
می کند، بازديد از آثار و جاذبه های موجود در آنجا، انگيزه اصلی 
است؛ ولی تامين امنيت اجتماعی و فردی افراد و به نوعی 
احساس آرامش و لذت بازديد برای گردشگر، علت اصلی حضور 
وی در منطقه است و اين امر جنبه تقاضامندی گردشگر را با 
توجه به عرضه خدمات از طرف ميزبان را نشان می دهد و اين 

يک اصل پذيرفته شده در صنعت گردشگری می باشد.
حال اين سوال مطرح می گردد که يک گردشگر چگونه می تواند 

عرضه کننده بوده و تقاضا از طرف ميزبان مطرح گردد؟ 
گردشگر،  و  مهمان  که  داد  خواهد  رخ  حالت  اين  زمانی 
در  و  باشد  ديگری  جای  در  خدمات  يا  و  کاال  توليدکننده 
بتواند کاالها و خدمات  از شرايط ميزبان،  عين بهره مندی 
تامين  را  گردشگران  ساير  حتی  يا  گردشگرپذير  مورد نياز 
نمايد و اين يعنی جذابيت حداکثری برای گردشگر با اقدام 

به سرمايه گذاری در مقصد .
زمانی يک گردشگر در قالب سرمايه گذار ظاهر خواهد شد 
که پتانسيل های سرمايه گذاری برای وی مشخص گرديده 
و سودآوری طرح های قابل تعريف، تبيين گردد. اصوال هر 
گردشگری صرفا جهت بازديد از اماکن و جذابيت های ديدنی 
هر منطقه ای حضور می يابد و جنبه تجاری و اقتصادی آن را 
خيلی مورد توجه قرار نمی دهد. لذا برای تبديل هر گردشگر 
پتانسيل های  بودن  دارا  عين  در  بايد  سرمايه گذار  يک  به 
سرمايه گذاری در هر موقعيت جغرافيايی، جنبه های فنی و 
اقتصادی طرح های قابل پيش بينی دقيقا مشخص و برای 
گردشگران ارائه گردد. اين امر موجب می گردد هر گردشگر 
جدا از داشتن نگاه توريستی به مکان مورد بازديد، نگاهی 
امکان  و  منطقه  آن  توسعه  منظور  به  تجاری  و  اقتصادی 
ايجاد   يا  پتانسيل های موجود و  از فرصت ها و  بهره برداری 
ظرفيت های جديد را داشته باشد و به عنوان يک سرمايه گذار 
سرمايه گذاری  بسته های  تهيه  امر  اين  لزوم  گردد.  ظاهر 
براساس نيازهای منطقه و به شکل واقعی است تا ضمن ارائه 
به گردشگران، نسبت به ترغيب آنها با بسته های تشويقی 
جهت انجام فعاليت های اقتصادی و سرمايه گذاری اقدام گردد.

در بسته های سرمايه گذاری، بايد سرمايه گذاری های مربوط به 
حوزه خدمات مرتبط با گردشگری و همچنين خدمات توليدی 
و صنعتی موردنياز، مشخص و ارائه گردد. با انجام مراحل 
مذکور می توان در ميان مدت و بلندمدت، گردشگران را به 

سمت سرمايه گذاری سوق داد.
مناطق آزاد ايران هر کدام ويژگی های خاصی برای جذب 
گردشگران داخلی و خارجی دارند . هر گردشگر که معموال 
توان مالی و انگيزه برای شناخت پتانسيل های سرمايه گذاری 
را دارد، با ورود به منطقه، با جاذبه های آن آشنا شده و طرح ها 
و پروژه های مختلف عمرانی و سرمايه گذاری های انجام يافته 
را مشاهده نموده و ضمنا کمبودها، فرصت ها و پتانسيل ها را 
نيز لمس می کند که وقتی آرامش، ميزبانی، فرهنگ مناسب 
و امنيت روانی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی و نظامی هم 
با  ايده  و صاحبان  کارآفرين  گردشگران  گردد،  آن  چاشنی 
تلنگری می توانند به سرمايه گذاران منطقه تبديل گردند، که 
اين تلنگر بايد توسط بخش خصوصی برای سرمايه گذاری 
مشترك و بخش دولتی برای جذب سرمايه گذار در اماکن 
گردشگری با ايجاد دفاتر مناسب مشاوره و ارائه بسته های 

