
سرمقاله

دستاویز به قانون، برای بی اثرسازی 
قانون مناطق آزاد

متاسفانه اين روزها كشور عزيزمان روزهاي پرالتهابي را تجريه مي كند؛ مسائل 
متعددي خصوصا موضوعات معيشتي و اقتصادي موجب گرديده اعتراضاتي در 
سطح جامعه شكل بگيرد؛ اعتراضاتي كه حتي به گفته مسئولين بلندپايه كشور 
ازجمله رئيس محترم قوه قضائيه بايد شنيده شود و پاسخ درستي به آنها داده شود؛ 

البته به دور از خشونت و پرهيز از به خطر انداختن امنيت عمومی.
تجمعاتي،  چنين  مهم ترين علت شكل گيري  كه  بپذيريم  بايد  به واقع  اما 
صرف نظر از برخي موضوعات و مطالبات اجتماعي، شرايط بغرنج اقتصادي 
اين روزهاي كشور است كه باعث گرديده صبر و تحمل مردمان شريف 
ايران زمين، به كمترين حد ممكن تقليل پيدا نمايد؛ مردماني كه با انقالب 
از چهار  تبعات بيش  اسالمي و مبارزه و دفاع در ٨سال جنگ تحميلي، 
به  را  بين المللي  همه جانبه  تحريم هاي  و خصمانه ترين  دهه سخت ترين 
جان خريدند تا ايران و ايراني باعزت و سربلندي ادامه حيات دهد؛ اما طي 
يك سال گذشته به سبب ضعف شديد مديريتي در حوزه اقتصادي دولت، 
ديگر چشم انداز روشني را نمي توانند براي خود متصور باشند؛ و نتيجه آن 

مي شود حال و روز اين روزهاي وطن.
در شرايطي كه تمام اركان دولت خصوصا بخش اقتصادي آن بايد با تمام 
توان و قوا، بر روي بهبود وضعيت معيشتي مردم متمركز باشند تا بيش از اين 
دچار آسيب و خسران نشويم؛ اما در نهايت شگفتي مي بينيم كه تيم اقتصادي 
دولت سيزدهم با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي، اقدام به تغيير 
دبير شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی می نمايد، و اين درحالی است 
كه شايعه اين رفتار و رخداد از ماه ها قبل نقل محافل مناطق آزاد بوده است.
به ذهن  را  از سوي سيداحسان خاندوزي، چندين سوال  اقدامي  چنين 

مخاطبين مبادر می نمايد:
اول آن كه مگر بحث وجود تفاوت فاحش ميان اين دولت با دولت قبلي 
بارها تاكيد نشده است؟ اينكه همگي يكدست شده اند و اختالفي وجود 

ندارد و بهترين دولت تاريخ خواهد بود؟!
دوم اين كه بنابراين تمامی صحبت هاي درِ گوشي يك سال گذشته درخصوص 

اختالف آقايان قاليباف و خاندوزي با سعيد محمد صحت داشته است!
سوم آن كه تكليف اين همه بی قانونی نسبت به قانون مناطق آزاد، عدم اعتماد 
به اجرای قانون و نهاد مجری آن، قابل پيش بينی نبودن چند روز و هفته بعد 
برای سرمايه گذاران در مناطق آزاد و در نهايت بی ثباتی مديريتی چه می شود؟

و  ورود كرده  اقدامي،  تلطيف چنين  براي  دولت  ميان سخنگوي  اين  در 
داليلي براي اين عزل و نصب عنوان می كند كه قابل تامل است! علی 
بهادری جهرمی در پاسخ به خبرنگار ايسنا مبني بر چرايي تغييرات در دبيرخانه 
شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادی پاسخ مي دهد: »به  دليل تغييرات 
ساختاری  كه در قانون مقرر شده است و حكم قانون بودجه امسال، رئيس 
دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی از سوی وزير امور اقتصادی 
و دارايی منصوب  می شود. با توجه به تغييراتی كه در قانون احكام دائمی آمده 
بود و در بودجه امسال از سوی مجلس شورای اسالمی بر آن تاكيد و به 
نوعی تكميل شد، ساختار دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
تغيير كرد. با اين تغييرات، مجموعه دبيرخانه شورايعالی مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادی از مجموعه نهاد رياست جمهوری منفك و به وزارت امور اقتصادی 
و دارايی منتقل شد.  بر اين اساس ضروری بود وزير محترم اقتصاد و دارايی، 

رئيس شورای عالی مناطق آزاد را منصوب  كند «.
نكته قابل توجه درخصوص اظهارنظر آقای سخنگو اين است كه: اوال 
براساس  متاسفانه  اقتصادی  ويژه  و  آزاد  مناطق  شورايعالي  دبيرخانه 
تبصره واحده ماده٢٣ قانون برنامه ششم توسعه، به زيرمجموعه وزارت 

امور اقتصادی و دارايی منتقل شد.
دبيرخانه  از  اسمي  توسعه كشور،  برنامه های  دائمي  احكام  قانون  در  ثانيا 
عامل  مديران  جايگاه  بر  قانون  اين  ماده٦٥  صرفا  و  نيامده  شورايعالي 
سازمان هاي مناطق آزاد  و لزوم تفويض اختيارات دستگاه هاي اجرايي به 

مناطق آزاد تاكيد دارد. در نتيجه تغييری در احكام دائمی  ايجاد نشده است.
ثالثا از ابتداي دولت دوازدهم و در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه، 
در زمان وزارت كرباسيان اولين حكم دبيري از سوي وزير اقتصاد، براي 
مرتضي بانك زده شد؛ پس از آن از سوي دژپسند براي حميدرضا مومني 
حكم دبيري شورا اعطا شد؛ و طرفه اينكه حكم دبيري سعيد محمد را هم 

وزير كنونی يعنی آقای خاندوزي امضاء و صادر نموده بود!
نكته حائز اهميت اينكه تكليف مناطق آزاد و وزارت امور اقتصادی و دارايی هم از 
زمان برنامه ششم توسعه روشِن روشن است و عنايت برخی اشخاص به واسطه 
تمامي زحماتي كه براي تحديد و تنزل جايگاه اين مناطق تاكنون كشيده اند، ظرف 
اين سال ها از سوی فعالين اقتصادي و اهالي رسانه اين مناطق تجربه شده است.

اما آنچه ذهن آدم را معطوف به خود می كند، اين واقعيت است كه بهار امسال 
و براساس قانون بودجه مجلس يازدهم، آقای خاندوزی در قالب دو نامه به 
معاون اول رئيس جمهور، ابتدا به ساكن به دنبال تغيير قانون مناطق آزاد بود 
كه براساس آن نه تنها جايگاه رياست شورای عالی از رئيس جمهور به وزير 
اقتصاد تقليل جايگاه پيدا می كند؛ بلكه اعضای شورا نيز كاهش پيدا كرده و 
داستان معافيت مالياتی ٢0ساله مناطق آزاد نيز به ٥سال تقليل می يابد! در 
نامه دوم هم ايشان بحث اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده را مطرح 
كرده بود. در نتيجه پروژه حدود يك دهه اخير ايشان از زمانی كه در مركز 
پژوهش های مجلس حضور داشتند، تا زمان كميسيون اقتصادی مجلس و 
اكنون در جايگاه وزير اقتصاد كشور، فرصت جامه عمل پوشيدن پيدا كرده و 
می كند و اين همان نقطه ای است كه كار را برای دبير كنونی و دبيران بعدی 

سخت تر از گذشته می كند!
اما روي صحبت ما با جناب آقاي رئيس جمهور است؛ اين كه بفرمايند 
مناطق آزاد تا كجا و تا چه زمان بايد قرباني اختالفات شخصي و گروهي 
شوند؛ تا كي بايد تغييرات به يك سال نكشيده را شاهد بود؟ مگر عنوان 
و شعار دولت سيزدهم »مردمي« نيست؟ پس چه زمان قرار است به داد 

مردم و فعالين اقتصادي مناطق آزاد برسيد؟ 
جناب آقاي رئيسي؛ آيا در دولت فخيمه حضرتعالي، مناطق آزاد و تسويه 

حساب هاي فردي و گروهی، ارجح تر از معيشت مردم ايران است؟!
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رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با 
اشاره به همکاری و همدلی مردم با این سازمان، از آمادگی 
جزیره کیش جهت برگزاری اردوی پایانی تیم ملی فوتبال 

ایران پیش از حضور در کشور قطر خبر داد.
به آخرین وضعیت جزیره کیش  اشاره  با  مهدی کشاورز 
برای مشارکت در موارد مختلف در طول برگزاری مسابقات 
زیرساخت های  داشت:  اظهار  میزبانی قطر  به  جام جهانی 
مورد نیاز برای میزبانی از هواداران مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ 

قطر در دولت سیزدهم محقق شده است.
وی ادامه داد: البته باید برای ایجاد زیرساخت های الزم 
از ۵سال گذشته برنامه ریزی می شد که متاسفانه اقدامی 
انجام نشد و این دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور 
این  در  اثرگذاری  عملی  گام های  که  بودند  محترم 

خصوص برداشتند  .
منظم  تشکیل  کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
شده  محول  ماموریت های  با  متناسب  کاری  تیم های 
ازجمله  اجرایی  دستگاه های  وظایف  کردن  مشخص  و 
سازمان منطقه آزاد کیش را به عنوان یک نقشه راه مهم 
در این رویداد برشمرد و گفت: هنوز به نتیجه ملموس 
جام جهانی  ظرفیت  از  بهره برداری  برای  دلخواه  و 
نرسیده ایم؛ ولی دستگاه های مختلف اجرایی با برگزاری 
جلسات متعدد، درحال پیشبرد اقدامات ابالغی از سوی 

دفتر معاون اول محترم رئیس جمهور هستند  .
کشور  هیبریدی  زمین  نخستین  آماده سازی  کشاورز، 
در جزیره کیش را یکی از اقدامات سازمان منطقه آزاد 
کیش برای نقش آفرینی در رویداد ۲۰۲۲ قطر عنوان کرد 
برای  موثری  گام های  گذشته  ۶ماه  در  نمود:  اذعان  و 
معادل  استاندارد،  در سطح  هیبریدی  زمین  آماده سازی 
زمین های تدارک دیده شده در قطر برداشته شده است.

کیش  چمن  زمین های  از  بهره برداری  آمادگی  از  وی 

در  فوتبال  تیم ملی  اردوی  برگزاری  و  استقبال  جهت 
الزم  مکاتبات  داشت:  بیان  و  داد  خبر  امسال  آبان ماه 
از  میزبانی  کامل  آمادگی  مبنی بر  فوتبال  فدراسیون  با 
تیم ملی فوتبال در جزیره کیش جهت برگزاری اردوی 
تشابه  به  توجه  با  هستیم  امیدوار  و  شده  انجام  پایانی 
وضعیت آب و هوایی کیش و دوحه، فدراسیون فوتبال از 

این پیشنهاد منطقه آزاد کیش استقبال کند  .
رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش از آمادگی 
جنوبی  باند  و  کیش  بین المللی  فرودگاه  جدید  ترمینال 
جام جهانی  ایام  در  بهره برداری  برای  فرودگاه  ترمینال 
خبر داد و افزود: طی سال های متمادی جزیره کیش با 

مشکالتی در حوزه شهری ازجمله قطعی برق مواجه بود 
که با همکاری دو شرکت آب و برق و ماهتاب کیش تا 

حدودی این مشکل نیز برطرف شده است.
کشاورز به موضوع مشکالت فاضالب کیش اشاره کرد 
و اظهار داشت: با افتتاح ُمدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
شمال جزیره کیش، ۷۵درصد از ظرفیت جذب و تبدیل 
فاضالب جزیره کیش افزایش یافته و ظرفیت فاضالب 

جزیره به ۱۷۵۰۰مترمکعب در روز رسیده است.
مشکل  رفع  برای  مخابراتی  دکل های  تجمیع  به  وی 
ارتباطات سیار و قطعی تماس ها اشاره کرد و گفت: در 
جام جهانی ۲۰۲۲  از ظرفیت های  بهینه  استفاده  راستای 

قطر، توافقاتی با اپراتورهای مطرح کشور انجام شد که 
پرسرعت   اینترنت  راه اندازی  برای  شرایط  آن  براساس 

»۵جی« در جزیره کیش فراهم شده است  .
حدود  کرد:  اظهار  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
۷۵کیلومتر فیبرنوری در جزیره کیش راه اندازی شده که دیگر 
مشکلی درخصوص ارتباطات امن و پایدار اینترنتی وجود ندارد.

برگزاری  زمان  در  شهری  فضای  زیباسازی  به  کشاورز 
نمود:  بیان  و  کرد  اشاره  قطر  جام جهانی ۲۰۲۲  مسابقات 
فعالیت هایی از قبیل نورپردازی فضای شهری و زیباسازی 

فضای سبز کیش از هفته آینده در کیش آغاز خواهد شد.
بخش  همکاری  با  خوشبختانه  داشت:  اذعان  وی 
جشنواره  اجرای  و  طراحی  به  نسبت  خصوصی، 
هواداران  آبان ماه  از  که  کرده ایم  اقدام  فوتبال  جزیره 
برنامه های  و  جشنواره ها  اجرای  شاهد  عالقه مندان  و 

متنوع این جشنواره فوتبالی جذاب خواهند بود  .
توسط  گرفته  مکاتبات صورت  به  اشاره  کشاورز ضمن 
اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
منطقه  سازمان  به  کیش ایر  مدیریت  بازگرداندن  جهت 
توسط  جدید  پروازی  خط  چند  برقراری  از  کیش،  آزاد 
مقصد  به  اخیر  هفته های  طی  هواپیمایی  شرکت  سه 
۵۷پرواز  صعودی  میانگین  به  گفت:  و  داد  خبر  کیش 
در روز رسیده ایم که قطعا این تعداد پرواز با برنامه ها و 
رویدادهای متنوعی که تا پایان سال برای جزیره کیش 

برنامه ریزی شده است، همچنان افزایش خواهد یافت  .
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش 
در پایان تصریح کرد: اقدامات نهایی برای حضور دو کشتی 
کروز با تالش های بخش خصوصی در جزیره کیش انجام 
شده و خوشبختانه با همکاری فدراسیون فوتبال، موضوع 
تهیه بسته های سفر ارزان قیمت هواداران به قطر از طریق 

جزیره کیش درحال تحقق است.

