
سرمقاله

پیوند دانشگاه و مناطق آزاد، ضرورتی برای توسعه
امروز در قرن ۲۱، اقتصاد تهی از دانش، غیرقابل درک و مفهوم است؛ زیرا دانشگاه همچون 
روحی در کالبد اقتصاد حضور دارد. اقتصاد های پیشرو در به اصطالح جهان اول فراصنعتی 
دنیا، مهم ترین کاالیی که تولید می کند »تکنولوژی  و فناوری« است و این محصول بدون 

پشتوانه مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی، حاصل قابل تحصیل نیست  !
در اقتصادهای درجه دوم جهانی نیز دانشگاه در تربیت نیروی متخصص و ارائه راهکارهای 
بهینه جهت تسریع فرآیند توسعه و حل مسائل، دارای جایگاه ممتازی است. اما متاسفانه در 
کشورهای درحال توسعه، نگاه به دانشگاه و مراکز علمی مدرک محور بوده و در غالب شرایط 
این  دارندگان  غیره .  و  مهندس  دکتر،  می کند:  تولید  درجه های صرف  و  عنوان  حاالت،  و 
عناوین نیز بدون داشتن ارتباط هدفمند و برنامه محور با مراکز صنعتی و اقتصادی، متاسفانه 
در حل مسائل متعدد توسعه مستاصل بوده و به سبب آن که نخبگان ابزاری و اداری، مراکز 
و  به صورت گزینش شده  را  نخبگان علمی  اهداف سیاسی می بینند،  را در خدمت  علمی 

فصلی، به وادی توسعه آن هم در صورت صالحدید راه می دهند.
در این راستا، جریان توسعه در مناطق آزاد نیز همچون سرزمین اصلی در کشورهای درحال 
توسعه، تاکنون محور امر نبوده اند؛ درحالی که آنها باید به  مثابه یکی از مهم ترین ستون های 

برنامه های اقتصادی مورد توجه قرار گیرند  .
نیروهای  تربیت  در  هم  می توانند  آزاد  مناطق  در  علمی- تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها 
متخصص واحدهای اقتصادی و نیز در حل مسائل تحقیقاتی و تکنولوژیک وارد شوند. در 
کنار این موضوعات، دانشگاه ها قادر هستند در تئوریزه نمودن جریان توسعه در مناطق آزاد 
و هدایت آن به سمت اهداف کالن، ایفای نقش نمایند؛ موضوعی که به علت مسائل کالن 

سیاسی در سرزمین اصلی، با انواع و اقسام محدودیت های ساختاری مواجه است.
دانشگاهی،  محیط های  به  کشورها  دیگر  نخبگان  جذب  و  علمی  توریسم  امروز  همچنین 
دانشجویان خارجی در  از  انبوهی  تعداد  اهداف کشورها می باشد. حضور  از مهم ترین  یکی 
دانشگاه های مناطق آزاد، ضمن ایجاد فرصت های مالی برای دانشگاه ها، می توان در پیشبرد 

پروژه های تحقیقاتی دانشگاه ها از وجود آنها بهره برد  .
و  فرهنگی  مراودات  تسهیل  ضمن  آزاد  مناطق  در  خارجی  اتباع  حضور  اینها،  عالوه بر 
اجتماعی، می تواند در توسعه فرصت های اقتصادی بخش توریسم و معرفی فرهنگ، آداب و 
سنن ایرانی- اسالمی و مراکز گردشگری و تفریحی کشور به جوامع متبوع شان اثرگذار باشند. 
در این حوزه باید بدانیم که به واسطه تبلیغات منفی و حمالت مغرضانه رسانه  ای قدرت های 
بین المللی و تریبون های وابسته به جریان سلطه جهانی، امروز تصویری نامناسب از جامعه، 
اتباع  و  کرده  پیدا  تسلط  همسایه  کشورهای  در  حتی  ایرانی،  و  ایران  زندگی  و  فرهنگ 
کشورهای همجوار تنها در صورت حضور میدانی در داخل ایران است که می توانند تصورات 

اشتباه خود را اصالح کرده و سفیران فرهنگ و تمدن ایرانی در ممالک خویش باشند.
بنابراین اگر طالب توسعه واقعی و برونگرا در مناطق آزاد هستیم، باید جایگاه و شان مناسبی 
را برای مراکز دانشگاهی و علمی قائل باشیم و آنها را در تنظیم و هدایت فرآیند توسعه،  وارد 
ساختار مدیریتی عالی مناطق آزاد کنیم؛ زیرا عالوه بر اهمیت علم و دانش در تولید محصول 
اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف صنعتی و خدماتی اقتصاد فعلی جهان 
که بنام اقتصاد دانش بنیان شهرت یافته است، دانشگاه و مراکز دانشگاهی یک ضلع مهم 
جریان توسعه در کشور های درحال پیشرفت جهان بوده و مدیریت بخش نرم افزاری آن را 

برعهده دارند   .
و  اجتماعی  انسانی،  زیرساخت های  ایجاد  در  دانشگاه ها  امروز  که  است  توضیح  به  الزم 
فرهنگی، ذی صالح ترین نهاد های حاکمیت می باشند و  بدون حضور آنها، توسعه خالی از 
پایلوت توسعه  آزاد که  آینده خواهد بود  . پس حداقل می توانیم در مناطق  توازن، منطق و 
اقتصادی جهانی هستند، دانشگاه ها و مراکز علمی- تحقیقاتی  با موازین  متوازن و منطبق 
را از ویترین لوکس شان خارج کرده و  آنها را در ترسیم برنامه توسعه شرکت دهیم. در این 
بر ظرفیت های ذاتی و خدادادی خود و فرصت های  با تکیه  آزاد می توانند  صورت مناطق 
قانونی شان، بستر بسیار مناسب  و آسانی برای جوالن علم، تحقیق، تکنولوژی و برنامه باشند 
ایران قادر خواهند بود ضمن گسترش نسل های جدید مراکز  و در این فضا، دانشگاه های 
علمی خود در مناطق، از ظرفیت مناطق آزاد برای همکاری های علمی و تحقیقاتی با مراکز 
دانشگاهی کشورهای هدف و همسایه استفاده کرده و راه را برای بین المللی کردن خود و 

مناطق آزاد هموار نمایند.
در میان کشورهای هدف و همسایه مناطق آزاد، کشورهایی نظیر ترکیه، هند، آذربایجان، 
ارمنستان، پاکستان، امارات و روسیه وجود دارد که قابلیت های بسیار خوب و تجارب مفیدی 
در کاربردی سازی تحقیقات دانشگاهی و استفاده از ظرفیت دانشگاه ها جهت ارتقای فناوری 

بخش های صنعتی دارند و ایجاد ارتباط هدفمند با مراکز علمی این کشورها در بستر مناطق 
آزاد، ضمن تقلیل فواصل جغرافیایی و موانع متعدد موجود در سرزمین اصلی، می تواند به 
تعریف پروژه های علمی و فناورانه مشترک با آنها و ایجاد منطقه هاب دانش بنیان مشترک 

بیانجامد  .
مناطق  در  و  کشور  کلیت  در  امروز  دانشگاه ها  ممکنات؛  و  توضیحات  تفاسیر،  همه  با 
بسیار  ظرفیت  از  بهره گیری  و  هستند  اقتصادی  توسعه  جریان  از  جدای  و  مهجور  آزاد 
مناطق  در  موجود  بین المللی  پردیس های  می باشد.  تبلیغات  حد  در  عمدتا  آنها،  باالی 
برخی  و  است  بین المللی  قیمت های  به  مدرک دهی  مراکز  نوعی  به  حاضر  درحال  آزاد 
معلومات  ارتقای  و  یادگیری  برای  فرصتی  مشغولیت،  فرط  از  که  دولتی  مدیران  اوقات 
برای  روش  ساده ترین  را  آزاد  مناطق  دانشگاهی  پردیس های  در  ثبت نام  ندارند،  خود 
ارتقای مدارج اداری و عناوین فردی خویش می یابند و متاسفانه با استفاده از نفوذ خود، 
بدون گذراندن کمترین زمان حضور فیزیکی در کالس های آموزشی، به یکباره مدرک 
دکتری خود را اخذ می نمایند! این موضوع ضمن تقلیل جایگاه علمی مراکز دانشگاهی 
مناطق آزاد، شائبه مدرک فروشی را هم ایجاد می کنند. تنها راه عالج این پروسه منفی 
و مضر، وارد کردن مراکز دانشگاهی مناطق آزاد در ساختار مدیریتی کالن این مناطق 
علمی  رزومه  از  جزئی  را  آزاد  مناطق   واقعی  توسعه  دانشگاه ها،  صورت  این  در  است. 
خود دانسته و حضور قوی در جریان توسعه آنها را بخشی از ماموریت های اساسی خود 
بود  نیز مجبور خواهند  آزاد  ارشد مناطق  این حالت مدیران  خواهند شمرد. همچنین در 
پشتوانه  بدون  که  اقداماتی  و  کنند  را جلب  دانشگاه ها  نظر  خود،  اجرایی  اقدامات  برای 

علمی، اصولی و منطقی است، به صورت اتوماتیک به حداقل خواهد رسید. 
متاسفانه مناطق آزاد با وجود داشتن برنامه و سند جامع، آمیخته با سلیقه و تفکرات فردی 
حضور  می باشد.  فرود  و  پرفراز  و  سینوسی  مسیری  مناطق،  این  پیشرفت  مسیر  و  است 
دانشگاه ها در ورای مدیریت مناطق آزاد می تواند فرصت رصد منظم جریان پیشرفت صنعتی، 
عمرانی، تجاری، توریستی و... مناطق را فراهم کرده و ضمن به روزرسانی اسناد باالدستی 
مناطق، مانع بروز رشدهای کاذب و کاریکاتوری برخی از مناطق آزاد ایران شوند. این  امر نه 
تنها هزینه های جاری و عمرانی مناطق را هدفمند و بهینه خواهد کرد، ضمن آن که انجام 
هزینه های اشتباه و غیراصولی در پروژه های عمرانی را تقلیل می دهد. در بخش های صنعتی 
نیز وجود دانشگاه ها در ترسیم فضا و شرایط رشد صنعتی باعث خواهد شد صنایع دانش پایه و 
صادراتگرا، در اولویت جذب مناطق باشند و فازهای صنعتی در مناطق آزاد شبیه شهرک های 

صنعتی سرزمین اصلی نخواهد شد.
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در گفت و گو با اساتید دانشگاه، مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:در گفت و گو با اساتید دانشگاه، مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:

 مناطق آزاد مناطق آزاد، آوردگاه تبدیل حکمت ایرانی، آوردگاه تبدیل حکمت ایرانی
به تجاری سازی علم جهانی به تجاری سازی علم جهانی 

صفحه 4 و 5  را بخوانیدصفحه 4 و 5  را بخوانید

 با امضای تفـــاهم نامه میان با امضای تفـــاهم نامه میان
  سازمان منطقه آزاد کیش و   سازمان منطقه آزاد کیش و 
دانشگاه صنعتی شیراز محقق می شود:دانشگاه صنعتی شیراز محقق می شود:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
اظهار داشت:اظهار داشت:

 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد:مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار کرد:

 مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
بیان کرد:بیان کرد:

 تحقق شهر علم و دانش تحقق شهر علم و دانش
 با احداث نخستین دانشــگاه با احداث نخستین دانشــگاه
مشترک خارجی در کیشمشترک خارجی در کیش

 ظرفیت منطقه آزاد انزلی ظرفیت منطقه آزاد انزلی
 جهت تبدیل شدن جهت تبدیل شدن
 به هاب مبادالت تجاری، به هاب مبادالت تجاری،
ترانزیتی اوراسیا و جنوب آسیاترانزیتی اوراسیا و جنوب آسیا

 توسعه تعامالت فرامرزی توسعه تعامالت فرامرزی
 با تاسیس بانک آفشور با تاسیس بانک آفشور
در مناطــق آزاد ایــراندر مناطــق آزاد ایــران

 جهش تولید دانش بنیان جهش تولید دانش بنیان
 با ایجاد اکوسیستم های با ایجاد اکوسیستم های
 نوآوری در مناطـق آزاد نوآوری در مناطـق آزاد
و ویژه اقتصــادیو ویژه اقتصــادی

 کاهش بروکراسی کاهش بروکراسی
 و حذف مـوازی کاری و حذف مـوازی کاری
 شرط رشد تولید شرط رشد تولید
در منطقه آزاد قشمدر منطقه آزاد قشم
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تفاهم نامه رسمی میان سازمان منطقه آزاد کیش و دانشگاه صنعتی 
شیراز با موافقت کتبی دانشگاه عمان، برای احداث نخستین دانشگاه 

مشترک خارجی در جزیره به امضاء رسید.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در نشست با 
رئیس دانشگاه صنعتی شیراز و هیات همراه، دالیل عقب ماندن در برخی 

مسائل را کمبود یا عدم توجه به اجرای کار علمی عنوان کرد.
مهدی کشاورز همچنین تفاوت بین کار کردن عادی و کار علمی و 
مطلوب را زمان بندی و چارچوب  مشخص برای به سر انجام رساندن 
برشمرد و افزود: ساخت شهرک دانشگاهی سال ها پیش در کیش کلید 
خورده است، اما در رکود مانده؛ چراکه هدفگذاری صحیح نبوده، موفقیت 
برخی دانشگاه ها نیز با کمک سازمان منطقه آزادکیش میسر شده است.

وی با ابراز گالیه از برخی دانشگاه ها تصریح کرد: متاسفانه کیش محلی 
منبع  از  مسئوالن  و  افراد  یکسری  توسط  دکترا  مدرک  گرفتن  برای 
بیت المال شده و به همین دلیل از اهداف اصلی فاصله گرفته و خروجی 
مطلوبی نداشته اند؛ بنابراین پس از انعقاد تفاهم نامه باید تالش کنیم سنگ 
بنای این دانشگاه به عنوان نخستین دانشگاه مشترک بین المللی ایران در 

کیش به درستی گذاشته شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نتیجه رفتار و قوانین سختگیرانه 
آینده  در سال های  مثبت  اثرات  برای  عاملی  را  کار  انجام  زمان  در 

خواند که به خوبی مشهود خواهد بود.
کشاورز بر راه اندازی توریسم آموزشی برای حضور دانشجویان خارجی و 
به مرحله عمل رساندن هدف ها تاکید کرد و اظهار داشت: این گونه مسائل 
نباید تنها در حد حرف باقی بماند؛ چراکه دانشجویان خارجی می توانند 
سفیر ما در کشورهای دیگر باشند و از این طریق می توان کیش را به 
محلی برای برپایی کنفرانس های بین المللی، همچنین برند شدن ایران از 

طریق جزیره کیش و دانشگاها تبدیل کرد.
وی بیان داشت: درحال حاضر با برخی تخلفات احتمالی یا کم کاری های 
دانشگاه های کیش به سختی برخورد می شود و درخصوص این تفاهم نامه 
نیز تا جایی که قوانین و شرایط به ما اجازه دهد کمک می کنیم تا عملیاتی 

شود و به نتایج خوبی دست یابیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش عنوان کرد: درحال حاضر به حوزه 
هوشمندسازی ورود کردیم و ظرف 6ماه آینده کیش رتبه اول واقعی شهر 
هوشمند ایران را به خود اختصاص خواهد داد و در این زمینه از طرح ها 
که  بیمارستان  بخش  در  به ویژه  شیراز  صنعتی  دانشگاه  برنامه های  و 
بستر سازی هایی هم برای هوشمندسازی در آن انجام شده، استقبال می کنیم.
دانش بنیان،  شرکت های  زمینه  در  فعالیت  گزارش،  این  براساس 
در  مشترک  سرمایه گذاری های  برقی،  موتورهای  و  خودرو  ساخت 
عنوان طرح های  به  و سالمت  درمان  پزشکی،  عرصه های مختلف 
از دیگر موضوعاتی بود که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد  مستقل، 
کیش برای همکاری با دانشگاه صنعتی شیراز همچنین حمایت مالی 

و تخصیص فضا در چارچوب قانون اعالم آمادگی کرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: ایجاد دهکده آموزشی در حوزه علمی نیز باید مانند 
گردشگری  و  ورزش  ازجمله  کیش  جزیره  مستقل  طرح های  دیگر 

پیگیری و عملیاتی شود.
گفت:  نشست  این  در  نیز  شیراز  صنعتی  دانشگاه  رئیس  همچنین، 
ایجاد یک واحد بین المللی مشترک بین ایران و عمان با هماهنگی 
با سازمان منطقه آزاد کیش حدود 4ماه درحال انجام بود و جلسات 
این موضوع  بررسی  برای  به صورت حضوری و تصویری  متعددی 
برگزار کردیم که مدل همکاری ها در بحث دیپلماسی علمی استفاده 

از ظرفیت ماده 64 قانون برنامه ششم تشریح شده است.
محمد مهدی علویان مهر افزود: این ماده به دولت اجازه می دهد تا 
دانشگاه های معتبر بین المللی با همکاری دانشگاه های داخل کشور 
به ویژه در مناطق آزاد شعبه مشترک ایجاد کنند؛ بنابراین مذاکراتی 
با رئیس دانشگاه ملی عمان »دکتر علی االیمانی« انجام دادیم که 
ایمانی از سفر به کیش و بررسی ظرفیت ها استقبال و طی نامه ای 

نسبت به ایجاد این دانشگاه مشترک اعالم موافقت کرد.
بین  مشترک  تیمی  شد  مقرر  مذاکرات،  از  پس  کرد:  تصریح  وی 
دانشگاه صنعتی شیراز و دانشگاه ملی عمان و سازمان منطقه آزاد 
کیش تشکیل شود تا در اسرع وقت کارگروهی در این خصوص ایجاد 
و اعضا آن مشخص شود تا وارد فاز عملیاتی شویم و این مهم تنها 

درسطح  تفاهم نامه باقی نماند.
علویان مهر ضمن ابراز خرسندی از انعقاد تفاهم نامه، اظهار کرد: پس 
از امضا تفاهم نامه، عالوه بر برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت، 
همکاری های الزم در حوزه فناوری را نیز انجام می دهیم تا جزیره 
کیش به هدف و چشم انداز چند ساله خود که تبدیل به شهر علم و 

دانش بوده، جامه عمل بپوشاند.
دانشگاه  کرد:  تاکید  پایان  در  شیراز  صنعتی  دانشگاه  رئیس 
شرکت های  حوزه  در  خوبی  فعالیت های  می تواند  شیراز  صنعتی 
صنایع  خوردگی  از  جلوگیری  ازجمله  زمینه هایی  و  دانش بنیان 
برقی،  خودروهای  تولید  خلیج فارس،  آب  انتقال  ساختمان ها،  و 
علمی  بازوی  عنوان  به  و  باشد  داشته  بیمارستانی  هوشمند سازی 
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منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
سیاستگذاری  هم اندیشی  نشست  در  کیش  آزاد 
پیشرفت  بین المللی،  ورزشی  رویدادهای  فرهنگی 
هر جامعه را مبتنی بر فرهنگ آن جامعه دانست و 

بر این امر مهم تاکید کرد.
مهدی کشاورز در رابطه با جایگاه و نقش مهم و 
ارزشمند فرهنگ در جامعه گفت: فرهنگ، واژه ای 
مهم ولی مظلوم است که نقش مهمی در پیشرفت 

هر جامعه ایفا می کند.
معظم  مقام  رهنمودهای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
داشت:  اظهار  فرهنگ  اهمیت  درخصوص  رهبری 
حرکت هر جامعه مبتنی بر فرهنگ آن جامعه است، 
بنابراین هر جامعه بر اساس فرهنگی که بر ذهن آن 

حاکم است، مورد پذیرش قرار می گیرد.
ادامه  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
رهنمودهای  از  دیگری  بخش  به  خود،  سخنان 
فرهنگ  اهمیت  درخصوص  رهبری  معظم  مقام 
در سه عرصه  فرهنگ  نمود:  اذعان  و  کرد  اشاره 

مهم و عام تقسیم بندی شده است.
در  آن  نخستین عرصه  داد:  ادامه  کشاورز  مهدی 
فرهنگ  است،  کشور  کالن  تصمیم گیری های 
در  کالن  تصمیم های  جهت دهنده  عنوان  به 
تولید  و  مدیریتی  سیاسی،  اقتصادی،  حوزه های 

نقش مهمی ایفا می کند.
عرصه  دومین  نشست  این  در  همچنین  کشاورز 

مهم را اعتماد به نفس و اعتزاز ملی عنوان کرد.
وی سیاست های کالن آموزشی و علمی دستگاه های 
موظف دولتی یعنی آموزش و پرورش، آموزش عالی 
و بهداشت و درمان را سومین عرصه مهم برشمرد و 
سیاست های  باید  دولتی  موظف  دستگاه های  افزود: 

کالن آموزشی و علمی خود را از مرکز دریافت کنند.
در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیره  هیات  رئیس 
از تمام  بخش دیگری از سخنانش، ضمن قدردانی 
دست اندرکارانی که در حوزه های مختلف برای تعالی و 
پیشرفت جزیره تالش می کنند، گفت: جام جهانی یک 
رویدادی است که باید نقش همه مشخص و بست 
و پیوستی داشته باشد تا بتوانیم بر آن اساس مراکز 
پذیرایی، گردشگری، اقامتی و... را برای میزبانی از این 

رویداد مهم بین المللی آماده کنیم.
کشاورز گفت: ما تعریف درستی از فرهنگ نداریم، 
تعریف های موجود یا کلی هستند و زمانی هم که 
قصد ارائه آن را داریم؛ هنرمندانه، مطابق با حقوق 
و فرهنگ، مبتنی بر استفاده از دانش گذشته، ادب و 
آداب علمی و خالقانه نیست که این موضوعات سبب 

نارضایتی مردم می شود.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
این  وقتی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش  آزاد 
و  کالن  طراحی  حوزه  در  نتوانیم  را  موضوعات 
حوزه  در  کنیم  تبیین  و  مشخص  خوب  نقشه راه 

اجرا نیز با مشکالتی مواجه خواهیم شد.
هم اندیشی  نشست  برگزاری  دبیر  همچنین، 
سیاستگذاری فرهنگی رویدادهای ورزشی بین المللی 
گفت: بسیاری از نهاد ها در این نشست حضور داشتند 
جام جهانی  فرهنگی  برنامه های  اجرای  مورد  در  تا 

برنامه ریزی کنند.

رضا شجیع افزود: یکی از ابعاد بسیار مهم جام جهانی 
حضور  با  آن  ارتباط  و  آن  فرهنگی  پیوست  قطر، 
تیم ملی در مسابقات جام جهانی، حضور هواداران و 

شهر های حامی این رویداد است.
ادامه داد: سیاستگذاران فرهنگی ازجمله مرکز  وی 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی، نمایندگان شورای 
دانشگاه ها  از  نمایندگانی  فرهنگی،  انقالب  عالی 
دو  نشست  این  در  تاثیرگذار  بخش های  سایر  و 
فرهنگی  مسائل  درخصوص  و  داشتند  روزه حضور 

جام جهانی بحث و تبادل نظر کردند.
مدیرعامل  حوزه  کل  اداره  سرپرست  و  مشاور 
سازمان منطقه  آزاد کیش اظهار داشت: نتایج این 
به  سیاستی  بسته های  قالب  در  روزه،  دو  نشست 
از  تا  شد  خواهد  ارسال  گیرنده  تصمیم  نهاد های 
و  نشاط  ایجاد  برای  قطر  جام جهانی  ظرفیت های 

شادابی در جامعه استفاده شود.
آزاد  منطقه   سازمان  نقش  به  اشاره  با  شجیع  رضا 
کیش در این رویداد فرهنگی ورزشی گفت: منطقه 
آزاد کیش بر اساس سیاست های دبیرخانه  شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، فعاالنه تالش خواهد 
کرد و بعد از ماه محرم و صفر، جشنواره های مختلف 

فرهنگی و هنری در کیش اجرا خواهد شد.
در ادامه، دکتر منتظری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که در مباحث نظری از اهمیت 
فرهنگ سخن بسیار زیاد گفته شده، اما در عمل فرهنگ 
در حاشیه است، اظهار داشت: سهم اعتبارات فرهنگی از 
بودجه عمومی کشور کمتر از 2درصد است و حال سخن 

از زیربنا بودن فرهنگ مطرح می شود.
این  در  مجلس  کمیسیون  در  داشت:  اظهار  وی 
در  جد  طور  به  فرهنگی  پیوست  بحث  دوره 

دستورکار قرار گرفته است و نشست های مختلفی 
در  خوشبختانه  و  شده  برگزار  زمینه  این  در  نیز 

دبیرخانه این مهم مصوب شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
پیوست  آیین نامه  مدیریت  سازمان  کرد:  اظهار 

فرهنگی را به نگارش در خواهد آورد.
همچنین، معاون فرهنگی وزرات ورزش و جوانان، با 
بیان این که ابعاد کلی مسابقات جام جهانی در حوزه 
تجاری-اقتصادی  فرهنگی،  »ورزشی،  مانند  هایی 
به  کمک  ورزشی  حوزه  در  افزود:  است،  امنیتی«  و 
آماده سازی تیم ملی، حمایت از فدراسیون فوتبال، تقویت 
روحیه کادر فنی و بازیکنان و تشکیل کار گروه حمایتی 
از تیم ملی ازجمله اقدامات ورزشی این وزارتخانه است.

توسط  که  فرهنگی  حوزه  درخصوص  کلهر  دکتر 
است،  شده  برنامه ریزی  جوانان  و  ورزش  وزارت 
و  خاص  مخاطبی  جام جهانی  مخاطب  گفت: 
حوزه  در  که  است  منحصر به فرد  ویژگی های  با 
این  فرهنگی  معاونت  زیرمجموعه  که  فرهنگی 

وزارت می باشد به این مسائل توجه شده است.
بعد  یک  کرد:  تصریح  خود  ادامه سخنان  در  وی 
آن مربوط به تیم ملی و آماده سازی آن تیم است 
مسئولیت  فوتبال  فدراسیون  و  ورزش  وزارت  که 

پیگری آن را برعهده دارد.
معاون فرهنگی وزرات ورزش و جوانان، حوزه رسانه و 
جو روانی پیرامون جام جهانی، ساماندهی فضای عمومی 
کشور، ساماندهی مناطق آزاد، ساماندهی سرمشوق ها و 
سکوهای هواداری، ساماندهی بلیت ها و اعزام تماشاگران، 
ساماندهی برنامه های فرهنگی و هنری در خارج از کشور، 
اسکان، تامین اقالم فرهنگی مورد نیاز تیم ملی را از 

اقدامات فرهنگی انجام شده برشمرد.

