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بی شک یکی از مهمترین دغدغه های فعاالن ، سرمایه گذاران و 
ساکنان جزیره کیش از سالهای دور تاکنون » عدم ثبات مدیریت و نیز 
بکارگیری عناصر ناآشنا به اوضاع و احوال منطقه در مناصب مدیریتی« 
بوده است ، عمق این دغدغه و آثار آن بر زندگی شغلی و اقتصادی اشخاص 
تا حدی بوده است که پس از تغییر هردولت یا احیاناً اشاعه یک شایعه 
مرتبط، بخش عظیمی از اوقات افراد و ساکنان را متفکرانه به خود 
اختصاص می داده است ،بدیهی است مراد از "تثبیت مدیر عامل و اعضای 
هیات مدیره"، صرفاً حضور فیزیکی آنان نیست! بلکه تمشیت شایسته 
امور و جلوگیری از هرگونه خلل در روند امورمرتبط بوده است ! قابل 
کتمان نیست که اداره مناطق آزاد با ویژگیهای خاص خود بسیار دشوار 
و تحصیل رضایتمندی اشخاص با توجه به شرایط حاد اقتصادی به سهل 
میسر نیست ، اندیشه اداره مناطق آزاد که تصور اولیه بر استقالل آن و 
عدم وابستگی عمده به سیاستهای قلمرو اصلی کشور مبتنی بوده ،امروزه 
بر همه فعاالن اثبات شده است که منطقه آزاد کامالً متاثر از سیستهای 
دولت مرکزی است و استقالل آن در حد شعاری بیش نبوده است ! اما با 
همه فرآیند ، اگر اراده ای جهت اجرای همین قوانین و مقررات نیم بند 
وجود می داشت ، قدر مسلم امروزه جزیره کیش در وضعیت مطلوب تری 
قرار داشت، پیروی و متابعت بیش از حد برخی از مدیران عامل به اوامر 
مرکز نشینان بدون توجه به اختیارات قانونی خود و ظرفیتهای کیش 
وتالش در جهت کسب رضایت آنان به هر شکل ممکن بدون عنایت به 
برای حفظ جایگاه و نیل به مقاصد شخصی و  تبعات زیان بار آن وعمدتاً
بهره برداری از این منطقه بعنوان نردبان ترقی و ... فقط شمه ای از عملکرد 
برخی از مدیران گذشته  و صد البته موجبات پس روی آشکار منطقه 
بوده است ! و متاثر از این شیوه های ناصواب و خال های مدیریتی آزار 
دهنده، مشکالت کیشوندان روز به روز تشدید و امید به ادامه فعالیت در 
این منطقه را به حداقل ممکن رسانده است ، موضوعی که علناً از دیدگان 
مسئوالن مغفول مانده است!از سالها پیش برخی از مدیران با تبلیغات 
فراوان ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد را مطرح و بدون 
کوچکترین اقدام عملی، پس از مدتی به طور کامل موضوع به فراموشی 
سپرده میشود، پس از شیوع ویروس کرونا و نیز تشدید مشکالت اقتصادی 
و کاهش ارزش پول، اجاره بهاء مسکن و اماکن تجاری و اداری سر به فلک 
کشیده است، چه انسانهای نازنینی که عمری را خالصانه در جزیره سپری 
کرده بودند و در عمران و آبادانی آن نقش ایفا و با این منطقه مانوس و 
محشور شده بودند به علت ناتوانی در تهیه مسکن، ناگزیراً جزیره را ترک 
گفتند؟ درهفته گذشته خبر تلخ بیتوته چند ماهه یک معلم شریف در 
یک سالن کنفرانس مدرسه در فضای مجازی انتشار یافت، آیا انصافاً یک 
معلم استحقاق بهره مندی از یک مسکن متناسب جهت سکونت را نباید 
داشته باشد ؟ نظیر این مشکالت عالوه بر شاغالن مشاغل آزاد، دامن 
بسیاری از کارمندان دولت را نیز گرفته است و فی نفسه توان جسمی 

و روحی آنان را به تحلیل برده است!مدیران باید توجه داشته باشند که 
مردم جزیره صرفاً تعداد معدودی از سرمایه داران کالن که هریک بخشی 
از جزیره را متملک – صرف نظر از تکاثر ثروت توام با قدرت مانور باال! و 
یا سفارش شدگان از سوی مرکز نشینان نیستند ،هر چند هرگونه تعلل 
و یا ایجاد موانع آنهم در این شرایط سخت اقتصادی جهت دفع سرمایه و 
سرمایه گذار واقعی عین خیانت است! اما در کنار حمایت بحق از اینگونه 
سرمایه گذاران باید به وضعیت دشوار کسانیکه از بدو تاسیس جزیره 
بعنوان منطقه آزاد در این منطقه حضور خالصانه و فعاالنه داشته اند، نیز 
رسیدگی و کرامت انسانها  بدون هیچ گونه منتی پاس داشته شود ! انصافاً  
چه کسی باید به این وضعیت اسف انگیز و رقت بار رسیدگی نماید؟ آیا 
خالء مدیریتی در این رابطه کامالً  گویا نیست؟گفته میشود، هزاران نفر 
در هتلهای کیش به فعالیت مشغول وغالب آنان جوانهای تحصیل کرده 
هستند،آیا نباید برای تامین مسکن آنان چاره ای اندیشید؟ تردیدی 
نیست که سازمان منطقه آزاد کیش با بهره مندی از قدرت فائقه خود ، 
در مواردی با هدف کسب درآمد بی محابا در افزایش نرخ مسکن و اماکن 
اداری و تجاری نقش اساسی ایفا می نموده است، تصمیم گیران و مدیران 
سازمان مگربه اندازه سایر مشاغل دغدغه مسکن و معاش دارند؟ اتخاذ 
تصمیمات آنی و بدون توجه و نگاه دوراندیشانه همواره خطر ساز و 
ناصواب و دارای تبعات منفی فراوانی می بوده است !اگر مدیران سازمان 
اراده حل مشکل بسیار بغرنج مسکن را داشته باشند می توانند عماًل و نه 
در قالب صرف شعار از این همه اراضی بایرجزیره در جهت ارائه خدمت 
واقعی به اقشار کم درآمد مساعدت کنند! عالوه بر حل الزامی مشکل 
مسکن ، فراهم کردن زمینه اشتغال جوانانی که از بدو تولد تاکنون در 
جزیره سکونت دارند، نیز بسیار الزامی است ،بعضا از مدیران گذشته پس 
از انتصاب، بسیاری از بستگان و وابستگان خود را – من غیر حق- در 
مشاغل و مناصب کیش مشغول به کار کرده اند و ضمن باالبردن هزینه 
های جاری سازمان ،به تبع آن از بکارگیری بومیان و ساکنان کیش 
که از هر حیث بر آنان ارجح ، نیز غافل بوده اند و متاسفانه در پاسخ به 
اعتراضات و انتقادات اشخاص متقاضی شغل، همواره توجیهانه !ضمن 
تاکید به فقدان جایگاه شغلی و 000به مواردی استناد و استمساک نموده 
اندکه با رویه عملی فرصت طلبانه آنان فاصله ها داشته است! به موجب 
بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی  » دولت مکلف است نسبت به 
تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل 
و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند و 000« 
اقدام نماید ،بنا براین، اگر مدیران سازمان  قادر به بکارگیری اینگونه افراد 
در مشاغل و مناصب سازمانی و ادارات نیستند، حداقل وسایل و زمینه 
فعالیت آنان را میسر و مهیا نمایند،متاسفانه تشکیل کمیسیونهای متعدد 
و بعضاً بی فایده ومانع تراش مغایربا اهداف قانونگذارومنطقه آزادوبا وضع 
آیین نامه های با مفاد پر ابهام  و بدون تعیین زمان الزامی رسیدگی به 
درخواستها و پاسخگوئی و به تبع آن قراردادن متقاضیان در برزخ نفس 
گیر و پرتالطم، ضمن ایجاد دلسردی و یاس ،مشکالت بیشتری را دامن 
زده است ! با عنایت به تثبیت مدیریت و هماهنگی سایر اعضای هیات 
مدیره و ابراز اراده و برنامه از سوی مدیریت جدید ، انتظار هست، بدور 
از اقدامات مبلغانه تکراری نامقبول، عمالً در جهت  حل مشکالت و 
بازگرداندن اعتماد عمومی به سازمان و مدیران اقدامات عاجل را مبذول 

نمایند.

 لزوم اقدامات عملگرایانه 
و پرهيز از رفتارهای شعارگونه

 به قلم : مدیر مسئول

 چگونه بالک چين می تواند مشکالت اجتماعی-اقتصادی
 خاورميانه را برطرف كند
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 رونمایی از تابلو نقاشی »َمهره«
 به مناسبت روز ملی خليج فارس در جزیره كيش
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  بازدید معاون قوه قضایيه و رئيس ثبت اسناد كشور   بازدید معاون قوه قضایيه و رئيس ثبت اسناد كشور 
از شركت همانند ساز  بافت كيشاز شركت همانند ساز  بافت كيش
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۱9  اردیبهشت   ۱4۰۱ / ۰8  شوال ۱443 /  ۰9   می 2۰22
جامعه آزادجایی است  كه اگر كسی نخواهد همرنگ جماعت شود  در امنيت باشد....

امروزه در ادبیات توسعه، بر مفهوم جدیدی از آن در برنامه ریزی 
شهری تکیه و تأکید می شود و آن مفهوم توسعه پایدار در سال های 
اخیر است. تحقق توسعه پایدار در گرو برنامه ریزی توسعه ای در همه 
ابعاد زندگی شهری است. برای رسیدن به توسعه شهری راهکارها و 
نظریه های مختلفی از قبیل پایداری، کیفیت زندگی، رشد هوشمند، 
نوشهرگرایی و زیست پذیری مطرح شده است. میزان زیست پذیری هر 
شهر رابطه مستقیمی با وجود خدمات شهری، تراکم جمعیت، هویت 
مکانی، وجود فضای سبز، وضعیت اقتصادی ساکنان و سهولت دسترسی 
به امکانات و زیرساخت های شهری دارد. براین اساس، شاخص ها و 
معیارهایی برای سنجش میزان زیست پذیری شهرها معرفی می شوند.  
هدف این پژوهش، شناسایی شاخص های تأثیرگذار در برنامه ریزی و 
توسعه شهری با رویکرد توسعه پایدار به منظور ارزیابی زیست پذیری 
جزیره کیش است. این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که 
با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی حاصل از مصاحبه 
و پرکردن پرسشنامه انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 54 نفر 
از مسئوالن و کارشناسان گردشگری، برنامه ریزی شهری و توسعه و 
عمران سازمان منطقه آزاد کیش و استادان و متخصصان سایر رشته 
های مرتبط با حوزه شهری و گردشگری را شامل می شود. نتایج به 
 t و آزمون SPSS دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار
تک نمونه ای محاسبه شده است. به منظور بررسی و مقایسه کیفیت 

شاخص های زیست پذیری در ابعاد سیاسی و مدیریتی، اجتماعی و 
فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی از آزمون ANOVA استفاده 
شده است. نتایج نشان می دهد این آزمون در سطح اطمینان باالی 
۹5 درصد و )sig 0/000=( معنا دار است. به عبارتی می توان گفت 
حداقل میانگین یکی از ابعاد زیست پذیری با سایر ابعاد اختالف معنا 
داری دارد. برای بررسی دقیق تر از آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد. 
نتایج نشان می دهد ابعاد سیاسی، مدیریتی و ابعاد اقتصادی به ترتیب 
با میانگین های 2/7۹ و 2/۹3 با کمترین امتیاز و ابعاد زیست محیطی 
و ابعاد اجتماعی، فرهنگی با میانگین 3/1۹ و 3/22 در وضعیت مناسب 
تری از ابعاد مدیریتی و اقتصادی قرار گرفته اند؛ بدین معنا که کیش 
از نظر اجتماعی و زیست محیطی هنوز قابلیت زندگی دارد، اما از نظر 
مدیریتی و اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد. با توجه به منفی 
بودن اختالف میانگین و توزیع فراوانی داده ها نتایج آزمون T نشان 
می دهد که درمجموع شاخص های زیست پذیری جزیره کیش در 

سطح مطلوبی نیستند.
شیرواني: مقاله پژوهشی، سال پنجم، شماره اول، بهار و تابستان 

۹۹11 صفحه ۹81

منبع: 
پژوهش های جغرافیایی برنامه ریزی شهری دوره 8 بهار 13۹۹

  ارزیابی و تحليل عوامل مؤثر بر زیست پذیری شهری 
جزیره كيش

نویسندگان: احمد پوراحمد علیرضا دربان آستانه سعید زنگنه شهرکی شیوا پورقربان 

مهدي کشاورز سه مؤلفه اصلي "علم و خرد"، 
"آداب" و "تفکر و خالقیت" را براي رسیدن به اهداف 
تعیین شده در راستاي تحقق سیاست هاي کالن 

منطقه آزاد کیش برشمرد
به گزارش  دولتخانه کیش، مهدی کشاورز در 
نشستی با نوکارآفرینان به برگزاري جلسات متعدد 
و هدفمند با سرمایه گذاران کیش اشاره کرد و اظهار 
داشت: براي رسیدن به موفقیت نسلي تالشگر توجه 

به سه مؤلفه اصلي از اهمیت ویژه اي برخوردار است.
رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به موفقیت های برخی کشورها، "تالش، خالقیت 
و پشت کار " را عامل رسیدن به موفقیت دانست و 
گفت: برای رسیدن به نقطه ی مطلوب و طالیی باید 
نسلی تالش گر بوده و از سه مولفه "علم و خرد" که از 
داده ها و اطالعات حاصل می شود، "آداب هر کاری" و 

"تفکر و خالقیت" غافل نشد.
وی بر اصالح فرآیندها برای رسیدن به موفقیت در 
هر حوزه ای، تصریح کرد: حلقه های طالیی بین دانش 

و ارزش باید بررسی شوند.
کشاورز اظهار داشت: "نظم و ساماندهی"، "اصالح 
ساختارهای سازمانی"، "تعیین تکلیف پرونده های 
معطل" و "ایجاد گرو ه های تخصصی"از اهداف اصلي 

سازمان منطقه آزاد کیش هستند.
به گفته کشاورز مناطق آزاد در تمام دنیا کمتر از ده 
هزار هکتار و در مناطق غیرمسکونی با دراختیار داشتن 
زیرساخت های الزم از جمله زمین توسط دولت در 
حال فعالیت هستند اما در جزیره کیش که از جمله 
بهترین مناطق آزاد در ایران به شمار می رود با چنین 

شرایطی مواجه نیستیم.
وی با بیان این مطلب که تعدد قوانین و تغییرات 

مداوم مسووالن در ایران مانع پیشرفت و رسیدن 
به کمال است، بر محدودیت اختیارات و ابالغ 
بخشنامه های سلیقه ای تاکید کرد و ادامه داد: مناطق 
آزاد بدون مزایا و قوانین خود، تفاوتي با سرزمین اصلی 

ندارد.
کشاورز افزود: هر تغییری نیازمند مطالعه است و 

این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به آیه ی "ان الباطل  کان زهوقا" 
خاطرنشان کرد: اگر ایرادهای خود را برطرف کنیم، 

مسیر باز و نتیجه محقق می  شود.
امیرمیثم گیاهی مدیراجرایی "شتاب دهنده رادمان 
کیش" با بیان این که ایجاد آکادمی کارآفرینی 
ارائه    و  کیش  معتبر  دانشگاه های  مشارکت  با 
شتاب دهنده  ها برای توسعه این اکو سیستم، مورد 
بررسی قرار گرفته است، گفت: کارآفرینان سنتی 

باید با نگاه نوآورانه به ارزش افزوده ی باالتر و ارائه ی 
خدمات خالق، سهل تر، ارزان تر، سریع تر و هوشمندتر 

دست یابند.
نشست های  دوم  دوره ی  از  نشست  آخرین 
کارآفرینی، شامگاه دوشنبه دوازدهم فروردین در 

مرکز نوآوری کیش برگزار شد.
احمد  ویکست،  بنیان گذار  خسروی  حسین 
زهره  دبیر سندیکای صنایع کیش،  کتابفروش 
شریفیان مدیرعامل شرکت فن آفرین پارس، کاوه 
هدایت نژاد بنیان گذار دامونان، و پرویز عطایی معاون 

اداره نوآوری کیش از سخنرانان این نشست بودند.
سلسله نشست های کارآفرینی با محوریت شعار 
هفته  هر  سه شنبه  کارآفرینان"  بهشت  "کیش، 
از ساعت 17 تا 1۹ در مرکز نوآوری کیش برگزار 

می شود.