کیش2

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کارهای  و  کسب  برخی  رونق  زمینه های  گفت:  کیش 
کیش با توافق میان گمرک جمهوری اسالمی ایران و 
اداره پست در چارچوب قانون مورد بررسی قرار می گیرد.
مهدی کشاورز ضمن اعالم آمادگی سازمان متبوع خود 
برای رفع موانع پستی با ایجاد تعامل سازنده میان گمرک 
جمهوری اسالمی در منطقه آزاد کیش اظهار کرد: ایجاد 
پلتفرم قانونی برای ارسال مرسوالت پستی با هدف کوتاه 
شدن دست دالل ها و جلوگیری از انحصارطلبی فعاالن 

بخش خصوصی این حوزه، در دستورکار قرار می گیرد.
به  کاال  ارسال  مشکالت  رفع  برای  داشت:  اظهار  وی 
کیش  مردم  دغدغه های  از  یکی  که  اصلی  سرزمین 

است، می توان یک نیروی ممیزی آموزش دیده در پست 
مستقر کرد تا کاالها براساس قوانین گمرک ارسال شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به این که جزیره 
کیش دارای ظرفیت های مطلوبی برای اجرای طرح های نو 
است، عنوان کرد: انتخاب کیش در موضوعات مطرح شده 
به عنوان پایلوت بسیار موفق عمل شده و درحال حاضر نیز 
می توانیم پایلوت اجرای موضوعاتی همچون تکنولوژیکی 
و اجتماعی باشیم؛ چراکه ساکنان این منطقه در پذیرش 

مباحث مختلف از فرهنگ باالیی برخوردار هستند.
کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: 
بخش خصوصی و تمام زیرساخت ها برای تبدیل شدن 
کیش به نخستین شهر هوشمند کشور فراهم شده که 

در بازه زمانی ۴ تا ۵سال آینده به ثمر خواهد رسید.
وی، از رئیس اداره پست خواست تا با هماهنگی برخی 
پیاده سازی  ارسال مرسوالت پستی و  جلسات، موضوع 
طرح های موثر جهت استفاده از ظرفیت های کیش در 

راستای رونق کسب و کارها به جد پیگیری گردد.
کشاورز همچنین برای ایجاد دبیرخانه دائمی نمایشگاه 
اینوتکس اعالم آمادگی کرد و گفت: باید حد و حدود و 
انتظارات طرفین مشخص شود تا به دور از شعار زدگی، 
و  سمت  به  را  کشور  و  کیش  موثر  گام های  و  فعالیت 

سوی موفقیت های بیشتر سوق دهد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کارخانه های  راه اندازی  امکان  بررسی  پایان،  در  کیش 
نوآوری و بین المللی در جزیره کیش را در دستورکار قرار 
داد و خاطرنشان کرد: در آینده ای نزدیک از نمونه این 
آنچه  از هر  و  بازدید خواهیم کرد  کارخانه ها در تهران 

قابلیت اجرا در جزیره را داشته باشد، استقبال می کنیم.
همچنین، مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی 
نیز در این نشست، دو موضوع گسترش فعالیت های گمرکی 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سازنده  تعامل  چگونگی  و 
شرکت ملی پست را تشریح کرد و گفت: قصد داریم کیش 
را به عنوان پایلوت استفاده از خدمات نوین پستی معرفی 

کنیم تا این جزیره مرکز ورود خدمات نوین باشد.
جهانی  شعار  به  توجه  با  داشت:  اظهار  لیایی  محمود 
را  سبز«  »پست  پیشنهاد  ما  پست،  بین المللی  اتحادیه 
ارائه می کنیم و خوشبختانه با رویکردی که در سازمان 
منطقه آزاد کیش وجود دارد، اجرای چنین طرحی برای 

جلوگیری از آالیندگی بسیار مفید خواهد بود.
با  نوآوری  کارخانه  چندین  ایران  در  وی؛  گفته  به 
همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری به ثمر رسیده 
و  استارتاپ ها  فناور،  شرکت های  حضور  به  توجه  با  و 
کیش  در  تجاری سازی  برای  دانش بنیان  شرکت های 

تجربه خوبی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی همچنین 
به قوانین گمرکی در مناطق آزاد به ویژه کیش اشاره کرد 
و اظهار داشت: برخی قوانین مانع فعالیت همکاران ما 
در پست مناطق آزاد می شود، بنابراین بررسی و بازبینی 
و  استخراج  ظرفیت ها  می شود  موجب  موجود  قوانین 

مشکالت برطرف گردد.
به  نسبت  پست  فعالیت های  این که  به  اشاره  با  لیایی 
گذشته بسیار متفاوت است، تاکید کرد: درحالی که یکی 
از شاخص های اصلی در کشورهای توسعه یافته سرانه 
پستی محسوب می شود، سرانه پستی در کشور ما پایین 

بوده و در این خصوص باید اهتمام ویژه ای داشت.
در  اسالمی  جمهوری  پست  ملی  شرکت  مدیرعامل 
پایان خاطرنشان کرد: امید است این پیگیری ها موجب 
و  آسایش  افزایش  آن  به دنبال  و  کارها  و  رونق کسب 
برای  خیر  منشا  همچنین  شود؛  زمان  در  صرفه جویی 

کسب و کارهای کیش باشد.
گفتنی است، در این نشست رضا شجیع مشاور سرپرست 
کیش،  آزاد  منطقه  سازمان  میرعامل  حوزه  مدیرکل 
چالویی معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
اداره پست کیش، کریمی  آزاد کیش، حسن زاده رئیس 
مدیر گمرک کیش و جمعی از مسئوالن پست جمهوری 

اسالمی نیز حضور داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کمبود  رفع  و  بازسازی  روند  اتمام  نزدیک  از  کیش 

مدارس کیش را بررسی کرد.
مهدی کشاورز در راستای سیاست حضور میدانی و بررسی 
آموزش  فرآیندهای  و  شده  انجام  بازسازی های  نحوه 
و  خامنه ای  امام  توحید،  امیرکبیر،  مدارس  از  حضوری، 
موسسه امید کیش بازدید و از نزدیک در جریان  فعالیت های 

عمرانی و آموزشی مدارس قرار گرفت.
در این برنامه، فضاهای آموزشی، سیستم های سرمایشی، 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و امکانات کالس های 

درس کیش مورد بازدید قرار گرفت.
در این بازدید، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن 
مدارس؛  معلمان  برخی  و  مدیران  با  گفت وگو  و  دیدار 
درخصوص رفع کمبودهای عنوان شده دستورات الزم را 
صادر و بر اصالح سیمای دیداری مدارس و ایجاد انگیزه 

در دانش آموزان و فرهنگیان تاکید نمود.
کشاورز با حضور در برخی از کالس های درس و دیدار 
ارزشمند  و  مهم  نقش  از  دانش آموزان،  با  صمیمانه 

سخن  آنان  تکریم  لزوم  و  تربیت  و  تعلیم  در  معلمان 
با برنامه ریزی دقیق و  گفت و از دانش آموزان خواست 
مدیریت زمان، تالش کنند تا در آباد سازی ایران زمین، 

نقش ارزنده ایفا نمایند.
می بایست  کیش  جزیره  مدارس  که  این  بیان  با  وی 
اظهار  شوند،  مطرح  کشور  در  نمونه  مدارس  عنوان  به 
براساس  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  سیاست  کرد: 
فراهم  قوانین،  چارچوب  در  و  محوله  مسئولیت های 
استانداردهای  با  مطابق  آموزشی  مناسب  محیط  کردن 
تحصیلی است تا امکان پیشرفت دانش آموزان کیش در 
تمام زمینه های علمی و اجتماعی در کشور فراهم گردد.
کشاورز با اشاره بر اهتمام جدی به حل مشکالت آموزش 
و پرورش، از رئیس آموزش و پرورش کیش خواست در 
راستای افزایش سطح کیفی آموزش در مدارس کیش 
برنامه ارائه کند تا با مساعدت سازمان شاهد درخشش 

دانش آموزان کیش در عرصه ملی باشیم  .
همچنین درجریان بازدید مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
کیش از »موسسه امید کیش« که در رابطه با آموزش 

دستور  کشاورز  مهدی  دارد؛  فعالیت  خاص  کودکان 
فراهم نمودن فضای مناسب آموزشی و تمامی امکانات 
رایگان  ذهاب  و  ایاب  برقراری  و  آموزشی  تجهیزات  و 
تصریح  و  کرد  را صادر  مدرسه  این  دانش آموزان  برای 
به  رسیدگی  اجتماعی،  نقش  ایفای  راستای  در  کرد: 
وضعیت کودکان خاص، وظیفه ای مهم و همگانی است.
همچنین، رئیس اداره آموزش و پرورش کیش، بازدید و 
حمایت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و توجه ایشان 
به مقوله آموزش و پرورش را بیانگر عملگرایی سازمان در 
حوزه های مختلف جزیره و نوید بخش روزهای درخشان 

برای آموزش و پرورش کیش عنوان کرد.
پرویز حیدری راد افزود: دیدار مسئوالن سازمان منطقه 
مدارس  از  آنان  بازدید  و  فرهنگیان  با  کیش  آزاد 
ارج  و  جامعه  در  معلم  جایگاه  و  قداست  نشان دهنده 

نهادن به مقوله پرورش آینده سازان ایران زمین است.
رئیس اداره آموزش و پرورش کیش در پایان با اشاره بر 
ضرورت توسعه فضاهای آموزشی جزیره، از حمایت های 
سازمان منطقه آزاد کیش در رفع نیازهای آموزشی این 

منطقه قدردانی کرد.
گفتنی است، در بازدید رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
فضاهای  و  تجهیزات  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان 
آموزشی اداره آموزش و پرورش و مدارس جزیره، رضا 
مدیرعامل  حوزه  کل  اداره  سرپرست  و  مشاور  شجیع 
حضور  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیران  از  برخی  و 

داشتند.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
انتظامي به  کیش به مناسبت گرامیداشت هفته نیروي 
همراه جمعي از معاونان و مدیران این سازمان به دیدار 
و  از وي  و  رفت  انتظامی جزیره کیش  نیروی  فرمانده 

همکارانش به پاس خدمات خالصانه قدرداني نمود.
مهدی کشاورز در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش، 
با تبریک هفته ناجا و ابراز خشنودی از حضور در جمع بانیان 
برقراری امنیت، اظهار داشت: آرامش فردی و امنیت اجتماعی، 
دو شاخصه عملکرد پلیس است که به سبب تالش های بی وقفه 
و شبانه روزی نیروی انتظامی در جزیره کیش، شاهد آن هستیم.

وی با بیان این که همدلی و هم راستایی در جهت بهبود 
انتظامی  نیروی  در  مردم  حال  شدن  بهتر  و  شرایط 
انتظامی  نیروی  عملکرد  نمود:  اذعان  است،  مشهود 
کمبودهای  و  امکانات  برخی  نداشتن  علی رغم  کیش 

سخت افزاری، مثبت و قابل تقدیر است.
امنیت  ستون  انتظامی،  نیروی  پرسنل  افزود:  کشاورز 
کشور هستند که ضمن برخورداری از اقتدار و صالبت 
مثال زدنی، همچون شهدای خود مظلوم بوده و همواره 

در کنار مردم و حافظ جان و مال آنان هستند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
کیش با اشاره به مشکالت خانواده های پرسنل ناجا، از 
تالش های صادقانه و دلسوزانه مجموعه نیروی انتظامی 
تقدیر کرد و خاطرنشان نمود: از آنجایی که وجود امنیت 
از  است،  کشور  پیشرفت  مولفه های  مهم ترین  از  یکی 
این رو امیدوارم خدمات نیروی انتظامی در کیش تداوم 

داشته و هر روز بهتر از دیروز انجام گردد.
همچنین، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش نیز 
در این دیدار با تقدیر از حضور مهدی کشاورز و هیات همراه 
در فراجا کیش و بیان این که خدا را شاکریم در خطه ای از 
میهن اسالمی خدمت می کنیم که همه دلسوز نظام هستند 
و ما آن را به عینه در جریانات اخیر مشاهده کردیم؛ افزود: 
همدلی، همراهی و همفکری مسئوالن کیش به ویژه در 
شورای تامین جزیره کیش در برچیده شدن اغتشاشات اخیر 
ستودنی و باعث پشت گرمی بود که خوشبختانه بدون مورد 

خاصی این غائله ختم به خیر شد.
و  حمایت  به  اشاره  با  جمالی  علی اصغر  سرهنگ 
پشتیبانی های سازمان منطقه آزاد کیش از تمامی ادارات، 
نهادها و سازمان های مستقر در این جزیره و تقدیر از این 
اقدامات، گفت: عزم و اراده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
ایشان در فضای همفکری و همدلی  کیش و همکاران 

حاکم در کیش، نشان از اراده جمعی در بررسی مشکالت 
مردم  و رفع آن در حوزه های مربوطه است  .

در ادامه، حجت االسالم و المسلین حسینی رئیس عقیدتی 
سیاسی فرماندهی انتظامی کیش نیز در این دیدار با اشاره 
به حوادث اخیر در کیش و بیان این که اغتشاشگران برادران 
و خواهران ما هستند که فریب خوردند و با همین افراد به 
جنگ دشمنان خواهیم رفت؛ از لزوم تجهیز نیروی انتظامی 
کیش سخن گفت و افزود: در جریانات اخیر، دشمنان با راه 
انداختن جنگ تمام عیار رسانه ای، غائله ای را به وجود آوردند 
که نیروی انتظامی قدرتمندانه ایستاد و علی رغم آسیبی که 

دید، آسیب نزد.
رئیس  کشاورز  مهدی  دیدار،  این  پایان  در  است،  گفتنی 
با  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 
اهدای لوح تقدیر و گل از زحمات سرهنگ علی اصغر جمالی 

فرمانده نیروی انتظامی و پایگاه دریابانی کیش تقدیر کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

تهیه بسته های سفر ارزان قیمت 
هواداران به قطر از طریق جزیره کیش

اخبار منطقه آزاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اذعان نمود:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش اظهار کرد:

بسترسازی برای ارسال مرسوله های پستی جهت حمایت از کسب و کارها در کیش

تحقق وعده بازسازی  مدارس و رفع کمبودها توسط سازمان منطقه آزاد کیش

پرسنل نیروی انتظامی، ستون امنیت کشور هستند
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کیش  آزاد  منطقه  سازمان  گردشگری  معاونت  سرپرست 
به  ارائه خدمات شایسته  کروز جهت  دو کشتی  فعالیت  از 
برگزاری  و  قطر  جام جهانی ۲۰۲۲  ایام  در  ایرانی  هواداران 

جشنواره جزیره فوتبالی در کیش خبر داد.
مرتضی رمضانی گالشی با اشاره به پیگیری ها و تالش های 
به  شایسته  خدمات  ارائه  تسهیل  زمینه  در  مستمر 
گردشگران، گفت: حضور دو کشتی کروز در جزیره کیش و 
برگزاری جشنواره جزیره فوتبالی برای هواداران ایرانی در 

ایام جام جهانی قطر قطعی شده است.
ایجاد  و  شده  انجام  های  برنامه ریزی  با  کرد:  تاکید  وی 
تعامل سازنده با فدراسیون فوتبال، به طور حتم شاهد رونق 

گردشگری در جزیره کیش خواهیم بود.
در  آزاد کیش  منطقه  معاونت گردشگری سازمان  سرپرست 
بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار اخباری مبنی 
بر رزرو نشدن  هتل های کیش برای جام جهانی، تصریح کرد: 
سازمان منطقه آزاد کیش از مدت ها قبل طی مکاتباتی مکرر 
این درخواست را اعالم کرد که اماکن اقامتی کیش در سامانه 
از  استفاده  امکان  هواداران  تا  شود  ثبت  قطر  ویزای  صدور 

ظرفیت های جام جهانی را داشته باشند.
و  مستمر  پیگیری های  وجود  با  کرد:  اضافه  رمضانی گالشی 
موافقت های شفاهی طرف قطری در جلسات مذاکره، تاکنون 
در عمل اقدامی در راستای حل مشکل ثبت هتل های کیش 
در سامانه »هایا کارت« میسر نشده و این باعث شد بسیاری 
از کشورهای متقاضی ازجمله مکزیک، غنا و سنگال امکان 

برقراری پیوند بین اخذ هتل و ویزا را پیدا نکنند.
سرپرست معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در 
۶ماه  از  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  خاطرنشان  پایان 
قبل به طور جد در این خصوص با نهادهای ذی ربط مکاتبه 
داشت و علت نبود رزرو و عدم استقبال گردشگران خارجی، 
به صادر نشدن ویزا از طرف قطری بازمی گردد که انتظار 
حرفه ای  جامعه  ازجمله  نهادها  برخی  سوی  از  می رفت 

هتلداران از چندین ماه قبل پیگیری می شد.
الزم به ذکر است، سازمان منطقه آزاد کیش تمام تالش 
رویداد ۲۰۲۲  آغاز  با  گرفته که جزیره کیش  به کار  را  خود 
ایران نقش آفرینی  تیم ملی  به عنوان کانون هواداران  قطر 
کند و تعداد زیادی از متقاضیان سفر به کیش در این رویداد 
مهم ورزشی مسافرانی از اقصی نقاط کشور به ویژه ایرانیان 

مقیم خارج از کشور هستند.
گردشگران  شایسته  میزبان  کیش  جزیره  است،  گفتنی 
داخلی خواهد بود، از این رو اتباع خارجی نیز به دلیل اقامت 

ارزان در کیش، قصد سفر به این جزیره را دارند.