به  گاز  انتقال  طرح  از  رسمی  بهره برداری  آیین 
وزیر  اوجی  جواد  توسط  کیش،  جزیره  نیروگاه های 

نفت کشور از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.
با اجرای این طرح پس از ۱4سال تاخیر با پیگیری های 
مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  کشاورز  مهدی 
سازمان منطقه آزاد کیش و تاکید ویژه سعید محمد 
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و برگزاری جلسات 
متعد با وزارت نفت و نیرو، جزیره کیش به صورت 
رسمی به شبکه پایدار گاز سراسری کشور متصل شد.
سازمان منطقه آزاد کیش با نقش حمایتی و مالی 
لوله،  خط  مسیر های  کردن  هموار  در  طرح  این  از 
گاز  ایستگاه های  برای  اراضی  و  زمین  اختصاص 
کیش،  ساحلی  و  دریایی  حوزه های  در  اقداماتی  و 
عملیات خط لوله در داخل جزیره به مسافت بیش از 

۱۰کیلومتر، گام های موثری برداشته است.
این طرح در سه بخش خط لوله ۵6اینچ خشکی، 
با  2۰اینچ  لوله  خط  و  خشکی  و  دریایی  ۳2اینچ 
سرمایه گذاری بالغ بر ۳۵۰میلیون دالر عملیاتی و با 
اتمام پروژه احداث خط لوله و ایستگاه های تقویت 
شبکه  به  رسمی  صورت  به  کیش  جزیره  فشار، 

پایدار گاز سراسری کشور متصل شد.
اجرای طرح گاز رسانی به عنوان سوخت مطمئن و 

پایدار با استفاده از خط لوله هفتم سراسری کشور 
تحقق یافته و پروژه ای در تراز ملی است که ضمن 
بر دیگر  اثربخشی  نیاز جزیره، سبب  پایدار  تامین 

حوزه های پیرامونی می شود.
عبداهلل مهرابی مجری طرح توسعه میدان گازی کیش 
درخصوص خط لوله ۱2۷کیلومتری گفت: با احداث 
۹4کیلومتر خط لوله ۵6اینچ توسط شرکت مارون کاران 
به عنوان پیمانکار و عبور از مناطق کوهستانی مرتفع، 
حجیم ترین عملیات خاکی و انفجاری در مسیر خط لوله 

صورت گرفته و تا بندر آفتاب امتداد دارد.
وی با اشاره به عملیات ساخت بخش دوم این طرح 
۱۸کیلومتر  اجرای  با  دوم  بخش  در  کرد:  تصریح 
در  6کیلومتر  و  دریا  بستر  در  ۳2اینچ  لوله  خط 
ایران  دریایی  تاسیسات  شرکت  توسط  خشکی 
توسط  2۰اینچ  لوله  خط  ۹کیلومتر  اجرای  با  و 
تا  آفتاب  بندر  حدفاصل  مکانیک  ارشک  شرکت 
جزیره کیش، گاز از ایستگاه تقلیل فشار جزیره تا 

نیروگاه های کیش ارسال شد.
و  دریافت  ایستگاه های  ساخت  مهرابی؛  گفته  به 
ارسال توپک، ۸ایستگاه گاز میانی، ایستگاه تقلیل 
فشار، اجرای فیبر نوری، برق رسانی به ایستگاه ها و 
اتصال به خط لوله ۱2اینچ گاز ارسالی به نیروگاه ها 
اصلی  معابر  و  جاده ها  تقاطع  در  مسیر  اجرای  و 

داخل جزیره، از سایر فعالیت های اجرایی مهم در 
مسیر این خط لوله ۱2۷کیلومتری می باشد.

نفر  هزار  حدود  صرف  با  گزارش،  این  براساس 
و  پایه  طراحی  مراحل  کلیه  روز،  در  کار  ساعت 
تفصیلی، عملیات اجرایی و ساخت، پیش راه اندازی، 
راه اندازی و بهره برداری با تکیه بر دانش و تجارب 
کارگران و متخصصان داخلی به ثمر رسیده است.

مجری طرح توسعه میدان گازی کیش با اشاره به اینکه 
در بخش تامین تجهیزات نیز با استفاده حداکثری از 
ظرفیت تولیدکنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان، 
و  تامین  داخلی  منابع  از  اقالم  ۸۰درصد  از  بیش 
فعالیت های  داشت:  اظهار  است،  شده  بومی سازی 
اجرایی این طرح با آغاز دولت سیزدهم، تسریع شده و 
تکمیل و بهره برداری آزمایشی آن از ابتدای تیرماه ۱4۰۱ 
و 4۰۰هزار  میلیون  یک  الی  یک  روزانه  مصرف  با 

مترمکعب گاز در نیروگاه ها آغاز شده است.
این طرح مزیت هایی مانند کاهش اثرات آالینده های 
هوا و محیط زیست، گاز رسانی به جزیره، تامین انرژی 
صنعتی،  شهری،  گاز  شبکه  توسعه  پایدار،  و  پاک 
خدماتی و مصرف کنندگان بخش خانگی، تفریحی، 
برای  را  مایع  قاچاق سوخت  از  اقامتی و جلوگیری 

کشور در پی خواهد داشت.
همچنین با اجرای آن، صرف هزینه های سنگینی 

4میلیارد  میزان  به  مایع  گاز  حمل  و نقل  همچون 
به  گازوئیل  حمل  و نقل  هزینه  و  سال  در  تومان 
سال  در  تومان  ۱۵۰میلیارد  بالغ بر  کیش  جزیره 
را برطرف خواهد کرد و صرفه جویی و آزادسازی 
بیش از ۷هزار تن گاز مایع با توسعه گازرسانی در 

جزیره کیش را به دنبال خواهد داشت.
این  در  نیز  ایران  نفت  ملی  شرکت  مدیرعامل 
مراسم با تاکید بر اینکه نیروگاه های جزیره کیش 
ارزان  و  پاک  سوخت  انتظار  در  زیادی  سال های 
انتقال  با طرح  بودند، گفت: ساکنان جزیره کیش 
بسیار  زیست محیطی  در شرایط  این پس  از  گاز 
بهتری قرار خواهند گرفت و شرایط فضای کسب 

و کار و اشتغال نیز مطلوب تر خواهد شد.
محسن خجسته مهر اظهار کرد: طرح گازرسانی به 
نیروگاه های این جزیره ظرفیت تولید و تامین آب 
و برق این منطقه آزاد را نیز به شکل محسوسی 
افزایش خواهد داد و این درحالی است که میزان 
از اجرای این پروژه به 4۰۰میلیون  درآمد حاصل 

دالر در سال خواهد رسید.

باامضایتفاهمنامهمیانسازمانمنطقهآزادکیشودانشگاهصنعتیشیرازمحققمیشود:

تحقق شهر علم و دانش با احداث نخستین 
دانشـگاه مشــترک خارجی در کیــش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعاملسازمانمنطقهآزادکیشاظهارداشت:

باحضورویدئوکنفرانسیوزیرنفتکشورصورتپذیرفت:

نقش ارزشمند و بی بدیل فرهنگ در توسعه و پیشرفت جوامع

اتصال رسمی جزیره کیش به شبکه پایدار گاز سراسری کشور
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آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
عرضه کنندگان  با  صمیمانه  نشست  در  کیش 
محصوالت فرهنگی و فروشندگان کتاب در جزیره 
افزایش  و  خالقیت  کالس های  برگزاری  کیش، 
و  مهم  گامی  را  مدارس  های  کتابخانه  تجهیزات 
ارزشمند در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی میان 

دانش آموزان عنوان کرد.
اهمیت  لزوم  بر  نشست،  این  در  شاه پیری  یاسر 
کیش  مدارس  در  خالقیت  کالس های  برگزاری 
شایسته  برگزاری  جهت  گفت:  و  کرد  اشاره 
در  مختلف  نمایشگاه های  و  آموزشی  کارگاه های 
این منطقه، از عرضه کنندگان محصوالت فرهنگی 

و فروشندگان کتاب حمایت های مالی می شود.
از  مناسب  کتاب های  ارائه  که  این  بیان  با  وی 
اولویت  باید  ارزشمند  عناوین  با  مطرح  ناشران 
با  افزود:  باشد،  حوزه  این  در  آتی  برنامه های 
کتابخوانی،  و  کتاب  پویش های  برگزاری  هدف 
کتابفروشی های  شاخص  فرهنگی  محصوالت 
جزیره کیش در بیلبورد های سطح شهر برای عموم 

مردم معرفی و اطالع رسانی می شود.
پشتیبانی  و  حمایت  با  داشت:  اظهار  شاه پیری 
حمل و نقل،  بخش  در  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
روند انتقال کتاب به جزیره کیش تسهیل می شود.

آزاد  منطقه  سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
کافه  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  کیش 
ساماندهی  و  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  در  کتاب 
سواحل در دستورکار این معاونت قرار گرفته است.

صمیمانه  نشست  در  است،  ذکر  به  الزم 
عرضه کنندگان محصوالت فرهنگی و فروشندگان 
کتاب در سطح جزیره کیش مشکالت، دغدغه ها، 
راستای  در  کتابفروشان  پیشنهادات  و  انتقادات 
ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی مورد بررسی قرار 

گرفت.
معاون  صمیمانه  نشست  نخستین  است،  گفتنی 
با  آزاد کیش  منطقه  اجتماعی سازمان  و  فرهنگی 
حضور  با  کیش،  جزیره  کتابفروشی های  مدیران 
عقیل نقش بندی سرپرست مدیریت امور اجتماعی، 
و  فرهنگی  مدیر  اردالن  رضا  درمان،  و  بهداشت 
زنان  امور  اداره  رئیس  خسروی  عالمه  و  آموزشی 
سازمان منطقه آزاد کیش در سالن اجتماعات این 

معاونت برگزار شد.

فضاهای  کمبود  از  ناشی  مشکالت  به  توجه  با 
آموزشی موردنیاز در سال تحصیلی جدید و بر اساس 
برگزاری جلسات در تیرماه امسال، ساختمان فعلی 
دانشگاه آزاد به صورت موقت در اختیار آموزش و 

پرورش کیش قرار گرفت.
با  امسال  تیرماه  در  جلسات  برگزاری  براساس 
آموزش  مشکالت  و  مسائل  »بررسی  موضوع 
آزاد  دانشگاه  فعلی  ساختمان  کیش«  پرورش  و 
شهرک  در  دیگر  ساختمان  دارای  که  اسالمی 
انقضای  گذشت  با  و  است  جزیره  دانشگاهی 
آن  از  بخشی  قانونی  حکم  و  قرارداد  مدت زمان 
تحویل گردیده بود، با حضور مسئوالن سازمان و 
اداره  اختیار  در  موقت  به صورت  پرورش  آموزش 

آموزش و پرورش کیش قرار گرفت.
از  پس  مذکور  مجتمع  مابقی  است،  ذکر  به  الزم 
پرورش  و  آموزش  تحویل  تخلیه،  روند  تکمیل 

خواهد شد.
آزاد  دانشگاه  فعلی  ساختمان  است،  گفتنی 
از  یکی  عنوان  به  کیش  بین المللی  واحد  اسالمی 
تامین کالس های درس  آموزشی جهت  فضاهای 
دانش آموزان اداره آموزش و پرورش این منطقه به 

صورت موقت در نظر گرفته شده است.

برگزاری نشست صمیمانه 
با عرضه کنندگان محصوالت 

فرهنگی در کیش

تحویل موقت ساختمان 
فعلی دانشگاه آزاد به 

آموزش و پرورش کیش

باحضورمعاونفرهنگیواجتماعی
سازمانمنطقهآزادکیشصورتپذیرفت:

باهدفمرتفعکردنمشکالتناشیاز
کمبودفضاهایآموزشیکیشانجامشد:



همکاری های  راهبرد  عملیاتی سازی  در  محوری  نقش  ایفای  راستای  در 
اقتصادی کشورمان با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان منطقه آزاد 
انزلی میزبان هیات پنجاه نفری فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران در قالب 

۳۳شرکت از جمهوری تاتارستان روسیه بود.
این رویداد تحت عنوان »نشست توسعه مناسبات اقتصادی جمهوری تاتارستان 
با منطقه آزاد انزلی«، از سوی هادی تیزهوش تابان رئیس اتاق بازرگانی گیالن و 
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه و با میزبانی و ریاست، عیسی فرهادی 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و حضور معاون نخست 
وزیر و مشاور رئیس جمهور تاتارستان و معاون اقتصادی استانداری گیالن در مرکز 
همایش ها و نمایشگاهی منطقه آزاد انزلی، در دو بخش پنل سخنرانی و پرسش 
و پاسخ و برگزاری جلسات دو و چندجانبه هیات تجاری روس با فعالین اقتصادی 

منطقه آزاد انزلی و استان گیالن برپا شد.
خدمات  ارائه  و  کاال  ترانزیت  لجستیک،  حوزه های  در  همکاری ها  توسعه 
تجاری، بازرگانی دو و چندجانبه، شرکت های دانش بنیان، حوزه های تولیدی-
محصوالت  فرآوری  و  گردشگری  صنعت  مختلف  بخش های  صنعتی، 

کشاورزی از مهم ترین محورهای این نشست اقتصادی را تشکیل می داد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با 
ارائه تحلیلی از موقعیت استراتژیک ایران به عنوان شاهراه تجارت جهانی 
ابریشم و کریدور شمال- استراتژیک جاده  تاریخی و  میان دو مسیر مهم 

نقش مرکزی  ایفای  ایران  اسالمی  راهبرد جمهوری  داشت:  اظهار  جنوب، 
در مبادالت کاالیی قدرت های اقتصاد جهانی یعنی چین، هند و روسیه با 

یکدیگر و با کشورهای حوزه خاورمیانه و اوراسیا است.
افزون بر  قالب  در  جهانی  اقتصاد  در  آزاد  مناطق  نقش  به  فرهادی  عیسی 
۶۰۰۰منطقه آزاد و سهم ۷۵درصدی در اقتصاد چین پرداخته و با اشاره ای به 
مزیت های قانونی و اهداف ایجاد مناطق آزاد موجود و درحال راه اندازی ایران و 
برشمردن ظرفیت های منطقه آزاد انزلی، گفت: منطقه آزاد انزلی با توانمندی های 
مختلفی همچون دو بندر کاسپین و انزلی، نزدیکی به فرودگاه رشت و اتصال به 
خط ریل سراسری ایران، می تواند نقش هاب مرکزی مبادالت تجاری، ترانزیتی 

اوراسیا و جنوب آسیا را ایفا نماید.

وی، وجود شهرک های صنعتی موجود و درحال احداث را زمینه ساز توسعه 
راهبرد  افزود:  و  کرد  ارزیابی  چین  و  روسیه  کشورهای  با  ایران  تجارت 
جمهوری اسالمی ایران در حوزه دریای خزر مبتنی بر افزایش حجم مبادالت 
تجاری و ارتقاء سهم ایران در آن براساس الگوهای موفق و نوین در حوزه 
اقتصاد دریا محور و فعالسازی ظرفیت های متنوع دریای کاسپین در مراودات 

جهانی با محوریت منطقه آزاد انزلی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه اطالعاتی درخصوص طرح های 
و  بهره برداری  درحال  متبوع خود  سازمان  از سوی  که  متنوعی  زیرساختی 
احداث است، تصریح کرد: بر این اساس تمرکز بر گسترش زیرساخت های 
منظور  به  ملی  در سطوح  پیگیری  و  مشترک  تجارت  با  مرتبط  لجستیکی 
افزایش پهنه بندی های صنعتی منطقه آزاد انزلی و زیرساخت های حمل و نقلی 
با اولویت اتصال این منطقه به خط ریل سراسری و الحاق فرودگاه سردار 

جنگل رشت در اولویت کاری قرار دارد.
فرهادی با ارائه تحلیلی از روابط کهن ایران و روسیه و اهمیت توسعه روابط 
در  ایران  اسالمی  جمهوری  شمالی  همسایگان  با  اقتصادی  مبادالت  و 

سیاستگذاری های کالن کشورمان؛ بر لزوم همکاری منطقه آزاد انزلی و منطقه 
ویژه اقتصادی آالبوکا تاکید کرد و اذعان نمود: برگزاری نمایشگاه های دوجانبه و 
ایجاد بستر مناسب جهت مبادله اطالعات تجار دو کشور؛ تاسیس کنسرسیوم های 
تجاری و حمل و نقلی با حضور شرکت ها، بانک ها و شرکت های بیمه؛ بهره گیری 
از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تعرفه های ترجیحی برای افزایش مبادالت 
تجاری و ترانزیتی؛ به همراه تنظیم تعرفه های بازرگانی و حمل و نقل و گمرکی 
یکسان برای مبادالت تجاری می تواند به عنوان محورهای توسعه همکاری های 

دوجانبه موردتوجه قرار گیرد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با دعوت 
از سرمایه گذاران و تجار تاتارستان جهت استفاده از مزیت های این منطقه 
از ظرفیت علمی مراکز دانشگاهی و واحدهای فناور  اینکه استفاده  بیان  و 
و دانش بنیان و صنایع های تک دو منطقه می تواند در دستورکار قرار گیرد، 
خاطرنشان کرد: سوآپ سوخت؛ تهاتر غالت روسیه با سوخت؛ سرمایه گذاری 
مشترک برای احداث شهرک لجستیک در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین 
برنامه های  اجرای  منظور  به  بازرگانان  مشترک  شورای  تشکیل  همراه  به 
به ویژه  گردشگری  حوزه  در  مشترک  همکاری  و  روابط  تقویت  و  توسعه 
ارزیابی  چندجانبه  و  دو  همکاری  زمینه های  دیگر  از  دریایی  گردشگری 

می شود.
گفتنی است، سازمان منطقه آزاد انزلی با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی 
خود برای سرمایه گذاران خارجی و دارا بودن دو مجتمع بندری کاسپین و 
در  تسریع  و  تسهیل  جهت  حمایتی-تشویقی  بسته های  و  امکانات  انزلی؛ 
ویژه  مناطق  با  تفاهم نامه های همکاری  انعقاد  و  فرآیندهای سرمایه گذاری 
بازرگانی  اتاق های  با  همکاری  و  قزاقستان  و  روسیه  کشور  دو  اقتصادی 
به ویژه اتاق گیالن؛ نقش محوری در توسعه مناسبات اقتصادی و حمل و نقلی 
کریدورهای  فعال سازی  و  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  اعضای  با  کشورمان 
بین المللی عبوری از این منطقه ایفا نموده و براساس برنامه های راهبردی 
منطقه جهت تکمیل و توسعه طرح های زیرساختی همچون اتصال به شبکه 
ریلی و الحاق شهرک های صنعتی استان و فرودگاه سردارجنگل رشت، به 

مرکز مبادالت کشورهای مزبور با چین، جنوب و خاورمیانه تبدیل می شود.

خاطره  و  یاد  گرامیداشت  و  دولت  هفته  با  همزمان 
رئیس  حجتی  سیدحسین  باهنر؛  و  رجایی  شهیدان 
سازمان حراست کشور با حضور در جلسه شورای اداری 
و  سازوکارها  درخصوص  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
راهکارهای حمایت از سرمایه گذاران با عیسی فرهادی 
رئیس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 

و معاونین و مدیران این سازمان به گفت وگو پرداخت.
با  جلسه،  این  در  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
تبریک هفته دولت و نکوداشت رئیس جمهور و نخست 
وزیر شهید کشورمان، خدمتگذاری، ساده زیستی و دوری 
از تجمل گرایی، تعهد به رفع مسائل و مشکالت مردم 
را شاه بیت الگوبرداری از شهیدان رجایی و باهنر اعالم 
کرد و اظهار داشت: با توجه به این واقعیت که اقتصاد 
تحریم های  و  اقتصادی  جنگ  درگیر  کشور  مردم  و 
جهاد  باید  را  مقاومت  جدید  جبهه  شده اند،  ظالمانه 

و  آزاد  مناطق  این عرصه  در  و  نمود  ارزیابی  اقتصادی 
سرمایه گذاران از نقش و جایگاه ویژه ای در پیروزی بر 
از  تاسی  با  می توان  که  می باشند  برخوردار  جنگ  این 
تالش های دولت مردمی رجایی و باهنر، خدمت بی منت 

و تبدیل چالش ها به فرصت، به این مهم دست یافت.
از جایگاه استراتژیک  ارائه تحلیلی  با  عیسی فرهادی 
همکاری های  در  کشور  آزاد  منطقه  کوچکترین 
بندری،  مجتمع  دو  وجود  کشورمان،  بین المللی 
تولیدی   1۶۰واحد  فعالیت  رشت،  فرودگاه  به  نزدیکی 
جمعیتی  تراکم  از  ۳۰درصد  به  نزدیکی  و  صنعتی  و 
کشور را مهم ترین نقاط قوت این منطقه ارزیابی کرد 
و اذعان نمود: تکمیل پروژه های نیمه تمام و اقدامات 
مدیریت  و  پاکدستی  از  بهره گیری  با  مانده  برجای 
جهادی و اقتصادی به منظور تبدیل منطقه به منطقه 
سازمان  اولویت  نخستین  درآمدزا،  و  زنده  پویا،  آزاد 

انزلی است . آزاد  منطقه 
رئیس هیات مدیره مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
ظرفیت های  و  فرصت ها  سابقه،  به  اشاره  با  پایان  در 
دریای  حوزه  کشورهای  با  انزلی  آزاد  منطقه  همکاری 
کاسپین و اوراسیا خواستار حمایت و عنایت ویژه رئیس 
تصریح  و  شد  سرمایه گذاران  به  نسبت  کشور  حراست 
ضامن  امنیتی  و  نظارتی  دستگاه های  حمایت  کرد: 
امنیت خاطر و رشد سرمایه گذاری است؛ چراکه سرمایه و 

سرمایه گذار به سمت امنیت حرکت می کند.
همچنین، رئیس سازمان حراست کشور با بیان اهمیت و 
لزوم حفظ حرمت مسئولیت در نظام جمهوری اسالمی؛ 
انقالبی،  انزلی را فردی  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
در  بنده  افزود: حضور  و  عنوان کرد  پرتالش  و  ارزشی 
منطقه آزاد انزلی به علت اهمیت مناطق آزاد در شرایط 
انزلی  آزاد  نیز جایگاه کنونی منطقه  و  اقتصادی  جنگ 
کشورمان  رشد  ظرفیت  مناطق  این  در  چراکه  بوده؛ 

بیشتر است.
اقتصادی  جنگ  شرایط  به  اشاره  با  حجتی  سیدحسین 
و تحریم های ظالمانه در دهه چهارم انقالب، محوریت 
اقتصادی  جنگ  ادامه  را  پنجم  دهه  در  دشمن  مبارزه 
اعالم نمود و اظهار کرد: اهمیت مناطق آزاد به عنوان 
بر کسی پوشیده نیست و  اقتصاد کشور  موتور محرکه 
مناطق  این  ظرفیت  از  تاکنون  که  است  درحالی  این 
آقای  انقالبی  دولت  در  امیدوارم  و  نشده  بهره برداری 

رئیسی از آن بیشترین استفاده شود.
را  اقتصادی  امنیت  از  حداکثری  حمایت  رویکرد  وی، 
و  کرد  بیان  خود  متبوع  سازمان  برنامه های  سرلوحه 
حوزه های  در  گیالن  بی بدیل  ظرفیت های  تشریح  با 
تولید  و  اشتغال  از  حمایت  ما  اولویت  گفت:  مختلف، 
است؛ لذا ما را جزو مجموعه خودتان بدانید و در همین 
راستا، درهر موضوعی که به پیشبرد مناطق آزاد و به ویژه 

منطقه آزاد انزلی یاری می رساند، حمایت می کنیم.
از سرمایه گذاران،  رئیس سازمان حراست کشور، حمایت 

تالش به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی را با تکیه بر 
هم افزایی میان دستگاهی در راستای دیپلماسی اقتصادی 
فعاالن  میان  اعتماد سازی  لزوم  بر  و  کرد  ارزیابی  کشور 
اقتصادی جهت حضور در مناطق آزاد تاکید نمود و افزود: در 
مسیر دستیابی به اهداف مناطق آزاد در قالب سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و امنیت سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی 
باید مولفه های شایسته ساالری، جلوگیری از دخالت های 
برون سازمانی، مباره با فساد از قبیل گلوگاه و بسترهای 
فساد، تعیین تکلیف و نظارت بر قراردادها، مقابله با هرگونه 
خردکردن پروژه ها مقابله با امانی کاری را مناطق آزاد در 

اولویت کاری خود قرار دهند.
حجتی با تصریح بر لزوم احصای نیازها و ماموریت های 
انزلی،  آزاد  منطقه  حوزه  در  کرد:  اضافه  آزاد،  مناطق 
فرصت های  و  ظرفیت ها  از  بهره برداری  و  فعالسازی 
کریدور شمال-جنوب در مسیر ترکیبی دریایی، اتصال 
ریلی  مسیر  ایجاد  و  منطقه  این  به  ریل سراسری  خط 
رشت-آستارا می تواند تکمیل کننده شاخه های مختلف 

این مسیر ترانزیت بین المللی باشد.
اینکه  بیان  با  پایان  در  کشور  حراست  سازمان  رئیس 
رویکرد دولت سیزدهم در ارتباط با کشورهای همسایه 
روسیه  دولت های  با  راهبردی  روابط  توسعه  بر  مبتنی 
اخیر  تحوالت  به  اشاره ای  است،  خزر  دریای  حاشیه  و 
کشورهای منطقه نمود و بر لزوم افزایش ظرفیت های 
مبادله ای کشورمان تاکید کرد و خاطرنشان نمود: توجه 
از  خارج  مقیم  ایرانیان  به  استان  اجرایی  مدیریت  ویژه 
کشور خصوصا گیالنی ها الزامی است؛ موضوعی که با 
تعامل و هماهنگی قابل تحقق بوده و برای تحقق این 
اولویت خود  آزاد را جزو  اقتصادی منطقه  امنیت  مهم  

قرار می دهیم و تضمین می کنیم.
رئیس  فتحیان نسب  دیدار مهدی  این  در  است،  گفتنی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  حراست  مرکز 
مدیران  و  معاونین  مدیره،  هیات  اعضای  اقتصادی، 

سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.

