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سرمقاله

مرضیه حسینی
صاحب امتیاز و مدیرمسئول

 توانمند سازی نیروی انسانی
 مهم ترین رکن در تحقق اهداف مناطق آزاد 

پس از سال ها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد 
و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی 

متخصص، خالق و باانگیزه باال برخوردار باشد. 
هدف از توانمندسازي نیروي انساني، استفاده از ظرفیت هاي بالقوه انسان ها به منظور 
توسعه ارزش افزوده سازماني، تقویت احساس اعتمادبه نفس و چیرگي بر ناتواني ها و 
درماندگي هاي فردي است. به عبارت دیگر هدف از توانمندسازي، ارائه بهترین منابع 

فكري مربوط به هر زمینه اي از عملكرد سازمان است.
یكی از روش های مهم متبلور کردن خالقیت، به وجود آوردن فضای محرک، مستعد 

و به طور کلی خالق است.
توانمندی به فرآیندی اطالق می شود که طی آن مدیر به کارکنان کمک می کند تا 
توانایی الزم برای تصمیم گیری مستقل را به دست آورند. این فرآیند نه تنها در عملكرد 
افراد، بلكه در شخصیت آنان نیز موثر است. افراد توانمند نه تنها از امكانات انجام دادن 
برخی کارها برخوردار می شوند، بلكه اندیشه آنان درباره خود نیز با آنچه پیش از توانمند 

شدن داشته اند، متفاوت می گردد.
با توجه به ابالغ سیاست های کلی »اقتصاد مقاومتی« از سوی مقام معظم رهبری که در 
بند11 به نقش مناطق آزاد کشور اشاره شده است، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه 

اقتصادی کشور می توانند نقش موثری در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نمایند.
در اقتصاد مقاومتی نخستین گام ، ارزیابی واقع بینانه از شرایط و توان داخلی و شناخت 
موانع پیش رو است و پس از آن با بهره گیری از مدیریت هماهنگ، عملیاتی و هوشمند، 

امكان استفاده بهینه از علم، متخصصان و منابع داخلی در جهت دسترسی به بیشترین 
سود و کاهش هزینه ها و هدر رفت منابع فراهم می شود.

اقتصاد مقاومتی در واقع اقتصاد ایده آلی است که بر پایه اصول اسالمی بنا شده و با 
کارآفرینی سالم، نوآوری، مبارزه با رانت خواری و تقویت تولید داخلی، زمینه رشد و 
توسعه را فراهم می کند. برای تحقق این مهم، وارد کردن سرمایه های مردمی در چرخه 

تولید و البته جذب سرمایه گذاری های خارجی نقش موثری دارد.
روان سازی سیاست های اجرایی در جذب سرمایه گذاران در مناطق آزاد کشور نیز یكی 

از فاکتورهای توسعه اقتصاد مقاومتی است.
اگر استفاده از توان پژوهشی محققان داخلی و تقویت صنایع دانش بنیان را به عنوان 
راهكارهای موثر در تقویت اقتصاد مقاومتی در نظر بگیریم ، توسعه مراکز دانشگاهی و 
تحقیقاتی و تاسیس کارخانه های صنعتی با فناوری باال در مناطق آزاد کشور، امكان 
بهره مندی از طرح های تازه پژوهشی ، ایجاد واحدهای تولیدی ، توسعه صادرات و حضور 
موفق در بازارهای منطقه ای را فراهم کرده است و البته با اجرای سیاست های حمایتی 

دولت این چرخه شتاب بیشتری خواهد گرفت.
هدایت هدفمند سرمایه ها و اعمال سیاست های بانكی در راستای حمایت از فعالیت 
سرمایه گذاران یكی دیگر از حلقه های مفقوده زنجیره تقویت تولیدات داخلی است که 
با توجه به قوانین مناطق آزاد و تمایل فعاالن اقتصادی برای فعالیت در این مناطق 

می تواند به نقطه قوتی برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شود.
بند11  تعیین شده در  اهداف  از مهم ترین سرمایه های موردنیاز جهت تحقق  یكی 
قانون  ماده یک  در  تعین شده  اهداف  نیز  و  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاست های 
چگونگی اداره مناطق آزاد، منابع انسانی است که به عنوان مهم ترین سرمایه و رکن 

اصلی سازمان ها محسوب می گردد.
توانمندسازی، فرآیند توسعه است؛ فرآیندی که باعث افزایش توان کارکنان برای حل 
مشكل ارتقای بینش سیاسی و اجتماعی می شود و آنان را قادر می سازد تا عوامل 

محیطی را شناسایی کنند و تحت کنترل خود درآورند.
تعهد سازمانی عبارت است از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی 

)نه شغل( که در آن مشغول به کار هستند. در مناطق آزاد یكی از مهم ترین تعهدات ، 
تعهد به ماموریت ها و اهداف است که در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و 

سیاست های بند11 اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.
مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند 
با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از 

امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.
نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که بین توانمندی کارکنان با تعهد سازمانی رابطه مثبت 
و معنی داری وجود دارد. با توجه به اینكه مهم ترین و حیاتی ترین دارایی هر سازمان، 
ایجاد تحول در هر سازمان،  ابزار برای  از این رو مهم ترین  انسانی می باشد،  منابع 

توانمندسازی نیروی انسانی است. 
توانمند سازی کارکنان، محوری ترین تالش مدیران در نوآفرینی ، تمرکززدایی و حذف 
دیوان ساالری در سازمان ها است. از آنجایی که میزان وفاداري کارکنان در سرنوشت 
و بقای سازمان تاثیرگذار است و الزمه این بقا، وجود کارکنان متعهد به سازمان است، 
پس ارتباط مستقیم توانمندی کارکنان متعهد با تعهد کارکنان، باعث افزایش عملكرد 

و بهره وری سازمان خواهد شد.
افزایش  اختیار،  تفویض  با  کاری  ظرفیت های  توانمندسازی،  برنامه های  طریق  از 
مسئولیت، خودمختاری در تصمیم گیری و احساس خودکامی افزایش می یابد و در 

نتیجه بهره وری و اثربخشی سازمان افزایش می یابد. 
توانمند سازی دارای مزایای زیادی است که ازجمله آنها می توان تمرکز بر مشتری ، اتحاد 
در تصمیمات مشارکتی، مشارکت کارکنان در مسئولیت ها، افزایش مهارت، چابكی در 
سازمان ، کاهش استرس ، بهبود شرایط و... را ذکر کرد، که پیاده سازی این موارد منجر 
به ایجاد کارکنان متعهد در سازمان می شود که سازمانی با کارکنان متعهد و توانمند 

سازمانی، کارایی باالیی خواهد داشت.
لذا در صورتی که سازمان های مناطق آزاد به دنبال تحقق اهداف ماده یک قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد و سیاست های بند11 اقتصاد مقاومتی باشند، بایستی با 

توانمند سازی نیروی انسانی موجبات افزایش تعهدات سازمانی آنها را فراهم سازند .

صفحه 4 و 5 را بخوانیدصفحه 4 و 5 را بخوانید
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در گرامیداشت 20آبان »روز کیش« با حضور مرتضی 
بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و غالمحسین مظفری رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 5طرح 
عمرانی، اجتماعی، هنری و گردشگری جزیره کیش 

افتتاح و به بهره برداری رسید.

 بهره برداری از 
ساحل شرقی جزیره کیش

با حضور مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان 
به  کیش   جزیره  شرقی  ساحل  کیش،  آزاد  منطقه 

بهره برداری رسید.
ساحل شرقی جزیره کیش در ادامه پارک مرجان 
بر  بالغ  مساحت  به  زمینی  در  مارینا  محدوده  و 
8.16هکتار، احداث و تامین راه دسترسی ۹00متر 
به  گردشگران  و  کیشوندان  برای  ساحل  طول  از 

بهره برداری رسید.
همت  با  کیش  شرقی  ساحل  پروژه  همچنین 
شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش به 
منظور بهره مندی کیشوندان و گردشگران در این 

منطقه فراهم شده است.

افتتاح سه اسکله تفریحی و رستوران 
مارینا

رستوران مارینا و اسکله هاي تفریحي و گردشگري 
مارینا  محدوده  و  کیش  جزیره  شرقي  ساحل  در 
آزاد تجاري و ویژه  توسط دبیر شورایعالي مناطق 
اقتصادي و و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 

افتتاح شد.
ساحل  در  تفریحی  اسکله  سه  و  مارینا  رستوران 
دو  ظرفیت  با  کیش  مارینای  محدوده  و  شرقی 
موج شکن 100متر طول  موج شکن 200متر، یک 
و دارای عرض بالغ بر 10متر، توسط مرتضی بانک 

به بهره برداری رسید.
این پروژه ها با همت شرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش با ظرفیت موج شکن های موجود 
بود  شده  رها  استفاده  بدون  که  شرقی  ساحل  در 
و  نورپردازی  روکش،  اجرای  و  طراحی  به  نسبت 

مبلمان شهری در سه موج شکن اقدام شده است.

افتتاح پارک های بهارستان و آرین 
جزیره کیش

با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش، پارک های بهارستان و آرین واقع در 

فازهای 1و2 شهرک نوبنیاد به بهره برداری رسید.
مساحت  به  زمینی  در  بهارستان  پارک 
۴000مترمربع و پارک آرین در زمینی به مساحت 
16هزار مترمربع فضای سبز توسط دبیر شورایعالی 

مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی افتتاح شد.
66درخت  کاشت  با  بهارستان  پارک  همچنین 
کاشت  و  ٣12پرچین  درختچه،  ۴01اصله  و 
کاشت  با  آرین  پارک  و  پوششی500مترمربع 
٧5متر  درختچه،  1٣0اصله  درخت،  85اصله 
و  مردم  عموم  پذیرای  پوششی  پرچین، ٣100متر 

گردشگران است.
گفتنی است، در این پارک ها امکانات وسایل بازی 
کودکان، 10قطعه لوازم تندرستی نصب شده است.

 افتتاح هتل ۵ستاره 
آرامیس پالس کیش

به  زمیني  در  پالس  آرامیس  5ستاره  هتل 
مشاور  توسط  مفید  زیربناي  متر  15هزار  مساحت 

رئیس جمهور افتتاح شد.
دارای  منفی،  طبقه  سه  در  پالس  آرامیس  هتل 
مهمانان،  خودورهای  برای  مسقف  پارکنیگ 
سالن  بدنسازی،  بدمینتون،  سالن  سنا،  استخر، 
همایش، کنفرانس، بیلیارد توسط مرتضی بانک به 

بهره برداری رسید.
با دید بسیار  تعداد ٧0اتاق  با  این هتل در ۹طبقه 
یک  و  مهمان  ۴آسانسور  و  شهر  سطح  خوب 
یکهزار  حدود  و  شیشه ای  پانارومای  آسانسور 
برای  کیش  غروب  و  دریا  دید  و  فودکورت  متر 

گردشگران فراهم شده است.
و  تجاری  ۴غرفه  دارای  مجموعه  این  همچنین 
و  عکاسی  کانتر  و  گردشگری  و  خدماتی  2غرفه 
500نفر  ظرفیت  با  مرکزی  رستوران  و  رنت کاری 

است.

افتتاح ایستگاه های دوچرخه هوشمند 
در کیش 

دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور  بانک   مرتضي 
اقتصادي  ویژه  و  تجاري  آزاد  مناطق  شورایعالي 
با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
ایستگاه هاي دوچرخه هوشمند  آزاد کیش،  منطقه 

را در این منطقه افتتاح کرد.
با  هوشمند  ایستگاه های  نخست  گام  در 
ارائه  در  تسهیل  منظور  به  اشتراکی  250دوچرخه 
به مسافران و ساکنین جزیره  خدمات گردشگری 
پایان سال  تا  و  آغاز کردند  را  فعالیت خود  کیش 
هوشمند  ٧00دوچرخه  تعداد  تا  ایستگاه ها  این 

توسعه داده خواهد شد.
می توان  تکنولوژی  دوچرخه  این  ویژگی های  از 
بر  مبتنی  و  نو  فناوری  و  کیفیت  ساخت،  به 
تکنولوژی های روز دنیا، ازجمله بدون زنجیر، ترمز 
دیسکی و تکنولوژی شفت درایو و بدنه آلومینیومی 

آن اشاره کرد.
خوردگی  کاهش  موجب  آلومینیوم  بدنه  همچنین 

و  خرابی  از  جلوگیری  و  کیش  هوای  و  آب  در 
دوچرخه سواری راحت برای مشتریان می شود.

مشاور رئیس جمهور اظهار داشت:
تشکیل نهادی از نخبگان اقتصادی، 

فرهنگی و مردمی برای روز کیش
مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد 
کیش  روز  اهمیت  به  اشاره  با  اقتصادی  ویژه  و 
از  متشکل  نهادی  روز  این  برای  که  داد  پیشنهاد 
نخبگان اقتصادی، فرهنگی،  هنری و مردمی کیش 

تشکیل شود.
این  آینده  در  که  این  برای  گفت:  بانک  مرتضی 
کار  نخبگان  این  نشود،  تزلزل  و  دچار ضعف  روز 
نظارتی  نقش  بیشتر  سازمان  و  کنند  مدیریت  را 

داشته باشد.
افتتاح  پروژه های  اصلی  هسته  و  ثقل  مرکز  وی، 
کیش  مردم  آینده  و  نیازها  را  روز  این  در  شده 
و  مردم  بین  معناداری  ارتباط  افزود:  و  دانست 
مسئوالن منطقه شکل گرفته و خوشبختانه کیش 
توانسته الگوی مناسب توسعه همه جانبه و پایدار را 

در مناطق ارائه کند .
مشاور رئیس جمهور با اشاره به طرح ملی مسکن 
ملی  یک طرح  این طرح  اگرچه  کرد:  خاطرنشان 
به  را  آن  هوشمندانه  کیش  آزاد  منطقه  اما  است، 

موقع در منطقه پیاده سازی کرد.
مرتضی بانک، راه اندازی صندوق زمین مسکن را 
فرصت مناسبی برای به کارگیری و مشارکت مردم 
بومی دانست و اظهار کرد: این طرح در کنار طرح 
مسکن ملی، امکان جذب سرمایه های خرد بومیان 
را فراهم می کند و با توجه به این که پشتوانه این 
آینده  طریق  این  از  است،   کشور  بورس  صندوق، 
درخشانی برای سرمایه های آنان رقم خواهد خورد.
را  کیش  زنان  پارلمان  راه اندازی  ادامه،  در  وی 

با  گفت:  و  دانست  کم سابقه  و  مبتکرانه  طرحی 
برای حضور  نهادسازی خوبی  پارلمان،  این  ایجاد 
موثر و سازمان یافته و دائمی زنان در برنامه های 

آینده صورت گرفته است.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
یک  را  کیش  محیط زیستی  سوگندنامه  همچنین 
به  منطقه  رویکرد  نشان دهنده  و  نمادین  اقدام 
این  افزود:  و  دانست  کیشوندان  دغدغه  و  نگرانی 
کشور  به  را  آزاد  منطقه  پیام  می تواند  سوگندنامه 
حفظ  چارچوب  در  باید  توسعه  ایجاد  که  برساند 
معماری شهری  در  و  گیرد  زیست صورت  محیط 

نیز نمود داشته باشد.
مرتضی بانک با تاکید بر پاسداشت شخصیت های 
هاشمی  آیت اهلل  از  کیش،  توسعه  در  تاثیرگذار 
رفسنجانی به عنوان یکی از آنان نام برد و یادآور 
شد: ایشان نقش موثری در توسعه کیش داشت و 
پای این جزیره ایستاد تا ذخایر و ظرفیت های آن 

به ثمر برسد.
مرتضی  از صحبت های  پیش  و  جلسه  ابتدای  در 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  بانک،  
منطقه آزاد کیش این روز را فرصتی برای قدردانی 
از همه کسانی دانست که برای این جزیره زحمت 

کشیدند و باعث رونق آن در طول قرن ها شدند.
طرح های  مرور  به  ادامه  در  مظفری  غالمحسین 
افتتاح شده در این روز پرداخت و گفت: در رابطه با 
معماری جزیره اقدام های خوبی صورت گرفته که 
یکی از آنها محور امیرکبیر است؛ در این خصوص 
از  یکی  شاهد  زودی  به  و  داریم  مصوبی  طرح 

زیباترین خیابان ها در کشور خواهیم بود.
گفتنی است، در پایان این مراسم، از تمبرهای ویژه 
روز کیش توسط مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و 

رونمایی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد :

عضویت سازمان منطقه آزاد کیش در سازمان مناطق آزاد جهان
اخبار منطقه آزاد کیش

معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش گفت: یکی از رسالت هایی که سازمان منطقه آزاد کیش 
در حوزه عمرانی دارد، توسعه کمی و کیفی کیش بوده که این مهم باید در دو بخش انجام 
شود؛ بخش نخست زیرساخت هایی است که سازمان ایجاد می کند و دیگر سرمایه گذاری توسط 
بخش خصوصی است که سرمایه گذاران با رویکرد توسعه گردشگری برای رونق کیش تالش 
می کنند. سازمان در حوزه عمرانی با چنین مبنایی، پروژه های بزرگ و متناسب با بودجه یک هزار 

و 100میلیارد تومانی سال ۹۹ در دست اجرا دارد.
علی مقدس زاده افزود: پروژه های زیرساختی شامل ترمینال جدید فرودگاه جزیره کیش است که 
بهره برداری از آن، ظرفیت جذب گردشگر و مسافر که در ترمینال فعلی ساالنه 1.8میلیون نفر است را به  

6میلیون نفر ارتقاء خواهد داد.
وی ادامه داد: از دیگر پروژه های زیرساختی ما در منطقه آزاد کیش، الیروبی اسکله ٣5هزار 
تنی بندرگاه کیش است که قرارداد آن منعقد شده و در سال ۹۹ عملیات اجرایی آن آغاز شده 

و هزینه های آن 600میلیارد تومان برآورد شده است.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات زیرساختی 
مد نظر سازمان در حوزه معاونت عمرانی، برآورد دقیق زمان اجرا و هزینه طرح ها بوده که البته 
نوسانات نرخ ارز بر آن بسیار تاثیرگذار است، مدیریت و نظارت صحیح بر عملیات اجرایی و 

اتمام پروژه های عمرانی در زمان های مقرر، از دغدغه های این حوزه است.
مقدس زاده گفت: زمان بر بودن و تاخیر در اجرای طرح های عمرانی در کشور، نقیصه ای است که 
بسیاری به آن اذعان دارند. به طور متوسط طرح های عمرانی بیش از 2.5برابر براورد اولیه زمان بر 
بوده اند و بیش از 50درصد پروژه ها مطابق برنامه زمان بندی انجام نشده که موجب آسیب های 
جبران ناپذیر و اتفاقات نامبارکی چون هزینه های سربار اضافی متناسب با تورم، معطل ماندن 
سرمایه های ملی و محروم شدن بخشی از جامعه از خدمات طرح انجام نشده به واسطه عدم 
بهره برداری به موقع می شود. برای پرهیز از این وضعیت، دقت بیشتری بر مدیریت زمان در کارهای 

بزرگ عمرانی اعمال می گردد و برآورد های اولیه از پارامتر های مورد توجه محسوب می شود.
وی تصریح کرد: طبق مستندات و سوابق موجود، سازمان منطقه آزاد کیش در سال های 
گذشته حتی برای پرداخت حقوق دچار مضیقه مالی بوده است. اما خوشبختانه در دو سال 
اخیر این مسائل حل شده و نگرانی در زمینه تامین مالی وجود ندارد. به همین خاطر خیلی 
از پروژه ها می تواند سرعت بیشتری بگیرد، به ویژه اینکه طرح ها یا از طریق  BOT و یا به 

صورت تهاتر و پرداخت نقدی اجرا می شود.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: در کشور بودجه های عمرانی دستگاه های 
دولتی  در مضیقه است و متناسب با اجرای پروژه ها نیست. سازمان های متولی اداره مناطق 
آزاد که به صورت درآمد و هزینه اداره می شوند و بودجه ای از دولت دریافت نمی کنند، نه 
مشمول مالیات هستند و نه از پول نفت بهره می برند و تنها از محل درآمدهای سازمان 

بودجه را تامین کرده و راحت تر در تامین منابع عمل می کنند.
مقدس زاده اذعان داشت: تعیین تکلیف طرح جامع کیش یکی از برنامه های بسیار مهم 
معاونت عمرانی سازمان است که در سال 1٣8۴با چشم انداز 20ساله تهیه شده است که 
اساسا با نگاهی کارشناسانه 20سال برای طرح جامع جزیره کیش زمانی طوالنی محسوب 
می شود؛ چراکه بعد از طرح جامع، طرح تفصیلی باید تهیه شود و بعد از این مدت زیاد عمال 

معنایی ندارد و به طور منطقی باید اعتبار طرح جامع 5سال باشد.
وی گفت: طرح جامع جزیره کیش در سال 1٣۹6 توسط مشاور بازنگری و اعالم نظر شد. 
با توجه به اینکه این طرح هنوز تعیین تکلیف نشده، در دستورکار حوزه عمرانی سازمان قرار 

دارد تا به تصویب شورایعالی مناطق آزاد برسد.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: اقدامی که با چشم انداز تامین 25ساله نیاز 
کیشوندان موفق به انجام آن شدیم، ایجاد شبکه جمع آوری آب های سطحی پس از بارندگی هاست 
که بیش از یکسال زمان برد. خوشحالیم که بگوییم، بعد از گذشت ۴ یا 5دهه از اجرای طرح های 
توسعه ای، جزیره کیش از این طرح برخوردار و 80درصد مشکالت آبگرفتگی سطح جزیره حل 
شده و پس از اتمام مراحل نهایی، این مسئله به صورت 100درصدی رفع می شود. این در شرایطی 
است که هنوز برخی شهرهای کشورهای همجوار در خلیج فارس، فاقد شبکه جمع آوری آب های 

سطحی هستند.
مقدس زاده افزود: توسعه تصفیه خانه پساب کیش از دیگر اقدامات مثبت صورت گرفته بود 
که عملیات آن یکسال پیش آغاز شد و در حال اجرا است. امیدواریم در چند ماه آینده با 

برنامه ریزی که در شرکت عمران خدمات شده، به اتمام برسد.
وی تاکید کرد: ارتقا تکنولوژی بازیافت نیز از دیگر اقدامات حوزه عمرانی است که در حال 
حاضر تامین کننده نیاز امروز کیش می باشد و بر اساس برنامه ریزی ها پس از انعقاد قرارداد، 

نیاز کیش در این زمینه را تا 25سال تامین خواهد کرد.
معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش در پایان گفت: درخصوص ایجاد جزیره مصنوعی 
در مجاورت کیش باید گفت که پس از الیروبی اسکله ٣5هزار تنی، احجامی که طی 
الیروبی حاصل شده تجمیع می شود و زمینی حدودا ۴0هکتاری را به جزیره اضافه خواهد 
کرد که قرارداد اجرای آن با قرارگاه خاتم امضا شده و عملیات اجرایی آن قبل اتمام سال 
جاری آغاز می شود و مدت قرارداد 18ماه است و تا سال 1۴01 این طرح طبق زمان بندی 

به پایان می رسد.

منطقه آزاد تجاری- صنعتی کیش یکی از مناطق هفتگانه آزاد ایران است که در استان هرمزگان 
قرار دارد. منطقه آزاد کیش شامل جزایر کیش، هندورابی، فارور بزرگ و فارور کوچک است و اداره 
امور آن برعهده سازمانی است که مسئولیت هایش از سوی شورای عالی مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی کشور تهیه و تصویب شده  است.
کیش، اولین منطقه آزاد ایران و شهرت اصلی اش برای تفریحی بودن آن است. این جزیره، 
که یکی از مقاصد اصلی گردشگران ایرانی است، به شکل بیضی با طول 15کیلومتر و عرض 
٧کیلومتر و با مساحتی حدود ۹1کیلومتر مربع از لحاظ وسعت، دومین جزیره بزرگ خلیج فارس 

پس از قشم است.
سازمان منطقه آزاد کیش نیز نهاد حاکمیتی و پیشران توسعه و پیشرفت جزیره کیش به عنوان 

نخستین منطقه آزاد کشور است.
این خطه کوچک و پرجاذبه ایران عزیز در همه سال هایی که از تشکیل سازمان از سال 1٣٧2 یعنی 
2٧سال پیش می گذرد، در مسیر توسعه و بهبود مستمر و تدریجی بوده است و بر مبنای اطالعات 

موجود، 10مدیرعامل با نگرش ها و گرایش های مختلف برای بهبود این منطقه کوشیده اند.
با این همه و علی رغم اذعان به زحمات طاقت فرسای طی شده در همه سال های گذشته، از منظر 
آسیب شناسی باید گفت که جزیره کیش در نیل به اهداف عالیه خود برای تبدیل شدن به جایگاهی 
درخور در تراز جهانی به توفیق کامل نرسیده است. بسنده کردن به موضوع گردشگری که البته از 
ارکان مهم هویتی کیش است و اکتفا به دروازه ورود کاالهای خارجی، همه آن چیزی نبوده است 

که قانونگذاران به آن می اندیشیده اند.
در چنین وضعیتی، بازنگری در مسیر پیموده شده و تقویت دستاوردهای مثبت و نیز پرهیز از 

تجربیات ناموفق، بسیار مهم و ضروری است.
این اتفاق در دوره کنونی مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش رخ داده و فصل تازه ای در ترسیم و 
تصویرسازی از کیش آغاز شد. بر این مبنا، تبدیل کیش به دروازه ای برای صادرات کاال و خدمات 

دانش بنیان و تغییر کارکرد از واردات به صادرات مورد توجه قرار گرفته است.
در ره یافت جدید، این نکته آشکار است که باید از اقتصاد منبع محور به سوی اقتصاد نوآوری محور 
حرکت کنیم که تحقق آن کاری است زمان بر. در این مسیر بسیاری از روندها و فعالیت ها اعم 
از فرهنگی، جهت گیری، سرمایه گذاری و امکانات باید تغییر کند و به مفاهیم و موضوعاتی توجه 
شود که مقوم کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان است. برای انجام این کارها، نیاز به ایجاد زیست بوم یا 
اکوسیستم کارآفرینی است که برخی از لوازم آن موجود است و برخی را باید بوجود آورد. البته این 
موضوع بدیهی است که نباید اقتصاد مبتنی بر ساخت  و  ساز را هم نادیده گرفت و برای آینده، از 

هر دو روش به طور ترکیبی بهره برد.
ماموریت تعریف شده برای منطقه آزاد کیش، توریسم و گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی 
رفاهی، صنایع پیشرفته، فناوری اطالعات، ایجاد بورس، خدمات تجاری نفت و کاالهای نفتی و 
مرکزیت یافتن در زمینه نمایشگاه ها و همایش های بین المللی و منطقه ای است و خوشحالیم که 
بگوییم کیش در دو سال اخیر در پیوند با بازار سرمایه به استفاده از ظرفیتی تازه دست یافته است. 
توسعه واحدهای تولیدی دانش پایه با فعالیت منطبق با اقلیم و محیط زیست، همکاری با تمامی 
دانشگاه ها برای تبدیل جزیره به قطب علمی هم از دیگر تالش های ارزشمندی است که صورت 

گرفته و با قدرت و جدیت تمام ادامه دارد.
موضوع دیگری که سازمان منطقه آزاد کیش در این دوره بر آن تاکید داشته، خروج از انفعال 
بوده است. سازمان همچنین در پذیرش پیشنهادات سرمایه گذاری شماری از عالقمندان به 

سرمایه گذاری، منفعل نبوده و به ترویج معیارهای مورد نظر و نیاز پرداخته شده است.
اصالح فرآیندها، روان سازی و اصالح و ارتقاء مقررات، رویه ها و فرآیندها نیز در سطح سازمان 
دنبال شده و ما اکنون شاهد سازمانی چابک و همدل برای انجام وظایف و ماموریت های طراحی 

شده هستیم.
راهبرد کیش، ایجاد منطقه ای توسعه یافته است که بتواند الگویی برای دیگر مناطق کشور 
باشد؛ شهری پاک، هوشمند و خالق، همه باید دست در دست هم دهیم تا کیش بتواند به 
مرکز انطباق یا همتراز  سازی اقتصاد ایران با اقتصاد جهان تبدیل شود؛ مرکزی برای یادگیری 

فرآیندهای روز و مطرح جهان.