  سه اصل »علم و خرد« ، »آداب« و »تفکر و خالقيت«
زمينه ساز تحول در سياست هاي كالن كيش

اسناد مالکیت جزایر کیش، هندورابی، فارور کوچک و بزرگ با حضور دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور رونمایی و 

تحویل داده شدند.
به گزارش دولتخانه کیش   رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی 
در مراسم رونمایی و تحویل از اسناد مالکیت حد نگار منطقه آزاد کیش، گفت: 
بخشی از زمین های دولتی در نوار ساحلی، جزایر و مناطق آزاد با مشارکت بخش 

خصوصی می توانند در طرح جهش مسکن مورد استفاده قرار بگیرند.
رضایی کوچی افزود: بهره گیری از اقتصاد دریا و تامین مسکن ساکنان نوار 

ساحلی کشور به توسعه شهر های ساحلی کمک می کند.
وی افزود: مانعی برای تامین مصالح ساختمانی به منظور ساخت مسکن 
مردمی در کشور وجود ندارد و دولت برای ساخت یک میلیون مسکن در سال 

آمادگی دارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز در مراسم رونمایی و تحویل 
اسناد مالکیت حدنگار )کاداستر( گفت: امضای تفاهم نامه بین سازمان ثبت و 
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد فرآیند ثبت شرکت ها را سرعت می بخشد و 

سرمایه گذاری در مناطق آزاد و جزایر را آسان و مطمئن می کند

اخبــــــار كيــــش

 رونمایی و تحویل اسناد مالکيت 
منطقه آزاد كيش

امام جمعه کیش از مهدی کشاورز به عنوان مدیری انقالبی و پر تالش 
یاد کرد که آشنایی اش با مسائل موجود منطقه، زمینه ساز حل مشکالت 

خواهد بود.
به گزارش .... حجت االسالم و المسلمین احمد حسن زاده امام جمعه کیش 
نگاه تحلیل گرایانه و فهم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از مسائل 

موجود در جزیره را نقطه آغازین برای حل مشکالت کیش عنوان کرد.
امام جمعه کیش اظهار داشت: با مدیریت خوب مجموعه مدیران عزیز و 
گرانقدر کیش به همان جایگاه اصلی خود که جایگاه بسیار بلندی در نزد ملت 

ایران است خواهیم رسید.
وی با بیان این که جزیره کیش در میان تمام مناطق آزاد باید مستثنی 
باشد، افزود: مدتی در جزیره قشم بودم و مناطق آزاد دیگر اطالع کافی دارم 
و تنها مناطق آزادی که صفر تا صد منطقه آزاد محسوب می شود جزیره 

کیش است.
وی با اشاره به این که موضوع آب و برق مسئله حیاتی است از 
اختیار سازمان منطقه آزاد کیش خارج کردند، گفت: یکی از کارهایی 
که در دولت باید دنبال شود آزاد کردن قرارداد مورد نظر است و ترک 

فعل هایی که در گذشته انجام شده باید پاسخگو باشند.
به گفته حسن زاده نمی شود کسی مدیریت بخشی را بر عهده داشته باشد 

و بعد به راحتی کار خالف قانون انجام دهد.
حجت االسالم و المسلمین احمد حسن زاده با تاکید بر این مهم که شبکه 
توزیع جنبه حاکمیت دارد و به فروش رسیده است، بیان داشت: هر مسوولی 
که تا کنون به کیش سفر کرده شبکه آب و برق از دغدغه های اصلی انها بود.

حسن زاده افزود: می توان این مشکل را حل کرد به شرط این که اراده جدی 
باشد و یک دستوری که مشکل شبکه حل شود گرچه توزیع هم باید حل شود 

ضمن این که در فرآیند فروش توزیع هم اصول را رعایت نکردند.
وی با بیان این که ممنوعیت ورود خودرو مشکل جدی ساکنان 
منطقه آزاد کیش شده است، تصریح کرد: قشر متوسط تمام 

امیدشان به این بود که وقتی به کیش سفر می کردند از جذابیت های 
خودرویی کیش نیز بهره مند می شوند.

امام جمعه کیش با اشاره به راه کارهای ورود خودرو به جزیره کیش بدون 
این که ارزی از کشور خارج شود، افزود: شرکت هایی هستند که می توانند از 

ارزهای جایگزین استفاده کنند. 
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هم اکنون ارز به شکل پنهان برای 
تامین قطعات خودروها در سطح کیفیت پایین و کارکرده از کشور 

خارج می شود.
حجت االسالم و المسلمین احمد حسن زاده با تاکید بر این مهم 
که نگاه به کیش باید ممتاز باشد، گفت: در قشم خودروهای سرزمین 
اصلی به راحتی تردد می کنند ولی در کیش مشکل بیشتر است و 

اجازه ورود خودرو با پالک سرزمین اصلی وجود ندارد.
شایان ذکر است در این نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، 
حسین گروسی معاون پارلمانی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، معاونان و 

مدیران عامل شرکت های تابعه نیز حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست هم اندیشی با سید محمد 
حسینی که با حضور معاونین، مدیران و امام جمعه کیش برگزار شد، بر شیوه 
های کاربردی و برون رفت از مشکالت پیش رو در حوزه های مختلف در 

جزیره جهت جلب رضایتمندی مردم تأکید کرد.

به گزارش..... کیش، مهدی کشاورز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد کیش در نشست هم اندیشی با معاون امور مجلس رییس 
جمهور که عصر جمعه در سالن اجتماعات سازمان و با حضور معاونان و 
برخی از مدیران سازمان برگزار شد، بر اهمیت حل مشکالت پیش رو و جلب 
رضایتمندی مردم جزیره کیش تاکید کرد. رئیس هیئت مدیره سازمان 
منطقه آزاد کیش در این دیدار بر تسریع در تصویب قوانین و مقررات اصالحی 
در مناطق آزاد با هدف برداشتن محدودیت ها و ایجاد امتیازات برای جلب و 
جذب سرمایه گذاری تأکید کرد و افزود: زمانی می توانیم منطقه آزاد را توسعه 
دهیم که به خود به قوانینی که از همان ابتدا برای این مناطق نوشته ایم عمل 
کنیم و نگذاریم سرمایه ها به دلیل تصمیم های موردی و کوتاه مدت و عدم 
پایبندی به وعده های بلندمدت از کشور خارج شوند. کشاورز ضمن قدردانی 
از حضور معاون امور مجلس رییس جمهور در جزیره کیش بر ضرورت 
اصالح قوانین و پیگیری رفع محدودیت های قانونی که به پشتوانه حمایت 
نمایندگان مجلس محقق خواهد شد تاکید کرد و اظهار داشت: در حال تالش 
برای رفع موانع هستیم تا بتوانیم میزبان شایسته ای برای هواداران در طول 

برگزاری مسابقات جام جهانی 2022 قطر باشیم.

مشاور رئیس جمهور رونمایی و تحویل سند حدنگار جزایر کیش را 
زمینه ساز جلوگیری از زمین خواری و سوءاستفاده  افراد سودجو عنوان 

کرد. 
به گزارش خبرنگار دولتخانه  کیش، سعید محمد مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید 
بر اهمیت رونمایی و تحویل سند حدنگاری جزایر کیش، این مهم را مانع 
زمین خواری و سوءاستفاده ی افراد سودجو عنوان کرد و اظهار داشت: طی 
جلساتی که از سال گذشته با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور برگزار 
شد، در کوتاه ترین زمان ممکن شاهد تحویل اسناد تک برگی چهار جزیره 
کیش، هندورابی، فارور  کوچک و فارور بزرگ هستیم که این اقدام گام 

بسیار مهمی در منطقه محسوب می شود. 
وی از اتمام سند حدنگاری تمام جزایر و مناطق آزاد طی دوماه آینده 
 خبر داد و افزود: این امر سبب ارائه  شفافیت سازی میان عموم مردم 

می شود. 
مشاور رئیس جمهور تاکید کرد: با شناسایی شرکت های صوری در 

مناطق آزاد کشور از فعالیت آنها جلوگیری شد. سعید محمد با اشاره به 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اهمیت دانش بنیان ها، گفت: ثبت  

مالکیت معنوی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

امام جمعه کیش: 

آگاهی  از مسائل كيش نقطه آغاز حل مشکالت جزیره است

مهدی کشاورز: 

باید به وعده هایمان پایبند باشيم

سند حدنگار جزایر كيش مانع از زمين خواری 
افراد سود جو می شود



حرفایی هست برای نگفتن و ارزش عميق هركسی به اندازه حرفایی است كه برای نگفتن دارد 
۱9  اردیبهشت   ۱4۰۱ / ۰8  شوال ۱443 /  ۰9   می 2۰22دكتر شریعتی

با حضور مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تابلو نقاشی دیجیتال َمهره "زنان مستقل، صالبت و دلیر" خلیج 
فارس در نگارخانه هنر، جزیره کیش رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار  دولتخانه کیش ، رضا شجیع در آئین رونمایی تابلو نقاشی دیجیتال َمهره و آئین جشنواره غذاهای جنوبی مهیاوه که شامگاه 
شنبه دهم اردیبهشت در نگارخانه هنر، جزیره کیش برگزار شد، گفت: خلیج فارس میثاقی ماندگار از دلدادگی و انس یک ملت به این مرز  و بوم و پیوندی 
است که در سایه هنر، فرهنگ، تاریخ و تمدن این ملت پر افتخار، صبور و بی مانند مستحکم تر شده و خوشبختانه امروز شاهد پیوند ناگسستنی دل های 

همه ایرانیان بویژه نوجوانان، جوانان و کودکان به خلیج فارس به عنوان مایه ی مباهات و عشق ایرانیان به این موطن عزیز هستیم.
شجیع افزود: بسیار مایه مباهات و افتخار است که جزیره کیش چون گهواره ای، هنرمندان را در خود پرورش داده و حفظ کرده که در سراسر این 

سرزمین بی نظیر هستند.
هنرمندانی که با خلق آثاری زیبا و ماندگار با موضوع خلیج فارس، آیین گرامیداشت روز ملی خلیج فارس را به آیینی ماندگار از تعهد یک هنرمند به 

سرزمین و وطن تبدیل کردند.

 رونمایی از تابلو نقاشی »َمهره«
 به مناسبت روز  ملی خليج فارس در جزیره كيش

كرم های ضد آفتاب سالمت صخر ه ای مرجان های خليج فارس  را تهدید می كند؟
مطالعه  مشترک ، کریگ داونز از سازمان علمی غیرانتفاعی آزمایشگاه محیطی Haereticus در ویرجینیا   و دانشگاه 
تهران در جزیره کیش نشان می دهد که کرم ضد آفتاب گردشگران ساحلی می تواند به صخره های مرجانی آسیب 
برساند برخی از کشورها کرم های ضد آفتاب حاوی مواد شیمیایی مرتبط با آسیب را ممنوع کرده اند..   گردشگران 
ساحلی برای محافظت از پوست خود در برابر اشعه های مضر UV، روزانه از کرم ضد آفتاب  استفاده می کنند. عالوه بر 
جلوگیری از سوختن پوست، این کرم یا روغن به محافظت در برابر اثرات اشعه های مضر خورشیدکه منجر به  سرطان 
پوست می شود کمک می کند. با این حال، یک مطالعه نشان داده است که استفاده از کرم ضد آفتاب می تواند صخره 
های مرجانی را به خطر بیندازد. برخی از کشورها ضد آفتاب های خاصی را که حاوی مواد شیمیایی مرتبط با آسیب 
مرجانی هستند و استفاده انها ممنوع است را معرفی کرده اند تا از سفید شدن مرجان ها جلوگیری کنند. محققان 
دانشگاه تهران و ایاالت متحده به بررسی نحوه پراکنده شدن کرم ضد آفتاب توسط جریانات ابهای ساحلی  در جزیره 
کیش - مقصد محبوب گردشگران - پرداختند. با نگاهی به سه ساحل در شرق کیش – پالژ خانم ها  ، پالژ اقایان و 
ساحل مرجان - آنها محاسبه کردند که دفع آالینده ها ممکن است دو روز یا بیشتر طول بکشد. آلودگی کرم ها ضد 
آفتاب در صخره های ساحلی نزدیک ساحل می تواند بسیار مضر باشد. یکی از اثراتی که   این ضد آفتابها می تواند ایجاد 
کند سفید شدن صخره های مرجانی است. دکتر کریگ داونز، در این باره می گوید، مرجان ها ممکن است به طور مداوم 
در معرض مواد شیمیایی مضر ضد آفتاب قرار بگیرند. دکتر کریگ داونز، مدیر اجرایی سازمان غیرانتفاعی آزمایشگاه 
محیطی Haereticus ایاالت متحده و یکی از نویسندگان مقاله، میگوید: »اگر افراد هر روز در محل حاضر شوند، 
میزان ؟آلودگی افزایش خواهد یافت . »مردم تصور می کنند راه حل آلودگی رقیق شدن است. این همیشه در مورد این 
مناطق بسیار محبوب گردشگری انبوه صدق نمی کند.” این تحقیق که ماه گذشته پس از ارائه در کنفرانسی در اوایل 
سال جاری به صورت آنالین منتشر شد، بر اساس اندازه گیری های واقعی آلودگی ضد آفتاب در آب های اطراف کیش 
که حدود 15 کیلومتر عرض دارد انجام شده. دکتر داونز گفت که محققان دانشگاه تهران در حال حاضر در حال گرفتن 
چنین سوابقی برای اصالح مدل خود هستند که نشان می دهد آلودگی می تواند در پالز خانم ها  حدود 30 ساعت، در 
پالژ اقایان  حدود 17 ساعت و در ساحل مرجان  48 ساعت باقی بماند. دکتر داونز می افزاید:  محققان دانشگاه تهران 
با انجام نمونه گیری می خواهند بفهمد که آیا این غلظت ها می تواند خطرناک باشد یا خیر. مواد شیمیایی ضدآفتاب 
نه تنها به دلیل شسته شدن از روی بدن شناگران در دریا تمام نمی شوند بلکه  در هنگام دوش گرفتن آلودگی  ناشی 
از کرم های ضدآفتابی که در دوش های ساحلی یا هتل ها شسته می شوند و وارد سیستم های فاضالب می شوند  . دکتر 
داونز گفت: »آلودگی ضد آفتاب در صخره های ساحلی نزدیک به ساحل می تواند بسیار مضر باشد. یکی از چیزهایی که 
این ضد آفتاب می تواند ایجاد کند سفید شدن صخره های مرجانی است. “از اثرات سوئ این مواد  بر صخره های  صخره 
مرجانی  این است که هرچند این صخرها سالم به نظر می رسند اما نمی توانند تولید مثل کنند(. ممکن است 15 تا 
20 سال طول بکشد تا همه مرجانها از بین بروند. ما می دانیم که آنها در حال  انقراض هستند زیرا از نظر باروری قابل 
دوام نیستند.” )محققان دریافتند که اکسی بنزون، یک ترکیب رایج فیلتر کننده اشعه ماوراء بنفش، در آب های اطراف 
صخره های مرجانی غلظت باالیی دارد. این ماده شیمیایی نه تنها مرجان ها را می کشد، بلکه باعث آسیب DNA در 
بزرگساالن می شود و DNA مرجان ها را در مرحله الروی تغییر شکل می دهد، و این امر باعث می شود که آنها نتوانند 
به درستی رشد کنند. باالترین غلظت اکسی بنزون   در صخره هایی که بیشتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است(  
از این  رو برخی از کشورها ضد آفتاب های حاوی مواد شیمیایی مرتبط با آسیب مرجان ها را ممنوع کرده اند.  تهدید 
بسیار کم  همه دانشگاهیان کرم ضد آفتاب را یک تهدید بزرگ نمی دانند. دکتر نیل ویت، دانشیار دانشگاه سیدنی که 
در مورد این موضوع تحقیق کرده است، تهدیدی برای صخره های مرجانی ناشی از ضد آفتاب را "بسیار کم تا ناچیز" 
توصیف کرد. دکتر ویت که از دیگر نقش هایش می توان به عنوان مدیر ارشد علمی در این زمینه اشاره کرد، گفت: 
»شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد تغییرات در دمای دریا، سطح نور و سایر منابع آلودگی )مانند حمل و نقل 
و روان آب از خشکی( عوامل اصلی آسیب مرجان ها هستند. واریا شیکر و یکی از اعضای پنل استاندارد استرالیا  برای ضد 
آفتاب نیز می گوید به عنوان مولکول های آلی، بعید است که مولکول های  کرم ضد آفتاب در مرجان ها تجمع کنند. 
“به خوبی ثابت شده است که مواد موثره در کرم های ضد آفتاب با قرار گرفتن در معرض نور UV )خورشید( تجزیه می 
شوند و دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم تخریب طبیعی در مرجان ها نیز رخ نمی دهد.” با این حال، دکتر داونز گفت که 
غلظت مواد شیمیایی در برخی مکان ها می تواند »در حدی« باالتر ازمیزانی  قابل تحمل الرو مرجان ها باشد  از این رو 
اثرات سمی بر الرو مرجان ها زیاد خواهد بود  او همچنین گفت که مواد شیمیایی می توانند در  بر هم کنش با  تغییرات 
آب و هوایی عمل کند  که صخره ها نتوانند پس از سفید شدن دوباره احیا شوند،  در فرایند سفید شیدگی  جلبک هم 
زیست با مرجان ها و تامین کننده غذای  مرجان است و درون ان زندگی می کند  مرجان را ترک می کند.  اعتقاد بر 
این است که وجود کرم  های ضد افتاب در اب باعث عدم امکان بازگشت جلبک همزیست  مرجان می شود  دکتر داونز 
میگوید: "اگر شما این رویدادهای تغییرات آب و هوایی و این آلودگی مداوم ضد آفتاب را داشته باشید، همه از بین می 
روند و هیچ چیز بر نمی گردد.” برخی از کرم های ضد آفتاب ممنوع است.  برخی از کشورها ضد آفتاب های حاوی مواد 
شیمیایی مرتبط با آسیب مرجان ها را ممنوع کرده اند. ممنوعیت استفاده از کرم های ضد آفتاب حاوی اکسی بنزون   و 
اکتینوکسات در سال 2021 در هاوایی اعمال شد است ، در حالی که تایلند ممنوعیت ان را در  پارک های ملی دریایی 
این کشور اعالم کرد است. . دکتر داونز گفت مطالعات قبال نشان داده بود که سطح اکسی بنزون   در هاوایی کاهش یافته 
است و اگرچه هنوز خیلی زود است که بگوییم مرجان ها در حال بهبود هستند، رشد جلبک ها افزایش یافته است. به 

گفته پروفسور چارلز شپرد، از دانشکده علوم زیستی دانشگاه وارویک در بریتانیا، گرم شدن و شوری باال تهدید اصلی 
برای صخره های مرجانی خلیج فارس هستند.