مدیرعامل موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش از رزرو 
مسافرانی  از  برخی  و  گردشگران  توسط  کیش  هتل های 
قطر  مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲  از  بازدید  به  که عالقه مند 

هستند، خبر داد.
محسن قریب درخصوص برنامه ریزی های الزم جهت برقراری 
مسیرهای »هوایی و دریایی« هواداران مسابقات جام جهانی 
که قصد سفر از کیش به قطر را دارند اظهار داشت: رویکرد 
کیش در مسابقات جام جهانی قطر برگزاری یک رویداد بزرگ 

فرهنگی و ورزشی با محوریت جزیره فوتبال است.
به گفته وی؛ جزیره کیش میزبان هواداران تیم ملی فوتبال ایران 

با برگزاری رویدادهای مختلف ورزشی و فرهنگی خواهد بود.
مدیرعامل موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش عنوان 
عنوان  به  قطر،  رویداد ۲۰۲۲  آغاز  با  کیش  جزیره  کرد: 
و  کرد  خواهد  نقش آفرینی  ایران  تیم ملی  هواداران  کانون 
تعداد زیادی از متقاضیان سفر به کیش در این رویداد مهم 
ورزشی مسافرانی از اقصی نقاط کشور به ویژه ایرانیان مقیم 

خارج از کشور هستند.
قریب تاکید کرد: رویکردی برای گردشگران خارجی حاضر 
ندارد، مگر کسانی که تمایل داشته  این دیدارها وجود  در 

باشند کیش را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کنند.
وی با اشاره به میزبانی جزیره کیش به عنوان محل پاتوق 
این منطقه میزبان شایسته  خانواده های فوتبالی اظهار کرد: 
گردشگران داخلی خواهد بود از این رو اتباع خارجی نیز به دلیل 

اقامت ارزان در کیش، قصد سفر به این جزیره را دارند.
مدیرعامل موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش در پایان 
خاطرنشان کرد: در صورتی که اتباع خارجی فقط برای تماشای 
مسابقات جام جهانی به قطر سفر کنند؛ جزیره کیش پذیرای 

گردشگران خارجی در ایام جام جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهد بود.

با  اقماری سازمان منطقه آزاد کیش در رابطه  مدیر جزایر 
از  دو گروه  بازدید  از  برق جزیره هندورابی،  اصالح شبکه 
منطقی  و  علمی  طراحی  هدف  با  مربوطه  حوزه  طراحان 

مسائل در زمینه انرژی آب و برق این جزیره خبر داد.
ایرج شرف زاده با بیان این که دو گروه از طراحان آب و برق 
با هدف طراحی علمی و منطقی مسائل مربوط به انرژی، 
از جزیره هندورابی بازدید کردند، اظهار کرد: در این بازدید 
مدیر امور زیربنایی و کارشناسان بخش آب و برق معاونت 
عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش و نماینده شرکت عمران، 

آب و خدمات حضور داشتند.
وی ادامه داد: شرکت عمران، آب و خدمات کیش در فصل 
اصالح  به  نسبت  امسال  بهمن«  و  دی  »ماه های  خنک 

شبکه برق جزیره هندورابی اقدام خواهد کرد.
مدیر جزایر اقماری سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با اشاره 
به این که طی هفته گذشته تعداد 3۱کنتور برق در واحد های 
است، خاطرنشان کرد:  مسکونی جزیره هندورابی نصب شده 
در آینده نزدیک ضمن نصب تعداد ۴۵دستگاه کنتور آب در این 
منطقه، تابلوهای برق توسط پیمانکار مربوطه ساماندهی می شود.

راه اندازی مسیر جدید 
دریایی در ایام برگزاری 

مسابقات جام جهانی2022 قطر

جزیره کیش، کانون 
هواداران تیم ملی ایران در 

جام جهانی قطر

توسعه زیرساخت های 
عمرانی در حوزه آب و 
برق جزیره هندورابی

سرپرست معاونت گردشگری سازمان 
منطقه آزاد کیش اعالم کرد:

مدیرعامل موسسه جشنواره ها و 
مناسبت های کیش مطرح کرد:

 مدیر جزایر اقماری
سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت:



آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
در  تولید  از  ناشی  از رشد 125درصدی صادرات  انزلی، 
این منطقه به بازارهای هدف در شش ماه ابتدایی سال 
داد؛  خبر  سال 1400  مشابه  مدت  با  مقایسه  در  جاری 
تحقق  در  سازمان  این  موفقیت  نشان دهنده  که  آماری 
یکی از مهم ترین شاخص های اجرای سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد است.
تا  ابتدای سال 1401  از  این که  بیان  با  فرهادی  عیسی 
مهندسی  فنی  خدمات  و  صادرات  شهریورماه،  پایان 

دالر  11.46میلیون  به  منطقه  این  تولیدی  واحدهای 
صادر  دالر  7.66میلیون  با  مقایسه  در  که  شده  بالغ 
افزایش  بیانگر  گذشته،  سال  در  مدت  همین  در  شده 
در  این،  عالوه بر  داشت:  اظهار  است،  49.6درصدی 
شاخص صادرات مجدد نیز واحدهای تولیدی و  صنعتی 
و  به صدور 223.9میلیون دالر کاال  موفق  منطقه  این 
محصوالت تولیدی شده اند که در برابر 96.9میلیون دالر 
نشان دهنده  قبل،  سال  مشابه  مدت  در  صادره  کاالی 

افزایش 141.3درصدی است.

وی با اشاره به رویکرد تامین محصوالت موردنیاز بازار داخلی 
از سوی واحدهای تولیدی منطقه متبوع خود، میزان صادرات 
به سرزمین اصلی را در این دوره زمانی 133.2میلیون دالر 
اعالم کرد که در قیاس با 108.18میلیون دالر صادر شده 
از رشد 23درصدی عملکرد  در نیمه اول سال 1400، خبر 

تولید کنندگان منطقه آزاد انزلی می دهد.
اقبال  به  اشاره ای  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
صادرکنندگان داخلی از بنادر و گمرکات منطقه آزاد انزلی 
جهت صدور کاالهای تولیدی خود به بازارهای همجوار نمود 
و افزود: از ابتدای فروردین ماه لغایت پایان شهریورماه 1401، 
165.26میلیون دالر از مسیر منطقه آزاد انزلی صادر شده که 
در مقایسه با 80.85میلیون دالر صادره در مدت مشابه سال 

گذشته، بیانگر افزایش 104.4درصدی است.
در  سرمایه گذاری  19درصدی  ارتقای  به  اشاره  با  وی 
نیمه اول  در  کرد:  اظهار  مدت  این  در  انزلی  آزاد  منطقه 
سال1401 ارزش سرمایه گذاری تحقق یافته داخلی به رقم 
20470میلیارد ریال بالغ شد و این درحالی است که در مدت 

مشابه سال 1400، این رقم 17202میلیارد ریال بود.
عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان جذب 
28میلیون دالر طرح سرمایه گذاری در نیمه ابتدایی سال  
جاری، از ثبت 45شرکت در این منطقه خبر داد و گفت: 
با توجه به ثبت 36شرکت در نیمه نخست سال 1400، 
فعالیت  برای  را  منطقه  این  که  شرکت هایی  تعداد 
25درصد  نموده اند،  انتخاب  سرمایه گذاری  و  اقتصادی 

رشد داشته است.
کشتی  82فروند  بارگیری  و  تخلیه  میزان  فرهادی 

اول  شش ماه  مدت  طی  کاسپین  بندری  مجتمع  در 
اذعان  و  کرد  بیان  تن  233.867هزار  را  جاری  سال 
توسط  630تن  و  206هزار  کاال،  حجم  این  از  نمود: 
واردات  جهت  بندر  اسکله های  وارد  کشتی  60فروند 
کشتی  22فروند  حال  عین  در  و  شده  کاال  ترانزیت  و 
دیگر 27237تن کاال و محصول تولید شده را به بنادر 
کشورهای حاشیه دریای خزر و کریدورهای بین المللی 

صادر و ترانزیت نموده اند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
در پایان، دلیل مثبت شدن و مسیر روبه رشد شاخص های 
مختلف فعالیت اقتصادی در منطقه متبوع خود را مشتمل 
بر چنین مولفه هایی عنوان کرد: کاهش اثرات منفی کرونا؛ 
اجرای بسته های حمایتی و تشویقی از سوی سازمان منطقه 
به  میدانی  بازدیدهای  و  نشست ها  برگزاری  انزلی؛  آزاد 
منظور تسهیل و رفع موانع تولید با حضور نهادهای همکار 
استانی و کشوری؛ افزایش فعالیت های بندری، گمرکی و 
ترانزیتی منطقه با محوریت تامین کاالهای اساسی، مواد 
اولیه کارخانجات منطقه، استان، کشور و صادرات؛ توسعه 
همکاری های میان دستگاهی در سطح استانی و ملی به 
منظور روان سازی و گسترش مبادالت با اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا و در نهایت ایجاد امید و انگیزه مضاعف در میان 
فعالین اقتصادی از طریق رونق فضای کسب و کار که 
منجر به استقبال بیش از پیش سرمایه گذاران جهت حضور 
در منطقه آزاد انزلی به عنوان کانون سرمایه گذاری شمال 
کشور و مرکز ثقل مراودات اقتصادی با اوراسیا و جنوب 

آسیا شده است.

کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
»مجمع عمومی سالیانه منطقه آزاد انزلی« با حضور شعبان 
شاهکویی مدیر مجامع و حسابرسی دبیرخانه شورایعالی، 
نمایندگان  شامل  شورای عالی  تخصصی  کارگروه  اعضاء 
وزارتخانه های عضو شورای عالی، عیسی فرهادی رئیس 
و  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات 

اعضای هیات مدیره این سازمان برگزار شد.
در این نشست، صورت های مالی و عملکرد سال مالی 
انزلی  آزاد  به 29اسفندماه 1400 سازمان منطقه  منتهی 
تخصصی  نقطه نظرات  ارائه  از  پس  و  بررسی  مورد 

اعضاء، مورد تایید قرار گرفت.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در 
ابتدای این نشست، گزارش عملکرد هیات مدیره به مجمع 

عمومی را برای سال مالی مذکور ارائه داد.
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  اقدامات  به  فرهادی  عیسی 
برای  شده  ترسیم  چشم اندازهای  و  اهداف  راستای  در 
مناطق آزاد، نحوه ایجاد تحول و توسعه منطقه، ایجاد 
پروژه های  تکلیف  و  تعیین  اساسی،  زیرساخت های 

عمرانی منطقه اشاره نمود.
آقاسی زاده  فتح اله  نشست،  این  در  است،  ذکر  شایان 
مناطق  شواریعالی  دبیرخانه  بودجه  و  برنامه ریزی  مدیر 
آزاد و ویژه اقتصادی عملکرد بودجه ای سازمان منطقه 

انزلی را قرائت نمود و اعضای کارگروه تخصصی  آزاد 
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورای عالی 
اقتصادی، نقطه نظراتی پیرامون موارد مرتبط با بندهای 
قرائت شده حسابرسی و جهت بهبود مستمر فعالیت ها 

و اقدامات آتی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه نمودند.
گفتنی است، در این نشست گزارش سازمان حسابرسی به 
عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه 
آزاد انزلی، قرائت شد و سپس صورت های مالی و عملکرد 
سازمان برای سال مالی منتهی به 29اسفندماه 1400 مورد 
تایید قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به شورای عالی 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارجاع شد.

امیر دریادار دوم حمیدرضا سعادت فرمانده ناوگان شمال 
و ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی در استان گیالن 
با رئیس هیات مدیره و  انزلی،  آزاد  با حضور در منطقه 

مدیرعامل این سازمان دیدار و گفت وگو کرد.
فرمانده منطقه چهارم دریایی حضرت امام رضا)ع( در این 
دیدار توانمندی های این نیرو را در شمال کشور تشریح 

کرد و نحوه همکاری های متقابل با سازمان منطقه آزاد 
در  همکاری ها  افزایش  درخصوص  و  برشمرد  را  انزلی 

مسیر توسعه  خدمات دریایی تاکید کرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
خدمات  از  قدردانی  ضمن  دیدار  این  در  نیز  انزلی 
ارتشیان  داشت:  بیان  کشور  شمال  ناوگان  فرماندهی 

فداکار، از نخستین روزهای پیروزی انقالب همواره در 
فداکاری  و  ملت  با  را  خود  پیوند  مختلف  صحنه های 
داده اند  نشان  ایران  و  اسالم  ارزش ها،  راه  در  را  خود 
و برای اقتدار ایران، عزت و خدمت بی چشمداشت به 
الگو  و  سرمشق  عرصه ها  دشوارترین  در  حتی  مردم 

بوده اند.

کشور  نور  پیام  دانشگاه  رئیس  تقی زاده  ابراهیم  دکتر 
با  دانشگاه  این  اساتید  و  مدیران  از  جمعی  همراه  به 
مدیرعامل  و  مدیره  رئیس هیات  فرهادی  دکتر عیسی 
افزایش  درخصوص  و  دیدار  انزلی  آزاد  منطقه  سازمان 
همکاری های دوجانبه به منظور عملی شدن طرح های 

پژوهشی و رفع مشکالت تبادل نظر کردند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 

منطقه  مزیت های  به  اشاره  با  نشست  این  در  انزلی 
عنوان  به  آزاد  منطقه  این  داشت:  اظهار  خود  متبوع 
کوچک ترین منطقه آزاد در سطح کشور فعال بوده و با 
با جذب  از مزیت های ژئوپلیتیک،  برخورداری  به  توجه 
22هزار  است  توانسته  خارجی  و  داخلی  سرمایه گذاران 

فرصت شغلی مستقیم برای گیالنیان ایجاد کند.
با اشاره به استقبال گردشگران  ادامه  عیسی فرهادی در 

از منطقه آزاد انزلی خاطرنشان کرد: بیش از 35درصد از 
جمعیت کشور در کمتر از 4ساعت می توانند به این منطقه 
کمترین  با  است،  کشور  در شمال  گردشگری  قطب  که 
هزینه سفر کنند و براساس آمارها در 6ماه نخست سال 
و  تجارت  فاز  وارد  گردشگر  6میلیون  از  بیش  جاری، 
گردشگری منطقه آزاد انزلی شده و پیش بینی می شود تا 

پایان سال این عدد به 10میلیون گردشگر برسد.

عیسی فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی به همراه معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری 
و فنی و زیربنایی این سازمان، به منظور نظارت میدانی، از 

تعدادی از این واحدها بازدید به عمل آوردند.
بنا بر این گزارش، اولین پروژه ای که مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی از آن بازدید کرد، پروژه مجموعه پارک 

آبی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی بود . 
شمال  آبی  تفریحی  مجموعه  بزرگترین  پروژه،  این 
ریالی  4300میلیارد  سرمایه گذاری  با  که  بوده  کشور 
بخش خصوصی داخلی همراه با سرمایه گذاری ایرانیان 
مقیم خارج از کشور و رعایت استانداردها و شاخص های 
با  و  مترمربع  7هزار  مساحت  به  فضایی  در  بین المللی 

و  تجارت  فاز  در  23000مترمربع  از  بیش  زیربنای 
گردشگری منطقه آزاد انزلی ساخته می شود.

دومین پروژه، هتل پنج ستاره منطقه آزاد انزلی بود. این 
هتل در زمینی به مساحت 7000متر درحال ساخت بوده 
و این طرح از شمال دید کامل به دریا و نوار ساحلی و 

مارینا و در مجاورت پارک آبی قرار گرفته است.
عیسی فرهادی در ادامه بازدیدها، سری هم به یکی از 
این پروژه ها که در مراحل پایانی ساخت بوده، مجتمع 
تفریحی ورزشی پردیس زد. مجتمع پردیس با زیربنای 
تفریحی،  کاربری های  شامل  مترمربع،  17هزار  حدود 

گردشگری و ورزشی است .
و  جکوزی  و  سونا  استخر،  های  سالن  مجتمع  این  در 

والیبال،  ورزش های  سالن  شامل  ورزشی  سالن های 
فوتسال، بسکتبال، اسکواش، بدمینتون و مرکز کلینیک 

درمانی و بهداشتی می باشد.
سازمان  مدیرعامل  بازدید  مورد  که  پروژه ای  آخرین 
منطقه آزاد انزلی قرار گرفت، مجتمع تجاری-گردشگری 
چندوجهی  پروژه  یک  مجموعه  این  بود.  »هپی مارت« 
با  در زمینی به مساحت 2500مترمربع، در پنج طبقه و 
زیربنای 8000مترمربع است که دارای دو بخش عمده 
یکهزار  و  4200مترمربع  زیربنای  با  فروشگاهی  فضای 
مترمربع سرای عرضه غذای ایرانی و بین المللی به عنوان 
بزرگترین بام رستوران استان گیالن است که فوت کورت 
و روف گاردن مجموعه با دید 360درجه ای، جاذبه جدید 

گردشگری منطقه آزاد انزلی محسوب می شود و هم اکنون 
با پیشرفت فیزیکی بالغ بر 90درصد، یکی از طبقات این 
مجموعه درحال بهره برداری است و طبقات دیگر مراحل 

نصب دکوراسیون داخلی خود را طی می باشد .