با حضور مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش صورت پذیرفت:

معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

افتتاح و بهره برداری از ۵طرح عمرانی-گردشگری در روز کیش

تبدیل کیش به مرکز همترازسازی اقتصاد جهان با ایران 

 توسعه کمی و کیفی
رسالت  سازمان منطقه آزاد کیش

 جزیره کیش، الگویی برای دیگر
 مناطق کشور

معاون عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد:

 سیدمحمدرضا مداح، مشاور و 
مدیرکل حوزه ریاست سازمان منطقه آزاد کیش:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
عنوان  به  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گفت:  کیش 
سازمان  عضویت  به  ایران،  آزاد  منطقه  نخستین 
مناطق آزاد جهان که بیش از 620عضو دارد و یکی از 

سازمان های جهانی غیرانتفاعی است، درآمد.
غالمحسین مظفری با بیان این که سازمان مناطق 
سراسر  مناطق  از  متشکل   )WFZO( جهان  آزاد 
جهان و نماینده منافع این اجتماع معتبر در ژنو ثبت 
جهانی شده است و دفتر مرکزی آن در دبی فعالیت 
تنها  جهان،  آزاد  مناطق  سازمان  افزود:  می کند، 
سازمان بین المللی و چندجانبه مناطق آزاد در جهان 
است و نقش مهمی در رونق اقتصادی بسیاری از 

کشورهای عضو این سازمان ایفا می کند.
وی بر لزوم اهمیت نقش حمایتی »سازمان مناطق 
آزاد جهان« اشاره داشت و بیان کرد: این سازمان 
از  یکپارچه،  مدیریت  و  جهانی  انجمن  قالب  در 
منافع مناطق آزاد عضو این سازمان حمایت می کند 
هدف  با  آنها  دستاوردهای  گذاشتن  اشتراک  با  و 

و  خدمات  کیفی  سطح  ارتقا  و  توسعه  و  پیشرفت 
گام های  مختلف،  حوزه های  در  استانداردسازی 

موثری برداشته است.
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 

را  جهان  آزاد  مناطق  سازمان  تشکیل  از  هدف 
یکپارچه  یادگیری،  جهت  واحد  انجمن  »ایجاد 
شدن تمام مناطق آزاد جهان و رشد و پیشرفت 
در سطح  مناطق  اخبار  انتشار  و  جمع آوری  آنها، 
ارائه  و  جهان  در  آزاد  مناطق  معرفی  جهانی، 
آموزش ها،  طریق  از  اعضاء  به  مختلف  خدمات 

برشمرد. الکترونیکی«  و  فیزیکی  منابع 
مظفری، عضویت سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان 
یک عضو رای دهنده در سازمان مناطق آزاد جهان 
که می تواند به »خدمات، تحقیقات هدفمند، خدمات 
پشتیبانی عملیاتی و اداری، آموزش سطح باال، خدمات 
شبکه و رویداد و امتیاز شرکت در مجمع عمومی با 
حق رای که به صورت کنفرانس و نمایشگاه« برگزار 
می شود دسترسی کامل داشته باشد، اظهار داشت: با 
ایجاد دسترسی اعضای این سازمان به پورتال های 
آنالین، آخرین مطالعات درخصوص مناطق آزاد در 
سراسر جهان و همچنین خبرنامه های هر ماه و یک 
بولتن دائمی برای آشنایی با فرصت ها و چالش های 

کلیدی این صنعت فراهم می شود.
سازمان  رویدادهای  کرد:  خاطرنشان  وی 
سطح  پیشرفت  و  توسعه  جهانی؛  آزاد  مناطق 
باالیی  سطح  استراتژیک  شبکه های  و  شغلی 
ارائه دهندگان  مشاوران،  اعضا،  اختیار  در  را 
و  چندجانبه  سازمان های  سیاستگذاران،  خدمات، 

تصمیم گیرندگان در سراسر جهان قرار می دهد.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
مناطق  سازمان  اعضاء  نمود:  تصریح  کیش  آزاد 
آزاد جهان از خدمات پشتیبانی و ابزارهای آموزشی 
مناطق آزاد و شرکت هایی که در آنها عضو شده اند، 
هر سال از طریق کارگاه های مختلف و وبینارهای 

آنالین از این مزایا بهره مند می شوند.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد کیش در آخرین 
وبینار تخصصی این سازمان با موضوع مدل جدید 
جهان و آینده صنعت در پساکرونا، که شهریورماه 
کارشناسی  و  علمی  حضور  شد،  برگزار  امسال 

داشت.
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عضو هیات مدیره و معاون توسعه و مدیریت سازمان 
منطقه آزاد کیش گفت: مدیریت سازمان منطقه آزاد 
کیش به عنوان عالی ترین نهاد حاکمیتی در جزیره 
کیش، بر اساس چشم انداز، ماموریت ها و ارزش های 
و  قوت و ضعف  نقاط  تحلیل  با  و  بنیادین سازمان 
فرصت ها و تهدیدهای منطقه و با توجه ویژه به اسناد 

باالدستی برنامه راهبردی سازمان را تدوین نمود.
ناصر آخوندی اظهار داشت: بر این اساس، دورنمایی 
از برنامه ها، اقدامات و فعالیت ها از سال 1٣۹8 تا 1۴00 
تبیین شده و واحدهای مختلف همسو، یکپارچه و 
به صورت نظام مند، در جهت ماموریت ها و اهداف 

بلندمدت سازمان و منطقه هدایت گردیده اند.
وی افزود: این برنامه مورد پشتیبانی و حمایت کامل 
سازمان  محترم  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  ریاست 
قرار داشته و در کلیه مراحل طراحی و تدوین آن، 
شورای  حمایت  و  خبره  نظران  مشاورت صاحب  از 

مطالعات و تحقیقات راهبردی استفاده شد.
منطقه  سازمان  اقدامات  مهم ترین  به  اشاره  با  وی 
آزاد کیش در راستای تامین مالی و اجرای پروژه های 
توسعه ای کیش گفت: در نخستین گام، سازمان منطقه 
آزاد کیش با هدف توسعه متوازن و انضباط مالی، به 
بررسی موانع و معضالت پیش روی سرمایه گذاری 
در این منطقه پرداخت و در این راستا شورای عالی 
تامین مالی در سطح مدیران ارشد سازمان و همکاری 
خبرگان حوزه های اقتصاد و تامین مالی تشکیل و به 
بررسی و ارائه راهکار در این خصوص مبادرت ورزید. 
ارائه راهکارهای  این راستا، سعی شد تا ضمن   در 
استفاده  با  اقتصاد کیش  تامین مالی  مناسب، نحوه 
از پتانسیل های بازار سرمایه به عنوان یک فرصت 

کم نظیر، بررسی و عملیاتی شود. 
عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش افزود: 
آزاد  منطقه  سازمان  درآمدهای  600درصدی  رشد 
کیش از محل تصویب پروژه های جدید، برگزاری 

بررسی  و  ارزشیابی  و  اقتصادی  کمیسیون  جلسات 
بود  506درخواست  با  اولیه  پیشنهادی  طرح  صدها 
حوزه های  در  واگذاری  ۹0مورد  میان  این  در  که 
گردشگری، نمایشگاهی، خدماتی، آموزشی و فرهنگی 
۹0طرح  اجرای  برای  گرفت.  صورت  مسکونی  و 
مصوب شده، بالغ بر 11هزار و 680میلیارد ریال زمین 
واگذار شد که این رقم در مقایسه با سال 1٣۹٧ در 
حدود 600درصد افزایش یافته است. در عین حال، 
با احتساب سایر ارقام  قراردادها و الحاقیه ها درآمد 
از  بیش  به  الحاقیه ها  و  واگذاری  محل  از  سازمان 

1٣هزار میلیارد ریال رسیده است.
به گفته وی، جلوگیری از خام فروشی زمین با کاربری 
مسکونی در قالب مشارکت از دیگر برنامه های مدنظر 
کنترل  و  خام فروشی  از  جلوگیری  با هدف  که  بود 
قیمت و در عین حال ایجاد ارزش افزوده مناسب برای 
این نوع کاربری، زمین های مسکونی قابل واگذاری 
را با محوریت هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه کیش 
در قالب مشارکت با سرمایه گذاران واقعی به فراخوان 

گذاشت.
ناصر آخوندی افزود: بهره مندی سازمان منطقه آزاد 
کیش از شیوه های نوین تامین مالی بازار سرمایه  یکی 
دیگر از برنامه های اتخاذ شده بود که دستاوردهای 
ریال  میلیارد  ٣هزار  انتشار  داشت؛  دنبال  به  زیادی 
صکوک اجاره به منظور توسعه ترمینال فرودگاهی 
کیش، آماده سازی شرکت هواپیمایی کیش ایر برای 
عرضه سهام در بورس و یا فرابورس و برنامه ریزی 
میلیارد  12هزار  سقف  تا  آن  سرمایه  افزایش  برای 
توسعه کیش  و  ثبت هلدینگ سرمایه گذاری  ریال، 
آماده سازی آن  بهادار و  اوراق  نزد سازمان بورس و 
برای عرضه سهام در بورس و یا فرابورس، طراحی 
2صندوق زمین و ساختمان به ارزش 6هزار میلیارد 
جامعه  در  سرگردان  نقدینگی  جذب  هدف  با  ریال 
مناسب  افزوده  ارزش  ایجاد  سرمایه،  بازار  طریق  از 

نخستین  زمین؛ طراحی  از خام فروشی  و جلوگیری 
صندوق امالک و مستغالت کشور به ارزش 200هزار 
استیجاری  و  راکد  دارایی های  پایه  بر  ریال  میلیارد 
سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت های تابعه، انتشار 
6هزار میلیارد ریال اوراق دین بر پایه چک های آتی 
با هدف  در جزیره کیش  از سرمایه گذاران  دریافتی 
تزریق آن به پروژه های زیربنایی و در نهایت کاهش 
هزینه مالی و تسویه بخشی از بدهی ها به پیمانکاران 
پروژه های زیربنایی در قالب تهاتر، اتفاقات ارزشمندی 

است که محقق شده اند.
معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
گفت: سازمان منطقه آزاد کیش 2200میلیارد ریال 
حوزه  در  عمدتا  که  را  پیمانکاران  به  خود  بدهی  از 
امالک  با  تهاتر  قالب  در  گرفته،  صورت  زیربنایی 
تسویه کرده است. این امالک عمدتا از محل بخشی 
از بدهی سرمایه گذاران به سازمان که توان پرداخت 
آن را نداشته و پروژه ها متوقف شده بود، دریافت و 
است.  شده  تسویه  سازمان  از  پیمانکاران  طلب  با 
پیمانکاران  به  بدهی ها  از  بخشی  تسویه  همچنین 
شده  انجام  LC داخلی  قالب  در  زیربنایی  پروژه های 
است. این در حالی است که سازمان منطقه آزاد کیش 
با هدف تسویه بدهی خود به پیمانکاران و تقویت بنیه 
مالی ایشان برای ادامه اجرای پروژه ها، طی تفاهم با 
بانک های صادرات و ملت به گشایش اعتبار اسنادی 
داخلی به نام پیمانکاران و با ضمانت و تسویه سازمان 
منطقه آزاد کیش تا سقف 10هزار میلیارد ریال اقدام 

کرد.
از  اظهار داشت: در حوزه عملکرد مدیریت که  وی 
منطقه  سازمان  مدیریت  عهده دار  سال ۹٧،  آذرماه 
آزاد کیش شد، نشانگر سود قابل مالحظه نسبت به 
سال های پیش و بیانگر استفاده بهینه از منابع موجود 
بوده است. بر اساس آمار ارائه شده در مجمع که مورد 
تائید حسابرس قرار گرفت، حاشیه سود از منفی یک 

درصد، به مثبت 5۹درصد رسیده است. سود خالص 
در سال قبل 1۴درصد فروش و در سال 1٣۹8، معادل 

6۹درصد فروش تحقق یافته است.
آخوندی در این باره گفت: شرایط بهتر نقدینگی با 
توجه به رشد درآمد، به سوی طرح های سال های قبل 
که از برنامه زمان بندی جا مانده بودند، هدایت شد. 
تکمیل ترمینال بزرگ مسافربری هوایی با ظرفیت 
پذیرش 6میلیون نفر در سال از آن جمله  است که 
امسال به بهره برداری می رسد. استفاده از سایر منابع 
تامین مالی نیز برای اولین بار در این دوره در کیش 
مورد توجه و استفاده قرار گرفت که منجر به توسعه 

زیرساخت ها و رونق اقتصاد جزیره می گردد.
معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان گفت: بر این اعتقادیم که با حمایت ملی 
نیز همراهی  اقتصادی و  مسئوالن عالی سیاسی و 
آزاد  منطقه  سازمان  فهیم  کارکنان  و  ارشد  مدیران 
کیش، استادان دانشگاه، صاحب نظران، اقتصاددانان ، 
ایران  با  اقتصاد جهان  کیش به مرکز همترازسازی 
و مرکز اجتماع نخبگان اقتصاد و گردشگری تبدیل 
شود. رویایی و خواستی که با وحدت، تالش و همدلی، 

دور از دسترس نیست.



3 انزلی

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  در  انزلی  آزاد 
شورای  اعضای  حضور  با  که  سرمایه گذاری 
معاونین سازمان تشکیل شد، به بررسی موقعیت و 

ظرفیت های متمایز این منطقه در عرصه ترانزیت 
و همکاری های منطقه ای پرداخت.

آزاد  منطقه  اینکه  به  اشاره  با  روزبهان  محمدولی 
انزلی در موقعیت رشد و بالندگی خاصی قرار گرفته 

و دستیابی به شاخص های جدید توسعه اقتصادی 
از سوی این منطقه امری محتوم و دست یافتنی 
منطقه  عملکردی  روندهای  داشت:  اظهار  است، 
نظام  ارشد  مقامات  توجه  و  در حوزه های مختلف 
معادالت  در  منطقه  این  آن  نقش  و  اهمیت  به 
اخیر  نظر  اظهار  بین المللی کشورمان که می توان 

رئیس جمهور را از آن جمله بیان کرد.
سران  نشست  در  روحانی  دکتر  اینکه  بیان  با  وی 
سازمان شانگهای و هیات دولت درخصوص اثرات 
بین المللی اتصال این منطقه به خط ریل سراسری که 
زمینه وصل شدن بنادر خلیج فارس و دریای عمان به 
این منطقه و دریای خزر را فراهم می کند، اظهارنظر 
کرده اند، افزود: ریل فقط دارای اثرات اتصال دو نقطه 
آزاد  تاریخچه مناطق  با بررسی  به یکدیگر نیست؛ 
موفق جهان پی به این واقعیت می بریم که بهره مندی 
از خط ریلی در سرعت بخشیدن به مسیر توسعه آنها 

نقش موثری داشته است.
روزبهان با تصریح بر اینکه ایفای نقش محوری در 
حوزه ترانزیت به ما قدرت بیشتری در بهره برداری 
می تواند  و  می کند  عطا  منطقه ای  معادالت  از 
مختلف  حوزه های  در  متعددی  مثبت  تحوالت 

ارائه دهد، افزود: مدیران باید در برنامه ریزی های 
توسعه ای و طرح های زیرساختی، افق پنجاه ساله 
این  به  آتی  دهه  در  اگر  نتیجه  در  باشند؛  داشته 
دهنده ضعف  نشان  نکنیم،  پیدا  دست  شاخص ها 
البته  باید مد نظر داشته باشیم؛  مدیریتی است که 
اما  کند می کند،  را  دستیابی  نهایت سرعت  موانع 
تولید،  قطب  به  انزلی  آزاد  منطقه  شدن  تبدیل 

ترانزیت، صادرات و جمعیت کشور قطعی است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
دلیل  به  مهم  این  اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد 
آزاد شمال  موقعیت متمایز بین المللی تنها منطقه 
می آید،  دست  به  اطراف  کشور های  برای  کشور، 
همه  انزلی  آزاد  منطقه  منافع  از  کرد:  خاطرنشان 
در  می توان  و  می شوند  بهره مند  ایران  مردم 
کوچکترین سطح ممکن با جذب فقط ده درصد از 
بار ترانزیتی از مسیر کانال سوئز، به کسب درآمد 

پانزده میلیارد دالری در سال نائل آمد.
مختلف  معاونان  نشست  این  در  است،  گفتنی 
سازمان درخصوص راهکارهای مختلف تسهیل و 
رفع موانع سرمایه گذاری در این کارگروه به بحث 

و تبادل نظر پرداختند.

مدیره  هیات  رئیس  روزبهان  محمدولی  دکتر 
ادامه  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و 
بازدیدهای میدانی خود از طرح های سرمایه گذاری 
از  خصوصی،  بخش  سوی  از  احداث  حال  در 
و  مسائل  اجرایی،  فرآیندهای  جریان  در  نزدیک 

مشکالت پیش روی قرار گرفت.
از  تعدادی  و  معاونین  که  برنامه  این  در 
حضور  نیز  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران 
ویژگی ها  درخصوص  سرمایه گذاران  داشتند، 
خود  سرمایه گذاری  طرح  متمایز  خصوصیات  و 
سازمان  مدیرعامل  و  نمودند  ارائه  گزارشی 
در  تسریع  لزوم  بر  تصریح  با  انزلی  آزاد  منطقه 
با  اظهار داشت:  مزبور  از طرح های  بهره برداری 
سطح  در  روی  پیش  تحوالت  روند  به  عنایت 
این  جایگاه  بر  تاییدی  که  بین المللی  و  ملی 

همکاری های  و  ترانزیتی  حوزه های  در  منطقه 
خدمات رسانی  مدار  در  است،  منطقه ای 
قدرت  و  توان  بر  واحدها  این  گرفتن  قرار 
خدمات  با  مرتبط  حوزه های  در  خدمات رسانی 
و  منطقه  بازارایابی  و  گردشگری  بازرگانی، 
اجرای  جهت  در  گامی  و  افزوده  کشورمان 

است. مقاومتی  اقتصاد  سیاست های 
بنا بر این گزارش، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
از  همراه،  هیات  و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
اداری،  پارکینگ طبقاتی، مجتمع تجاری  مجتمع 
مجتمع  هوشمند،  اقامتی  گردشگری  دهکده 
مجتمع های  کردند؛  بازدید  خودرویی  خدمات 
آنها،  از  بهره برداری  با  که  گردشگری  و  خدماتی 
توان و ظرفیت سرویس دهی به سرمایه گذاران و 
گردشگران را در منطقه آزاد انزلی ارتقاء می دهند.

روسیه،  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
اقتصادی  اتحادیه  بین المللی  همایش  برگزاری 
اوراسیا را فرصتی برای توسعه تجارت و بازرگانی 
داشت:  اظهار  و  برشمرد  ایران  اسالمی  جمهوری 
برخی  از  برون رفت  راهکارهای  معرفی  و  بررسی 
مشکالت پیش  روی توسعه همکاری ها و صادرات 
اتحادیه  عضو  کشورهای  به  تولیدی  محصوالت 
برگزاری  اهداف  مهم ترین  از  اوراسیا،  اقتصادی 

همایش علمی منطقه آزاد انزلی ارزیابی می شود.
هادی تیزهوش تابان با اشاره به بهره مندی کشورمان 
در  نقش آفرینی  ممکن جهت  ظرفیت های  تمام  از 
ارتباط با کشورهای عضو اوراسیا، برگزاری همایش 
بین المللی منطقه آزاد انزلی در زمینه اوراسیا را فرصت 
مهمی برای فراهم ساختن زمینه های آشنایی بیشتر 
تجار طرفین با ظرفیت ها و توانمندی های بازارهای در 
دسترس و انجام مطالعات پژوهشی و همکاری های 
دانشگاهی عنوان کرد و افزود: منطقه آزاد انزلی به 
عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور با داشتن قابلیت 
کشورهای  با  ترانزیتی  و  تجاری  مراودات  توسعه 
حاشیه دریای کاسپین، نقش تاثیرگذاری در توسعه 
تجارت و بازرگانی کشور با کشورهای عضو معاهده 

اقتصادی اوراسیا دارد.
رئیس اتاق بازرگانی گیالن با اشاره به برنامه های 
اتاق متبوع خود در زمینه معرفی مهم ترین موانع و 
مشکالت پیش  روی تجارت کشورمان با بازارهای 
پیوستن  گفت:  اوراسیا،  حوزه  در  صادراتی  هدف 
کشورمان به جمع کشورهای عضو معاهده گمرکی 
و  ایجاد  برای  مهم  فرصتی  نویدبخش  اوراسیا، 
تثبیت موقعیت تجاری و بازرگانی ما در بازارهای 

هدف صادراتی است.
ریلی،  نقل  و  حمل  زیرساخت های  تقویت  وی، 
زمینی، هوایی و توسعه ناوگان کشتیرانی در دریای 
کاسپین را کمک به صادرات کشور بیان داشت و 
اینکه علی رغم موقعیت منحصربه فرد  به  اشاره  با 
موفق  مزیت ها  این  از  بهره گیری  در  کشورمان 
شرکای  از  یکی  عنوان  به  روسیه  افزود:  نبودیم، 

روابط  داشتن  با  و  کشورمان  اقتصادی  مهم 
ایران،  اسالمی  جمهوری  با  قوی  بسیار  سیاسی 
عمل  موفق  کشور  این  با  مراودات  در  متاسفانه 
از  بهره گیری  بازرگانی،  اتاق  هدف  اما  نکرده ایم. 
تجربیات همکاری با روسیه در زمینه حضور قوی 

دربازارهای عضو اوراسیا است.
از  بهره مندی  اینکه  به  اشاره  با  تیزهوش تابان 
معافیت های گمرکی در توافق نامه اوراسیا به عنوان 
مقدمه ای  عضو،  کشورهای  با  ارتباط  در  مزیتی 
اوراسیا جهت  دائمی  پیمان نامه  به  پیوستن  جهت 
قرار  استفاده  مورد  باید  ایران  واقعی  نقش  ایفای 
گیرد، افزود: با وجود تحریم های اقتصادی امریکا، 
پنج  گمرکی  موافقت نامه  به  ایران  شدن  پذیرفته 
گسترش  می تواند  اوراسیا  اتحادیه  عضو  کشور 
صادرات و افزایش درآمدهای تولید ناخالص ملی 
ترانزیت  طریق  از  کشور  تجارت  گسترش  نیز  و 
موافقت نامه  براساس  لذا  باشد؛  داشته  پی  در  را 
موقت تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا که از پنجم 
اجرا درآمد، کشورهای  به مرحله  آبان ماه سال ۹۸ 
عضو این اتحادیه برای ۵۰۲قلم کاالی صادراتی 
نیز  ایران  و  کردند  برقرار  ترجیحی  تعرفه  ایران 
متقابال برای ۳۶۰کاالی صادراتی اعضای اتحادیه 

تعرفه ترجیحی در نظر گرفته است.

روسیه  و  ایران  مشترک  بازرگانی  اتاق  رئیس 
۲۰میلیون  از  بیش  که  اتحادیه  این  اهمیت  به 
کیلومترمربع وسعت و جمعیتی بالغ بر ۱۸۳میلیون 
داخلی  ناخالص  تولید  دالر  میلیارد  ۵هزار  با  نفر 
پیوستن  برای  دیگر  ۴۰کشور  آمادگی  به  و  دارد 
آزاد  قرارداد تجارت  برای عقد  اوراسیا  اتحادیه  به 
و  پرداخت  اوراسیا  عضو  ۵کشور  با  ترجیحی  یا 
افزود: این اتفاق پراهمیت برای تجارت و بازرگانی 
استراتژیک  موقعیت  پذیرش  بیانگر  کشورمان 
اگرچه  است؛  اوراسیا  کشورهای  سوی  از  ایران 
بزرگ  کشورهای  توجه  مورد  حتی  موقعیت  این 
جهان نیز می باشد، موضوعی که براساس موقعیت 
مناسب ریلی، جاده ای و دسترسی ایران به سواحل 
سواحل  و  عمان  دریای  فارس  خلیج  در  طوالنی 
بزرگ  تولیدکنندگان  توجه  مورد  کاسپین  دریای 

اقتصادی جهان قرار گرفته است.
وی همکاری با اوراسیا را نقطه عطفی در اقتصاد 
این  در  که  کرد  عنوان  آزاد  مناطق  ازجمله  ایران 
یکی  عنوان  به  انزلی  آزاد  منطقه  نقش  میان 
ازجمله  متعدد  مزیت های  دارای  آزاد  مناطق  از 
پررنگ  بسیار  ترکیبی  نقل  و  حمل  از  برخوردار 
است و افزود: کریدور بین المللی شمال- جنوب که 
ارتباط ترانزیتی کشورهای شمال اروپا و روسیه را 
از طریق ایران و دریای خزر به کشورهای حوزه 
برقرار  آسیا  جنوب  و  فارس  خلیج  هند،  اقیانوس 
می سازد و در این میان نقش منطقه آزاد انزلی و 
است  بااهمیت  بسیار  کریدور  این  در  چابهار  بندر 
که می توان به تالش های این دو منطقه از طریق 
انعقاد تفاهم نامه با منطقه لوتوس آستراخان اشاره 
کریدور  بیشتر  رونق  و  احیاء  منظور  به  که  کرد 
بین المللی شمال-جنوب منعقد شد و در عین حال 
همین مسیر همکاری از سوی منطقه آزاد انزلی در 
ارتباط با منطقه ویژه اقتصاد اکتائو نیز ترسیم شد.