»نشست  در  تاتارستان  جمهوری  وزیر  نخست  معاون 
توسعه مناسبات اقتصادی جمهوری تاتارستان با منطقه 
آزاد انزلی« تصریح کرد: با توجه به نشست های برگزار 
شده و ظرفیت های موجود، مسیر توسعه روابط با ایران 

و به ویژه گیالن و منطقه آزاد انزلی بسیار روشن است.
اسالم،  عالوه بر  اینکه  بر  تاکید  با  کروبچنکو«  »اولگ 
همکاری های  توسعه  مسیر  ولگا  رود  و  خزر  دریای 
ترسیم  را  انزلی  آزاد  و منطقه  استان گیالن  با  دوجانبه 
تاتارستان  جمهوری  داشت:  اظهار  می کند،  تقویت  و 
حوزه های  در  فدراتیو  روسیه  در  منطقه  فعال ترین 
قابل  توانمندی های  و  از ظرفیت ها  که  است  اقتصادی 
ایرانی  طرف  با  دوجانبه  همکاری های  جهت  توجهی 

برخوردار می باشد.
این  به  ایران  تجاری  هیات  اخیر  سفر  به  اشاره  با  وی 
اقتصادی  و  سرمایه گذاری  هیات  حضور  جمهوری؛ 
جمهوری متبوع خود را بیانگر عزم جدی دوطرف عنوان 
نشست،  این  در  حاضر  تجاری  هیات  در  گفت:  و  کرد 
زمینه های  در  برتر  ۳۳شرکت  قالب  در  ۵۰سرمایه گذار 
نفت، پتروشیمی، ماشین سازی، حمل ونقل و کشاورزی 
انزلی  آزاد  منطقه  و  تهران  در  را  خوبی  کاری  جلسات 

برگزار کردند.
دو  جمهور  روسای  اخیر  دیدار  کروبچنکو«   »اولگ 
افزایش مبادالت تجاری و  آنها بر لزوم  کشور و تاکید 
ارزیابی کرد و افزود:  اقتصادی دوجانبه را حائز اهمیت 

در این میان منطقه آزاد انزلی از ظرفیت و مزیت های 
خوبی به منظور تسهیل و توسعه مناسبات حمل و نقلی 
نشست ها  این  که  می باشد  برخوردار  سرمایه گذاری  و 
می تواند زمینه افزایش و گسترش همکاری های فعالین 

اقتصادی دوطرف را فراهم نماید.
پایان  در  تاتارستان  جمهوری  وزیر  نخست  معاون 
خاطرنشان کرد: با عنایت به وجود دو رودخانه بزرگ در 
حوزه  در  ترانزیتی  همکاری های  توسعه  این جمهوری، 
دریای خزر و کریدورهای بین المللی با محوریت منطقه 
به  می تواند  تاتارستان  با جمهوری  گیالن  و  انزلی  آزاد 
دوطرف  همکاری  فرصت های  محوری ترین  از  یکی 

تبدیل شود.

جعفر صباغیان مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد با عیسی 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی دیدار کرد و درخصوص تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت 
کمیته امداد در محدوده این منطقه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در ایت نشست با اشاره به اینکه محدودیت محدوده منطقه 
آزاد انزلی در کنار عدم مالکیت بر بخش عمده اراضی خود 
ظرف سال های گذشته به یکی از مشکالت این سازمان 
در جذب سرمایه گذاران تبدیل شده که مدیران مختلف با 
همکاری و توافق در مسیر تسهیل امور گام برداشته اند، 

تاکید نمود: اراضی محدوده این منطقه با اجرای طرح های 
زیرساختی و توسعه ای و حضور سرمایه گذاران مختلف، 
دارای ارزش افزوده و افزایش قیمت نسبت به زمین های 
اطراف شده است، در نتیجه همکاری نهادهای دولتی و 
امداد در مسیر رونق فضای  ارزشمندی همچون کمیته 

کسب و کار زمینه تعالی و فقر زدایی را فراهم می کند.
همچنین، مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد با اشاره 
به مذاکرات صورت گرفته فی مابین کمیته امداد و سازمان 
لزوم همکاری  بر  تا 1۴۰۰،  از سال ۹۳  انزلی  آزاد  منطقه 
مشترک براساس حسن نیت و کمک به دولت مردمی و 

به ویژه سازمان منطقه آزاد انزلی و سرمایه گذاران و فعالین 
اقتصادی آن را سرلوحه رویکردها و برنامه های این نهاد 
اعالم کرد و اظهار داشت: امیدوارم توافق بر تعیین تکلیف 
تسهیل  مسیر  در  همکاری ها  توسعه  به  نهاد  این  اراضی 
راهبرد  و  جامع  طرح  راستای  در  سرمایه گذاری  توسعه  و 

سازمان منطقه آزاد انزلی منجر شود.
گفتنی است، در این دیدار که معاونین و مدیران سازمان منطقه 
داشتند،  حضور  امداد  کمیته  اقتصادی  مجتمع  و  انزلی  آزاد 
و  گذشته  سنوات  در  منعقده  توافقات  اعمال  لزوم  بر  دوطرف 

لحاظ آن به عنوان نقشه راه همکاری دو نهاد توافق کردند.

اخبار منطقه آزاد انزلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با رئیس سازمان حراست کشور عنوان کرد:

معاون نخست وزیر جمهوری تاتارستان اظهار کرد:

در دیدار مدیرعامل مجتمع اقتصادی کمیته امداد با عیسی فرهادی مطرح شد:

ظرفیت منطقه آزاد انزلی جهت تبدیل شدن به هاب 
مبادالت تجاری، ترانزیتی اوراسیا و جنوب آسیا

حمایت دستگاه های نظارتی و امنیتی، ضامن رشد سرمایه گذاری در مناطق آزاد 

توسعه همکاری های ایران و تاتارستان با محوریت منطقه آزاد انزلی

همراهی کمیته امداد در جهت رونق فضای کسب و کار در منطقه آزاد انزلی

در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت 
با دستور عیسی فرهادی رئیس  از تولیدکنندگان داخلی، 
انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
و  همکاری  فرصت های  بررسی  تخصصی  نشست 
سرمایه گذاری تعاونی کفاشان دست دوز تهران و برندهای 
صنعت چرم کشور در منطقه آزاد انزلی با حضور معاونین 

اقتصادی و بندری این سازمان برگزار شد.
امکان سنجی واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی صنعت 
چرم کشور به منظور کاهش هزینه های تمام شده و تامین 
مواد اولیه باکیفیت؛ برگزاری نمایشگاه محصوالت تولیدی 
برندهای صنعت  و  تهران  کفاشان دست دوز  کارخانجات 
و  اوراسیا؛  کشورهای  و  انزلی  آزاد  منطقه  در  ایران  چرم 
ایجاد مرکز تولید و فرآوری محصوالت چرم ایرانی در این 
منطقه به منظور صادرات به بازارهای اوراسیا، خاورمیانه 
و  منطقه  معافیت های  و  مزایا  از  بهره گیری  با  اروپا  و 
انزلی،  آزاد  از منطقه  کریدورهای موجود تجاری عبوری 

مهم ترین محورهای نشست فوق بود.
امور  معاون  طالب پور  وحید  تخصصی،  نشست  این  در 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 
سازوکارهای تامین مواد اولیه، ایجاد مرکز چرم کشور با 
محوریت تعاون کفاشان دست دوز تهران و برندهای برتر 
ایران و بهره گیری از مرکز نمایشگاهی منطقه را تشریح 
دریای  و  بندری  امور  معاون  افقی  امین  ادامه  در  نمود. 
درخصوص  توضیحاتی  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  خزر 
که  شمال-جنوب  و  ایران  قزاقستان،  چین،  کریدورهای 
با محوریت این منطقه تشکیل و درحال فعالیت می باشد، 
ارائه داد و بسته های تشویقی، حمایتی، معافیت ها و اعمال 
ماشین آالت  و  اولیه  مواد  واردات  عوارض  در  تخفیفات 
در  داخلی،  تولیدی-صنعتی  واحدهای  تولید  خطوط 
از  یکی  عنوان  به  را  اساسی کشور  کاالهای  تامین  کنار 
کاسپین  بندری  مجتمع  فعالیت  محورهای  اصلی ترین 

عنوان نمود.
تهران مشتمل بر  کفاشان دست دوز  تعاونی  است،  گفتنی 
به  که  می باشد  بزرگ  و  کوچک  کارگاهی  ۲۴۵۰واحد 
۶۰هزار  از  بیش  اشتغال زایی  زمینه ساز  مستقیم  صورت 
فرآوری  و  تولید  مرکز  مهم ترین  و  نموده  فراهم  را  نفر 
اینکه  اهمیت  حائز  نکته  است.  محصوالت چرمی کشور 
با یک صدور یک بشکه  برابر  صادرات سه جفت کفش 
با تامین  با قیمت یکصد دالر بوده و در عین حال  نفت 
مواد اولیه باکیفیت و فراهم نمودن شرایط کاهش قیمت 
اصلی  منابع  از  یکی  به  صنعت  این  محصول؛  تمام شده 
درآمدهای ارزی و اشتغال زایی کشور در سطح منطقه ای 

و بین المللی تبدیل می شود.

مشترک  بازرگانی  اتاق  و  گیالن  بازرگانی  اتاق  رئیس 
ایران و روسیه گفت: در راهبرد گسترش مناسبات ایران با 
روسیه، منطقه آزاد انزلی از نقش محوری برخوردار است.

هادی تیزهوش تابان در حاشیه »نشست توسعه مناسبات 
با  انزلی«،  آزاد  منطقه  با  تاتارستان  جمهوری  اقتصادی 
اشاره به راهبرد جمهوری اسالمی ایران و دولت سیزدهم 
در توسعه مناسبات اقتصادی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
آزاد  و به ویژه روسیه، اظهار داشت: در این مسیر منطقه 

انزلی از نقش محوری برخوردار است.
دو  مناسبات  گسترش  رو به  روند  از  تحلیلی  ارائه  با  وی 
کشور بعد از همکاری در بستر اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
و  اقتصادی  مراودات  توسعه  میان  این  در  کرد:  تصریح 
و  خزر  دریای  حاشیه  در  روسیه  جمهوری های  تجاری 
می تواند  ایران  شمالی  استان های  با  کشور  این  جنوب 

زمینه های همکاری دوجانبه را افزایش دهد.
ناهماهنگی های  برخی  بیان  به  تیزهوش تابان 
مبادالت  توسعه  و  تسهیل  زمینه  در  میان دستگاهی 
کشور  دو  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعالین  اقتصادی 
اشاره کرد و افزود: برگزاری نشست های تخصصی میان 
سرمایه گذاران دو کشور و با حضور مدیران دولتی می تواند 
به آشنایی با فرصت های همکاری دوجانبه و رفع برخی 

ناهماهنگی منجر شود.
مشترک  بازرگانی  اتاق  و  گیالن  بازرگانی  اتاق  رئیس 
زیاد  توانمندی های  به  اشاره  با  پایان  در  روسیه  و  ایران 
کشاورزی  صنعتی،  بخش های  در  تاتارستان  جمهوری 
ظرف  شده  طی  مسیر  با  کرد:  خاطرنشان  حمل و نقلی  و 
دوسال گذشته و عزم راسخ روسای جمهور ایران و روسیه، 
درحال تدوین نقشه راه توسعه مناسبات با مناطق مختلف 
فدراسیون روسیه در راستای بهره گیری حداکثری از تمام 
جمهوری  میان  این  در  و  می باشیم  موجود  ظرفیت های 

تاتارستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تبدیل منطقه آزاد انزلی به 
قطب صنعت چرم ایران

نقش محوری منطقه آزاد 
انزلی در راهبرد گسترش 

مناسبات ایران با روسیه

در راستای اجرای سیاست های اقتصادی 
مقاومتی صورت می گیرد:

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه 
عنوان کرد:
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توسعه  راستای  در  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها  نقش  و  اهمیت 
هم آمیختگی  ضرورت  است.  انکارناپذیر  امری  آزاد  مناطق  اقتصادی 
دانشگاه ها با مناطق آزاد و پیوند با کاربری های مختلف این مناطق در 
حوزه های صنعت، کشاورزی، گردشگری و غیره،  یک اصل مهم در رسیدن 

به شکوفایی و رشد مناطق آزاد است. 
بی تردید روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مناطق آزاد باید دغدغه های 
جدی خود را در جهت کیفی سازی و ارتقای نسل های مناطق، لزوم کنار هم قرار 
گرفتن صنعت و دانشگاه را در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، بیش از 
پیش افزایش  دهند. مضاف بر آن که مناطق آزاد نیز می بایست از این ظرفیت و 
پتانسیل در جهت جذب دانشجو و توسعه نیروی انسانی، جلب گردشگر و ارتقای 

دانش ، بهره کافی و وافی  را ببرند.
صرفا  نه  باشند،  داشته  حضور  آزاد  مناطق  در  باید  دانشگاه ها  که  البته 
برای گرفتن دانشجو، بلکه بتوانند از پوسته سنتی خود خارج شوند تا هم 
سازمان ها و فعالین اقتصادی دانش پایه شوند و هم شاهد افزایش ارتقای 

سطح دانش در بدنه مناطق آزاد باشیم  .
اصلی ترین اهداف این موضوع، تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز 
کشور مطابق با استانداردهای بین المللی، گسترش آموزش عالی در مناطق 
آزاد و استفاده از همه ظرفیت های دانشگاه برای بین المللی شدن، ورود به 
عرصه رقابت بین المللی جهت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و جذب 
دانشجویان ایرانی و خارجی و ارتقای شاخص های علمی دانشگاه و توسعه 
مرزهای دانش که مهم ترین موضوع در توسعه اقتصادی مناطق آزاد کشور 
محسوب می شود. ضمن اینکه اقتصاد دانش بنیان در مناطق آزاد کلید واژه 
اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است، در نتیجه می توان با شکل گیری 
و گسترش دانشگاه ها و استفاده از ظرفیت آنان در این مناطق ، دسترسی 
به اهداف مدنظر قانونگذار برای مناطق آزاد امکان پذیر نمود، مشروط بر 
آنکه ابزار و زیرساخت های الزم برای استفاده از این ظرفیت مهیا باشد تا 
با برنامه ریزی اصولی، سیاست های مرتبط با امر توسعه پژوهش در کشور، 
اقتصاد دانش بنیان و بهره وری آموزشی و گسترش آموزش عالی فراهم 
گردد و مناطق آزاد از این ظرفیت در جهت مطلوب و توسعه اقتصادی 

خود و کشور بهره ببرند  .

دکتر زهرا امام جمعه، رئیس پردیس دانشگاه تهران در ارس:
مرتفع کردن نیاز علمی و جذب دانشجو، اهداف نظام 

آموزشی در مناطق آزاد
دکتر زهرا امام جمعه رئیس پردیس دانشگاه تهران در ارس در گفت و گو با 
نشریه، از ویژگی های مراکز آموزش عالی و دانشگاهی سخن گفت و بر 
حضور پررنگ این مراکز در مناطق آزاد با هدف جذب دانشجو و جلوگیری 

از خروج نیروهای انسانی از کشور تاکید کرد. 
طبق گفته وی؛ دو هدف از نظام آموزشی برای مناطق آزاد متصور است؛ 
یکی برطرف کردن نیازهای علمی مناطق آزاد و دیگری جذب دانشجوی 

بین المللی و ارتقای روابط بین المللی است . 
دکتر امام جمعه معتقد است برای تحقق این دو هدف، باید ابزار الزم وجود 
زیرساخت  باید  دانشگاه  بین المللی،  دانشجوی  باشد . جهت جذب  داشته 
مناسب را فراهم کند؛ ضمن اینکه از لحاظ نیازمندی علمی ، دانشگاه باید 

امکان داشته باشد که اساتید مجرب خود را وارد منطقه کند. 
طبق اظهارات این استاد دانشگاه؛ برای رسیدن به این اهداف، منطقه آزاد 
باید نیازهای خود را اعالم کند؛ اما واقعیت آن است که از سوی هیچ منطقه 

آزادی چنین اعالم نیازی صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که مراکز آموزش عالی و دانشگاهی، در نظام 
توسعه اقتصادی کشور چه ماموریتی دارند، گفت: اولین وظیفه دانشگاه ها 
و مراکز آموزشی، تولید نیروی انسانی متبحر است. سرمایه انسانی اولین 
نداریم  سراغ  پیشرفته ای  کشور  هیچ  است.  کشور  یک  پیشرفت  رکن 
از کشورهای دیگر که سرمایه  بسیاری  باشد؛  نداشته  نیروی متبحر  که 
نیروهایی هستند که ما  انسانی را ندارند، درحال سرمایه گذاری و جذب 
تربیت می کنیم . درحال حاضر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای جذب 
متخصصین ایرانی و هندی، برنامه تعریف کرده اند. لذا اولین کار دانشگاه 
باید  کشورها  دهد؛  پرورش  را  متبحر  انسانی  نیروهای  که  است  این 

برنامه ریزی کند که آنها را جذب و وارد چرخه کار کنند.
 دکتر امام جمعه تاکید کرد:  متاسفانه در قسمت جذب و وارد کردن نیروی 
متبحر در چرخه کار و تولید ضعف وجود دارد. اما دومین وظیفه دانشگاه ها ، 
همگام کردن صنعت و سایر بخش های کشور با کشورهای پیشرفته یا 
پیشرفت علمی در جهان است؛ چراکه دانشگاه ها بنابر وظیفه و ماهیت شان، 
در مرز علم به سر می برند. این مراکز ، مطالعات و پژوهش هایی می کنند، اما 
این پژوهش ها و یافته های علمی باید در کشور به کار گرفته شوند؛ بدین 

معنا که پژوهش کاربردی یا پژوهش بر اثر سفارش صورت گیرد . 
طبق گفته رئیس پردیس دانشگاه تهران در ارس؛ دانشگاه ها ، مطالعات و 
تحقیقات علمی خود را باید در راستای نیازهای کشور و من جمله مناطق 
پاسخگوی  باید  اینکه  کنند. ضمن  به کار  آغاز  آن  از  بعد  و  تعریف  آزاد 
نیازهای واحدهای مستقر در مناطق و در بدنه سازمان های مناطق آزاد 

باشند که البته هستند  . 
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که حضور پردیس های دانشگاهی در 
مناطق آزاد آیا دارای منطق و هدف اقتصادی است، بیان داشت: طبیعتا اگر 
 دانشگاه ها در شهرهایی که مرکز اصلی خودشان است، اهداف اقتصادی 
را دنبال کنند، بیشتر درآمد دارند؛ چراکه هزینه های درآمد و لجستیک را 
انجام نمی دهند و هر درآمدی هم دارند همانجا کسب می کنند. به عنوان 
مثال دانشگاه تهران دو واحد در مناطق آزاد کیش و ارس و یک واحد 
هم در البرز دارد. اگر هدف صرفا اقتصادی بود، ظرفیت البرز را افزایش 
می داد و خیلی بیشتر کسب درآمد می کرد. اما هدفی که دانشگاه تهران 
برای خود تعریف کرده، این است که می خواهد از پتانسیل مناطق آزاد 
جهت بین المللی شدن و فعالیت های بین المللی استفاده کند؛ زیرا اکثریت 
مناطق آزاد کشور در نواحی مرزی واقع شده اند و دانشگاه می خواهد از 
این ظرفیت برای ارتباط گیری با کشورهای همجوار استفاده نمایند. اما 
دومین هدفی که دانشگاه تهران برای خود تعریف کرده، این است که 
جزئی از اکوسیستم منطقه ای باشد که واحدش را ایجاد کرده اند . به عنوان 
مثال ماموریت های تعریف شده واحد پردیس ارس با کیش متفاوت است . 
تمرکز واحد کیش بر دانش های علوم دریایی است و این ماموریت ها در 
ارس، صنعتی و کشاورزی تعریف شده است. در نتیجه ما سعی داریم جزئی 
اگر در حوزه صنعت  یعنی وارد صنعت شویم .  باشیم،  اکوسیستم  این  از 
نیاز به کمک وجود دارد، در جهت رفع  آن نیازها بکوشیم. همین طور با 
ایجاد پارک های علم و فناوری که کیش و ارس جز شعبه های آن هستند، 

می توانیم سیستم دانش بنیان را در مناطق آزاد تقویت کنیم  .
دکتر امام جمعه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه سابقه واقعی فعالیت 
دانشگاه ها در مناطق آزاد آیا منطبق با صرفه و صالح اقتصادی است یا 
اقتصادی  پردیس ،  اصال هدف  توسعه کشور ، گفت:   در سیستم  شراکت 
نبود؛ چراکه توجیه ندارد دانشگاه تهران به تبریز وارد و از تبریز با ماشین 
به جلفا برسد؛ هدفی که برای دانشگاه تهران تعریف شده این بود که با 
توجه به خروج تعداد زیادی از هموطنان و داوطلبین تحصیل به کشورهایی 
همچون ترکیه، ارمنستان و آذربایجان و باتوجه به اینکه این افراد با سطح 
اخالقی  و  فرهنگی  مشکالت  و  می شوند  روبه رو  آنجا  آموزش  از  نازلی 
زیادی ممکن است به وجود آید، لذا دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس 
واحدی را ایجاد کند تا بخشی که قصد خروج از کشور را دارند، جذب نماید.
وی تاکید کرد: طبیعتا با این رویکرد هم از خروج ارز از کشور جلوگیری 
می شود، هم اینکه به نحوی جلوی معضالت فرهنگی و اخالقی گرفته 
آن که  به جای  دانشجویان  مقرر شد که  نیز  می شود. درخصوص کیش 
بمانند . یک  بروند، در جزیره کیش  مالزی و کشورهای دیگر  به سمت 

70درصد  حدود  تقریبا  که  دادیم  انجام   96 یا  سال 95  در  نظر سنجی 
به  رفتن  قصد  آنها  نبود،  ارس  پردیس  واحد  اگر  که  گفتند  داوطلبین 
ایجاد  بلکه  نبوده،  اقتصادی  لذا هدف  داشتند.  را  ارمنستان  و  آذربایجان 

اکوسیستم آموزشی برای کمک کردن به کشور، مدنظر بوده است.
این استاد دانشگاه همچنین درخصوص اینکه چه آینده ای برای ائتالف 
مناطق آزاد و مراکز آموزشی عالی می توان متصور بود، اظهار داشت : در 
جلسه ای که با جناب دکتر سعید محمد داشتیم، بنده در آنجا هم تاکید 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  است  که خوب  کردم 
مناطق  سازمان های  به  ماموریت دهی  فرآیند  در  اساسی  بازنگری  یک 
آزاد داشته باشد. درواقع به همه مناطق به عنوان یک قطب گردشگری 
نیست  قرار  ارس  آزاد  منطقه  مثال  نکنند؛  نگاه  این  به  شبیه  مواردی  و 
جذب گردشگری کند؛ چراکه قطب صنعتی و اقتصادی است و به دلیل 
همجواری با کشورهای همسایه، بهتر است هاب دانشگاهی و علمی باشد.  
به هرحال دانشگاه تهران نظر علمی، از کشورهای همجوار بهتر است و 
این دانشگاه از لحاظ رنکینگ از دانشگاه های ترکیه، آذربایجان و ارمنستان 
جلوتر است، بنابراین بسیار راحت می تواند ادعای علمی کند. اما در کیش 
نمی توانیم چنین ادعایی کنیم، زیرا در امارات و قطر دانشگاه های خیلی 
خوب آمریکایی و اروپایی مستقر هستند و ما از این جهت شاید نتوانیم 
ارمنستان و  آذربایجان ،  ترکیه ،  دانشگاه های  با  ولی  کنیم،  رقابت  آنها  با 
ارس ،  مانند  منطقه ای  نماییم.  رقابت  می توانیم  سهولت  به  گرجستان 
پتانسیل اینکه یک هاب علمی شود یا منطقه ای همچون اروند می تواند 
هاب علمی برای سرویس دهی به کویت و عراق باشد را دارد. طبیعتا این 
موارد باید تعریف شود و از دانشگاه های خوب کشور خواسته شود که در 
مناطق آزاد مستقر گردند. بسیاری از دانشگاه ها کیفیت مناسب برای رقابت 
ندارند، اما از دانشگاه هایی که دارای کیفیت علمی مناسب برای رقابت در 
بازار جهانی هستند، باید دعوت صورت بگیرد تا مستقر شوند، تا هم آنها را 
تقویت کنیم، هم دانشجویان خارجی جذب کنیم و هم توجه داشته باشیم 
که این کار از لحاظ اقتصادی برای کشور مفید است، ضمن آن که مبادله 

فرهنگی و نفوذ فرهنگی با کشور هدف را هم می توانیم داشته باشیم .
طبق گفته دکتر امام جمعه ؛ با این رویکرد می توانیم زون  بندی نسل چهارم 
مناطق آزاد را داشته باشیم، کاری که کشور  امارات انجام داده است. امارات 
کشور  این  حقیقت  در  است.  بزرگ  آزادی  منطقه  اما  کوچک،  کشوری 
زون  بندی کرده است، بعضی از زون  ها را نیز علمی نموده آنقدر که شهر 
علم را به وجود آورده است. قسمتی از مناطق آزاد تجاری است، برخی هم 
گردشگری و غیره. لذا ایران هم با گستردگی و توان علمی می تواند این 

کار را انجام دهد  .
آزاد محتاج  مناطق  در  آموزشی  این سوال که سیستم  به  پاسخ  در  وی 
چه نوع سیستم آموزشی و فرهنگی است، گفت: ما بارها پیشنهاد دادیم 
بهتر  همیشه  اما  هستند،  مستقر  مناطق  برخی  در  دانشگاه  باالخره  که 
است سیستم پایش را از بیرون انجام داد؛ چراکه افراد از داخل نمی توانند 
پایش کنند؛ لذا سازمان بازرسی و امثال این سازمان ها را، بیرون سیستم 
اصلی  قرار می دهند. بارها خواستیم که دانشگاه ها را در وظایف پایش و 
برنامه ریزی دخیل کنند و وظیفه دانشگاه ها باشد که این کارها را انجام 
دهند؛ اما متاسفانه به این کار بهاء داده نشد . کال به سیستم تحقیق و 
توسعه، پایش، ارزیابی، کنترل کیفیت و سیستم های استانداردسازی خیلی 
بهاء داده نمی شود و از پتانسیل دانشگاه ها اصال استفاده نمی کنند، درحالی 
سالهاست  ریشه داری  دانشگاه  هر  کرد.  کمک  خوب  بسیار  می توان  که 
به راحتی  و  دارد  را  کیفیت  و تضمین  ارزیابی  کنترل،  پایش،  این  تجربه 
می تواند تجارب خود را منتقل کند و باعث باال رفتن راندمان کاری گردد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که سیستم آموزشی در مناطق 
آزاد چگونه می توانند نظام درسی و تربیتی خود را با ظرفیت های مناطق 
متناسب سازی کند، اظهار کرد: ما می توانیم دو هدف را از نظام آموزشی 
برای مناطق آزاد داشته باشیم. یکی برطرف کردن نیازهای علمی مناطق 
برای  است .  بین المللی  روابط  و  بین المللی  دانشجوی  جذب  دوم  و  آزاد 
تحقق این اهداف، باید ابزار الزم وجود داشته باشد. جهت جذب دانشجوی 
ساختمان ،  لحاظ  از  مناسب  زیرساخت های  دانشگاه  در  باید  بین المللی، 
نیازمندی  لحاظ  از  و  باشد  داشته  وجود  خوابگاه  و  امکانات  و  تجهیزات 
علمی، دانشگاه نیز باید امکان داشته باشد که اساتید مجرب خود را وارد 
منطقه کنند. طبیعتا برای این موضوع منطقه آزاد باید نیازهای خود را اعالم 
کند. به عنوان مثال منطقه ای باید اعالم کند که نیاز و اولویت اصلی اش 
مشکالت کشاورزی ، آب منطقه و یا زیست محیطی و... است تا دانشگاه 
بتواند اساتید متخصص این حوزها را در آنجا جذب کند؛ اما متاسفانه ما 

هیچ وقت از هیچ منطقه آزادی چنین اعالم نیازی نداشته ایم  !
دکتر امام جمعه در ادامه به نقش دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی در ارتقای 
کیفیت نیروهای انسانی و توسعه دانش افراد اشاره کرد و اذعان نمود: دانشگاه 
به جز اینکه مدرک رسمی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری به افراد اعطا کند 
و آنان را آموزش دهد، می تواند آموزش های کوتاه مدت و حرفه ای و تکنیکی 
داشته باشد؛ در تهران آموزشگاه  های آزاد بسیار فعال تر از آموزشگاه  های رسمی 
در خیلی از رشته ها هستند. اگر سازمان منطقه آزاد و یا بخش خصوصی احساس 
نیاز کند که به یک تخصص خاص احتیاج دارد، باید با دانشگاه تماس بگیرد. 
دانشگاه شاید متخصص خاصی را نداشته باشد، اما به دنبال فردی می گردد که 
این تخصص را برای آموزش داشته باشد . وظیفه دانشگاه نظارت است که آن 
آموزش به نحو احسن انجام بگیرد. دانشگاه باید هر خواسته آموزشی که مراجعه 
کننده دارد را برطرف نماید . ما براساس نیاز سفارش دهنده ، خدمات آموزشی را 
تعیین می کنیم، در نتیجه هر خدماتی که از دانشگاه خواسته شود، دانشگاه باید 

بتواند آن را ارائه کند  .
این سوال  به  پایان در پاسخ  رئیس پردیس دانشگاه تهران در ارس در 
آزاد  مناطق  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  می توان  روشی  چه  با  که 
کرد،  محقق  مناطق  این  کردن  دانش محور  با هدف  را  دانشگاه ها  ورود 
گفت: از لحظه ورود امکاناتی که دانشگاه تهران می تواند در منطقه ارائه 
دهد را بارها اعالم کردیم ، اما متاسفانه در ساختار مناطق آزاد برقراری 
این ارتباط ممکن نیست . اعالم داشتیم که در دانشگاه تهران می توانیم 
گیرد.  درخواستی صورت  پژوهش های  تا  کنیم  ایجاد  پژوهشی  موسسه 
نیازهای  می توانند  این ها  که  داریم  فعالی  آزمایشگاه های  دانشگاه ها  در 
نیاز داشته باشد  اینکه صنعت  انجام دهند بدون  آزمایشگاهی صنعت را 
نیروهایی  آموزشی  کارهای  می توانیم  کند.  تاسیس  آزمایشگاه  خود  که 
که از بخش های مختلف به ما معرفی می شود را تکمیل کنیم، همچنین 
می توانیم فعالیت های تحقیقاتی انجام دهیم . از نظر تجربه، پارک علمی 
و فناوری قدیمی ترین پارک علمی است و ما می توانیم از تجربه هایی که 
سال ها برای آن زحمت کشیده شده است، استفاده و در اختیار مناطق آزاد 

عالقه مند قرار دهیم و به نحوی مشارکت داشته باشیم  .