آیا کرم ضد آفتاب شما سمی است؟ 
راهنمای پیدا کردن ضد آفتاب های ایمن برای صخره ها این مطالعه نشان می دهد که استفاده نامناسب از ضد 
آفتاب می تواند خطر ابتال به سرطان را افزایش دهد تحقیقات موسسه نیودا می تواند به محافظت از مرجان های آسیب 
دیده از تغییرات آب و هوایی در برابر بیماری کمک کند در حال حاضر،  محاسبات  این است که صخره های مرجانی به 
عنوان سیستم های فعال، تنها برای چند دهه دیگر وجود خواهند داشت. پروفسور شپرد، نویسنده کتاب صخره های 
مرجانی: تاریخ طبیعی، می گوید: »در حال حاضر نیمی از صخره های خلیج فارس قلوه سنگ های مرده هستند. وی 
گفت که توسعه سواحل، مانند ساخت و ساز در خطوط ساحلی و ساخت بنادر و جزایر مصنوعی، همچنین به بسیاری 
از صخره های خلیج فارس از طریق الیروبی رسوب و دفن مستقیم در باالی صخره ها آسیب رسانده است. او گفت: 
»برخی اقدامات  هزینه کمی دارد، اما وقتی آنها را اجرا نکنید، در نهایت اثرات سود وهزینه برای جامعه بسیار بیشتر 
است«. او گفت که کرم ضد آفتاب می تواند "میخ تابوت" برای صخره های خلیج باشد، اگرچه تمرکز باید بر کاهش 
انتشار CO2 و کنترل تخلیه رسوبات  مواد باشدت آلودگی ضد آفتاب در صخره های ساحلی نزدیک ساحل می تواند 
بسیار مضر باشد. یکی از مواردی که این ضد آفتاب می تواند ایجاد کند سفید شدن صخره های مرجانی است. دکتر 
کریگ داونز، آزمایشگاه محیطی Haereticus یک مرجان سالم )سمت چپ( و همان مرجان 14 روز پس از قرار 

گرفتن در معرض اکسی بنزون
کدام ضدآفتاب ها مناسب صخره ها هستند؟

تشخیص اینکه آیا یک کرم ضد آفتاب مناسب صخره است یا نه آسان است:  به مواد فعال آن نگاه کنید. اگر ضدآفتاب  
اکسی بنزون، آووبنزون، هموساالت، اکتینوکسات، اکتیساالت، اکتوکریلن و/یا  نانوذرات  را به عنوان مواد فعال فهرست 
کرده است، بهتر است از آن اجتناب کنید – حتی اگر قصد شنا یا غواصی ندارید . )این مواد در حمام شسته می شوند و 
حتی جذب پوست شما می شوند و از طریق ادرار شما عبور می کنند، بنابراین ممکن است در نهایت به دریا ختم شوند.

)کرم های ضد آفتاب مناسب برای صخره ها  بر پایه مواد معدنی هستند و اکسید روی غیر نانو  و/یا دی اکسید تیتانیوم 
را  به عنوان مواد فعال فهرست می کنند.
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 Based on the existing in-situ data, laboratory experiments, and increasing tourism
 trends, corals of Kish Island in Iran are seriously in danger. One factor could be Organic
 and inorganic UV filters (UVfs) which are key ingredients in various sunscreen and
 personal care products, massively released to natural waters due to the increased
 marine tourism industry. Environmental Fluid Dynamics(EFD) is a branch of coastal
 engineering that can interconnect and integrate the many factors contributing to today’s
 complicated environmental issues. The techniques used are able to provide estimates
 of residence times and flushing rates for contaminants of concern. We have applied this
 approach to the probable issue of sunscreen pollution in the northeastern part of Kish
 island, mainly in Women’s Beach, Man’s Beach and Coral beach located in the eastern
 part of Kish island in Persian Gulf. Sunscreen dispersal patterns and their impact on
 marine ecosystems have not been properly assessed yet. In order to understand the
 hydrodynamics of pollutants and their plausible threats to coral reefs due to their
 accumulation and phototoxic effects in euphotic zone, the particle-tracking model
 was used to study the transport and flushing processes of potential pollutants. This may
 allow us to predict, well in advance, the permissible numbers of bathers permitted in the
.swimming beach while still keeping pollution at acceptable levels



اگر در برابر هر بی عدالتی ، از خشم به لرزه می افتی! بدان كه یکی از رفقای من هستی.
۱9  اردیبهشت   ۱4۰۱ / ۰8  شوال ۱443 /  ۰9   می 2۰22ارنستو چگوار

»من نیز پاییزي ام. در یازدهمین روز از روز هاي برگ ریزان آذرماه جوانه زدم و قد کشیدم تا 
فصل هاي دیگر زندگي. چند سالي میهمان این دایره خاکي هستم.« سخن از بانو پري زنگنه 
است؛ »پري رخ شاه یالني« خواننده شهیر ایراني در موسیقي اپرا؛ نام فامیلي اش »شاه یالني« 

را بهترین میراث پدربزرگ پدري اش مي داند.
بانوي هنرمندي که هر فصل از زندگي اش به مانند قصه هایش روایتگر شرحي نو است از آنچه 
که بر او گذشته است. سبک اپرا ازعالقه مندي هاي او بود، اما از دانش استادان موسیقي ایراني 
نیز بي نصیب نماند و نخستین ردیف هاي آوازي را نزد استاد نصراهلل زرین پنجه فرا گرفت. هنر 
او تنها به آنچه گفته شد خالصه نمي شود؛ بانو پري زنگنه تحول بسیاري درموسیقي محلي و 
فولکلوریک ایران ایجاد کرد و آن را با موسیقي کالسیک درآمیخت. درکتاب »آواز پري ها« 
اشاره مي کند »از کودکي صداي خوشي داشتم، اما این انگیزه اي براي خواننده شدن من نبود. 
من فقط درصدد پرورش این توانایي برآمده بودم.« عقاید گذشته اش در اندیشه هاي امروزش 
هم نمایان است و براین باور بوده که هر فردي نمي تواند از روي عالقه و آرزو یک خواننده خوب 
باشد بلکه باید این استعداد در ذاتش باشد. اما دنیاي نابینایي او رنگ دیگري بر زندگیش زد. 
سال 134۹. در کتاب »آن سوي تاریکي« حادثه آن شبي که »دیگر صبح سپیدي به دنبال 

نداشت« را این گونه شرح مي دهد:
»روز هاي روشن بسرعت طي مي شد تا در شبي تاریک قدم بگذارم... و بازهم پاییز. دنیایي 
جدید، ناشناخته و پر از صدا هاي بي تصویر. در یکي از خیابان هاي فرعي که به جاده هاي قدیم 
شمیران منتهي مي شد و مرا به خانه مان هدایت مي کرد مي راندم. در یک لحظه ماشین من بر 
زمین خیس و لغزنده که نور کم چراغ ها بر آن افتاده بود به سوي ماشیني که در جهت مخالف و 
در آن سوي خیابان پارک شده بود منحرف شد و باقي زندگي مرا نیز به سمت دیگري منحرف 
کرد...« و امروز بانو پري زنگنه تمام هم و غمش را براي نابینایان گذاشته و »سفیر حسن نیت« 
است. او معتقد است »دنیاي بینا ها نابیناست«. حال خالق صداي ماندگار »گنجشکک اشي 
مشي« در عمارتي واقع در شمال تهران دنیاي روشني را براي خود رقم زده و با کتاب ها و 
آلبوم هایي که در عرصه موسیقي تولید کرده است باردیگر بینایي را به دنیاي تاریک موسیقي 

امروز ایران ارائه کرده است.
بیشتر بدانید : 

پري زنگنه: نابیناني  در آوازم تاثیر داشته است
گفتگو با استاد پري زنگنه را در ادامه مي خوانید.

کتاب »آواز پري ها« ازجمله آثارمکتوب شاخص پري زنگنه است؛ کتابي که از سرآغاز ورود 
شما به عرصه موسیقي آوازي تا نحوه آموزش با آشنایي هنرجویان با این هنر را بیان مي کند. با 
توجه به اینکه در این مورد آثار بسیار با شیوه هاي متفاوت نوشته و چاپ شده است چه انگیزه اي 

سبب نوشتن این کتاب شد؟ آیا تصمیم داشتید شیوه آموزشي خود را ارائه بدهید؟
در مورد هنر آواز پیش از این ها صحبت شده، اما در کتاب اخیرم به نام »آواز پري ها« به نکاتي 
درخصوص موسیقي آوازي اشاره کرده ام که بنا به نظر بسیاري از دوستان آهنگساز این کتاب 

سندي مکتوب براي موسیقي ایران است.
رشته تخصصي من اپرا است و دراین سبک موسیقي فعالیت کرده ام، البته با موسیقي ایراني 
هم آشنا هستم، ولي دراین زمینه تدریس انجام نداده ام. ناگفته نماند در معرفي آواز هاي محلي 
ایران هم تالش هایي کرده ام و توانسته ام با شیوه جدید نقش کوچکي ایفا کنم که مورد توجه 
عالقه مندان قرارگرفته است و در این کتاب به آن اشاره کرده ام و بسیار مصر هستم هنرجویان 
موسیقي و هنرجویان آواز آن را مطالعه کنند چرا که درکتاب »آواز پري ها« در خصوص 
بنیانگذاري دو کنسرواتواربزرگ در ایران؛ کنسرواتوارعالي موسیقي و کنسرواتوار ملي که 
بسیار ارزشمند است اشاره کرده ام که خواندن آن خالي از لطف نیست. همچنین در مورد هنر 
آواز آنچه را که آموخته ام به زبان نوشتاري بیان کردم. البته هیچ گاه نخواستم خود را یک استاد 

بدانم بلکه بیشتر یک شاگرد خوب هستم.
از نگاه من استاد به فردي اطالق مي شود که درکار خود نوآوري ایجاد کند و من نوآوري 
نداشته ام، اما هرآنچه را که در موسیقي آموخته ام عیناً به شاگردانم انتقال دادم یا درکتابم به 
آن اشاره کردم. بخش عمده کتاب »آواز پري ها« اختصاص دارد به سرگذشت موسیقي در 
ایران، که البته کتاب هاي بي شماري در این مورد نوشته شده، اما ایده و تالش من این بوده که 
موسیقي را به مردم با نثري ساده تر و کساني که حرفه شان موسیقي نیست آشنا کنم. من براین 
باورم امروزه هنر، مانند گذشته نیست و حتي پا فراتر گذاشته است بنابراین جوانان یا هنرجویان 
عالقه مند به موسیقي نمي توانند با تمامي هنر هایي که خواهان آن هستند آشنا شوند. در واقع 
انگیزه نوشتن این کتاب را هنرجویان آواز در من ایجاد کردند و براین نظر بودند استقبال از 
کالس هاي آزاد موسیقي بسیار شده و به همین نسبت معلمان کالس هاي خصوصي فرصت 
چنداني براي آموزش ندارند تا آنچه را که براي یک هنرجو الزم است بویژه هنر آواز به او آموزش 
بدهند؛ بنابراین الزم دانستم اطالعات اولیه اي که به شاگردانم مي آموختم به طور فشرده در 
این کتاب بگنجانم. آغازگر کتاب »آواز پري ها« گذري به زندگي هنري خودم است وهمیشه از 
خواندن آن لذت مي بردم. دراین کتاب از ورود من به هنرستان موسیقي، اینکه مشوق من چه 
کساني بودند و آیا مصمم به خوانندگي بودم یا خیر اشاره شده است. شاید عجیب باشد بدانید 
هیچ عالقه اي به روي صحنه رفتن نداشتم، ولي چون این توانایي فیزیکي را در خود مي دیدم 
آن را انتخاب کردم، موضوعي که در کالس هاي آواز به شاگردانم بسیار تأکید داشته ام. البته 
همه افرادي که انگیزه آوازخواندن دارند مورد تأیید من نیستند و درکالس هایم نمي پذیرم چرا 
که مي دانم یک هوس و آرزو بوده و اینکه تنها بخوانند تا مشهور شوند. اغلب این افراد استعداد 
و جوهره ذاتي ندارند و به آن ها توصیه مي کنم - بویژه خانم هایي که مادر هستند- ابتدا همان 
بانوي خانه دار باشید و تنها هنر را در موسیقي نبینید، یک مادر یا همسرخوب بودن هم هنر 
است. به عقیده من همیشه خواستن توانستن به دنبالش نیست شما زماني مي توانید به دنبال 
آن توانایي باشید و از پس آن بربیایید که با آن زاده شده اید. هیچ یک از خوانندگان بزرگ دنیا 

از کودکي و نوجواني نگفته اند که مي خواهند یک خواننده بزرگ شوند، بلکه هنر در صدا و 
دیگر هنرهایشان خود به خود تراوش کرده است. همچنین در کتاب »آواز پري ها« اشاره به 
هم میهنان ارمني خود کرده ام که چه نقشي در موسیقي در ایران داشته اند. معلمان، استادان 

و کساني که از اروپاي شرقي به ایران آمدند و مدرس شدند.
سبک موسیقي که در آن فعالیت مي کنید اپرا است یا کرال یا یک سبک منحصر به فرد 

بوده است؟
من نافي هیچ موسیقي خاصي نیستم. ازکودکي با موسیقي مملکتم آشنا بودم وهستم و 
به خوانندگان روز بسیارعالقه مند بودم. آشنایي من با هنر آواز به دوران کودکي ام بر مي گردد 
درواقع از کودکستان تا دبیرستان بدون آنکه بخواهم استعداد و هنرم در آواز شکوفا شده بود. از 
نوجواني درکالس هاي مختلف آوازسنتي شرکت کردم، اما به خاطرتغییر مسیر زندگي ام توقف 
ایجاد شد. آن زمان به مدت دو سال و نیم در ژاپن نزد دایي ام زندگي مي کردم که البته سبب 
شد با فرهنگ این کشورخواه ناخواه آشنا شوم. در آنجا رشته گل آرایي را فرا گرفتم که اتفاقاً 
کتابي هم دراین زمینه نوشته ام. در 1۹ سالگي وقتي به ایران بازگشتم کالس هاي اطالعات 
بانوان را اداره کردم و گل آرایي آموزش مي دادم. البته پیش از من دیگر استادان، گل آرایي را 
درکالس ها تدریس مي کردند. بعد ازبازگشت به ایران به هنرستان عالي موسیقي معرفي شدم 
و درکالس استادم »اِولین باغچه بان« رشته اپرا را آموختم. رشته اي قدیمي که ازقرن ها گذشته 
درکشور هاي اروپایي بخصوص فرانسه، ایتالیا، اتریش و آلمان تدریس و اجرا شده است تا آنکه 
باالخره یک روز رشته اپرا هم به ایران رسید و استادان آن را تدریس مي کردند. با افتتاح تاالر 
رودکي، اپراي بزرگ ایران نیز برپا شد و هنرمندان بین المللي به کشورمان دعوت شدند که البته 
این افتخار را داشتم اولین کنسرتم را روي صحنه تاالر رودکي اجرا کنم، کنسرتي که عواید آن 

به نفع مسائل فرهنگي )روابط فرهنگي نابینایان( اختصاص یافت.
پري زنگنه,گفتگو با پري زنگنه,بانوي اپراي ایران

پري زنگنه، بانوي اپري ایران
من به رشته موسیقي اپرا بسیار عالقه مند بودم و البته بعد از آموختن آن، شانس کمتري 
در بازي کردن روي صحنه داشتم. اپرا هایي هستند که به صورت ایستاده و بدون اکشن اجرا 
مي شود که به آن اوراتوریو مي گویند مثل کارمینا بورانا و کنسرت هاي بي شماري که در اطراف 
ایران به نفع جامعه فرهنگي نابینایان برگزار کرده ام. من در زمینه موسیقي محلي هم بسیار 
فعالیت داشتم و چندین صفحه از آواز هاي محلي ام در کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان 
ضبط شده است. ناگفته نماند در آواز هاي محلي ایران خوانندگان اصیل و شناخته شده بسیاري 
حضور دارند که آثار بي شماري از آن ها منتشرشده است، بخصوص از اهالي شهر ها و روستا ها 