متنوع  مزیت های  به  اشاره  با  تیزهوش تابان 
زیرساختی و فرصت های سرمایه گذاری موجود در 
منطقه آزاد انزلی، این منطقه را به عنوان مهم ترین 

اعالم  اوراسیا  با  تجارت  در  کشور  پتانسیل 
آماده سازی  طریق  از  دولت  نقش  گفت:  و  کرد 
روابط  در  تسهیل  نقل،  و  حمل  زیرساخت های 
تجاری، آیین نامه ها، بخشنامه ها و نظایر آن جهت 
اوراسیا  با کشورهای  به تجارت  سرعت بخشیدن 
حائز اهیت است؛ چراکه پیمان نامه گمرکی اوراسیا 
قرقیزستان،  بالروس،  روسیه،  ۵کشور  بین  در 
بسیار  ایران  تجارت  برای  قزاقستان  و  ارمنستان 

سودمند است.
وی، ایجاد سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه 
را یک پتانسیل مهم برای تولید و تجارت و بازرگانی 
کشورمان برشمرد و در این رابطه با تاکید بر اینکه این 
سرا با محوریت اتاق بازرگانی گیالن به منظور ورود 
محصوالت تولید داخل به بازارهای جهانی در دوم 
آبان ماه سال ۹۶ راه اندازی شده است، افزود: اجرایی 
برای  مویرگی  بازاریابی  شبکه   ایجاد  پروژه  کردن 
برنامه های در دست  از مهم ترین  ۱۲استان روسیه، 
اجرای اتاق بازرگانی است که با توجه روابط دیرینه 
تجاری کشورمان با روسیه و عضویت آن در اوراسیا، 
استفاده از مزیت های منطقه آزاد انزلی می تواند زمینه 
توسعه تجارت کشورمان به ویژه گیالن با این اتحادیه 

را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه، بررسی نقاط 
ضعف و قوت و شناخت ظرفیت های فی  مابین با 
بهره گیری از تجربیات فعاالن اقتصادی و نظرات 
علمی اساتید دانشگاه را از مهم ترین دستاوردهای 
همایش بین المللی اوراسیا که از سوی منطقه آزاد 
اضافه  و  کرد  عنوان  می شود،  برگزار  انزلی  انزلی 
اتحادیه  و  ایران  آزاد  مناطق  نقش  بررسی  نمود: 
موافقت نامه  در  آزاد  مناطق  نقش آفرینی  اوراسیا، 
اوراسیا  اتحادیه  و  ایران  بین  ترجیحی  ترتیبات 
مناطق  این  ژئواکونومیک  و  ژئوپلتیک  نقش  و 
درون  روابط  توسعه  و  همکاری  و  همگرایی  در 
سایر  و  خارجی  سرمایه گذاری  جذب  منطقه ای، 
این  نتایج  دیگر  از  سرمایه گذاری،  شاخص های 

همایش باید بیان کرد که شایسته قدردانی است.

اخبار منطقه آزاد انزلی

اینکه  بیان  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
»همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش 
ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای« به 
میزبانی این سازمان در مرکز همایش های بین المللی 
نقاط عطف  از  داشت:  اظهار  می شود،  برگزار  منطقه 
این همایش، حضور همزمان وزرای دولت جمهوری 
اسالمی ایران و مدیران ارشد دولتی اتحادیه اقتصادی 
استقبال  و  سخنران  عنوان  به  روسیه  و  اوراسیا 
پژوهشگران از این همایش علمی است که با اجرای 
پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا با بهره گیری از 
ظرفیت های اینترنت به صورت ویدئو کنفرانس در این 

همایش حضور پیدا می کنند.
مشکالت  تخصصی  بررسی  کاظمیان،  مهدی 
بهره گیری  با  ارتباط  در  اقتصادی  فعالین  روی  پیش 
حداکثری از ظرفیت ها و فرصت های همکاری گمرکی 
کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تکیه 
از  را  توانمندی های پژوهشگران داخلی و خارجی  بر 
مهم ترین اهداف سازمان منطقه آزاد انزلی در برگزاری 
این همایش بین المللی عنوان کرد و گفت: با عنایت 
به روند رو به رشد این منطقه ظرف سال های گذشته 
و نقش محوری در کریدور شمال- جنوب و در ارتباط 
با کشورهای اوراسیا و برخورداری از قوانین و مقررات 
این  برپایی  خارجی؛  سرمایه گذاری  حوزه  در  مناسب 
دانشگاه  اساتید  آن  در  که  علمی-پژوهشی  رویداد 
به  ژئوپلتیک  تخصصی  حوزه های  پژوهشگران  و 
اقتصادی و صاحب نظران تجاری و  فعالین  همراهی 
با  مرتبط  مختلف  مسائل  درخصوص  صادرکنندگان 
خود  تجربی  و  علمی  پژوهش های  تبادل  به  اوراسیا 
می پردازند، در راستای هم افزایی ظرفیت های موجود 
از فرصت های  بهره برداری حداکثری  به منظور  ملی 
موجود در پرتو همکاری گمرکی با اورسیا با محوریت 

منطقه آزاد انزلی است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
انزلی با بیان اینکه همایش مزبور در دو بخش سخنران 
مسئولین ایرانی و خارجی و بخش پنل های تخصصی 
دکتر  صبح  برنامه،  در  کرد:  اضافه  می شود،  برگزار 
مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی 
مشاور  صفوی  رحیم  سیدیحیی  دکتر  آزاد،  مناطق 
رهبری و دبیر همایش، دکتر محمدولی روزبهان رئیس 
انزلی،  هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ایران در روسیه، مهندس  دکتر جاللی سفیر محترم 
اسالمی وزیر محترم راه و شهرسازی و دکتر اردکانیان 
وزیر محترم نیرو و دکتر ارسالن زارع استاندار گیالن به 

ایراد سخنرانی می پردازند.
وی افزود: در بخش خارجی نیز الیک ریزانشوف معاون 
وزارت صنعت و بازرگانی روسیه، اندری اسپلینوف وزیر 
اتحادیه اقتصادی بازرگانی اوراسیا، سرگئی میلوشکین 
آستراخان  لوتوس  اقتصادی  ویژه  منطقه  مدیرعامل 
روسیه، کابی یف رئیس انجمن تجارت اسالمی روسیه 
نیز در بخش نخست همایش به عنوان سخنران نقطه 
نظرات خود درخصوص راهکارهای توسعه همکاری ها 

بر بستر اتحادیه اقتصادی اوراسیا را بیان می کنند.
بر  تصریح  با  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سخنگوی 
اینکه پنل های تخصصی همایش در سه سالن مجزا 
از یکدیگر و با رعایت شاخص های ستاد ملی مقابله با 
کرونا برگزار می شود، افزود: در سالن شماره ۱ فرصت ها 
و تنگناهای اتحادیه اوراسیا و مناطق آزاد در قالب دو 
محور اتحادیه اوراسیا و مناطق آزاد و اتحادیه اوراسیا 
از سوی پژوهشگران مورد بررسی قرار می گیرد و در 
سالن دوم نیز فرصت ها و تنگناهای اتحادیه اوراسیا و 
مناطق آزاد در چارچوب دو نشست مورد تبادل نظر قرار 

خواهد گرفت.
وی پنل های تخصصی این همایش را در سالن شماره 
سوم تحت عنوان اقتصاد سیاسی همگرایی و فرصت ها 
و چالش های همگرایی ایران در اوراسیا و پنل نقش 
فرهنگ و تاریخ در مناسبات اوراسیا بیان کرد و گفت: 
از سوی دیگر در بخش ارائه مجازی از طریق اسکای 

روم نیز ۱۰مقاله ارائه می شود.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد 
انزلی، سخنرانان بخش پایانی همایش را فرهاد دژپسند 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و والدیمیر اوبیدنوف رئیس 
شورای تجارت روسیه و ایران به همراه دکتر مهدی 
مدیری دبیر علمی همایش، بیان کرد که در پایان نیز 
مشارکت  و  مقاالت  ارائه کنندگان  از  جوایز  اهدای  با 

کنندگان تقدیر به عمل می آید.
سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: 
همایش بین المللی مزبور از سوی سازمان منطقه آزاد 
آزاد،  با همکاری دبیرخانه شورایعالی مناطق  انزلی و 
جهان  آینده پژوهی  موسسه  ایران،  ژئوپلتیک  انجمن 
اسالم، اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران و با 
مشارکت دانشگاه های تهران، عالمه طباطبایی و مراکز 
تحقیقاتی-پژوهشی برتر کشور به میزبانی این منطقه با 
رعایت تمامی دستورالعمل های ستاد ملی کرونا برگزار 

می شود.

دکتر روزبهان در کارگروه تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری اظهار کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی منطقه بازدید کرد:

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اظهار کرد:

منطقه آزاد انزلی؛ قطب تولید، ترانزیت، 
صادرات و جمعیت کشور

تسریع در فرآیند بهره برداری، گامی جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

منطقه آزاد انزلی، یکی از مهم ترین سکوهای تجارت ایران با اوراسیا

منطقه آزاد انزلی، میزبان 
بزرگترین رویداد علمی-

پژوهشی کشور در حوزه اوراسیا

سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:

همزمان با آغاز هفته کتاب و 
کتابخوانی صورت گرفت:
رونمایی از کتاب 
»توسعه لذت های 
 زندگی« در 
منطقه آزاد انزلی
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در  و  کتابخوانی  و  کتاب  هفته  آغاز  با  همزمان 
نخستین روز از این هفته، کتاب »توسعه لذت های 
دکتر  حضور  با  حسینی  محمد  نوشته  زندگی« 
و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون  مهدوی  سیدحجت 
و  فنی  معاون  شوقی  رحیم  مهندس  گردشگری، 
انزلی و فعاالن حوزه  زیربنایی سازمان منطقه آزاد 
انزلی  آزاد  فرهنگ و هنر در سالن جلسات منطقه 

رونمایی شد.
زندگی جذاب  با عنواین  پنج فصل  در  این کتاب 
من ، تفکر مکتوب، تالش شش درصدی ، رضایت 

و  آماده  ۱۷۵صفحه  در  گل  و  زندگی  از  ادراکی 
منظور  به  کتاب  این  صفحات  و  جلد  طراحی  در 
از طرح های  تصویرسازی متن در ذهن مخاطب، 
مفهومی  هنر  سبک  از  بهره گیری  با  گرافیکی 

استفاده شده است.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد انزلی به مناسبت 
و  ۱۳رویداد  از  بیش  کتابخوانی،  و  کتاب  هفته 
نشست فرهنگی به صورت حضوری و مجازی را به 
کتاب های  معرفی  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  منظور 

مناسب در حوزه های مختلف تدوین کرده است.



در  کشور  توسعه  اسناد جهت  مهم ترین  از  یکی  مقاومتی،  اقتصاد  راهبرد 
سیاست ،  این  در  مختلفی  بندهای  طی  است.  اقتصادی  تحریم  شرایط 
پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و اجرای نقشه جامع علمی کشور و دستیابی 
به رتبه برتر در اقتصاد در منطقه از لحاظ نوآوری و افزایش سهم تولید و 
صادرات خدمات دانش بنیان لحاظ شده است. همچنین بر محور قرار دادن 
رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت تولید و نیروی کار و ایجاد بستر رقابت 

میان مناطق تاکید شده است. 
در  آزاد  مناطق  نقش  به  مقاومتی  اقتصاد  سند  یازده  بند  اینها،  بر  مضاف 
عمل  حوزه  توسعه  واقع  در  است؛  کرده  اشاره  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه 
تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته ،  فناوری های  منظور  به  آزاد  مناطق 
صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج در 

این اسناد مورد اهمیت و تاکید واقع شده است .
با وجود این سند بر آن شدیم تا به اهمیت مناطق آزاد در توسعه صنایع 
دانش بنیان بپردازیم و در گفت وگو با معاونین اقتصادی سازمان های مناطق 
و  علم  پارک  رئیس  اقتصادی،  ویژه  و  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  و  آزاد 
فناوری آذربایجان شرقی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران به سواالتی 

پیرامون عملکرد مناطق آزاد در حوزه اقتصاد دانش بنیان پاسخ دهیم.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
جذب 600واحد نوپا و تولیدی فناور در مناطق آزاد

ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون  جمالی  احمد 
اقتصادی در گفت و گو با نشریه، به ضرورت اقتصاد دانش بنیان در مناطق 
آزاد اشاره کرد و تاکید داشت که مناطق آزاد بر اساس قانون، دارای مزایا 
اینکه  می باشند؛ ضمن  کارها  و  کسب  برای  خوبی  بسیار  معافیت های  و 
در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حمایت های سخت افزاری و نرم افزاری 

مناسبی از شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها دارند. 
برای  خوبی  بسیار  بستر  می توانند  آزاد  مناطق  جمالی،  گفته های  طبق 

فعالیت های دانش بنیان ایجاد کنند.
وی در این گفت وگو درخصوص چیستی اقتصاد دانش بنیان گفت: طبق تعریف 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی است که 
بر اساس »تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات« شکل گرفته و سطح باالیی 
از سرمایه گذاری در آن به »ابداع« و »نوآوری« اختصاص می یابد و فناوری های 
کسب شده با شدت باالیی به کار گرفته می شوند و نیروی کار از تحصیالت 
عالی برخوردار است. اما به صورت کلی اقتصاد دانش بنیان یعنی استفاده از دانش 

در تولید کاال و خدمات به منظور ایجاد ارزش افزوده.
تاکید  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  اقتصادی  معاون 
بخش  از  دولت  حمایت های  بر  عالوه  دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  کرد: 
خصوصی که اکثرا نوپا و از نظر مالی کم توان و شکننده نیز هستند، نیازمند 
فرهنگ سازی مابین عموم مردم می باشد. زیرساخت های فیزیکی، تراکم 
جمعیتی، سطح علمی و GDP از دیگر شاخص های مورد نیاز جهت رشد 

و توسعه اقتصاد دانش بنیان هستند . 
جمالی در پاسخ به این سوال که نقش اقتصاد دانش بنیان در صادرات و تولید 
چیست و چه کمکی به توسعه تولید در مناطق آزاد می تواند داشته باشد، اظهار 
نمود: اقتصاد دانش بنیان عالوه بر ایجاد ارزش افزوده در تولید، می تواند بدون 
افزایش حجم در صادرات نسبت به افزایش ارزش صادرات و ارزآوری کمک 
کند و آرزوی دیرینه ما درخصوص جلوگیری از خام فروشی را محقق نماید. از 
طرفی کاالی مبتنی بر فناوری در بازارهای صادراتی دارای پایداری بوده و 

قابلیت برندسازی خود کاال و مبدأ تولید کاال را نیز دارد.
اینکه چه اقداماتی در مناطق آزاد  وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر 
منجر  و  بوده  موفق  و چقدر  گرفته  انجام  دانش بنیان  اقتصاد  با  رابطه  در 
قانون،  براساس  آزاد  مناطق  گفت:  است،  منطقه شده  در  بیشتر  تولید  به 
دانش بنیان  شرکت های  به  اصلی  سرزمین  در  که  معافیت هایی  و  مزایا 
ابالغ سیاست های  با  اما  ارائه می کند؛  را  از آن  فراتر  بلکه  اعطا می شود، 
کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری و تشکیل ستاد فرماندهی 
در  شد.  جدی تر  آزاد  مناطق  حمایتی  نقش  دولت،  در  مقاومتی  اقتصاد 
سوله،  زمین،  واگذاری  به  می توان  سخت افزاری  زیرساخت های  بخش 
تدوین  به  نرم افزاری  در بخش  و  اشاره کرد  دفاتر  و  آماده  ساختمان های 
و  مالی  حمایت های  مشوق ها،  حمایتی،  دستورالعمل های  و  آیین نامه ها 
ایجاد صندوق پژوهش و فناوری اشاره نمود. روند رو به رشد آمار ساالنه 
جلوی  به  رو  حرکت  و  موفقیت  گویای  مناطق  در  شرکت ها  این  جذب 

مناطق در این زمینه است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ 
به این سوال که صنایع دانش بنیان  چه نقشی در کم اثر شدن تحریم ها دارد 
و در شرایط فعلی کشور چقدر می تواند وابستگی ما را به نفت کم کند نیز 
هستند.  واردات  جایگزینی  اصلی  راهکار  دانش بنیان  صنایع  داشت:   بیان 
قابل  دانش بنیان  با همت صنایع  ما  نیاز کشور  مورد  مایحتاج  از  بسیاری 
قطع  ما  تجاری  مبادالت  که  نیست  معنا  بدین  این  البته  می باشد.  تامین 
شود، بلکه منظور مثبت شدن تراز تجاری و ایجاد اشتغال در حوزه هایی که 
توانایی آن در داخل وجود دارد، می باشد. در صورت نهادینه شدن دانش 
در تولید و صادرات کشور به دلیل ارزش افزوده ای که ایجاد می کند، قطعا 

وابستگی به نفت کمتر خواهد شد.
تصریح  دانش بنیان  اقتصاد  نیاز  مورد  زیرساخت هایی  درخصوص  جمالی 
جمعیتی،  تراکم  آن  مهم ترین  دارد.  وجود  زیرساخت ها  تمامی  کرد: 
دانشگاه های توانمند، استعدادها، ظرفیت ها و توانمندی های نیروی انسانی، 
سطح عملی مناسب صنایع و فرهنگ تولید و مصرف کاالی داخلی است 
که تماما در کشور ما وجود دارد. فراهم نمودن زیرساخت های فیزیکی و 
همچنین حمایت های مالی و قانونی از شرکت های دانش بنیان نیز وظیفه 
ما از طرف دولت است که در صورت ارائه صحیح و به موقع این خدمات، 

سرعت دانش بنیانی شدن اقتصاد بیشتر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که صنایع دانش بنیان چه میزان از اهداف اقتصاد 
ابالغی  بندهای  برسانند، گفت: مطابق  به سرانجام  را می توانند  مقاومتی 
پروژه های  و  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  در  رهبری  معظم  مقام 
مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سال 1396 تاکنون، همه ساله 
و  صادرات  سرمایه گذاری،  تولید،  توسعه  پروژه  چهار  آزاد  مناطق  برای 
دانش بنیان  اقتصاد  فوق،  مطالب  است که طبق  نموده  تعریف  را  فناوری 
در تمامی پروژه های تعریف شده اثرگذار است. در حوزه فناوری که تاثیر 
مستقیم داشته و در حوزه تولید باعث رشد ارزش تولیدات گردیده است. 
بخشی از تمرکز مناطق آزاد بر ارتقاء فناوری صنعتی و واحدهای تولیدی 
متمرکز شده است، که در این راستا همکاری های توسعه یافته ای با فن 
تفاهم نامه  و  شده  برنامه ریزی  پردیس  فناوری  پارک  و  کشور  ملی  بازار 
مربوطه به امضاء رسیده است که پیگیری های الزم در حال انجام می باشد. 
بخشی از تولیدات با سطح فناوری باال نیز در بازارهای صادراتی ورود پیدا 
کرده اند؛ ازجمله محصوالت شرکت همانند ساز بافت کیش و یا محصوالت 

گلخانه های هیدروپونیک در ارس.
جمالی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه جایگاه و نقش مناطق آزاد 
در تحقق اقتصاد دانش بنیان چیست و مناطق آزاد چه ظرفیت هایی برای 
ایفای نقش در اقتصاد دانش بنیان دارند، اظهار کرد:  مناطق آزاد براساس 
قانون، دارای مزایا و معافیت های بسیار خوبی برای کسب و کارها می باشند. 
از طرفی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی حمایت های سخت افزاری و 
نرم افزاری مناسبی از شرکت های دانش بنیان و شتابدهنده ها دارد. بنابراین 
ایجاد گردیده  مناطق  در  دانش بنیان  فعالیت های  برای  بسیار خوبی  بستر 

است.
معاون اقتصادی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان 
دانش بنیان  اقتصاد  تحقق  راستای  در  آزاد  مناطق  عملکرد  با  رابطه  در 
گفت:  با ابالغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سال 94 برنامه های مناطق 
اقتصاد دانش بنیان تدوین و از سال 95 اجرای آن  آزاد در راستای توسعه 
آغاز گردید. در ابتدا گسترش زیرساخت ها ازجمله مراکز نوآوری، استقرار 
شتابدهنده ها، واگذاری دفاتر و سوله ها و در این دو سال اخیر نیز تدوین 

آیین نامه ها و دستوالعمل ها )بخش نرم افزاری(، راه اندازی صندوق پژوهش 
در  عملکرد  است.  بوده  مناطق  از  برخی  در  نوآوری  کارخانه  و  فناوری  و 
این حوزه به نحوی بوده که از ابتدای سال 95 تاکنون بیش از 600واحد 
آزاد  در 5منطقه  این،  بر  است. عالوه  گردیده  فناور جذب  تولیدی  و  نوپا 
ارس، اروند، انزلی، چابهار و کیش مراکز نوآوری تاسیس گردید که اخیرا 
برج نوآوری کیش در 11طبقه توسط رئیس جمهور محترم در آیین افتتاح 
پروژه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افتتاح گردید. در دو منطقه انزلی 
و اروند نیز با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال 

ایجاد کارخانه نوآوری مشابه کارخانه نوآوری آزادی در تهران هستیم.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند:
 لزوم توجه بیشتر به ماهیت اقتصاد دانش بنیان

 و الزامات ایجاد آن در مناطق آزاد
آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  موسوی  سیدعلی 
اروند نیز در گفت وگو با نشریه به چیستی اقتصاد دانش بنیان اشاره کرد و 

از شرایط تحقق آن در مناطق آزاد سخن گفت.  
نقش  بر  توجه  گویای  دانش بنیان  اقتصاد  اصطالح  که  داشت  تاکید  وی 
دانش و فناوری در جریان توسعه اقتصادی است. از این رو، می توان گفت 
در اقتصاد دانش بنیان، به دانش از نظر کیفی و کمی با اهمیت تر از گذشته 

نگریسته می شود.
موسوی گفت : بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که امروزه دیگر حجم 
بلکه  ندارد،  اساسی  نقش  ملل  اقتصادی  توسعه  در  بازار  اندازه  و  سرمایه 
این نقش را دانش و فناوری ایفا می کند. نکته ای که باید همواره در نظر 
داشت این است که برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان فقط تولید و توزیع 
اطالعات و پرداختن به آموزش و پژوهش کافی نیست، بلکه نکته مهم، به 
کارگیری آنها در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مستمر و پایدار است. 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: صنایع 
دانش بنیان، صنایعی است که در آنها سطح باالیی از سرمایه  گذاری به ابداع و 
نوآوری اختصاص می یابد، فناوری های کسب شده با شدت باالیی مصرف 

می شوند و نیروی کار نیز از تحصیالت باالیی برخوردار است.
و خاطرنشان  داد  ارائه  دانش بنیان  اقتصاد  از  نتایج حاصل  از  آماری  وی، 
کرد: متاسفانه با توجه به تالش های صورت گرفته و اهمیت این صنایع 
این صنایع  اثرگذاری  از  انتظار  مورد  نتایج  دانش بنیان،  اقتصاد  توسعه  در 
صادرات  سهم  که،  طوری  به  است؛  نشده  برآورده  غیرنفتی  صادرات  در 
در  کشور  صنعتی  صادرات  کل  از  باال  فناوری  با  صنعتی  محصوالت 
از یک درصد و  از سال ها، کمتر  برخی  اندک و در  بسیار  اخیر  سال های 
روند این سهم نیز از سال13۸4 تاکنون کامال نزولی بوده است؛ به گونه ای 
که از حدود یک و نیم درصد به حدود 0.73واحد درصد در سال139۲ و به 
پیدا کرده  اول سال1393 کاهش  ماهه  حدود 0.56واحد درصد در هفت 
است. همچنین، این صنایع با دو مشکل اساسی پایین بودن حجم صادرات 
و روند نزولی سهم آن و فقدان تنوع و تمرکز بیش از ۸0درصد ارزش آن، 
به یک نوع محصول خاص مانند تولید دارو روبه رو است که باعث شده 
این صنایع در معرض تهدید جدی قرار گیرد و نتوان آینده روشنی برای 

آنها متصور شد.
موسوی در پاسخ به این سوال که نقش اقتصاد دانش بنیان در صادرات و 
تولید چیست و چه کمکی به توسعه تولید در مناطق آزاد می تواند داشته 
باشد، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی اهداف مشترکی با اقتصاد دانش بنیان 
دارد؛ از آنجا که رقابت پذیری، فناوری باال و نهادهای توسعه ای از پیش 
شرط  های اساسی در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی به شمار می رود و از 
طرفی، اقتصاد دانش بنیان نیز بر این مولفه ها استوار است، می توان صنایع 
دانش بنیان را بستر و پایه و اساس توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد. بر این 
اساس، صادرات دانش بنیان اهمیت ویژه ای در امنیت اقتصادی و صادرات 
پایدار و غیرخام دارد و کشورهای که صنایع دانش بنیان را محور توسعه 
اقتصادی و مزیت صادراتی خود قرار داده اند، با آسیب های کمتری در این 

حوزه مواجه می شوند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند ادامه داد: ایده، 
محصول، تجاری سازی و صادرات زنجیره به هم پیوسته اقتصاد دانش بنیان 
و  ظرفیت ها  با  متناسب  زنجیره  این  حلقه های  اگر  و  می دهد  تشکیل  را 
کشاورزی،  معدن،  حوزه های صنعت،  تمامی  در  کشور  هر  توانمندی های 
خدمات و... شکل بگیرد، زمینه ایفای نقش صنایع دانش بنیان در توسعه 

صادرات غیرنفتی فراهم خواهد شد.
وی گفت: بر این اساس، می توان نقش و اهمیت اقتصاد دانش بنیان را در 
توسعه صادرات غیرنفتی در محورهایی چون صادرات پایدار و امن، بازده 
اقتصادی باالتر، ایجاد وابستگی در کشور مقصد صادرات، نفوذ اجتماعی، 
رشد  و  بهره وری  محرک  صادرات  مقصد،  کشور  در  فرهنگی  و  سیاسی 

اقتصادی و کاهش تهدیدهای رقابتی بررسی نمود.
صادرات،  وقتی  داشت:  اظهار  امن  و  پایدار  صادرات  درخصوص  موسوی 
محصوالت دانش بنیان و متکی بر علم و فناوری باشد، به جهت اینکه این 
تولیدات منابع تمام شدنی )مثل و نفت و گاز( نبوده و به تولید محصوالت 
تکمیلی مضاعف منجر می شود ، لذا شاهد صادرات پایدار خواهیم بود. امن 
بودن آن نیز به دلیل این است که نوسانات بازار فروش آن به مراتب کمتر 
از محصوالت دیگر است. همچنین صادرات محصوالت متکی به دانش 

نوسانات قیمتی و بازاری کمتری نسبت به تولیدات خام دارد.
درخصوص  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
بازده اقتصادی باالتر اذعان داشت: صادرات تولیدات دانش بنیان به نسبت 
و  سودآوری  توان  از  فن آوری،  و  علم  به  اتکا  دلیل  به  دیگر  محصوالت 
این  و  داشته  باالیی  صادراتی  ارزش  لذا  است؛  برخوردار  باالیی  ارزآوری 
ایجاد  ازجمله بخش خصوص  اقتصادی  برای جهش عملکرد فعاالن  امر 

انگیزه می کند.
وی در رابطه با ایجاد وابستگی در کشور مقصد صادرات هم تاکید کرد: 
ولی  می آید،  پیش  ندرت  به  دیگر  کشور  خام  محصوالت  در  وابستگی 
امری متداول در  بومی(  به دانش و تکنولوژی )خصوصا دانش  وابستگی 
دانش بنیان  صنعت  به  وابستگی  مثال،  عنوان  به  است.  بین الملل  اقتصاد 
از  بسیاری  در  غیره  و  متحده  ایاالت  آلمان،  ژاپن،  همچون  کشورهایی 
کشورهای دنیا وجود دارد و اصوال کشورهای غربی از همین مسیر دنبال 
ایجاد وابستگی اقتصادهای دنیا به تولیدات خود بوده اند. بنابراین صادرات 
ایجاد  صادرات  مقصد  کشور  در  وابستگی  نوعی  دانش بنیان  محصوالت 
می کند و این موضوع باعث می شود این کشورها تحریم ها را دور بزنند تا 

به تولیدات متکی به دانش دست یابند.
مقصد  کشور  در  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  نفوذ  درخصوص  موسوی 
صادرات خاطرنشان کرد: مسلما ایجاد وابستگی به تولیدات یک کشور نفوذ 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را در جوامع مقصد صادرات ایجاد خواهد 

کرد و این مسیر مناسبی برای اشاعه فرهنگ ایرانی-اسالمی خواهد بود.
درخصوص  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
محرک بهره وری و رشد اقتصادی نیز گفت: مفهوم اقتصاد دانش بنیان با 
ارتقای بهره وری پیوند مستقیم دارد و بهره وری بخشی از رشد اقتصادی 
اقتصادی  از رشد  بهره وری  پنجم، سهم  و  برنامه چهارم  قانون  در  است. 
حدود یک سوم هدفگذاری شده است. بنابراین، با تحقق اقتصاد دانش بنیان 
شاهد بهره وری باالتر و رشد اقتصادی بیشتری خواهیم بود و از آنجا که 
صادرات کشورها از رشد اقتصادی متاثر می شود، این مسئله به نوبه خود 

باعث رشد صادرات می شود.