سرمايه گذاری صورت پذيرد.
با توجه به وجود پتانسيل های گردشگری بی نظير در مناطق 
و عدم توسعه زيرساخت های گردشگری در اغلب مناطق، 
جذاب ترين  از  يکی  به  را  آزاد  مناطق  گذشته  ساليان  طی 
فرصت های سرمايه گذاری در زمينه گردشگری تبديل کرده 
است. الزمه گسترش سرمايه گذاری در اين حوزه، کاهش 
ريسک سرمايه گذاری و ايجاد حاشيه امن برای سرمايه گذاران 
و همچنين حاشيه امن برای گردشگران اين کشور می باشد. 
ارائه آزادی عمل برای فعالين اين حوزه در مناطق آزاد و دوری 
جستن از مسائل سياسی و حاشيه ای در زمينه گردشگری، 
پيش نياز توسعه گردشگری در مناطق می باشد. فرصت های 
سرمايه گذاری در اين حوزه از ديد هيچ گردشگر عالقه مند 
به سرمايه گذاری پنهان نخواهد ماند؛ لذا با تسهيل شرايط 
می توان  گردشگران،  به  امنيت  مختلف  جنبه های  ايجاد  و 
هر گردشگری را در اين سرزمين ماندگار کرد. بدين منظور 
از  گردشگران  آگاه سازی  دقيق،  برنامه ريزی  با  می بايست 
فرصت های سرمايه گذاری به صورت هدفمند و نامحسوس 

در دستورکار تورگردان ها قرار گيرد.
در دنيای کنونی که تبليغات گردشگری در اختيار غول های 
گردشگری داخلی و خارجی قرار دارد و مقاصد گردشگری از 
طريق شبکه های مجازی و سايت های اينترنتی به گردشگران 
معرفی می گردند ، لذا افزايش ارتباطات و پيوستن به اين شبکه ها و 
جهانی شدن در صنعت گردشگری و استفاده از روش های نوين، 
طريقه الزم ديگری برای جذب و ماندگارسازی گردشگران است.

گزارش: 
فریبا شیخی

حوزه های  در  همکاري ها  گسترش  هدف  با 
استاندارد سازی و تعريف شاخص ها، تفاهم نامه همکاري 
آزاد تجاری- صنعتی و  بين دبيرخانه شورايعالی مناطق 

ويژه اقتصادی و مرکز آمار ايران به امضا رسيد.
اين تفاهم نامه همکاری با هدف توسعه فرآيندهای آماری 
مبتنی بر تعامالت برخط و توليد آمارهای مبتنی بر داده های 
ثبتی، ارتقای تحليل ها و تفسيرها و متغيرهای اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، علمی و رفتارشناختی، ميان »سعيد 
محمد« مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد 
حسين زاده«  »جواد  و  اقتصادی  ويژه  و  تجاری- صنعتی 

رئيس مرکز آمار ايران منعقد شد.
و  آزاد  مناطق   دبير شورايعالی  و  رئيس جمهور  مشاور 
ويژه اقتصادی در اين مراسم با تاکيد بر اينکه به دنبال 
حکمرانی داده ها و اطالعات واحد در مناطق آزاد و ويژه 
ما  تصميم گيری  همه  مبنای  گفت:  هستيم،  اقتصادی 
اطالعات درست و آمارهای دقيق است. برای باال بردن 
نياز  اول  گام  در  آمار،  بودن  دقيق  و  اطالعات  کيفيت 

از  که  اطالعاتی  بتوانيم  تا  داريم  دوطرف  همکاری  به 
مناطق به دست می آيد را استانداردسازی کنيم، کيفيت 

آن را باال ببريم و داده های يکسان ارائه دهيم.
آزاد، کشور کوچکی  اينکه مناطق  بيان  با  سعيد محمد 
تمام  افزود:  است،  مادری  سرزمين  شئونات  تمام  با 
می شود،  آمارگيری  اصلی  سرزمين  در  که  موضوعاتی 
منتهی  دارد،  وجود  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  در 
در  مناطق  اين  اينکه  دليل  به  اما  کوچک تر؛  ابعاد  در 
تقسيمات کشوری جزئی از استان ها محسوب می شوند، 
عمال اطالعات در غالب پکيج های استانی جمع بندی و 

خروجی الزم به منطقه داده نمی شود.
موضوعات  به  گذشته  در  اينکه  بيان  با  ادامه  در  وی 
فرهنگی- اجتماعی در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی توجه 
نشده و مغفول مانده است، اذعان داشت: مباحث فرهنگی 
و اجتماعی از دغدغه مقام معظم رهبری)مدظله( است؛ به 
همين منظور در گام اول، معاونت فرهنگی و اجتماعی در 
دبيرخانه شورايعالی را احياء کرديم؛ به دنبال ايجاد تحول 
فرهنگی در اين مناطق بوديم، ولی متاسفانه هيچ گونه آمار 
ايجاد  اقدام ما،  اولين  نبود.  و اطالعات درستی در دست 
پايگاه اطالعاتی قوی در حوزه فرهنگی و اجتماعی است تا 
بتوانيم در شرايطی که با ساير وزارتخانه ها مثل وزارت راه و 
شهرسازی و حل معضل حاشيه نشينی مخصوصا در چابهار 