که بهتر از هر کسي آواز هاي محلي را اجرا مي کنند.
بخش دیگر یا بهتر است بگوییم قسمت دوم زندگي شما در کتاب »آن سوي تاریکي« بیان 
شده؛ دوراني سخت که اتفاقات بسیار خوبي درآن رقم خورده و مسیر روشني در زندگي هنري 
شما ایجاد کرد. دراین کتاب مسأله نابینایان چقدر مورد توجه شما بوده است؛ به نظرشما اگراین 

اتفاقات پیش نمي آمد آیا از نگاه یک هنرمند توجهي به این موضوع مي شد؟
مسأله اي که بسیار نسبت به آن تعصب دارم و عالقه مندم نابینایان است و جاي خوشحالي و 
امیدواري است که همواره مردم را متوجه نابینایان کرده اند بخصوص که چندي پیش مراسمي 
با این موضوع و در بزرگداشت استاد محمد خزائلي برگزار شد. توصیه من به مردم این است که 
کتاب »آن سوي تاریکي« را مطالعه کنند و با دنیاي نابینایي آشنا شوند. به هر حال مسأله اي 
است که ممکن است به سبب پیرچشمي، تصادفات یا سالمندي براي همه پیش بیاید. چشم 
هم عضوي از بدن است که فرسوده مي شود. آشنایي با دنیاي نابینایان ودنیایي که کم و بیش 
در کنار همه ممکن است وجود داشته باشد جاده زندگي را براي نابینایان روشن ترمي کند. به 
اعتقاد من دنیاي بینا ها نابیناست. اما اینکه چگونه هنر خود را در خدمت جامعه نابینایان به کار 
گرفتم باید بگویم بعد از سانحه تصادف و بازگشت دوباره ام به دنیاي موسیقي، پزشک معالجم 
دکتر مسعود ضرابي راهنماي بزرگي در زندگي من بودند و من را به مدارس نابینایان ایران 
رهنمون کردند و درآنجا با استاد خزائلي آشنا شدم. استاد بخوبي دانستند که من مي توانم مفید 
باشم. اولین کنسرتي که برگزار کردم درآمد حاصل از آن را با استاد خزائلي در میان گذاشتم. 
البته مبلغ ناچیزي بود حدوداً 60-50 هزار تومان. درابتدا تصمیم داشتیم مدرسه بسازیم، اما 
این مبلغ کفاف ساخت را نمي داد بنابراین استاد پیشنهاد کردند یک دستگاه تلفن زیمنس 
که مجهز به زنگ براي نابینایان است به ایران وارد کنیم و اتفاق مهمي بود که مبتکر آن استاد 
خزائلي هستند. خوشبختانه درحال حاضر نابینایان با پیشرفت هاي جدید تکنیک و تکنولوژي 
روبه رو هستند و افراد مؤثر، فعال و دانشمند در جامعه نابینایان حضور دارند که هر کدام دکتر، 
معلم، وکیل یا استاداني شاخص اند که فخر جامعه بشریت هستند. بسیار خوشحالم مدت 
کوتاهي در خدمت استاد خزائلي بودم و در کنارشان آموختم وجاي خرسندي است کتابخانه 
ملي ایران مراسمي را در بزرگداشت این استاد بزرگ برگزار کردند. البته در برنامه اي که چندي 
پیش برپا شد متأسفانه دعوت نشدم و حضور نداشتم شاید خوانندگي من براي دوستان خوش 
نیامده است در صورتي که همیشه مورد احترام دولت هاي ایران بوده و هستم و ازاینکه حمایت 
و رسیدگي به نابینایان دارند قدرداني مي کنم. البته از رئیس جمهوري وقت و گذشته تقاضا 
داشتم سازماني مستقل مانند یک وزارتخانه براي نابینایان ایجاد کنند تا سازمان هاي مردم 
نهاد )NGO( تکلیف خود را بدانند و با داشتن یک مؤسسه بسیار وسیع مسائل خود را مطرح 
کنند البته نه اینکه زیر پرچم سازمان بهزیستي قرار داشته باشند چرا که بهزیستي براي آسیب 

دیدگان عضوي است در صورتي که نابینایان در فهرست آسیب دیدگان عضوي قرار ندارند. 
رسیدگي به NGO ها خواسته هاي قانوني و فرهنگي نابینایان است. امیدوارم این آرزوي من 
به ثمر بنشیند و برآورده شود. خوشبختانه درحال حاضر کشورمان پا به پاي دنیا در حرکت بوده 
و فعالیت هایي که در خصوص نابینایان انجام مي گیرد رضایت بخش است. اکنون دولت، ملت 
و حتي خود نابینایان جا پاي کساني گذاشته اند که در گذشته براي نابینایان زحمت کشیدند 

و نامشان همیشه زنده است.
با توجه به تبحر و تجربه شما ارزیابي تان از موسیقي ایران بویژه موسیقي آوازي امروز ما 

چیست! آیا بعد از انقالب شرایط موسیقي تغییر کرده و بهتر شده است؟
هیچ گله و شکایتي دراین باره ندارم چرا که به عقیده من کالس هاي موسیقي مملو از 
هنرجویان مشتاق آواز است بویژه خانم ها که عالقه بسیاري نشان مي دهند. موسیقي ردیف 
خواني بسیار رونق داشته و همه چیز خیلي خوب پیش مي رود. در رشته هاي مختلف موسیقي 
انرژي مثبت دیده مي شود و هیچ پسرفتي نداشته ایم و حتي نوآوري هایي وجود دارد. البته این 
جبر زمان است و به دوراني رسیده ایم که دیگر مردم به آنچه در گذشته مي دانستند بسنده 
نمي کنند. اخیراً مایه هاي موسیقي ایراني در رسانه ها و دنیاي مجازي کم و بیش شنیده 
مي شود. من هیچ توقف و نقطه تاریکي نمي بینم وبسیار به آینده موسیقي ایران خوشبین 
هستم. مشکلي که درموسیقي بانوان به وفور دیده مي شود نبود خالقیت و نوآوري است. 
اکثریت کنسرت هایي که ویژه بانوان خواننده است بازخواني آثاري است که طي سال چندین 
و چند بار شنیده مي شود. شاید بخشي از این مسأله محدودیت موسیقي براي بانوان و نبود یک 

آهنگساز باشد، اما در واقع تالش چنداني هم براي بهتر شدن دیده نمي شود.
شخص شما به عنوان یک بانوي هنرمند ابتکارات نویني در موسیقي آوازي ایجاد کردید 
و توانستید موسیقي فولک را به صورت کالسیک اجرا کنید، اتفاقي که در موسیقي ایران و 
بویژه موسیقي بانوان کمتردیده شده یا اصاًل دیده نمي شود. ما نمي توانیم در موسیقي ردیف 

دستگاهي تغییراتي ایجاد کنیم و تنوع به کار ببریم.
اتفاقاً به اعتقاد من موسیقي بانوان پیشرفت خوبي داشته و خانم ها عالقه بسیاري نشان 
مي دهند و جاي بسي خوشبختي است که فکر هاي تجارتي یا شهرت در آن ها کمتر دیده 
مي شود و معلم ها با عالقه کار مي کنند. نکته دیگر اینکه بیشترآثار موسیقي و آواز هایي که 
امروزه شنیده مي شود رجوع به دوران خیلي قبل تر است و این جاي امیدواري است. البته بازهم 
تکرار مي کنم استعداد اولیه مالک است و معلمان باید به پرورش این استعداد ها بپردازند. در 
مورد آواز هاي محلي هم باید بگویم این آواز ها تنها سبکي است که همگان مي توانند روي آن 
کار کنند و به سبب اینکه با آالت و ادوات مختلف سر و کار دارد مي توانیم تغییراتي در آن 
ایجاد کنیم. من براین نظرم آواز هاي محلي هنر گسترده اي است و ثروت یک کشور است و 

باید حفظ شود.
اغلب اجرا هاي ارکستر هاي ایران، بازخواني آثار هنرمنداني، چون ادیب خوانساري، بنان، 
حسین قوامي، روح اهلل خالقي، فرامرز پایور و... بوده است. به عنوان یک بانوي هنرمند هیچ گاه 

خواسته اید آثار خوانندگاني، چون دلکش، قمر الملوک وزیري یا الهه را بخوانید و اجرا کنید؟
اتفاقاً مدت ها در این اندیشه بودم و تصمیم داشتم با شیوه خودم این کار ها را اجرا کنم. 
ایرادي هم به این کار نیست، اما گاهي برخي از بانوان خواننده حتي خوانندگان آن سوي آب 
شهرت و تالش خود را در اجراي این کار ها گذاشته اند و مدیون یکي- دو خواننده هستند. به 
شخصه تعصب بسیاري به چندین خواننده قدر ایراني دارم؛ از قمر الملوک وزیري تا دوراني که 
خودم فعالیت مي کردم. هنرمندان خانمي که صداي هیچ کدامشان شبیه یکدیگر نیست و هر 
کدام ستاره درخشان خود هستند و سبک آواز و موسیقي شان مختص به خود بوده و معتقدم 
اصالت کار هاي این خوانندگان را باید حفظ کرد، اما متأسفانه مي بینم که دوستان خواننده با 
چه عالقه اي که باعث مباهاتشان هم هست از کار هاي آن ها تقلید مي کنند و مانند همان ها 
را مي خوانند و نمي پسندم جا پاي آن ها بگذارم. اما در مورد اجراي آثار این بزرگان باید بگویم 
به دنبال تنظیم کننده و آهنگسازي هستم که مورد پسند و سبک کاري من باشد تا یکي- دو 
خطي از هر خواننده در یک دستگاه خاص با سبک آوازي خودم به عنوان قدر داني از این بزرگان 
اجرا کنم. الزم به ذکر است قرار است در آینده اي نزدیک سمفوني خیام به آهنگسازي دکتر 
شاهین فرهت را روي صحنه ببریم و تصمیم داریم از خوانندگان مطرح روز ایران دعوت شود تا 

قطعه اي را که پیش از این آقاي حسین سرشار خوانده بودند اجرا کنند.
بخش دیگر فعالیت هاي شما تالش هایي است که در مورد کودکان و نوجوانان انجام گرفته 
است حاال چه در قالب کتاب هاي شعر و چه آلبوم هاي موسیقي. آیا این آثار بویژه اشعارتان 

نشأت گرفته از دوران کودکي شما بوده است؟
بله بسیار. تا حدي که فکر نمي کنم بتوانم باردیگر این کار ها را تکرار کنم. کتابي در خصوص 
کودکان نوشته ام با عنوان »پري قصه ها« که شامل هفت قصه است و هر کدام از آن ها را براي 
تدریس در مهد کودک ها و دبستان مفید مي دانم چرا که آنقدر آموزش در آن گنجانده شده 
است که وقتي مي خوانم لذت مي برم. من این کتاب ها را با سبک خاصي نوشته ام تا کودکان 
بتوانند بخوبي آن را حفظ کنند و با آن آشنا شوند. محتواي تمامي این هفت کتاب قصه هایي 
است که از روستا ها و آبادي ها شنیدم و خودم شاهد آن بودم و لذت مي بردم. من این کتاب ها 
را آنقدر براي دل خودم نوشته ام که دیگر فکر نمي کنم تجدید شوند شاید اگر یک پري زنگنه 
دیگر به دنیا بیاید. آن طور که باید و شاید کتاب یا آلبوم موسیقي با گروه سني کودکان تولید 

نمي شود آیا تمایل دارید این کتاب ها را به صورت موزیکال اجرا کنید؟

البته، اما به ذهن سپردن همه آن ها مشکل است و ساخت آهنگین یا انیمیشن آن بسیار 
زمانبر خواهد بود. البته برخي از این اشعار، چون »گل هاي خوب دوستي« را مي توانند به صورت 
تصویري و موزیکال براي کودکان اجرا کنند. کتاب دیگري دارم در مورد نام هاي دختران و 
پسران که 5 سال جمع آوري آن طول کشید با نام »آواي نام ها از ایران زمین« که در پیشگفتار 
این کتاب یک خط به تقلید از شاهنامه فردوسي نوشته ام البته تأکید مي کنم کسي نمي تواند 
مانند شاهنامه شعر بگوید و در تاریخ اتفاق نخواهد افتاد. من درکتابم به عنوان یک کار کوچک 

نوشته ام »بسي رنج بردم در این سال پنج زنام آفریدم کتابي چو گنج«.
در سال هاي اخیر رسانه ملي نقش مؤثري در تغییر ذائقه شنیداري مردم داشته است 
به طوري که سبک انتخاب و سلیقه موسیقي نسل جوان تغییر کرده است، دراین مورد نظر 

شما چیست؟
از نگاه من هیچ ایرادي ندارد اگر صحبت از ابتکار مي کنیم امروز زمان آن است. در حال حاضر 
خواننده هاي بسیاري هستند که با ساز هاي مختلف سبک هاي جدیدي ارائه کرده اند و نو آوري 
مي کنند که برخي از آن ها کار هاي بسیار پسندیده اي است. هر موسیقي سبک خود را دارد 

نباید بگوییم مردم حتماً باید ردیف خواني یا آواز هاي محلي بیاموزند.
آیا تصمیم دارید در زادگاه خود کاشان اجراي کنسرت داشته باشید؟

بله حتماً البته بستگي به این دارد که وزارت ارشاد چه تصمیمي بگیرد. من در شهر هاي 
مختلف ایران با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اجراي برنامه داشته ام. اما یکي از 
فعالیت هاي آینده ام که ان شاءاهلل بزودي به سرانجام مي رسد برپایي یک گالري در شهر کاشان 
است تا جوانان هنرمند آثار خود را اعم از نقاشي، قالیبافي، عکاسي هنر هاي دستي و... دراین 
گالري به نمایش بگذارند و امیدوارم در کنار دیگر حرکت هاي فرهنگي کشورمان این اتفاق 

هم به سرانجام برسد.
حافظ موسیقي آوازي

محمد سریر آهنگساز و موسیقیدان| آموزش درحوزه موسیقي آوازي به دو بخش تقسیم 
مي شود؛ موسیقي ردیف - دستگاهي و موسیقي کالسیک. در بخش موسیقي ردیف دستگاهي 
فعاالن بسیاري بودند که آموزش هایشان بیشتر در حوزه ردیف بود نه صداسازي؛ حوزه اي که 
قرابت بیشتري به موسیقي هاي کالسیک غرب داشت و مي توان شناخت عمیق تري هم نسبت 
به آن موسیقي ها پیدا کرد. در ردیف خواني تأکید بر شناخت دستگاه هاي موسیقي ایراني و 
موسیقي آوازي ایران بود و خواننده هاي بسیاري طي دهه هاي مختلف در این حوزه فعالیت 
داشتند، اما موسیقي هایي که از تکنیک کالسیک غرب استفاده مي کردند، بویژه در بخش 
موسیقي نواحي یا موسیقي کالسیک به آموزش هاي بیشتري نیازمند بود که البته تعدادي از 
این عالقه مندان براي تحصیل به خارج از ایران رفتند. ناگفته نماند هنرستان موسیقي ایران 
هم کمک شایاني داشت و در این خصوص آموزش هاي بسیار خوبي هم داده شد، حتي براي 
آن هایي که عالقه مند به ادامه تحصیل درخارج از ایران بودند زمینه ها و امکان عالقه مندي 
فراهم شد. زماني که ارکسترسمفونیک در ایران فعال شد آواز هاي بخش موسیقي کالسیک 
طرفداران بسیاري پیدا کرد و خواستار شرکت در این کنسرت ها بودند، شناختي از موسیقي پلي 
فونیک مغرب زمین دراین آواز ها نهفته بود و برخي از این آهنگسازان که دراین زمینه فعالیت 
مي کردند تقلیدي از کار هاي فولکلوریک در آثارشان دیده مي شد. خوانندگان فعالي، چون مینو 
جوان، منصوره قصري و... که همراه با نوازندگي عالقه مند بودند در زمینه اپرا هم تحصیل کنند.