جلسه  کارشناسی،  جلسات  و  میدانی  بازدیدهای  پیرو 
عیسی  ریاست  به  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه 
سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس  فرهادی 
منطقه آزاد انزلی و با حضور اکبر سبحانی دادستان بندر 
انزلی، نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی گیالن و 
منطقه  مدیران سازمان  و  معاونین  و  استان  دادگستری 
در  راکد  واحد های  فعال سازی  موضوع  با  و  انزلی  آزاد 

شهرک های صنعتی این منطقه برگزار شد.
با  این نشست  انزلی در  آزاد  مدیرعامل سازمان منطقه 
به  سازمان  بخش های  تمامی  فعالیت  اهمیت  بر  تاکید 
منظور رفع موانع تولید و فعال سازی کارخانه های راکد با 

همراهی دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی همکار، 
تصریح کرد: همه باید در راستای افزایش ظرفیت های 
تولیدی و صادراتی و ایجاد اشتغال گام بردارند؛ چراکه 
فضای  تسهیل  و  مسائل  رفع  کشور  نخست  اولویت 

کسب و کار و تولید است.
در این جلسه، پس از ارائه گزارش توسط اکبر نیازی 
قراردادها  امور  و  حقوقی  مدیر  و  مدیره  هیات  عضو 
سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون  طالب پور  وحید  و 
دادستان  سبحانی  اکبر  انزلی،  آزاد  منطقه  سازمان 
بندر انزلی نیز راهکارهای پیشنهادی درخصوص رفع 
مشکالت و حمایت های الزم جهت فعال سازی مجدد 

نمودند. ارائه  آنها 
مرتب  به صورت  گردید  مقرر  جلسه  این  در  همچنین، 
جلسات رفع موانع تولید برای 17واحد تولیدی و صنعتی 
و  واحدها  مالکین  حضور  با  منطقه  در  موجود  راکد 
دستگاه های قضایی و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
انزلی  آزاد  منطقه  سازمان  در  صنعتی  شهرک های  و 

تشکیل شود.
تولیدی  دارای 160واحد  انزلی  آزاد  منطقه  است،  گفتنی 
می باشد و به دلیل استقبال سرمایه گذاران، مراحل احداث 
سومین شهرک صنعتی این منطقه که در پسکرانه مجتمع 

بندری کاسپین قرار دارد، آغاز شده است.

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

در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام پذیرفت:

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با فرمانده ناوگان شمال کشور عنوان شد:

در دیدار رئیس دانشگاه پیام نور با مدیر عامل سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

در بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از پروژه های منطقه انجام شد:

در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی مصوب شد:

رشد 125درصدی صادرات از منطقه آزاد انزلی 
طی شش ماه نخست سال 1401

بررسی و تایید صورت های مالی و عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلی برای سال مالی ۱۴۰۰

افزایش همکاری ها جهت توسعه  خدمات دریایی در منطقه آزاد انزلی

تقویت پیوند دانشگاه و صنعت در راستای توسعه تولیدات منطقه آزاد انزلی

صدور دستور رفع موانع و تسریع در تکمیل پروژه های سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی

اولویت قرار گرفتن فعال سازی واحدهای تولیدی راکد در منطقه آزاد انزلی

غالمحسین ولدی مدیرکل راه آهن شمال2 کشور با عیسی 
فرهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلی به منظور بررسی زیرساخت های اقتصادی و تجاری و 
لزوم توسعه زیرساخت های ریلی در راستای ارتقای شاخص های 
لجستیکی و  ترانزیتی منطقه آزاد انزلی دیدار و تبادل نظر کردند.

و  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاونین  که  دیدار  این  در 
بندری و حوزه خزر سازمان منطقه آزاد انزلی نیز حضور 
برای  مشترک  همکاری های  لزوم  بر  دوطرف  داشتند، 
توسعه  و  عبوری  بین المللی  کریدور های  فعال سازی 
مبادالت تجاری و  تراتزیتی از بنادر منطقه آزاد انزلی به 

روش حمل و نقل ترکیبی )دریایی و ریلی( تاکید داشتند.

همزمان با هفته نیروی انتظامی، عیسی فرهادی رئیس هیات 
مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور در ستاد 
فرماندهی نیروی انتظامی استان گیالن، با سردار عزیزاهلل 
ملکی فرمانده انتظامی گیالن دیدار و درخصوص راهکارهای 

گسترش همکاری های فی مابین به تبادل نظر پرداخت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تبریک هفته نیروی 
انتظامی و تصریح بر اینکه امنیت، پیش فرض و اولین زیرساخت 
هر گونه فعالیت اجتماعی و به ویژه اقتصادی است، اظهار داشت: 
همکاری های دوجانبه این منطقه و نیروی انتظامی در قالب های 
امنیت اجتماعی و سرمایه گذاری، می تواند مایه دلگرمی فعالین 

اقتصادی، گردشگران و ساکنین منطقه باشد.
عیسی فرهادی با تاکید بر این نکته که نیروی انتظامی حافظ 
خون شهدا بوده و خط مقدم دفاع از کشور می باشد و ماموریت 
آن حفظ جمهوری اسالمی است، تصریح کرد: به واقع می توان 

گفت که افسران فراجا باعث اقتدار و افتخار کشور هستند.
گیالن  انتظامی  فرمانده  ملکی  عزیزاهلل  سردار  ادامه،  در 
نیز با تاکید بر فرصت های همکاری با سازمان منطقه آزاد 
انزلی اظهار کرد: با عنایت به روند توسعه ای صورت گرفته 
در منطقه آزاد انزلی و فرصت های موجود جهت گسترش 
انتظامی در  نیروی  با سرمایه گذاران خارجی،  همکاری ها 
آمادگی خود  انتظامی داخلی و خارجی  تمامی حوزه های 
را جهت تسهیل و تسریع در اجرای قوانین و مقررات به 
منظور امنیت و آرامش فعالین اقتصادی و ساکنین منطقه 

و استان در دستورکار قرار می دهد.
همچنین بنا بر این گزارش، در برنامه دیگر که در سالن اجالس 
سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور عوامل انتظامی مستقر در 
منطقه شامل فرماندهان و عوامل کالنتری و مرزبانی و پلیس 
شماره گذاری مرکز خودرو با حضور معاونین سازمان برگزار گردید، 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اهدای 
لوح تقدیر و شاخه گل، از تالش ها و زحمات عوامل انتظامی 

مستقر در منطقه آزاد انزلی تقدیر به عمل آورد.

دفاع  دوران  شهید  یادبود  مناسبت  به  گیالنی  قایقران  پنج 
مقدس محمد ناظری از بندر آستارا تا بندر کاسپین را پارو زدند.
عسگرپور،  عمران  ویژه نواز،  محمد  قایقرانی  ماراتن  این  در 
از  علیرضا صداقت کیش، حجت سیفی و حمیدرضا همتی 
رزمندگان 8سال دفاع مقدس و پیشکسوتان رشته ورزشی 
قایقرانی، بیش از 170کیلومتر را در شرایط جوی خاص به طور 

میانگین روزانه 50کیلومتر پارو زده تا به بندر کاسپین رسیدند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در آیین 
تجلیل از این ورزشکاران گفت: یکی از برجسته ترین ویژگی های 
شهید محمد ناظری، روحیه سلحشوری و خستگی ناپذیری آن 
شهید بزرگوار بوده که تکاوران زیادی را در نیروی دریایی سپاه 
آموزش داد؛ بسیار خرسندیم که این رویداد ورزشی نیز به نام این 

شهید بزرگوار در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
عیسی فرهادی در ادامه به لزوم استمرار برنامه های فرهنگی 
و ورزشی اشاره و خاطرنشان کرد: تبیین دستاوردهای انقالب 
اسالمی، انتقال تجربه از پیشکسوتان به نسل جدید و استمرار 
برنامه های ورزشی با حضور جوانان و نوجوانان در همه رشته های 
ورزشی و امورات فرهنگی در دستورکار مدیران مربوطه سازمان 
منطقه آزاد انزلی قرار گیرد و تا شاهد افزایش سالمت اجتماعی 

و تقویت رشته های ورزشی در ابعاد ملی و بین المللی باشیم.
در ادامه، امیر دریادار دوم عرشه و ستاد حمیدرضا سعادت 
فرمانده ناوگان شمال نیروی دریایی منطقه چهارم دریایی امام 
رضا)ع( بندر انزلی با تقدیر از این ورزشکاران گفت: احساس 
امنیت مردم در هر شغلی و در زندگی روزمره شان مرهون 
زحمات و تالش افرادی است که با به خطر انداختن جان 
خود، از خاک و ناموس این میهن محافظت کرده و امنیت 
جامعه را تامین می کنند و پنج قایقران نیز در ماراتن بندر آستارا 
تا بندر کاسپین ازخودگذشتگی و روحیه خستگی ناپذیری را که 

در دوران دفاع مقدس داشتند، نشان دادند.
وی اظهار کرد: از حدود 15سال قبل که دشمنان نظام برای 
خدشه دار کردن امنیت دریاها باعث ایجاد اخالل در کشتیرانی 
داخلی  از محدوده آب های  نیروی دریایی  ماموریت  شدند، 
فراتر رفت و سپید جامگان نیروی دریایی راهبردی ارتش با 
حضور شبانه روزی در آب های بین المللی در قالب ناوگروه های 
مختلف، تامین امنیت کشتی های تجاری برای تداوم تجارت 

بین المللی کشور را در دستورکار خود قرار دادند.

ضرورت توسعه مبادالت 
تجاری و  تراتزیتی از بنادر 

منطقه آزاد انزلی

تجلیل مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی از 

فرمانده انتظامی گیالن و 
عوامل انتظامی منطقه

برگزاری ماراتن قایقرانی 
بندر آستارا تا بندر کاسپین 

منطقه آزاد انزلی

در دیدار مدیرکل راه آهن شمال ۲ با مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی مطرح شد:

همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت گرفت:

به مناسبت یادبود شهید دوران دفاع مقدس 
محمد ناظری صورت گرفت:
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در خردادماه سال 1395 تفاهم نامه ای مابین سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و مرحوم اکبر ترکان دبیر وقت شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به امضاء رسید. براساس این تفاهم نامه 
مقرر گردیده بود مراکز نوآوری در مناطق آزاد برای میزبانی شرکت های 
دانش بنیان داخلی و خارجی همکار شکل گرفته و زمینه بهره مندی 
و  خدمات  تسهیالت،  از  فناور  و  دانش بنیان  موسسات  و  شرکت ها 
زیرساخت های مناطق آزاد فراهم گردد. همچنین به منظور تحقق 
اهداف سند چشم انداز برنامه های توسعه اقتصادی و براساس بند 11 
سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغ شده از سوی مقام معظم رهبری، 
فراهم آوردن زیرساختی نوآورانه و پیشرو در هر منطقه، با عنایت به 
ماموریت ها و اولویت های فناورانه آن، تولید و ترویج محتوای رسانه ای 
علمی، فناورانه و فرهنگی متناسب با نیاز کشور، فرهنگ سازی انتقال 
روابط   تقویت  و  ایجاد  کشور،  موردنیاز  فناوری های  بومی سازی  و 
میان دانشگاهی بین المللی، جلب مشارکت مراکز معتبر طراحی مهندسی 
و فناوری جهان برای انجام طرح های مشترک و برگزاری دوره های 
آموزشی، ایجاد امکان استقرار گروه ها و مراکز پژوهشی خارجی در 

مناطق آزاد از اهداف انعقاد تفاهم نامه مزبور ذکر شده است.
در شهریورماه سال 1401 نیز تفاهم نامه دیگری میان سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و سعید محمد دبیر پیشین شورایعالی 
تفاهم نامه جدید،  این  امضاء گردید. در  اقتصادی  آزاد و ویژه  مناطق 
موضوعاتی نظیر استقرار شرکت های دانش بنیان و خالق در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با رویکرد تولید صادراتی، جذب سرمایه  خارجی 
و تولید مشترک با شرکت خارجی و همکاری فناورانه با هدف مشارکت 
شرکت های دانش بنیان و خالق با سرمایه گذاران و شرکت های خارجی، 
تسهیل صادرات شرکت های دانش بنیان و خالق از طریق پایانه های 
محصوالت  عرضه  اقتصادی،  ویژه  و  آزاد  مناطق  در  موجود  مرزی 
دانش بنیان و خالق به تجار خارجی با هدف ایجاد پایگاه و نمایشگاه 
دائمی محصوالت دانش بنیان و خالق در مناطق آزاد مطرح گردیده است  .

طبق تفاهم نامه جدید، معاونت علمی ریاست جمهوری متعهد شده تا 
نسبت به شناسایی اولیه شرکت های دانش بنیان و خالق دارای پتانسیل 
اقتصادی، شناسایی و معرفی  آزاد و ویژه  استقرار در مناطق  جهت 
ایرانی خارج از کشور عالقه مند به سرمایه گذاری در  سرمایه گذاران 
مناطق آزاد و ویژه و طراحی سیستم ارزیابی شرکت های دانش بنیان و 

خالق مستقر در هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقدام کند.
دانش بنیان  دائمی محصوالت  نمایشگاه  ایجاد  و  تجهیز  طراحی، 
و خالق در مناطق آزاد و ویژه منتخب، ایجاد شبکه و بسترهای 
و  آزاد  مناطق  در  موجود  زیرساخت های  میان  تعاملی  و  ارتباطی 
زیرساخت های خارج از کشور، ایجاد شبکه و تسهیل گری برای 
ایجاد ارتباط موثر با سایر بازیگران زیست بوم داخلی ازجمله مراکز 

رشد، پارک ها از دیگر تعهدات معاونت علمی است.
تا  شده اند  متعهد  نیز  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  سازمان های 
در  معاونت  تجارب  و  ظرفیت  از  استفاده  همچون  زمینه هایی  در 
حوزه  منظر  از  منطقه  هر  نسبی  مزیت های  معرفی  و  شناسایی 
فناوری و صادرات، طراحی بسته های حمایتی و زیرساخت تولیدی 
ویژه هر یک از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد الین ویژه برای 
شرکت های دانش بنیان متقاضی استقرار در هر یک از مناطق آزاد و 
ویژه و فراهم کردن زیرساخت مناسب جهت ایجاد نمایشگاه دائمی 
محصوالت دانش بنیان و خانه های خالق و نوآوری در مناطق آزاد 

و ویژه اقتصادی با معاونت علمی همکاری داشته باشد.
می گردد  مشخص  شده،  ذکر  تفاهم نامه  دو  مفاد  مقایسه  با 
دغدغه های اصلی در ارتباط با شکل گیری اکوسیستم دانش بنیان 
در مناطق آزاد نزد نهاد سیاستگذار مناطق آزاد و معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری پس از گذشت 6سال هنوز تغییری نکرده 
است و تحول جامعی در راستای ایجاد زیست بوم دانش بنیان در 

مناطق آزاد که مدنظر مسئولین امر بود، روی نداده است  .
 در مرداد ماه سال 1401 نیز نخستین نشست از سلسله نشست های 
»نقش تنظیم گری در اقتصاد دانش بنیان« با محوریت مناطق آزاد، 
تحت عنوان »تنظیم گری در مناطق آزاد و اقتصاد دانش بنیان« با حضور 
جمعی از اعضای هیات علمی  دانشگاه ها و مدیران دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست 
جمهوری برگزار شد که در آن نشست هم موضوعات کالن دیگری 
در ارتباط با جایگاه مناطق آزاد در نظام نوآوری و سیاستگذاری اقتصاد 
دانش بنیان کشور طرح شده است. موضوعاتی نظیر چگونگی پیشروی 
آزاد  مناطق  چالش های  و  مشکالت  کشور،  در  دانش بنیان  اقتصاد 
و همچنین بایدها و نبایدهای سیاستگذاری در نظام نوآوری، تدوین 
نظام نوآوری منطقه ای برای مناطق آزاد و همچنین در نظر گرفتن 
شرایط، وضع موجود و پتانسیل های هر منطقه در مقررات گذاری، ثبات 
اقتصاد کالن، ثبات قانونگذاری، اهمیت روابط بین الملل، استفاده از 
فرصت صادرات به کشورهای همسایه، آموزش و تقویت تجارت در 
حوزه صنعت، سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی، بهبود فضای تعامل 
بین دانشگاه های ایران و خارج از کشور و همکاری های مشترک، وجود 
توالی در مقررات گذاری و همچنین روشن شدن ارتباط نهادی مناطق 

آزاد و نهادهای حاکمیتی سرزمین اصلی.
اما این که واقعا چه ربط و ارتباط مبنایی بین فلسفه وجودی مناطق آزاد و 
ایجاد نظام نوآوری وجود دارد، مسئله ای است که با مشخص شدن آن 
می توان به منطق موجود در دو تفاهم نامه فوق الذکر و وضعیت مناطق 
آزاد در زمینه ایجاد زیست بوم دانش بنیان پی برد. فلذا در ابتدا باید نظام 

نوآوری را به عنوان یک مسئله محوری، موردتوجه قرار دهیم.