محمدسعید آخوندی، سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی، 
گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم :

جذب دانشجو ، درآمدزایی و توسعه گردشگری مناطق آزاد 
با تاسیس پردیس های بین المللی

گردشگری  اجتماعی،  فرهنگی،  معاونت  سرپرست  آخوندی  محمدسعید 
اهمیت شکل گیری  بر  نشریه،  با  در گفت وگو  آزاد قشم  منطقه  سازمان 

دانشگاه ها در مناطق آزاد اشاره و بر لزوم تاسیس پردیس های بین المللی 
تاکید کرد. 

کشور  آزاد  مناطق  در  بین المللی  پردیس های  تاسیس  وی؛  گفته  طبق 
عموما به منظور اجرای آموزش های تحصیالت تکمیلی و جذب دانشجو 
به صورت تلفیقی و با هدف درآمدزایی برای دانشگاه ها و همچنین دستیابی 

به تخصص در جذب و توسعه گردشگری مناطق آزاد الزم است.
آخوندی در پاسخ به این سوال که مراکز آموزش عالی و دانشگاهی، در 
نظام توسعه اقتصادی کشور چه ماموریتی دارند، گفت : پیدایش دانشگاه ها 
با هدف کسب دانش و دستیابي به حقایق هستي، منشاء بروز تحوالت 
بسیاري در جوامع انساني بوده است. آموزش عالي با تخصصي شدن و 
تربیت نخبگان جامعه در شاخه هاي مختلف دانش بشري همراه بوده است. 
تربیت  انساني مورد نیاز جامعه  نیروي  تنها  نه  دانشگاه ها  با گسترش  لذا 
شده اند، بلکه زیر ساخت هاي فکري و فرهنگي جامعه براي برخورداري از 
روش ها و فناوري هاي نو نیز فراهم شده است. از این نظر، آموزش عالي 
را مي توان موثرترین روش سرمایه گذاري در منابع انساني دانست که با 
آموزش، دانش افزایي و ارتقاي نگرش و مهارت ها، زمینه های فرهنگي،  
اجتماعي و اقتصادي الزم را براي توسعه ملي فراهم مي سازد. در حقیقت، 
توسعه، حرکتي مستمر و پویا براي افزایش توانایي انسان ها در جهت رفع 
نیازهاي مادي و معنوي از طریق گسترش متوازن ساختارها و نهادهاي 
اجتماعي است و محرک اصلي در توسعه جامعه، دانش هاي نوین، ایده هاي 

تازه و آرمان هاي جدید است.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی، گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
افزود: آموزش عالي منبع تولید دانش و ایده هاي نو است. نقش آموزش 
عالي در توسعه اقتصادي کشورها، چه در اقتصادهاي مبتني بر فناوري هاي 
پیشرفته و چه در کشورهای تازه صنعتی شده و درحال توسعه، چشمگیر و 
بي بدیل ارزیابي مي شود. نقش هیچ عاملي را در توسعه کشور نمي توان با 
عامل انساني برابر دانست. انسان هم عامل توسعه و هم هدف آن است و 
بي گمان نقش عامل انساني با رشد دانش و فناوري ارتقاء مي یابد. الزمه 
نیل به اهداف توسعه ملي، برخورداري از دانش و فناوري پیشرفته است که 
تنها در سایه پژوهش هاي بنیادي، کاربردي و توسعه اي حاصل مي شود. 
مسئولیت تولید دانش بنیادي و دانش فني بر دوش دانشگاه ها و مراکز 

علمي کشور است  .
طبق گفته وی؛ امر آموزش از جهات متفاوتي در مسائل مربوط به توسعه 
توسعه  از  مستقل  اقتصادي  توسعه  مي گیرد.  قرار  موردتوجه  اقتصادي 
یکدیگر  به  توسعه  ابعاد  تمام  نیست.  فرهنگي  و  علمي  فني،  اجتماعي، 
پیوسته اند و بر یکدیگر تاثیر دارند. در اینجا ما صرفا نقش آموزش  عالي را 
بر توسعه اقتصادي مورد بررسي قرار می دهیم، اما نقش آن را بر دیگر ابعاد 

توسعه نیز نادیده نمی گیریم.
آخوندی در ادامه در پاسخ به این سوال که حضور پردیس های دانشگاهی 
کرد:  اظهار  است،  اقتصادی  هدف  و  منطق  دارای  آیا  آزاد  مناطق  در 
و  بین المللی  تعامالت  توسعه  برای  باشند  مناسبی  بستر  باید  پردیس ها 
گسترش خدمات علمی به بخشی از جامعه که به دالیل مختلف ممکن 
است نتوانند در مجتمع های مرکزی دانشگاه ها ورود پیدا کنند. ایده ایجاد 
شعبه های خودگردان دانشگاه ها در مناطق آزاد زمانی مطرح شد که دولت 
در برنامه چهارم و بعدها در برنامه پنجم و ششم توسعه مکلف شد در 
آزاد  مناطق  در  را  گام هایی  بین المللی  علمی  ارتباطات  گسترش  زمینه 
بردارد. نتیجه این تکالیف حضور شعب خودگران برخی دانشگاه های مادر 
کشور در مناطق آزاد بود که به واسطه منافع مالی باالیی که برای آنها 
داشت، به سرعت توسعه یافت؛ به ویژه اینکه پردیس های دولتی که اسم 
خودگردان را یدک می کشیدند از امکانات و پشتیبانی محلی دستگاه های 
دولتی ازجمله سازمان های مناطق آزاد بهره مند شدند؛ اما پس از چند سال، 
فعالیت دانشگاه ها در مناطق آزاد کم رنگ و در برخی مناطق متوقف گردید. 
قطعا این پردیس ها اگر حمایت شوند، می تواند به توسعه در ابعاد مختلف 

ازجمله اقتصادی کمک کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه سابقه واقعی فعالیت 
دانشگاه ها در مناطق آزاد، آیا منطبق با صرفه و صالح اقتصادی است یا 
شراکت در سیستم توسعه، اذعان نمود: تاسیس پردیس های بین المللی  در 
مناطق آزاد کشور عموما به منظور اجرای آموزش های تحصیالت تکمیلی 
و جذب دانشجو به صورت تلفیقی و باهدف درآمدزایی برای دانشگاه ها و 
همچنین دستیابی به تخصص الزم در جذب و توسعه گردشگری مناطق 

آزاد می باشد.
آخوندی در پاسخ به اینکه چه آینده ای را می توان برای ائتالف مناطق آزاد 
و مراکز آموزش عالی متصور شد، گفت: درحالی که ذهنیت اغلب جامعه 
از مناطق آزاد مربوط به تمرکز فعالیت های صنعتی و تجاری است، تالش 
سازمان های مناطق آزاد باید برای تبدیل شدن به یک قطب دانشگاهی 
در منطقه و اهتمام برای جذب دانشجوی خارجی باشد. با توجه به ظرفیت 
باالی مناطق آزاد در آموزش، این امکان برای تربیت نیروهای متخصص 

و کارامد در حوزه های گردشگری و روابط بین الملل فراهم است.
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان درخصوص نقش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در ارتقای کیفیت 
نیروهای انسانی با هدف توسعه دانش افراد، خاطرنشان کرد: به دلیل تحوالت 
سریع اقتصادی، ضمنی و فرهنگی در چند دهه اخیر و نیاز کشور به تربیت 
نیروی انسانی متخصص، ساختارهای دانایی محور و تولید ثروت از دانش، احتیاج 
به یک بستر مناسب جهت متخصص کردن نیروی انسانی با استفاده آموزش، 
به شدت احساس می شود. سرمایه گذاری علمی برای نیروی انسانی، تنها 
سرمایه گذاری انسانی است که نه تنها مستهلک نمی شود، بلکه به طور فزاینده، 
بازده آن افزایش می یابد و میزان آن قابل اندازه گیری نیست. برای تولید علم 
و دانش زمینه هایی الزم است که عمده ترین آن آموزش است. اهمیت بینش 
علمی و پژوهشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و نقش آموزش و پرورش، 
از طریق آموزش مستمر، در تولید و توسعه علمی و پژوهشی کامال مشخص 
و واضح می باشد. برای نیل به توسعه متوازن و پایدار، تربیت نیروی انسانی 
متخصص، کارآمد و مورد نیاز بخش های مختلف جامعه توسط دانشگاه ها حائز 
اهمیت است. در دانشگاه ها و مراکز آموزشی هدف تربیت و تعلیم نسل آینده 
است و به جهتی در فراهم سازی نیروی کار آموزش دیده نیز عمل می نماید و 
عناصر و عوامل تاثیرگذار و نقش آفرین هستند. بهره وری و کارآمدی این نیروها 
مرهون عوامل مختلفی است که از آن میان به هنگام بودن آموزش و بهره مندی 

از آخرین مهارت ها و فنون و نیز انگیزش آنان را می توان نام برد.

مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد:
مناطق آزاد، نماد تجاری سازی تجارت، صنعت و علم

همچنین مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد طی یادداشتی، به تبیین 
»رشته  ایجاد  لزوم  بر  و  پرداخت  آزاد  مناطق  و  دانشگاه  پیوند  ضرورت 
و علمی سازی  ادبیات علمی  غنا سازی  با هدف  آزاد«  منطقه  دانشگاهی 

ادبیات موجود حول نهاد منطقه آزاد تاکید کرد.
در ذیل یادداشت این کارشناس مناطق آزاد را درخصوص وجوب همگرایی 

میان دانشگاه و مناطق آزاد می خوانید:
چرا رابطه مناطق آزاد تجاری-صنعتی با نهاد دانشگاه بر سبیل راستی و 
درستی پیش نرفت؟ چون هر دو نسبت به توانمندی های یکدیگر آگاهی 

بخش  چه  و  دولتی  بخش  )چه  آزاد  مناطق  اساسا  و  نداشته  شناخت  و 
خصوصی آن( به تدبر و واکاوی فرصت های ناشی از تجاری سازی علم 
دوران  از  برآمده  نهاد  دو  این  هم افزایی  از  ناشی  فرآیندهای  و  دانش  و 
مدرنیسم و جهانی شدن روابط انسانی نپرداختند. چرا؟ به این دلیل که 
هر دو نهاد با کاربست سنتی و حاکم بر نهاد علم اندوزی و تجارت ورزی 
آزاد علی رغم  ایرانیان در سطح ملی، طی طریق می کنند؛ یعنی مناطق 
و  دانشگاه  نهاد  با  اصلی  سرزمین  از  متفاوت  رفتاری  موجود،  مدعای 
علم اندوزی نداشته و کمتر معطوف به اهمیت هم افزایی علم با تجارت، 

صنعت و گردشگری شده اند؟!
در ادبیات فارسی مغالطه ای در تعریف مفهوم دانش و علم وجود دارد که 
هر دو مفهوم را به یک معنی تعریف نموده و براساس معنی مستفاد شده، 
اقدام به تحلیل امور جاری و برنامه ریزی برای آینده کاری خود می کنند. 
این درحالی است که دانش مبتنی بر پروژه شناخت آدمی و آگاه شدن 
نسبت به امور جاری است که خواه ناشی از تجربه است یا تفسیر به رأی و 
برداشت شخصی که می تواند برآمده از موضوع و داده ای علمی نیز باشد. 
در سوی مقابل علم برآمده از دوران مدرنیته و مفهومی بنا نهاده شده بر 
رژیم و نهاد برآمده از آن یعنی نظام آموزشی از مقطع ابتدایی تا دانشگاه 
اگر دانش می تواند مبتنی بر شناخت  و موسسات علمی-پژوهشی است. 
حسی-تفسیری باشد، علم سازوکار نظریه پردازی، آزمودن آن، کمی کردن 
امور کیفی، نظام مندسازی برای انتقال علم )با قابلیت تعمیم پذیری و به 
دست آوردن نتایج مشابه در دوره های زمانی و مکانی متفاوت( قاعده مند 
را  بشری  جهان  زیست  با  مرتبط  امور  همه  برای  معیار سازی  و  نمودن 

شامل می شود.
وجه دوم این مفاهیم، مناطق آزاد تجاری- صنعتی است که ناشی از تغییر 
و تحوالت جهانی شدن ارتباطات اقتصادی کشورهای جهان، لزوم تشکیل 
بازاریابی یک  تولید، عرضه و  برای  تولیدی-صنعتی  بلوک های تجاری، 
و  اوال شرکت ها  که  است  دورانی  در  تمام شده کمتر  با هزینه  محصول 
تمام شده کاالی خود،  به منظور کاهش هزینه های  بین المللی  برندهای 
منتشر  جهان  مختلف  مناطق  در  را  خویش  بازاریابی  و  تولید  خطوط 
نموده اند؛ رویه ای که در برابر آن اقتصادهای ملی را یارای مقابله با آن 
نهادی  زیرساخت  بر  تکیه  با  ثانیا کشورهای همجوار  و  نیست،  و  نبوده 
مناطق آزاد اقدام به تاسیس بلوک های اقتصادی در محدوده جغرافیایی 
خاصی می کنند؛ راهبردی که به همکاری های منطقه ای و پیامد معمول و 

نه حتمی آن! همگرایی منطقه ای ختم می شود.
اما چه فرصت هایی میان دانشگاه و مناطق آزاد وجود دارد؟ 

نخست: در مقام تفسیر معنای این دو مفهوم، نهاد دانشگاه معطوف به زمان 
است؛ یعنی گاه دانش، دوره و عصر دانش اندوزی و مناطق آزاد ریشه در مکان و 
بعد جغرافیا دارد، به این معنی که محدوده جغرافیایی که در آن امر تجاری سازی 
صنعت با بهره گیری از شاخصه و مولفه های ایجابی زیرساختی و رژیم های 
حقوقی، حمایتی از سرمایه گذار در زمینه های گمرکی، ترانزیت و حمل و نقل؛ 
محقق و مبتلور می شود. بنابراین بعد زمان و مکان قابلیت همطرازی و همنوایی 

در چارچوب زمان و مکانی واحد را دارا می باشند. 
دوم: به دلیل مزیت ها و معافیت های قانونی در مناطق آزاد، این مناطق 
می توانست و می توانند، آوردگاه حضور اساتید برتر رشته های مختلف علمی 
در عرصه های بین المللی باشد؛ چراکه بدون ویزا، محقق در منطقه آزاد 

اقدام به بازنشر علم خود می کند. 
دانشگاه،  اساتید  برای  تخصصی  دوره های  برگزاری  در  همکاری  سوم: 
نیروهای متخصص بخش دولتی و خصوصی در علوم و فنون مختلف، 
کماکان می توان از مزیت رقابتی ورود بدون ویزای استادان و مدرسین 

موسسات علمی-پژوهشی بهره برد. 
چهارم: آنچه غرب را غرب و شرق جدید را آن نمود که غرب شده بود! 
وابسته به تجاری سازی علم است. این راهبرد در دو زمینه خود را مستظهر 
نموده است؛ ابتدا به ساکن در این اصل که علومی گسترش می یابد که 
به توسعه همه جانبه کشور کمک نماید؛ به عبارت دقیق علی رغم نقش 
محوری و اساسی علوم انتزاعی، نسبت به علوم انضمامی که دارای مابه ازاء 
بیرونی در جامعه بوده و دانش آموخته آن علم می تواند در گسترش یک 
رشته و فن کاری، ایفای نقش داشته باشد، مورد تاکید ویژه قرار می گیرد. 
مصداق این مهم پراکندگی رشته های دانشگاهی و عدم وجود بازار کار در 
عرصه داخلی است که تالی این مشکل در مناطق آزاد کشور نیز مشاهده 
می شود. راهکار چیست؟ رشته های علمی موردتوجه قرار گیرند که بازار 

کار به آن نیاز دارد.
و  محصوالت  فروش  در  می توان  را  علم  تجاری سازی  عرصه  دومین 
دستاوردهای علمی یا همان فناوری و تکنولوژی تعریف نمود که مناطق 

آزاد با توجه به مزیت ها و فرصت های مختلف خود می توانند در کاهش 
نرم افزاری  و  امکانات سخت افزاری  علمی،  محتواهای  تولید  هزینه های 
آزمایشگاهی و تحقیقاتی، نه تنها زمینه به روز رسانی و به تبع آن ارتقای 
قالب  در  قادرند  بلکه  نمایند،  مهیا  را  انجام  دست  در  تحقیقات  کارایی 
شرکت های مدیریت صادرات، نهادهای مشاوره ای و برگزاری نمایشگاه 

نسبت به این مهم اقدامات بایسته ای را در دستورکار قرار دهند. 
پنجم: انعقاد قرارداد -نه تفاهم نامه که معموال جز بازخورد خبری، و رزومه 
سازمانی دستاوردی دیگر به همراه ندارد- با موسسات پژوهشی داخلی و خارجی 
در قالب قراردادهای سه جانبه، می تواند بر کمیت و کیفیت نهاد علم ایران زمین 
بیافزاید. عزیزان عنایت داشته باشند که پیامبر رحمت للعالمین)ص( تاکید داشتند 

که علم اگر در چین باشد، طالب و در جستجوی تحصیل آن باشید. 
-در  است  آزاد«  منطقه  دانشگاهی  »رشته  تاسیس  ششم:  نهایت  در  و 
و  روابط  از دروس رشته های  بهره گیری  با  ارشد- که  مقطع کارشناسی 
حقوق بین الملل، مدیریت و اقتصاد، به تعریف واحدی از مفهوم مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی در ادبیات دولتمردان، نمایندگان مجلس، کارشناسان 
و مردم نائل شویم. حال چرا این فهم مشترک از معنی یک مفهوم حائز 
اهمیت است؟ زیرا هر مدیری و نماینده ای فهم و برداشت خود از مناطق 
آزاد را سرلوحه اقدامات له یا علیه مناطق آزاد قرار می دهد. دستاورد دوم 
رشته دانشگاهی منطقه آزاد، غنا سازی ادبیات علمی و حتی علمی سازی 
آزاد  مناطق  که  موضوعی  است؛  آزاد  منطقه  نهاد  حول  موجود  ادبیات 

تجاری- صنعتی کشورمان در آن فقیر می باشند.

دکتر عبدالرسول خلیلي، استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد:
 اقتصاد دانش بنیان، حلقه مفقوده ارتباط

 اقتصاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادي
و در نهایت، دکتر عبدالرسول خلیلي استاد دانشگاه و کارشناس مناطق 
آزاد در گفت و گو با نشریه، از نقش اقتصاد دانش بنیان در مناطق آزاد سخن 
گفت و رسیدن به اهداف اصلی این مناطق را در گرو پیشرفت اقتصاد 

دانش  پایه و پیوند با دانشگاه و مراکز آموزش عالی قلمداد کرد. 
طبق گفته وی؛ باید طرح هاي اولویت دار را در حوزه  اقتصاد دانش بنیان با 
دانشگاه ها در هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به صورت پایلوت 
تعریف کرد؛ چراکه این طرح ها با استفاده از مزایاي موجود در مناطق و 
رعایت استاندارهای الزم برای جذب منابع، با فراهم کردن زیرساخت ها 
بازار مناسب صادرات،  امکان سنجي  پیشرفته و همچنین  فناوري هاي  و 
قابلیت سرمایه گذاري مشترک با خارجیان را خواهند داشت و مي توانند بر 
اساس نیازها، تحول بخش زنجیره تامین به منزله  شبکه ای پیچیده و پویا 
از عرضه و تقاضا و زنجیره ارزش براي تدارک  ورودی ها در مناطق آزاد و 

ویژه اقتصادي باشند. 
در ادامه یادداشت این استاد دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد را در رابطه با 
نقش و اهمیت اقتصاد دانش بنیان در تقویت و توسعه مناطق آزاد می خوانید:
دستیابی به پیشرفت عادالنه، الزمه  حرکت به سمت اقتصاد تولید و اقتصاد 
دانش بنیان است. اقتصاد دانش بنیان آخرین مرحله  بازسازی اقتصاد جهانی 
از مرحله اقتصاد کشاورزی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد پساصنعتی به سمت 
اقتصاد دانش بنیان با محوریت بخش فناوری و توجه به سرمایه انسانی 

متخصص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. 
در  می شود،  برده  نام  نیز  دانش  انقالب  منزله  به  آن  از  که  مرحله  این 
نوآوری های فناورانه برگرفته از نتایج واحدهاي تحقیق و توسعه بنگاه هاي 
اقتصادي در نوآوری محصوالت و فرآیندهای جدید در جذب بیشتر بازار 
بین المللي و منطقه اي مشخص مي شود. از این رو، اقتصاد دانش بنیان با 
کاربرد دانش، زمینه هاي تولید، توزیع و سرمایه گذاری را با نقش پذیري 
علم و فناوری تقویت کرده و مي تواند حلقه مفقوده ارتباط با دانشگاه باشد. 
رویکرد دانش پایه که در آن از دانش برای ایجاد ارزش افزوده محسوس 
حوزه  با  مناسب  پیوندي  است  قادر  می شود،  استفاده  غیرمحسوس  یا 
در  را  دانش بنیان  شرکت های  و  کرده  برقرار  اقتصاد  حوزه  در  دانشگاه 
دسته های فناوری بخش هاي مختلفي ازجمله کشاورزی، صنایع غذایی، 
زیستی،  فناوری  درمان،  و  تشخیص  حوزه  پیشرفته  فرآورده های  و  دارو 
مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی، ماشین آالت و 
تجهیزات پیشرفته، وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، سخت افزارهای 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  فوتونیک،  و  لیزر  الکترونیک،  و  برق 
نرم افزارهای رایانه ای، خدمات تجاری سازی و صنایع فرهنگی، خالق و 

علوم انسانی، اجتماعی و غیره بیش از پیش برجسته کند. 
طبق آخرین آمارهای موجود از سوی مرکز شرکت های دانش بنیان معاونت 
60۸شرکت  و  6هزار  حاضر  درحال  جمهوری،  ریاست  فناوری  و  علمی 

۳۱۲شرکت  و  ۴هزار  تعداد،  این  از  هستند.  فعال  کشور  در  دانش بنیان 
می باشند؛  نوپا  دانش بنیان  ۲96شرکت  و  ۲هزار  و  تولیدی  دانش بنیان 
هرچند تقویت و گسترش شرکت هاي کشاورزي در میان آنها بسیار مهم 
برخوردار  بین المللی  استانداردهای  از  که  این محصوالت  ظرفیت  است. 
هستند، برای ارزآوری باال بوده و هزینه تولید آنها پایین است و بسیاری از 

کشورهای جهان متقاضی این محصوالت هستند. 
توانسته  اند  کشور  در  دانش بنیان  ۲۸0شرکت  از  بیش  حاضر  درحال 
محصوالت دانش بنیان خود را به تولید انبوه برسانند و از حاصل فروش 
محصوالتشان، گردش مالی باالیي در سال گذشته داشته باشند. محصوالت 
مواد  الکترونیک،  دارو،  شیمیایی،  مواد  کشاورزی،  حوزه های  به  مربوط 
پیشرفته و تجهیزات پزشکی در فهرست محصوالت اولویت دار دانش بنیان 
و  شرکت ها  ارزیابی  آیین نامه  مبنای  بر  همچنین  گرفته اند.  قرار  کشور 
موسسات دانش بنیان نوع ۱ و ۲، دارا بودن نمونه آزمایشگاهی و دانش فنی، 
از شروط اولیه تایید محصوالت دانش بنیان است و چنان که شرکتی دارای 
محصوالت اولویت دار دانش بنیان و همچنین دارای نقض در شروط مذکور 
باشد، می تواند با دارا بودن سطح فناوری و کسب بخشی از دانش فنی، 
به عنوان شرکت دانش بنیان نوع ۳ تایید شود. در صورتی که محصول آنها 
جزو محصوالت اولویت دار بوده و مردود شده باشد، می تواند با مراجعه به 