خانم پري زنگنه هم از جمله افرادي بود که فعالیت هایي در این عرصه داشتند و نزد این 
استادان در هنرستان موسیقي تحصیل کردند و این رشته را ادامه دادند، بویژه در ارائه موسیقي 
فولکلوریک ایران با تکنیک کالسیک که هم طرفداران بسیاري داشت و هم به ارتقاي موسیقي 
ملي کمک مي کرد تا آنجا که عالقه مندان به این سبک موسیقي در خارج از ایران هم از این 
هنر بهره مند مي شدند و همین امر سبب شد دامنه شهرت و حضور موسیقي ایراني نسبت به 
گذشته هاي دور بسیار گسترده تر شود. بانو پري زنگنه کار هاي بسیار متنوعي چه درحوزه 
موسیقي کالسیک و چه در موسیقي فولکلور تولید کرده اند که عالقه مندان بسیاري داشت و با 
توجه به شرایط خاص فیزیکي که براي ایشان به وجود آمد تسهیالتي هم فراهم شد تا از صداي 
این هنرمند بزرگ استفاده بیشتري شود و در شرایطي که محدودیت هایي براي موسیقي بانوان 
وجود داشت، ایشان توانستند حضور روشن تر و آزادي بیشتري داشته باشند و کار هاي درخشاني 
هم ارائه کردند بویژه اینکه در دوره تحصیل در هنرستان توانسته بودند تکنیک هاي مختلف 
موسیقي را آموزش ببینند. به اعتقاد من با حضور این خوانندگان چشم انداز تازه اي در حوزه 
موسیقي آوازي ایجاد شد و در دوره معاصر حضور هنرمنداني، چون پري زنگنه باعث شد بسیاري 
از خوانندگان زن و مرد عالقه مند شوند که در چارچوب هاي مشخص تري آواز ارائه بدهند. پري 
زنگنه با وجود نابینایي انرژي تازه اي به هنر بخشید و این درس مهم و آموزنده اي است براي اینکه 
بتوانیم از اتفاقات منفي بهره برداري مثبت داشته باشیم، این اتفاق مانع فعالیت و گوشه گیري 
این بانوي هنرمند نشد و ایشان فعالیت هاي خود در زمینه موسیقي آوازي را همچنان ادامه 
دادند و امروز هم مصرانه پیگیر هستند. پري زنگنه با وجود شرایط متفاوت و سختي که براي او 
ایجاد شده، با تالش مضاعف توانست فعالیت هایش را گسترش دهد، کماکان که به نوشتن کتاب 
در این زمینه و اجراي برنامه هاي مختلف مشغول است به عنوان حافظ موسیقي آوازي کار هاي 
خود را دنبال مي کنند. ایشان خدمات بسیار ارزنده اي در زمینه موسیقي فولکلور و همچنین 
نشر کتاب هایي در خصوص موسیقي کودک داشته و مسیر تازه اي را براي بانوان و تقویت حضور 

فعاالنه نسل جوان داشتند.

آن سوی تاریکی گفتگو با بانوی اُپرای ایران 

نقش چوگان در گردشگری
توریسم چوگان جایگاه و اهمیت ویژه ای در کشورهای قدرتمند این رشته ورزشی دارد و این کشورها با 
ارائه برنامه ها و مراسم هسجان انگیز متعدد و ارائه بسته های توریستی برای گردشگران دوستدار این ورزش 

در این زمینه تالشهای زیادی دارند.
چکیده :

گردشگری یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص در زمینه اشتغال و 
ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که عالوه برآن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی و 
تأثیرات بین المللی خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز 
مناطق طبیعی هستند، از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند. ورزش 
به عنوان یک قدرت مؤثر در امر توسعه اقتصادی و اجتماعی با اثرات مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در 
اقتصاد کشورها بازی می کند. گردشگری ورزشی صنعتی نسبتا نو و یکی از سریع ترین بخش های رشد در 
صنعت توریسم است که بر روی برنامه ریزی مقصد در کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد و به عنوان یک 
عامل در بازسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری و روستایی شناسایی شده است. به نظر می رسد 
توریسم ورزشی به عنوان محملی برای بهبود کیفیت زندگی ساکنین با جذب توریست ها و مشارکت در 
بهبود اقتصاد جوامع محلی باشد. ورزش های سوارکاری و چوگان از دیر زمانی در کشور عزیزمان ایران به 
عنوان یکی از عالیق ایرانیان بوده و همواره مورد توجه قرار داشته است. چوگان کهن ترین بازی ورزشی 
جهان، نزدیک به 600 سال پیش از مسیح است. به نظر بسیاری از تاریخ نویسان مشهور جهان، ایران زمانی 
مهد پرورش بهترین نژادهای اسب در جهان بوده و ایلخی های بزرگ در نواحی مختلف کشور داشته است. 
توریسم چوگان یا پولوتوریسم جایگاه و اهمیت ویژه ای در کشورهای قدرتمند این رشته ورزشی دارد و 
این کشورها با ارائه برنامه ها و مراسم هیجان انگیز متعدد و ارائه بسته های توریستی برای گردشگران 
دوستدار این ورزش در این زمینه تالش های زیادی دارند. در این مطالعه سعی شده است به روش مروری 

و کتابخانه ای به توانمندی ورزش چوگان در عرصه گردشگری ایران پرداخته شود.
 1 - مقدمه

جهانگردی، پدیده ای است که از دیر باز در جوامع انسانی مختلف وجود داشته اما با ورود به عصر مدرن 
به صورت یک صنعت سودآور در آمده و مورد توجه بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته و هرساله با رشد 
و توسعه این صنعت چند وجهی مواجه است. نگاه کشورهای مختلف دنیا به توسعه جهانگردی با اهداف 
مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... کامال متفاوت بوده، اما اکثر کشورها،توسعه اقتصادی را درجه اول 
اهمیت قرار داده اند، بدین دلیل که جهانگردی به سرعت رشد یافته و به بزرگ ترین صنعت دنیا تبدیل شده 
و منافع عمده اقتصادی و تولید سرمایه را به اقتصاد ملی کشورهای وارد کرده است. از دیدگاه اقتصادی اصلی 
ترین کارکرد صنعت جهانگردی کسب در آمدهای ارزی، توزیع مجدد درآمد، ایجاد زمینه اشتغال، سرمایه 
گذاری و ایجاد ارزش افزوده، فروش کاالها و خدمات موردنیاز گردشگرها است)مروج خراسانی،1386: 26(.

گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 

جهان داشته است. ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، کمک به صلح جهانی، کمک به سرمایه 
گذاری در میراث فرهنگی و جلوگیری از برون کوچی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت بوده 

است)جمالی نژاد، 13۹1: 77 به نقل از صدرموسوی و دخیلی کهنمویی،1383: 132(.
امروزه پیوند میان دو صنعت بزرگ گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده که بسیار 
مورد عالقه و استفاده ی مردم دنیا واقع شده است.. ورزش نیز از ملزومات زندگی معاصر بوده و به عنوان 
بزرگ ترین پدیده ی اجتماعی جهان شناخته شده است از طرفی یکی از انواع گردشگری که امروزه بسیار 
مورد عالقه و استفاده ی مردم دنیا واقع شده است،گردشگری ورزشی است. توریسم چوگان یا پولوتوریسم 
جایگاه و اهمیت ویژه ای در جهان دارد و تاکنون کشورهای دارنده دانش فنی این رشته ورزشی با ارائه 
برنامه ها و مراسم هیجان انگیز متعدد و ارائه بسته های توریستی برای گردشگران دوستدار این ورزش در این 
زمینه تالش های موفقی داشته اند. لذا با توجه به اهمیت توریسم ورزشی در ایران، نویسنده به دنبال جایگاه 

ورزش چوگان در میزان گردشگری ورزشی و توانمندی آن در توسعه این صنعت می باشد.
2 - گردشگری

اکنون در آستانه هزاره سوم میالدی، درآمدهای حاصل از گردشگری در جهان فراتر از چند صد میلیارد 
دالر است. سهم کشور ما با همه توان ها و جاذبه های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و هنری از این فعالیت 
فوق العاده ناچیز است. در عین حال عملکرد برنامه های توسعه گویای آن است که به علت وابستگی بیش 

از حد کشور به صادرات نفت خام، اقتصاد ما در مقابل نوسان قیمت های بین المللی انرژی بسیار آسیب 
پذیر بوده است. در چنین اوضاع و احوالی توسعه گردشگری یکی از گزینه هایی بوده است که به موازات 
سیاست های توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان راه برون رفت از بحران ها پیشنهاد شده است. گردشگری 
عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خود در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد 
بهره برداری از لذت های گردشگری)صدرموسوی، 1386: 130( و یا در عصر مدرن؛ گردشگری نتیجه 
مدرنیته است. فرار از زندگی ماشینی، گذران اوقات فراقت، سفر، تجربه، تفریح، لذت بردن، آسایش طلبی، 
برتری جویی و سود جویی است. گردشگری مدرن پناه بردن به لذتهای جسمانی و سودجویی است. 
گردشگری پدیده ایست صنعتی در اختیار سرمایه داری. سرمایه داری بخشی از کره زمین)دریا، آفتاب، 
ماسه، کوهستان برف گیر و ...( را تبدیل به جایگاهی برای لذت بردن گردشگر و سودجویی صنعت توریسم 

کرده است)پاپلی یزدی، سقایی، 1382(.
گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی، معالجه، تجارت، ورزش یا زیارت، به جایی 
غیر از مکانی که در آن اقامت دارد سفر می کند، مشروط براین که حداقل مدت اقامت او از 24ساعت کمتر 

و از شش ماه بیشتر نباشد)مرادی، 1374: 5(.
توریست برای ساکنین یک منطقه معین مهم است به دلیل اینکه توریسم اشتغال، منابع درآمد بیشتر و 

بهبود مهارت های تخصصی را فراهم می کند)باتایک و اسمزاین، 200۹(.

بطورکلی می توان گردشگران را برحسب نوع گردشگری به دو دسته تقسیم نمود: 1 - گردشگرانی که 
از خارج کشور وارد می شوند)گردشگر خارجی( 2 - گردشگرانی که اهل یا مقیم آن کشورند)گردشگر 
داخلی یا بومی() کیهانی،1382: ۹2(. همچنین گردشگری از نظر جاذبه های گردشگری به پنج گروه 
تقسیم می شوند 1 - جاذبه های طبیعی)اکوتوریسم( -2 جاذبه های اقتصادی 3 - جاذبه های مذهب 
4 - جاذبه های فرهنگی 5 - جاذبه های ورزشی)غمخوار، 1380:34(. گردشگری نقش ها و کارکردهای 

مختلفی دارد که در اینجا فقط به دو نقش و کارکرد آن پرداخته می شود.
2-1(کارکرد اقتصادی

گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال 
و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که عالوه برآن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی 
تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی 
و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده 
می کنند)اسدی و همکاران، 138۹: 48(. توسعه گردشگری در هر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی- 
اجتماعی آن ناحیه گردیده است، بنابراین می تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه مورد توجه قرار 

.)Madhoushi, 2003(گیرد
کارکرد اجتماعی و فرهنگی توریسم

گردشگری فرهنگی از انواع بسیار مهم گردشگری در جهان امروز به شمار می رود و می تواند نقش بسیار 
مهمی در کاهش فقر در مناطق محروم و دور افتاده که دارای منابع غنی فرهنگی و غیرمادی نظیر آداب و 
رسوم و فولکلور هستند، بازی کند)WTO,2005a(. افزایش درک متقابل، برانگیختن حس احترام و خوش 
نگری به جامعه و فرهنگ حاکم، توجه به هنرهای محلی )به ویژه، موسیقی، تئاتر و صنایع دستی( را می توان 
از جمله نقش های اجتماعی و فرهنگی گردشگری برشمرد)داس ویل، راجر،137۹: 1۹0(. همچنین تغییر 
در ساختار اجتماعی و نیز تغییر در نقش های اجتماعی، ایجاد فرصت های جدید اجتماعی برای ساکنان، 
کاهش نابرابری های اجتماعی و کمک به حفظ میراث فرهنگی از دیگر نقش های مهم صنعت گردشگری 

.)Kin Hang, 2004(در این زمینه به حساب می آید
باتوجه به تأثیر شگرف گردشگری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با 
نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه ریزی صحیح، در جهت گسترش آن تالش کرده و آثار 

منفی آن را به حداقل، رسانید)محالتی،1380: 6(.
ایران، سرزمینی چهار فصل و با تمدنی چند هزارساله، از جاذبه های متنو ع و منحصر به فرد تاریخی، 
مذهبی، فرهنگی، طبیعی و غیره برخوردار است. به همین دلیل در رتبه بندی جهانی از نظر برخورداری از 
جاذبه های گردشگری در ردیف ده کشور اول جهان قرار دارد)طیبی و همکاران، 1386 :86(،)قیامی راد، 
 World Tourism(و جزء پنج کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است .)و محرم زاده، 1387

.)Organisation, 2000
ادامه در صفحه 7از زمان سلطنت شاه عباس اول تا انقراض سلسله صفوی را می توان ...

ورزش چوگان و اهميت آن در گردشگریورزش چوگان و اهميت آن در گردشگری
نگارنده:نگارنده: مهندس کیومرث موال دوست مهندس کیومرث موال دوست



برام مهم نيست تو چقدر زیبا هستی اگه شخصيتت زشت باشه، تو زشتی
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 بازدید معاون قوه قضایيه و رئيس ثبت اسناد كشور از شركت همانند ساز بافت كيش بازدید معاون قوه قضایيه و رئيس ثبت اسناد كشور از شركت همانند ساز بافت كيش

دکتر حسن بابائی معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد و امالک کشور از شرکت همانند ساز 
بافت کیش بازدید کرده و گفت به فرموده مقام معظم رهبری شما افسران جنگ اقتصادی هستید.

به گزارش کیش  دکتر حسن بابائی معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد و امالک کشور به 
همراه رئیس ثبت اسناد و امالک هرمزگان ، رییس نادی ثبت اسناد و امالک جزیره کیش و دکتر 
احمدی منش  دادستان محترم استان هرمزگان  از شرکت همانندساز بافت کیش بازدید بعمل 

آوردند. 
مقامات قضایی یاد شده ضمن بازدید کامل از خط تولید و دریافت توضیحات کامل توسط مدیران 
شرکت بایت خدمات ارزنده این شرکت در راستای تولید اندام های بافتی انسانی و تجهیزات پزشکی 
در خصوص مشکالتی که شرکت با آنها مواجه هست نظیر موانع صادرات و رفع تعهد ارزی و تهیه 

ماده اولیه از سازمان پزشکی قانونی استان هرمزگان به گفتگو پرداختند.
در این بازدید دکتر بابایی و هیئت همراه ضمن تحسین خدمات ارزنده این شرکت در زمینه 
تولید اندام های بافتی بدن انسان بجهت  اشتغال زایی و صادرات و تامین نیاز داخلی و جلوگیری از 
خروج ارز گفت برابر فرمایشات مقام معظم رهبری شما افسران جنگ اقتصادی هستید و شایسته 

حمایت و پشتیبانی و تقدیر.
وی در پایان بازدید از مدیران شرکت  آقایان محمود ابراهیمی مدیرعامل، مهندس محمود 
ولی زاده مدیر اجرایی و دکتر کامبیز بابائیان مدیر تولید تقدیر بعمل آورد و قول مساعدت الزم جهت 

برطرف شدن مشکالت عنوان شده را دادند.
معرفی شركت همانند ساز بافت كيش

محصوالت شرکت همانندساز بافت کیش که نزدیک به 300 نوع مختلف هستند و هریک 
دارای یک کد اختصاصی و تعریف شده می باشند. در حقیقت بعنوان محصوالت آلوگرافت بیو 
ایمپلنت طبقه بندی می شوند. همانند ساز بافت کیش در چهار گروه اصلی : محصوالت استخوانی 
، محصوالت پوششی همانند پوست ، محصوالت قلبی عروقی همانند دریچه های قلب و محصوالت 
بافت نرم همانند تاندون ها و لیگامان ها ، یک منبع استراتژیک برای جمهوری اسالمی محسوب می 
شود. در آسیب دیدگی های ناشی از سوانح و حوادث ، در بالیای طبیعی نظیر زلزله ها و نیز جنگ ها 
این محصوالت بعنوان ذخیره حیاتی بیمارستان ها مورد نیاز با درجه ی نخست محسوب می شوند. 
با نگاه به عناوین 4 گروه فوق مشخص می شود که این محصوالت نقش حیاتی در زندگی و زیست 

بهینه ی استفاده کنندگان دارد. 
همانند سازبافت کیش با تولید مداوم این محصوالت از سال 138۹ تا کنون به جایگاه ویژه ای 
در جامعه ی جراحان مغز واعصاب ، ارتوپدی ، جراحان فک و صورت و دندانپزشکان محترم دست 
یافته است به نحوی که تاکنون به بیش از 1.6 میلیون نفر از افراد آسیب دیده وبیماران کشورارائه 
خدمت نموده است و به گواهی سازمان های مختلف از جمله وزارت صنایع ، گروه صنایع نوین و 
سازمان های بهداشتی واجد صالحیت و نیز گمرکات کشوری محصوالت این مجموعه دانش بنیان 
تا قبل از ممنوعیت دستوری صادرات این شرکت ساالنه سبب صرفه جویی ارزی به میزان بیش 

ازیک میلیون دالر می شد. 
این مجموعه با نزدیک به300 نوع محصول دارای پتانسیل باالیی می باشد که در صورت حمایت 
ورفع مشکالت تامین مواد اولیه ) بافت انسانی ( وتمهید مقدمات صادرات نظیر راه اندازی خطوط 
پروازی به کشورهای هدف بویژه ترکیه از طریق منطقه آزاد جزیره کیش ، می تواند بعنوان قطب 
صادراتی منطقه غرب آسیا وارد عمل شود و یک شاهراه ورود ارز به کشور را باز نمایند وسابقاً برای 
نشان دادن توانمندی علمی خود به صورت موردی محصوالت خود را به برخی از کشورهای دارای 
توانمندی درجه نخست این صنعت، صادر نموده است.از لحاظ کیفیت این محصول با محصوالت 
درجه نخست از تولید کنندگان برتر دنیا که عمدتا )نزدیک به %80( آمریکایی هستند برابری می 
کنند )شاهد این گفتارآن می باشد که بیمارستان سلطنتی آل سعود و یا مراکز بهداشتی امیران 
کویت که به سهولت می توانند از تامین کنندگان آمریکایی این محصوالت را تهیه نمایند پس از 
یک بار استفاده همواره متقاضی این محصوالت هستند و بعلت مشکالت مواد اولیه، دست توانمند 
این مجموعه دانش بنیان جهت صادرات بسته است. از لحاظ مالی قیمت محصوالت این مجموعه 
دانش بنیان بعضا تا یک پنجم نمونه مشابه خارجی می باشد.ارزش سالیانه محصوالت تولیدی این 
مجموعه دانش بنیان در حدود نزدیک به 1300 میلیارد ریال میباشد و نرخ رشد حجم تولیدی 
سالیانه بیش از 10 درصد می باشد و الزم به ذکر است که این مجموعه تولیدی دانش بنیان با نزدیک 
به %50 ظرفیت اسمی تولید خود در حال فعالیت میباشد. همانگونه که شرح داده شد مجموعه 
دانش بنیان همانند ساز بافت کیش در این شاخه از مهندسی بافت در مرز دانش موجود حرکت 

نموده و موفق به خلق تکنولوژی تولید این محصوالت بصورت بومی شده است.