نظام نوآوری چیست؟
براساس گزارش شاخص جهانی نوآوری2022، ایران با ارتقای 7رتبه ای، 
به جایگاه 53 از بین 132کشور جهان دست یافته است. این رتبه بندی 
از سال 2007 به این سو، توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی منتشر 
می شود و ایران در سال 2014، رتبه 120 را به دست آورده بود. به این 
ترتیب، رتبه کسب شده در سال 2022 بهترین رتبه کشور در همه سال ها 

بوده و ایران سریع ترین رشد را تجربه کرده است.
گزارش شاخص جهانی نوآوری در چارچوبی متوازن، 80شاخص را 
در دو دسته ورودی های فناوری و نوآوری و خروجی های فناوری 
در کشورهای  و 2بعد خروجی(  ورودی  )5بعد  و 7بعد؛  نوآوری  و 
مختلف مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می دهد. ابعاد ورودی نوآوری 
عبارتند از: نهادها؛ سرمایه انسانی و پژوهش؛ زیرساخت؛ پیچیدگی 
و  فناوری؛  و  دانش  خروجی های  کار؛  و  کسب  پیچیدگی  بازار؛ 

خروجی های خالق نیز دو بعد خروجی نوآوری هستند.
عدم توازن وضعیت کشور در ابعاد ورودی و خروجی یکی از نکات 
ایران در گزارش شاخص جهانی نوآوری است.  مهم در وضعیت 
کسب رتبه 86 در ورودی  ها و رتبه 44 در خروجی ها نشان دهنده 

امسال  گزارش  در  است.  فاصله(  )42رتبه  دسته  دو  این  شکاف 
بیشتری  نوآوری  ایران خروجی های  نیز همانند سال های گذشته 
کار  و  نهادی و کسب  )محیط  نوآوری  با ورودی های  مقایسه  در 
و متغیرهای اقتصاد کالن( خلق کرده است. شاخص تنوع صنایع 
تولیدی در کشور رتبه 38 در جهان را به خود اختصاص داده که 
رشد چشمگیر در بعد پیچیدگی )بلوغ( بازار را به همراه داشته است.

در حقیقت طبق نتایج گزارش مزبور، وضعیت ناهمترازی ورودی ها 
و خروجی های ایران در شاخص های نوآوری، به شرایط موجود در 
نظام نوآوری ایران برمی گردد. به این صورت که علی رغم نابسامانی 
نظام نوآوری در ایران، نبوغ جوان خالق ایرانی همانند ورزشکاران 
ایرانی با کمترین حمایت سیستماتیک توانسته است عملکرد قابل 

قبولی را ارائه نماید؛ اما نظام نوآوری چیست؟
مفهوم نظام نوآوري بر پویایی نوآوري و تغییر اقتصادي تاکید دارد و به 
عنوان رویکردي سیستمی شناخته می شود. بر اساس نگرش سیستمی، 
نظام نوآوري به این صورت تعریف می شود که: یک سیستم مدیریت 
نوآوری فراسازمانی و در مقیاس کالن و کشوری است که به نقش 
مجموعه سازمان ها همچون دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، پارک های 
فناوری، مراکز تحقیق و توسعه، مراکز صنعتی و غیره در فرایندهای 
نوآوری و رابطه تعاملی آنها در این خصوص می پردازد. نظام ملی نوآوری 
زیرنظام های متعددی مانند نظام ملی پژوهش، نظام ملی خالقیت، نظام 
ملی مالکیت فکری، نظام ملی مدیریت فناوری و همچنین نظام های 

محلی یا منطقه ای نوآوری را شامل می گردد.
سه جزء اصلی نظام ملی نوآوري دانشگاه، دولت و صنعت هستند که هر 
یک اهداف، سازوکار و کارکردهاي مربوط به خود را دارند. تعامل اجزاي 
این سیستم با یکدیگر عامل بسیار مهمی در عملکرد نظام ملی نوآوري 
به عنوان یک کل است. این که چگونه این سه جزء به عنوان عناصر 
یک سیستم جمعی در زمینه خلق، جذب، انتشار کاربرد و بهره برداري از 
دانش با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، موضوع مهمی در تحلیل عملکرد 
نظام نوآوري در هر کشور است. نظام ملی نوآوري، شبکه اي از تعامالت 
و یا یک سیستم به عنوان یک کل است. هر سیستم به وسیله اجزاي 
آن، ارتباطات متقابل و تعامالت میان این اجزا توصیف می شود. وقتی در 
یک نظام ملی نوآوري همه چیز ایده آل باشد، پتانسیل نوآوري در نهایت 

به ارزش افزوده محصوالت صنعتی تبدیل می شود.
تحقیقاتی- موسسات  و  بزرگ  بنگاه های  وزارتخانه ها،  ایران  در  اما 

دانشگاهی، سه جزء اصلی نظام نوآوری هستند. بنگاه هاي بزرگ، بخشی از 
پژوهش هاي خود را به دانشگاه ها واگذار می کنند، موسسات تحقیقاتی نیز 
به علوم پایه و کاربردي می پردازند و براي این کار مجبور به اخذ دانش از 
خارج هستند. بنگاه هاي بزرگ نیز براي توسعه خود مجبور به اخذ روش ها 
و تکنولوژي تولید از خارج می باشند. سیاستگذاري بنگاه های بزرگ )به 
طور عمده دولتی است( و دانشگاه ها توسط وزارتخانه ها و یا دولت تعیین 

می شوند. پیوند میان دانشگاه و بنگاه هاي بزرگ هم بسیار ضعیف است .
بنابراین بخش اصلی فعالیت تحقیقات دانشگاهی، کاربردي نبوده و پیوند 
دولت با بنگاه هاي بزرگ و موسسات تحقیقاتی گاهی اوقات تسهیل کننده 
شرایط و بروز خالقیت ها نیست و در برخی مواقع، اصال چنین پیوندي 
وجود ندارد. ارتباط شرکت هاي بزرگ با بازارهاي خارجی هم ضعیف بوده 
و از این جهت، هیچ فشار تکنولوژي متوجه آنها نیست و به طور کلی، در 
نظام ملی نوآوري ایران، رابطه حاکم میان سه قطب اصلی، یک رابطه 
مبهم است و جزئیات بازخور آن به طور عمده قابل توصیف نیست. پیوندها 
با جهان خارج که فشار مثبتی براي ارتقاي علمی و تکنولوژیکی ایجاد 
می کنند وجود ندارد؛ درحالی که در یک نظام نوآوري باید اجزاي پیوند 

دانشگاه ها با بنگاه هاي بزرگ و دولت و خارج به خوبی تعریف شده باشد.

جایگاه مناطق آزاد در نظام نوآوری ملی
با عنایت به مسائل مطرح شده در ارتباط با نظام نوآوری به صورت عام 
و وضعیت نظام نوآوری در ایران به صورت خاص، می توان این طور 
نتیجه گرفت که مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
جمهوری اسالمی ایران، به عنوان دولت های کوچک محلی می توانند 
یک زیرسیستم نوآوری ایجاد کنند که مهم ترین پایه های این سیستم 
منطقه ای، استقالل مدیریتی متکی به قانون، محدودیت در اولویت های 
نوآوری، سهولت انجام کسب و کار، سهولت در ارتباطات بین المللی و... 
است؛ موضوعاتی که در نشست مرکز پژوهش های ریاست جمهوری 
به درستی موردتوجه قرار گرفته است. برخالف مفاد تفاهم نامه هایی که 
توسط دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال های 95 
و 1401 با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد شده است و 
در آنها، مناطق آزاد به عنوان بخشی از نظام نوآوری ملی لحاظ شده اند 

و ماموریت تسهیل گری دارند.
منطقه ای  نوآوری  نظام  تدوین  که  گرفت  نتیجه  می توان  فلذا 
برای مناطق آزاد و همچنین در نظر گرفتن شرایط، وضع موجود 
قانونگذاری،  ثبات  مقررات گذاری،  در  منطقه  هر  پتانسیل های  و 
اهمیت روابط بین الملل، استفاده از فرصت صادرات به کشورهای 
همسایه، آموزش و تقویت تجارت در حوزه صنعت، سرمایه گذاری 
دانشگاه های  بین  تعامل  فضای  بهبود  ظرفیت سازی،  برای 
توالی در  از کشور و همکاری های مشترک، وجود  ایران و خارج 
مقررات گذاری و همچنین روشن شدن ارتباط نهادی مناطق آزاد و 
نهادهای حاکمیتی سرزمین اصلی از موضوعات بسیار با اهمیت در 

ارتباط با جایگاه مناطق آزاد در نظام نوآوری ایران می باشد.
در حقیقت برای ایجاد زیست بوم اقتصاد دانش بنیان در مناطق آزاد، 
عنوان  به  باید  ابتدا  خودشان  وجودی  فلسفه  بر اساس  مناطق  این 
سیستم های منطقه ای مستقل مورد قبول واقع شوند و در ادامه امر، 
این موجودیت های مستقل در قالب نیازهای محیطی درونی و بیرونی 
خود، نسبت به تدوین نظام نوآوری مستقل اقدام نمایند. البته در نحوه 
ارتباط تکمیل کننده سیستم های نوآوری منطقه ای با نظام نوآوری ملی، 
می توان به اولویت های فناوری کشور و همچنین اولویت های دیپلماسی 
و  بازارهای هدف  به  در حوزه صادرات محصوالت  ایران  اقتصادی 
همسایه توجه کرد. در این ارتباط مکمل مناطق آزاد می توانند برخی 
از اولویت های فناورانه کشور را به عنوان اولویت خود تعریف کرده و 
در راستای توسعه صادرات محصوالت فناورانه به کشورهای همسایه و 
هدف برنامه ریزی نمایند. اما نظام نوآوری منطقه ای در مناطق آزاد باید 

بر اساس ظرفیت های ذاتی آنها تعریف گردد.
مناطق آزاد کشور به سبب آن که بر بنیاد نگرش های برون نگر، مبتنی بر 
مزیت ها و فرصت های اقتصادی، قابلیت دسترسی به بازارهای مصرف و 
با هدف گسترش صادرات شکل گرفته اند، می توانند میزبانی شرکت های 
دانش بنیان داخلی و خارجی و همچنین زمینه بهره مندی شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان و فناور از تسهیالت، خدمات و زیرساخت های 
مناطق را فراهم نمایند. ظرفیت های این مناطق با عنایت به زیرساخت 
نوآورانه و پیشرو در هر منطقه، ماموریت ها و اولویت های فناورانه آن، 
تولید و ترویج محتوای رسانه ای علمی، فناورانه و فرهنگی متناسب با نیاز 
کشور، فرهنگ سازی انتقال و بومی سازی فناوری های موردنیاز کشور 
باید شکل گیرد. لذا برای تحقق اقتصاد دانش بنیان نیاز به همکاری، 
ایجاد و تقویت روابط  میان دانشگاهی بین المللی، جلب مشارکت مراکز 
معتبر طراحی مهندسی و فناوری جهان برای انجام طرح های مشترک 
و برگزاری دوره های آموزشی، ایجاد امکان استقرار گروه ها و مراکز 

پژوهشی خارجی در مناطق آزاد پیش بینی شده است.
حال با عنایت به شعار سال1401 که از سوی مقام معظم رهبری با 
و  است  شده  نامگذاری  اشتغال آفرین«  دانش بنیان،  »تولید،  عنوان 
همچنین تاکید بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، با مسئولین 
سازمان های مناطق آزاد درخصوص توسعه اقتصاد دانش بنیان در بستر 

این مناطق به گفت و گو نشستیم که در ادامه مالحظه می فرمایید.

 جواد کشلی، مدیر سرمایه گذاری، بانک و
 بیمه سازمان منطقه آزاد انزلی:

پتانسیل های قابل توجه مناطق آزاد جهت فعالیت 
شرکت های دانش بنیان

جواد کشلی مدیر سرمایه گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد 
انزلی در گفت وگو با نشریه، به بررسی نقش اکوسیستم دانش بنیان 
در  دانش بنیان  اقتصاد  وضعیت  پیرامون  سواالتی  به  و  پرداخت 

مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد انزلی پاسخ داد. 
طبق اظهارات وی؛ مناطق آزاد با توجه به برخورداری از مزیت ها و 
مشوق های قانونی می توانند پتانسیل مناسبی برای فعالیت شرکت های 
دانش بنیان کشور باشد؛ چراکه مناطق آزاد از ظرفیت های باالیی در 
جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های تولیدی برخوردار 
بوده و فراهم نمودن بسترهای الزم برای همکاری صاحبین سرمایه و 
شرکت های فناور و دانش بنیان می تواند به ایجاد یک اکوسیستم موفق 
در زمینه های نوآوری و فعالیت های دانش بنیان در سطح مناطق آزاد 
منجر گردید که نتایج آن توسعه فعالیت های اقتصادی و صنعتی با ارزش 

افزوده باالتر و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان خواهد بود .
مدیر سرمایه گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد انزلی  اعالم 
فناورانه  و  دانشی  از 100شرکت  بیش  حاضر  درحال  که  می دارد 
و  مستقر  انزلی  آزاد  منطقه  در  1000نفر  از  بیش  اشتغال زایی  با 
از تعداد اشاره شده، 11شرکت توانسته اند گواهی  فعال می باشند . 
ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  از  را  دانش بنیان خود 

دریافت و در زمره شرکت های دانش بنیان قرار گیرند .
کشلی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چه نقشی در تقویت و 
گسترش اکوسیستم دانش بنیان کشور دارد،  اظهار داشت: یکی از اهداف 
ایجادی مناطق آزاد، انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن است . عالوه بر 
این، بر اساس ماده 11 سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی که اشعار 
می دارد توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه  اقتصادی کشور به منظور 
انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و 
خدمات باید در دستورکار مناطق آزاد قرار گیرد . لذا موارد اشاره شده فوق 
بیانگر نقش سازمان های مناطق آزاد در تقویت و گسترش اکوسیستم 
دانش بنیان است . در این راستا یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد 
مناطق آزاد کشور، جلب و جذب شرکت های دانش بنیان و فراهم نمودن 
زمینه برای رشد و توسعه تکنولوژی های حاصل از فعالیت شرکت های 
دانش بنیان می باشد . به عبارتی مناطق آزاد با توجه به برخورداری از 
مزیت ها و مشوق های قانونی می توانند پتانسیل مناسبی برای فعالیت 
شرکت های دانش بنیان کشوری باشد؛ چراکه مناطق آزاد از ظرفیت های 
باالیی در جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های تولیدی 
برخوردار بوده و فراهم نمودن بسترهای الزم برای همکاری صاحبین 
یک  ایجاد  به  می تواند  دانش بنیان  و  فناور  شرکت های  و  سرمایه 
اکوسیستم موفق در زمینه های نوآوری و فعالیت های دانش بنیان در 
سطح مناطق آزاد منجر گردید که نتایج آن توسعه فعالیت های اقتصادی 
و صنعتی با ارزش افزوده باالتر و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان خواهد بود . 
قطعا با معرفی و فعالیت واحدها و شرکت های دانش بنیان در مناطق 
آزاد و ارائه حمایت های همه جانبه قانونی ، علمی و فنی و تسهیل گری، 
بستر مناسبی برای فعالیت شرکت های دانش بنیان  در مناطق آزاد کشور 
به وجود آمده که به تبع آن موجب بومی سازی و توسعه فناوری ها و 
افزایش  صادرات و صادرات مجدد در کشور می شود . تحقق این موارد 
و ایجاد اکوسیستم مناسب نوآوری و فناوری مستلزم اتخاذ رویکرد 
دانش بنیان توسط سازمان های مناطق آزاد و همکاری سایر نهادهای 