درگير هستيم، از اطالعات دقيق استفاده کنيم.
مشاور رئيس جمهور و دبير شورايعالی مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی در پايان خاطرنشان کرد: امضای اين تفاهم نامه 
و  برنامه ريزی ها  همه  مبنای  است،  مهمی  موضوع 
تصميم گيری ها در مناطق آزاد همچون اختصاص بودجه 
دقيق  آمار  داشتن  اختيار  در  به  بودجه،  اولويت بندی  و 
بستگی دارد تا با ديد روشن و با دقت و وسواس بيشتری 

تصميم گيری کنيم.

رئیس مرکز آمار ایران:
یکپارچه سازی سامانه های اطالعاتی در 

کشور، ارزش افزوده زیادی را به دنبال دارد
اين  امضای  مراسم  در  نيز  ايران  آمار  مرکز  رئيس 
رهبری )مدظله(  معظم  مقام  تاکيدات  به  تفاهم نامه 
ايجاد  و  کشور  در  ساختاری  اصالح  درخصوص  و 
سامانه های اطالعاتی و اتصال اين سامانه ها به يکديگر 
سامانه های  يکپارچه سازی  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره 
دنبال  به  را  زيادی  افزوده  ارزش  کشور،  در  اطالعاتی 

خواهد داشت  .
جواد حسين زاده افزود: مرکز آمار هم متناسب با اصالح 
ساختاری، به دنبال مدرن سازی نظام آماری کشور است 
که شيوه های توليد آمار را تا حدی به سمت شيوه های 

ببرد. به همين منظور در نظر داريم در  ثبتی مبنا پيش 
مسکن  نفوس  عمومی  سرشماری  اولين  سال ۱40۵ 

ثبتی مبنا در کشور اجرا گردد.
از  آزاد  مناطق  اينکه  به  اشاره  با  ايران  آمار  مرکز  رئيس 
اهميت زيادی در اقتصاد کشور برخوردار هستند، تصريح 
کرد: طی اين سال ها همکار های مشترکی بين مرکز آمار و 
مناطق آزاد، به ويژه در کيش و قشم انجام شده و الزم است 
در ساير مناطق آزاد هم اجرايی شود. اميدوارم با امضای اين 
تفاهم نامه، نواقص ما در طرح های آماری مرتفع شود و به 

يک نظام يکپارچه واحد دست پيدا کنيم.
اين تفاهم نامه همکاری در 7ماده تنظيم  گفتنی است، 
می توان  آن  مشترك  اقدامات  ازجمله  که  است  شده 
با  آماری کشور  اطالعات  و  داده ها  جامعيت  ارتقای  به 
ويژه  و  آزاد  مناطق  آماری  اطالعات  و  داده ها  افزودن 
مديريت  برای  الزم  بسترهای  فراهم آوری  اقتصادی، 
داده  پايگاه های  از  شده  جمع آوری  داده های  کيفيت 
متصل به سامانه های مناطق، ايجاد تحول در نظام های 
در  الزم  اقدامات  انجام  داده ها،  پردازش  و  نگهداری 
زمينه نوين سازی نظام توليد، جمع آوری، ارتقای سطح 
کيفی داده ها و انتشار آمارهای رسمی به ويژه داده های 
ثبتی مبنا و استقرار نظام حکمرانی داده در مناطق آزاد 

تجاری- صنعتی و ويژه اقتصادی اشاره کرد.

با امضای تفاهم نامه همکاری میان دبیرخانه شورایعالی و مرکز آمار ایران صورت گرفت:

استقرار نظام حکمرانی داده ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی



اخبار منطقه آزاد قشم

دریافت کارت سبز عضویت 
ژئوپارک قشم از شبکه 

جهانی ژئوپارک های یونسکو

ژئوپارک قشم بهترین 
نمونه توسعه پایدار 

جامعه محلی و مشارکت 
فعال بانوان

تصویب الحاق 19هکتار 
زمین طرح مسکن جوانان 

جزیره قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

رئیس شبکه جهانی ژئوپارک های 
یونسکو اظهار داشت:

در جلسه کمیته راهبری بهسازی روستایی 
سازمان منطقه آزاد قشم انجام شد:

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

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان داشت:

مهر تایید یونسکو بر ظرفیت های 
بی بدیل ژئوپارک جهانی قشــــم

در نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مدیر مخابرات هرمزگان مطرح شد:

پس از برگزاری چهار دیدار مردمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت گرفت:

رئیس گمرک سازمان منطقه آزاد قشم اعالم کرد:

به ریاست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

مدیر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد 
قشم، از تشکیل 169پرونده جهت رسیدگی به درخواست های 
قشموندان پس از برگزاری چهار جلسه دیدار مردمی رئیس هیات 

مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.
افشار  حضور  با  گفت:  خبر  این  اعالم  با  موسوی  سیدنبی اهلل 

فتح الهی در روستاها و محالت شهر قشم، دسترسی مردم به 
عالی ترین مقام سازمان جهت ارائه درخواست بررسی و رسیدگی 

به مسائل سازمانی و اداری تسهیل شده است.
وی ادامه داد: در نخستین دیدار مردمی مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در روستای دیرستان، 39پرونده درخواست های مردمی 

ثبت و جهت رسیدگی به ادارات مربوطه ارسال شد.
به گفته موسوی؛ در دومین دیدار مردمی در مسجد امام حسین )ع( 
محله سجادیه شهر قشم نیز 47پرونده تشکیل شد و با ارجاع به 

واحدهای سازمانی در دست بررسی است.

مدیر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه آزاد 
قشم اظهار داشت: در سومین دیدار مردمی در شهر درگهان نیز 

43پرونده تشکیل شد که درحال بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: در چهارمین دیدار مردمی که در شهر طبل 
برگزار شد، نیز 40درخواست به مدیرعامل ارائه شد و هم اکنون با 

ارجاع به واحدهای مربوطه در دست بررسی قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه در رویکرد جدید سازمان منطقه آزاد قشم، 
افزود: تالش می کنیم در  دارد،  قرار  اولویت  عدالت محوری در 
بررسی درخواست های مردمی حداکثر دقت را به کار ببریم تا به 

تمام درخواست ها پاسخ مناسب داده شود.
موسوی تصریح کرد: رسیدگی به قید فوریت به درخواست های 
واصله مردمی و ارائه پاسخ شفاف همراه با حفظ کرامت انسانی به 
مراجعین، جزو تاکیدات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم می باشد و ما نیز در اجرای اوامر نهایت کوشش 

را به کار خواهیم برد.
به گفته مدیر بازرسی عملکرد و رسیدگی به شکایات سازمان منطقه 
آزاد قشم؛ حفظ سرمایه اجتماعی، رضایت شهروندان و ارتقای اعتماد 

عمومی به مجموعه سازمان اولویت اول این مدیریت می باشد.

از  بیش  رشد  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  رئیس 
1500درصدی این منطقه در قالب صادرات از محل تولید به خارج 

از کشور و صادرات مجدد تا پایان مردادماه سال جاری خبر داد.
مختار گرشاسبی با بیان این مطلب افزود: مجموع صادرات از 
منطقه آزاد قشم در قالب صادرات مجدد و صادرات از محل تولید 
به خارج از کشور در پنج ماهه ابتدای سال جاری معادل بیش از 

107میلیون و 317هزار دالر بوده است.
وی با اشاره میزان صادرات صورت گرفته به خارج از کشور، 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، بیش از 

97میلیون و 428هزار دالر صادرات از محل تولید به خارج از 
کشور انجام شده است.

میزان  کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  گمرک  مدیر 
صادرات از محل تولید به خارج از کشور در این زمان نسبت به 

مدت مشابه در سال گذشته معادل 459درصد رشد دارد.
به گفته گرشاسبی؛ تا پایان مردادماه امسال بیش از 9میلیون 
آزاد قشم صورت  و 888هزار دالر صادرات مجدد در منطقه 

گرفته است.
وی اضافه کرد: همچنین صادرات مجدد در منطقه آزاد قشم 

در پنج ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 
1072درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس گمرک منطقه آزاد قشم اذعان کرد: عمده محصوالت 
مقصد  به  مدت  این  در  قشم  صنعتی  واحدهای  در  تولیدی 
کشورهای هدف ازجمله امارات متحده عربی، سومالی، پاکستان و 

برخی کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.
گرشاسبی بیان داشت: با اقدامات و برنامه ریزی صورت گرفته 
تراز  و  فرآیند صادرات، وعده جهش صادراتی  جهت تسهیل 

تجاری مثبت در پنج ماهه ابتدایی امسال محقق شد.

رئیس گمرک منطقه آزاد قشم در پایان خاطرنشان کرد: با هدفگذاری 
صورت گرفته توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم برای مدیریت حوزه تجارت و تسهیل فرآیندهای صادرات، 
شاهد رشد و توسعه حوزه صادرات به منظور خلق ثروت و ارزش آفرینی 

اقتصادی در قشم هستیم.