وی در رابطه با مولفه کاهش تهدیدهای رقابتی تاکید کرد: از دید دولت های 
خارجی، محصوالت متکی به اقتصاد دانش بنیان بومی جایگزین ها و رقبای 
مورد  کمتر  بین المللی  بازارهای  در  تولیدات  این  بنابراین،  دارد.  کمتری 
می گیرد،  قرار  خارجی(  )بخش خصوصی  دیگر جهان  رقابت شرکت های 

لذا خطر نبود یا کاهش بازارهای فروش کمتر می شود.
موسوی درخصوص تاثیر نقش اقتصاد دانش بنیان در تولید نیز به مواردی 
اشاره کرد و از ارتقای کیفیت داخلی، جایگزین های کمتر و توان مقابله با 

تحریم و جلوگیری از خام فروشی سخن گفت.
با  رابطه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
وقتی  کرد:  خاطر نشان  وابستگی  نبود  و  داخلی  تولیدات  کیفیت  ارتقای 
تولیدات  شاهد  شود،  ایجاد  کلمه  درست  معنی  به  دانش بنیان  اقتصاد 
باکیفیت داخلی خواهیم بود و این مسئله از یکسو افزایش رفاه اجتماعی 
را به دنبال دارد و از سوی دیگر باعث جایگزینی مصرف تولیدات خارجی 
با محصوالت مشابه داخلی توسط مردم می شود و این امر به نوعی موازنه 

تجاری )صادرات منهای واردات( را بهبود خواهد بخشید.
نیز اظهار  با تحریم ها  توان مقابله  وی درخصوص جایگزین های کمتر و 
نمود: محصوالت خام و طبیعی عموما در مناطق زیادی حاصل می شود. 
مثال، جایگزین های زیادی برای نفت و گاز ایران وجود دارد و همین مسئله 
موجب امکان فشار نفتی به ایران را فراهم می کند ، در حالی که محصوالت 
متکی به دانش بومی کمتر جایگزین هایی دارد و بنابراین، تحریم آنها به 

سادگی میسر نخواهد بود.
موسوی درخصوص جلوگیری از خام فروشی تاکید کرد: مسلما اگر اقتصاد 
تامین  دانش بنیان  محصوالت  صادرات  از  را  خود  نیاز  مورد  ارز  بتواند  ما 
کند، به فروش محصوالت خام مثل نفت و گاز کمتر نیاز خواهد داشت و 
این امر، مانع از گرفتار شدن در نوسانات و مشکالت اقتصادی حاصل از 

خام فروشی، می شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به این 
سوال که چه اقداماتی در منطقه متبوع شما در رابطه با اقتصاد دانش بنیان 
منطقه شده  در  بیشتر  تولید  به  منجر  و  بوده  موفق  و چقدر  گرفته  انجام 
است، بیان داشت: تاسیس و راه اندازی شتابدهنده »اروندتک«، بزرگترین 
اروندتک  است.  بوده  خوزستان  استان  اشتراکی  کار  فضای  و  شتابدهنده 
شتابدهنده ای است که با دیدگاهی نوآورانه و با بهره گیری از توانمندی های 
جوانان ایرانی خالق و کوشا، سعی دارد با حمایت از ایده های استارتاپی، 

شکاف های موجود در صنعت کشور را شناسایی و ترمیم کند .
وی افزود: هدف اصلی مرکز نوآوری، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و 
پیشرفت کارآفرینان جوان کشور است که با حمایت از استارتاپ های خالق 
و کسب و کارهای نوپا در زمینه مسائل مربوط به حوزه نرم افزار، نفت و گاز، 
انرژی و کسب و کارهای بومی استان منجر به اشتغال زایی و بهبود شرایط 
اقتصادی کشور می شود. استراتژی های حمایتی مرکز نوآوری منطبق بر 
نظر گرفتن  در  با  است که  بین المللی  استانداردهای شتابدهی  به روز ترین 

شرایط داخلی کشور، طراحی و پیاده سازی می شوند.
تیم های  و  ایده های خالق  از  اروندتک  نوآوری  مرکز  داد:  ادامه  موسوی 
را  خود  پیرامون  دنیای  در  بزرگ  تغییرات  ایجاد  رویای  که  سختکوشی 
در سر می پرورانند، با قدرت حمایت کرده و تمامی امکانات الزم ازجمله 
فضای فیزیکی کار، برنامه های آموزشی تخصصی و آموزش های مرتبط 
با بازاریابی و راه اندازی کسب و کار، تامین مالی ایده ها و ایجاد راه های 
ارتباطی با سرمایه گذاران را برای تیم های حاضر در مجموعه فراهم می کند.
محل  افزود:  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
خرمشهر  مرکزی  پست  اداره  فوقانی  طبقه  در  نوآوری  مرکز  استقرار 
می باشد. این مرکز به دنبال توسعه فضای کاری خود و تاسیس کارخانه 
در  موجود  زیرساخت های  بزرگ ترین  از  یکی  تا  می باشد،  استان  نوآوری 
کشور و منطقه را برای ارائه خدمات به استارتاپ ها ایجاد کند. هم اکنون 
مرکز  بزرگترین  1000مترمربع،  مساحت  به  فضایی  در  مجموعه  این 

شتابدهی در استان خوزستان به شمار می رود.
تمامی  اروند،  نوآوری  مرکز  فعالیت  زمینه های  کرد:  خاطر نشان  وی 
صنایع فعال در استان ازجمله خدمات و محصوالت نرم افزاری، تجهیزات 
سخت افزاری و اینترنت اشیاء، نفت و گاز، محیط زیست، انرژی های پاک، 
گردشگری سالمت و سایر ایده های خالقانه می باشد. این مرکز نوآوری، 
تمامی خدمات حمایتی شامل فراهم کردن فضای کاری مجهز، مشاوره 
بعدی،  راندهای  و  اولیه  سرمایه گذاری  آموزش،  و  منتورینگ  تخصصی، 
تیم های  برای  را  سرمایه گذار  جذب  برای  بستری  ایجاد  و  شبکه سازی 

استارتاپی تحت پوشش خود فراهم می کند.
موسوی تاکید کرد: نتایج کار این شتابدهنده در منطقه تاکنون به صورت 
44درخواست پذیرش، 17دعوت به مصاحبه و 5پذیرش و سرمایه گذاری 

بوده است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به این 
سوال که صنایع دانش بنیان چه نقشی در کم شدن اثر تحریم ها دارد و در 
شرایط فعلی کشور چقدر می تواند وابستگی ما را به نفت کم کند، گفت: 
محصولی که بر دانش خصوصا دانش بومی متکی باشد، به دلیل آنکه به 
تهدید و  پیدا کرد، کمتر در معرض  آن  برای  نمی توان جایگزینی  راحتی 
تحریم قرار خواهد گرفت. بنابراین، یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی 
بهره وری  افزایش  و  فناوری  ارتقای  استراتژیک،  محصوالت  در  پایدار 
شرکت های  توسعه  و  اقتصاد  نمودن  دانش بنیان  طریق  از  تولید  عوامل 

دانش بنیان است.
وی تصریح کرد: به باور تمامی کارشناسان، در آسیب شناسی اقتصاد ایران 
در درجه اول باید به وابستگی اقتصاد ایران و بودجه دولت به فروش مواد 
خام و با ارزش افزوده پایین اشاره کرد. ریشه اصلی این معضل، در ضعف 
دانش و تکنولوژی در این صنعت و شرکت های فعال در این حوزه است 
منابع  نام وجود  به  قوتی  نقطه  است  باعث شده  این مسئله  متاسفانه  که 

زیرزمینی به اهرمی برای تحریم و فشار بر اقتصاد ایران تبدیل شود.
بودن  پایین  کشور،  اقتصاد  نقاط ضعف  از  یکی  همچنین  گفت:  موسوی 
این  است.  اقتصادی  بنگاه های  فناوری  و ضعف  نوآوری  میزان خالقیت، 
خارجی  فناوری های  کننده  مصرف  را  کشور  صنعت  و  اقتصاد  مسئله، 
برابر  در  را  کشور  اقتصاد  آسیب پذیری  زمینه  خود  این  و  است  کرده 
می توان  آسیب ها  نوع  این  شناسایی  با  می کند.  فراهم  بیگانگان  تحریم 
به نقش بی بدیل دانش در حل معضالت کشور پی برد. دانش به عنوان 
یکی از نیروهای بسیار موثر در تحوالت اقتصادی و اجتماعی بوده و یک 
بدون کاهش و  را  زیرا می توان دانش  کاالی عمومی محسوب می شود؛ 
استهالک با دیگران به اشتراک گذاشت. در عین حال، این یک مشخصه 
منحصربه فرد برای این کاالی عمومی محسوب می شود که برخالف سایر 
کاالهای فیزیکی )مثل سرمایه ، دارایی های مادی و منابع طبیعی( استفاده 

از آن، از کمیتش نمی کاهد و می توان از آن بارها استفاده کرد.
به  پاسخ  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
سوالی دیگر مبنی بر اینکه صنایع دانش بنیان دارای چه زیرساخت هایی در 
کشور است و به چه زیرساخت های دیگری نیاز دارد، اظهار داشت: یکی 
از اموری که می تواند تولید دانش بنیان را در کشور تسهیل نماید و باعث 
شود این محصوالت با قیمت پایین تری تولید شود، زیرساخت ها و شرایط 
نهادی موجود در کشور است. طبق تئوری تجارت بین الملل، هر کشور در 
صورتی می تواند کاالیی را ارزان تر تولید نماید که تولید آن کاال بیشتر به 
نسبی  وفور  از  آن کشور  در  ها  نهاده  آن  که  باشد  داشته  نیاز  نهاده هایی 
بیشتری برخوردار باشند. تولیدات دانش بنیان برخالف تولیدات سنتی، بر 

»ابتکار« و »خالقیت« استوار است و به همین دلیل فراوانی نیروی انسانی 
ایفا  رقابتی  مزیت  آمدن  پدید  در  مهمی  نقش  متخصص  و  تحصیلکرده 
داشته  نهادی ضعف  شرایط  برخی  در  ایران  است  ممکن  اگرچه  می کند. 
نیروی تحصیلکرده و آموزش، در جایگاه  از منظر شاخص های  اما  باشد، 

مناسبی قرار دارد.
اهداف  از  میزان  چه  دانش بنیان  صنایع  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
اقتصاد مقاومتی را می توانند به سرانجام برسانند، گفت: در چند سال اخیر 
اصطالح »اقتصاد مقاومتی« توسط مقام معظم رهبری مطرح و سپس به 
مفهوم رایج مباحث اقتصاد سیاسی تبدیل شده است. یکی از رویکردهای 
مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، رویکرد استراتژیک است که در آن 
مقاومتی  اقتصاد  مولفه های  اقتصاد،  تهدیدهای  و  ضعف  نقاط  تحلیل  با 
استخراج می شود. توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم 

و اثرگذار جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. 
مقاومتی  اقتصاد  کالن  سیاست هاي  پیش نویس  در  کرد:  تاکید  موسوی 
در ایران، به تفصیل حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان مورد بحث قرار 
 گرفته است و ساماندهی یک الگوي مفهومی شفاف برای مدیریت اقتصاد 
مستند  کردن  و  دانش بنیان  اقتصاد  به  متکی  ساختار  اصالح  بر  تکیه  با 
قوانین و برنامه هاي اقتصادي مرتبط با این الگو به همراه تغییر نگرش به 
سمت برنامه ریزي غلطان و  واکنش هوشمند در مقابل روندهاي جهانی و 
نگاه سازمان همکاري  از  است.  الزامی شمرده  را  دستاوردهاي تحقیقاتی 
اقتصادي و توسعه، اقتصاد دانش بنیان، اقتصادي است که بر اساس تولید 
و  گرفته  شکل  بومی  دانش  ویژه  اطالعات  و  علوم  کاربرد  و  توزیع  و 
سرمایه گذاري در دانش و صنایع دانش پایه مورد توجه خاص قرار می گیرد. 
می توان نتیجه گرفت که اقتصاد دانش بنیان تاثیر بسزایی در افزایش تولید 
سرانه باالتر، کاهش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش فرصت های شغلی 
و در عین حال، اصالح کیفیت محیط زیست و ارتقای کیفیت تولیدات به 

عنوان شاخصه های اصلی توسعه پایدار دارد.
کرد:  اظهار  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون 
اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع 
است؛ زیرا برخالف بسیاري از منابع که هنگام مصرف مستهلک می شوند، 
اطالعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش پایه است، می تواند بارها مصرف 
شده و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند. در اقتصاد دانش پایه، دانش به 
براي  مجازي  بازارهاي  می رسد. هم اکنون  فروش  به  و  تبدیل شده  کاال 
خرید و فروش دانش در جهان شکل گرفته و افراد با اعالم قیمت دانش 
بسیار  بازاري  دانش،  بازار  می دهند.  قرار  مبادله  معرض  در  را  آن  خود، 
ناهمگن است و هر کاال کیفیت و قیمت خاص خود را دارد. صاحبان دانش 

در واقع به صورت انحصاري یا شبه انحصاري عمل می کنند .
اقتصاد دانش بنیان  آزاد در تحقق  وی درخصوص جایگاه و نقش مناطق 
راهبرد  قالب  در  رهبری  مقام معظم  داشت:  بیان  و  ارائه کرد  توضیحاتی 
شرایط  در  ایران  توسعه ای  راهبرد  سند  مهم ترین  که  مقاومتی  اقتصاد 
تحریم اقتصادی است، طی بند های1، ۲ و 3 به مولفه های مرتبط با اقتصاد 
دانش بنیان می پردازند و عنوان می شود که با هدف تامین رشد پویا و بهبود 
شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست 
 ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، 

فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابالغ می گردد:
1( تامین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های 
رساندن  به حداکثر  و  کارآفرینی  توسعه  منظور  به  و علمی کشور  انسانی 
تشویق  و  تسهیل  با  اقتصادی  فعالیت های  در  جامعه  آحاد  مشارکت 
و  نقش طبقات کم درآمد  و  درآمد  ارتقاء  بر  تاکید  و  همکاری های جمعی 

متوسط.
علمی  جامع  نقشه  اجرای  و  پیاده سازی  دانش بنیان،  اقتصاد  پیشتازی   )۲
جهانی  جایگاه  ارتقاء  منظور  به  نوآوری  ملی  نظام  ساماندهی  و  کشور 
کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و 

دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.
تولید،  عوامل  تقویت  با  اقتصاد  در  بهره وری  رشد  دادن  قرار  محور   )3
ایجاد بستر رقابت  اقتصاد،  توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری 
در  متنوع  قابلیت های  و  ظرفیت  کارگیری  به  و  استان ها  و  مناطق  بین 

جغرافیای مزیت های مناطق کشور.
موسوی همچنین به بند یازده این سند مهم که در راستای مفاد بند 3 به 
توسعه حوزه عمل  که  کرد  اشاره  قید شده،  و  پرداخته  آزاد  مناطق  نقش 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری 

و منابع مالی از خارج است.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تاکید 
کرد: با انتشار این سند مهم در سطح رسانه ای و در قالب رسمی-اداری 
دانش بنیان  اقتصاد  باب  در  توضیحات  و  تعریف ها  از  بزرگی  موج  کشور، 
هم  آزاد  مناطق  مدیران  و  مسئولین  نیز  میان  این  در  و  می گیرد  شکل 
شرکت های  و  دانش بنیان  اقتصاد  موضوع  شرایط،  و  زمان  فراخور  به 
دانش بنیان را مطمع نظر قرار داده اند. اما با گذشت بیش از ۲سال از ابالغ 
سند اقتصاد مقاومتی و انتشار گزارش های رسانه ای متعدد، وقت آن است 
که اصل موضوع یعنی ماهیت اقتصاد دانش بنیان و استلزامات ایجاد آن در 
کنار جایگاه مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور یکبار دیگر 

مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

عبدالرضا واعظی، رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی:
ظرفیت مناطق آزاد برای تبدیل شدن به نگین اقتصاد دانش بنیان

اما عبدالرضا واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی نیز در 

اقتصاد دانش بنیان پرداخت و  به رمزگشایی اصطالح  با نشریه،  گفت وگو 
اقتصاد دانش بنیان در کشور  به روزرسانی  برای  آزاد  از نقش موثر مناطق 

سخن گفت.
وی درخصوص چیستی اقتصاد دانش بنیان گفت: اقتصاد دانش بنیان زمانی 
پارادوکس  دانش بنیان  اقتصاد  امروزه  اما  بود،  پارادوکس  یا  متناقض نما 
از این روش استفاده  نیست، بلکه یک واقعیتی است و خیلی از کشورها 
می کنند تا اقتصاد خودشان را به یک اقتصاد پویا و درون زای مولد تبدیل 
کنند. اما اینکه چرا می گوییم پارادوکس از این جهت است که از کودکی به 
ما گفته اند علم بهتر است یا ثروت؟ و ما همیشه سعی می کردیم به دالیل 
مختلفی بگوییم که علم بهتر از ثروت است؛ ولی بعدها فهمیدیم که علمی 
که نتوان از آن تولید ثروت و ارزش کرد، ناقص است و به درد نمی خورد. 
به همین خاطر اقتصاد دانش بنیان تناقض علم و ثروت را کنار هم گذاشته 
است. در یک موقعیت می گوییم دانش و در موقعیت دیگر هم می گوییم 
اقتصاد. دانش که همان علم است و اقتصاد هم ثروت و پول است. االن 
به خود می گوییم که زمانی فکر می کردیم این دو متضاد هم هستند و علم 
را کنار ثروت می گذاشتیم، اما االن می گوییم اقتصاد دانش بنیان. یعنی علم 
و ثروت را در یک قالب می آوریم؛ این اتفاق بسیار مهمی است که در دنیا 
افتاده و کشورهای توسعه یافته به این سمت رفتند که اقتصادشان را بر 
مبنای دانش بگذارند. اما سوال اینجاست که مگر اقتصاد قبال بر مبنای چه 
بوده که اکنون ما می خواهیم اقتصاد را بر پایه دانش بگذاریم و اصطالح 
اقتصاد دانش بنیان را مطرح کنیم؟ باید اذعان داشت که از زمانی که نفت 
دادیم،  قرار  بر مبنای نفت  را  اقتصاد  ایران کشف کردیم، متاسفانه  را در 
منابع  بردیم تحت الشعاع  یا  مایع گذاشتیم  بر مبنای یک  را  اقتصاد  یعنی 
زیرزمینی، معادن، طال و پتروشیمی و گاز. یعنی که اقتصاد ما بر مبنای 
مایعات و جامدات است. خیلی هم کار سختی نیست؛ نفت و گاز را از زمین 
درمی آوریم یا پاالیش می کنیم یا خام می فروشیم. این رویه آسان است و 

کشورداری بر این مبنا کار دشواری نیست. 
واعظی ادامه داد: اما اگر ما بخواهیم بر مبنای دانش، علم و نیروی انسانی 
کشور را اداره کنیم، باارزش است. شاید از بیست سال قبل تصمیم گرفتیم 
این فرآیند را تغییر دهیم، یعنی اقتصاد را از نفت قطع کنیم و بر مبنای 
دانش بگذاریم؛ البته این بدین معنی نیست که نفت چیز بدی است و نباید 
استفاده کنیم، بلکه بدین معناست که اقتصاد را نباید براساس نفت گذاشت 
و دادن حقوق کارکنان، یا اداره، دانشگاه و صنعت با پول نفت جالب نیست. 
نفت را باید فروخت و به زیرساخت ها برد و برای آیندگان سرمایه گذاری 
کرد. باید کشور را با پول نفت آباد کرد، نه آنکه پول فروش نفت را حقوق 

داد و یا دانشگاه اداره کرد .
اقتصاد  پس  کرد:  تاکید  شرقی  آذربایجان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
دانش  مبنای  بر  نفت،  مبنای  از  را  دانش  که  می کند  دانش بنیان  تالش 
بگذارد؛ یعنی این بار مسئولیت به جای آنکه برعهده کسانی باشد که منابع 
زیرزمینی را استخراج  می کنند، در این اقتصاد بر دوش عالمان، دانشمندان، 
دانشجویان و اساتید قرار می گیرد. آنها هستند که بار اقتصاد را بر دوش 

می گیرند و براساس آن کشور اداره شود.
وی در پاسخ به این سوال که تحقق این موضوع تابع چه شرایطی است، 
مهم ترین  است؛  فرهنگی  الگوهای  تغییر  تابع  موضوع  این  داشت:  اظهار 
عامل در اقتصاد دانش بنیان تغییر همین الگوهای فکری می باشد؛ تا زمانی 
کارها  بقیه  انجام  نکنیم،  آماده  موضوع  این  پذیرش  برای  را  جامعه  که 
دانش  مبنای  بر  اقتصادش  می خواهد  که  کشوری  یعنی  ندارد؛  فایده ای 
باید  موقعیت خانواده ها  این  در  باشد .  داشته  واقعی  ارزش  دانش  یا  باشد، 
خودشان را برای پذیرش ریسک های بزرگ آماده کنند، نباید به این فکر 
کنند که چرا بچه من باید کارمند شود! چون در سیستم نفتی است که همه 
دوست دارند به دولت وصل شوند و از پول نفت و دولت حقوق بگیرند، اما 
در اقتصاد دانش بنیان کامال برعکس است؛ یعنی به جای اینکه خانواده ها، 
آماده و تشویق کنند  برای استخدام  را  جامعه و سیستم آموزشی، بچه ها 
برای کارآفرینی و اینکه روی پای خود بایستند، آماده می کنند تا خالقیت 

توسعه پیدا کند و سیستم ارزشیابی در آموزش و پرورش تغییر پیدا کند . 
واعظی افزود: سیستم ارزشیابی در آموزش عالی باید تغییر پیدا کند و از 
و  کارآفرینی  به  و  عبور  باید  محوری  کنکور  و  محوری  نمره  و  حفظیات 
تغییر، فرهنگی و زیرساختی است؛ یعنی  این  نوآوری رسید. زمینه اصلی 
باید سیستم آموزش پرورش مان ، آموزش عالی، صنعت و ذهنیت مدیران 

تغییر پیدا کند. 
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه این تغییر 
باید  آموزش  در  ارزشیابی ها  سیستم  مثال  گفت:  معناست،  چه  به  قوانین 
تغییر پیدا کند، مبنای نخبگی دیگر نمره محور و تعداد مقاالت نباشد؛ بلکه 
مبنا این باشد که چقدر یک فرد توانسته بر اساس دانش، کسب ثروت کند. 
در واقع دانشی که ثروت آفرین است، ارزش باشد. لذا اگر توانستیم دانش 
ثروت آفرین را به ارزش تبدیل کنیم، آن موقع شرایط برای تحول و تولید 
اقتصاد دانش بنیان فراهم شده است . این را باید در صنعت هم انجام دهیم 
و به سمت تقویت واحدهای تحقیق و توسعه برویم و صنعت را از مونتاژ به 
سمت صنعت درون زا تبدیل کنیم . صنعت از انحصار، به یک صنعت رقابتی 
در  طور  همین  باشد.  داشته  رقابت  و  توسعه  امکان  که  شود  تبدیل  باید 
سیستم مدیریتی، ذهنیت مدیران باید آماده شود و البته سیاستگذاری های 
دولت تغییر پیدا کند و اگر قرار است در جامعه رانت مثبت و امتیازی داده 
شود، به دانش تعلق بگیرد. البته این اتفاق ها از ده سال قبل در کشور ما 
دانش بنیان  که  و صنایعی  برای شرکت ها  ویژه ای  امتیازات  و یک  افتاده 
تغییر  فرهنگی،  الگوی  تغییر  یعنی  اینها  همه  اما  است،  شده  قائل  باشد، 
اقتصاد  تولد  برای  را  دولت شرایط  تفکر  بدنه  در  تغییر  و  سیاستگذاری ها 

دانش بنیان فراهم می کند.