ذی مدخل می باشد.
مدیر سرمایه گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد انزلی همچنین 
الگوهایی همچون کارخانه  آزاد و  درخصوص حلقه مفقوده مناطق 
نوآوری در حمایت از تجاری سازی کسب و کارهای جدید اذعان نمود: 
حلقه مفقوده در این بخش نبود استراتژی ها و برنامه های راهبردی 
مشخص می باشد . به نظر اینجانب نیاز است سند زیست بوم نوآوری 
و فناوری در مناطق آزاد که از مدت ها قبل توسط دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دست تهیه و تدوین بوده، با همکاری 
فعالین  حتی  و  کشوری  ذیربط  نهادهای  آزاد،  مناطق  سازمان های 
عرصه فناوری و دانش بنیان کشور نهایی گردد . در این سند می بایست 
استراتژی ها و برنامه های کاربردی در راستای هم افزایی فعالیت های 
فناورانه و دانش بنیان و ادغام و همسو نمودن آنها با ظرفیت های تولیدی 

و صنعتی هر منطقه آزاد در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به اینکه چگونه می توان در مسیر افزایش توانمندی های 
صادرات مجدد، فرآوری و صادرات محصوالت دانش بنیان و به طور 
اخص کلمه صادرات کشور گام برداشت،  گفت : مناطق آزاد به واسطه 
قرار گرفتن در مرزهای جغرافیایی زمینی و دریایی کشور، از ظرفیت های 

مناسبی برای توسعه مبادالت تجاری و صادرات به کشورهای دیگر 
علی الخصوص کشورهای همسایه برخوردار می باشند. در این راستا 
به منظور موفق عمل نمودن در بخش صادرات محصوالت دانش بنیان 
در ابتدا باید بازار کشورهای هدف شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گیرد و براساس نتایج حاصله زمینه استقرار و فعالیت های شرکت های 
دانش بنیان کشوری که می توانند محصوالت موردنیاز این کشورها را 
تولید و عرضه نمایند، در مناطق آزاد دارای مزیت رقابتی فراهم نمود. 
قطعا اجرای صحیح این سیاست زمینه افزایش صادرات و صادرات 
مجدد محصوالت و کاالهای فناورانه شرکت های دانش بنیان را با تکیه 

بر ظرفیت های جغرافیایی و قانونی مناطق آزاد به وجود خواهد آورد. 
این مقام مسئول در سازمان منطقه آزاد انزلی درخصوص دستاوردهای 
مناطق آزاد در حوزه زیست بوم دانش بنیان و استقرار اقتصاد دانش بنیان 
بیان کرد: در طی سالیان اخیر تمامی مناطق آزاد کشور در تالش بوده اند 
تا با تکیه بر ظرفیت ها، توانمندی ها و مشوق های قانونی خود، زمینه های 
الزم را برای جذب، استقرار و فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیان و 
به طور کلی حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان را در منطقه متبوع خود 
فراهم نمایند. به عنوان یکی از دستاوردها در حوزه دانش بنیان و فناوری 
می توان به توسعه فعالیت صدها شرکت فناور و دانش بنیان در سطح 
مناطق آزاد و موفقیت در تجاری سازی و بلوغ کسب و کارهای ایشان 
که در بسیاری از موارد موجب گردیده این فعالیت های دانش بنیان و 
فناورانه از مرحله ابتدایی تولید نمونه محصوالت، هم اکنون به واحدهای 
تولیدی و صنعتی با عملکرد مناسب تبدیل گردند . نمونه این موفقیت در 
سطح منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی می توان به شرکت های سیال 
ابزار دقیق، گیل آزما، سوبار و... اشاره نمود که با طی مراحل بلوغ خود 
هم اکنون با احداث و راه اندازی واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی 
منطقه مشغول فعالیت می باشند و در مواردی توانسته اند عالوه بر تامین 
نیازهای داخل کشور نسبت به صادرات محصوالت تولیدی دانش بنیان 

خود به سایر کشورها موفق عمل نمایند.
کشلی در پاسخ به این سوال که در حوزه دانش بنیان در مناطق آزاد 
چه ظرفیت هایی برای توسعه همکاری های مشترک اقتصادی با خارج 
و همچنین انتقال تکنولوژی های پیشرفته به داخل کشور وجود دارد،  
اظهار داشت: بیش از 2500واحد صنعتی در سطح مناطق آزاد وجود 
دارد که درحال حاضر محصوالت تولیدی خود را به سرزمین اصلی 
و سایر کشورهای صادر می نمایند . این موضوع نشان از ظرفیت و 
پتانسیل مناسب مناطق آزاد برای بهره گیری از فعالیت های دانش بنیان 
در کارکردهای صنعتی و تولیدی دارد. به عبارتی توسعه و به روزرسانی 
تکنولوژی ها و به کارگیری محصوالت و خدمات شرکت های فناور و 
دانش بنیان در واحدهای تولیدی و صنعتی مناطق آزاد به منظور مرتفع 
نمودن نیازمندی های این صنایع یکی از ظرفیت های کاربردی مناطق 

آزاد در این زمینه تلقی می شود  .
وی در خصوص اینکه منطقه آزاد متبوع شما در چه حوزه های اقتصادی 
از حرکت های دانش بنیان و فناورانه طبق اسناد جامع توسعه خود حمایت 
می کند،  گفت : سازمان منطقه آزاد انزلی در تمامی حوزه های کارکردی 
به ویژه کارکردهای صنعتی و تولیدی، بندری و لجستیک و خدمات 
فناوری اطالعات، از فعالیت های فناورانه و دانش بنیان حمایت می نماید. 
طبق تعریف، اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که براساس تولید و 
توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته و سرمایه گذاری در دانش 
و صنایع دانش پایه را موردتوجه خاص قرار می دهد. در این راستا با توجه 
به ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه آزاد انزلی و براساس مطالعات طرح 
جامع منطقه، توجه به فعالیت های مبتنی بر فناوری اطالعات، مباحث 
نو کشاورزی، تجهیزات پزشکی و سایر موارد و فعالیت هایی که بتواند 
باعث ارتقای بهره وری و استفاده از فنون و دانش در واحدهای تولیدی 
و خدماتی محسوب شود، به عنوان اولویت در منطقه آزاد انزلی تلقی 

می گردد.

کشلی درخصوص امکان ها و فرصت های همکاری از قبیل هم افزایی 
میان نهادی مابین بخش خصوصی مناطق آزاد، سازمان های عامل، 
نهاد دانشگاه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مسیر 
توسعه اکوسیستم های نوآوری، فناوری و دانش بنیان کشور اذعان 
فی  هم افزایی  و  همکاری  فرصت های  از  خالصه  به طور  داشت: 
مابین سازمان ها و نهادهای ذیربط با مقوله توسعه اکوسیستم های 
نوآوری، فناوری و دانش بنیان می توان به تشکیل زیست بوم فناوری 
و دانش بنیان در سطح مناطق آزاد با توجه به تجمیع ، انسجام و ارائه 
مزیت ها و مشوق های مناطق آزاد و سایر نهادها به شرکت های 
فناور و دانش بنیان ، افزایش صادرات و صادرات مجدد شرکت های 
دانش بنیان کشور از طریق ظرفیت ها و پتانسیل های مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی و توسعه ظرفیت سرمایه گذاری بخش خصوصی 

مناطق آزاد در فعالیت های فناورانه و دانش بنیان اشاره نمود .
مدیر سرمایه گذاری، بانک و بیمه سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان در 
پاسخ به اینکه امروز در شرکت های دانش بنیان منطقه آزاد متبوع شما چه 
تعداد نیروی متخصص مشغول به کار هستند، عنوان کرد: درحال حاضر 
بیش از 100شرکت دانشی و فناورانه با اشتغال زایی بیش از 1000نفر در 
منطقه آزاد انزلی مستقر و فعال می باشند . از تعداد اشاره شده، 11شرکت 
توانسته اند گواهی دانش بنیان خود را از معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری دریافت و در زمره شرکت های دانش بنیان قرار گیرند . در زمینه 
برنامه های آتی سازمان منطقه آزاد انزلی در حوزه اقتصاد دانش بنیان نیز 
می توان به توجه به جذب و استقرار شرکت های دانش بنیان در زمینه 
فعالیت های بخش فناوری اطالعات ، توجه به صنایع تولیدی لوازم و 
تجهیزات پیشرفته مورد نیاز کارخانجات و واحدهای صنعتی و برنامه های 
حمایت همه جانبه از توسعه صنایع خالق در بخش های مختلف به ویژه 

بخش های کشاورزی و گردشگری اشاره نمود .

کمال بیرامیان، مدیر مرکز بین المللی رشد قشم:
توسعه همکاری های ملی و بین المللی در راستای 

تقویت اکوسیستم کارآفرینی قشم
همچنین، کمال بیرامیان مدیر مرکز بین المللی رشد قشم در گفت وگو 
با نشریه، به بررسی نقش اکوسیستم دانش بنیان پرداخت و به سواالتی 
زیست بوم  توسعه  حوزه  در  آزاد  مناطق  دستاوردهای  درخصوص 
دانش بنیان ، ظرفیت های مناطق ازاد در توسعه اقتصاد دانش بنیان و 

میزان و آمار وضعیت توسعه این مقوله در منطقه آزاد قشم پاسخ داد  .
طبق گفته وی؛ جوانان مستعد و دارای دانش روز در کشور می توانند 
برای فعالیت و  تولیدکننده محصوالت دانش بنیان  با شرکت های 
تولید در مناطق آزاد ارتباط برقرار کنند و بخشی از محصوالت خود 
را به خارج صادر کرده و بخشی دیگر را بدون هرگونه عوارضی 

طبق قانون ارزش  افزوده، به داخل کشور صادر  نمایند.
بیرامیان در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چه نقشی در تقویت 
و گسترش اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان کشور می توانند ایفا کنند، 
 اظهار داشت: هدف از ایجاد و توسعه مناطق آزاد؛ افزایش و توسعه 
صادرات، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و انتقال 
تکنولوژی، افزایش درآمدهای عمومی، افزایش توریسم، ارتقای جایگاه 
اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی است. بر همین اساس، 
شرایطی همچون فراهم بودن زیرساخت های تجاری و حرفه ای، باز 
بودن فضای بازار برای ورود کارآفرینان و تقویت ظرفیت های کارآفرینی، 

زمینه ساز ایجاد و رشد کسب و کارهای جدید در کشور می باشد  .
حلقه  که  سوال  این  به  پاسخ  در  قشم  رشد  بین المللی  مرکز  مدیر 
مفقوده مناطق آزاد و الگوهایی همچون کارخانه نوآوری در حمایت 
از تجاری سازی کسب وکارهای جدید چیست،  گفت: منطقه آزاد قشم 
از حدود 20سال قبل خود را ملزم به حمایت از کارآفرینی و ایجاد 
کسب وکارهای جدید خصوصا مبتنی بر تکنولوژی نموده  است. به همین 

سبب به عنوان اولین منطقه آزاد در کشور با خرید ساختمان متروکه 
یکی از ارگان ها و تبدیل آن به مرکز بین المللی رشد، این نگاه را اجرایی 
نمود. نکته درخصوص آغاز فعالیت کارخانه های نوآوری در دنیا نیز 
چنین روندی را نشان می دهد که ایستگاه ها و ساختمان های متروکه به 
مراکز نوآوری تبدیل شده اند، به نظر بنده بدون توجه به عناوین، مدیران 
سازمان ها و مناطق باید خود را ملزم به ایجاد فضاهای مناسب برای 
تضارب افکار و راه اندازی استارت آپ های مناسب نمایند و اکوسیستم 

مناسب برای کارآفرینی ایجاد کنند  .
و  فرآوری  مجدد،  صادرات  توانمندی های  افزایش  با  رابطه  در  وی 
صادرات محصوالت دانش بنیان و به طور اخص کلمه صادرات کشور، 
اذعان نمود : کشور ما ظرفیت های تولیدی مناسبی دارد و از سوی دیگر 
جوانان تحصیلکرده و مستعد که می توانند نقش سرنوشت سازی در 
ایجاد کسب وکارهای جدید ایفا نمایند. بررسی بازارهای هدف و تمرکز 
بر نیازهای آنها، رمز موفقیت در صادرات است. با توجه به محدوده 
جغرافیایی جزیره زیبای قشم و همسایگی با کشور عمان، امارات و قطر، 
نگاه می بایست بازار هدف و ارسال محصوالت که جنبه ارزآوری دارد، 
باشد و شرکت های این مجموعه نیز خالقانه این هدف را دنبال نموده، 
هما ن طور که در صادرات محصوالت دریایی نقش مهمی را در این 
زمینه داشته اند و با فرآوری و برندینگ محصوالت دریایی و موارد مشابه 

آن، نقش مهمی در ارزآوری ایفا کرده اند  .
بیرامیان درخصوص دستاوردهای مناطق آزاد در حوزه توسعه زیست بوم 
دانش بنیان و استقرار اقتصاد دانش بنیان در این مناطق گفت:  هر کدام 
از مناطق آزاد باید به طور مستقل و باتوجه به مزیت های نسبی خود، آثار 
عملکرد خود را بررسی کنند؛ ولی مرکز بین المللی رشد قشم در سال های 
فعالیت خود، محل استقرار شرکت های متعددی بوده  است؛ به طور مثال 
شرکت های مستقل و یا تحت لیسانس در مناطق آزاد بستری مناسب 
جهت خودکفایی در حوزه سالمت، شوینده ها، مواد آرایشی و عطرها 
در جزیره قشم، تجهیزات پزشکی و روش های جدید تولید آبزیان و 
خدمات رسانی بوده اند و توانسته اند با تکمیل زنجیره خدمات، از خروج 
ساالنه میلیون ها دالر ارز جلوگیری نمایند. تشکیل کمیته حمایت از 
هسته ها و واحدهای فناور نوپا، نوآور و دانش بنیان و برگزاری جلسات 
با ریاست عالی ترین مقام سازمان منطقه آزاد قشم، هدف تقویت این 

اکوسیستم را دنبال می کند  .
بین المللی رشد قشم درخصوص ظرفیت های مناطق  مدیر مرکز 
آزاد در حوزه دانش بنیان بیان کرد: تجارت آزاد یکی از مهم ترین 
عوامل تاثیرگذار بر رشد اقتصادی است؛ مناطق آزاد می توانند نقش 
بسزایی در توسعه تجارت آزاد داشته  باشند. همچنین از قوانین مهم 
انتقال  و  از سرمایه گذاری صددرصد خارجی  آزاد، حمایت  مناطق 
سرمایه به خارج از کشور است. به دلیل وجود جوانان مستعد و دارای 
دانش روز در کشور، این جوانان می توانند با شرکت های تولیدکننده 
محصوالت دانش بنیان برای فعالیت و تولید در مناطق آزاد ارتباط 
برقرار کنند و بخشی از محصوالت خود را به خارج صادر کرده و 
بخشی دیگر را بدون هرگونه عوارضی طبق قانون ارزش افزوده به 

داخل کشور صادر نمایند.
وی ادامه داد: در مناطق آزاد، تشویق و توسعه صادرات کاال و خدمات 
و کسب درآمد ارزی اولویت  خاصی دارد، ضمن آن که انتقال تکنولوژی 
روز در این مناطق با توجه به قوانین سهل، سبب افزایش درآمد ملی 
می گردد. مزیت نسبی مناطق آزاد جذب سرمایه گذاری در جهت کاهش 
قیمت تمام شده کاال و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق 
حضور سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای 
جهانی و منطقه ای، نقشه راه مناسب برای کسب  درآمد با ظرفیت دانشی 

در حوزه های مختلف فراهم می باشد  .
بیرامیان در پاسخ به اینکه منطقه آزاد متبوع شما در چه حوزه های 
اسناد جامع توسعه  فناورانه طبق  از حرکت دانش بنیان و  اقتصادی 
خود حمایت می کند، گفت  : منطقه آزاد قشم از سال 1383 با تاسیس 
مرکز بین المللی رشد قشم زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ 
حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین را سرلوحه اقدامات خود قرار 
داده  است. در دوره جدید تالش گردیده  است از مزیت های منطقه ای 
حوزه های  معرفی  جهت  در  کشور  دانش  ظرفیت های  همچنین  و 
اقتصادی و محورهای فعالیت استفاده شود و اولویت ها شامل توسعه 
دانش بنیان دریامحور، حمایت از کسب وکار های تک و دانش بنیان در 
حوزه نفت، گاز، مخابرات، آموزش کارآفرینی به جوانان و نوجوانان، ایجاد 
ظرفیت های کارآفرینی برای حضور مردم محلی و همچنین تجارت 
در بسترهای جدید مورد حمایت قرار گیرد که منجر به تولید ثروت و 