صندوق نوآوری و شکوفایی، درخواست تسهیالت نماید  .
فعالیت هایي که در اقتصاد توسعه از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش بنیان 
در حرکت است، اقتصادی که سرمایه انسانی، نوآوری، تحقیق و توسعه 
و کارآفرینی از مولفه ها و عوامل اصلی آن به شمار مي رود. در این میان، 
مي آورد،  وجود  به  را  دانش بنیان  اقتصاد  شکل گیری  اولیه   بستر  آنچه 
ایده ها و طرح های نوآورانه  مبتنی بر دانش است. خلق ایده ها، چگونگی 
تامین منابع مالی براي تجاری سازی ایده یا طرح دانش بنیان از اهمیت 
سرشاري برخوردار است. تامین سرمایه در گردش از طریق صندوق های 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر و بازار سرمایه، ایجاد بازار شرکت های  کوچک 
بازار سرمایه،  به  براي ورود  این شرکت ها  بودن  براي سودده  و متوسط 
ارتباط اکوسیستم نوآوری به بازار سرمایه، ارتباط بازار سهام به شرکت های 
و  مالی  تامین  در  بانک ها  تسهیالت  اخذ  براي  بورس  از  استفاده  نوآور، 
سرمایه در گردش شرکت های دانش بنیان، جذب سرمایه از طریق بازار 
سرمایه برای تامین مالی بلندمدت بنگاه ها و تامین مالی اولیه از طریق 
طریق  از  شرکت ها  سرمایه  افزایش  انجام  و  اولیه  بازار  در  پذیره نویسی 
بازار ثانویه، استفاده از صندوق های جسورانه یا خطر پذیر بورسی که نوعي 
سرمایه گذاری مشترک هستند که پول سرمایه گذارانی را که قصد دارند 
سرمایه خود را در حوزه های کسب  و کارهای نوپا، شرکت های دانش بنیان 
و یا استارتاپ ها سرمایه گذاری کنند، جمع آوری می کنند و در پروژه های 
استارتاپی به مصرف می رسانند. این صندوق ها تحت نظر سازمان بورس 
کنند.  سرمایه گذاری  استارتاپ ها  و  دانش بنیان   در شرکت های  می توانند 

اینها همه به جهش تولید دانش بنیان در بازار سرمایه کمک مي کند. 
خرید برق صنایع دانش بنیان از بورس یا مجوز فعالیت صندوق نوآوری و 
شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده ۴۴ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ازجمله موارد ضامن تامین 
مالی در بازار سرمایه هستند. در این قانون برای شرکت های ارزش گذاری نیز 
فرصت خوبی دیده شده است؛ در ابتدا دستگاه های اجرایی و مراجع قضائی 
مجاز هستند در مواردی که نیاز به کارشناسی در حوزه دارایی های نامشهود 
وجود دارد، از گزارش های کارشناسی شرکت های ارزش گذاری دارایی نامشهود 
استفاده کنند. از این رو، یکی از مهم ترین اقدامات درباره شرکت های دانش بنیان 
در سال ۱۴0۱، پذیرش شرکت های جدید در بازار سرمایه کشور و استفاده از 
ظرفیت های آن برای عرضه سهام و مالکیت آنها به سرمایه گذاران به صورت 
ویژه است، به  طوری  که شرایطی فراهم شود تا امکان ورود فناوری به صنایع 

بزرگ در قالب شرکت های دانش بنیان ایجاد فراهم شود. 
در  می توان  خرد،  سرمایه گذاران  ریسک  کاهش  برای  دیگر  سوی  از 
مسیر ایجاد شرکت های بزرگ سرمایه گذاری مخاطره پذیر گام برداشت. 
تشکیل  با  و  کرد  عرضه  بازار  در  را  آنها  سهام  بتوان  که  شرکت هایی 
شرکت های زیرمجموعه تبدیل به شرکت مادر هلدینگ شوند. حضور در 
نمایشگاه های بین المللی و دریافت استانداردهای بین المللی، تجاری سازی 
و برند سازی و مالکیت فکری، فروش و بازاریابي براي محصوالت، ازجمله 
راه هاي دیگر گسترش کسب و کارهای دانش بنیان و خلق ارزش افزوده، 
ارتقای کیفیت محصوالت و خدمات عرضه شده  بهره وری ملی،  بهبود 
به بازار به شمار مي روند؛ به ویژه که در شرکت های دانش بنیان، موضوع 
خالقیت، نوآوری دانش، کارآفرینی و مهارت، نقش مهمی ایفا کرده و این 
بدان معنی است که باید گستره هم افزایی اکوسیستم آموزش و کارآفرینی 

در جامعه به وجود آید تا پشتیبان و تسهیل کننده ایجاد و افزایش اشتغال، 
باشد.  سرمایه گذاری  میزان  افزایش  و  درآمد  و  دستمزد  سطح  افزایش 
منابع  در ساختار  از مهارت افزایی  دانش بنیان  اقتصادی  بنگاه های  هرچه  
انسانی خود بیشتر استفاده کنند، بر ارزش آنها افزوده شده و چرخه تکامل 

یافته تری از بالندگی ایجاد می شود. 
ایجاد طرح بزرگ ملی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي از سوي شرکت های 
دانش بنیان به صورت پایلوت، در بخش محصوالت اولویت دار دانش بنیان 
مانند محصوالت کشاورزی و گلخانه اي، مواد شیمیایي، دارو، الکترونیک، مواد 
پیشرفته و تجهیزات پزشکی و سایر زمینه ها ازجمله انرژي، شیالت، آبزیان، 
محیط زیست، محیط زیست  دریایی، حمل ونقل سبز، هوافضا و موتور برقي، 
خدمات فنی  مهندسی و فناوری اطالعات مي توانند از اولویت هاي طرح هاي 
دانش بنیان در مناطق باشند. اقتصاد دریامحور، گردشگري و تفریحات دریایی 
از دیگر زمینه هاي اقتصاد دانش بنیان هستند. ضمن آن که تاسیس دفتر تحقیق 
و توسعه در دبیرخانه شورایعالی و سازمان هاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
جهت تکمیل شدن زنجیره  ایده پردازی و شکل دهی آن، مي تواند به رویکرد 

دانش بنیان کردن اقتصاد مناطق آزاد و ویژه کمک کند. 
همچنین براي تحکیم بنیان هاي اقتصادي در مناطق آزاد و ویژه با استفاده 
حل  در  دانش  کاربرد  به  توجه  و  متخصص  و  خالق  انسانی  نیروی  از 
و مشکالت  برطرف ساخته  را  راه حل هاي کالسیک  مشکالت مي توان 
و  علمي  صورت  به  دانشگاه  با  پیوند  طریق  از  را  انباشته  هم  روي  بر 
کاربردي مرتفع کرد؛ یعني براي رهایي از مشکالت با توجه به رویکردهاي 
دانش محور، مبنایي علمي به وجود خواهد آمد. از این رو، تدبیري علمي، 
کاربردي و حرکتي دوباره با سویه اي مردمی در اقتصاد مي تواند به شکل 

مناسب تري راه حل هاي رفع مشکالت را دنبال نمود. 
همان گونه که ماهیت اقتصاد دانش بنیان نشان مي دهد، داشتن نگاه علمی، 
فناورانه و نوآورانه به تولید در همه  عرصه هاي اقتصاد کشور ایجاب مي کند 
تا نتایج آن، همانا افزایش بهره وری، ارتقای کیفیت محصوالت، رقابت پذیر 
شدن تولیدات در بازارهای جهانی، کاهش هزینه های تولید و کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت در داخل باشد. به عالوه، امروزه کیفي کردن اقتصاد 
دانش بنیان مالزم اقتصاد دیجیتال در یک روند تکاملی در ساختار اقتصادي 
است که از طریق ارتباط با مراکز علمي محقق مي شود؛ به ویژه که امروز 
نقش دانش و نرم افزارها در عرصه اقتصاد به مرحله ای از بلوغ رسیده که 
فناوری دیجیتالی و شبکه های ارتباطی با ساختار جدید، توانسته هزینه های 

تولید را از سرمایه بر به دانش بر تغییر دهد. 
اقتصاد دیجیتال فضای اقتصاد رقابتی را براي رفع موانع ورود به بازار بین المللي 
با استفاده از قابلیت های شبکه، قدرت مصرف کننده، مقایسه قیمت ها و ارتقا 
اندازه  دیگر  سوی  از  است.  داده  افزایش  اطالعات  به  دسترسی  و  کیفیت  
شرکت ها کوچک شده و طیف وسیعی از واحدهای اقتصادی از طریق شبکه  
جهانی به یکدیگر متصل شده و هزینه مبادله که یکی از عوامل مهم تنظیم  
کننده  مبادالت و قیمت ها در سطح جهاني است، به شدت کاهش پیدا کرده 
است؛ به طوري  که گسترش اقتصاد دیجیتالی موجب فشردگی زمان و مکان 
شده و در عین بزرگ تر کردن بازارها در مقیاس جهان، شدت رقابت را باال برده 
است. این مسئله از این جهت حائز اهمیت است که نسل هفتم مناطق آزاد به 
اقتصاد دیجیتال مربوط مي شود که لزوم اهمیت پیوند اقتصاد دانش بنیان را با 
اقتصاد دیجیتال در کشور و مناطق آزاد و ویژه بیش از پیش نشان مي دهد. 
هم چنانکه، طراحي مدل هاي کارآفریني منبع محور و عملکرد کسب و کار سهم 
مهمي در موفقیت اقتصاد دانش بنیان داشته و چهارچوبي براي موفقیت تولید 

و خلق ثروت هستند. 
به کارگیري این مدل ها، شیوه  و زمان استفاده از آنها را براي تولید ثروت و 
ارزش آفریني در جهت ایجاد مزیت هاي رقابتي و توجه به استراتژي اقیانوس 
نظریه  از  استفاده  نشان مي دهد.  اقتصادي  بنگاه هاي  در سازوکارهاي  آبي 
منبع محور براي دستیابي به تناسب راهبردي میان تولیدات اقتصاد دانش بنیان و 
راهبردهاي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي در جهت نوآوري در محصول، نوآوري 
در فرآیند و اثربخشي مزیت هاي اقتصادي مهم بوده و مي تواند بر قابلیت ها و 
شایستگي هاي دروني مناطق استوار شوند. بر این اساس، تمام توصیف هاي 
موجود، مدل هاي کسب و کار را مسیري براي پذیرش کسب و کار و توصیفي 
از اینکه چگونه بنگاه ها مي توانند به دنبال سود باشند و با سایر نهادها در یک 

شبکه ارزش چگونه در ارتباط باشند، بیان مي کنند  .
بنابراین، تاکید بر این واقعیت که دستیابی به پیشرفت عادالنه اقتصاد و حل 
مشکالت فقط مي تواند از مسیر تقویت تولید دانش بنیان بگذرد، نشان دهنده 
آن است که به کارگیری دانش برای ایجاد کاالها و خدمات نیاز به مهارت های 
تخصصی و به دست آوردن اطالعات و ساختن ایده های جدیدي دارد که 
به پیشبرد اقتصاد کمک مي کند. در این عرصه به طور خاص، سرمایه اصلی 
واحدهاي اقتصادي دانش و اطالعات است و بسیاری از مشاغل به کارگرانی 
نیاز دارند که دارای دانشی برای تولید باشند؛ یعني بر سرمایه غیرفیزیکی، اقتصاد 
دیجیتال و تسهیل فناوری اطالعات تجارت مبتني باشد. تولید و خدمات بر 
پایه  فعالیت های دانش فشرده که منجر به تسریع در پیشرفت فنی و علمی و 
همچنین منسوخ شدن سریع راه حل هاي گذشته می شوند. مولفه اصلی اقتصاد 
دانش همانا توجه به پیچیدگي هاي اقتصادي از طریق آموزش، نوآوری و 
فناوري اطالعات است، هر چند در آن اعتماد به نفس جایگاه بیشتري از سرمایه 
فیزیکی یا منابع طبیعی دارد. این مسئله به طور قطع راهکاري متناسب با ارتباط 
واحدهاي تولیدي را با دانشگاه ها مي طلبد، که به نظر مي رسد جاي کار بسیار 
دارد. قابل ذکر است که منشا اقتصاد دانش بنیان، ایده مدیریت علمی است که 
توسعه آن به مسئله خالقیت و نوآوري و نقش تعیین کننده اي آنها در اقتصاد 
دانش بنیان است و نرخ نوآوری عامل اصلی دانش بنیان کردن اقتصاد به شمار 
مي رود. هم چنانکه ارزش افزوده حاصله با گذشت زمان در عرصه رقابت و در 

طي زمان باید ارتقا پیدا کند.
اقتصاد دانش بنیان محدود به یک حوزه خاص نمی شود، بلکه به کمک دانش 
فناوری عاملي براي تقویت و توسعه صنایع دیگر است. شاخص های اقتصاد 
دانش محور با تکیه بر توسعه فناوری در زمینه آی سی تی  است. الزامات فناوری 
برای یک سامانه نوآورانه معموال باید بتوانند فرآیند یکپارچه اي را منتشر کرده و 
با به کارگیری آن، روش کار مورد نظر را با راه حل های علمی و فناوری و سازمانی 
همگرایی کند. بر این اساس، می توان توسعه پایداري را براي مشارکت در اقتصاد 
دانش بنیان از طریق  توسعه سیاست های موثر فناوری اطالعات و ارتباطات و 
به کارگیری آن مورد نظر قرار داد. نمونه های فراواني از اقتصاد دانش بنیان در 
بسیاری از کشورها اتفاق  افتاده است که ازجمله مي توان به مهندسی هوافضا و 
خودرو در مونیخ آلمان، بیوتکنولوژی در حیدرآباد هند، الکترونیک و رسانه های 
دیجیتال در سئول کره جنوبی، صنایع پتروشیمی و انرژی در برزیل اشاره کرد. 
بسیاری از مناطق آزاد نیز سعی می کنند از یک الگوی توسعه دانش محور 
پیروی کنند و پایه دانش خود را با سرمایه گذاری در موسسات آموزش 
عالی و تحقیقاتی افزایش دهند تا بتوانند با جذب نیروی کار ماهر و باالتر 
جایگاهي براي خود در رقابت جهانی پیدا کنند. به رغم ابزارهای دیجیتالی 
که دسترسی به دانش را دموکراتیک کرده است، تحقیقات نشان می دهد 
که فعالیت های اقتصاد دانش بنیان در ایران و به ویژه مناطق آزاد و ویژه 
این حوزه  اقتصادی سنتی متمرکز شده اند، هرچند  بیشتر در هسته های 
داراي پتانسیل هاي فراوان و گستره اي براي فعالیت دارند، همچنان  که به 
لحاظ ظرفیت ها و کاربرد موج هاي دوم و تا حدودي موج سوم تکنولوژي  
قابلیت کار زیادي در کشور وجود دارد. توجه به زمینه سازي براي استفاده از 

تکنولوژي هاي نوآور در فعالیت هاي صنایع موجود در مناطق آزاد و ویژه نیز 
از این بابت از اهمیت شایاني برخوردارند، به  طوري  که باید تکنولوژي مورد 
استفاده در تولید محصوالت آنها قابلیت رقابت با تولیدات مبتني بر استفاده 
از موج سوم و چهارم تکنولوژي کشورهاي پیشرفته به ویژه از نظر قیمت 

تمام شده و رقابت در بازار منطقه اي و بین المللي داشته باشند.
به  مي توان  حاضر  درحال  به ویژه  دیجیتالی،  و  دانش بنیان  اقتصاد  رشد 
متوسط  و  زنجیره ای شرکت های کوچک  فعالیت های  شکل گسترده اي 
را با موج هاي جدید تکنولوژي قابل رقابت همراه کرد. با توجه به اینکه 
شرکت هاي دانش بنیان در مناطق آزاد، شرکت هاي خرد و کوچک هستند 
و در عمل حلقه مفقوده اي بین فعالیت آنها و هم پیوندي شان با صنایع 
متوسط و صنایع بزرگ وجود دارد، باید زمینه هاي فعالیت آنها را در جهت 
آنها به سمت صنایع متوسط و بزرگ هدایت  ترکیب فعالیت ها و سوق 
کرد. البته باید تمهیدات الزم را براي ایجاد صنایع بزرگ در مناطق آزاد 
از  شعبه هایي  حضور  که  به ویژه  ساخت؛  فراهم  کشور  اقتصادي  ویژه  و 
شرکت هاي بزرگ در جهت زنجیره تامین و تقویت تولید شرکت هاي خرد 
و کوچک براي بازاریابي محصوالت آنها، ارتباط با ائتالف های جهانی و 
اخد نوآوری ها در آینده  مزیت رقابتی سازمان هاي مناطق قابل توجه است. 
این مسئله از نقاط ضعف هاي عملکردي سازمان هاي مناطق آزاد به شمار 
مي رود که با تغییر رویکرد به سمت تولید دانش بنیان دچار تغییرات زیادي خواهد 
شد. رسیدن به مناطق آزاد نسل هفتم و توجه به کاربرد هوش مصنوعي و 
بالک چین ازجمله موضوع ایجاد پلتفرم طراحی دیجیتال و راه اندازی رمز ارز ملی 
در مناطق آزاد مي تواند مبادالت بین مناطق را تسهیل کند. همچنین طراحي 
و تدوین زمینه هاي تولیدي و خدماتي )صنعتي، کشاورزي و خدماتي( به منزله  
طرح هاي توجیهي اقتصادي، فني و مالي از طریق همکاري با شرکت هاي 
خدمات مشاور براي تقویت و تکمیل روند اقتصاد دانش بنیان در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادي که مالزمه  رشد اقتصاد مردمي و ایجاد زمینه براي کارآفرینان و 
همه افراد نوآور در سازمان هاي مناطق است، از موارد مهمي است که با توجه 
به اهمیت ارائه تسهیالت مالي و پشتیباني فکري و ایده پردازي براي حرکت 
شرکت هاي خرد و کوچک، به شرکت هاي متوسط و پیوند با صنایع بزرگ براي 
تولید انبوه کاالهاي رقابت پذیر مي تواند با تشکل هاي صنعتي میان شرکت هاي 
دانش بنیان مناطق و ایجاد بانک هاي اطالعاتي نوآور براي جمع آوري ایده ها از 
سایر کشورها و ارائه آنها به نوآوران و دست اندرکاران شرکت هاي دانش بنیان 
براي آشنایي با آنها به رشد اقتصاد دانش بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 

کمک کند. 
کارگاه هاي آموزشي تولید دانش بنیان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادي با 
حضور سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي کشور و برگزاري کارگروه هاي 
و  داخلي  و بخش خصوصي  مناطق  با  مرتبط  کارشناسان  بین  مشترک 
اولویت بندي  و  تعریف  خصوص،  این  در  دارد.  اهمیت  بسیار  خارجي 
توجه  با  اقتصادي  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  خدماتي  و  تولیدي  پروژه هاي 
به فعالیت هاي غالب آنها از طریق آسیب شناسي شرکت هاي دانش بنیان 
افزایش بهره وري و رشد  مناطق که تاکنون به ثبت رسیده اند، با هدف 

کیفي آنها باید در اولویت قرار گیرد. 
دیپلماسي  کردن  اجرایي  طریق  از  دانش بنیان  کارآفریني  به  توجه 
نیز  بین المللي  و  بازارهاي منطقه اي  اقتصادي دولت سیزدهم و تحکیم 
جذب  به  حتي  و  کرده  فراهم  تولید  براي  را  زیادي  زمینه هاي  مي تواند 
سرمایه گذاري هاي مشترک سرمایه گذاران کشورهاي خارجي منجر شود. 

سازمان هایي  ویژه  به  و  بین المللي  و  منطقه اي  هدف  بازارهاي  شناسایي 
همچون CIS، اوراسیا ، آیورا و شانگهاي براي تولیدات صادراتي محصوالت 
دانش بنیان به این کشورها و توسعه صادرات به آنها از طریق مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادي مي تواند لزوم توجه بیش از پیش به امتیازدهي و ایجاد واحدهاي 
تقویت  براي  آزاد و ویژه  تحقیق و توسعه در واحدهاي مستقر در مناطق 
پروژه هاي عملیاتي را تحکیم ببخشد؛ به ویژه که رویکرد اقتصاد دانش بنیان بر 

اهمیت دانش و مهارت در اقتصاد خدماتی و تولیدي تاکید دارد  .
اکنون با توسعه فناوری ها و ابزارهای هوشمند و فراگیر شدن آثار انقالب 
دیجیتال، موج های پیاپی ایجاد  شده اند که از آنها به انقالب های صنعتی 
جدید تعبیر می شود. نکته بسیار مهمي که در این موج ها و انقالب های 
پیشگام فراصنعتی نمایان است، سرعت بسیار باالی تغییرها و تحوالت 
اخیر  آنها در دوران های  با سرعت  مقایسه  تکنولوژی های موجود در  در 
تمدن بشري است. بر این اساس، نوآوری و کارآفریني، سرمایه انسانی 
توسعه  تحقق  مهم  بخش  سه  اطالعاتی  و  ارتباطاتی  فناوری های  و 
رشد  آنها  اثر  بر  که  ویژگی هایي  دیجیتال هستند،  و  دانش بنیان  اقتصاد 
اقتصاد دیجیتال از طریق  افزایش سرعت پیشرفت و عرضه محصوالت 
رشد  و  جدید  تکنولوژی های  به  دسترسی  افزایش  جدید،  اختراعات  و 
انواع  گرفتند.  شکل  جدید  تکنولوژی های  رشد  و  خلق  به  تکنولوژی 
سنسورها، کوچک تر و ارزان تر شدن آنها، انواع گیرنده ها و امکان نصب 
حسگرها روي انسان ها، رشد هوش مصنوعی و توجیه اقتصادی پیدا کردن 
یادگیری ماشینی در حد استفاده از آن در کاربردهای متعارف، فراتر رفتن 
دسترسی ها از یک حوزه جغرافیایی یا یک طبقه اجتماعی خاص، ارزان و 
فراگیر شدن موبایل در حدی که از حالت یک ابزار کمکی، به وسیله ای 

فردی و ضروری تبدیل شده است. 
تکنولوژی، به جای اینکه مانند گذشته، ابزاری در خدمت سیستم ها باشد، 
خود خالق سیستم های جدیدی شده است که در عمل رفتار افراد را مستقل 
از دولت ها تعریف مي کند. اینها همه در اقتصاد دانش بنیان بر پایه تولید، 
و  دانش  در  سرمایه گذاری  مي توانند  اطالعات  و  دانش  کاربرد  و  توزیع 
صنایع دانش پایه را موردتوجه قرار داده و نیاز امروز اقتصاد کشور ازجمله 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادي را مرتفع سازند. از این رو، اقتصاد دانش بنیان از 
شرط هاي مقاومتی شدن اقتصاد و از از موثرترین مولفه   های سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتی است که مي تواند خأل ناشی از وابستگی اقتصاد به نفت 
و  بازارهاي منطقه اي  به سمت  اقتصاد  را برطرف کرده و سبب هدایت 

بین المللي و خلق ثروت باشد.
اقتصاد  به  وابستگی  رفع  عالوه بر  دانش بنیان  اقتصاد  مزایایی   مهم ترین 
نفتی،  توجه به توان و ظرفیت های داخلی براي جذب بازار خارجي،  ثبات 

سیاست های اجرایی اقتصاد و کمک به حل مسئله اشتغال است. 
ضرورت دانش بنیان شدن اقتصاد،  وجوب بهره گیری از نخبگان و نیروهای 
شرکت های  افزایش  لزوم  دانش بنیان،   اقتصاد  برای شکل گیری  فرهیخته 
دانش بنیان،  لزوم تقویت فعالیت بنگاه های دانش بنیان،  ضرورت استفاده از 
فضای مجازی برای دانش بنیان کردن اقتصاد،  لزوم ایجاد پارک های علم و 
فناوری برای ایجاد اشتغال،  لزوم فعالیت شرکت های دانش بنیان در صنعت، 
کشاورزی، خدمات و نیازسنجی،  ضرورت تشکیل کرسی های نظریه پردازی 
و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان،  لزوم حمایت از تولید و صادرات 
محصوالت دانش بنیان و متکی بر فناوری های بومی به ویژه در حوزه های دارای 
مزیت و ظرفیت،  لزوم تقویت ورود محصوالت شرکت های دانش بنیان به بازار 
و مصرف و ضرورت تامین بخشی از درآمد کشور از راه صنایع دانش بنیان، از 

بایدها و ضرورت های مربوط به اقتصاد دانش بنیان است  .
با این رویکرد مي توان طرح هاي اولویت دار را در حوزه  اقتصاد دانش بنیان 
با دانشگاه ها در هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادي به صورت پایلوت 
تعریف کرد. این طرح ها با استفاده از مزایاي موجود در مناطق و رعایت 
و  زیرساخت ها  کردن  فراهم  با  منابع  جذب  برای  الزم  استانداردهای 
صادرات،  مناسب  بازار  امکان سنجي  همچنین  و  پیشرفته  فناوري هاي 
با خارجیان را خواهند داشت و مي توانند  قابلیت سرمایه گذاري مشترک 
بر اساس نیازها، تحول بخش زنجیره تامین به منزله  شبکه ای پیچیده و پویا 
از عرضه و تقاضا و زنجیره ارزش براي تدارک  ورودی ها در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادي باشند. درحالی که زنجیره ارزش نشان دهنده چگونگی 
خلق ارزش است، زنجیره تامین در برگیرنده عواملی خارجي و شامل تمام 
فعالیت هایی است که برای تبدیل مواد خام به کاال یا خدمت و رساندن آن 

به مصرف کننده یا مشتری تجاری انجام می شوند. 
بنابراین با اجراي طرح هاي اقتصادي در مناطق به صورت پایلوت، عالوه بر 
رشد شرکت هاي دانش بنیاني، مي توان به الزام ارتباط با دانشگاه نیز پي 
برد، الزامي که در عصر دیجیتالي شدن اقتصاد مي توان به اهمیت آن بیش 

از پیش واقف شد.
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گزارش: 
ملیحه اسناوندی

در گفت و گو با اساتید دانشگاه، مسئولین و کارشناسان مناطق آزاد بررسی شد:

مناطق آزاد، آوردگاه تبدیل حکمت ایرانی به تجاری سازی علم جهانی 



یادداشت

مناطق آزاد با رژیم حقوقی متفاوت از واحدهای تقسیمات کشوری، با 
هدف تسریع در توسعه مناطق ایجاد شده اند. درست است که در ماده )1( 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از واژه توسعه فرهنگی ذکری نشده 
است، با این حال خالء موجود با بند )ج( ماده )4( همین قانون رفع گردیده 
است. مطابق همین ماده، هیات وزیران مسئولیت تصویب برنامه های 
عمرانی، فرهنگی، بودجه سال و عملکرد صورت های مالی سازمان را 
برعهده دارد. این ماده در واقع ابهام و کاستی ماده )1( قانون مزبور را 
رفع و داشتن برنامه فرهنگی در مناطق آزاد را مورد تاکید قرار داد و 
درواقع تسریع در امور زیربنایی، عمرانی و اقتصادی و ارتقاء شاخص های 