وی در پاسخ به این سوال که نقش اقتصاد دانش بنیان در تولید و صادرات 
چیست، تصریح کرد : وقتی که صحبت از یک محصول و تولید دانش بنیان 
می کنیم، تولیدی مدنظر است که بر مبنای پژوهش و فناوری است؛ خیلی 
از موارد مرز دانش و اساسا یک محصول های تک است. یک محصولی 
باالیی دارد، قطعا مشتری های زیادی خصوصا در  فناوری سطح  هم که 
های تک  خاطر  به  دانش بنیان  بنابراین  محصوالت  دارد؛  از کشور  خارج 
بودنش، برای کشورهای دیگر جذابیت دارد؛ ضمن اینکه خیلی از مواقع 
اذعان  باید  هستند.  کم رقیب  حداقل  یا  هستند  بی رقیب  محصوالت  این 
داشت که محصولی نیست که در بازار مشابه اش را داشته باشیم، بنابراین 

تعداد رقبا کم است و می تواند قابلیت صادراتی داشته باشد .
واعظی افزود: از طرف دیگر در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی قوانین 
و مقرراتی حمایتی وجود دارد و این قوانین از صادرات پشتیبانی می کند. لذا 
این محصوالت دانش بنیان اگر از طریق مناطق آزاد صادر شود، جذابیتشان 
و  است  خوب  محصولشان  هم  طرف  یک  از  یعنی  می شود،  بیشتر  هم 
دانش بنیان است و از طرف دیگر هم شما نمی خواهید وارد چرخه و فرآیند 
سخت صادرات از طریق سرزمین اصلی شوید؛ بلکه از طریق مناطق آزاد 
گمرکی  و  مالیاتی  معافیت های  از  بتوانید  تا  می دهید  انجام  را  کارها  این 
استفاده کنید؛ کما اینکه خود محصوالت دانش بنیان در قانونشان معافیت 

گمرکی هم دارند .
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ادامه داد: نکته دیگر اینکه 
محصوالت دانش بنیان اگر در مناطق آزاد تولید شوند، توجیه و ارزش آن 
بیشتر هم می شود. از این جهت که مواد اولیه را می توانید بدون گمرکی 
به داخل منطقه آزاد وارد و بعد محصول دانش بنیان را تولید کنید و دوباره 
بدون گمرکی از طریق منطقه آزاد صادر شود. این یک برد دو طرفه است، 
هم مواد اولیه بدون گمرک وارد و هم محصول بدون گمرک صادر می شود. 
دانش بنیان  محصوالت  برای  باالیی  بسیار  جذابیت  آزاد  مناطق  بنابراین 
دارند و خود دانش بنیانی ها هم به دلیل های تک بودن تولیدشان، جذابیت 
خیلی  می توانند  را  کیفیتی  استانداردهای  اینها  دارند.  صادراتی  قابلیت  و 
سریع کسب کنند؛ بنابراین با رساندن خودشان به سطح کشورهای هدف 
می توانند از طریق مناطق آزاد با کمترین بروکراسی و حق گمرکی صادر 

شوند.
نمود:  اظهار  در کشور  دانش بنیان  اقتصاد  زیرساختی  نیاز  وی درخصوص 
ما یک زیرساخت قانونی و حقوقی نیاز داریم، هر چند که بخشی از این 
زیرساخت های قانونی وجود دارد، ما باالخره قانون  حمایت از شرکت های 
دانش بنیان را داریم که یک بستر قانونی خوبی برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان است. قانون توسعه 5ساله ششم را هم داریم که باز هم آنجا 
نظرگرفته  در  تسهیالت خوبی  و  قوانین خوب  از شرکت ها  برای حمایت 
شده است . مضاف بر آن، قانون جهش تولید و حمایت از تولید داخل نیز 
در کمیسیون  است. یک طرحی هم  قانون خوبی  باز هم  که  دارد  وجود 
صنعت و معدن و کمیسیون صنایع مجلس و  کمیسیون آموزش و تحقیقات 
از  حمایت  در  تولید  جهش  »قانون  نام  به  است  تدوین  حال  در  مجلس 
شرکت های دانش بنیان«، که این طرح به زودی به صحن مجلس شورای 
اسالمی می آید و اگر تصویب شود، می تواند میزان حمایت های قانونی از 
شرکت های دانش بنیان را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین  یکی 
تا حدی وجود  در کشور  است،  قانونی  زیرساخت های  زیرساخت ها که  از 
و  شوند  بهتر  باید  قانونی  زیرساخت های  این  نیست؛  این کافی  ولی  دارد، 

افزایش پیدا کنند .
مثال  است،  فیزیکی  هم  زیرساخت ها  از  بخش  یک  داد:  ادامه  واعظی 
پارک های علم  و فناوری در استان های متولی توسعه فناوری هستند . ما اگر 
پارک های علم  و فناوری را توسعه دادیم، معنایش این است که صنایع و 
شرکت های دانش بنیان را توسعه دادیم. این پارک ها چون نهادهای نوپایی 
نهایت  فناوری در  و  پارک های علم  ندارند .  هستند، زیرساخت های کافی 
باید تبدیل به یک شهرک های فناوری شوند، یعنی شرکت های دانش بنیان 
تولید داشته  آنجا  بیاورند و  فناوری  را به شهرک  پارک ها، صنایع شان  در 
باشند. اکنون پارک های فناوری زیرساخت های الزم برای واگذاری زمین 
به شرکت های دانش بنیان ندارند، واگذاری زمین بعد از تجهیز زیرساخت ها 
)آب، گاز، برق و اینترنت( انجام می شود؛ این از طریق بودجه کم پارک های 
علم و فناوری قابل ایجاد نیست؛ لذا حمایت های ویژه دولت را می طلبد تا 
ما بتوانیم زیرساخت ها را در پارک های علم و فناوری ایجاد و شرکت های 

دانش بنیان را در کنار پارک ها مستقر کنیم . 
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تاکید کرد: در خیلی از استان ها 
نیفتاده، شرکت های دانش بنیان در بخش های مختلف و  اتفاق  چون این 
شهرک های صنعتی پراکنده شدند و چون اینها شرکت های خاصی هستند، 
ما نباید آنها را در هر شهرک صنعتی جا بدهیم. اینها فناوری شان حساس 
قالب  در  و  بیایند  فناوری  و  علم  پارک های  در  باید  و  است  های تک  و 
فناوری  و  علم  پارک های  در  اگر  اینکه  کما  بگیرند،  قرار  حمایتی  خاص 
مستقر نشوند، براساس قانون نمی توانند از مزیت های مالیاتی استفاده کنند. 
بنابراین استقرار در پارک ها برای شرکت های دانش بنیان جذاب است، به 
شرط آنکه بتوانیم این زیرساخت ها را فراهم کنیم . زیرساخت های دیگری 
پژوهش های  توسعه صندوق های  مثل  دانش بنیان  شرکت های  برای  هم 
فناوری استانی است که ما در حال تقویت صندوق پژوهش های فناوری 
ارس هستیم تا بتوانیم از طریق جذب منابع بیشتر، این صندوق را برای 

کمک رسانی به شرکت ها آماده کنیم. 
از صندوق  بزرگی  داریم که تسهیالت  بزرگی  ما شرکت های  افزود:  وی 
ارس می خواهند که این در وسع صندوق ارس نیست و الزم است منابع 
مالی این صندوق را تقویت کند . ما صندوق نوآوری و شکوفایی را داریم 
که می خواهیم از صندوق ارس خارج کنیم تا بتوان از منابع صندوق نوآوری 

و از خط اعتباریش استفاده شود.  
یک  عنوان  به  ارس  پژوهش های  صندوق  تقویت  کرد:  تاکید  واعظی 
زیرساختی است که ما می توانیم از آنجا به شرکت های دانش بنیان کمک 
از  دانش بنیان  شرکت های  از  دولتی  حمایت های  بیشتر  اینکه  کما  کنیم، 
مسیر صندوق های پژوهش فناوری اتفاق می افتد؛ اگر صندوق ها را آماده 
و تقویت کنیم، آن موقع همه نهادهای دولتی می توانند از این طریق این 

صندوق به شرکت های دانش بنیان کمک کنند  .
این  به  پاسخ  در  ادامه  در  شرقی  آذربایجان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
را می تواند  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  از  دانش بنیان چقدر  سوال که صنایع 
می بینیم ،  مقاومتی  اقتصاد  در  که  چیزی  هر  گفت:  برساند،  سرانجام  به 
توسط شرکت های دانش بنیان می توانیم عملیاتی کنیم. در اقتصاد مقاومتی 
بحث تولید داخل است، تولید داخل اگر به شکل بومی سازی و مهندسی 
معکوس انجام شود، فقط از طریق شرکت های دانش بنیان می تواند انجام 
مجهز  روز  علم  به  اینکه  دلیل  به  می توانند  که  هستند  اینها  زیرا  بگیرد؛ 
هستند و تیم های توسعه خیلی خوبی دارند، بومی سازی را انجام دهند و 
ساخت داخل تجهیزات را انجام دهند، بنابراین در بحث تولید داخل قطعا 
را  کارها  این  که  هستند  آنها  و  مقدم اند  خط  در  دانش بنیان  شرکت های 

انجام می دهند .
وی در ادامه گفت: یکی دیگر از مولفه های اقتصاد مقاومتی بحث اشتغال 
اتفاق  پایدارتر  و  سریع تر  خیلی  دانش بنیان  در شرکت های  اشتغال  است. 
به  کمی  هزینه  و  رقم  با  اشتغال  دانش بنیان  حوزه  در  یعنی  می افتد، 
با  متوسط  طور  به  دانش بنیان  شرکت های  مثال  عنوان  به  می آید؛  وجود 
هر 40میلیون تومان می تواند یک شغل ایجاد کند . در صنایع سنتی این 
می آید  وجود  به  کمی  هزینه  با  اشتغال  پس  است،  برابر  ده  حداقل  روند 

در  که  بگویید  شما  است  ممکن  زمانی  یک  است.  پایدار  اشتغال  این  و 
حوزه کشاورزی هم اشتغال ایجاد می کنید، ولی این موضوع پایدار نیست، 
هزار تا اتفاق طبیعی ممکن است بیفتد که اشتغال از دست برود یا اینکه 
وابسته به منابعی اند که ممکن است دیگر وجود نداشته باشد، ولی در حوزه 
و  است  پایدار  و  فاخر  اشتغال  قطعا  آید،  وجود  به  اشتغال  اگر  دانش بنیان 
مهم تر از همه جامعه هدف شما برای اشتغال جامعه فارغ التحصیالن است. 
واعظی تاکید کرد: بحث بیکاری فارغ التحصیالن بزرگترین معضل کشور 
است، بنابراین بیکاری فارغ التحصیالن هم اشتغالش از طریق شرکت های 

دانش بنیان امکان پذیر است. 
رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی افزود: یکی دیگر از مولفه های 
از واردات است که این هم  اقتصاد مقاومتی، بحث صادرات و جلوگیری 
از طریق شرکت های دانش بنیان امکان پذیر است. شرکت های دانش بنیان 
محصوالتش قابلیت صادرات دارد و می توانند از واردات محصول جلوگیری 

کنند و محصوالت وارداتی را بومی سازی کنند . 
اینکه  آن  و  شده  دیده  مقاومتی  اقتصاد  در  هم  ارز  بحث  داد:  ادامه  وی 
با تولید داخل امکان پذیر است. واردات ارز  جلوگیری از خروج ارز دوباره 
شرکت های  توسط  ارز  خروج  از  جلوگیری  و  صادرات  است ؛  صادرات  با 
دانش بنیان می تواند تحقق پیدا کند. بنابراین تقریبا تمام مولفه های اقتصاد 
مقاومتی را شرکت های دانش بنیان می توانند ایفا کنند. در شرایط تحریمی 
هم شرکت های دانش بنیان سربازان اقتصادی در جنگ اقتصادی هستند؛ 
شرایط  در  می جنگند،  اسلحه  با  که  داریم  سربازانی  زمینی  جنگ  در  اگر 
و  می روند  دشمن  اقتصادی  جنگ  به  دانش  اسلحه  با  اینها  هم  تحریم 

می توانند دشمن را در مسیر افکاری که در ذهن دارند، ناکام بگذارند . 
واعظی تاکید داشت که در خیلی از موارد تحریمی بومی سازی کردیم و 

خودمان را از شر تحریم ها خالص نمودیم.
این سوال که  به  پاسخ  آذربایجان شرقی در  فناوری  پارک علم و  رئیس 
جایگاه و نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دانش بنیان چیست و مناطق 
آزاد چه ظرفیت هایی برای ایفای نقش در اقتصاد دانش بنیان دارند، گفت : 
یکسری تسهیالت قانونی و امتیازاتی برای شرکت های دانش بنیان داریم 
یک  می کند.  برجسته  قانونی  حمایت های  نظر  از  را  شرکت ها  این  که 
زیادی  جذابیت های  هم  آنها  که  داریم  آزاد  منطقه  در  هم  حمایت هایی 
به سمت  اگر  دانش بنیان  بنابراین شرکت های  دارند؛  این شرکت ها  برای 
منطقه آزاد بروند، جذابیت هایش بیشتر می شود؛ هم به خاطر دانش بنیان 
امتیازاتشان چند  این  آزاد  بودنشان و هم به دلیل استقرارشان در مناطق 
فراهم کنند،  را  بسترها  آنکه  به شرط  آزاد  مناطق  بنابراین  برابر می شود. 

بسیار برای ورود شرکت های دانش بنیان جذاب هستند. 
وی ادامه داد: بروکراسی اداری در مناطق آزاد خیلی کم است، در سرزمین 
اصلی خیلی از مواقع این بروکراسی ها و دیوان ساالری ها به قدری پیچیده 
در  ولی  می کند؛  طاقت فرسا  شرکت ها  برای  را  صادرات  فرآیند  که  است 
مناطق آزاد به خاطر اینکه خیلی از این بروکراسی ها از بین رفته و حتی 
در مورد شرکت های دانش بنیان و در خیلی از شرکت ها ازجمله دانش بنیان 
معافیت های مالیاتی وجود دارد، لذا در مناطق آزاد این بستر برای شرکت ها 
ولی  دهند.  انجام  را  صادراتشان  بتوانند  مناطق  طریق  از  که  دارد  وجود 
به  کنند؛  تقویت  را  باید خودشان  زیرساخت ها  از  در یکسری  آزاد  مناطق 
عنوان مثال زیرساخت های حمل و نقل که برای صادرات خیلی مهم است . 
کنند  فراهم  باید  شرکت ها  برای  که  امکاناتی  مورد  در  آزاد  مناطق  خود 

ازجمله زیرساختی و اینترنتی باید آماده باشند.  
که  دارند  نیاز  زیرساخت هایی  دانش بنیان  شرکت های  داد:  ادامه  واعظی 
شرکت های  مثال  باشند؛  نداشته  نیازی  دیگر  شرکت های  است  ممکن 
دانش بنیان اگر بخواهند در مناطق آزاد مستقر شوند، اینترنت سطح باالیی 
خدمات  مثل  خدماتی  دانش بنیان  یکسری  شرکت های  می خواهند .  را 
را  بازارهای صادراتی  مطالعه  تجاری سازی ،  بازاریابی،  مشاوره،  شتابدهی ، 
الزم دارند. لذا مناطق آزاد باید این شرایط را فراهم کنند تا این شرکت ها 
بتوانند از این ظرفیت ها استفاده نمایند؛ چراکه  اگر این شرایط فراهم نشود، 
ورود شرکت های دانش بنیان به مناطق کامل نخواهد بود؛ آن وقت اینها 
از سرزمین اصلی ازجمله تهران  نیازهای خود را مثال  از  مجبورند بعضی 
تبریز و شهرهای بزرگ تامین کنند و آن موقع یک واحد کوچکشان را به 

مناطق آزاد ببرند.
اگر  کرد:  تاکید  شرقی  آذربایجان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
باید  بیایند،  آزاد  مناطق  به  کامل  دانش بنیان  شرکت های  می خواهیم 
اگر  شود،  تسهیل  آمدشان  و  رفت  باید  شود،  فراهم  برایشان  شرایط 
برایش  بیاید،  آزاد  منطقه  به  بخواهد  تهران  از  بنیانی  دانش  شرکت 
را  کارش  سریع  بتواند  تا  باشد  داشته  مستقیم  پرواز  که  است  مهم 
زیربنایی  اقدامات  چنین  بنابراین  باشد.  فراهم  ارتباطش  و  دهد  انجام 
نیاز داریم برای آنکه شرکت های دانش بنیان بتوانند به  در مناطق آزاد 
یا  داریم  آزاد  مناطق  در  که  رشدی  مراکز  همین  کنند.  پیدا  ورود  آنجا 
بحث صندوق پژوهش فناوری که در مناطق است، جز زیرساخت هایی 
در  که  دهند  اطمینان  دانش بنیان  شرکت های  به  می توانند  که  هستند 
به  تا  کنند  تشویق  را  آنها  و  دارد  وجود  حمایت  و  ظرفیت  این   مناطق 

سمت مناطق آزاد جذب شوند.
اقتصاد  تحقق  راستای  در  آزاد  مناطق  عملکرد  با  رابطه  در  وی 
دانش بنیان اظهار نمود: مناطق آزاد قبال مسیری را رفتند که به نظرم 
تاسیس  به  اقدام  آزاد  مناطق  که  بوده  این  هم  آن  نبوده،  موثر  خیلی 
نمودند.  بازگشایی  مناطق  در  را  دانشگاه ها  پردیس  یا  کردند  دانشگاه 
بگویم  است  بهتر  و  نبوده  خوبی  پروژه  یک  این  که  است  آن  واقعیت 
از  که  ما هدفی  این جهت که شاید  از  است.  پروژه ای شکست خورده 
اصال  شاید  اینکه  یا  و  نشده  محقق  داشتیم  دانشگاهی  مراکز  تاسیس 
هدفگذاری درست نبوده است. اینکه ما در مناطق آزاد دانشگاه تاسیس 
است؛  خوبی  اتفاق  باشد،  خارجی  دانشجوی  جذب  هدف  با  اگر  کنیم، 
اما آیا ما قابلیت جذب دانشجوی خارجی را در کشور داریم؟ شاید االن 
که  قبل  سال  بیست  یا  ده  ولی  بیایند،  کشورها  بعضی  از  دانشجویانی 
جذابیت  خیلی  هم  تهران  دانشگاه  حتی  شدند،  راه اندازی  دانشگاه ها 
مناطق  در  ما  موقع  همان  بعد  نداشت .  خارجی  دانشجوی  جذب  برای 

آزاد دانشگاه ساختیم برای آنکه دانشجوی خارجی جذب کنیم.
واعظی ادامه داد: طی یکی، دو سال گذشته کار خوبی در مناطق آزاد 
تاسیس پردیس دانشگاهی، مراکز رشد، مراکز  به جای  انجام شده که 
نوآوری و شهرک های فناوری را در مناطق توسعه دادیم، زیرا دانشگاه 
باید در سرزمین اصلی باشد؛ اینکه دانشگاه در منطقه آزاد باشد و استاد 
معقول  بیایند،  منطقه  به  بزرگ  شهرهای  از  هم  داخلی  دانشجوی  و 
حلقه  نه  بچسبیم،  آزاد  مناطق  در  را  دانش  انتهایی  حلقه  باید  نیست؛ 
است،  آموزش  که  ابتدایی  حلقه  به  االن  تا  است .  آموزش  که  ابتدایی 
اهمیت دادیم و خواستیم دانشجو تربیت کنیم؛ اما هیچکدام در مناطق 
اما  برمی گردند،  شهرهایشان  به  فارغ التحصیلی  از  بعد  و  نمی مانند  آزاد 

انتهایی، دانش درست است  . حلقه 
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  شرقی  آذربایجان  فناوری  و  علم  پارک  رئیس 
دانش آن است که تبدیل به تولید ثروت، شرکت و کارخانه شود؛ مناطق 
آزاد هم رسالتشان همین است . مناطق آزاد عملکردشان در حوزه آموزش 
البته در سال های  نباید به آن ورود پیدا می کردند.  مناسب نبوده و اصال 
اخیر در حوزه فناوری ایجاد مرکز رشد بسیار عملکرد خوبی داشته اند و باید 
این را تقویت  ، حمایت و کمک کنیم تا مناطق آزاد را به یک هاب صادراتی 

برای شرکت های دانش بنیان تبدیل کنیم.

زهرا امام جمعه ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران:
تمایل شرکت های دانش بنیان برای ورود به مناطق آزاد

در نهایت زهرا امام جمعه  عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در گفت وگو 
لزوم حضور  و  مقاومتی  اقتصاد  در  دانش بنیان  اقتصاد  نقش  از  نشریه،  با 

شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد سخن گفت.
وی به چیستی اقتصاد دانش بنیان اشاره  و تصریح کرد: اقتصاد دانش بنیان، 
این صورت  به  است؛  علم  و  خدمات  توسعه،  پایه  بر  که  است  اقتصادی 
دستاوردهای  و  نوین  تکنولوژی های  براساس  که  خدماتی  و  صنایع  که 
جدید علمی پای می گیرند، فعالیت و صدور آن همین اقتصاد دانش بنیان 
به  که  است  اشخاص  تابع  هم  آن  شرایط  تحقق  می دهد.  تشکیل  را 
علمی  زمینه  در  که  دانشگاهیان  و  استادان  دانشجویان،  فارغ التحصیالن، 
این  به  باید  برمی گردد؛  پیدا می کنند،  یافته هایی دست  به  و  کار می کنند 
اشخاص آموزش و زیرساخت های الزم داده شود تا بتوانند یافته های خود 
را به صورت تجاری در بیاورند و در واقع تجاری سازی علم را انجام دهند.
در جهان بخش  دانش بنیان هم اکنون  اقتصاد  گفت:  ادامه  در  امام جمعه 
در  مثال  عنوان  به  دربرمی گیرد؛  را  پیشرفته  کشورهای  اقتصاد  از  مهمی 
چین بیش از بیست درصد صادراتش مربوط به فناوری های بیوتکنولوژی 
یا در  دانش بنیان هستند، می باشد؛  فناوری های آی .تی که محصوالت  و 

آمریکا قسمت اعظم صادرات، همین محصوالت دانش بنیان است . 
مثل  دیگر  محصوالت  برعکس  دانش بنیان  محصوالت  داد:  ادامه  وی 
بسیار  افزوده  ارزش  دارای  می کند،  صادر  ما  کشور  که  خام  فرآورده های 
باالیی هستند. طبق آمار، از هر یک دالر سرمایه گذاری در تکنولوژی های 
دانش بنیان، بیش از هزار دالر می توان سود به دست آورد که یک چنین 
تکنولوژی بیش از آنکه نیاز به سرمایه گذاری داشته باشند، نیاز به فکر و 

دانش دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چه 
کمکی به اقتصاد دانش بنیان می کند، اظهار داشت: مسلما این نوع اقتصاد 
بیش از این نوع تکنولوژی احتیاج دارد که صادر شوند، یعنی همان طور 
که تولید می شوند، به کشورهای همجوار هم صادر می گردند، لذا مناطق 
آزاد می توانند نقش بسیار مهمی در صادرات این تکنولوژی ها داشته باشند . 
علم  پارک  تاسیس  با  تهران  دانشگاه  ارس  پردیس  افزود:  جمعه  امام 
استقرار  بخش  با  طور  همین  و  تهران  دانشگاه  ارس  شعبه  فناوری  و 
شرکت های دانش بنیان در این پارک سعی کرده به این مسئله کمک کند . 
میزان موفقیت ما هم بسته به این است که در مدت کوتاهی که پارک 
علم و فناوری شعبه ارس تشکیل شده، دو شرکت موفق فعال در این پارک 
مستقر شدند؛ یکی از این شرکت ها هم اکنون مشغول به تولید ماسک های 
و  هوا  تصفیه  کرونا ،  بهداشت ،  به  مربوط  محصوالت  سایر  و  سه الیه 
محصوالتی در زمینه زیست محیطی است. ولی برای اینکه شرکت های 
دانشگاهی و دانش بنیان بیایند و در منطقه مستقر شوند، ما نیاز به حمایت 
سازمان های مناطق آزاد و سازمان های مربوط در این زمینه داریم؛ چراکه 
شرکت های دانش بنیان در مرکز، دارای حمایت هایی هستند که وقتی از 
آنها خواهش می شود که در مناطق آزاد مستقر و مشغول فعالیت شوند، نیاز 
به یکسری مشوق هاست که متاسفانه تا به حال این مشوق ها در اختیار ما 

و شرکت های دانش بنیان دانشگاهی قرار داده نشده است.
وی تصریح کرد: شرکت های دانش بنیان می توانند با تکیه بر دانش بومی 
و بومی سازی علم، تکنولوژی و مهندسی معکوس، بسیاری از محصوالتی 
که کشور به آن احتیاج دارند را تولید کنند. همچنین با توجه به استعدادهای 
اختراعات  به  دست  می شود  است،  فراوان  کشور  در  الحمداهلل  که  داخلی 
این  از  بسیاری  تولید کرد. حتی  را  زد و محصوالت جدیدی  ابتکاراتی  و 
تولیدات را می توان به کشورهای همجوار و حتی پیشرفته صادر نمود. مثال 
در همین شرکت مستقر شده در پردیس ارس، توسط مهندسی معکوس 
آلودگی هوایی که  اندازه گیری  از دستگاه های  ابتکار، یکی  و همین طور 
معموال ایران از آلمان و ژاپن وارد می کرده است، ساخته شده و با تغییراتی 
که در این دستگاه داده شده است، محصول حاصل خیلی بهتر از نمونه 
خارجی هم کار می کند. این محصول هم اکنون به دو، سه کارخانه و همین 
طور شهرداری مناطق آلوده فروخته شده و شرکت مستقر بسیار عالقه مند 
است که این محصول را به کشورهای آذربایجان و نخجوان و... صادر کند، 