 صنعتگران و توليدكنندگان  صنعتگران و توليدكنندگان 
 افسران جنگ  اقتصادی  افسران جنگ  اقتصادی 

هستندهستند



هيچگاه اميدت را از دست نده، تاریک ترین لحظه شب لحظه پيش از برآمدن آفتاب است...
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صرافی بیت کوین و ارز دیجیتال در استانبول 
با وجود سطوح نسبتاً پایین آگاهی عمومی و دانش در مورد کاربردهای آن در خاورمیانه 
و شمال آفریقا، فناوری بالک چین به سرعت در حال افزایش است. اینکه آیا منطقه تصمیم 
به افزایش پذیرش خود می گیرد تا حد زیادی به در دسترس بودن چارچوب های نظارتی، 
یک اکوسیستم توانمند و همچنین اعتماد به ارزش افزوده و امنیت فناوری بستگی دارد.

فعالیت های اقتصادی جدید، کاهش هزینه، شفافیت و امنیت نشان دهنده مزایای اصلی 
است که سازمان های بخش دولتی و خصوصی را تشویق به پذیرش فناوری بالک چین 
می کند. در حالی که بسیاری انتظار دارند بخش های متعددی را متحول کند، هنوز در 
مرحله »اثبات مفهوم« است و هنوز به جریان اصلی تبدیل نشده است. این خبر خوبی برای 
منطقه ای است که در آن چندین کشور دچار یک بن بست اجتماعی-اقتصادی طوالنی 
مدت شده اند که به موجب آن ظهور بالک چین می تواند فرصتی عالی برای ایجاد یک 

تغییر محسوس باشد.
در سطح جهانی، بالک چین بر بخش های اصلی با پروژه های آزمایشی برای ارزیابی 
امکان سنجی آن تأثیر می گذارد. کشورهایی مانند ایاالت متحده، کانادا، چین، ژاپن و 
کشورهای اروپای غربی شاهد رشد چشمگیر سرمایه گذاری در بالک چین هستند. در 
تالش برای توسعه یک پلتفرم زنجیره تامین جهانی، غول نرم افزار سازمانی SAP یکی 
از اولین شرکت هایی بود که یک کنسرسیوم بالک چین متشکل از شرکت هایی مانند 
HP، Intel، UPS و Airbus ایجاد کرد. امروزه ده ها کنسرسیوم از این دست در سطح 
جهانی وجود دارد که کسب وکارهایی را از بخش های مختلف مانند بانکداری، حمل ونقل 
و مهمان نوازی و غیره گرد هم می آورند. راه حل های بالک چین هنوز به یک پیاده سازی 
کامل در منطقه منا یا حتی در سطح جهانی گسترش نیافته اند. با این حال، منطقه ما 
پذیرش فناوری تحول آفرین را آغاز کرده است که نویدبخش تاثیر مثبت بر جوامع و 
اقتصادهای محلی است. بالک چین هنوز به جریان اصلی تبدیل نشده است. این خبر 
خوبی برای منطقه ای است که چندین کشور در بن بست اقتصادی-اجتماعی گرفتار شده 
اند گسترش بالک چین در منطقه عمدتاً در حوزه ارزهای دیجیتال، NFT و بخش خدمات 
مالی مشاهده شده است. این بخش به عنوان اولین پذیرنده، از فناوری در بانکداری، حواله، 
اوراق بهادار و سرمایه گذاری استفاده می کند. انتظار می رود هزینه های گسترده بالک 
چین در سال های آینده بر بخش های تولید، خرده فروشی و خدمات حرفه ای متمرکز 
شود. خدمات فناوری اطالعات و کسب وکار نیز بیشترین هزینه های بالک چین را در سال 
جاری تشکیل می دهند. سایر بخش ها مانند غذا و مراقبت های بهداشتی نیز می توانند از 
این فناوری بهره مند شوند. فقر، درگیری، بیکاری، کیفیت پایین آموزش و کمبود منابعی 
مانند برق از رایج ترین مسائل اجتماعی-اقتصادی است که امروزه تعدادی از کشورهای 
منطقه منا با آن مواجه هستند. اما در جاهایی که چالش هایی وجود دارد، قطعا فرصت هایی 
نیز وجود خواهد داشت، و شکی نیست که تعدادی از بخش ها از برنامه های به اصطالح 
Web3 سود ببرند. به عنوان مثال، دولت ها می توانند از بالک چین برای نگهداری سوابق، 
از معامالت امالک و مستغالت گرفته تا پرداخت وام های دانشجویی و ردیابی کمک های 
بشردوستانه استفاده کنند. چنین موارد استفاده ممکن است با دور شدن از مبهم بودن 
معامالت دولتی و استفاده از کاغذ، فساد، تقلب و هزینه را کاهش دهد. به عنوان مثال، 
مقامات بندری در سراسر جهان از این فناوری برای توسعه روش های ضد دستکاری برای 
ردیابی محموله ها استفاده کرده اند. هدف این است که اطمینان حاصل شود که پرداخت 
ها به طرف های مناسب می رسد و حساب های تقلبی و پول شویی حذف می شود. فساد 
در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، به ویژه کشورهایی که درگیر درگیری هستند، چنان 
مشکلی فراگیر است که، حتی اگر کمک کنندگان می خواهند از تالش های بشردوستانه 

اغلب  کنند،  حمایت 
در انجام این کار مردد 
از سوء  زیرا  هستند، 
استفاده از کمک های 
مالی می ترسند. بالک 
چین به اهداکنندگان 
بشردوستانه سطح  و 
باالیی از شفافیت را 
در مورد نحوه توزیع 
بین  آنها  مشارکت 
ذینفعان ارائه می دهد. 
احتماالً  فناوری  این 
کمک های مالی را به 
دالیل مختلف، از مواد 
تجهیزات  و  غذایی 

پزشکی گرفته تا آموزش و زیرساخت، تقویت می کند. در واقع، این حرکت می تواند فقر 
را کاهش دهد و کیفیت زندگی را در جوامع محروم بهبود بخشد. مردم اقالم غذایی را که 
از خیریه محلی، Mona Relief، در روز یکشنبه در صنعا، یمن دریافت کردند، حمل 

می کنند. رویترز

یکی دیگر از اشکال 
فساد دزدی دریایی 
سازمان های  است. 
دریایی  دزدی  ضد 
محلی  مقامات  و 
دست  به  دست 
سرکوب  برای  هم 
موسیقی، فیلم و سایر 
محصوالت تقلبی کار 
می کنند. خرید آهنگ 
و موسیقی با استفاده 
از ارز دیجیتال می 
حق  نقض  تواند 
چاپ را از بین ببرد. 
محیطی  نتیجه،  در 
مناسب برای هنرمندان نوپا پدید می آید که به آن ها اجازه می دهد مستقیماً بدون 
پرداخت هزینه های توزیع کنندگان به مخاطبان خود دسترسی پیدا کنند.بالک چین 
همچنین می تواند به عنوان یک پلت فرم جهانی برای سوابق پزشکی بیماران عمل کند و 
خطر هک یا حذف را از بین ببرد. یک دفتر غیرمتمرکز از داده های پزشکی ممکن است به 

ارائه بینش های الزم برای مبارزه با بیماری کمک کند، در حالی که از تخصیص کمک های 
بشردوستانه در کشورهای جنگ زده حمایت می کند. سوابق مالکیت زمین در منطقه 
ما نیز مبهم و مستعد دستکاری از طریق رشوه است. بالک چین امکان ردیابی تاریخچه 
مالکیت زمین، تأیید ثبت نام و اجرای بررسی پیشینه پرداخت ها، اسناد مالکیت و مالیات را 
می دهد. در واقع، در بازارهای توسعه یافته تر مانند امارات متحده عربی، امالک و مستغالت 
به عنوان ابزاری برای تجارت توکن می شوند. صاحبخانه ها اکنون می توانند توکن های 
مبتنی بر بالک چین را منتشر کنند که نشان دهنده ارزش سهام آنها در دارایی های خاص 
است. عالوه بر این، بسیاری از توسعه دهندگان و آژانس های امالک و مستغالت فروش 
زمین و امالک مجازی را به عنوان NFT آغاز کرده اند. یکی دیگر از چالش های مهم، به ویژه 
در کشورهایی که از ناآرامی رنج می برند یا از آن خارج می شوند، نبود منبع تغذیه منظم 
بوده است. اما با کمک این فناوری، مصرف کنندگان می توانند انرژی خود را با هزینه ای با 
همسایگان خود به اشتراک بگذارند. این یک گزینه مفید است که نه تنها در محیط های 
ناپایدار بلکه در محیط های پایدار نیز وجود دارد، جایی که مدل مصرفی به نام "اقتصاد 
اشتراک گذاری" به طور فزاینده ای محبوب می شود، به ویژه در میان هزاره ها. از آنجایی 
که اجاره کوتاه مدت برخی از محصوالت و خدمات به تدریج جایگزین مالکیت کامل یک 
شخص یا نهاد می شود، استفاده از بالک چین می تواند نتایج مثبتی را برای مشاغل و 
افراد مستقر در منا به همراه داشته باشد و در عین حال از آلودگی و صرفه جویی در منابع 
جلوگیری کند. یک فناوری جدید در صورتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بتواند 
مشارکت مالی را امکان پذیر کند. و بالک چین برای وام دهندگانی که می خواهند وام های 
خرد را به مردم جوامع محروم و بدون دسترسی به خدمات بانکی اعطا کنند، مفید است. به 
عنوان مثال، فروشندگان خیابانی برای راه اندازی غرفه های مواد غذایی به حداقل حمایت 
مالی نیاز دارند. این فناوری به کارآفرینان خرد اجازه می دهد بدون نیاز به بررسی های 
اعتباری کامل مورد نیاز بانک ها، پول قرض کنند که منجر به کاهش بیکاری می شود. بر 
اساس گزارش بانک جهانی، 1.7 میلیارد نفر در سراسر جهان بدون بانک هستند. اما برای 
کسانی که در مناطق دور افتاده یا مناطق درگیری زندگی می کنند، جایی که بانک ها 
حضور ندارند، بالک چین می تواند مفید باشد. این فناوری همچنین تراکنش های سریع تر 
و مقرون به صرفه تری مانند حواله ها را تسهیل می کند، که بسیاری از خانواده ها در سراسر 
منطقه برای تأمین زندگی مناسب به آن متکی هستند. عالوه بر این، مصرف کنندگان می 
توانند غذاهای خود را از مزرعه ای به پیشخوان ردیابی کنند. برای خاورمیانه جالب است، 
مصرف کنندگان ممکن است بتوانند تشخیص دهند که آیا این غذا بر اساس منبع غذایی و 
روش های تهیه آن حالل است یا خیر. آنها همچنین می توانند جنبه های مختلف امنیت و 
کیفیت غذایی یا منبع آلودگی مواد غذایی را تأیید و اطمینان حاصل کنند. بنابراین، مزایای 
بالقوه این فناوری کاماًل واضح است. اما برای به کمال رساندن آن باید صبور بود. هنگامی 
که یک داروی جدید تولید می شود یا یک درمان نوآورانه ایجاد می شود، قبل از تجویز بر 
روی بیماران، تحت یک سری آزمایش ها و تاییدیه های دقیق قرار می گیرد. ممکن است 
ماه ها و حتی سال ها طول بکشد تا منافع ملموس تحقق یابد. حتی امیدوار کننده ترین 
نوآوری ها در طول مرحله آزمایشی خود با موانعی روبرو خواهند شد. بالک چین ممکن 
است نزدیک به 15 سال پیش ظهور کرده باشد. اما به نظر می رسد که این فناوری با یک 
داروی پیشگامانه در مسیر دستیابی به پتانسیل کامل خود، یک نوشداروی امیدوارکننده 

برای مجموعه ای از مسائل اجتماعی-اقتصادی منطقه ما باشد.
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چگونه بالک چين می تواند مشکالت اجتماعی-اقتصادی خاورميانه را برطرف كند
این فناوری می تواند به دگرگونی تعدادی از بخش ها کمک کند - حتی در بخش های با ثبات کمتر منطقهاین فناوری می تواند به دگرگونی تعدادی از بخش ها کمک کند - حتی در بخش های با ثبات کمتر منطقه
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تجربه یک غذای لذیذ و با كيفيت تجربه یک غذای لذیذ و با كيفيت  در فودكورت  در فودكورت دامون كيشدامون كيش

 درخشان ترین دوره توسعه سیاحت گری در ایران به شمار آورد. توسعه 
گردش و سیاحت در آن دوره به چند عامل بستگی داشت که مهمترین آنها عبارت بودند از: راه های ارتباطی 

مناسب، اقامت گاه های متعدد و مناسب و امنیت عبور و مرور)شمس، امینی، 1388: 86(.
ایران در سال 2010میالدی رشد3/۹درصدی در صنعت گردشگری دارد. در همین سال درآمد حاصل 
از گردشگران ورودی به ایران به حدود2/4میلیارد دالر بوده است، که 2/5درصد از کل صادرات ایران را 
تشکیل می دهد. در سال2010 میالدی،3/2درصد از کل سرمایه گذاری های کشور که معادل3/4 میلیارد 
دالر است در بخش گردشگری انجام شده است)بی نام،)13۹1(. رشد تولید ناخالص داخلی از گردشگری 

و آمار ورود گردشگران بین المللی به کشور در جداول)1(و)2( آمده است.
3 - اقتصاد و ورزش

امروزه ورزش از مقوله فعالیت های تفریحی فراتر رفته و مفهوم و حوزه وسیع و پیچیده ای به خود گرفته 
است،نگاه به ورزش نگاهی علمی شده به یکی از اثرگذارترین پدیده ها در اوضاع اقتصادی،سیاسی،اجتماعی 
و فرهنگ جوامع تبدیل شده است)سلطان حسینی و همکاران،138۹(. ورزش به عنوان یک قدرت مؤثر 
در امر توسعه اقتصادی و   اجتماعی با اثرات مستقیم و غیرمستقیم نقش مهمی در اقتصاد کشورها بازی 
می کند)FIFA.2003(. صنعت ورزش با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات 
ورزشی، امکان بهره گیری از فرصت های تبلیغاتی و رسانه ها را فراهم نموده است که این امر خود موجب 
ایجاد بستر الزم برای تعامل بین صنعت، تجارت و ورزش گردیده و به عنوان پل ارتباطی استراتژیک در 
خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار می آید.) شعبانی بهار، مومنی پیری، 13۹2 : 64 به نقل 
از کرامپتون وهمکاران( سهم صنعت ورزش از تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف جهان حدود 0/5 تا 
2 درصد می باشد)Jefkins.1۹۹3(. در حالی که سهم صنعت ورزش از تولید ناخالص ملی ایران 0/3۹ 
درصد می باشد که بطور معنی داری از شاخص جهانی کمتر می باشد)شعبانی بهار، مومنی پیری، 13۹2 

: 64 به نقل از محرم زاده(.
ورزش کشور به دالیلی همچون فقدان تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در ورزش های پایه 
و گرایش بیشتر به سرمایه گذاری در رشته های تفریحی درآمدزا،ناکافی بودن درآمد مالی و سرمایه 
گذاری،ناچیز بودن هزینه های ورزش سبد خانوار،و اتالف  منابع مالی به دلیل فقدان مدیریت یکپارچه 

ورزشی،با تهدید های جدی مواجه است. ) کارگر غالمعلی و همکاران،13۹0(.
در دنیای امروزی، گردشگری ورزشی منبعی سرشار از سود و درآمد است و هر کشوری که بتواند شرایط 

استفاده از این منبع را فراهم کند از مواهب و مزایای آن بهره مند خواهدشد)هادوی،1383(.
آمارها بیانگر این است که بسیاری از کشورهایی که شرایط مناسبی در خصوص گردشگری ورزشی 
Cho, kwang-(دارند، بخش عظیمی از اقتصاد خود را از طریق اقتصاد گردشگری ورزشی اداره می کنند

.)Min,2004
4 - گردشگری ورزشی

گردشگری اقسام گوناگونی دارد که گردشگری ورزشی یکی از آنهاست و در میان بخش های مختلف 
گردشگری، بیشترین رشد را داشته است) احسانی و همکاران،138۹(. توریسم ورزشی صنعتی نسبتا جدید 
و یکی از سریع ترین بخش های رشد در صنعت توریسم است که بر روی برنامه ریزی مقصد در کشورهای 
در حال توسعه تمرکز دارد و به عنوان یک عامل در بازسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع شهری و روستایی 
شناسایی شده است. به نظر می رسد توریسم ورزشی به عنوان محملی برای بهبود کیفیت زندگی ساکنین 
با جذب توریست ها و مشارکت در بهبود اقتصاد جوامع محلی باشد. امروزه ورزش و توریسم به فعالیت های 
اقتصادی مهمی در دنیای پیشرفته و در حال توسعه تبدیل وتوجه فزاینده ای در سال های اخیر به آن به 
عنوان بازار رشد داخلی شده استKamilla , Urmilla, 2007((. گردشگری ورزشی، زمینه ساز دوستی 
و تفاهم بین ملت هاست و صلح و ثروت برای مردمان جامعه به ارمغان می آورد. تماشاگران ورزشی، افرادی 
اند که به تماشای رویدادهای ورزشی همچون مسابقات المپیک، جام جهانی و مسابقات بین المللی که 

.)Gibson,1۹۹8(گردشگری ورزشی رویداد نامیده می شود
گردشگری ورزشی همانند گردشگری عام دارای تعاریف مختلفی از دیدگاه صاحب نظران مختلف است. 
این تعاریف وجوه مشابه و مخالف زیادی دارند و در رسیدن به یک مفهوم خاص ایجاد مشکل می کنند. 
پیتز معتقد است از چشم انداز بازاریابی و مدیریتی، گردشگری ورزشی شامل دو طبقه محصول کلی سفر 
مشارکت ورزشی و سفر تماشای ورزشی است که به موجب آن گردشگران در فعالیت های ورزشی، تفریحی، 

.)Pitts, 1۹۹۹(اوقات فراغت، آمادگی جسمانی و تناسب اندام شرکت و یا آنها را تماشا می کنند
گردشگری ورزشی عبارت است از، سفری نشاط آور که افراد را با انگیزه شرکت در فعالیت های فیزیکی 
و یا لذت از جاذبه های ورزشی، تشویق به سفر و دوری موقت از محل سکونت خود می کند. جردن، 2005(.