فرهنگی در مرکز فعالیت سازمان های مناطق آزاد قرار گرفت. 
پیرو ماده مذکور، قانونگذار در ماده )10( اصالحی 1375/8/22 سازمان 
هر منطقه را مجاز ساخت تا با تصویب هیات وزیران در مقابل خدمات 
شهری، تسهیالت بهداشتی، امور فرهنگی، ورزشی و رفاهی از اشخاص 
حقیقی و حقوقی فعال در درون منطقه عوارض اخذ نمایند و این گام پیش 

رونده در ایجاد رژیم تکمیلی حقوقی جامع در مناطق آزاد بود. 
بدین ترتیب مطابق اقدامات تنقیحی صورت گرفته، مناطق آزاد دارای 
مسئولیت در اجرای برنامه های فرهنگی گردیدند و لذا با نص صریح ماده )10( 
قانون ماراالشاره توانستند ضمن توجه به فرهنگ به عنوان بنیاد توسعه، از 

امور فرهنگی و اقتصاد فرهنگی برای اداره واحد کسب درآمد نمایند. 
این امر با گام مهم کمیسیون فرهنگی دولت و با تصویب منشور راهبردی 
فرهنگی مناطق آزاد در 1395/9/13 تکمیل گردید. مطابق منشور مذکور، 
توسعه ساحت های فرابخشی و میان بخشی و بخش فرهنگ در دستور 
مناطق و از الزامات فعالیت های سازمان های مناطق آزاد قرار گرفت. گام 
بلند و راهبردی این منشور در بند )1( تا )5( ماده 4 )الزامات( تجلی یافت. 
بدین ترتیب ضرورت انتخاب یکی از اعضای هیات مدیره سازمان از 
چهره های شاخص و اثرگذار در حوزه فرهنگی و اجتماعی )بند 1 ماده 4( 
و ضرورت اختصاص 10درصد از درآمد هر منطقه در هر سال برای 
تحقق برنامه های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری )بند 3 ماده 4( مورد 
تاکید قرار گرفته و قانونگذاران بدین ترتیب به اهمیت فرهنگ در توسعه 

منطقه صحه گذاردند.
حال سوال این است که چگونه فرهنگ، توسعه را رقم می زند؟ در 

پاسخ به این موضوع به موارد زیر می توان اشاره کرد:
الف( از بعد ذهنی، فرهنگ توسعه خواه جوامع را به تفکر سوق می دهد و 

برعکس، فرهنگ ضدتوسعه به سکون فکری منجر شده است.
ب( فرهنگ توسعه خواه، تحول خواه است و فرهنگ های ضدتوسعه، ضدتحول 

و کورکورانه از ایستایی دفاع و در مقابل هر حرکتی سدبندی می کنند. 
ج( فرهنگ توسعه خواه، صلح طلب و خواهان دوستی و آشتی است و 
لذا سیالیت فرهنگی و نسبیت فرهنگی را می پذیرد و از تحمیل گریزان 
است. بدترین نوع تحمیل ها، تحمیل سخت افزاری و نرم افزاری ارزش ها 
به دیگران است. فرهنگ های ضدتوسعه از ابزارهای نرم و سخت برای 

غالب سازی و تفوق خود به دیگران استفاده می کنند.
و  محسوسات  در  تغییر  هرگونه  مخالف  ضدتوسعه  فرهنگ  د( 
غیرمحسوسات است و به آب غیرجاری شبیه است که با ایستایی 

خود به افول می گراید.
با این مقدمه مختصر، درخصوص اهمیت فرهنگ و نقش آن در توسعه 
مناطق آزاد، باید گفت هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی کشور یا در 
حوزه خلیج فارس و یا در مرزهای شمالی کشور ایجاد شده اند و تقریبا 
بخش اعظم مرزهای ایران در شمال )انزلی، ماکو و ارس( و در جنوب 
کشور )چابهار، قشم، اروند و کیش( را پوشش داده اند، به غیر از منطقه آزاد 
فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره(، همه این مناطق در مرز و در خط مرزی 
مستقر هستند. لذا از یک طرف این مناطق هم در معرض فرهنگ های 
کشورهای مجاور قرار دارند و از سوی دیگری می توانند در انتقال فرهنگی 
و یا تعامالت فرهنگی بین کشورها موثر عمل نمایند. از این منظر مناطق 
آزاد مکان هایی  برای جذب ارزش ها و فرهنگ های بین المللی هستند و 
یا در جذب فرهنگ های بین المللی  نقش ایفا می کنند و یا آن را تسریع 
می نمایند. از سوی دیگر، مناطق آزاد محلی برای انتقال فرهنگ ملی 
و مکانی برای ایفای مسئولیت های مرتبط به دیپلماسی فرهنگی کشور 

می باشند؛ لذا از این باب، مناطق آزاد بسیار مهم تلقی می گردند.
مطابق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، تسهیالت ویژه ای برای ورود و 
خروج کاالها، خدمات و اتباع خارجی در مناطق آزاد فراهم شده است، 
ازجمله این تسهیالت، عدم نیاز به روادید در منطقه و نیز عوارض گمرکی 
و سایر امتیازات است که این مناطق را از سرزمین اصلی مجزا و متمایز 
نموده است. از این باب، مناطق آزاد را به محلی برای ورود کاال و انسان 
تبدیل نموده است که می تواند موضوع فرهنگ و انسان اندیشه ورز 
فرهنگی باشد. از این منظر ضروری است فرهنگ و تاثیر آن بر مناطق 
آزاد را از جوانب متعدد مورد تدقیق و بررسی قرار داد. مهم ترین نقش 
فرهنگ در مناطق را می توان در چند موضوع و محور اساسی مورد بحث 
قرار داد که شامل »نقش فرهنگ در سرمایه گذاری ها«، »نقش فرهنگ 
و »مصروفات  دیگری«  به  »نگرش  سرمایه گذاران«،  جلب  در  کار 

فرهنگی« می باشد.
بارزترین نقش فرهنگ در تاثیرات آن، در جذب سرمایه گذاری های داخلی و 
خارجی است. سرمایه گذاران با ارزیابی فاکتورهای متعدد اقدام به انتقال سرمایه 
به مناطق می نمایند. درست است که مهم ترین فاکتور در سرمایه گذاری ها، 
چگونگی تامین امنیت سرمایه و نیز برآورد دقیق از سودآوری فعالیت ها و 
دسترسی به بازارهای داخلی و بین المللی است، با این حال ذهنیت نسبت به 
مکان ها که امری است فرهنگی، به عنوان فاکتور مهم ارزیابی انتقال سرمایه 
محسوب می گردد. لذا در ارزیابی های بنیادین، عوامل اجتماعی و فرهنگی 

نقش مهمی را در ارزیابی های سرمایه گذاران حائز است. 
موضوع مهم بنیادین در بحث سرمایه گذاری ها، ارزیابی سرمایه گذار 
از فرهنگ کار محلی است که قرار است سرمایه خود را به آن منتقل 
نماید. نوع نگرش به کار و اشتغال غالب در منطقه، عامل موثری بر 
میزان توجه سرمایه گذاری ها به شمار می روند. میزان مهارت نیروی 
انسانی،  عادت به کارهای منظم، معیشت بومی، نوع شغل و عادات 
شغلی می تواند در میزان پذیرش سرمایه گذاران و یا پذیرش توسط 
سرمایه گذاران موثر باشند. سرمایه گذاران، فاکتور نیروی انسانی که 
اعم از مهارت و فرهنگ کار است را در انتقال پول به مناطق ارزیابی 
می نمایند. لذا در بررسی های توسعه، سرمایه ها به مناطقی سوق یافته 
است که فرهنگ کار مناسب و منظم تری را به نمایش گذاشته اند. 

نگرش به خارجی و غیربومی و به عبارتی نگرش به دیگری از عوامل 
بسیار مهم برای ارزیابی بنیادی مکان های مناسب برای سرمایه گذاری 
است. عدم پذیرش فعالیت دیگری )غیربومی و خارجی(، ضدتوسعه و مانع 
جدی سرمایه گذاری و عامل دفع کننده سرمایه گذار می باشد. بومی گرایی 
و محل گرایی افراطی، ضدسرمایه گذاری است. پذیرش غیربومی توانمند 
که سرمایه و مهارت خود را به منطقه منتقل می نماید، موضوع فرهنگی 
است که در آنالیز فرهنگی سرمایه گذاری مورد بررسی و بحث جدی است.
موضوع مهم و راهبردی در تمامی نظام ها، مدیریت مصرف اعم از 
مصروفات مادی و معنوی و حتی رسانه ای عموم مردم است. دولت ها، 
جامعه اطالعاتی هستند و حفظ ارزش ها از اهمیت ویژه برای دولت ها 
برخوردار می باشد. در این زمینه، مناطق آزاد به دلیل استقرار استراتژیک 
آنها در مناطق مرزی، نقش مهمی در مدیریت مصروفات فرهنگی 
ایفا می نمایند. ورود بی رویه کاالهای ناقل آثار و ارزش های فرهنگی 
جامعه  بنیادین  ارزش های  در  تضادهای عمیق  به  منجر  متفاوت، 
می شود؛ به همین دلیل حفظ و استقرار حاکمیت رژیم فرهنگی مورد 
هدف، مورد عنایت ویژه تمامی نظام ها است. از این منظر، آنچه تولید 
می شود، آنچه وارد می شود )کاال و انسان(، موضوع فرهنگی است و لذا 

مناطق آزاد مکانی برای اعمال مدیریت های فرهنگی هستند.  

زیست پذیری فرهنگی و 
توسعه مناطق آزاد

مناطق آزاد6

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

توسعه تعامالت فرامرزی با تاسیس 
بانک آفشور در مناطـق آزاد ایران

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
آفشور  بانک  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
قانون است و باید انجام شود، در صورت انجام نشدن 

مسئولین ذی ربط باید پاسخگو باشند.
در  حضور  با  دولت،  هفته  با  همزمان  محمد  سعید 
برنامه زنده تلویزیونی در انتهای الوند شبکه دو سیما، 
قانون  بند  )1(  بخش)هـ(  تبصره 3  در  داشت:  اظهار 
همکاری  با  است  مکلف  مرکزی  بانک  بودجه 1401، 
مالی  زیرساختی  اقدامات  ذی ربط،  دستگاه های  سایر 
کرده  اجرا  را  تجارت کشور  برنامه  با  سازگار  بانکی  و 
به  یک بار  سه ماه  هر  را  بند  این  عملکرد  گزارش  و 
کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه 

دهد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  افزود:  ادامه  در  وی 
بانک  تاسیس  پیگیر  از سال گذشته  اقتصادی  ویژه  و 
انجام  خوبی  اقدامات  است؛  آزاد  مناطق  در  آفشور 
طی  و  گردید  برگزار  مرکزی  بانک  با  جلساتی  شده، 
مکاتبات رسمی بانک مرکزی با ما درخواست شد که ما 
سهامداران بانک آفشور را معرفی کنیم تا هویت سنجی 
خارجی  و  داخلی  سهامداران  از  مناسبی  پکیج  شوند. 
آینده  تا هفته  که  آماده شده  آفشور  بانک  درخصوص 
به بانک مرکزی ارسال و طبق قانون بانک آفشور با 

نظارت بانک مرکزی راه اندازی خواهد شد  .
مهم ترین  از  یکی  کرد:  اظهار  رئیس جمهور  مشاور 
موضوعات در مناطق آزاد که سرمایه گذاران را ترغیب 
در  تسهیل  می کند،  مناطق  این  در  سرمایه گذاری  به 
خدمات پولی و بانکی است و در قانون نیز به صراحت 
قانون چگونگی  ماده)18(  در  است.  اشاره شده  آن  به 
بانک  و  آفشور  بانک  تاسیس  به  آزاد  مناطق  اداره 
فرامرزی اشاره شده؛ در ماده)28( به بیمه های آفشور 
بین الملل  بورس  ایجاد  به  فرامرزی و ماده)29( هم  و 
اشاره می کند. اینها ابزارهایی هستند که در جنگ ارزی 
با دنیا و آمریکا به کار می رود و امکان فعالیت خارجی را 

برای فعالین اقتصادی فراهم می کند.
مانده  مغفول  ظرفیت های  اینها  افزود:  محمد  سعید 
قانون است و در دولت سیزدهم با حمایت جناب آقای 
پیگیر  جد  به  جمهوری  محترم  رئیس  رئیسی  دکتر 

راه اندازی این ظرفیت ها هستیم.
بورس  شورای عالی  گذشته  هفته  در  داد:  ادامه  وی 
مجوز تاسیس بورس بین الملل در مناطق آزاد را صادر 
کرد. این بورس فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم 
بتوانند سرمایه های  داخلی  می کند که هم سهامداران 
ارزی خود را سرمایه گذاری کنند و هم سایر کشورها 
بورس  این  به  را  خود  شرکت های  سهام  می توانند 

بیاورند  .
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با اشاره به اینکه این پنجمین بورس کشور 

است و می تواند برای تولیدکنندگان داخلی ضمانت نامه 
این  اظهار داشت: همه معامالت در  ارزی صادر کند، 
رونق  به  و  می شود  انجام  ارزی  صورت  به  بورس 
با  بورس سرزمین اصلی نیز کمک می کند. این اقدام 
سازمان  و  بورس  شورای عالی  همکاری  و  هماهنگی 

بورس کشور در دست انجام است .

 مثبت شدن تراز تجاری در مناطق آزاد
 برای نخستین بار

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
ما  صادرات  گفت:  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
که  رسید  تومان  863میلیارد  عدد  به  نه ماهه  دوره  در 
27درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش پیدا 
کرده و برای اولین بار در کشور تراز تجاری مناطق آزاد 

تومان  میلیارد  35هزار  گذشته  یکسال  در  شد.  مثبت 
که  افتاده  اتفاق  آزاد  مناطق  در  داخلی  سرمایه گذاری 
عدد بسیار خوبی است و حدود 58درصد نسبت به دوره 

مشابه نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

آماده شدن زیرساخت های کیش برای 
مسافران جام جهانی

سعید محمد در ادامه از اقدامات مهم منطقه آزاد کیش 
برای میزبانی از مسافران جام جهانی قطر خبر داد.

وی درخصوص شرایط کیش برای میزبانی از مسافرین 
برای  محدودی  فضای  قطر  کشور  گفت:  جام جهانی 
مقوله گردشگری دارد. این کشور توانایی پذیرایی از آن 
حجم از مسافر و گردشگری که در جام جهانی به قطر 
از  می روند را ندارد. مزیت کیش و قشم این است که 
با  مشابهی  شرایط  هوایی  و  آب  شرایط  و  اقلیم  لحاظ 
قطر دارند که نکته ای مهم برای تیم ها است. همچنین از 
لحاظ اقتصادی هزینه در آن پایین تر است و بحث ارزی 

و نرخ ریال هم باعث به وجود آمدن جاذبه شده است.
به  ورود  زمان  از  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  مشاور 
به لحاظ  را  دبیرخانه شورایعالی، زیرساخت های کیش 
ورزشی و اقامتگاهی آماده کرده ایم. با همکاری بخش 
20هزار  و  شدند  کامل  5ستاره  هتل های  خصوصی 
تخت آماده در کیش داریم و از سوی مدیریت منطقه 
هیبریدی  مورد  یک  که  شد  مهیا  فوتبال  4زمین  آزاد 
و  مصنوعی  چمن  بین  ترکیبی  چمن  این  نوع  است. 
دارد.  بازیکنان  برای  مناسبی  کیفیت  که  است  طبیعی 
اولین نوع این چمن در ایران، در جزیره کیش فراهم 

شده است.
)کارت  کارتی  هیا  کرد:  بیان  پایان  در  محمد  سعید 
مخصوص متقاضیان حضور در جام جهانی( که توسط 
قطری ها تولید شده که در آن مکان های اقامتی قطر 
مشخص شده است، درحال هماهنگی هستیم تا مراکز 
اقامتی ما هم در این کارت قرار گیرد و پذیران مسافران 

جام جهانی باشیم.

یادداشت:
 فاطمه آقاکریمی

کارشناس حوزه فرهنگی

و  بانکی  تعامالت  توسعه  و  برقراری  راستای  در 
راهکارهای عملیاتی و تسهیل همکاری های مشترک 
جاری،  مقررات  و  قوانین  و  ضوابط  چهارچوب  در 
تفاهم نامه همکاری مشترک میان دبیرخانه شورایعالی 
بانک  اقتصادی و  آزاد تجاری- صنعتی و ویژه  مناطق 
و  رئیس جمهور  مشاور  محمد  سعید  حضور  با  ملت 
رضا   و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر 

دولت آبادی مدیرعامل بانک ملت به امضاء رسید.
آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
مفاد  به  اشاره  با  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
بین  تعامالت  توسعه  و  برقراری  گفت:  تفاهم نامه  این 
بانک ملت و دبیرخانه شورایعالی در زمینه ارائه خدمات 
و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  سازمان های  با  مرتبط 
ویژه اقتصادی و فعاالن اقتصادی مناطق در چهارچوب 
بانک  بخشنامه های جاری  و  مقررات، ضوابط  قوانین، 
و  مرکزی  بانک  سوی  از  ابالغی  ضوابط  همچنین  و 
این  مفاد  ازجمله  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  قوانین 

تفاهم نامه است.
اخیر  اقتصادی در ماه های  افزود: فعاالن  سعید محمد 
حرکت خوبی به سمت مناطق آزاد داشتند، اما نیاز است 
پشتیبانی ها در این حوزه با قوت بیشتری انجام شود تا 

این فعاالن در مناطق آزاد حفظ شوند.
بورس  و  آفشور  بیمه  آفشور،  بانک  داشت:  اظهار  وی 
آزاد هستند  بسیار مهم در مناطق  بین الملل سه مورد 
که  داشتند  مبرم  نیاز  آنها  به  اقتصادی  فعاالن  که 
مدت  این  در  و  مانده اند  مغفول  گذشته  دوره های  در 
آنها  تاسیس  راستای  در  خوبی  اقدامات  خوشبختانه 
شکل گرفته است. رئیس محترم جمهوری هم به جد 

پیگیری احیای این موضوعات در مناطق آزاد هستند.
یک  آفشور  بانک  کرد:  تصریح  رئیس جمهور  مشاور 
آن  تاسیس  راستای  در  نیز  قانون  که  است  مقوله ای 
سمت  به  آزاد  مناطق  مبنی  همین  بر  و  داشته  تاکید 
تاسیس  مقدمات  حتی  و  کرد  حرکت  آن  تاسیس 
الیحه  در  است.  داده  انجام  کامل  صورت  به  را  آن 
باید  که  شده  تکلیف  مرکزی  بانک  به  بودجه 1401 

بانک آفشور در مناطق آزاد کشور راه اندازی شود.
سعید محمد در ادامه، به سابقه بانک ملت در همکاری 
دیگر  از  آفشور  بیمه  افزود:  و  کرد  اشاره  بیمه  با 
موضوعاتی است که پیگیری های اولیه آن انجام شده 
با  در همکاری  ملت  بانک  که  به سابقه ای  توجه  با  و 
حوزه بیمه دارد، می توانیم از ابتدا موضوع بیمه آفشور 

در مناطق آزاد را با همکاری این بانک پیش ببریم .

قوی ترین  از  یکی  ملت  بانک  داشت:  اذعان  وی 
و  دارد  خوبی  ظرفیت های  که  است  کشور  بانک های 
مناطق  میان  مبنی می توان همکاری خوبی  بر همین 
آزاد و بانک ملت شکل داد. سیستم بانکی کشور امروز 
می توان کمک کننده در تمامی عرصه ها باشد و باید از 

این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کرد.
و  آزاد  مناطق  شورایعالي  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
منطقه  که  این  به  اشاره  با  پایان  در  اقتصادی  ویژه 
داشت:  بیان  دارد،  باالیی  بسیار  ظرفیت  قشم  آزاد 
خصوص  به  و  تفریحی  و  اقتصادی  خوب  پروژه های 
در حوزه سوخت در این منطقه انجام شده است و این 
یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری از سوی بانک ها 
است. امروز بندرعباس به علت حجم باالی ترانزیتی 
ضرورت  و  است  شده  مواجه  چالش هایی  با  دارد،  که 
بنادر  به سمت  را  ترانزیت  ترافیک  از  قسمتی  تا  دارد 
دیگر از قبیل بندر جاسک هدایت کرد که این موضوع 
با هم افزایی بین دستگاهی می تواند نتایج مثبتی در پی 

داشته باشد.
الزم به ذکر است، این تفاهم نامه در 6ماده تنظیم شده 
است که می توان به ارائه انواع خدمات مالی و بانکی با 
تکیه بر خدمات نوین بانکی مورد نیاز مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری بانک، 
انواع  صدور  و  ارزی  ریالی،  تسهیالت  انواع  اعطای 
اعتبارات  گشایش  و  ارزی  و  ریالی  ضمانت نامه های 
اسنادی ریالی و ارزی مطابق بخشنامه های و ضوابط 
داخلی بانک و دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی 
ج.ا.ا، ارائه انواع خدمات الکترونیکی توسط شبکه شعب 
و درگاه های الکترونیکی در چارچوب ضوابط و مقررات 
ابالغی بانک مرکزی ج.ا.ا  و پیش بینی تمهیدات الزم 
بانکی سازمان های مناطق در  امور  درخصوص تمرکز 
بنا به درخواست هر سازمان  چارچوب مقررات مربوطه 

اشاره کرد.

آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در نشست با فعالین 
اقتصادی و فرهنگی کشور، بر ایجاد پیوست فرهنگی 
سرمایه گذاران  جذب  و  اقتصادی  فعالیت های  در 

مسلمان تاکید کرد.
کنفرانس  سیاستگذاری  نشست  در  محمد  سعید 
اسالم،  جهان  اقتصادی  فرهنگی  فعاالن  بین المللی 
عرصه  در  فرهنگی  موضوعات  اهمیت  به  اشاره  با 
اقتصادی  فعالیت های  داشت:  اظهار  اقتصادی، 
در  فعالیت ها  و  بوده  توقف ناپذیر  که  است  به گونه ای 
این حوزه انجام می شود؛ اما امروز ضرورت دارد تا به 
فعالیت های اقتصادی، رنگ و بوی فرهنگی داده شود 

که متاسفانه این حوزه در کشور متولی ندارد.
مناسبی  بستر  اسالمی  کشورهای  امروز  افزود:  وی 
هستند تا بتوان فرهنگ را در حوزه اقتصاد نیز ترویج 
کرد. مشخصه اصلی توسعه این امر، حوزه گردشگری 

است و باید به سمت گردشگری فرهنگی پیش رفت.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: جام جهانی قطر فرصتی 
فرهنگی  گردشگری  مناسب،  برنامه ریزی  با  تا  است 
خوبی را توسعه داد. اگر بتوانیم فضایی را ایجاد کنیم 
قطعا  باشند،  داشته  تفریح  به راحتی  خانواده ها  که 
همین  در  و  آمد  خواهند  ایران  به  زیادی  گردشگران 
بستر هم می توان دستاوردهای اقتصادی داشت و هم 

مسائل فرهنگی را ترویج کرد.
صنعت  در  دیگر  موضوع  کرد:  اظهار  محمد  سعید 
این  که  است  عالی  تحصیالت  حوزه  در  گردشگری 
برای  مثبت  تبلیغ  و  فرهنگ  توسعه  به  منجر  نیز 
که  دارد  زیادی  جنبه های  موارد  این  می شود.  کشور 
می تواند برای کشور دستاوردهای زیادی داشته باشد. 
تا  دارد  همکاری  و  هم افزایی  به  نیاز  موارد  این  همه 
از  قبیل  این  توسعه  برای  را  الزم  بسترهای  بتوان 

گردشگری ها فراهم نمود.
وی ادامه داد: امروز مناطق آزاد ظرفیت های خوبی دارند تا 
سرمایه گذاران حوزه فرهنگی به این سمت سوق پیدا کنند 

و مشخصا مشوق های خوبی نیز در این عرصه وجود دارد. 
عدم نیاز به دریافت ویزا، امکان بهره گیری از نیروی خارجی 
و مسئله مالیات ازجمله مشوق هایی است که می تواند به 

کمک سرمایه گذاران آید.
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
اقتصادی با بیان این که امروز تجار مسلمان عالقه زیادی 
با  بیان داشت:  تا در حوزه فرهنگی فعالیت کنند،  دارند 
معرفی ظرفیت ها، همکاری خوبی در حوزه سرمایه گذاری 
می تواند صورت گیرد. ایده خوب و بدیعی در دستورکار 
قرار گرفته است و باید تا بهمن ماه وارد عرصه اجرا شویم 
تا سریع تر نتایج ملموس این طرح در دسترس قرار گیرد. 
خروجی مطلوب، اولویت مجموعه مناطق آزاد است و در 

این راستا نیز حرکت خواهیم داشت.
امروز  کرد:  تصریح  پایان  در  رئیس جمهور  مشاور 
در  بتوان  تا  باشد  رویه  یک  اسالمی  برندسازی  باید 
حوزه های مختلف عملکرد خوبی داشت. در حوزه غذا 
به خوبی برند حالل نهادینه شده است و این روند باید 

در حوزه پوشاک و سایر زمینه ها نیز ایجاد گردد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری 
دبیرخانه شورایعالی:

 در اقتصاد به دنبال کنشگران
 فرهنگی هستیم

اجتماعی  فرهنگی،  معاون  نشست،  این  در  همچنین 
و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  گردشگری  و 
مهم ترین  از  یکی  شک  بدون  گفت:  اقتصادی  ویژه 
زمینه های پیشرفت و توسعه، با سرمایه گذاری به ویژه 
سرمایه گذاری های خارجی محقق می شود. در این نکته 
اصلی که در  از مسائل  نیست که یکی  تردیدی  هیچ 
کشور ازجمله در مناطق آزاد با آن مواجه هستیم، جذب 
اصلی  علل  از  یکی  که  است  خارجی  سرمایه گذاران 
و  برنامه ریزی ها  در  کافی  ثبات  نبود  و  تحریم ها  آن 

قانونگذاری ها در این حوزه است  .
و  مسئله  این  عمق  زمانی  افزود:  حسین زاده  مهدی 

معضل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... بیشتر آشکار 
می شود که بدانیم برخی از کشورهای همسایه بهترین 
سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  برای  ممکن  بسترهای 
از  بیش  را  فراهم می آورند و در عمل، کار  را  خارجی 

پیش برای کشورمان در این زمینه دشوار می سازند.
وی ادامه داد: بی تردید یکی از راهکارهای مقابله با این 
مشکل، رایزنی های رسمی بین دولت ها در قالب های 
البته  و  عمق  به  توجه  با  اما  است؛  موجود  گوناگون 
راه هایی  از  است  مسئله، الزم  این  اولویت  و  ضرورت 

به جز تعامل با دولت ها این مشکل را زدود  .
می توان  که  راه هایی  از  یکی  نمود:  اذعان  حسین زاده 
کاست،  مسئله  این  شدت  از  حدی  تا  آن  به  کمک 
و  اسالم  جهان  در  موجود  ظرفیت های  از  بردن  بهره  
به طور مشخص، ارتبا ط  گرفتن با تجار و سرمایه گذاران 
آرمان های  و  اسالم  گرو  دل  در  که  است  مسلمانی 
انقالب اسالمی دارند و مایل هستند در این زمینه حتی 

برخی نامالیمات را نیز متحمل شوند.
دبیرخانه  گردشگری  و  اجتماعی  فرهنگی،  معاون 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان تصریح 
کرد: بر همین اساس، عنوان فعاالن فرهنگِی اقتصادی 
جهان اسالم را برگزیدیم که  نشان می دهد مخاطب ما 
فعاالن، نه دولت ها هستند که در گام نخست، دغدغه 
فرهنگی دارند و در گام دوم دغدغه اقتصادی. در این 
این  با  گرفتن  ارتباط   پی  در  به طور مشخص  همایش 
گسترده  ظرفیت های  تبیین  و  سرمایه گذاران  و  تجار 
سرمایه گذاری در مناطق آزاد در حوزه های گردشگری، 
در  این رو  از  هستیم.  و...  درمان  بهداشت،  ورزشی، 
پیش نشست این همایش از دستگاه های متعدد مسئول 
و متخصص در این زمینه دعوت به عمل آورده ایم که 
با همفکری و هم افزایی، زمینه های الزم به منظور اقدام 

هرچه بهتر در این زمینه را فراهم آوریم.
صورت  به  تا  شد  مقرر  نشست  این  در  است،  گفتنی 
ماهانه جلساتی در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی در 

فعالیت های اقتصادی برگزار گردد.