به همین دلیل در منطقه آزاد ارس مستقر شده است.
معاونت  گفت:  ادامه  در  تهران  دانشگاه  ارس  بین الملل  پردیس  رئیس 
علم  پارک های  بخش  طور  همین  و  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
و فناوری از بخش هایی در کشور هستند که از صنایع دانش بنیان حمایت 
می کنند، ولی غیر از اینها احتیاج به قوانین روشن ، واضح و حمایتی برای 
صنایع دانش بنیان است. همچنین غیر از صنایعی که پا می گیرند و موفق 
می شوند، بعضی مواقع افرادی که دست به اختراع و ابتکار می زنند، شاید 
واگذاری  قصد  بلکه  باشند؛  نداشته  بیندازند  راه  تجاری  کار  اینکه  قصد 
تکنولوژی خودشان یا اصطالحا دانش فنی ساخته خودشان را داشته باشند؛ 
نوع  این  ارگانی که متولی فروش مالکیت فکری  اکنون ما در کشور  اما 
اختراعات و ابتکارات به صنایع داوطلب باشد را نداریم؛ بهتر است همچین 
واگذاری  به  داوطلب که مشتاق  افراد  ابتکارات  بگیرد که  سازمانی شکل 
اختراعات خود هستند را جمع آوری کند و بعد از سنجش امکان پذیری برای 

آنها در صنایع،  مشتری پیدا کند.
امام جمعه در پاسخ به این سوال که جایگاه و نقش مناطق آزاد در تحقق 
اقتصاد دانش بنیان چیست و مناطق آزاد چه ظرفیت هایی برای ایفای نقش 
در اقتصاد دانش بنیان دارند، بیان داشت: مسلما اگر اقتصاد مقاومتی را به 
راستای  در  کامال  دانش بنیان  اقتصاد  کنیم،  تفسیر  داخل  به  نگاه  معنای 
از  واردات  جای  به  ما  چراکه  می گیرد؛  قرار  اهداف  این  کردن  برآورده 
دانشمندان  و  صنعتگران  توانمندی  از  و  می کنیم  داخل  به  نگاه  خارج، 
داخلی می خواهیم استفاده کنیم. خیلی از محصوالتی که ما وارد می کنیم، 
قابل انجام و قابل طراحی در داخل کشور است، فقط باید فرصت برابر با 
محصوالتی وارداتی به این افراد داده شود . در واردات یکسری رانت ها و 
سودهایی که تقریبا می توان گفت نامشروع است، باعث می شود که تمایل 
به واردات خیلی بیشتر از توجه به نیروی داخلی باشد. همین باعث می شود 
خیلی از صنایع دانش بنیان متاسفانه در کار اقتصادی موفق نباشند و از بین 
بروند. با توجه به راهبردهای اقتصاد مقاومتی می شود از صنایع دانش بنیان 

حمایت کرد تا اینها به سرانجام برسند و به سوددهی وارد شوند.
وی افزود: مناطق آزاد چند نکته مثبت و خوب برای تحقق اقتصاد دانش بنیان 
دارند؛ یکی از مهم ترین اینها، سادگی صادرات محصول از مناطق آزاد است . 
دومین مسئله شاید بتوان به نبود قوانین دست و پاگیر داخلی در مناطق آزاد 
اشاره کرد، ازجمله ثبت و فعالیت شرکت، مباحث مالیاتی و... در مناطق آزاد 
باعث می شود که شرکت های  اینها  بنابراین همه  آسان تر صورت می گیرد. 
دانش بنیان تمایل داشته باشند که به مناطق آزاد مراجعه کنند. اما از طرف دیگر 
محدودیت هایی هم در مناطق آزاد برای این نوع شرکت ها داریم؛ مهم ترین 
محدودیت، نیروی کارآزموده و علمی جهت به کارگیری در این شرکت هاست. 
لذا وجود دانشگاها می تواند حلقه اتصال نیروی کارآزموده و تربیت آن را تسهیل 
کند. از طرف دیگر این نوع شرکت های دانش بنیان می توانند باعث شکوفایی 
مناطق آزاد شوند؛ متاسفانه مناطق آزاد فعال در کشور به عنوان جایگاهی برای 
واردات دیده می شوند و توجهی به نقش صنعتی ، تولیدی و صادراتی مناطق آزاد 
نشده است. شاید در این زمینه باید گفت که منطقه آزاد ارس از مناطق استثنایی 
در این خصوص است که هم از لحاظ توان و ظرفیت خود منطقه و هم از نظر 
عالقه مسئولین محترم به توسعه صنعتی خصوصا شرکت های دانش بنیان در 
این زمینه مستثنی محسوب می شود. با وجود این هنوز جای کار زیادی در زمینه 

اقتصاد دانش بنیان در منطقه آزاد ارس نیز دیده می شود. 
رئیس پردیس بین الملل ارس دانشگاه تهران در پایان اظهار کرد: یکی از 
فناوری توسط  و  پارک علم  بودن  نظر  ارس تحت  آزاد  مشکالت منطقه 
آزاد  از تصمیمات منطقه  آذربایجان شرقی است که باعث می شود خیلی 
ارس وابسته به تایید پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی باشد؛ با توجه 
به اینکه قانونا تمام تصمیمات مناطق آزاد می تواند مستقل باشد و مناطق 
آزاد ، مناطق خارجی از استان مربوطه تلقی می شوند، باید در این زمینه و 
موضوع دانش بنیان، منطقه آزاد ارس بتواند به صورت مستقل برای خود 
تصمیم گیری کرده و قوانین الزم خود را تدوین نماید؛ در این صورت میل 
آزاد ارس شعبه  اینکه در منطقه  ایران برای  از شرکت های سراسر  خیلی 

نمایندگی داشته باشند را تقویت خواهد نمود.
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گزارش:
ملیحه اسناوندی

واکاوی نقش مناطق آزاد در توسعه صنایع و اقتصاد دانش بنیان در کشور:

راهبرد آینده نگرانه مناطق آزاد عمل بر بنیان دانش



یادداشت: مهرناز عالمی

 مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
سکوی صادراتی کشور

حوزه های  در  کشورمان  کنونی  شرایط  در 
خاصی  مفاهیم  یا  مسائل  با  خود  اقتصادی 
را  تجربه اش  تاکنون  شاید  که  است  مواجه 
در  جامعه  اقشار  کلیه  بنابراین  نداشته ایم. 
تمامی حوزه ها و صنوف مکلف به نوآوری، 
در  الگوسازی  و  نظریه پردازی  ابتکار، 
عرصه های جدید اقتصادی هستند تا هر یک 
بتوانند به نوعی این بار و چرخه اقتصادی را 

جابه جا کرده و به حرکت درآورند.
یک  سیاسی  یا  و  اقتصادی  توسعه  اصوال 
و  فرهنگی  مفاهیم  به  توجه  بدون  کشور 
نیست.  امکان پذیر  آن،  مبانی  گفتمان سازی 
شاید بتوان مهم ترین عامل پیشرفت اقتصاد 
اصول  گفتمان سازی  را،  کشور  در  مقاومتی 
و مردم  میان مسئوالن  در  مقاومتی  اقتصاد 

دانست.
گفتمان، ارائه فکری منسجم، منظم و قابل 
یک  اعتقادات  و  فرهنگ  بر  مبتنی  دفاع 
یا  و  رهبر  از سوی یک  جامعه می باشد که 
می گردد  تبیین  فرهنگی  یا  و  سیاسی  فعال 
تبلیغات و جهت گیری ها  و محور فعالیت ها، 
و رسانه ای  نظام مدیریتی  به  قرار می گیرد، 
جهت می دهد و بر سرنوشت مردم و کشور 

تاثیر می گذارد.
نقش  و  اقتصادي«  »توسعه  اهمیت  امروزه 
بر  آرماني،  جامعه اي  نهادن  بنا  در  آن  بارز 
که  آنجا  تا  نیست؛  پوشیده  کسی  هیچ 
امروز  دنیاي  اولویت هاي  از  را  آن  مي توان 
دانست؛ اولویتي که براساس آن بسیاري از 
محاسبات و معادالت جهاني شکل مي گیرد. 
اقتصاد مقاومتی یکی از ارکان مکتب اقتصاد 
ارکان  دیگر  که  می آید  حساب  به  اسالمی 
معیشت  تدبیر  اقتصادی،  عدالت  شامل  آن 
توزیع  تولید،  الگوی  اقتصادی،  عقالنیت  و 
را  مذکور  ارکان  است.  اقتصادی  مصرف  و 
حال  می نامند.  اقتصاد  فرهنگ  اصطالحا 
دیگر  باشد،  ارکان  این  از  خالی  اقتصاد  اگر 

نمی توان آن را اقتصاد اسالمی نامید.
صرفا  که  نمی پذیرد  مقاومتی  اقتصاد 
مصرف کننده باشد، منفعل نیست و در مقابل 
اهداف اقتصاد سلطه ایستادگی می کند. این 
اقتصاد با رویکرد فعال و مقاومت در مقابل 
اقتصاد  محصوالت  و  ساختارها  تعاریف، 
سلطه، سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی 
موجود و بومی سازی آن براساس جهان بینی 

و اهداف خود دارد.
مردمی  اقتصادی  ماهیتا  مقاومتی  اقتصاد 
این  وارد  مردم  که  است  ضروری  است. 
به  رانت خوارها  ورود  از  تا  شوند  عرصه 
را  فضا  ما  اگر  کنند.  جلوگیری  اقتصاد 
اقتصادی  فعاالن  و  جوانان  حضور  برای 
فراهم  اقتصادی  عرصه   در  نو  اندیشه ها  با 
این  در  را  مثبتی  تحوالت  قطعا  کنیم، 

بود. عرصه شاهد خواهیم 
توسعه کشور  برنامه  در  که  مواردی  ازجمله 
نقش  شود،  گرفته  قرار  توجه  مورد  باید 
در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  اهمیت  و 
تبع  به  که  است  صادرات  و  تولید  گسترش 
حاصل  نیز  فرهنگی  و  اجتماعی  توسعه  آن 
پیدا  توسعه  مناطق  این  چقدر  هر  می گردد. 
آنها  در  تولید  و  واردات  صادرات،  و  کنند 
در  باشد  بزرگ  گامی  می تواند  رود،  باال 
جهت توسعه کالن کشور. نکته مهم دیگر، 
آنها  قانونی  تسهیالت  و  مناطق  این  نقش 
در توسعه صادرات غیرنفتی که همواره یکی 
اقتصادی  از جهت گیری های اساسی توسعه 

کشور است.
می توانند  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
صادرات  برای  را  مناسبی  فضای 
شرکت های تولیدی ایجاد کرده و با جذب 
عوامل سرمایه در کنار یکدیگر، به عنوان 
یک سکوی صادراتی عمل نمایند. به دلیل 
رقابتی و  قیمت های  با  آنها  تولیدات  اینکه 
کاهش  باعث  می گیرد،  صورت  بین  المللی 
بهره گیری  و  محصول  تمام شده  قیمت 
امکان  همچنین  می شود.  آن  از  موثرتر 
آسان تر  را  بین المللی  بازارهای  در  حضور 
می کند. در نتیجه وجود این مناطق، سبب 
به  بین المللی  تجاری  فعالیت  مرکز  انتقال 
یک  عنوان  به  می تواند  که  می شود  کشور 

تلقی گردد. مزیت 
می توانند  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
تجارت  سوی  به  باشد  دریچه ای  همچون 
جهانی که با عبور از این دریچه می توان به 
سوی افزایش تبادالت تجاری کشور با دیگر 

کشورهای جهان پیش رفت.
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با حضور مشاور رئیس جمهور و دبیرشورایعالی 
»سامانه  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
سرمایه گذاری درگاه خدمات مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی« رونمایی شد.
مرتضی بانک در این نشست با اشاره به سهولت 
فضای کسب و کار در مناطق آزاد گفت: پنجره 
مناطق  اقتصادی  فعاالن  خدمات رسانی  واحد 
هدف  با  سال 98  از  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 
صدور  به  مربوط  فرآیندهای  یکپارچه سازی 
انواع مجوزها و تسهیل فرآیندهای کسب و کار 
فعالیت های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادی به بهره برداری رسید.
وی اظهار داشت: راه اندازی سامانه پنجره واحد، 
گامی موثر و بلند و نمونه ای موفق برای توسعه 

دولت الکترونیک محسوب می شود.
دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: 
این سامانه در قالب ۶موضوع سرمایه گذاری، 
صنعت و تولید، تجارت بین الملل، بهداشت و 
برنامه ریزی  فرهنگی  و  گردشگری  سالمت، 
در سال 98 حدود 120خدمات  که  است  شده 
آن به بهره برداری رسید و تا پایان سال 99 این 

پروژه به 200خدمات افزایش خواهد یافت.
مشاور رئیس جمهور اظهار داشت: سیاست کلی 
ما برای سهولت کسب و کار، شفافیت فعالیت ها، 
کاهش زمان بندی و ایجاد اعتماد یکسان برای 
سرمایه گذاران است که سرمایه های اصلی ما در 

مناطق آزاد محسوب می شود.
اتفاق  این  اینکه  به  اشاره  با  بانک  مرتضی 
مهم امسال که مقام معظم رهبری )مدظله( 
به نام »جهش تولید« نامگذاری کرده اند، رخ 
داده است، افزود: این سامانه اکنون به صورت 
پایلوت به اجرا در خواهد آمد و طی دو هفته 
آینده با رفع برخی مشکالت احتمالی، توسط 

رئیس جمهور به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: در پنجره واحد سرمایه گذاری، امور 
اجرایی مربوط به سرمایه گذاران به طور مستمر 
ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  توسط 

اقتصادی تا حصول نتیجه، پیگیری می شود.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
افزود: متقاضیان سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، با مراجعه به این سامانه عالوه 
بسته های  و  فرصت ها  انتخاب  و  مشاهده  بر 
سرمایه گذاری پیشنهادی از سوی سازمان های 
مناطق، می توانند درخواست سرمایه گذاری را 
براساس طرح مدنظر خود در سامانه ثبت و تمام 
فرآیند های مربوطه را به صورت الکترونیکی و 
بدون نیاز به حضور فیزیکی پیگیری و در انتها 
با دریافت مجوز های مربوطه از سازمان منطقه 

آزاد، سرمایه گذاری را محقق نمایند.
مرتضی بانک با اشاره به اینکه این فرآیند در 

۶مرحله و طی مدت زمان ۳0روز کاری عملیاتی 
با  سرمایه گذاری  متقاضیان  افزود:  می شود، 
مراجعه به این درگاه خدماتی صرفا در 2مرحله 
نسبت به بارگزاری و تکمیل طرح های سرمایه 
گذاری اقدام می کنند که این فرآیند در اقدامات 
بعدی تا 20روز کاهش خواهد یافت. در صورت 
انتخاب از فرصت ها و بسته های سرمایه گذاری 
تعداد مراحل به ۴مرحله کاهش یافته و مدت 

زمان به مراتب کمتر خواهد شد.
وی به اقدامات آتی در این سامانه اشاره کرد 
یکپارچه  دستورالعمل  ابالغ  با  داشت:  بیان  و 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
یکپارچه سازی فرمت های قراردادی، چند زبانه 
شدن سامانه جهت جذب سرمایه گذار خارجی، 
سرمایه گذاری،  ترویج  موسسات  با  همکاری 
جهت  کاداستر  سامانه  اعتبارسنجی،  سامانه 
ارتباط  و  سرمایه گذاری  اراضی  مدیریت 

سامانه ای با سایر دستگاه ها ازجمله اقدامات آتی 
این سامانه خواهد بود.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی افزود: با ارائه این خدمات به 
صورت آنالین و یکپارچگی با دیگر فرآیندهای 
درگاه  در  اقتصادی  های  فعالیت  با  مرتبط 
خدمات الکترونیک مناطق آزاد و ویژه )مآوا( اعم 
از ثبت شرکت، جواز تاسیس، کمیسیون ارزش 
افزوده ثبت سفارش و برقراری امکان مدیریت، 
پیگیری و رصد دقیق درخواست های مربوطه 
به  مناطق  در  اخذ مجوز سرمایه گذاری  زمان 

میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  دبیرشورایعالی 
به  شده  ایجاد  شرایط  به  اشاره  با  همچنین 
برجام،  از  آمریکا  خروج  و  تحریم ها  دلیل 
بخش  سرمایه گذاری  میزان  کرد:  تاکید 
و  10هزار  حدود  سال 98  در  خصوصی 
۷00میلیارد تومان داخلی و 211میلیون دالر 
خارجی بوده که این میزان در سال 9۷ حدود 

هفت هزار میلیارد تومان داخلی بوده است.
مرتضی بانک افزود: در نیمه نخست سال 99 
۵00میلیارد  و  ۶هزار  داخلی  گذاری  سرمایه 
تومان و 12۳میلیون دالر خارجی بوده است که 
پیش بینی می شود تا پایان سال به میزان سال 

های گذشته شاهد رشد باشیم.
از  صادرات  درخصوص  رئیس جمهور  مشاور 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تاکید کرد: تا 
پیش از اعمال تحریم ها به رقم 20هزار میلیارد 
دست یافته بودیم، اما در سال 98 میزان صادرات 

به 1۳هزار و ۵00میلیارد تومان رسید.
مراجعه  با  می توانند  متقاضان  است،  گفتنی 
این  از   www.freezones.ir آدرس  به 

خدمات سرمایه گذاری بهره مند شوند.

با حضور مشاور رئیس جمهور صورت پذیرفت:

رونماییازسامانهسرمایهگذاری
درگاهخدماتمناطقآزادوویژهاقتصادی

کشور ایران با داشتن ۵هزار و 800کیلومتر طول 
نوار ساحلی که هفت استان آن در مجاورت ساحل 
می شود.  محسوب  دریایی  کشور  یک  هستند، 
متاسفانه تاکنون ایران از این ظرفیت و پتانسیل 
خدادادی بهره چندانی نبرده، در حالی  که توسعه 
صنایع دریایی عالوه بر رشد اقتصاد مناطق ساحلی، 

بر شکوفایی اقتصادی کشور نیز تاثیرگذار است.
گردشگری دریایی به  عنوان یکی از حوزه های 
رشد  در  بسیاری  می تواند سهم  دریایی  صنایع 
صنایع  که  حالی   در  باشد؛  داشته  ملی  اقتصاد 
کشتی سازی و دریانوردی از یک رکود جهانی رنج 
می برند، اما خوشبختانه صنعت گردشگری در حال 
رشد بوده و کارشناسان رشد ۴درصدی را برای این 

صنعت تا سال 2020 پیش بینی می کنند.
امروزه در اغلب کشورهای دنیا توجه به تورهای 
دریایی، ورزش ها و تفریحات آبی، غواصی و 
سایر سرگرمی های مرتبط با ساحل و فراساحل 
و  دارد  قرار  گردشگری  برنامه های  صدر  در 
همین باعث شده تا کشورهای مختلف سعی 
آبی،  ظرفیت های  کوچک ترین  از  حتی   کنند 
دریایی و ساحلی خود بیشترین استفاده را ببرند.

وجود  با  ایران،  عزیزمان  کشور  در  متاسفانه 
جنوب  و  شمال  در  دریایی  طویل  مرزهای 
و طبیعت بکر و سواحل ناب، بهره ای از این 

صنعت با نرخ سوددهی باال و سریع نبرده ایم.
سرمایه گذاری و تالش برای رشد صنعت گردشگری 
به  مانند یک تیر و دو نشان است؛ چراکه فراهم 
کردن زیرساخت ها و امکانات مانند ساخت شناورها 
و قایق های تفریحی، ساخت اسکله های تفریحی و 
پارک های دریایی و زیردریایی های تفریحی از یک سو 
و از سویی دیگر آمدن توریست ها و گردشگرها جهت 
استفاده از این امکانات به اقتصاد کشور ما و مناطق 
ساحلی و نیز ایجاد اشتغال و کسب درآمد کمک 

شایانی خواهد کرد.

لزوم تدوین سند گردشگری دریایی
گردشگری  رونق  برای  کار  مهم ترین  و  اولین 
یک  یا  سند  یک  وجود  دریایی،  گردشگری  و 

راه  نقشه  یک  که  زمانی  تا  است،  راه  نقشه 
و  سازمان ها  تمام  که  باشد  نداشته  وجود  جامع 
وزاتخانه های مرتبط با این موضوع مانند وزارت 
گردشگری،  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
حفاظت  سازمان  دریانوردی،  و  بنادر  سازمان 
محیط زیست، سازمان منابع طبیعی، شهرداری ها 
و نیز شرکت های ساخت شناور در تهیه و سپس 
اجرای آن همکاری نداشته باشند، امکان تحقق 

رونق گردشگری دریایی کم است.
گردشگری  موضوعات  تمام  باید  سند  این 
زیر  گردشگری  دریایی،  گردشگری  ساحلی، 
نظر  در  را  سایر  و  تاالب ها  گردشگری  دریا، 
تمامی  نحوه  و  و وظیفه  و نقش  باشد  داشته 

سازمان ها در آن شرح داده شود.
نمونه این نقشه راه را ستاد توسعه فناوری ها و 
صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علم و فناوری 
ریاست جمهوری  برای تحقق اهداف خود ستاد 
تهیه کرده است که می توان از آن الگوبرداری کرد.
این نقشه راه با توجه به پتانسیل کشور ما و برای آینده 
باید در نظر گرفته شود، زیرا موضوعات یک به یک و با 
حضور نمایندگان هرکدام از ارگان های نام برده شده و 
مربوطه باید مورد بحث قرار گیرد تا بعدها مشکل عدم 

هماهنگی در اجرا به وجود نیاید.
و  دریایی  گشت های  مورد  در  مثال  عنوان  به 
پهلودهی کشتی های کروز، نظر سازمان بنادر بسیار 
مهم است و یا در مورد ساخت جاذبه های شهری 
ساختمان های  ساخت  مانند  ساحلی  شهرهای 
مرتفع و مجلل، ساخت موزه های دریایی، ایجاد 
جاذبه های گردشگری مثل باغ پرندگان و در کل 
امکانات شهری نظر شهرداری ها بسیار مهم است. 
در مورد ساخت اسکله ها حضور نمایندگان سازمان 
منابع طبیعی یا در مورد ساخت شناورهای تفریحی 
نظر شرکت ها و موسسات رده بندی حائز اهمیت 
است. همچنین باید نظر داشت توسعه مدنظر باید 
توسعه ای پایدار باشد، لذا حضور نمایندگان سازمان 
محیط زیست هم مهم است. بدیهی است تا وقتی 
نقشه راه و الزام برای اجرای آن نباشد، کارهای 

جزیره ای فقط انجام می شود.
کشور  در  اداری  بروکراسی های  متاسفانه  اما 
ما زیاد است، بنابراین تهیه این نقشه و سند 
مانند  جامع  نهاد  را یک   دریایی(  )گردشگری 
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری باید 

بر عهده بگیرد.

باید در نظر داشت متولی اصلی گردشگری در کشور 
وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بر  کشور  در  گردشگری  توسعه  وظیفه  و  است 
عهده  معاونت گردشگری این سازمان است؛ اگر 
جلسات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری 
درخصوص تهیه سند و نقشه راه گردشگری دریایی 
با حضور نماینده های نامبرده شده در قانون به  صورت 
منظم و پیوسته برگزار شود، قطعا تهیه این سند می تواند 

رشد قابل توجهی در این صنعت داشته باشد.
همچنین متولی اصلی دریا در کشور، سازمان بنادر و 
دریانوردی است که البته این سازمان خود زیرمجموعه 
وزارت راه و شهرسازی است که یکی از اعضای شورای 
عالی میراث فرهنگی، وزارت راه و شهرسازی است؛ 
لذا نقش حیاتی سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه 

گردشگری دریایی کامال محسوس و محفوظ است.
قطعا تهیه یک سند، نیازمند کار مطالعاتی وسیع 
است؛ اما مواردی همچون تعریف گردشگری 
دریایی، اقتصاد گردشگری دریایی، موانع پیش 
روی توسعه گردشگری دریایی، راه های توسعه 
و  سازمان ها  دقیق  نقش  دریایی،  گردشگری 
ارگان ها در پیشبرد اهداف گردشگری دریایی 
و موارد بسیار دیگری باید در این نقشه لحاظ 
شود. البته این سند اولین قدم است، متاسفانه در 
کشور ما سندهای مختلفی تهیه  شده و می شود 
اما به دالیل مختلف اجرا نمی شود و یا درست و 
خوب اجرا نمی شود، بنابراین مرحله اجرا مهم تر 

از مرحله اول یعنی تهیه سند است.
وقتی که این سند توسط شورای عالی میراث 
تمامی  که  شود  تهیه  گردشگری  و  فرهنگی 
نمایندگان مرتبط هم در تهیه سند همکاری 
یا  رئیس جمهور  توسط  آن  امضای  داشته اند، 
بنابراین  بود،  خواهد  الزم االجرا  اول  معاون 
اجرای  بر  می توانند  هم  مجلس  نمایندگان 

صحیح آن نظارت داشته باشند.
کشورهای مختلف سندهای مختلف را تهیه و در 
حال اجرا دارند، به عنوان نمونه، کشور مالزی با 
استفاده از یک سند گردشگری و اجرای برنامه های 
متنوع گردشگری به رشد اقتصادی خود کمک 
کرد و یا حتی کشور عربستان که با استفاده از سند 
جامع 20۳0 خود به دنبال توسعه گردشگری و کم 
کردن وابستگی به نفت است و یا کشور ترکیه که 
بسیاری از گردشگران کشور خود ما این کشور را به 
 عنوان مقصد گردشگری خود در نظر دارند، همگی 

با استفاده از یک برنامه خاص جلو می روند.