به  امیرالمومنین )ع( شهرستان قشم،  اجتماعی  قرارگاه تحول 
ریاست افشار فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد قشم و با حضور سرهنگ پاسدار حجت امیری کیا 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم به عنوان دبیر قرارگاه، 

آغاز به کار کرد.
کاهش  دغدغه  امروز  گفت:  جلسه  این  در  فتح الهی  افشار 
آسیب های اجتماعی به دغدغه تمام مسئوالن و دلسوزان جامعه 

در کشور و شهرستان تبدیل شده است.
وی ادامه داد: تا پیش از این فعالیت هایی زیادی در زمینه کاهش 
آسیب های اجتماعی انجام شده، اما به دلیل اینکه این اقدامات 
منسجم نبوده، خروجی مطلوب حاصل نشده است؛ اما با تجمیع 
قوا و برنامه ها در قالب یک قرارگاه فراگیر، امید می رود در آینده 

نتایج مثبت به دست آید.
قرارگاه  این  قشم ؛  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
از 14کارگروه تخصصی تشکیل شده و در نخستین گام هر 
کارگروه باید ریشه مشکالت و عوامل بروز آسیب را شناسایی و 

برای برطرف ساختن آنها برنامه ریزی کند.
مفاسد  اعتیاد، طالق،  حاشیه نشینی،  افزود: 5آسیب  فتح الهی 
اخالقی و کاهش ازدواج جزو مهم ترین مسائلی هستند که باید 

به قید فوریت برای برطرف ساختن آنها برنامه ریزی کرد.

 هیچ دانش آموزی در قشم نباید 
از تحصیل بازبماند

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به نزدیک 
بودن سال تحصیلی، تصریح کرد: به صورت خاص باید روی 
مدارس  در  اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  فرهنگی  اقدامات 
برنامه ریزی کنیم تا فرصت از دست رفته پرورش در مدارس 

به دلیل شیوع کرونا جبران گردد.
دلیل  به  نباید  قشم  در  دانش آموزی  هیچ  کرد:  تاکید  وی 
باقی  فرصت  در  باید  و  بازماند  تحصیل  از  مالی  مشکالت 
دستگاه های  سایر  همکاری  با  مدارس،  بازگشایی  تا  مانده 
حمایتی این دانش آموزان ساماندهی شوند تا با خیالی آسوده 

در مدرسه حضور یابند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
مشکالت  جهادی،  همت  با  می توان  کرد:  خاطرنشان  پایان 
 اجتماعی را در قشم به طور چشمگیری کاهش داد و حتی در 
برخی مسائل به صفر رساند و قشم را به عنوان یک الگوی 

موفق در کشور معرفی کرد.
در بخش  قشم  سپاه  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  ادامه،  در 
دیگری از این جلسه اظهار کرد: در این قرارگاه با برنامه ریزی 
مناسب باید از ظرفیت نخبگان جزیره، معتدمین و شیوخ برای 

کاهش آسیب های اجتماعی استفاده کرد.
سرهنگ پاسدار حجت امیری کیا افزود: از همه فعاالن این حوزه 
به ویژه مسئوالن کارگروه ها تقاضا داریم با تمام همت و کوشش 

خود وارد میدان شوند.
به گفته وی؛ هدف ما در این قرارگاه نه تنها کاهش آسیب های 
اجتماعی، بلکه ارتقای وضعیت علمی، اقتصادی و فرهنگی افراد 
در معرض آسیب است و به امید خدا با یکپارچه شدن برنامه ها 

در این حوزه موفق خواهیم شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم در پایان یادآور شد: 
تریبون نماز جمعه فرصت مناسبی برای تبیین مسائل فرهنگی 
می باشد و از تمام ائمه جمعه شهرستان درخواست داریم به این 

موضوع ورود کنند.
اظهار  جلسه  این  در  قشم  سنت  اهل  امام جمعه  همچنین، 

و  پیشگیری  حوزه  دو  در  باید  اجتماعی  آسیب های  داشت: 
درمان پیگیری شوند و برای پیشگیری به ریشه یابی دقیق 

مشکالت نیاز است.
شیخ عبدالرحیم خطیبی ادامه داد: تضعیف بنیان های ایمان، 
اخالق و تربیت خانوادگی از مهم ترین دالیل گسترش مشکالت 

هستند که باید مردم به آنها حساس باشند.
وی تصریح کرد: مشکالت اقتصادی نیز یکی دیگر از ریشه های 
آسیب های اجتماعی است و باید برای کاهش فقر به ویژه فقر 

مطلق، چاره ای اندیشیده شود.
را یکی دیگر  نامناسب فضای مجازی  کاربرد  شیخ خطیبی، 
ازعوامل بروز آسیب برشمرد و افزود: ساماندهی فضای افسار 
گسیخته مجازی امروز به یکی از دغدغه های مهم در کشور 