همچنین اشتغال مردم محلی و قشر تحصیلکرده خواهد شد  .
وی درخصوص اینکه چه امکان ها و فرصت های همکاری از قبل 
هم افزایی میان نهادی مابین بخش خصوصی مناطق آزاد، سازمان عامل، 
نهاد دانشگاه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مسیر توسعه 
اکوسیستم های نوآوری فناوری و دانش بنیان کشور وجود دارد،  اظهار 
داشت:  در دنیای امروز همکاری هوشمندانه، بخش عمده ای از توسعه 
اکوسیستم نوآوری، فناوری و دانش بنیان است. یکی از سیاست های 
مرکز بین المللی رشد قشم استفاده از ظرفیت های حمایتی و توسعه 
همکاری با نهادهای داخلی منطقه آزاد، داخل کشور و حتی بین المللی 
در راستای تقویت اکوسیستم کارآفرینی قشم است. بر همین اساس طی 
یک سال گذشته بیش از 12تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها، پارک ها، 
آزمایشگاه ها، سرمایه گذاران خطرپذیر، صندوق های حمایت از کارآفرینی 
و شتابدهنده ها برای تقویت اکوسیستم کارآفرینی مرکز بین المللی رشد 
قشم منعقد شده  است و امکان حمایت از کارآفرینان در مرکز را تسهیل 

کرده  است  .
مدیر مرکز بین المللی رشد قشم در پایان درخصوص برنامه هایی که در 
راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان در منطقه آزاد قشم دنبال می  شود، 
خاطرنشان کرد: شرکت های دانش بنیان در منطقه آزاد قشم در مرکز 
بین المللی رشد )بیش از 20شرکت(، پارک زیست  فناوری خلیج فارس و 
همچنین شهرک های صنعتی مستقر هستند که هرکدام منجر به ایجاد 
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای نیروی متخصص شده اند. تعداد 
نیروهای متخصص در شرکت های دانش بنیان مرکز بین المللی رشد 
قشم به  طور مستقیم حدودا 215نفر است. الزم به ذکر است درخصوص 
اشتغال غیرمستقیم برخی از پلتفرم ها امکان ایجاد اشتغال حتی در سطح 

ملی و بین المللی را فراهم می سازند، به طور مثال یکی از شرکت های 
مستقر در مرکز رشد، آموزش زبان در بستر آنالین را برای متقاضیان 
ایجاد کرده  است که به طور بالقوه پشتیبانی از فعالیت  120مدرس و بیش 
از یکهزار زبان آموز را در قالب پلتفرم طراحی شده امکان پذیر نموده  است.

 
یوسف داداش زاده ، دبیر ستاد توسعه اقتصاد 

دانش بنیان و نماینده حوزه زیست بوم دانش بنیان 
سازمان منطقه آزاد ارس:

پیاده سازی اکوسیستم دانش بنیان در مناطق آزاد به 
عنوان یک نهاد حاکمیتی

و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  ستاد  دبیر  داداش زاده  یوسف  اما،  و 
در  ارس  آزاد  منطقه  دانش بنیان سازمان  زیست بوم  نماینده حوزه 
گفت وگو با نشریه، به تبیین نقش اکوسیستم دانش بنیان در کشور 
پرداخت و به سواالتی پیرامون دستاوردهای مناطق آزاد در حوزه 
در  اقتصاد  این  ناچیز  سهم  علت  و  دانش بنیان  زیست بوم  توسعه 

مناطق آزاد و به تبع آن در کل کشور، پاسخ داد. 
طبق گفته وی؛ نگاه صرف اقتصادی یعنی محصول محور، ظلم به 
این حوزه است؛ لذا باید ابتدا فرهنگ سازی صورت بگیرد و پس از 

آن انتظار پیشرفت حاصل شود . 
این مقام مسئول در این گفت وگو به سهم ناچیز اقتصاد دانش بنیان 

در کشور اشاره کرد و دالیل آن را تبیین نمود.
داداش زاده یکی از بزرگترین چالش ها را، در عدم ایجاد اکوسیستم 
می داند؛ ضمن این که متولی هر بخش ، دستگاه دولتی بوده و گاها 
سیاست های ناهمسو با یکدیگر باعث عدم تحقق اهداف در این 

حوزه شده است . 
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان و نماینده حوزه زیست بوم دانش بنیان 
سازمان منطقه آزاد ارس درخصوص دلیل دیگر سهم ناچیز اقتصاد 
دانش بنیان در کشور بیان کرد: ما به این بحث به چشم یک فعالیت نگاه 
می کنیم، درحالی که این موضوع یک نگرش و گفتمان است؛ لذا باید 
تمامی الیه های بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به 
سمت اقتصاد دانش بنیان سوق دهیم و این گفتمان را پیاده سازی نماییم.

وی در پاسخ به این سوال که مناطق آزاد چه نقشی در تقویت و 
گسترش اکوسیستم دانش بنیان کشور می تواند ایفا کند، گفت: این 
موضوع کامال تایید شده است که بحث اقتصاد دانش بنیان، الزمه 
توسعه   ،پیشرفت و افزایش قدرت بخش اقتصادی در حوزه های مختلف 
کشور است. کشور ما هم به صورت رسمی در سیاست های برنامه چهارم 
توسعه که ابالغیه از سوی مقام معظم رهبری بود، به بحث اقتصاد 
دانش بنیان توجه ویژه ای داشته است. از نظر شکلی هم کارهایی انجام 
شده است، اما همچنان سهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشورمان 
بسیار ناچیز است. اینکه چرا این عدد با وجود حمایت های بسیار خوبی 
که طی سال های قبل بوده و اکنون نیز تداوم دارد ، پایین است، باید 
عارضه یابی شود . درواقع بررسی شود که چرا این موضوع در ادبیات 
برنامه ریزی توسعه کشور لحاظ شده ، به کرات هم از سوی مقام معظم 
رهبری مورد اشاره گرفته و ساختارهای متعددی را در سیستم دولت از 
معاونت علمی فناوری گرفته تا وزارت علوم طراحی شده، ولی با این 
حال سهم اقتصاد دانش بنیان همچنان پایین است؟! از نگاه بنده چند 
دلیل برای این موضوع باید در نظر داشته باشیم؛ یکی از موضوعات 
این است که ما نتوانستیم اکوسیستم هایی را در زیرسیستم های این 
اکوسیستم که در تعامل با هم و در راستای ماموریت های هم فعالیت 
می کنند، ایجاد نماییم. در کشورمان اگر بخواهیم اکوسیستم دانش بنیان 
را تعریف کنیم، باید از دانشگاه ها شروع کنیم، بعد به سایر حوزه ها از 
صندوق های پژوهش فناوری گرفته تا مراکز رشد و مراکز نوآوری و 
شتابدهنده ها بپردازیم . اما یکی از بزرگترین چالش ها این است که ما 
نتوانستیم اکوسیستم را ایجاد کنیم. متولی هر بخش، دستگاه دولتی 
بوده و گاها سیاست ها همسو با یکدیگر نیستند . وقتی به این حوزه 
را در عرصه های بین المللی نگاه می کنیم، می بینیم که اکوسیستم به 
معنای واقعی راه انداختند، همه اکوسیستم ها مثل چرخ دنده کنار هم قرار 
گرفته اند و با حرکت خود، کل مجموعه را به حرکت درمی آوردند . اما در 
کشور ما اکوسیستم به صورت دقیق راه نیفتاده و اینجاست که مناطق 
آزاد که دایه این را دارد که مدیریت یکپارچه می خواهند راه بیندازند و 
دنبال ایجاد مجموعه ای هستند که تحت رهبری و فرماندهی و مدیریت 
تشکیالت سازمان منطقه آزاد است، می تواند ورود کند. درواقع مجموعه 
اکوسیستم دانش بنیان می تواند به عنوان یک خروجی بسیار مطلوب 
در این مناطق اجرایی شود. بیش از 20سال است که بحث اقتصاد 
دانش بنیان در ادبیات برنامه ریزی کشور وجود دارد  ،  اتفاقات خوبی افتاده 
و رشد هم خوب بوده است، اما سهم آن از کل اقتصاد بسیار ناچیز است، 

یکی از دالیل این است اکوسیستم به معنای واقعی راه نینداختیم .
داداش زاده تصریح کرد: یکی از کارایی های مناطق آزاد این است 
که می خواهد مدیریت یکپارچه راه اندازی کند؛ این مناطق طبیعتا 
می توانند اکوسیستم دانش بنیان را در مناطق متبوع خود پیاده سازی 

کرده و ذیل مدیریت واحد قرار دهند.
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان و نماینده حوزه زیست بوم دانش بنیان 
سازمان منطقه آزاد ارس  افزود:  دلیل دیگر از سهم ناچیز اقتصاد دانش بنیان 
این است که ما به این بحث به چشم یک فعالیت نگاه می کنیم، درحالی 
که این موضوع، یک نگرش و گفتمان است و باید تمامی الیه های 
بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به سمت اقتصاد 

دانش بنیان سوق بدهیم و این گفتمان را پیاده سازی نماییم.
وی درخصوص حلقه مفقوده مناطق آزاد و الگوهایی همچون کارخانه 
نوآوری در جهت حمایت از تجاری سازی کسب و کارها جدید گفت: بحث 
کارخانه نوآوری یک زیرسیستم در اکوسیستم دانش بنیان است، یعنی 
خودش به تنهایی یک واحد نیست. مناطق آزاد با توجه به آنکه نفعشان 
در هم پیوندی اقتصادی ملی و بین المللی است، به عنوان مرکزی برای 
صادرات محصوالت دانش بنیان یا محلی برای واردات تکنولوژی های نو 
می توانند موردتوجه قرار گیرند. اکنون بحث کارخانه نوآوری به عنوان 
زیرسیستم در اکوسیستم دانش بنیان در دستورکار سازمان های مناطق 
آزاد است، اما خود این کارخانه نوآوری اگر درست مدیریت و تغذیه 
نشود، خروجی خاصی ندارد. این اکوسیستم مثل یک زنجیره است، باید 
دانشگاه ها همت کنند و خود را به سمت دانشگاه های نسل سوم به بعد 

سوق دهند. باید دانشگاه ها  مسئله محور و کارآفرین باشند و در حوزه های 
کارآفرینی فعالیت کنند و از مباحث صرف تئوریک خارج و به سمت 
حوزه های کارآفرینی و حل مسائل بروند. بعد از آن، مراکز نوآوری و رشد 
و  مراکز حمایتی همچون صندوق ها و شتابدهنده ها پای کار بیایند تا ایده 
تبدیل به محصول تجاری شود. در این زمان ما به دنبال این هستیم که 
خانه نوآوری را راه اندازی کنیم. ایده هایی که کل این پروسه را طی کردند 
و تبدیل به یک پروژه تجاری شدند و به بخش تجاری سازی وارد شدیم، 
نیاز به محلی برای کاهش هزینه ها ، افزایش قدرت رقابتی داشت. بهترین 
محل باتوجه به اینکه اکثر فعالین حوزه دانش بنیان، سرمایه های اندکی 
دارند و می خواهند هزینه هایشان کم شود، مرکز کارخانه نوآوری است تا 
در آنجا فعالیت  خود را انجام دهند. صرف وجود کارخانه نوآوری در مناطق 
آزاد نشان دهنده این نیست که بتواند موفق باشد، ورودی های این کارخانه 
نوآوری باید بسیار صحیح و دقیق طراحی شود، انتخاب محصوالتی که 
می خواهد در کارخانه نوآوری در قالب واحدهای کوچک فعالیت کند، 
بسیار مهم است. مناطق آزاد می تواند پذیرای فعالیت هایی باشد که یا 
صادرات محور هستند یا نیاز به تکنولوژی های خاصی دارند، اگر این 
تکنولوژی ها وارد شود، می تواند در قالب ایده های نوآورانه ، محصوالتی 

که موردنیاز کشورمان است، تولید کنند.
داداش زاده در ادامه در پاسخ به این سوال که چگونه می توان در مسیر 
افزایش توانمندی های صادرات مجدد، فرآوری و صادرات محصوالت 
دانش بنیان قدم برداشت، اظهار کرد: همه مناطق آزاد برای خودشان 
کشورهای هدفی دارند، این گونه نیست که اینها بدون بازار هدف پیش 
بروند . طبیعتا ما هم باید با تحلیل بازارهای هدف ، نیازهای واقعی در 
حوزه های مختلف را احصاء کنیم ، بخشی در قالب واحدهای تولیدی و 
بخشی هم در قالب واحدهای دانش بنیان باید تامین گردد. تصور بنده این 
است که نباید به مقوله دانش بنیان متفاوت تر فکر کرد، خروجی بحث 
واحدهای دانش بنیان، خدمات و محصولی است که موردنیاز بازار هدف 
می باشد. باید نیازسنجی و نیازسازی های درستی از بازار هدف مان داشته 

باشیم و آنها را به همین واحدهای دانش بنیان و فناوری انتقال دهیم .
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان و نماینده حوزه زیست بوم دانش بنیان 
سازمان منطقه آزاد ارس  ادامه داد: مضاف بر این، باید نیازسازی و بررسی 
کنیم که اگر به عنوان در کشورهای همسایه مشکل تامین آب شرب 
است، آن را به واحد های دانش بنیان که در این عرصه کار می کنند، 
انتقال دهیم و باتوجه به آنالیز آب خامی که در آن کشور وجود دارد، 
بسته هایی را آماده کنیم و کار را پیش ببریم. از طرفی در سال های قبل 
معاونت علمی فناوری در کشورهای همسایه مان کارهایی را انجام داده 
است، ازجمله نمایندگی صندوق نوآوری و شکوفایی کشور در ارمنستان 
است و یا ارتباط خوبی که معاونت علمی با کشور آذربایجان ایجاد کرده 
است؛ لذا پایه گذاری هایی انجام شده و طبیعتا موضوع دیپلماسی اقتصاد 
دانش بنیان می تواند به عنوان یک موضوع توسعه ارتباطات سیاسی با 

کشورهای همسایه مدنظر قرار گیرد.
وی درخصوص دستاوردهای مناطق آزاد در حوزه توسعه زیست بوم 
دانش بنیان و استقرار اقتصاد دانش بنیان در این مناطق اذعان نمود: 
از نظر من نباید انتظار داشته باشیم که اگر جایی اسمش منطقه آزاد 
باشد، همه چی درست می شود؛ چراکه برای هر پدیده ای باید دوره 
رشدی را در نظر بگیریم، همان طور که مناطق آزاد دوره طفولیت 
و رشد خود را طی می کنند تا به بلوغ برسند؛ لذا بعد از بلوغ باید 
انتظارات خود را داشته باشیم . اگر سیر تحول را در مناطق آزاد نگاه 

کنیم، می بینیم که برای آنها دوره ای طراحی شده  است.
داداش زاده افزود: درحال حاضر در حوزه اکوسیستم دانش بنیان به این 
شکل است که نگاه اقتصادی سم است، اینکه میزان صادرات،  اشتغال 
و توسعه اقتصاد دانش بنیان چقدر است ، درست نیست؛ البته یک روزی 
خواهیم گفت و خواهیم پرسید، اما در زمان حال، در کل کشور در 
مرحله فرهنگ سازی هستیم؛ باید به این نکته برسیم کشورهای درحال 
توسعه از ویژگی مشترک پدیده دوگانگی برخوردار هستند، یعنی بخشی 
از اقتصادشان مدرن و بخشی عقب مانده است . وقتی کاری می خواهند 
چراکه  کنند؛  خام فروشی  که  می رسند  نتیجه  این  به  دهند،  انجام 
نمی توانند به محصول دیگر فرآوری داشته باشند و ارزش افزوده شان را 
باال بیاورند. در بحث دانش بنیان بهترین ابزار این است که ارزش افزوده 
را ایجاد کنند، اول باید به رسانه و دانشگاه ها و حوزه هایی که مدنظر 
است، بفهمانیم که بخش اقتصاد دانش بنیان صرفا مقوله ای اقتصادی 
نیست، بلکه یک مقوله فرهنگی است، باید همه مسائل را با نگاه علمی 