نقش مناطق آزاد در توسعه 
گردشگری آبی

در این میان با توجه به مباحث فوق، از مزیت و 
ظرفیت های مناطق آزاد کشور نیز نباید غافل ماند. 
آبی  ایران دارای ظرفیت های  آزاد  عمده مناطق 
هستند؛ منطقه آزاد اروند ۳رود بزرگ و عظیم را در 
دل خود دارد، کارون، اروند و بهمشیر که هر کدام 
از این رودها می توانند در توسعه گردشگری آبی 
آبادان و خرمشهر  خوزستان خصوصا شهرهای 
ایفای نقش کنند. مناطق آزاد کیش و قشم به 
عنوان جزایر زیبا و منحصربه فرد خلیج همیشگی 
فارس، نقشی بی بدیل و غیرقابل انکاری در جذب 
گردشگران داخلی و خارجی داشته اند و شاهد هستیم 
که زیرساخت های مناسبی نیز برای رونق و توسعه 
تفریحات و ورزش های آبی و دریایی در این جزایر 
ایجاد شده است. منطقه آزاد چابهار به عنوان تنها 
منطقه ایران که در پسکرانه آب های اقیانوسی قرار 
دارد، مزیتی مغتنم برای بسترسازی در جهت توسعه 
ورزش و تفریحات آبی است؛ تا جایی که به عنوان 
تنها ساحل کشور که دارای ظرفیت موج سواری 
است، اقدامات ارزنده ای از سوی سازمان منطقه 
آزاد چابهار صورت گرفته است. همچنین منطقه آزاد 
انزلی، تنها منطقه آزاد شمال کشور در جوار دریای 
خزر فعالیت های توسعه ای قابل تقدیری را در راستای 
گردشگری دریایی انجام داده است که سالیان سال 
این پتانسیل نادیده گرفته شده بود. ساخت مارینا و 
اسکله های تفریحی و ایجاد اماکن تفریحی و ورزشی 
دریایی در این منطقه، نویدبخش تحول عظیم در 

گردشگری دریایی در شمال ایران است.
بنابراین بیش از این نباید از این ظرفیت خدادادی 
و سرزمینی غافل بود، چراکه گردشگری به عنوان 
صنعتی پرسود و تحریم  ناپذیر، در شرایط کنونی 
یکجانبه  تحریم  های  وجود  با  و  کشور  اقتصاد 
کسب  عالوه بر  می توان  دشمنان،  خصمانه  و 
درآمدهای ارزی برای کشورمان، چهره ای جدید 

از ایران زیبا را برای تمامی دنیا به نمایش بگذارد.

ضرورت توجه به مزیت گردشگری آبی در کشور:
توسعه گردشگری دریایی در بستر مناطق آزاد

گزارش: 
فریبا شیخی
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شهرستان آبادان در طول ۸سال دفاع مقدس نقشی کلیدی و بعضا 
حماسی در جبهه جنوب غرب داشته است، شهری که دشمن بعثی 
سعی در اشغال آن داشت، لیكن توسط هموطنان غیرتمند عرب 

و فارس و رزمندگان اسالم این آرزو را بر دل بعثی ها گذاشتند.
حكایت آبادان، حكایت مردمی شجاع و شهادت طلب است که به 
رغم محاصره آن از سوی دشمن بعثی، ایستادند و اجازه ندادند تا 

وجبی از آن خاک به دست دشمن بیفتد.
اما چهره آبادان به واسطه خمپاره و موشک های عراقی، زیبایی های 
قبل از جنگ را از دست داد و به شهری ویرانه متاثر از جنگ تبدیل 

شد.
ویرانی  ها  و  خرابی  ها  از  انبوهی  با  آبادان  ۸ساله،  جنگ  پایان  با 
خودنمایی  می کند  شهر،  پیكر  بر  زخمی  همچون  که  شد  روبه رو 
واسطه  به  جنگ  از  پس  دولت ها  که  مالی  بحران  به  توجه  با  و 
تحریم های ظالمانه با آن مواجه بودند، نتوانستند در آبادی آبادان 

سهیم باشند.
در  عمران  حوزه  اهمیت  کاهش  با  سال  هاست  آبادانی  و  آبادان 
بودجه  های ساالنه دولت کنار آمدند و توسعه زیرساخت  ها در افت 
آشكار جلوه مالی این بخش کمرنگ  تر از همیشه پیگیری می شد، 
چیزی که تحریم و کسری بودجه از دو سو کمر به قتلش بسته  اند .
و اما با تصویب منطقه آزاد اروند، آبادانی ها امید به آبادی شهرشان 
به واسطه منطقه آزاد بستند؛ سازمان منطقه آزاد اروند در 14سال 
گذشته توانست بخشی از مشكالت عمرانی شهر را تا حدودی رفع 
کند، اما این سازمان با توجه به سیاست سرمایه گذاری گسترده در 
منطقه به تنهایی و با توجه به محدودیت هایی که دارد، نمی تواند 
به همراهی دولت  نیاز  بازگرداند و  به گذشته خود  را  آبادان  شهر 

دارد.
عقد  به  اقدام  گذشته  سال  سه  در  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
آبادان و خرمشهر کرد،  آبفای  ادارات  با شهرداری ها و  تفاهم نامه 
اما تاخیر و کندی در اتمام پروژه های عمرانی، باعث ایجاد خسارت 
از  را  عمومی  نارضایتی  و  اجتماعی  اقتصادی،  زیاد  هزینه های  و 

دستگاه های اجرایی به همراه آورد.
مشكالت عمرانی در آبادان و خرمشهر به گونه ای بود که مدیران 
قرارگاه  با  تفاهم نامه  امضاء  به  وادار  را  اروند  آزاد  منطقه  سازمان 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( کرد؛ قرارگاهی که حضورش در آبادان 
با  احساس  این  و  آورد  همراه  به  را  شهروندان  شادی  از  موجی 
پیشوازی سران شیوخ و شهروندان در آیین کلنگ زنی فاز نخست 
از  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(  عملیات پروژه های عمرانی 
سردار سعید محمد رئیس این قرارگاه در ذوالفقاری نمود پیدا کرد.

تعداد زیادی از ماشین  آالت، تجهیزات و امكانات عمرانی در حوزه 
آبادان  توانست  عمرانی  پروژه های  کلنگ زنی  آیین  در  مهندسی 
گوشه  به  گوشه  باشد،  آبادانی  شهروندان  عمیق  زخم  بر  التیامی 
آبادان صحبت از حضور قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( است و 

موجی از شادی را در این شهر رقم زده است.

توسعه  ساز و راهگشا
پروژه  های  اجرای  به  خاتم االنبیاء )ص(  سازندگی  قرارگاه  ورود  از 
عمرانی کشور حدود سه دهه می  گذرد، نهادی که از ابتدا قرار بود 
زیرساختی  و  عمرانی  بخش های  در  نظام  و  دولت  بازوی کمكی 
تمام عیار  اقتصادی- صنعتی  هلدینگ  یک  قالب  در  حاال  و  باشد 
توانسته مدرن  ترین تكنولوژی  های روز جهان در زمینه عمران نظیر 
را در  رودهدر، جامبو دریل،  TBM و دستگاه حفاری سویل مک 
آب،  بخش  های  در  طریق  این  به  تا  باشد  داشته  خود  مجموعه 
کشاورزی، معدن، ریل و راه  آهن و مترو، آزاد راه و پل های عظیم، 
نفت و گاز و پتروشیمی، ICT، فوالد و سدسازی عرض اندام کند. 
انقالب  معظم  رهبر  اوامر  راستای  در  ابتدا  در  که  نهاد  این 
بنابر  و  کشور  بازسازی  امر  در  مشارکت  بر  مبنی  )مدظله العالی( 
اصل 14۷ قانون اساسی وارد حوزه سازندگی کشور شد، هم  اینک 
بزرگ  ترین پیمانكار کشور است که در مجموعه همكارانش نام پنج 

هزار شرکت پیمانكاری خصوصی دیده می شود.
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( که بیش از ۲۰۰هزار نفر نیرو، 
مدیر و کارمند و متخصص را در مجموعه شرکت  های زیرمجموعه 
خود دارد، تاکنون هشت فرمانده به خود دیده که آخرین آنها یكی 
سعید  است؛  برجسته  سطح  این  در  کشور  مدیران  جوان  ترین  از 
افراد  از  نام دکتر محمد می  شناسند،  با  را  محمد که بسیاری وی 
متخصص در حوزه عمران و مهندسی بوده و روابط بسیار خوبی با 
دولت دارد، چیزی که خود از آن تحت عنوان بازوی دولت محترم 
جمهوری اسالمی ایران یاد می  کند. فرمانده قرارگاه اما گویا نظامی 
نیست و نخستین مسئول این نهاد است که به جای جلوه نظامی، 

سبقه علمی برجسته  ای دارد.
و  بودجه  مسائل  اقتصادی،  موضوعات  روی  که  محمد  سردار 
حوزه  متخصص  می زند،  حرف  تبحر  با  ایران  در  توسعه  وضعیت 
عمران، ساخت و بهره  برداری در پروژه های زیرساختی است. محمد 
که بزرگ  ترین موفقیت نهاد »قرارگاه« را چیره شدن بر مشكالت 
عصر تحریم می  داند، می گوید »ما دنبال سود نیستیم، اما هر جا 
»ما  شعار  به  اتكاء  با  را  آن  می کنیم  باشد سعی  کار  در  بن  بستی 

می توانیم« برطرف سازیم«.

حال و هوای شادی در آبادان
کار  به  آغاز  از  پس  و  روزها  این  آبادانی ها  هوای  و  حال  اما 
پروژه های عمرانی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( وصف ناپذیر 
است؛ شادی که به واسطه نگاه تیزبینانه سازمان منطقه آزاد اروند 

در عقد قرارداد با قرارگاه به وجود آمد.
قرارگاه  ورود  از  خرسندی  ابراز  با  آبادان  شیوخ  سران  از  یكی 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( به پروژه های عمرانی این شهر گفت: 
تشنه  آبادان  است،  آسفالت  تشنه  آبادان  آبادیست،  تشنه  آبادان 
خاتم االنبیاء )ص(  قرارگاه  ورود  با  سازندگی  این  و  سازندگیست 

ایجاد خواهد شد.
شیخ حسین بدری اظهار داشت: در کل کشور، یک ارتباط ویژه  ای 
بین قرارگاه خاتم و مدیریت شهری برقرار شده که البته به خوبی 
هم عمل کردند، به هر حال دستشان در بوروکراسی  ها، نظارت ها 
و تامین منابع مالی بازتر است، خود نظارت  ها، دست مدیران را در 
خیلی موارد می بندد و باعث می  شود محافظه کارانه عمل کنند و 
موفق نباشند؛ در حالی که بخش نظارتی درباره قرارگاه خاتم در 

مقایسه با سازمان  ها و نهادهای دیگر، کمرنگ  تر است و بر همین 
اساس توانسته  اند با جسارت بیشتری کارها را جلو ببرند و موفق  تر 

هم ظاهر شوند.
وی افزود: شاید یكی از مهم ترین و موفقیت آمیزترین قراردادهایی 
که سازمان منطقه آزاد اروند از بدو تاسیس داشته، تفاهم با قرارگاه 
از  موجی  تفاهم نامه  این  زیرا  بوده،  خاتم االنبیاء )ص(  سازندگی 

امیدواری را در پایتخت مقاومت ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند برای فراهم 
نمودن آبادی خصوصا در مناطق محروم مانند ذوالفقاری، علوانیه، 
شیطیط و... نهایت تشكر را داریم و امیدواریم پروژه های عمرانی 

در این شهر با تدابیر مهم این سازمان تداوم داشته باشد.
یكی از ساکنان کوی مهر آبادان نیز می گوید: این منطقه تاکنون 
آسفالت به خود ندیده بود و به لحاظ زیرساختی جزء محروم ترین 

نقطه شهر و حتی کشور به شمار می رود.
سجاد سالم زاده اظهار داشت: از روزی که قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 
حتی  کرده،  ورود  منطقه  این  در  عمرانی  پروژه های  انجام  برای 
روی  روزی  دارند  امید  زیرا  نمی شناسند،  پا  از  سر  هم  کودکان 
کودکانه  شیطنت های  و  کنند  بازی  کوچک  گل  فوتبال  آسفالت 

را انجام دهند.
آزاد  از تمامی دست اندرکاران خصوصا سازمان منطقه  افزود:  وی 
تشكر  کرده،  فراهم  منطقه  این  آبادی  برای  را  شرایط  که  اروند 

می کنیم و امیدواریم این شرایط در سایر نقاط شهر ایجاد شود.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص(:
انتقال روحیه ایثار و شهادت به دوران کنونی

آن  از  باید  ما  گفت:  خاتم االنبیاء )ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
دوره درس بگیریم و روحیه ایثار، شهادت و مقاومت هشت سال 
دفاع مقدس را به دوران کنونی نیز منتقل کنیم؛ چراکه امروز نیاز 
بیشتری به این روحیه داریم. باید مراقب باشیم که ارزش های ما 
در خاکریز آن زمان باقی نمانند و به دوره فعلی، که به نوعی جهاد 

اکبر است، منتقل شوند.
سازندگی  قرارگاه  نقش  درخصوص  محمد  سعید  سردار 
خاتم االنبیاء)ص( در انتقال فرهنگ و روحیه مقاومت و ایثار، اظهار 
داشت: هسته های اصلی بخش مهندسی سپاه با هجوم نیروهای 
مردمی و به ویژه بخش مهندسی و تحصیلكرده در قالب نیروهای 
بسیجی و مردمی به جبهه ها در دوران دفاع مقدس شكل گرفت و 
کارهای بسیار بزرگی مانند احداث »پل خیبر« به طول 14کیلومتر 
در مدت ۷۵روز انجام شد که از آن به عنوان یک شاهكار مهندسی 

در کل بخش های نظامی دنیا یاد می شود.
وی افزود: این قرارگاه به عنوان یک تكیه گاه بدون وابستگی به 
خارج ، سازندگی کشور را با کمک دولت در برنامه و دستورکار خود 

قرار داده است.
سردار محمد گفت: مردم آبادان در هشت سال دفاع مقدس این 
خطه را با پایداری و عزتمندی حفظ کردند و خون پاسداران انقالب 
این  لذا  و  آمیخته شد  در هم  منطقه  این  و مردم  با خون عشایر 
سرزمین برای ما مقدس است، اما در این شهر بوی مظلومیت به 

مشام می رسد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( اظهار نمود: همان طور 
که در دوران دفاع مقدس پاسداران انقالب در کنار مردم بودند، باید 

در دوران سازندگی و دوران خدمت رسانی هم در کنار آنها باشیم.
وی تصریح کرد: با سفر به جای  جای کشور شاهد محرومیت های 
آبادان اشاره کرد،  زیادی هستیم که ازجمله آن می توان به شهر 
اما اکنون با همكاری سازمان منطقه آزاد اروند امیدوار به اجرای 
برای اجرای  این قرارگاه  این شهر هستیم.  اثرگذار در  پروژه های 
به  آبادان  شهر  خیابان های  بهسازی  و  آسفالت  چون  طرح هایی 

میدان آمده است .
منابع  به محدودیت  توجه  با  سردار محمد همچنین تصریح کرد: 
از منابع اجرای طرح های  مالی سازمان منطقه آزاد اروند، بخشی 
عمران شهری در آبادان و خرمشهر به صورت تهاتر انجام می شود.

وی با اشاره به تخصیص ۲۰۰هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای 
تفاهم نامه با سازمان منطقه آزاد اروند یاد آور شد: در فاز نخست این 
تفاهم نامه با رقمی معادل هزار و ۶۲۰میلیارد ریال در چند منطقه 

آبادان طرح های عمرانی شهری در مدت 1۸ماه اجرا می شود.
خاطرنشان  پایان  در  خاتم االنبیاء )ص(  سازندگی  قرارگاه  فرمانده 
کرد: امیدواریم با تالش های شبانه روزی بتوانیم این پروژه ها را با 
سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانیم و بار دیگر برای افتتاح 

و بهره برداری از این پروژه به آبادان بیاییم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
 اهتمام سازمان منطقه آزاد اروند

 جهت توسعه پایدار آبادان و خرمشهر
اروند گفت:  آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
تمام مسئوالن و دلسوختگان نظام و تمام کسانی که در مسائل 
شهرهای آبادان و خرمشهر دستی بر آتش دارند، در تالش اند تا 
شان  خور  در  توسعه  به  تا  دهند  انجام  شهر  دو  این  برای  کاری 

خود برسند.
از  و خوزستان  و خرمشهر  آبادان  در  کرد:  اظهار  زمانی  اسماعیل 
انجام  برای  که  خاتم االنبیاء )ص(  قرارگاه  باالی  بسیار  ظرفیت 
کارهای کالن توسعه ای در کشور ماموریت ویژه برای آن تعریف 
این  که  است  حالی  در  این  و  است  شده  استفاده  کمتر  گردیده، 
نفتی  مناطق  در  که  پروژه هایی  همچون  بزرگی  کارهای  قرارگاه 
ازجمله عسلویه و یا خطوط انتقال آب در کشور همچنین خطوط 
انتقال نفت و گاز در حوزه های نفتی کشور به انجام رسانده است، 
البته این قرارگاه اندکی از پروژه های عمرانی خوزستان در زمینه 

ساخت پل ها و راه ها را تاکنون انجام داده است.
به  استانداری  کارفرمایی  با  خاتم االنبیاء)ص(  قرارگاه  افزود:  وی 
و  آغاز  خوزستان  در  نیز  را  خوبی  اقدامات  دولت  نماینده  عنوان 
بابت  خوزستان  استاندار  از  نیز  ما  که  است  رسانده  انجام  به  یا 
برای  خاتم االنبیاء )ص(  قرارگاه  ظرفیت  از  استفاده  به  تشویق مان 
می کنم؛ ضمن  قدردانی  اروند  آزاد  منطقه  در  پروژه ها  ساماندهی 
اینكه از فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( نیز که به همراهی تیم 
توانمند شان و به رغم آنكه انجام پروژه های بزرگ در دستورکارشان 
قرار دارد اما قبول کردند تا به منطقه آزاد اروند بیایند و کارهای 
کوچک عمرانی اما مهم شهری همچون آسفالت معابر شهری را 

برعهده بگیرند نیز تقدیر ویژه می نمایم.
تمام  کرد:  تصریح  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
مسئولین و دلسوختگان نظام و تمام کسانی که در مسائل شهرهای 
آبادان و خرمشهر دستی بر آتش دارند در تالش اند تا کاری برای 

این دو شهر انجام دهند تا به توسعه مناسب خود برسند؛ فرمانده 
مسئولیت  حس  همین  بر اساس  نیز  ایشان  تیم  و  خاتم  قرارگاه 
آبادان  حوزه شهری شهرهای  در  پروژه های خرد  تا  کردند  قبول 
انجام دهند، هر چند که ممكن است این پروژه ها  و خرمشهر را 
دست و پا گیر و زمان بر باشد و برای انجام نیاز به تجهیز کارگاه 
همراه فراهم سازی ادوات باشد، اما این زحمت را پذیرفتند و از این 

بابت قدردانی می کنیم.
قرارگاه  با  که  تفاهم نامه ای  بتوانیم  امیدواریم  شد:  یادآور  زمانی 
خاتم االنبیاء )ص( به مبلغ ۲۰هزار میلیارد ریال منعقد کردیم را به 
انجام برسانیم و به دنبال آن تفاهم نامه های دیگری را نیز با این 

قرارگاه منعقد کنیم.
وی گفت: آنچه در قالب کلنگ زنی آغاز  شد، در واقع فاز نخست 
قرارگاه  و  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  میان  شده  منعقد  تفاهم نامه 
خاتم برای انجام کارهای عمرانی در شهرهای آبادان و خرمشهر 

در حوزه عمران شهری است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به دغدغه نمایندگان 
آبادان درباره تهاتر زمین در قبال ۷۰درصد از مبلغ تفاهم شده در 
قرارداد با قرارگاه خاتم االنبیاء )ص( گفت: در این تهاتر زمین های 
آبادان برای اجرای پروژه های عمران شهری در آبادان و زمین های 
خرمشهر  در  شهری  عمران  پروژه های  اجرای  برای  خرمشهر 
استفاده می شود و هیچ جای نگرانی از این بابت وجود ندارد؛ چراکه 
شهرهای آبادان و خرمشهر در ذیل عنوان منطقه آزاد اروند توسعه 

پیدا می کنند.
زمانی افزود: طبق تفاهم نامه منعقد شده با قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، 
در  ۷۰درصد  و  نقدی  به شكل  پرداخت  قابل  هزینه  از  ۳۰درصد 

قالب تهاتر زمین انجام می شود.
عالی  نماینده  عنوان  به  خوزستان  استاندار  از  داشت:  اظهار  وی 
دولت انتظار داریم تا در زمینه تامین مبالغ نقدی به ما کمک کند؛ 
چراکه شرایط اقتصادی موجود به ویژه در منطقه آزاد اروند سبب 
کاهش درآمدهای این سازمان شده است، لذا انتظار ما همراهی و 
حمایت دولت در این باره است؛ ضمن اینكه از فرماندار آبادان نیز 
انتظار می رود ضمن پیگیری این مسئله، بر حسن اجرای پروژه ها 

در این شهر نظارت کامل و دقیق داشته باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان 
آقای  بی وقفه  تالش های  از  می دانم  الزم  خود  بر  نمود:  تصریح 
مهندس شمخانی معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند 
داشتند،  بی بدیلی  نقش  تفاهم نامه  این  انعقاد  نهایی شدن  در  که 

تشكر و قدردانی نمایم.

استاندار خوزستان:
 ضرورت تبدیل سرمایه های منجمد

 به سرمایه های فعال در اروند
آزاد  منطقه  در  منجمد  سرمایه های  تبدیل  بر  خوزستان  استاندار 

اروند به سرمایه های فعال تاکید کرد.
در  خاتم االنبیاء )ص(  سازندگی  قرارگاه  افزود:  شریعتی  غالمرضا 
حوزه  در  خصوصا  زیادی  بزرگ  و  ارزشمند  کارهای  خوزستان 

عمرانی انجام داده است.
برخی  و  کرخه  سد  ساخت  غدیر،  آبرسانی  طرح  کرد:  اظهار  وی 
که  است  خوزستان  پروژه های  ازجمله  دیگر  توسعه ای  طرح های 
قرارگاه سازندگی خاتم  االنبیاء )ص( به آن ورود و کارهای اساسی و 
باکیفیتی را به انجام رسانده است؛ این پروژه ها برای منطقه، کشور، 
کشاورزی، صنعت آب و برق و توسعه استان منفعت های زیادی 

به همراه داشته است.
شریعتی تصریح کرد: در استان های دیگر به سبب انعطاف پذیری 
بزرگ  زیرساختی  پروژ های  اجرای  شاهد  مدیران،  میان  بیشتر 
سازندگی  قرارگاه  توسط  مترو  و  همسطح  تقاطع های  همچون 
خاتم االنبیاء )ص( بودیم که مردم خدمات این قرارگاه را به عنوان 
مواردی  چنین  با  خوزستان  در  اما  کردند،  لمس  امین  پیمانكاری 

مواجه نبودیم.
استان  در  بزرگ  پروژه های  اجرای  به  اشاره  با  استاندار خوزستان 
با  استان ها  دیگر  و مسئوالن  مدیران  یادآور شد:  دولت  از طریق 
را  زیادی  پروژه های  اجرای  توانستند  دادند  انجام  رایزنی هایی که 
در شهرهایشان رقم بزنند، اما این اتفاق در خوزستان مرسوم نبود؛ 
اگر شهرها و مراکز استان  های دیگر رشد پیدا کرده اند، به خاطر آن 
است که شهرداری هایشان از بانک وام گرفته و پروژه های مختلفی 
را اجرایی کردند و اینگونه پیش افتاده اند؛ اما ما این کارها را انجام 

ندادیم و نتیجه آن وضعیت کنونی شهرهایمان است.
وی گفت: اکنون آمده ایم تا سرمایه های منجمد را به سرمایه های 
به  دارد  که  است  منجمد ای  سرمایه  زمین،  کنیم.  تبدیل  فعال 
اینكه این زمین ها هم  خدمتی برای مردم تبدیل می شود، ضمن 
توسط قرارگاه سازندگی خاتم االانبیاء )ص( به بیمارستان، ورزشگاه 
و امثال آن تبدیل شده و باز هم مورد استفاده مردم قرار می گیرد. 
در تهاتر ۷۰درصدی زمین در ازای وجه نقد، این زمین های معلق 
ثروت  و  به خدمت  تبدیل  منطقه  همین  در  هم  باز  بالاستفاده  و 

می شود.
از مسئوالن  بایستی  پایان خاطرنشان کرد:  در  استاندار خوزستان 

انجام اقدامات را مطالبه کرد و اگر از موقعیت ها و ظرفیت ها استفاده 
نكنیم، خطاکار هستیم. همین نقدینگی ها و سرمایه گذاری ها است 
که تبدیل به ایجاد زیرساخت و خدمت می شود؛ باید حتما منافع 

شهر و منطقه در نظر گرفته شود.