تبدیل شده است.
امام جمعه اهل سنت قشم در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت برای 
کاهش آسیب ها باید احساس مسئولیت اجتماعی در تک تک افراد 
جامعه تقویت شود تا هر کسی در حوزه خانوادگی و اجتماعی برای 

ایجاد زندگی بهتر احساس تکلیف کند.
کارگروه های  مسئوالن  احکام  جلسه  پایان  در  است،  گفتنی 
شهرستان  امیرالمومنین )ع(  اجتماعی  تحول  قرارگاه  14گانه 
قشم، توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 

آزاد قشم اعطا شد.
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از 
دریافت کارت سبز و تمدید عضویت ژئوپارک قشم در شبکه 

جهانی ژئوپارک های یونسکو به مدت چهار سال خبر داد.
افشار فتح الهی گفت: در جلسه شورای عالی ژئوپارک های 
یونسکو، ژئوپارک قشم با اکثریت قاطع آرا موفق به دریافت 

کارت سبز و تمدید عضویت شد.
وی ادامه داد: ژئوپارک های جهان هر 4سال مورد ارزیابی 
کارشناسان یونسکو قرار می گیرند و در صورت تایید موفق به 
دریافت کارت سبز و تمدید عضویت به مدت 4سال می شوند 
و در غیر این صورت با کارت زرد یا قرمز که به معنی تعلیق 

و لغو عضویت می باشد، روبه رو می شوند.
دریافت  تبریک  قشم، ضمن  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
کارت سبز ژئوپارک قشم به همه قشموندان و هموطنان، اظهار 
افرادی  تمام  موفقیت حاصل تالش شبانه روزی  این  داشت: 
است که در حفاظت از این میراث ثبت شده جهانی کوشیده اند.

شبکه  استانداردهای  و  معیارها  کرد:  تصریح  فتح الهی 
جهانی ژئوپارک ها برای اعطای کارت سبز، بسیار علمی، 
مثبت  اقدامات  خوشبختانه  و  است  دقیق  و  سخت گیرانه 
همکاران ما در مدیریت ژئوپارک و مشارکت فعال جامعه 
محلی و دوستداران محیط زیست موجب شد ژئوپارک جهانی 

قشم به این معیارها دست پیدا کند.
به گفته رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم ؛ ژئوپارک جهانی قشم با جلب نظر ارزیابان یونسکو، به 
عنوان نمونه ژئوپارک موفق در دنیا نیز معرفی شده تا سایر 
کشورها نیز از دانش و تجربیات این میراث گرانبها برای 

توسعه ژئوپارک ها استفاده کنند.
گفتنی است، شورای عالی ژئوپارک های یونسکو از 12عضو 
متخصص تشکیل شده و  مدیر ژئوپارک جهانی قشم به عنوان 

تنها عضو غرب آسیا و خاورمیانه در این شورا حضور دارد.

رئیس شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو، ژئوپارک قشم 
را بهترین نمونه مشارکت جامعه محلی و بانوان در فرآیند 

دستیابی به توسعه پایدار برشمرد.
کنفرانس  هفتمین  افتتاحیه  آیین  در  زوروس  پروفسور 
از  یکی  عنوان  به  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  ژئوپارک های 
سخنرانان کلیدی مراسم گفت: ژئوپارک قشم به عنوان تنها 
ژئوپارک غرب آسیا و خاورمیانه می تواند الگوی مناسبی برای 

ایجاد و توسعه ژئوپارک در سایر کشورها باشد.
همچنین، مدیر ژئوپارک جهانی قشم در این  باره گفت: رئیس شبکه 
جهانی ژئوپارک ها در این مراسم به بررسی عملکرد ژئوپارک های 
جهان در چند سال گذشته پرداخت و در سرفصل های مختلف 

ماموریت ها و معیارهای این مجموعه ها را بررسی کردند.
علیرضا امری کاظمی ادامه داد: در یکی از سرفصل ها که 
مربوط به مشارکت جامعه محلی و بانوان در توسعه اقتصادی 
و اجتماعی می باشد، قشم به عنوان بهترین نمونه یاد شد و از 

فعالیت های انجام شده این حوزه تقدیر به عمل آمد.
در  قشم  بانوان  فعال  حضور  معرفی  شد:  کرد  اظهار  وی 
ارتقای وضعیت اقتصادی جامعه محلی و فعالیت های مربوط 
به ژئوپارک در بین 177ژئوپارک جهان از 46کشور به عنوان 
بهترین نمونه، موجب افتخار قشم و کشور عزیزمان است و 

نشان از توانمندی بانوان این سرزمین دارد.
به گفته مدیر ژئوپارک جهانی قشم ؛ در این مراسم که در 
ژئوپارک ساتون تایلند برگزار گردید، بیش از 550شرکت کننده 
به صورت حضوری و آنالین از سراسر آسیا و اقیانوسیه حضور 
داشتند و  پروفسور زوروس رئیس شبکه جهانی ژئوپارک ها و 
آقای کریستف واندنبرگ رئیس برنامه بین المللی علوم زمین و 

ژئوپارک های یونسکو سخنرانان کلیدی بودند.