با انعقاد تفاهم نامه میان دبیرخانه شورایعالی و بانک ملت محقق می شود:

مشاور رئیس جمهور بیان داشت:

راه اندازی بیمه آفشور در مناطق آزاد با همکاری بانک ملت

بهره گیری از ظرفیت تجار مسلمان جهت توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق آزاد
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مناطق  در  نوآوری  اکوسیستم  شکل گیری  هدف  با 
تفاهم نامه  اقتصادی،  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد 
مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  میان  مشترک  همکاری 
فناوری  و  علمی  معاونت  و  اقتصادی  ویژه  و  آزاد 

ریاست  جمهوری امضاء شد .
این تفاهم نامه همکاری در راستای تعیین شعار سال 
عنوان  به  رهبری )مدظله العالی(  معظم  مقام  توسط 
همچنین  و  اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید، 
به منظور اجرای اسناد باالدستی و قانون جهش تولید 
دانش بنیان، میان سعید محمد مشاور رئیس جمهور و 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر 
فناوری  و  علمی  معاون  ستاری  سورنا  و  اقتصادی 

ریاست  جمهوری منعقد شد.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
با  مراسم  این  در  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
و  باهنر  و  رجایی  و خاطره شهیدان  یاد  گرامیداشت 
تبریک فرارسیدن هفته دولت گفت: در مناطق آزاد 
عرصه های جدید و مناسبی برای فعالیت شرکت های 
دانش بنیان ایجاد شده است و با توجه به اهتمام مقام 
معظم رهبری )مدظله( و شعار امسال که مزین به نام 
دانش بنیان است، جا دارد اقدامات جدی تری در این 

حوزه انجام شود.
سعید محمد با اشاره به اینکه این تفاهم نامه با هدف 
تسهیل فعالیت های دانش بنیان و شرکت های خالق 

و نوآور در مناطق آزاد به امضا رسید، افزود: مناطق 
آزاد ظرفیت باالیی در حوزه های سرمایه گذاری دارند 
که توسط بخش خصوصی انجام شده است. بیش از 
2500واحد صنعتی در مناطق آزاد وجود دارند که اکثر 
از  صادرات  میزان  سال 1400  در  هستند؛  فعال  آنها 
واردات پیشی گرفت و تراز تجاری مناطق آزاد برای 

اولین بار در سه دهه گذشته مثبت شد.
وی در ادامه گفت: ما در صادرات باید به دنبال محصولی 
باشیم که نیاز روز جوامع باشد و این به صورت اتفاقی 

ایجاد نمی شود مگر با بازاریابی صحیح و دانش به روز.
همکاری  با  داشت:  اظهار  رئیس جمهور  مشاور 
شرکت های  و  آزاد  مناطق  در  سرمایه گذاران 
دانش بنیان، می توان با استفاده از ایده های نو، شاهد 

فعالیت های اقتصادی موثر در این مناطق باشیم  .
خردادماه  به  منتهی  9ماهه  در  گفت:  محمد  سعید 
سرمایه گذاری  تومان  میلیارد  35هزار  امسال، 
رشد  میزان  این  که  افتاده  اتفاق  آزاد  مناطق  در 
به  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  58درصدی 
اختیار قرار  با در  آزاد  همراه داشته است. در مناطق 
دادن مشوق ها و معافیت های موجود به شرکت های 
دانش بنیان می توانیم همکاری های مشترکی را رقم 

بزنیم.
وی اظهار کرد: معاونت علمی و فناوری با معرفی این 
مناطق  داخل  در  کشور  صنعت  بخش  به  شرکت ها 

و  خدمات  ارائه  و  فنی  علمی،  حمایت های  و  آزاد 
تسهیل گری به این شرکت ها می توانیم فعالیت این 

شرکت ها در مناطق آزاد را استمرار دهیم.
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  و  رئیس جمهور  مشاور 
تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در پایان خاطرنشان 
بخش  واقعی  نیازهای  بین  ارتباط  برقراری  کرد: 
کننده  تضمین  دانش بنیان  شرکت های  و  صنعت 
افزایش  به  منجر  و  است  شرکت ها  این  حرکت 
در  داخلی  ناخالص  تولید  و  اشتغال  تولید،  صادرات، 

کشور می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:
شرکت های دانش بنیان بخشی از اقتصاد 

کشور محسوب می شوند
همچنین، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در 
این مراسم با بیان این که شرکت های دانش بنیان و 
خالق جایگاه درخور توجهی در اقتصاد کشور به خود 
اختصاص داده اند، اظهار داشت: سهم این شرکت ها 
از ارزش افزوده و اشتغال زایی به میزانی رسیده است 
که به عنوان یکی از تکیه گاه های اصلی در اقتصاد 
سهم  می توانند  که  شرکت هایی  می آیند.  حساب  به 
توجه  با  را  بین المللی کشور  اقتصاد  از  توجهی  قابل 

به ظرفیت گسترده ایران به خود اختصاص دهند.
و  آزاد  مناطق  نقش  این که  بیان  با  ستاری  سورنا 

شرکت های  صادرات  توسعه  در  اقتصادی  ویژه 
بود،  خواهد  راهگشا  و  کلیدی  خالق  و  دانش بنیان 
قابل  اشتغال  به  دانش بنیان  شرکت های  افزود: 
توجهی رسیده اند و سهم چشمگیری از اقتصاد را به 
خود اختصاص داده اند. الزم است تا ظرفیت گسترده 
مناطق آزاد به یاری زیست بوم فناوری و نوآوری بیاید 

و رویکرد دانش بنیان در این مناطق حکمفرما شود.
وی با اشاره به این که تفاهم نامه همکاری در راستای 
پیاده سازی جدی رویکرد دانش بنیان در مناطق آزاد 
به امضا رسیده است، گفت: شرکت های دانش بنیان 
بخشی از اقتصاد کشور محسوب می شوند. امیدواریم 
بر مبنای این تفاهم نامه همکاری، رویکرد و نگرشی 
تازه به زیست بوم فناوری و نوآوری، در مناطق آزاد 
ایجاد شود و با توجه به تغییراتی که در مناطق آزاد 

صورت گرفته، این مهم محقق خواهد شد.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به 
صادرات  تحول  در  می تواند  آزاد  مناطق  که  نقشی 
ایفا  ایران ساخت  خالق  و  دانش بنیان  محصوالت 
کردیم  تالش  اخیر  سال های  در  داشت:  بیان  کند، 
برای  را  راه  مفاهیم مختلف،  از  و حمایت  تعریف  با 
کنیم؛  هموار  ایران ساخت  محصوالت  توسعه 
سایر  در  را  ایران ساخت  فناوری  صادرات  خانه های 
ظرفیت  با  می تواند  آزاد  منطقه  که  داریم  کشورها 
صادرات  به  است،  برخوردار  آن  از  که  خوبی  بسیار 

محصوالت ایران ساخت کمک کند .
را  نوآوری  و  خالق  خانه های  راه اندازی  ستاری ، 
نوآوری  و  فناوری  زیست بوم  توسعه  برای  فرصتی 
خانه های  راه اندازی  گفت:  و  دانست  مناطق  این  در 
بخش  ظرفیت  از  استفاده  با  نوآوری  و  خالق 
خالق،  صنایع  توسعه  در  نقش آفرینی  و  خصوصی 
یکی از محورهایی است که بر مبنای این تفاهم نامه 

همکاری دنبال می شود.
پایان  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاون 
را  زمینه  تفاهم نامه  این  امیدوارم  کرد:  خاطرنشان 
این  در  و خالق  دانش بنیان  زیست بوم  توسعه  برای 
و  دانشجویی  جمعیت  چراکه  کند؛  فراهم  مناطق 
مرزهای مشترک در مناطق مستعد و نزدیک مناطق 
و خالق  دانش بنیان  برای شرکت های  آزاد می تواند 

جذاب و راهگشا باشد.
6ماده  در  همکاری  تفاهم نامه  این  است،  گفتنی 
تنظیم شده است که می توان به استقرار شرکت های 
دانش بنیان و خالق در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و  خارجی  سرمایه   جذب  صادراتی،  تولید  رویکرد  با 
تولید مشترک با شرکت خارجی و همکاری فناورانه، 
خالق،  و  دانش بنیان  شرکت های  صادرات  تسهیل 
تجار  به  خالق  و  دانش بنیان  محصوالت  عرضه 
در  نوآوری  و  خالق  خانه های  راه اندازی  و  خارجی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اشاره کرد.

یادداشت

مزیت های سرمایه گذاری و ایجاد 
درآمدهای پایدار مناطق آزاد جهش تولید دانش بنیان با ایجاد اکوسیستم های 

نوآوری در مناطـق آزاد و ویژه اقتصــادی

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت:

7 گزارش

مزیت های مناطق آزاد از باب سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی 
در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است، بدون شک مناطق آزاد 
دارای مزیت های فوق العاده ای هستند؛ به عنوان مثال موضوعاتی که 
برای همه عمومی است عبارتند از عدم نیاز به ویزا، تردد راحت تر 
نسبت به سرزمین اصلی و قطعا به این واسطه تحرکی که می توان 
در مناطق آزاد به نسبت سرزمین اصلی در این خصوص داشت، بسیار 

سهل تر است و این خود یک ویژگی بزرگ است. 
همچون  آزاد  مناطق  خاص  ویژگی های  دوم  مبحث 
که  است  هوایی  و  دریایی  داخلی،  زیرساخت های حمل و نقل 
آزاد وجود دارد. بحث معافیت  اغلب مناطق  امتیازات در  این 
مالیاتی در مناطق آزاد، تمرکز بر اتخاذ تصمیم هم یکی دیگر از 
مزیت های مهم مناطق آزاد است. به عنوان نمونه، فعالیتی که 
در سرزمین اصلی با سرعت کمتری انجام می شود، در مناطق 
آزاد با سرعت بسیار بیشتری پیش می رود. همچنین آشنایی با 
مناسبات بین المللی به جهت حضور فعالین اقتصادی بین المللی 
در مناطق آزاد، مناسبات حقوقی روان تر است و ده ها مزیت 

دیگری که در مناطق آزاد وجود دارد را می توان نام برد.
هرچند این مناطق با مطلوب ها فاصله فراوانی دارند، اما علی رغم این 
فاصله، نسبت به سرزمین اصلی دارای مزیت ها و امتیازات ویژه ای 
هستند؛ ضمن اینکه اگر در حوزه سرمایه گذاری برای مناطق آزاد 
بخواهیم به صورت تخصصی فعالیت انجام دهیم، ویژگی های خاصی 
وجود دارد ازجمله توریسم. به عنوان نمونه منطقه آزاد کیش یک 
ظرفیت بسیار خوب و بین المللی در حوزه صنعت توریسم دارد و این 
خود ویژگی و مزیت نسبی است که کیش به نسبت مناطق آزاد دیگر 
دارد و از همه مهم تر هوای پاک و محیط تمیز که می تواند در کنار 
زیرساخت های دیگر در حوزه سرمایه گذاری و گردشگری به نسبت 
مکان های دیگر، منطقه آزاد کیش را برای سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی جذاب کند. البته این امکان در سایر مناطق آزاد نیز به طور 
نسبی وجود دارد که می تواند زمینه جذب سرمایه گذاران را فراهم  نماید.
اقتصاد متکی بر نوآوری باعث به وجود آمدن درآمدهای پایدار 
می شود. اقتصاد مبتنی بر نوآوری و خالقیت است که در مناطق 
آزاد مزیت رقابتی ایجاد می کند. زمانی که مزیت رقابتی داشته 
باشیم، می توانیم درآمد و رشد پایدار را شاهد باشیم، بنابراین تمامی 
این موضوعات به هم گره خورده و نکته مهم این است که باید 
این اقتصاد نوآورانه و خالق را بر روی پلت فرمی که در مناطق 
آزاد داریم قرار دهیم، نه  صرفا برای امروز، بلکه برای آیندگان؛ باید 
منابع امروز را برای آیندگان حفظ کنیم و بر این حوزه تمرکز نماییم 

و صد البته که برنامه ریزی در این مسیر بسیار مهم است.
خلق ارزش  جایی است که همه تخصیص منابع در قسمت های 
مختلف مناطق آزاد، یک نقطه را هدف قرار دهند و لذا باید روی 
آن نقطه وقت بگذاریم، خرج کنیم، پیدایش کنیم تا بشود نقطه 
خاص ما برای تخصیص منابع. بی شک تخصیص منابع به نقطه 
خاص تعریف شده می تواند خلق همکاری در رسیدن به هدف 
مشترک کند. متاسفانه در خیلی از موارد امور کاری در مناطق آزاد 
به صورت سیلویی کار می شود، یعنی سیلوهایی که با هم ارتباط 
ندارند. در جهان امروز باید ارتباط درونی بین بخش های مختلف 
برقرار شود تا بتوانیم با همکاری بین واحدهای مناطق آزاد مختلف، 
ارزش بهتری برای آن منطقه و سیستم اقتصادی آن ایجاد نماییم.
نکته دیگری که در حوزه های اقتصادی مناطق آزاد کمتر به آن 
توجه می شود، این است که برنامه بازیگران مناطق آزاد را چگونه 
طراحی کنیم که خروجی آن کار منجر به خالقیت نوآوری 
شود؟ این موضوعی است که در برنامه توسعه اقتصادی باید 
به آن پرداخته شود، اما باید متذکر شد که این موضوع، مسئله 
پیچیده ای است و آسان نیست و نیاز به نیروی ماهر، دانش، 

خالقیت و محیط مناسب برای ایجاد این کسب و کار دارد.

یادداشت: 
مهرناز عالمی

با نگاهی به نقشه ایران درمیابیم مناطق آزاد دقیقا در مفاصل 
ارتباطات و اتصاالت راهبردی کشور قرار گرفته اند که هر 
کدام می توانند دروازه ورود به یک محدوده اقتصادی مجزا 
و پرظرفیت باشند و نیز هم راستا با پویش های تجاری و 
ترانزیتی جهانی عمل کنند. مضاف بر این که اگر در قالب یک 
شبکه هوشمند ملی به هم پیوند بخورند، می توانند در جذب 
جریان های تجاری- ترانزیتی بین المللی با استفاده از امکانات 

قانونی و زیرساختی شان بسیار موثر و موفق عمل کنند.
اما شاهد هستیم که در مناطق آزاد تمام زیرساخت های ارتباطی 
درون منطقه و بیرون از آن با صرف بودجه های کالن از سوی 
سازمان های مناطق آزاد درحال ایجاد است، اما بدون پیوستگی 
قابل اعتماد به شبکه ترانزیتی-ارتباطی ملی و بین المللی؛ چراکه 
که در داخل کشور نتوانسته اند به یک شبکه ملی ترانزیتی که 

دارای اعتبار و شناسنامه بین المللی باشد، بپیوندند.

مناطق آزاد و شبکه حمل و نقل
حمل و نقل، اغلب مهم ترین عامل تعیین کننده در مکان یابي 
یا  اقتصادي خواه پیشرفته  صنعتي است . در هر سیستم 
ابتدایي ، ضرورت جابه جایي مواد ، کاال، انسان، ایده و نوآوري 
به درجاتي وجود دارد ؛ چراکه تمامي فعالیت هاي اقتصادي 
انسان در یک مکان جمع نیستند. پیشرفت و توسعه کشورها، 
با افزایش حجم و میزان درون رفت ها خصوصا برون رفت ها، 
در گرو تکامل شبکه حمل و نقل است . کشورهاي پیشرفته 
صنعتي از یکسو  به منظور حفظ جریان تولید خود به طور 
وسیعي به مواد اولیه دور دست وابسته هستند و از سوي دیگر، 
بیشترین سعي را به منظور احراز بازارهاي جهاني مبذول 
مي دارند . به این ترتیب حرکت هاي حمل و نقل بین المللي در 
زمینه کاال بسیار گسترده تر است و از نقطه نظر ساختاري نیز 
شبکه حمل و نقل  آنها از پیچیدگي بیشتري برخوردار است . 
بدین ترتیب، حمل و نقل از ضروریات عیني اقتصاد جهاني و 

قدرت هاي سیاسي به حساب مي آید.
موثر  عوامل  از  یکي  برنامه ریزان،  و  اقتصاددانان  از  بسیاري 
رشد و توسعه اقتصادي را در توسعه حمل و نقل و تسهیالت 
ارتباطي و خدمات وابسته به آن مي دانند . اصوال بخش هاي 
مختلف اقتصادي در تقابل و تاثیرگذاري بر یکدیگر هستند ، اما 
تاثیر حمل و نقل بر سایر بخش ها گسترده تر و عمیق تر از دیگر 
فعالیت ها است . اثر حمل ونقل در اقتصاد کالن و سهم آن در 

تولید ناخالص ملي ، سرمایه گذاري، اشتغال ، ارزآوري و دیگر 
شاخص هاي حساب هاي ملي و همین طور نقش مهم آن در 
توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در ابعاد ملي و منطقه اي 
و نظام دفاعي کشور و رفاه و امنیت ملي اثري تعیین کننده است . 
توسعه ناوگان حمل و نقل و تاسیسات زیربنایي موردنیاز آن 
اعم از راه ، فرودگاه ، بندر ، راه آهن ، انبار، سیلوي و... مي بایست 
با توسعه سایر بخش ها هماهنگ باشد و ضعف و قوت در 
این بخش به طور مناسب بر سایر بخش ها تاثیر خواهد 
گذاشت . یعنی تمام فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعي در 
مناطق آزاد شدیدا به مباحث حمل و نقلي وابسته است و بدون 
وجود حمل و نقل، حضور در تجارت جهاني ناممکن خواهد 
پیوند  بود . کشورهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در جهت 
احداث  دنیاي شرق- غرب و حتي شمال- جنوب، درحال 
ریلي،  جاده اي،  )زیربناهاي  سخت افزاري  زیرساخت هاي 
دریایي و هوایي و... ( و نرم افزاري )نیروي انساني آموزش دیده، 
اصالح قوانین حمل و نقلي و تجاري و...( هستند تا با ایجاد 
مزیت هاي نسبي بیشتر و جدیدتر، موقعیت کشورشان را در 

مسیر محورهاي ترانزیتي تثبیت و تحکیم نمایند.
مناطق آزاد ایران همچون اروند، قشم، چابهار، ارس و ماکو 
و مناطق ویژه همچون بندر امیرآباد، سرخس و بندر شهید 
رجایي و... در حلقه هاي اتصال ایران به کشورهاي منطقه اي و 
فرامنطقه اي هستند و مي تواند با توجه به جایگاه ترانزیتي ایران 
و گذر 5کریدور بین المللي از محدوده سرزمیني ایران، بسترهاي 
الزمه را براي ترانزیت و مگاپورت و صادرات مجدد فراهم آورند .

نقش آفرینی مناطق آزاد در توسعه ترانزیت کشور
هزینه پایین اعمال تحریم ها به  ویژه تحریم های پولی و بانکی 
باعث شده تا تحریم، پرکاربردترین ابزار دشمنان جمهوری 
اسالمی برای کند کردن روند حرکتی کشور در سال های 
اخیر باشد. لذا با توجه به تقابل مبنایی نظام سلطه با آرمان های 
جمهوری اسالمی ایران، ضروری است تا برای مقابله با اقدامات 
خصمانه دشمن، راهکارها و راهبردهایی تدوین شوند که برای 
مدت زمان طوالنی یا امکان اقدام خصمانه را با افزایش هزینه 
از دشمن صلب نمایند یا اینکه با ترمیم ساختارهای اقتصادی 
کشور متناسب با وضع موجود از ایجاد آسیب های احتمالی در 

صورت بروز هرگونه عمل خصمانه جلوگیری شود.
ترانزیت بین المللی بار از خاک ایران به دلیل ایجاد ارتباط 
اقتصادی صاحبان کاال در کشورهای متعدد  بین منافع 
افزایش  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  کنار  در  ایران  امنیت  و 
درآمدهای غیرنفتی کشور عالوه بر اینکه باعث افزایش 
هزینه های تهدید و تحریم ایران می شود؛ با کمک به بهبود 

ساختارهای اقتصادی کشور، آسیب پذیری این بخش را در 
مقابل اقدامات دشمن کاهش می دهد. با فعال سازی مسیر 
کریدور شمال- جنوب و معرفی مزایای قابل توجه حمل بار 
از این مسیر به صاحبان کاال، می توان به اهداف فوق الذکر 

برای ترانزیت دست یافت.
برخورداری از امنیت و مزیت جغرافیایی یکی از مهم ترین عواملی 
است که می تواند به خوبی زمینه ساز توسعه ترانزیت در یک کشور 
باشد؛ بر همین اساس ایران همواره به عنوان یک مسیر ترانزیتی 
کوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان کاال بوده است، به گونه ای که 
آثار چرخ های این صنعت هنوز هم بر جاده ابریشم باقی است. هر 
چند با اختراع ماشین بخار، ارتباط میان این کشور، جاده پیشرفت و 
ترقی قطع گردید و از اهمیت ترانزیتی آن کاسته شد، اما در عصر 
حاضر با فروپاشی نظام سوسیالیستی در شوروری و نیاز کشورهای 
آسیای میانه به دسترسی به آب های آزاد از یکسو و رشد فرآیند 
اقتصادی کشورهای شرق و جنوب آسیا و عالقه مندی آنان به 
تجارت با غرب به انضمام ناامنی مسیرهای رقیب در روسیه و 
داغستان، افغانستان و پاکستان از سوی دیگر باعث شد تا بار دیگر 

این منطقه مورد توجه دنیای تجارت قرار گیرد.
همسایگی ایران با آسیای میانه و دارا بودن مشترکات دینی، 
فرهنگی و تاریخی ، نیاز این منطقه به استفاده از قلمرو ایران برای 
توسعه تجارت و ترانزیت، همه و همه موقعیت ممتازی را برای 
کشور ما فراهم آورده است که بسط روابط اقتصادی و سیاسی 
با این منطقه را تسهیل می کند، با استفاده از موقعیتی کشور ما 
می تواند در آینده به شریک بزرگ تجاری، ترانزیتی آسیای میانه 
تبدیل شود. اهمیت ژئواکونومی ایران برای منطقه آسیای مرکزی 
به حدی است که کارشناسان جهانی و استراتژی های توسعه، 
نقش رهبری و پیشتازی ایران را برای آسیای میانه محرز می دانند.

پنج کشور آسیای میانه در مرکز سرزمین وسیع روسیه ، فاقد 
راه های دسترسی مستقیم به آب های آزاد بوده و جزء محدود 
فاصله  متوسط  هستند ،  خشکی  در  محصور  کشورهای 
پایتخت های این 5کشور با استثناء ترکمنستان از نزدیکترین 
بندر حدود 3000کیلومتر است. چهار کشور از این پنج کشور 
برای رسیدن به آب های آزاد باید از قلمرو یک کشور دیگر عبور 
نمایند و در این میان فقط ازبکستان برای دستیابی به دریا باید 
حداقل از دو کشور عبور کند. از آنجا که توسعه اقتصادی و رفاه 
اقتصادی در آسیای میانه به گسترش تجارت خارجی مستقیم 
با بقیه کشورهای جهان بستگی دارد و از طرف دیگر پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سهم تجارت هر یک از این 
پنج کشور با کشورهای مشترک المنافع کاهنده بوده و این روند 
ادامه خواهد یافت، لذا آسیای میانه برای توسعه تجارت خارجی 
خود با جهان ناچار به استفاده از مسیرهای ترانزیت کاال از قلمرو 

سایر کشورها، عالوه بر مسیر سنتی روسیه خواهد بود. 
در این میان طرح کریدور »شمال-جنوب« در مقایسه با 
طرح »شرق-غرب« تراسیکا یکی از طرح های مطرح در 
منطقه می باشد. این کریدور در سال 1990 توسط وزرای 
حمل و نقل اروپا در کنفرانس هلیسنکی به تصویب رسیده 
است و زمان و هزینه حمل کاال در این کریدور به صورت 

میانگین به ترتیب 40درصد و 10درصد کاهش می دهد.
اقتصادی  منافع  تا  شد  خواهد  باعث  ایران  از  بار  عبور 
صاحبان کاال که با هدف منفعت بیشتر، بار خود را از ایران 
ایران وابسته شود؛ در  امنیت  ثبات و  به  عبور می دهند، 
نتیجه اقداماتی که موجب ایجاد اختالل در انتقال بار از این 
مسیر شود، با مخالفت های قابل توجهی روبه رو خواهد شد. 
این موضوع سبب می شود تا کشورهایی که قصد اعمال 
پرداخت  به  دارند، مجبور  ایران  برای  را  محدودیت هایی 
هزینه های بیشتری برای اقدامات خود باشند. این افزایش 

هزینه می تواند موجب توقف اعمال محدودیت ها گردد.
در این میان، مناطق آزاد مبادی هستند که با تکیه بر ظرفیت های 
ایجاد شده در چندین دهه در این مناطق، می توان به عنوان 
بازوان کشور در توسعه اقتصادی و تجارت بین المللی با محوریت 
کشورهای همسایه از این ظرفیت های بالقوه بهره برد و باعنایت 
به نقش بزرگی که در جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 
در این مناطق وجود دارد، می توانند به نقاطی بدل شوند که با 
ایجاد منافع مشترک با کشورهای خارجی در حوزه های مختلف 
صنعتی، تولیدی، تجاری، ترانزیت و غیره، شرکای تجاری قویی 
را در کنار خود داشته باشند که در زمان بحران های اقتصادی 

از پتانسیل های آنها در کمک به اقتصاد کشور بهره گیری کرد.
می توانند  تحریم  دوران  در  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
کردن  بی اثر  راستای  در  کشور  در  مهمی  گذرگاه های 
تحریم های همه جانبه آمریکا باشند و با توجه به ظرفیت های 
بالقوه موجود در مناطق آزاد می توان با مدیریت درست در 
اقتصاد، تهدید تحریم ها را در این مناطق به فرصت در جهت 

رونق اقتصادی با محوریت تولید و ترانزیت کاال بدل کرد.
در شرایط کنونی، مناطق آزاد با مزیت های قانونی که دارند 
می توانند در اقتصاد کشور نقش آفرینی چشمگیری داشته باشند؛ 
چراکه وجود سرمایه گذاران خارجی، تجارت و مبادالت بین المللی 
وقتی  زیرا  است؛  تحریم ناپذیر  ایران  آزاد  مناطق  برخی  در 
ظرفیت هایی در یک نقطه از کشور وجود دارد ازجمله ترانزیت و 
حمل و نقل و... دیگر هیچ قدرتی قادر به منع و تحریم آن نیست.