فرماندار ویژه خرمشهر:
 توسعه متعادل، متوازن و همه جانبه

 فلسفه ایجاد منطقه آزاد
فلسفه  گفت:  خرمشهر  ویژه  فرماندار  و  خوزستان  استاندار  معاون 
وجودی منطقه آزاد اروند، توسعه متعادل، متوازن و همه جانبه در 

قلمرو جغرافیایی است که دولت به آن ماموریت داده است.
محمد حیدری افزود: این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری 
چالش ها  اولویت ها،  جغرافیایی،  عدالت  مبنای  بر  ایران  اسالمی 
نگاه  بدون  توسعه ای  طرح های  پیاده سازی  به  اقدام  آسیب ها  و 

تبعیض آمیز به محدوده مورد مسئولیت خود دارد.
جغرافیای  از  کشور  در  که  آزادی  منطقه  تنها  داشت:  اظهار  وی 
انسانی بسیار بزرگ و متنوع برخوردار می باشد، منطقه آزاد اروند 
است؛ لذا از این حیث دارای اهمیت ویژه می باشد . باید این منطقه 
را در چارچوب شرح وظایف و اهداف آن تحلیل کرد و متناسب 
با آن، طرح های توسعه ای را پیگیری و تالش شود تا این طرح ها 

به اجرا درآید.
فرماندار ویژه خرمشهر ادامه داد: همه ما در وهله اول الزم است 
از نظر رویكرد به مسائل توسعه ای، گفتمان واحد و مشترک  که 
با  تنش،  با  نمی کند،  پیدا  سرانجام  تنازع  با  توسعه  باشیم؛  داشته 
تنوع تفكرات و با اعمال سلیقه امكان پذیر نیست و اساسا توسعه با 

همگرایی و اجماع نظر ممكن خواهد بود.
حیدری با تقدیر از زحمات اسماعیل زمانی رئیس هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تصریح نمود: در کنار سازمان 
منطقه آزاد اروند نیز گمرک، بندر، طرح های نیشكر و شرکت های 
حیطه  در  خود  وظایف  به  باید  نیز  منطقه  در  موجود  فوالد 
مسئولیت های اجتماعی عمل کنند؛ اگر بخواهیم توسعه همه جانبه 
را در خرمشهر داشته باشیم، به یک همگرایی همه جانبه نیاز است، 

نگاه ها فقط به سازمان منطقه آزاد اروند نباید معطوف شود.
معاون استاندار خوزستان و فرماندار ویژه خرمشهر خاطرنشان کرد: 
نیاز  نیز  اروند  آزاد  منطقه  سازمان  فعالیت های  از  خارج  حوزه  در 
چارچوب  در  توسعه  پیشرفت  کار  است  قرار  اگر  است،  توسعه  به 
برنامه های مدون و تنظیم شده را رو به جلو ببریم، می بایست همه 
با همگرایی و ایمان راسخ و با اقدام و عمل معطوف به شفافیت و 

نظارت دائمی در کارها کنار هم باشیم.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی:
قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( منشأ خیر در کشور است

قرارگاه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
سازندگی خاتم االنبیاء)ص( منشأ خیر در کشور است که حضور آن 

در آبادان را به فال نیک می گیریم.
جلیل مختار گفت: قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( در اجرای پروژه ها، 
در  قرارگاه  این  توانایی  به  می توان  که  برداشته  موثری  گام های 

انجام پروژه های عمرانی آبادان خوش بین بود.
وی افزود: در سال ۹۷ به سبب خشكسالی و پیشرفت آب شور دریا، 
کشاورزی منطقه با مشكالت زیادی مواجه شد که برای رفع آن، 
کارهای مطالعاتی صورت گرفت و حاصل این مطالعات احداث سد 
باالدست و پایین دست بهمنشیر بود که با انجام آن ضمن تامین 
آب کافی و مورد نیاز کشاورزان، احیای نخلستان های را نیز موجب 

می شد، ولی این کار ناتمام مانده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی گفت: با پیگیری انجام 
شده از طریق وزارت نیرو مجوز الزم برای تامین اعتبار ادامه کار از 
طریق فاینانس داخلی اخذ شده است و از قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 

تقاضا می شود برای تكمیل این طرح وارد عمل شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی:
 نقش بی بدیل قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( 

در توسعه عمران شهری اروند
قرارگاه  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در  آبادان  مردم  نماینده 
خاتم االنبیاء)ص( امروز بخش مهمی از آرایش ایران برابر دشمن در 
جنگ اقتصادی است و حضور این قرارگاه در آبادان به سود شهر است.

از  مهمی  بخش  امروز  قرارگاه  این  افزود:  محفوظی  سیدمجتبی 
یک  این  و  است  اقتصادی  جنگ  در  دشمن  برابر  ایران  آرایش 
اعتبار  اقتدار،  سرافرازی،  ملی،  حیات  حفظ  برای  تاریخی  رسالت 

جهانی و حفظ دستاوردهای انقالب است.
وی اظهار کرد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( یک مجموعه 
در  تاثیرگذاری  نقش  قرارگاه  این  نیست  شكی  و  است  توانمند 

توسعه عمران شهری منطقه خواهد داشت.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برای 
آبادانی آبادان امیدها به قرارگاه خاتم االنبیاء)ص( است و سازمان 
اقدام  پروژه ها  کیفیت  افزایش  و  تسریع  جهت  اروند  آزاد  منطقه 

مناسبی در انعقاد قرارداد با این قرارگاه داشته است.

عملیات اجرایی پروژه های بزرگ عمرانی در منطقه آزاد اروند آغاز شد:

توسعهوآبادانیدراروندبامشارکتقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(
گزارش: 

 مسعود گادار



رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی ماهر 
برای کار و ارائه خدمات در جزیره قشم در عرصه های 
از  و...،  خدماتی  گردشگری،  اقتصادی،  مختلف 

اولویت های اصلی این سازمان به شمار می رود.
فنی  آموزش  مدیرکل  با  دیدار  در  مومنی  حمیدرضا 
و حرفه ای استان هرمزگان اظهار کرد: نقش مراکز 
آموزشی و مهارت آموزی به ویژه فنی و حرفه ای جهت 
پیشبرد برنامه های توسعه ای جزیره، دارای اهمیت باال 

و یکی از ضرورت هاست.
وی ادامه داد: طی سال های گذشته زیرساخت های 
متعددی در حوزه های مختلف اقتصادی و گردشگری 
در جزیره قشم ایجاد شده و یکی از چالش های امروز، 
نبود نیروی انسانی ماهر و متخصص به اندازه کافی 
جهت بهره برداری از این پروژه هاست که با استفاده از 
ظرفیت های سازمان فنی و حرفه ای می توان بخشی از 

این کمبودها را جبران کرد.
به گفته رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم؛ 
اقدامات خوبی در چارچوب تفاهم نامه میان سازمان 
آزاد قشم و سازمان فنی و حرفه ای صورت  منطقه 
و  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  برای  اما  است،  گرفته 
تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر، نیازمند حضور 
پرقدرت فنی و حرفه ای در حوزه های آموزشی هستیم.

مومنی تاکید کرد: تربیت نیروی انسانی در حوزه های خدماتی 
شامل واحدهای تجاری و گردشگری به عنوان محورهای 
توسعه جزیره قشم یکی از موضوعاتی است که توجه به آن 

می تواند زمینه ساز رضایت گردشگران و مسافران را فراهم آورد.
وی تصریح نمود: در حوزه صنایع دستی پتانسیل های 
زیادی وجود دارد و با برنامه ریزی برای استانداردسازی 
آموزش های این حوزه و ساماندهی نیروهای کار بومی 
می توان به اقتصاد خانواده ها و همچنین ایجاد اشتغال 

کمک شایانی کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: محورهای 
توسعه و جذب سرمایه گذاری در جزیره قشم تا اندازه 
زیادی مشخص شده و سازمان فنی و حرفه ای باید 
براساس نیازهای واحدهای تولیدی، صنعتی، شیالتی 
و خدماتی فعال در جزیره آموزش های الزم به نیروی 

انسانی را در دستورکار خود قرار دهد.
مومنی خاطرنشان کرد: از سال ها قبل ضرورت تربیت 
نیروی انسانی ماهر و متخصص در سازمان منطقه 
آزاد قشم احساس شده و تفاهم نامه با سازمان فنی 
و  گردیده  اجرایی  راستا  همین  در  نیز  حرفه ای  و 

آمادگی برای آماده سازی تفاهم نامه جدید در چارچوب 
مشخص و براساس نیاز واحدهای اقتصادی، صنعتی، 

گردشگری و خدماتی فعال در قشم نیز وجود دارد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی و تعیین محورهای 
اصلی توسعه جزیره قشم، نیروی انسانی مورد نیاز هر 
بخش مشخص خواهد شد و پس از آن سازمان فنی و 
حرفه ای می تواند جهت تربیت و تامین نیروی ماهر و نیمه 

ماهر اقدامات آموزشی خود را اجرایی کند.
 

مدیرکلآموزشفنیوحرفهای
استانهرمزگان:

قشمبهیکیازقطبهایاقتصادیکشور
تبدیلشدهاست

استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  همچنین، 
هرمزگان نیز در این جلسه گفت: با توجه به ظرفیت ها 
از  یکی  به  قشم  استراتژیک،  موقعیت  و  موجود 

قطب های اقتصادی کشور تبدیل شده است.
سیده اسماء کریمی با اشاره به اقدامات آموزشی صورت 
تربیت  زمینه  در  اظهار کرد:  گرفته در جزیره قشم، 
نیروی کار بومی و همچنین ایجاد نیروی کار ماهر، 
فعالیت های خوبی در جزیره قشم صورت گرفته و با 
اجرایی شدن آنف امکان ایجاد اشتغال پایدار فراهم 

می شود.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار مناطق آزاد در کمک 
به اقتصاد ملی در شرایط جنگ اقتصادی، تصریح کرد: 

بومی سازی آموزش های مورد نیاز محورهای توسعه در 
منطقه آزاد قشم یکی از اولویت های آموزش های فنی 

و حرفه ای در این منطقه است.
استان  حرفه ای  و  فنی  آموزش  مدیرکل  گفته  به 
و  ماهر  انسانی  نیروی  از  استفاده  جهت  هرمزگان؛ 
هماهنگی های  بلندمدت،  پروژه های  در  ماهر  نیمه 
خوبی میان این اداره و آموزش و پرورش و همچنین 

واحدهای آموزشی و دانشگاهی ایجاد شده است.
کریمی با اشاره به سیاست های جدید آموزشی در فنی 
و حرفه ای خاطرنشان کرد: سازمان فنی و حرفه ای 
آموزش  گرفته،  صورت  جدید  سیاستگذاری  مطابق 
قرار  نقاط مختلف در دستورکار  را در  سفارش محور 
داده و به توانمندسازی و آموزش نیروی کار به صورت 
و  صنعتی  تولیدی،  نیازهای  با  مطابق  و  تخصصی 

خدماتی مناطق ارائه می کند.
و  مهارت آموزی  شهرک های  ایجاد  داد:  ادامه  وی 
دپارتمان های تخصصی در حوزه های گردشگری و 
پرورش آبزیان در منطقه آزاد قشم یکی از ظرفیت های 
فنی و حرفه ای است که می توان برای اجرای آن پس 

از برنامه ریزی و تهیه نقشه راه، اقداماتی را انجام داد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان هرمزگان در 
پایان تصریح کرد: برندسازی، افزایش مشارکت جوامع 
محلی در بحث های مهارت آموزی و استانداردسازی 
تولیدات و محصوالت در منطقه آزاد قشم، مسائلی 
و  اشتغال  زنجیره  تکمیل  به  می تواند  که  هستند 

همچنین توسعه صادرات کاال و خدمات کمک کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
به همراه جمعی از معاونین و مدیران این سازمان در ادامه 
بازدیدهای هفتگی خود، از طرح ها و پروژه های عمرانی و 

خدماتی سطح جزیره قشم بازدید کرد.
بررسی  هدف  با  همراه  هیات  و  مومنی  حمیدرضا 
پیشرفت و رسیدگی به مسائل و مشکالت و تسریع و 
تقویت فعالیت عمرانی، در محل این طرح  ها و پروژه ها 

حاضر شده و با مجریان آنها به گفت وگو پرداختند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و معاونین و مدیران 
این سازمان در مرحله اول بازدیدها، از دو نقطه پیش بینی 
شده جهت احداث بازارچه میوه و تره بار در شهر قشم 
دیدن کرده و پس از بررسی شرایط و نظرات کارشناسان، 
دستورات الزم جهت اجرای سریع تر این طرح ها با هدف 

ارائه خدمات شایسته به قشموندان را صادر نمودند.
ورزشی  پارک  احداث  پروژه  اجرای  محل  از  بازدید 
از ۱۱هکتار  بیش  مساحتی  با  فارس  خلیج  پردیس 
در ساحل جنوبی جزیره قشم و نقطه پیش بینی شده 
جهت احداث ۶زمین تخصصی برای ورزش تنیس، 
بخش دوم بازدیدهای مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم بود. ساخت این پارک توسط سازمان منطقه آزاد 
قشم به منظور کمک به ارتقاء سالمت خانواده های 
قشمی و فرهنگ سازی در حوزه ورزش های همگانی 
به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در دست اجرا است.

در  حضور  با  بازدیدها  ادامه  در  همراه  هیات  و  مومنی 
ورودی  بلوار  یک  فاز  اجرای  محل  از  دفاری  روستای 
محوطه  در  عمرانی  فعالیت های  پیشرفت  همچنین  و 

پیش بینی شده جهت احداث پارک و زمین ورزشی در 
روستای دفاری بازدید کرد. بررسی مسیر دسترسی پیست 
اقدامات  و  دفاری  روستای  مجاورت  در  کراس  موتور 
صورت گرفته جهت آماده سازی این پیست ورزشی برای 

استفاده عالقه مندان نیز در ادامه مورد بازدید قرار گرفت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
در بخش پایانی بازدیدهای خود به بررسی مراحل ساخت، 
ساماندهی و بهره برداری از اسکله صیادی دوحه با هدف 
ارتقا خدمات به ساکنان و گردشگران و همچنین زیباسازی 

منظر شهری پرداخت. 
مراکز  از  یکی  دوحه  صیادی  اسکله  است،  گفتنی 
صید و عرضه آبزیان در شهر قشم است که صیادان، 
فروشندگان و خریداران زیادی به آن تردد دارند و با 
هدف ایجاد فضای خدماتی و رفاهی برای شهروندان، 
پیش بینی هایی جهت طراحی و احداث فروشگاه های 
محصوالت دریایی و مجموعه های خدماتی و تفریحی 

در پس کرانه محله دوحه صورت گرفته است.
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قشم

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم  آزاد  منطقه  برنامه های  و  ماموریت ها  گفت: 
کمترین  و  محلی  جوامع  همفکری  و  مشارکت  با 

چالش و مسئله در حال انجام است.
حمیدرضا مومنی در دیدار با جمعی از معتمدین شهر و 
برخی روستاهای جزیره قشم، اظهار کرد: همفکری و 
هم افزایی صورت گرفته میان جوامع محلی و سازمان 
منطقه آزاد قشم طی سال های گذشته موجب افزایش 
بهره وری و تسریع انجام پروژه ها در جزیره شده است.

کارهای  قبال  در  پاسخگویی  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
انجام شده سرلوحه فعالیت این مجموعه است، ادامه 
داد: بخش های مختلف سازمان منطقه آزاد قشم باید 

در راستای ایجاد شفافیت و پاسخگویی عمل کنند.
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
اشاره به اینکه نظر مردم، بهترین ارزیابی و قضاوت 
تصریح  است،  مختلف  حوزه های  عملکرد  درباره 
فعالیت های صورت  به  نسبت  نظرات  و  نقد  نمود: 
گرفته در منطقه آزاد قشم باید با اخالق اسالمی، 

انصاف و عدالت رعایت شود.
به گفته مومنی، سازمان منطقه آزاد قشم با سالمت 
جوامع  وضعیت  بهبود  برای  خود،  عملکرد  و  کار 

محلی تالش می کند و پاسخ انتقادات را خواهد داد.
اقدامات  گذشته  سال های  طی  کرد:  بیان  وی 
وضعیت  بهبود  آب،  مشکل  حل  زمینه  در  خوبی 
بهسازی  گردشگری،  خدمات  و  ظرفیت  توسعه  و 
شرایط راه ها و معبر سطح جزیره و همچنین توسعه 

روستایی در جزیره قشم اجرایی شده است.
ایجاد  افزود:  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
از مهم ترین  نقاط جزیره  توسعه متوازن در تمامی 
تعریف  با  که  است  ماموریت هایی  و  برنامه ها 
آن  برای  اقتصادی  مختلف  برنامه های  و  پروژه ها 

برنامه ریزی صورت گرفته است.
چالش ها،  و  کاستی ها  تمام  با  کرد:  تاکید  مومنی 
بهبود  جهت  خوبی  توسعه ای  و  کالن  طرح های 
ارائه خدمات و افزایش کیفیت زندگی جوامع محلی 
پیش بینی شده که خوشبختانه با پیشرفت مطلوبی 

در حال انجام می باشد.
وی با اشاره به پیشرفت های چشمگیری که در انجام 
پروژه های اقتصادی و گردشگری جزیره قشم صورت 
گرفته، گفت: امیدواریم کارها و فعالیت هایی که آغاز 
شده، به نقطه قابل قبولی برسد و نتیجه آنها برای 

تمامی ساکنان جزیره قابل لمس باشد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: جامعه محلی باید کمک کننده 
و یاری دهنده سازمان در انجام ماموریت های خود باشد 
تا این فعالیت ها با سرعت بیشتر اجرایی شود و توسعه 

پایدار را در تمامی بخش های جزیره شاهد باشیم.
از  تعدادی  جلسه  این  ابتدای  در  است،  گفتنی 
قشم  جزیره  روستاهای  از  برخی  و  معتمدین شهر 
نیز به بیان نقطه نظرات و مطالبات خود پرداختند.

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادقشمدردیداربامعتمدینشهروروستاهایجزیرهمطرحکرد:اخبار منطقه آزاد قشم

تحقق توسعه پایدار در قشم با مشارکت و همفکری جامعه محلی تهیه و تدوین برنامه 
جامع ساماندهی تبلیغاتی 

اصناف قشم

تجلیل از فعاالن ورزشی 
و زیست محیطی بومی و 

بانوی هنرمند قشمی

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادقشماعالمکرد:

توسطمدیرعاملسازمانمنطقهآزادقشم
صورتپذیرفت:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم گفت: رعایت الزامات پدافند غیرعامل یک وظیفه 
حاکمیتی است و ما موظف هستیم همه اقدامات و 
برنامه های خود را در این سازمان با لحاظ کردن این 

الزامات انجام دهیم.
حمیدرضا مومنی در نشست پدافند غیرعامل که با حضور 
معاون و مدیران سازمان پدافند غیرعامل کشور در مرکز 
بین المللی رشد قشم برگزار شد، افزود: تا زمانی هم که 
تهدیدات داخلی و خارجی و احتمال بروز حوادث و بالیای 
طبیعی مانند سیل و زلزله وجود دارد، رعایت این الزامات 

یک وظیفه همگانی است.
رئیس شورای پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، 
نتیجه رعایت این الزامات را افزایش ضریب امنیت و کاهش 
هزینه کشور در هنگام بروز این تهدیدات و حوادث دانست 
و تصریح کرد: هر چقدر چتر امنیتی کشور را گسترش و 
تقویت نماییم، به همان نسبت مورد رضایت خداوند، مردم و 

حاکمیت نیز قرار می گیریم.
وی، عملکرد پدافند غیرعامل را در چند دهه گذشته در 
کشور چندان موفق ندانست و گفت: عوارض این عدم 
موفقیت را در تلفات و پیامدهای ناشی از سیل و زلزله 

به خوبی می بینیم که شاید یکی از دالیل آن، مشخص 
نبودن اهمیت پدافند غیرعامل در آن زمان ها باشد.

مومنی در بخش دیگری از سخنان خود، جزیره قشم را 
از نظر شرایط جغرافیایی و سوق الجیشی بسیار حساس 
و مساعد برای اعمال الزامات پدافند غیرعامل خواند و 
یادآور شد: این جزیره به عنوان پایلوت کشور در مبحث 
پدافند غیرعامل قابلیت باالیی دارد و سازمان پدافند 
غیرعامل کشور می تواند از این امتیاز قشم بهره برداری 

بهینه نماید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در پایان با اشاره به هزینه های اجرای برنامه ها 
و الزامات پدافند غیرعامل، پیشنهاد کرد که درصدی 
از بودجه های سازمان ها به این موضوع اختصاص یابد 
و در این خصوص تاکید کرد که این سازمان خود را 
مکلف می داند که در حوزه های مرتبط ازجمله عمرانی 
و فناوری ارتباطات و اطالعات به این مهم عمل نماید.
زیربنایی  معاون  داریوندی  مسعود  سردار  همچنین، 
سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز در این نشست به 
تفصیل مفهوم و تعریف مقوله امنیت را از ابعاد مختلف 
مورد بحث و بررسی قرار داد و با اشاره به مصادیق و 

اهداف مختلفی که از این مقوله در دنیا وجود دارد، 
از سوء استفاده برخی قدرت ها از این مقوله انتقاد و بر 
ضرورت قدرتمند شدن برای کاهش تهدیدات دشمنان 

تاکید کرد.
وی درباره شرایط قشم برای اجرای طرح های پدافند 
سازمان  مدیرعامل  ریاست  اینکه  ضمن  غیرعامل 
این  غیرعامل  پدافند  شورای  بر  قشم  آزاد  منطقه 
سازمان را به فال نیک گرفت، از مطالعات انجام شده 
در قشم درخصوص پدافند غیرعامل برای شروع برنامه 

سال ۹۹ اظهار رضایت کرد.
بنا بر این گزارش، در آغاز این نشست مرتضی شیخ زاده 
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه 
آزاد قشم طی سخنانی رعایت الزامات پدافند غیرعامل 
را در اقدامات و فعالیت های این سازمان خصوصا در 
بحث مقابله با شیوع ویروس کرونا و درمان بیماران 
مبتال به کووید ۱۹ با ذکر مصادیق و آمار مورد تاکید 
قرار داد و ضرغام احمدوند مدیرکل حراست سازمان 
منطقه آزاد قشم نیز گزارشی از اقدامات این اداره کل 
درخصوص اجرای طرح ها و الزامات پدافند غیرعامل 

در سازمان منطقه آزاد قشم ارائه کرد.

گفتنی است، در این نشست آقایان طزری مدیرکل 
آزاد سازمان پدافند غیرعامل  اقتصاد و مناطق  رفاه، 
سازمان،  این  سایبری  کارشناس  قاطعی  کشور، 
زینعلی مدیرکل پدافند غیرعامل استان هرمزگان و 
اعضای شورای پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم حضور داشتند و در پایان حکم ریاست شورای 
سوی  از  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  غیرعامل  پدافند 
سردار مسعود داریوندی معاون زیربنایی سازمان پدافند 
هیات  رئیس  مومنی  حمیدرضا  به  کشور  غیرعامل 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اعطا شد.

باحضورمعاونزیربناییسازمانپدافندغیرعاملکشورصورتگرفت:
انتصاب حمیدرضا مومنی به ریاست شورای پدافند غیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
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مدیرعاملسازمانمنطقهآزادقشماز6طرحوپروژهعمرانیقشمبازدیدنمود:

توانمندسازی نیروی انسانی ماهر و متخصص، اولویت سازمان منطقه آزاد قشم

عمران و آبادانی، همگام با توسعه اجتماعی در منطقه آزاد قشم

منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
تابلوهای  ساماندهی  جامع  برنامه  گفت:  قشم  آزاد 
تبلیغاتی اصناف با هدف حذف نازیبایی های بصری 
سطح شهر قشم، درگهان و محورهای مواصالتی 

جزیره قشم، تهیه و تدوین می شود.
حمیدرضا مومنی در جلسه کارگروه تابلوهای اصناف 
که با حضور تعدادی از مدیران این سازمان برگزار شد، 
اظهار کرد: برای ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح 
با هدف یکپارچگی، زیباسازی، بهسازی  شهر قشم 
نمای بصری شهری و مشخص شدن تابلوهای مجاز 

از غیرمجاز باید با برنامه ریزی اقدام کرد.
وی ادامه داد: تبلیغات مربوط به فعالیت های مختلف 
اقتصادی و اصناف در سطح شهر، تبلیغات واحدهای 
صنفی درون مجتمع های تجاری، هتل ها، محورهای 
سایت های  و  جزیره  مختلف  بخش های  مواصالتی 
گردشگری مهم ترین فضاهای تبلیغاتی هستند که با 

تهیه و تدوین طرحی جامع ساماندهی خواهند شد.
دستورالعمل  تدوین  برای  کرد:  تاکید  مومنی 
با  باید  تبلیغاتی  فضای  ساماندهی  آیین نامه  و 
شهرستان،  انقالب  و  عمومی  دادستان  هماهنگی 
مشورت  با  و  شهرداری  اماکن،  پلیس  نیروهای 
کرد  اقدام  اصناف  و  اقتصادی  فعالین  نمایندگان 
موازی کاری،  از  جلوگیری  و  هزینه  کمترین  با  تا 

زیباسازی سیما و منظر شهری اجرا شود.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان خاطرنشان کرد: پس از تدوین و ابالغ آیین نامه 
مربوط به این حوزه، تمامی مالکان و مستاجران، مدیران 
مجتمع ها و مراکز تجاری و خدماتی، وکال، پزشکان، 
به  نسبت  باید  مختلف  صنوف  و  مشاغل  صاحبان 

ساماندهی تابلو فعالیت خود اقدام کنند.
مدیران  از  تعدادی  ادامه  در  این گزارش،  براساس 
سازمان منطقه آزاد قشم که در این جلسه حضور 
داشتند به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود جهت 
حذف تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز و استانداردسازی 

تابلوهای مربوط به اصناف پرداختند.
گفتنی است، در راستای صیانت از حقوق شهروندی 
با هدف زیباسازی  نازیبایی های بصری و  و حذف 
تابلوهای  ساماندهی  طرح  شهری،  منظر  و  سیما 

تبلیغاتی اصناف شهر قشم اجرایی خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در حاشیه بیست و هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و 
توسعه این منطقه، از فعاالن ورزشی و زیست محیطی 

بومی و بانوی هنرمند قشمی تجلیل به عمل آورد.
فعالیت های  از  تقدیر  ضمن  مومنی،  حمیدرضا 
زیست محیطی کمیته موج سواری سازمان منطقه 
آزاد قشم بیان داشت: برنامه های منسجم پاکسازی 
سواحل غرب جزیره و دریا توسط جوانان ورزشکار 
و  زیست  محیط  حفظ  فرهنگ سازی  به  بومی،  و 

توسعه ورزش کمک می کند.
وی، اقدامات سمن ها و گروه های اجتماعی و ورزشی را 
بسیار ارزشمند دانست و گفت: سازمان باید با ساماندهی 
فراهم  همچنین  مناسب،  جهت دهی  و  مجموعه ها 
چنین  به  عالقه مندان  تجهیزات،  و  امکانات  کردن 
برنامه های  اجرای  با  تا  کند  تشویق  را  فعالیت هایی 
این چنینی به کمک جامعه جزیره، فضای مناسب و 

پاکیزه ای برای ساکنان و گردشگران فراهم شود.
هنرمند  بانوی  اقدام  از  تجلیل  با  همچنین  مومنی 
قشمی برای ترسیم نقاشی های زیبا بر دیوارهای شهر 
با  منظر شهری  و  داشت: تحول سیما  عنوان  قشم 
دیوارنگاره های دختر هنرمندمان، باعث تلطیف روحیه 

شهروندان و جلوه های بصری زیبایی شده است.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
آزاد قشم از این بانوی هنرمند خواست تا با تشکیل 
گروهی از هنرمندان خالق به کار زیباسازی دیوارهای 
شهر ادامه دهد و اضافه کرد: مدیریت امور شهری و 
روستایی سازمان منطقه آزاد قشم نیز با فراهم کردن 
امکانات و لوازم مورد نیاز، در این فعالیت مشارکت دارد.

شایان ذکر است، در این مراسم از حسن شریفی رئیس 
کمیته موج سواری منطقه آزاد قشم و دو تن از اعضای 
این کمیته، همچنین حدیث اسالمی بانوی هنرمند 

دیواره نگار، با اهدای لوح های سپاس تجلیل شد.
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