هینچ و هایام )2003( گردشگری را مسافرت به دالیل غیرتجاری برای مشاهده یا شرکت در فعالیت های 
ورزشی که دور از محل زندگی می باشد، عنوان کردند. نظریه های جدید در زمینه گردشگری نشان 
می دهد که جذابیت های گردشگری اگر بر پایه ورزش باشند؛ در مقایسه با دیگر جذابیت های فرهنگی، با 
مزیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتری همراه هستند)Hing , Hgham, 2005(. با توجه به 
محدودیت هایی که در کشور ما در مورد گردشگری وجود دارد، موضوع گردشگری ورزشی می تواند شرایط 

مطلوب تر و مناسب تری را به لحاظ فرهنگی و ارزشی ایجاد کند)خلیل زاده،138۹: 135(
گردشگری شامل فعالیت های افراد از جمله مسافرت به مکان هایی خارج از محیط معمول زندگی شان 
و ماندن در آن جا برای کمتر از یک سال به منظور تفریح، تجارت و هدف های دیگر می شود. گردشگری 
ورزشی سه رفتار عمده را در بر می گیرد: شرکت کردن)گردشگری ورزشی فعال( ، تماشاکردن 
)گردشگری ورزشی رویداد یا غیرفعال( و بازدید کردن از جذابیت های مشهور مربوط به ورزش مثل بازدید 
از شخصیت های ورزشی، موزه های ورزشی، ورزشگاه های مهم و غیر. دو نوع توریسم وابسته به ورزش 
وجود دارد: اولی ورزش را به منظور توسعه فواید توریستی آنها استفاده می کنند و دومی که خود به خود 
در نتیجه فعالیت ورزشی پدیدار می شود. گردشگری ورزشی یک صنعت خدماتی است و عمدتاً به واسطۀ 
کیفیت خدماتی که ارائه می شود، تحت تأثیر قرار می گیرد و کیفیت خدمات رسانی نیز به عنوان یک مفهوم 
کلیدی در سازمان های مربوط به گردشگری قلمداد می شود گردشگر ورزشی به عنوان مشارکت کننده، 
در فعالیت هایی مانند تنیس، گلف، اسکی، موج سواری بر امواج کم عمق، کوهنوردی، قاطرسواری، شکار، 
ماهیگیری، قایقرانی، شنا، غواصی زیر آب با وسایل ساده یا پیچیده و کپسول هوا، پاروزنی و بسیاری از 

فعالیت های دیگر شرکت می کند. 
ورزشی جاذبه های طبیعی در نقاطی که ورزش و فعالیت های تفریحی بخشی از فرهنگ و منبع جذب 
توریست در منطقه شود، می توان از توریست های بین المللی و داخلی جهت بهره بردن از مزایای آن سود 
بردو باعث افزایش درآمد وکاهش تورم در منطقه و افزایش اشتغال و مبارزه با بیکاری شد. خصوصا در 

جوامعی که استراتژی تامین امرار معاش آنها از طریق فعالیت های متنوع حمایت می شود، مفید 
است  بازی هایی مانند قایم موشک، ماچلوس، چوگو)چوپ و توپ(، گوبازی، چوب 

بازی، ترکه بازی، شتر سواری، طناب کشی، ترش بازی و به طور خالصه، آداب 
و رسوم و مهمتر از آن زمان های خاص برگزاری آن ها، ایران را از تنوع قابل 

توجهی برخوردار نموده است.88
5 - ورزش چوگان و توانمندی های آن

بازی چوگان یکی از قدیمی ترین ورزش های گروهی و میدانی 
است که حداقل از دوره هخامنشی تا پایان دوره صفوی در 
شهرهای ایران برگزار می شد و از ورزش های پرطرفدار بوده 
است. مدارک تاریخی نشان می دهد این بازی در ایران سازمان 
منظمی داشته و گروه بسیاری در تدارک آن کوشیده اند. بازی 

چوگان، که پیدایش آن را به گذشته های دور تاریخ ایران نسبت 
می دهند، در دوره اسالمی، نخست به اراده هارون الرشید در دربار 

خالفت بغداد مرسوم شد. این ورزش و بازی،که همواره بین ایرانیان 
هواخواهان بسیار داشت، به روزگار غزنویان و سلجوقیان، که با سوارکاری و 

اسب مأنوس بودند، همچنان مورد توجِه تمام بود. در تاریخ سالطین و ملوک مصر 
و شام، در قرن های هفتم و هشتم نیز، از برگزاری باشکوه این بازی، در میدان هایی که به 

همین منظور جزو مجموعه ساختمان قصرها و قلعه ها احداث می شد، به دفعات یاد شده است . چوگان در 
روزگاران گذشته، شاید در اواخر عصر ساسانی یا اوایل اسالم به اروپا راه یافت و با نام یونانِی tzikanion در 
بیزانس منتشر شد و آن گاه واژه های پرتقالی choca و فرانسوِیchicane از آن پدید آمد. بار دیگر، در 
اواخر قرن 18م انگلیسی ها در هندوستان با چوگان آشنا شدند و اندکی بعد آن را با قوانینی که اینک جهانی 
شده است و در ایران هم مراعات می شود، با خود به انگلستان بردند. و از آنجا در سراسر اروپا و سرانجام در 
امریکا رواج یافت. امروزه همه کشورهای حهان، دسته های چوگان باز نیرومند دارند. آرژانتین با هزاران 
چوگان باز، آن را ورزش ملی و حتی منبع درآمدهای اقتصادی کرده و اسب های گران بها چوگان به سراسر 
جهان صادر می کند. پس از آرژانتین، آمریکا و انگلیس قهرمانی جهانی دارند. هندوستان خود را زیستگاه 
چوگان می پندارند، پاکستان چوب خیزران و گوی چوگان به جهانیان می فروشد، برخی از کشورهایی 
که چوگان )یا صولجان( را از فرهنگ کهن اسالمی ایرانی به ارث برده اند، علی رغم آفتاب سوزنده و گرمای 
جانکاه، زمین های چمن و حتی سالن های سرپوشیده کولر دار برای این بازی ساخته اند. اما چوگان در 
کشور ما اگر دو حامی بزرگی نداشت، بی تردید طی سال های گذشته از بین رفته بود. رهبر معظم انقالب، 
پیش از آن که رهبر سیاسی و اجتماعی ایران باشد، ادبی فرهیخته و فرهنگ شناسی جامع االطراف است. 
ایشان در سایه اطالعات گسترده خود از ادبیات فارسی و عربی، عمیقاً به اعتبار تاریخی چوگان برای ملت 
خود آگاهند. به همین جهت طی سال های گذشته، در گفتارهای حکیمانه خود با جوانان و ورزشکاران، 
تأکید کرده اند که به جای ورزش های وارداتی و با اسم های غریب فرنگی، بازی باستانی ما مورد توجه 

مردم و دولت مردان قرار گیرد.
5-1(کارکرد فرهنگی- اجتماعی:

هانتینگتن بیان می کند که مراد ما از فرهنگ، هر شیء، عادت، اندیشه، نهاد و شیوه فکری یا عملی است 
که انسان فرا می آورد یا می آفریند و سپس به دیگران، به ویژه به نسل پسین می سپارد. قابلیت ها فرهنگی 
و تاریخی ورزش چوگان به نحوی با زندگی مردم ایران باستان گره خورده بود که حیطه کاری آن از ورزش 

باالتر رفت و هم چون ورزش باستانی به فرهنگ تبدیل شد چوگان گذشته از جنبه تفریحی و سرگرمی، 
نقش و کارکرد اجتماعی نیز داشته و به نوعی لیاقت و توانایی افراد را نشان می داد. مهارت های الزم در این 
بازی سوارکاری و فنون رزمی بود و چوگان بازان می بایست در محدوده ای کوچک، هم زمان کنترل اسب 

و مسیر بازی را در اختیار می گرفتن.
 چوگان و هویت ملی

معمای هویت در سطح فردی و اجتماعی مهم ترین دغدغه انسان امروزی است و یکی از اساسیترین و 
بدیعترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن شمرده میشود.  از نظر لغوی، واژۀ هویت)identity( به دو 
معنای ظاهراً متناقض به کار میرود:  1ــ همسانی و یکنواختی مطلق؛ 2ــ تمایز، که دربرگیرندۀ ثبات یا 
تداوم طی زمان است. معنای اول دربرگیرندۀ همسانی بین خودیها و معنای دوم، تمایز میان خودیها و 
غیرخودیهاست. هویت در تماس با دیگران ساخته میشود؛ یعنی وقتی غیرخودی مطرح باشد، خودیها 
به همسانیها و شباهتها پی میبرند. نگرانی های ملی در خصوص غصب هویت ایرانی چوگان توسط دیگر 
کشورها، وجود دارد. برخی ورزش هایی که امروز به نام کشورهای دیگر در سازمان یونسکو به ثبت رسیده 
است، در واقع ریشه ایرانی دارند اما به دلیل غفلت های سازمان های مسئول در دفاع از فرهنگ غنی و کهن 
ایران در طی سال های گذشته، اکنون این بازی ها به نام خارجی ها به ثبت رسیده است؛ اما برای چوگان 
این اشتباه نباید تکرار شود. در برخی رشته های ملی و تاریخی نظیر چوگان، نیازمند کار فرهنگی و رسانه 

ای مناسب می باشد.
5-3( چوگان و فرهنگ  

بعد فرهنگ و عناصر سازنده آن و تأثیر و نقشی که فرهنگ کهن ایرانی می تواند 
در گسترش گردشگری کشور داشته باشد. فرهنگ هر جامعه بستر مناسبی 
جهت رشد و تکامل گردشگری است و گردشگری ایجاد شده می تواند 
بر مبنای فرهنگ رایج در جامعه تعریف شود. بسیاری از قابلیت های 
فرهنگی و مدنی در پهنه گستره تاریخ و فرهنگ کشور می تواند و یا 
باید به خارجیان و یا جهانگردان عرضه شود. اصطالح فرهنگ 
در فرهنگنامههای مختلف به معنی ادب، عقل، دانش، بزرگی، 
حکمت، هنر، علم و معرفت آمده است. فرهنگ را در جایگاه 
علم به معنای نشانه و نمود معنوی رشد و پیشرفت یک جامعه 
به کار میبرند. از این نظر فرهنگ خصوصیتی است که یک 
جامعه در زمان گام برداشتن در مسیر اعتال کسب میکند. واژۀ 
فرهنگ در زبان فارسی از واژه های بسیار کهن است که نه تنها در 
نخستین متن های نثر فارسی دری، بلکه در نوشته های بازمانده از 
زبان پهلوی نیز فراوان یافت می شود. همچنین مشتقات و ترکیب های 
گوناگونی از واژۀ فرهنگ ساخته شده است. فرهیختن به معنای ادب و هنر و علم 
آموختن یا آموزنده بودن است و فرهنگ در اصل به معنای ادب و علم و هر آنچه در ردۀ 
شایستگی های اخالقی و هنروری جای داد. مقام معظم رهبری در هشتم دی ماه سال 1375، در دیدار 
با رییس سازمان و معاونان سازمان تربیت بدنی فرموده اند: »دنبال ورزش هایی بگردید که بومی ماست 
و مردم ا ز آنها خبر ندارند، مثال ورزش چوگان که یک ورزش ایرانی است، االن هم در دنیا معمول است و 
چوگان بازی می کنند. ولی ما اصال بازی چوگان را بلد نیستیم، اصال نمی دانیم چوگان چیست. بیایید اینها 
را احیا و زنده کنید چون جزو فرهنگ شما و اصال جزو ملیت شماست«. در بخشی از توصیه های مقام معظم 
رهبری آمده است: » من به مسووالن ورزشی توصیه کردم، باز هم توصیه می کنم که چندین رشته ورزشی 
مناسب را که از نظر منطق و فرهنگ ما معنی و مضمون دارد، انتخاب کنید و روی آن سرمایه گذاری کنید.« 
همچنین ایشان فرموده اند: » البته ورزش های بومی ما، ورزشهایی که مربوط به سابقه و فرهنگ گذشته 
ماست متاسفانه مهجور است و دست خود ما نیست، خیلی از ورزش ها در کشور ما مهجور است، چوگان که 

جزو ورزش های قدیمی ماست ... اینها می تواند در دنیا مطرح بشود. «
5-4(چوگان و آثار باستانی آن

شناسایی و معرفی ابعاد جدید گردشگری برای جذب سلیقه های مختلف گردشگران خارجی از الزامات 
است   استان اصفهان به عنوان یکی از قطب های مهم گردشگری کشور از بستر و پتانسیل های متنوع و 
گسترده گردشگری برخوردار است و شهر اصفهان به عنوان مرکزاستان به عنوان یکی از پرجاذبه ترین 
شهرهای گردشگری نزد مردم ایران و مردم جهان مطرح است تا جائی که شهر اصفهان را به عنوان یکی از 
هفت شهر گردشگری جهان به حساب می آورند. این شهر خصوصاً برای گردشگران خارجی بسیار با اهمیت 
است و هر گردشگر خارجی که از ایران دیدن می کند اصفهان را مکان مناسب گردشگری بحساب می آورد.