الحاق 19هکتار زمین طرح مسکن جوانان در کمیته راهبری بهسازی 
روستایی سازمان منطقه آزاد قشم با حضور رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل سازمان و مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان تصویب شد.
کمیته راهبری بهسازی روستایی این سازمان با هدف بررسی 
زمین های مناسب برای ساخت مسکن جوانان روستایی و 

سایر موضوعات مربوط به روستاها، تشکیل جلسه داد.
در این جلسه که به ریاست افشار فتح الهی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، با 
الحاق زمین برای ساخت مسکن جوانان در پنج روستای 

توریان، هنگام، دوالب، دوربنی و  صلخ موافقت شد.
هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  جلسه  این  در  است،  گفتنی 
شهریار  قشم،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره 
توسعه  معاون  هرمزگان،  مسکن  بنیاد  مدیرکل  نوری زاده 
مدیریت، معاون فنی و زیربنایی و معاون فرهنگی، اجتماعی 
و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و مدیر بنیاد مسکن 

قشم و جمعی از مدیران این سازمان حضور داشتند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
با حضور مدیر مخابرات هرمزگان و مدیر مخابرات  نشستی 
قشم، از عزم دولت برای توسعه زیرساخت های ارتباطی جزیره 

قشم سخن گفت.
افشار فتح الهی در این نشست بیان کرد: یکی از مطالبات به حق 
مردم جزیره، ارتقای کیفیت خدمات اینترنتی و ارتباطی در قشم 
است و باید تالش کنیم با یک برنامه ریزی دقیق و اجرایی این 

مطالبه را برآورده سازیم.

وی ادامه داد: برای تسریع جهانی شدن جزیره و تبدیل شدن 
قشم به شهر هوشمند، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و 
بین  هم افزایی  و  تعامل  ایجاد  با  و  است  نیاز  الکترونیکی 
موضوع  این  مخابرات،  و شرکت  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 

عملی خواهد شد.
به گفته فتح الهی؛ در نخستین گام و به سرعت باید نقاط کور 
جزیره در حوزه پوشش آنتن و اینترنت شناسایی و برای حل 
مشکالت آنها اقدام شود و همچنین با توجه به ورود گسترده 

گردشگران به جزیره قشم در نوروز و فصول گردشگری، پوشش 
آنتن درجزیره برای این تعداد از جمعیت فراهم شود.

پایان  در  قشم  آزاد  منطقه  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خاطرنشان کرد: امروز زندگی مردم به دنیای فناوری اطالعات و 
ارتباطات گره خورده و دسترسی همگانی به اینترنت یکی از اصول 
مهم است و تالش خواهیم کرد دسترسی روستانشینان جزیره به 

اینترنت باکیفیت را فراهم کنیم  .
و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  دیدار  در  است،  گفتنی 

مدیر  حیدری  مهدی  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مخابرات منطقه هرمزگان و فرخ شرف رئیس مخابرات قشم، 

راهکارهای ارتقای خدمات ارتباطی در قشم بررسی شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، تثبیت 
ژئوپارک های  جهانی  شبکه  لیست  در  قشم  ژئوپارک  حضور 

سازمان یونسکو را، افتخاری برای ملت ایران دانست.
فتح الهی  افشار  با حضور  این سازمان  معاونان  جلسه شورای 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، حسن 
خانلری مدیر روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و جمعی از معاونان و مدیران سازمان منطقه 

آزاد قشم برگزار شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این جلسه ضمن تبریک 
موفقیت ژئوپارک جهانی قشم برای انتخاب شدن به  عنوان یک 
نمونه موفق در سطح جهان از سوی یونسکو، اظهار داشت: این 
موفقیت مرهون تالش جمعی معاونت ها و مدیریت های مختلف 

سازمان و همراهی مردم شریف جزیره قشم است.
افشار فتح الهی با اشاره به ظرفیت های جهانی این منطقه تاکید 
کرد: پروژه ها و عملکردهای انجام  شده در این منطقه قابلیت 
اطالع رسانی در سطوح ملی و فراملی را دارد که بنا به فرمایش 

مقام معظم رهبری یک تکلیف بزرگ است.
به گفته وی؛ تمامی معاونت ها و مدیریت ها موظف به تهیه و 
ارسال اطالعات فنی و داده های موردنیاز به روابط عمومی برای 