ایران کشوری است که به لحاظ سوق الجیشی در منطقه ای 
خاص قرار گرفته که با دارا بودن همسایگان بی شمار در اطراف 
خود، به هیچ عنوان قابل محدود کردن نیست؛ همچنین احداث 

مناطق آزاد در نقاط مزری که غالبا مرزهای حساس و شاهراه های 
بین المللی هستند مانند چابهار، ماکو، اروند، ارس و... این قابلیت 
در کشور را افزایش داده و مناطق آزاد را تبدیل به مراکز تنفسی 
کشور در شرایط بحران و تحریم نموده است. بنابراین به واقع 
می توان گفت که با استفاده از ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد 
هفتگانه در هفت نقطه استراتژیک کشور می شود با یک مدیریت 

جامع و صحیح از این دوره گذار عبور کرد. 
قانونی  آزاد عالوه بر مزیت های  باید توجه داشت مناطق 
همچون معافیت مالیاتی، گمرکی و امکان ورود و خروج 
سرمایه خارجی، از ویژگی های دیگری همچون موقعیت های 
جغرافیایی و ژئوپلیتیک، همجواری با کشورهای همسایه، 
انجام تبادالت تجاری قابل توجه با این کشورها، استفاده 
سرمایه گذاران خارجی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری 
در آن کشورها برخوردارند که می توانند نقش بسیار قابل 
توجهی را در رفع معضالت ناشی از تحریم ها بازی کنند و با 
تقویت و تسهیل فرآیند های تولید، صادرات و واردات، حفظ و 
یا جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری ها بتوانند یکی از بهترین 

ابزارها برای توسعه صادرات غیرنفتی باشند.
مناطق آزاد یکی از مهم ترین روش های دستیابی به بازارهای 
بین المللی جهت صادر نمودن تولیدات هستند؛ از سویی قوانین 
حاکم بر این مناطق باید تسهیل گر تولید باشند تا بتوانند نقش خود 
را به درستی ایفا کنند که برای تحقق این مهم، ضرورت هایی 
وجود دارد، ازجمله اینکه باید یک اجماع کلی در کشور صورت 
گیرد که این مناطق بتوانند به خوبی در اقتصاد کشور و بین الملل 
نقش بسزایی ایفا کنند؛ زمانی که این اجماع صورت گیرد، به طور 
قطع دستگاه ها و سازمان ها از دخالت خود در مناطق آزاد کم 
می کنند؛ این دقیقا همان موضوع بخشی نگری هایی است که 
مناطق آزاد با آن روبه رو هستند و موانعی که بعضا دستگاه های 
اجرایی در مسیر حرکت مناطق آزاد قرار می دهند، دستگاه هایی 
که در مناطق آزاد موثر هستند. باید یک مدیریت یکپارچه در 
مناطق شکل بگیرد، خصوصا نهادهایی مانند مالیات، گمرک، 
بیمه، بانک، صنعت و حتی شبکه های زیرساختی مانند آب، 
برق، اینترنت و... باید به شکل یکپارچه تحت لوای سازمان های 
مناطق آزاد قرار بگیرند؛ ماده 112 قانون برنامه پنجم و ماده65 
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را اجرا کنند و 
مدیریت یکپارچه در این مناطق تشکیل شود؛ با این اجماع، قطعا 

هر کاری در مناطق آزاد امکان پذیر است.

واکاوی ظرفیت های مناطق آزاد و ویژه در جهت توسعه صنعت حمل و نقل کشور:

گسترش شبکه ترانزیتی ایران با محوریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گزارش: 

 علیرضا سلیمانی فر
کارشناس حوزه حمل و نقل
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد:

کاهشبروکراسیوحذفموازیکاری
شرطرشدتولیددرمنطقهآزادقشـــم

معاون قضایی دادستان کل کشور اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد:

با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صورت پذیرفت:

آزاد  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
که  است  افتخار  یک  مردم  به  خدمت  گفت:  قشم 
دائمی نیست و گذرا می باشد و در پایان مهم است چه 

اثری از خود بر جای می گذاریم.
افشار فتح الهی در نشست مدیران شهرستان قشم به مناسبت 
آغاز هفته دولت در محل دفتر امام جمعه بیان کرد: باید به 
درگاه خداوند شکرگزار باشیم که به ما توفیق خدمت به مردم 

در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را عطا کرده است.
وی ادامه داد: هر کسی که بتواند گره ای از مشکالت 

مردم باز کند، مایه خیر و برکت است و امیدوارم همه ما 
در دوران خدمت خود بتوانیم گره گشای مشکالت باشیم.
مقدس  نظام  در  خدمت  توفیق  کرد:  اظهار  فتح الهی 
از  دنیا  که  فرزانه  حکیمی  رهبری  به  اسالمی 
حیرت زده  ایشان  زهد  و  سیاست مداری  خصوصیات، 
این  تک تک  قدر  باید  و  نیست  کمی  افتخار  مانده، 

لحظات را بدانیم و اثری مثبت بر جای بگذاریم.
منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
پایان تصریح کرد: هفته دولت فرصتی  آزاد قشم در 

بر عهده  که  وظایفی  و  تکالیف  یادآوری  برای  است 
دولتمردان قرار دارد و امیدوارم در حل مشکالت مردم 

صبور و نجیب جزیره قشم موفق باشیم.
افشار  دولت،  هفته  از  روز  نخستین  در  است،  گفتنی 
فتح الهی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه 
امام جمعه شهرستان قشم،  آزاد، حجت االسالم حاجبی 
محمد محمدحسینی تختی فرماندار و جمعی از مدیران 
مسئوالن سازمان منطقه آزاد و شهرستان قشم در محل 

دفتر امام جمعه گرد هم جمع آمدند.

عملیات اجرایی طراحی و احداث آب شیرین کن جدید 
10هزار مترمکعبی شهر قشم و یک مخزن ذخیره آب 
رئیس  با حضور  ریال  بالغ بر 2550میلیارد  اعتباری  با 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و 

معاون قضایی دادستان کل کشور آغاز شد.
افشار فتح الهی در این آیین بیان داشت: جزیره قشم 
برای دستیابی به رشد اقتصادی، به توسعه زیرساختی 
نیاز دارد و آب یکی از زیرساخت های اصلی محسوب 

این  روی  گذشته  سال های  در  متاسفانه  که  می شود 
موضوع سرمایه گذاری نشده بود.

وی ادامه داد: تامین آب شرب با کیفیت مناسب، یکی از 
خواسته های اصلی مردم قشم است و در دولت انقالبی 

خود را موظف می دانیم این خواسته را برآورده نماییم.
کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
به  پروژه در مدت زمان یک سال  این  قرارداد،  مطابق 
انجام  مذاکرات  طبق  اما  رسید؛  خواهد  بهره برداری 
آب   این  می شود  پیش بینی  طرح،  مجری  با   شده 

شیرین کن تا پایان سال وارد مدار شود.
این پروژه  از  بهره برداری  با  افشار فتح الهی؛  به گفته 
توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی، در شهر قشم و 
روستاهای اطراف تا سال 1۴0۴ مشکلی در حوزه آب 

شرب نخواهیم داشت.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
در پایان تصریح کرد: عالوه بر تامین آب شرب بهداشتی، 

مدیریت آب های سطحی و زیرزمینی جزیره برای احیای 
کشاورزی نیز باید با جدیت پیگیری شود و هم اکنون یک 

تیم متخصص در این زمینه درحال تحقیق هستند.
در  کشور  کل  دادستان  قضایی  معاون  همچنین، 
قشم  جزیره  در  آب  گفت:  آیین  این  از  دیگر  بخشی 
عملیات  آغاز  و  است  برخوردار  دوچندانی  اهمیت  از 
از  نشان  دولت،  هفته  آستانه  در  پروژه  این  اجرایی 
توسعه  و  مردم  مشکالت  حل  برای  دولتمردان  عزم 

زیرساخت های جزیره دارد.
آموزه های دینی، همه  ادامه داد: طبق  سعید عمرانی 
 چیز با آب حیات پیدا می کند و زندگی جاری می شود 
و آب رسانی جزو فضائل و کارهای پسندیده است و 
تمام کسانی که برای حل مشکالت آب شرب مردم 

تالش می کنند، قابل تقدیر هستند.
وی تصریح کرد: قشم جلوه گاه وحدت در کشور است 
و امیدواریم کام مردم غیور مرزدار قشم در سال 1۴02 

از آب گوارای این پروژه شیرین شود.
در ادامه، مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم 
در بخش دیگری از این آیین اظهار کرد: تامین آب شهر 
قشم و پیگیری تامین آب روستاهای جزیره جزو دستورات 

ویژه مقام عالی سازمان منطقه آزاد قشم می باشد.
تبدیل  با  راستا  همین  در  افزود:  داوری  شهرام 
ظرفیت های بالقوه به بالفعل، در 5ماه نخست امسال 
به  ۳0درصدی  افزایش  با  قشم  آب  تولید  ظرفیت 

20هزار مترمکعب رسید.
داوری اظهار کرد: در فاز بعدی نیز با افتتاح این آب 
مترمکعب  ۳0هزار  به  آب  تولید  ظرفیت   شیرین کن، 

افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب، برق و تاسیسات قشم در پایان 
خاطرنشان  نیز  باسعیدو  شیرین کن  آب   درخصوص 
نمود: این پروژه هم اکنون پیشرفت ۳5درصدی دارد و 

حداکثر تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

لزوم حرکت مناطق آزاد به سوی حکمرانی یگانه و یکپارچهلزوم حرکت مناطق آزاد به سوی حکمرانی یگانه و یکپارچه

خدمت به مردم افتخاری گذرا است که باید قدر آن را دانستخدمت به مردم افتخاری گذرا است که باید قدر آن را دانست

آغاز عملیات اجرایی احداث آب شیرین کن جدید آغاز عملیات اجرایی احداث آب شیرین کن جدید 1010هزار مترمکعبی قشمهزار مترمکعبی قشم

رئیس هیات  مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم در بازدید از مجتمع تجاری- تفریحی معراج قشم، 
دستور داد واحدهای تجاری این مجتمع از هفته آینده 

جهت تجهیز تحویل مالکین گردد.
این  فضای  از  میدانی  بازدید  در  فتح الهی  افشار 
مجموعه، به مدیران مربوطه در سازمان منطقه آزاد 
قشم و سرمایه گذار و مسئولین فنی مجتمع، دستور 
داد با ارائه راهکار درخصوص حل مسائل باقی  مانده 
مجتمع به نفع مردم، هرچه سریع تر واحدهای تجاری 

تحویل مالکین شود.
اینکه در دولت مردمی تالش می کنیم  با بیان  وی 
روند  اجرایی،  دستگاه های  میان  هم افزایی  ایجاد  با 
افزود:  بخشیم،  سرعت  را  پروژه ها  از  بهره برداری 
برخی از پروژه های عمرانی، تجاری و تفریحی جزیره 
سال هاست که بالتکلیف هستند و با اقدام جهادی و 
هماهنگی بین دستگاه های اجرایی این پروژه ها را به 

مدار باز خواهیم گرداند.
فتح الهی اظهار داشت: پس از آماده سازی نهایی این 
مجموعه و تجهیز واحدهای تجاری توسط مالکین در 
یک بازه زمانی مشخص و کوتاه، برنامه افتتاح برگزار 

خواهد شد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
قشم همچنین در این بازدید به معاون فنی و زیربنایی 
سازمان دستور داد: درخصوص مسائل مربوط به صدور 
حداکثر  قانونی  راهکارهای  گرفتن  نظر  در  با  سند 

همکاری با متقاضیان وجود داشته باشد.
الزم به ذکر است، مجتمع معراج قشم در زمینی به 
مساحت 1۴۷هزار مترمربع احداث شده است  که دارای 
۴طبقه تجاری، ۴طبقه هتلی و اداری، محوطه تفریحی 

و پارکینگ و 1۶۳5واحد تجاری  می باشد.
گفتنی است، این طرح در زمان ساخت برای ۸00نیرو 
و  بهره برداری، ۳هزار  زمان  در  و  داشته  اشتغال زایی 

۶00نیرو را صاحب شغل می کند.
بنا بر این گزارش، در این بازدید معاون فنی و زیربنایی 
رئیس  فتح الهی  افشار  سازمان  مدیران  از  جمعی  و 
هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم را 

همراهی می کردند.

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: موازی کاری و ایجاد 
تعارض در بخش های اجرایی موجب افزایش هزینه و کند 
شدن فرآیند تولید و فرار سرمایه شده است و باید در مناطق 

آزاد به سمت حکمرانی یگانه و یکپارچه حرکت کرد.
با مدیرعامل سازمان منطقه  سعید عمرانی در نشست 
اجرایی  و  قضایی  مسئوالن  حضور  با  که  قشم  آزاد 
استان هرمزگان و شهرستان قشم و جمعی از معاونان و 
مدیران سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد، اظهار داشت: 
بروکراسی پیچیده برای اخذ مجوز فعالیت های اقتصادی 
شدن  کند  موجب  گذشته  سال های  طی  تولیدی  و 

فرآیندهای تولیدی و صادرات در مناطق آزاد شده است.
دارای  قشم  آزاد  منطقه  خوشبختانه  داد:  ادامه  وی 
حوزه های  در  خوبی  بسیار  و  متنوع  ظرفیت های 
گردشگری، نفت و انرژی، شیالت و حوزه های مختلف 
تولیدی است و باید با برنامه ریزی از این فرصت ها برای 
کیفیت  افزایش  و  منطقه  این  اقتصادی  شرایط  بهبود 

زندگی ساکنان جزیره بهره برد.
معاون قضایی دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی 
منطقه  در  به ویژه  آزاد  مناطق  مشکالت  حل  برای 

و  مشکالت  حل  پیگیر  هرمزگان  استان  و  قشم  آزاد 
چالش های پیش روی تولیدکنندگان است و برای تسهیل 

تولید و صادرات اقدامات الزم را اجرایی می کند.
به گفته عمرانی؛ موازی کاری و ناهماهنگی و تعارض 
دستگاه های اجرایی در مناطق آزاد فرآیندهای تولید را 
کند کرده و متاسفانه شاهد فرار سرمایه هستیم و برای 
جلوگیری از این موضوع باید به سمت حکمرانی یکپارچه 

حرکت کنیم.
قوه  مقاومتی  اقتصاد  جلسه  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیر  حضور  با  قضاییه 
مالیاتی،  معافیت های  موضوع  داشت:  اظهار  اقتصادی، 
چالش اخذ مالیات بر ارزش افزوده، عدم اجرایی شدن 
کشور،  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5 
پیچیدگی فرآیندهای اخذ مجوز تولید و صادرات بخشی 
از مشکالت مناطق آزاد است که در این جلسه به بررسی 

آن پرداخته شد.
عمرانی با بیان اینکه در حوزه مبارزه با قاچاق باید نگاه 
قاچاق  پدیده  با  چندوجهی داشت، تصریح کرد: مقابله 
راهکارهای  ارائه  و  آسیب شناسی  برنامه ریزی،  نیازمند 

مختلف جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر در نقاط محروم 
است.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان 
کرد: با وجود تحریم های غیرقانونی بین المللی و تمام 
چالش ها و مشکالت، خوشبختانه حرکت اقتصاد کشور 
رو به پیشرفت بوده است و مسئوالن تمامی بخش ها باید 

با تالش برای امیدآفرینی در جامعه تالش کنند.

رئیس دادگستری شهرستان قشم:
اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی به سود 

مردم است
رئیس دادگستری شهرستان قشم نیز در بخش دیگری از 
این جلسه گفت: تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم مشکالتی 
در حوزه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دارند که به نظر 

می رسد با فلسفه تشکیل مناطق آزاد همخوانی ندارد.
اخذ  برای  بروکراسی  کاهش  داد:  ادامه  صفایی  رضا 
مجوزهای الزم برای فعالیت اقتصادی، تسهیل صادرات 
محصوالت تولیدی و همچنین برنامه ریزی برای صادرات 
سوخت و دام از قشم مواردی هستند که می تواند به بهبود 

وضعیت تولیدکنندگان کمک کند.
وی در ادامه، ساماندهی اتباع بیگانه غیرمجاز و همچنین 
جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر را از مهم ترین 
عواملی دانست که کاهش آمار ارتکاب جرم را به همراه 

داشته است.
صفایی تصریح کرد: اجرای ماده ۶5 قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه کشور، تفویض اختیار تمامی دستگاه ها 
به سازمان منطقه آزاد موضوعی است که در صورت انجام 
می تواند به نفع مردم باشد که متاسفانه برای اجرای آن 

شاهد برخی ناهماهنگی ها هستیم.
رئیس دادگستری شهرستان قشم در پایان با بیان اینکه 
برخورد  جایگاهی  هر  در  متخلفان  با  قضایی  دستگاه 
می کند، خاطرنشان کرد: موضوع برخی بداخالقی ها در 
از سوی  جدیت  با  که  است  مسئله ای  مجازی  فضای 

دستگاه قضا بررسی و با آن برخورد خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
موازی کاری  و  ضوابط  تعدد  پیچیده،  بروکراسی  گفت: 
دستگاه ها در منطقه آزاد قشم موجب برخی چالش ها شده که 

برای رشد تولید باید این موارد حذف و اصالح شود.
افشار فتح الهی در نشست با معاون دادستان کل کشور اظهار 
داشت: مناطق آزاد در تمامی کشورهای دنیا تبدیل به مراکزی 
برای رونق صادرات و بهبود وضعیت اقتصاد شده اند، اما 

شرایط مناطق آزاد ایران متفاوت است.
وی ادامه داد: نبود بسیاری از زیرساخت از ابتدای تشکیل 
مناطق آزاد در کشور، موجب شده تا این مناطق با وجود تمام 

اقدامات نتوانند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به اهمیت 
توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  ماده ۶5  اجرای 
کشور افزود: برای رشد تولید در منطقه آزاد قشم باید برای 
حذف بروکراسی های پیچیده، تعدد ضوابط و موازی کاری 

دستگاه ها اقدام کرد.
به گفته فتح الهی؛ خوشبختانه در دولت مردمی آیت اهلل 
رئیسی همکاری خوبی میان سازمان منطقه آزاد قشم 
و دستگاه قضایی در شهرستان و استان ایجاد شده که 

می تواند زمینه ساز بهبود خدمت رسانی به مردم باشد.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در 
پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای طرح های زیرساختی 
و اقدامات صورت گرفته جهت بهبود وضعیت تولید و اقتصاد 

در قشم، شاهد افزایش کیفیت زندگی جزیره نشینان باشیم.

امام جمعه شهرستان قشم:
تمام مسئوالن قشم برای جذب گردشگر 

تالش کنند
امام جمعه شهرستان قشم نیز در این جلسه اظهار کرد: 
تمامی مدیران و مسئوالن جزیره قشم باید با فعالیت 
فرهنگی در جهت جذب گردشگر با احترام به فرهنگ 

ساکنان جزیره تالش کنند.

خوشبختانه  داد:  ادامه  حاجبی  غالمرضا  حجت االسالم 
مدیریت جدید منطقه آزاد قشم در این حوزه عملکرد خوبی از 
خود به نمایش گذاشته و طی ماه های گذشته شاهد برگزاری 

جشنواره های سالم، خانوادگی و به دور از گناه بوده ایم.
وی ادامه داد: پاسخ به مطالبات حقیقی وظیفه مدیران و 
مسئوالن است، اما اگر مطالبات به هوچی گری در فضای 

مجازی تبدیل شود، دیگر نتیجه ای به دنبال نخواهد داشت.
امام جمعه شهرستان قشم در پایان اجرای طرح جلوگیری از 
وقوع جرم در پرتو مسجد را برنامه ای مفید در حوزه شناسایی 
آسیب های اجتماعی و برنامه ریزی برای فعالیت های فرهنگی 

با هدف کاهش ارتکاب جرم و پرونده های کیفری دانست.

امام جمعه اهل سنت قشم:
اهتمام سازمان منطقه آزاد برای ایجاد توسعه 

متوازن در قشم
در بخش دیگری از این جلسه، امام جمعه اهل سنت قشم گفت: 
در دولت انقالبی و مردمی آیت اهلل رئیسی و در دوره مدیریت 
دکتر فتح الهی در منطقه آزاد قشم، شاهد تالش و اقدامات 

زیرساختی بزرگی در راستای توسعه متوازن جزیره هستیم.
شیخ عبدالرحیم خطیبی ادامه داد: حل چالش آب، احداث 
محورهای مواصالتی و جاده های استاندارد در سطح جزیره 
و همچنین موضوع مسکن جوانان، سه مطالبه قدیمی مردم 

قشم بود که خوشبختانه در این دوره درحال اجرا است.
از  تقدیر  ضمن  پایان  در  قشم  سنت  اهل  امام جمعه 
فعالیت های دستگاه قضا در شهرستان قشم، خاطرنشان 
کرد: دستگاه قضایی در شهرستان ضمن حمایت از مردم، 
موضوع حفظ حقوق بیت الملل را با جدیت پیگیری می کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم:
رفع مشکالت مدیریت دوگانه جهت توسعه 

منطقه آزاد قشم
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم نیز در این جلسه 

گفت: رفع مشکالت مدیریت دوگانه در منطقه آزاد قشم 
بهبود  و  صادرات  تسهیل  تولید،  رشد  موجب  می تواند 

وضعیت فعاالن اقتصادی شود.
سرهنگ حجت امیری کیا افزود: اگر سال های گذشته 
صحبت از فرار مغزها بود، متاسفانه در سال های گذشته با 
ایجاد برخی موانع و چالش ها، شاهد فرار فعاالن اقتصادی 
و خروج سرمایه گذاران از کشور هستیم که باید برای آن 

برنامه ریزی کرد.
وی در پایان حمایت از فعالیت سرمایه گذاران حوزه های 
شیالت، نفت و انرژی و تولید را دارای اهمیت دانست و 
بر ضرورت اصالح رویه دریافت مالیات بر ارزش افزوده از 

تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم تاکید نمود.
)قشم(  خلیج فارس  زیست فناوری  پارک  رئیس  همچنین، 
گفت: قشم دارای ظرفیت های متنوعی در حوزه زیست فناوری 
می باشد که با برنامه ریزی درست و رفع موانع تولید می تواند 

جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کشور شود.
از  بسیاری  کرد:  خاطرنشان  رنجبر  محمدشریف 
تولید  و  فعالیت  آغاز  برای  دانش بنیان  شرکت های 
بروکراسی  و  متعدد  ضوابط  درگیر  خود  محصوالت 
آنها  از  را  فعالیت  برای  انگیزه  که  می شوند  پیچیده ای 
می گیرد و باید با حمایت دستگاه قضایی و سازمان منطقه 

آزاد قشم از آنها حمایت کرد.
معاون  عمرانی  سعید  نشست  گزارش،  این  براساس 
قضایی دادستان کل کشور و افشار فتح الهی رئیس هیات 
علیرضا  قشم،  آزاد  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره 
احمدی منش دادستان استان هرمزگان، حجت االسالم 
غالمرضا حاجبی امام جمعه شهرستان، شیخ عبدالرحیم 
خطیبی امام جمعه اهل سنت قشم و جمعی از مسئوالن 
قضایی و اجرایی شهرستان و معاونان و مدیران سازمان 

منطقه آزاد قشم در محل مرکز رشد برگزار شد.

بررسی شرایط اسکله 
بهمن قشم جهت 

راه اندازی خطوط دریایی 
مسافری داخلی و 

بین المللی

 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم
اظهار کرد:

سازمان  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
منطقه آزاد قشم در بررسی میدانی از اسکله بهمن 
قشم، دستورات الزم درخصوص بررسی شرایط تجهیز 
و ساماندهی این اسکله جهت راه اندازی خطوط دریایی 

مسافری داخلی و بین المللی را صادر کرد.
افشار فتح الهی در این بازدید بر لزوم توسعه زیرساخت های 
جزیره قشم به منظور ارتقای گردشگری و تسهیل ورود و 

خروج مسافران تاکید نمود.
جهت  اسکله  حوضچه  وضعیت  داد:  دستور  وی 
پهلوگیری شناورهای مسافری و لندینگ کرافت هرچه 
متخصصین  و  کارشناسان  از  تیمی  توسط  سریع تر 

بررسی و نتایج جهت تصمیم گیری نهایی ارائه شود.
همچنین، تفکیک محوطه باری از فضای مسافری 
سالن  به ویژه  اسکله  ابنیه  و  تجهیزات  بهسازیی  و 
و  مدیره  هیات  رئیس  دستورات  دیگر  از  مسافری، 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم درخصوص این 

بندر بود.
براساس گزارش، بندر بهمن قشم، با ظرفیت 550تن 
پانتون مسافری و  دارای 5پست اسکله، یک پست 
یک پست رو- رو می باشد. این اسکله دارای 15هزار 
مترمربع محوطه کانتینری و بیش از 12هزار مترمربع 
انبار مسقف می باشد و ساالنه ۹۷0فروند شناور در این 

بندر تردد دارند  .
اداره  بازدید علی اشتری مدیر  این  گفتنی است، در 
بنادر و دریانوردی قشم، سیدمحمد قدسی معاون فنی 
و زیربنایی و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد قشم 

حضور داشتند.

 واحدهای تجاری
 مجتمع معراج قشم
تحویل مالکین شود

مدیرعامل  سازمان منطقه آزاد قشم 
دستور داد:
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