5-4-1(میدان نقش جهان        
میدان نقش جهان اصفهان، یکی از زیباترین میدان های جهان به طول تقریبی 507 و عرض 158 متر است 
که همانند زنجیری چهار اثر تاریخی بی نظیر دنیا به هم پیوند داده است : مسجد شیخ لطف اهلل، مسجد امام،  
سر درب بازار قیصریه و کاخ عالی قاپو در دوره صفویه، اسب ها در میدان نقش جهان می تاختند و سوارکاران 

با چوب های چوگان، بازی زیبایی را پدید می آورند. می گویند شاه عباس بر ایوان عالی قاپو می نشسته و این 
بازی را تماشا می کرده است. از آن تاریخ تا امروز میدان نقش جهان، نقش های متعددی را ایفا کرده و امروز 
به بوستانی در فضای شهری بدل شده است. امروز نیز میدان نقش جهان اصفهان یکی از گردشگاه های مهم 
اصفهان است که سیاحان و گردشگران خارجی و مسافران ایرانی با شوق از آن دیدن می کنند. برگزاری 
مسابقه نمادین چوگان در میدان نقش جهان اصفهان به مناسبتهای مختلف گام بسیار مهمی در جهت 

افزایش گردشگری داخلی و خارجی می تواند باشد.
5-4-2(تنگ چوگان          

تنگ چوگان، تنگهای در نزدیکی شهر بیشاپور در کازرون است. رود شاپور از وسط آن می گذرد، نقش 
برجسته های ساسانی در اطراف آن است. تنگ چوگان محل بازی سنتی چوگان، توسط شاهان ساسانی 
بوده است و شامل سه روستای تنگ چوگان سفلی، علیا و وسطی است. در آذر ماه سال 13۹0 قسمت 

منگوله اسب سنگنگاره بهرام دوم در تنگ چوگان توسط فرد یا افرادی با پتک تخریب شد.
5-4-3( قزوین

اسناد نشان می دهد چوگان در قزوین سابقه بسیار زیاد و طوالنی دارد برابر گزارش های دون گارسیا سیلبا 
ایی فیگروآ که به عنوان سفیر پادشاه اسپانیا، دون فیلیپه سوم، به دربار شاه عباس پارسی اعزام گردید. 
جلد دوم، در فصل چهارم قزوین، شنبه 27 خرداد ۹۹6 شمسی )...( بیشتر بعد از ظهرها شاه به میدان 
)قزوین( می رفت، جایی که تمام مردم شهر اسب سواری می کردند، ساکنین، خدمتکاران، سربازان شاه و 
تمام اشخاصی که از اقصی نقاط به دربار او می آمدند به آن سو می رفتند و از آنجا که میدان، بسیار بزرگ و 
وسیع بود در آن سوار بر اسب می تاختند و چوگان بازی می کردند و اکثر اوقات شاه نیز همچون سوارکاری 
زبردست و ماهر بین مردم بازی می کرد )... (. با شناخت دقیق مکان های بازی ورزش چوگان و سایر آثار 

باستانی مرتبط، می توان در جذب گردشگران داخلی و خارجی بهره بسیار زیادی برد
6 -رسانه و چوگان

رسانه های جمعی به عنوان یک ابزار،پیام های ورزش را به مخاطبین می رسانند و باعث جذب جمعیت 
زیاد به سوی ورزش می شوند و در تحقق بسیاری از اهداف توسعه ای ورزش به طور مستقیم یا غیر مستقیم 
نقش دارند. با توجه به ماهیت مختلف ورزش های پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه ای، بدیهی است که 
رسانه های جمعی در هر حوزه ورزشی،کارکردها و نقش های خاصی را برای توسعه دارند.  یکی از عوامل 
موفقیت ورزش حرفه ای در آمریکا، رسانه های جمعی،به ویژه تلویزیون و مطبوعات هستند که ورزش 
حرفه ای را به گونه ای جذاب و پرکشش مطرح می سازند .ورزش رسانه ای به عنوان کاالئی اقتصادی تلقی 
می شود. ورزش عالوه بر پرکردن حجم و ظرفیت رسانه ها وسیله ای تولیدات و ایجاد بازارهای مصرفی 
است. رسانه ها همواره،نقشی محوری در ارتباط بین ورزش و اقتصاد بازی کرده اند. رویدادهای ورزش به 
شکل های متفاوتی توسط رسانه ها، تهیه،نمایش و در سال های اخیر تبلیغات به بخشی از پیکره ارتباطات 
عمومی تبدیل شده است . البته در یک تبلیغ موفق،می توان عناصر اطالع رسانی تبلیغی و ارتباط اقناعی 
را با یکدیگر، تلفیق کرد. برای توسعه و گسترش ورزش، به تبلیغ و ترغیب نیاز است. گسترش و مشارکت 
در توسعه ورزش، بدون انگیزه ممکن نیست. برای دستیابی به این منظور رسانه ها باید انگیزه های صحیح 
و عقالنی مخاطبان را شناسائی کنند. رسانه های مختلف می توانند با توانایی ذاتی تبلیغاتی، در شناسایی 

توانمندی های این ورزش کمک بسیار زیادی کنند.
7 -نتیجه گیری و پیشنهادات:

امروزه جهان گردی به عنوان پدیده ای سودآور با تاثیرات عمیق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با 
کارکردهای اشتغال زایی، ارزآوری، صلح طلبی، جلوگیری از مهاجرت و ... می تواند جایگاه ویژه ای در 
سیاست های راهبردی کشور داشته باشد. صنعت ورزش با به حرکت در آوردن گردشگری ورزشی و ایجاد 
جذابیت های گردشگری، نشاط، تشویق به سفر، زمینه سازی دوستی و تفاهم بین ملت ها و به الطبع آن 
با ارائه خدمات مختلف و گردش مالی و سرمایه در توسعه صنعت گردشگری موثر باشد. ورزش چوگان که 
دارای پیشینۀ فرهنگی، تاریخی و با کارکردهای اجتماعی عمیق و آثار باستانی فراوان در کشور ایران، از 
توانمندی های الزم برای صنعت گردشگری برخوردار بوده و قادر به جذب گردشگران داخلی و گردشگران 
خارجی می باشد. لذا با ایجاد زیرساخت های مناسب بخصوص برنامه ریزی استراتژیک در این حوزه می توان 
در عملیاتی نمودن صنعت پولوتوریسم یا توریسم چوگان در کشور ایران اقدام اساسی نمود.   اقدامات مناسب 
در زمینۀ دعوت از تیم های کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی و برگزاری مسابقات و همچنین اتخاذ 
سازکار مناسب جهت ایجاد کمپ های تیم های ورزش چوگان در کشور، می توان تماشاگران و عالقمندان 
به ورزش چوگان را برای آشنایی بیشتر و همچنین تماشای مسابقات چوگان، در سطح جهانی و کشوری به 
محل اردو ترغیب نمود و این به گردشگری داخلی و خارجی کمک نمود.  با استفاده از توانمندی رسانه های 
دیداری، نوشتاری و شنیداری در تمامی حوزه ورزش چوگان اعم از اموزش، اخبار این رشته ورزشی در 
جهان، مسابقات جهانی می توان افراد بیشتری را با این ورزش اشنا نمود. دانشگاه ها بخصوص در مقاطع ارشد 
در رشته های مختلف نظیر تاریخ، فرهنگ، روابط عمومی، تربیت بدنی، کشاورزی و دامپروری، دامپزشکی، 
علوم اجتماعی، اقتصاد و... می توانند به این رشته ورزشی پرداخته و دانشجویان را ترغیب کنند پایان نامه ها 

را با عناوین ورزش چوگان در مباحث مختلف مورد تحقیق و پژوهش قرار دهند.

ادامه از صفحه 4



   هفته نامه دولتخانه کیش
مجوز نشریه :                                               211011231
مدیر مسئول:           کریم پیراسته 09347692987
صاحب امتیاز:                         بهمن عبدالهی

شرکت طراحان ایده نو پارس کیش
شماره ثبت:             7633
سر دبیر:                             بهمن عبدالهی
دبیر:       خانم شکر دولتشاهی
ویراستار:                   امیررضا پیراسته
عکاس:                        حجت سرحدی
طراحی گرافیک:              موسی باالزاده )امید( 09395584104
@DOWLATKHANEH_ KISH                                          : اینستاگرام
آدرس:                              جزیره کیش، 28 سوله، خیابان دوم، پالک 23
تلفن:                                                            07644470812
تلفن دریافت خبر و آگهی:                                                       09337695323
WWW.DOWLATKHANEH.IR                                               :تارنما
چاپ:                                                        مجتمع چاپ نوآوران محسن پور کیش

09113147585 - 07644473712

در سفر به جزیره کیش عالوه بر اینکه می توانید 
لحظات بسیار شاد و مهیجی را بگذرانید، این امکان 
هم برای شما فراهم شده تا با مشاهیر و نام آوران 
بزرگ ایران زمین نیز آشنا شوید. گذر هنرمندان 
کیش از جمله مکان هایی است که برای آشنایی هر 
چه بیشتر مسافران ایرانی و خارجی با چهره های 
سرشناس ادب و هنر ایرانی ایجاد شده است. در این 
مکان فرهنگی که از سال 1378 شروع به فعالیت 
نموده تندیس ها و مجسمه هایی از بزرگان موسیقی، 
شعر و ادب و هنر ایرانی در آن قرار گرفته اند و از زمان 
ایجاد آن تاکنون تندیس  ها و مجسمه های بسیار 

زیادی هم به مجموعه اضافه شده است.
گذر هنرمندان کیش

اگر سفری به جزیره کیش داشتید، پیشنهاد 
می کنیم که از این مکان فرهنگی و هنری دیدن 
کنید. وجود چنین مکان هایی باعث می شود تا یاد 
و نام مشاهیر و نام آوران ایرانی برای همیشه زنده 
بماند و باعث شود که آنها در سطح بین المللی نیز 
بسیار بیش از پیش شناخته شوند. برای آشنایی 
بیشتر با این مکان زیبا تا پایان ما را همراهی 

فرمایید.
گذر هنرمندان کیش کجاست و به چه 

منظوری بنا شده است؟
ارزش فرهنگی این مکان بسیار زیاد است و باعث 
شده تا افراد بیشتری با فرهنگ غنی و بزرگان و 
مشاهیر ایران زمین آشنا شوند و اطالعات مختصری 
از آنها به دست آورند. به همین دلیل الزم بوده که 

گذر هنرمندان کیش در مکان شناخته شده و در 
دسترس تری قرار بگیرد، که خوشبختانه این مورد 
رعایت شده و این مکان پربار در خیابان سنایی که 
جزو خیابان های پرتردد و اصلی کیش است قرار 
دارد. یکی دیگر از مزیت های مکان قرار گیری آن 
این است که به مراکز تفریحی و گردشگری چون 
ساحل مرجان، اسکله تفریحی و... نزدیک است 
و افرادی که برای تفریح و گردش به این مکان ها 
مراجعه می کنند، می توانند به راحتی به این مکان 
فرهنگی هم دسترسی داشته باشند. در این مجموعه 
هنری عالوه بر اینکه مجسمه و تندیس هایی از 
بزرگان ایرانی قرار گرفته است، اطالعات مختصر 
و مفیدی هم از سرگذشت این مشاهیر گران قدر 
در کنار تندیس  های آنها نصب شده است، تا باعث 

آشنایی بیشتر مراجعه کنندگان شود.
تندیس کدام مشاهیر بزرگ ایرانی در گذر 

هنرمندان کیش قرار گرفته است؟
اگر تا بحال به جزیره کیش سفر نکرده باشید و 
این مکان را از نزدیک ندیده باشید، شاید برایتان 
سوال پیش بیاید که تندیس کدام مشاهیر در آنجا 
قرار گرفته است؟ به همین منظور در ادامه تعدادی 
از این بزرگان و نام آوران را به شما معرفی خواهیم 
کرد. از جمله مشاهیری که مجسمه آنها در گذر 

هنرمندان کیش قرار گرفته عبارتند از:
•    استاد شهریار، شاعر بزرگ ایرانی

•    پروین اعتصامی، شاعر 
•    امیرکبیر، اولین صدراعظم ایران در زمان قاجار

•    جالل آل احمد، روشنفکر، نویسنده و مترجم
•    محمد تقی جعفری، مفسر نهج البالغه و عالمه

•    استاد فرشچیان، نقاش دارای نشان جهادگر در 
عرصه هنر و فرهنگ

•    مرتضی آوینی، کارگردان و فیلمساز در عرصه 
دفاع مقدس

•    حسین بهزاد، استاد و نقاش مینیاتوری
•    عزت اهلل انتظامی، کارگردان و بازیگر

•    عیسی بهادری، طراح قالی و نقاش
•    غالمحسین سپنتا، فیلم نامه نویس، بازیگر و 

کارگردان
•    ابوالحسن صبا، آهنگساز، موسیقیدان و نوازنده

•    علی محمد حیدریان، نقاش و معلم
•    کریم پیرنیا، معماری، نویسنده و محقق

•    غالمحسین بنان، فعالیت گسترده در زمینه 
موسیقی، موسیقیدان

•    هادی میرمیران، معمار توانمند
•    غالمحسین امیرخانی، خوشنویسی و خطاطی

•    قنبری مهر، نوآوری در زمینه دست سازه های 
ایرانی

نکات پایانی گذر هنرمندان کیش
در مطلب فوق به بررسی مکان علمی و فرهنگی 
گذر هنرمندان کیش پرداختیم. این مکان برای زنده 
و جاودانه نگه داشتن یاد و نام بزرگان و نام آوران 
ایرانی ایجاد شده است. تندیس و مجسمه ی این 
افراد فرهیخته به همراه خالصه  ای از زندگی نامه و 

فعالیت های ارزشمند آنها در این مکان وجود دارد.

چــرا  دولتخانــه ...!؟
از شواهد و قراین چنین پیداست 
که در عصر غزنویان، سلجوقیان، 
خوارزمشاهیان و مغول جزیره 
کیش در اوج شکوفایی و رونق و 
مرکز بازرگانی خلیج فارس بوده 
است. مورخینی نظیر قزوینی، 
فضل اهلل بن عبداهلل شیرازی، ابن 
بطوطه و حمداهلل مستوفی که در 
این دوره از کیش دیدن کرده اند 

همگی از عظمت، آبادانی و زیبایی کیش سخن گفته اند. بنابر نوشته های مورخین، نام کیش در 
دوره ایلخانیان مغول پیوسته با اسامی والیات معتبری چون بغداد، شیراز، بحرین و هندوستان 
آورده می شده و پیوسته» پیشوند دولتخانه « قبل از عنوان کیش ذکر می شده است. عالوه بر 
این، ویرانه های به جا مانده از شهر حریره در قسمت شمال جزیره نیز از عظمت جزیره کیش در 

آن دوران حکایت می کند.

پسرم! وقتی می بينی كسی لهجه دارد، معنایش این است كه، از تو یک زبان بيشتر می داند.
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گذر هنرمندان كيش 

مقاله پژوهشی

شناسایی شاخص های استراتژی توسعه شهری  در جهت تاب آوری و توانمندسازی
جزیره کیش در افق 1414

 چکيده
هدف: 

هدف این پژوهش، شناسایی شاخــــص های 
تاثیرگذار حکمرانی خوب شهری، قابل زندگی 
بودن، بانکی بودن و رقابتی بودن در استراتژی 
توسعه شهری و افزایش تابآوری جزیره کیش با 
رویکرد توانمندسازی است، که بر این اساس کدام 
یک از زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی 
و کالبدی احتیاج به افزایش تابآوری و دستیابی 
به توانمندسازی مدیران و شهروندان در مواجهه 

با بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی را دارد.
روش: 

روش پژوهش بر مبنای روش های توصیفی 
- تحلیلی و از نظر نوع هـــدف کاربردی است و 
نتایج تک نمونه ای محاسبه شده T و آزمون کای 
اسکوئر و SPSS به دست آمده از پرسش نامه ها با 
استفاده از نرم افزار است.  به منظور بررسی و مقایسه 
تاب آوری شاخص های استراتژی توسعه شهری در 
ابعاد حکمرانی خوب شهری و مدلسازی معادالت 
ساختاری از نرم افزار ANOVA بانکی بودن، قابل 
زندگی بودن و رقابتی بودن از آزمون برای تدوین 
استراتژی توسعه و تشریح SOAR استفاده شده 
است.  از مدل استراتژیک Micmac و PLS قوت ها، 
فرصت ها، آرمان ها و نتایج در توانمندسازی استفاده 

شده است.

یافته ها:
 نتایج نشان میدهد شاخص های استراتژی توسعه 
شهری جزیره کیش در ابعاد قابل زندگی بودن دارای 
وضعیت مناسب تری نسبت به سایر شاخص ها است 
و شاخص های حکمرانی خوب شهری، بانکی بودن و 

رقابتی بودن در وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
نتیجه گیری: 

کلیه  پاسخ گویان  اعتقاد  به  گفت  می توان 
شاخص های استراتژی توسعه شهری جزیره کیش 
در سطح مطلوبی نیستند، به عبارتی کیش هنوز 

قابل زندگی است ولی از لحاظ مدیریتی و اقتصادی 
وضعیت مناسبی ندارد.

واژگان کلیدی:
استراتژی توسعه شهری، تاب آوری، توانمندسازی، 
جزیره کیش.  درمجموع شاخص های زیست پذیری 
جزیره کیش در سطح مطلوبی نیستند.  به عبارتی 
کیش هنوز قابل زندگی است ولی از لحاظ مدیریتی 

و اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد.
احمد پور احمد استاد تمام دانشگاه تهران ، 

دانشکده جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اطالعيه شناسایی پيمانکاران واجد شرایط نصب انشعاب فاضالب
معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ساماندهی و اجرای صحیح شبکه، 
انشعابات فاضالب و کاهش مشکالت بهره برداری و نیز حفظ سرمایه های ملی اطالعیه ای صادر کرد

به گزارش خبرنگار دولتخانه کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، 
اطالعیه صادر شده به شرح زیر است:

بدینوسیله به اطالع می رساند معاونت عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش در راستای ساماندهی 
شبکه و اجرای صحیح انشعابات فاضالب در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت های واجد شرایط اقدام و 

برای آنها کارت فعالیت در این زمینه صادر کند.
لذا به کلیه متقاضیان حقوقی دارای مجوز فعالیت اقتصادی اعالم می شود نامه درخواست و سوابق فعالیت 
خود “ اعم از فعالیت اقتصادی، لیست سوابق پیمانکاری مرتبط طی 5 سال گذشته، رتبه و مدارک تحصیلی 

 و فنی مدیران و کارکنان کلیدی” را باید حداکثر تا 31 اردیبهشت امسال در سامانه دبیرخانه سازمان 
به آدرس: dabirkhaneh.kish.ir بارگذاری کنند.

 الزم به ذکر است فرآیند شناسایی و صدور کارت فعالیت یک نوبت در سال انجام می شود 
و صرفا شرکت های مورد تایید مجـــاز به انجام خدمات مورد نظر خواهند بود

اطالعيهاطالعيه