تهیه خبرهای امیدآفرین در سطح ملی هستند.
این مقام عالی خواستار ساماندهی فعاالن فضای مجازی جزیره 
و مجوزدار کردن فعالیت ها در این حوزه با هدف تعهد به کار و 

رعایت اصول و قواعد شد.
در ادامه جلسه، رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم پس 
از دریافت گزارشی از وضعیت دیدارهای مردمی و گزارش های 
ارسالی تاکید کرد: مهم ترین سرمایه امروز ما همراهی و اعتماد 
مردم غیور و مومن قشم است که باید قدر آن را دانست در 
کنار مردم برای حل مسائل و مشکالت تالش کرد تا ضمن 
دربرداشتن رضایت خداوند، حصول نتیجه را نیز با موفقیت و به  

سرعت تسهیل کند.
از  مردمی  درخواست های  دادن  قرار  اولویت  در  بر  فتح الهی 

تابعه  شرکت های  عامل  مدیران  و  مدیران  و  معاونان  سوی 
سازمان تاکید کرد و گفت: مکان یابی و جانمایی برای برپایی 
بازارچه دائمی صنایع دستی با هدف ارتباط مستقیم صنعتگر با 
مصرف کننده، یکی از این درخواست هاست که باید با همکاری 

معاونت های عمرانی و فرهنگی محقق شود.
اجرای پارک بانوان و تاکید بر همکاری معاونت ها با آموزش وپرورش 
به منظور آماده سازی مدارس پیش از آغاز سال تحصیلی جدید از 
موضوعات دیگری بود که از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد قشم مورد پیگیری قرار گرفت.

مدیر روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد:
قشم یک ظرفیت فراملی است

همچنین، مدیر روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی در این جلسه با اشاره به ظرفیت و جایگاه فراملی 
منطقه آزاد قشم گفت: قشم یک ظرفیت فراملی است و تولیدات 
رسانه ای شما هم باید جایگاهی ملی و بین المللی داشته باشد که 

الزمه آن افزایش تعامل با خبرگزاری ملی است.
حسین خانلری، داشتن برنامه ای طراحی شده و مدون به  صورت 
یک پیوست رسانه ای برای آماده سازی اذهان عمومی و معرفی 
شرط  را،  اخبار  قالب  در  مدرن  شیوه ای  به  سازمانی  اقدامات 
اصلی در صدر بودن اخبار دانست و افزود: توجه به برندینگ 
منطقه، سنتی نبودن، انعکاس خبرهای امیدآفرین در سطح ملی 
و معرفی توانمندی های بین المللی جزیره در گرو طراحی یک 
پوشش  در  برنامه ریزی  شده، سرعت عمل  رسانه ای  پیوست 

خبرها و توجه به صحت موضوعات خبری است.
وی بر لزوم ساماندهی و مجوزدار کردن فعاالن فضای مجازی 
تاکید کرد و خواستار مدیریت ارتباطات بین مدیران مجموعه 

و رسانه ها شد.
این جلسه، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری  ادامه  در 
فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان 
مدیریت های مختلف این معاونت پرداخت و از برنامه های این 

بخش درخصوص ثبت و ساماندهی آثار تاریخی جزیره، احیاء و 
گسترش گردشگری مومنانه و مسئوالنه با محوریت خانواده و 

توسعه و تثبیت صنایع دستی و بومی خبر داد.
طراحی  همچنین،  آخوندی  محمدسعید  حجت االسالم 
بازارچه های دائمی صنایع دستی به دستور مدیرعامل سازمان 
آموزشی  سطح  ارتقاء  برای  برنامه هایی  و  قشم  آزاد  منطقه 
نخبگان، اثرگذاران، دانش آموزان، دانشجویان و درنهایت مردم 
در حوزه سبک زندگی را از دیگر برنامه های این معاونت برشمرد.

در بخش دیگری از این جلسه، معاون فنی و عمرانی سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز با برشمردن جزییاتی از تالش های نیروهای 

این معاونت در حوزه آماده سازی زمین های الحاق شده در طرح 
مسکن جوانان جزیره گفت: در هفته های آتی مراحل دیگری از 

این طرح در شهرها و روستاهای جزیره کلنگ زنی خواهد شد.
سیدمحمد قدسی همچنین از آماده سازی فضایی برای راه اندازی 
اتاق عمل در بیمارستان خلیج فارس روستای جی جیان خبر داد.

گفتنی است، تبادل خبرهای مهم، ارائه گزارشی از دیدارهای 
مردمی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در سال جاری و 
آموزشی  و  گردشگری  حوزه های  اقدامات  و  برنامه ها  بررسی 
از سرفصل های مطرح  شده در جلسه شورای معاونان سازمان 

منطقه آزاد قشم بود.
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