و دانش بنیان بودن حل کنیم.
وی اظهار داشت:  خطایی که درخصوص مناطق آزاد داشتیم این 
اول پرسیدیم که چقدر سرمایه گذار خارجی جذب  از روز  بود که 
کردید؟ اکنون باید ببینیم در اکوسیستم دانش بنیان کجا قرار داریم 
و درحال حاضر باید چه کنیم؟ در گام اول مناطق آزاد به عنوان یک 
نهاد حاکمیتی با توجه به مزیت ها و سیاست هایی که دارند، ملزم 
به مدیریت واحد شوند، خیلی وقت است که ما درخصوص ماده 65 
می کنیم؛  صحبت  کشور  توسعه  برنامه های  دائمی  احکام  قانون 
این ماده، مدیریت واحد است؛ اکوسیستم دانش بنیان نیز مدیریت 
یکپارچه است؛ لذا اول مناطق آزاد باید این اکوسیستم را به عنوان 
نهاد حاکمیتی پیاده کنند و پش از آن وارد بحث های خروجی شوند. 
باید ببینیم که چند درصد فعالیت های روابط عمومی و فعالیت های 
حوزه عمران ، دانش بنیان است و چقدر این سازمان به عنوان سازمان 
نماید؟  استفاده  می تواند  دانش بنیان  محصوالت  از  مصرف کننده 
تصور کنید اکوسیستمی را راه اندازی کردیم؛ همچنان سیستم ما 
اعتقادی به این ندارد که دنبال لیست محصوالت دانش بنیان برود. 
به صورت متداول در سامانه ستاد نیاز خود را ثبت می کند و منتظر 
است فروشنده و تولیدکننده هایی پیدا شوند و اعالم آمادگی کنند . 
اول باید بدانیم چقدر این گفتمان را در تمامی واحدهای سازمانی 
توانستیم پیاده کنیم. متاسفانه همه به معاونت اقتصادی چسبیده اند 
درحالی  اقتصادی،  معاونت  یعنی  دانش بنیان  اقتصاد  می گویند  و 
که از نگاه ما بزرگترین ظلم در حق اکوسیستم دانش بنیان، بنگاه 
اقتصادی داشتن است . معاونت اقتصادی،  معاونت فوروارد در حوزه 
تولید است؛ اما معاونت عمران ما معاونت مصرف کننده است؛ این 
گفتمان را اگر در دل معاونت عمران پیاده سازی نکنیم، پس تولیدات 
در حوزه اقتصادی را چه کسی باید خریداری کند؟ ما فقط به تولید 
فرهنگ سازی حوزه مصرف  و درخصوص  فکر کردیم  و مصرف 
فکری نکردیم . تاکید بنده این است که نگاه صرف اقتصادی یعنی 
محصول محور، ظلم به این حوزه است. باید فرهنگ سازی کنیم و 

پس از آن انتظار پیشرفت داشته باشیم.
زیست بوم  حوزه  نماینده  و  دانش بنیان  اقتصاد  توسعه  ستاد  دبیر 
دانش بنیان سازمان منطقه آزاد ارس  در پایان تاکید کرد: باید در 
این رابطه گفتمان سازی کنیم، هم به تولید محصوالت دانش بنیان 
بپردازیم و هم اینکه به محصوالت دانش بنیان توجه کنیم؛ مضاف 
بر اینها در پشتیبانی و مدیریت خرید در مواجه با دو محصول که 
یکی دانش بنیان هست و دیگری نیست، باید اولویت را دانش بنیان 

قرار دهیم، حتی اگر قیمت آن خیلی باالتر باشد .
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صنعت گردشگری، یکی از بزرگترین و متنوع ترین صنایع در دنیا 
محسوب می شود که می تواند به عنوان منبع اصلی درآمد و اشتغال، 

نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور ایفا کند. 
فراهم کردن محصوالت و خدمات منحصربه فرد برای مقصد 
و  می آورد  به وجود  را  گردشگری  اعتبار  و  قدرت  گردشگری، 
موجب متمایز ساختن مقصد از دیگر مقاصد می شود. در طول 
تاریخ ظهور فناوری های مختلف، هیچ نوع فناوری نتوانسته 
همانند فناوری اطالعات، در بین رشته های مختلف علوم، ارتباط 
ایجاد کند. فناوری اطالعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی 
علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطالعات مورد نیاز متخصصان، 
صنایع، سازمان ها و همه مردم در قسمت های مختلف جامعه را 
در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید؛ به طوری که 
امروزه فناوری اطالعات مرزهای کشورهای جهان را درمی نوردد 

و ملت ها را در یک جامعه جهانی گرد هم می آورد.
نوین  فناوری  استیالی  دنیای  بیست و یکم،  قرن  دنیای 
و  تغییرات  لحاظ  به  تاریخ  شتابندگی  دنیای  و  اطالعات 
سیاسی  و  فرهنگی  اقتصادی،  علمی،  شتاب آمیز  افزایش 
اطالعات  فناوری  امروزه  دیگر،  عبارتی  به  است.  شده 
عصر  در  است.  ساخته  دگرگون  را  جهان  و  شده  فراگیر 
حاضر، فناوری اطالعات سازمانی و فناوری های مبتنی بر 
اطالعات به عنوان یکی از الزامات اساسی تلقی می شود.

مناطق آزاد ایران، به عنوان مهم ترین نقاط کشور به لحاظ 
جذب گردشگران داخلی و خارجی، دارای پتانسیل و ظرفیت 
باال در این حوزه مطرح هستند. روابط تجاری و سیاسی برای 
آزاد،  مناطق  در  مقوله  دو  این  توسعه  و  گردشگری  جذب 
نیازهایی را می طلبد؛ یکی از مهم ترین این نیازها که موردتوجه 
بخش خصوصی نیز است، گردشگری به وسیله ابزارهای نوین 

ارتباطی و یا همان گردشگری دانش بنیان است.
تبلیغات الکترونیک در این حوزه می تواند موردتوجه سازمان ها، 
بیشتر  جذب  جهت  در  سرمایه گذاران  و  خصوصی  بخش 
گردشگر قرار گیرد و در نتیجه، رونق اقتصادی را به ارمغان 
آورد. اما مناطق آزاد با داشتن پتانسیل های بسیار باال نتوانسته اند 
سرمایه گذاری صحیحی جهت توسعه زیرساخت های تاریخی، 
فرهنگی، طبیعی و همچنین برای بهره برداری از ابزارهای 

فناوری اطالعات با هدف ازدیاد گردشگر داشته باشد.
در صورت برطرف شدن چالش های موجود در زمینه فناوری 
اطالعات، با ایجاد مشاغل جدید در بخش های مختلف اقتصادی 
و با افزایش دستمزد و درآمد افراد، بر ساختار اجتماعی مناطق 
آزاد تاثیرگذار خواهد بود. این مناطق، به عنوان مناطق توانمند 
کشور دارای قابلیت های بی نظیر اکوتوریستی، ژئوتوریستی و 
تاریخی، از مراکز مهم گردشگری ایران محسوب می شوند و 
می توان با ترویج فناوری اطالعات در گردشگری مناطق آزاد و 
تبدیل گردشگری سنتی به دانش پایه، به عنوان راهکاری نوین 
و اساسی در جهت توسعه پایدار گردشگری این مناطق عمل 
نمود و با ارائه زیرساخت های گردشگری الکترونیک و فراهم 
کردن زیرساخت های شهر الکترونیک، باید اقداماتی در چارچوب 
ظرفیت سازی و ایجاد فرصت های اقتصادی به یک منبع درآمدزا و 

مجهز توریستی-سیاحتی تبدیل شوند.

ارتقاء صنعت گردشگری با فناوری اطالعات
دلیل  چند  به  اطالعات،  فناوری  به  دسترسی  و  توسعه 
برای ارتقای صنعت گردشگری ضروری به نظر می رسد. 
گردشگری هم از نظر فرهنگی و اجتماعی و هم از نظر 
اطالعات،  فناوری  ابتدا  کند.  پیدا  ارتقاء  باید  اقتصادی 
سرعت انتقال اطالعات را افزایش می دهد و بدین ترتیب، 

اطالعات بین افراد بیشماری انتشار می یابد. 
دوم آن که این تکنولوژی، هزینه تولید را کاهش می دهد؛ 
هزینه  کمترین  با  را  شده  تولید  دانش  به  دسترسی  زیرا 
مبادالتی،  هزینه  کاهش  همچنین،  می سازد.  امکان پذیر 

درجه ناکارآمدی و نااطمینانی را کاهش می دهد. 
سوم این  که بر محدودیت زمانی و مکانی غلبه می کند و در 
نتیجه، انتقال اطالعات بین خریداران و فروشندگان افزایش 
یافته و فرآیند تولید از حریم ملی می گذرد. این فناوری، همه 
افراد را قادر می سازد تا در اقتصاد بازار، برتری خود را نسبت 
افزایش سطح  بازار وسیع تر و  به  به دیگران بشناسانند که 

دسترسی به عرضه جهانی کاال منجر می شود. 
تقاضا  افزایش  و  بازار  بیشتر  شفافیت  موجب  چهارم، 
دسترسی  در  را  افراد  قدرت  اطالعات،  فناوری  می شود. 
به اطالعات تقویت می کند. از دیدگاه نظری، به 3روش 

فناوری اطالعات روی رشد اقتصادی تاثیرگذار است:
1( روش مستقیم با استفاده از تولید کاال و خدمات، فناوری 
اطالعات به رشد ناخالص داخلی کمک می کند. به عبارت 
دیگر، تولید کاال و خدمات در فناوری اطالعات بخشی از 

ارزش افزوده اقتصادی هستند.
2( به کارگیری سرمایه فناوری اطالعات به عنوان مهارت 
در تولید کاال و خدمات از طریق تعمیق سرمایه، موجب 

رشد اقتصادی می شود.
به  کمک  طریق  از  اقتصادی  رشد  افزایش  موجب   )3

پیشرفت های فناوری می شود. 
کارایی  منافع  براساس  اطالعات  فناوری  سریع  رشد  اگر 
رشد  افزایش  سبب  باشد،  فعالیت ها  این  در  بهره وری  و 

اقتصادی در صنعت گردشگری می شود.
معرفی  و  شناخت  موجب  اطالعات،  فناوری  به کارگیری 
مقصدهای  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ ها  دقیق  و  صحیح 
شناخت  و  گردشگری  جاذبه های  همچنین،  و  گردشگری 
چالش ها و محدودیت ها در مسیر توسعه گردشگری می شود 
موجب  می تواند  موقع  به  و  دقیق  اطالع رسانی شفاف،  با  و 
رضایت خاطر گردشگران شود و منطقه موردنظر را دارای رتبه 
مناسبی در بین کشورهای جهان کند. همچنین، بهترین شرایط 

را در جهت صلح و همگرایی و وحدت به وجود می آورد.
در این میان، یکی از صنایع و مشاغلی که فناوری اطالعات در آن 
کاربرد دارد، گردشگری است. صنعت گردشگری با ظرفیت های 
فراوان برای توسعه هر کشوری می تواند با بهره گیری از فناوری 

اطالعاتی، زمینه های توسعه خود را گسترش دهد.
آنچه برای مشتریان مهم است و موجب رضایت مندی  آنان 
می شود، عواملی مانند طراحی وب سایت مناسب برای توریسم 

شامل سرعت باالی دانلود و ارتباط آسان با صفحات وب 
است و نتایج این تحقیق، برای بازاریابی آژانس های مسافرتی 
برای  برجسته  فاکتورهای  همچنین،  می شود.  گرفته  به کار 
منافع مشتریان برای استفاده در وب سایت های گردشگری و 
رضایت مندی الکترونیک می تواند، راهبردهای خط مشی های 
مدیریتی را پایه ریزی کند؛ بنابراین، ارتقای خدمات 24ساعته 

به کاربران باید در اولویت امور بررسی شود.
زمانی که ما به شهروند الکترونیک، دولت الکترونیک، تجارت 
الکترونیک  آموزش  و  الکترونیک  بانکداری  الکترونیک، 
زمینه های  باید  هستیم،  معتقد  اطالعاتی  جامعه  قالب  در 
کنیم.  فراهم  نیز  را  دانش بنیان  و  الکترونیک  گردشگری 
که  برده اند  پی  واقعیت  این  به  دولتی  سیاستگذاران بخش 
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در عصر حاضر، با 
هدف اجرای دولت الکترونیک نه تنها یک اختیار، بلکه یک 
اجبار و ضرورت اجتناب ناپذیر است که به منظور تسهیل در 

خدمات رسانی به شهروندان باید به آن توجه شود.
توریسم  صنعت  اثرگذاری  ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری 
در  آن  شدت  و  می دهد  افزایش  اقتصادی  رشد  روی  را 
درحال  کشورهای  به  نسبت  یافته  توسعه  کشورهای 
توسعه بیشتر است. هرچه سهم مخارج فناوری اطالعات 
زیربخش های  در  داخلی  ناخالص  تولید  به  ارتباطات  و 
خدمات رایانه، مالی، آموزشی و حمل و نقل در این صنعت 

افزایش می یابد، جذب توریسم نیز فزونی می یابد.
امروزه، توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها چه در سطح ملی 
چه در سطح منطقه ای و چه در سطح بین المللی موردتوجه 
در  دارد.  قرار  خصوصی  شرکت های  و  دولتی  برنامه ریزان 
کشورهایی همچون ایران، درآمدهای نفتی یک نوع رانت خواری 
اقتصادی تلقی می شود که بدون هرگونه اثرات القایی مستقیم 
از لحاظ افزایش سطح تولید در اقتصاد است؛ درحالی که صنعت 
گردشگری به صورت زنجیروار با برخی از فعالیت های اقتصادی 
وابستگی دوجانبه دارد و رونق آن از لحاظ افزایش درآمد در 
اقتصاد کشور میزبان تاثیر بسزایی دارد. در نتیجه، توسعه فناوری 
اطالعات در گردشگری دارای مزایای بسیاری است و اقتصاد 
کشور را از حالت تک محصولی خارج می کند و رشد اقتصادی 
را به علت ثبات در درآمدهای ناشی از جذب گردشگر در نقاطی 

ازجمله مناطق آزاد به همراه خواهد داشت.
در کشور ما خصوصا مناطق آزاد به دالیلی مانند نبود زیرساخت های 
اولیه و پرهزینه بودن ایجاد آنها، رشد ناچیز فناوری اطالعات و عدم 
استفاده همه افراد از اینترنت و کمبود سایت های گردشگری، این 
صنعت با استقبال عمومی مطلوبی همراه نشده است؛ اما مزایای 
بالقوه این فناوری، به ویژه در امر اشتغال زایی و کسب درآمد مستقل 
از نفت، همه افراد و خصوصا فعاالن این بخش را بر آن داشته تا 

برای رونق این صنعت، همت کنند.
توجه بیشتر به برنامه ریزی در زمینه گردشگری در مناطق آزاد، 
از این رو الزم است که یک معرفی خوب در مدتی بسیار کوتاه 
و یک تصویر تاثیرگذار در کوتاه ترین زمان در فضای سایبر 
می تواند در جذب مشتری موثر باشد. برای درک بهتر فاصله 
کنونی گردشگری سایبر در ایران با دیگر مناطق جهان کافی 
است تنها چند صفحه وب مرتبط با این مقوله در کشورهای 
همسایه از وب سایت هتل ها گرفته تا شهرداری ها و شرکت های 
فعال در زمینه گردشگری را مشاهده کنیم. خواهیم دید که 
دیگران با امکانات نرم افزاری برابر با ما، چه اقدامات گسترده ای 
گردشگری  وضعیت  ارتقای  شرایط  اولین  می دهند.  انجام 

الکترونیک در ایران، داشتن سواد سایبر است.
تدوین  و  برنامه ریزی  حوزه  در  کشورمان  آزاد  مناطق 
راهبردهای کالن گردشگری الکترونیکی، هنوز نتوانسته اند 
گام هایی صحیح و اصولی بردارند؛ چراکه با مطالعه اقدامات 
و فعالیت های صورت گرفته از سوی مسئوالن امر در بیشتر 
سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی، شاهد هیچ اقدام 
زیرساختی و دستاورد روشنی برای عرضه به عنوان کارنامه 
مسئله  این  نیستیم.  آزاد  مناطق  الکترونیکی  گردشگری 
فرامرزی  دیدگاه  از  موضوع  که  می کند  پیدا  نمود  زمانی 
دبی،  همچون  همسایه  کشور  در  شود.  بررسی  و  مطالعه 
صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی و 
داشتن  با  ایران  آزاد  مناطق  اشتغال زایی محسوب می شود. 
صحیحی  سرمایه گذاری  نتوانسته اند  جذاب تر  موقعیت های 
و  فرهنگی  تاریخی،  سازه های  بهسازی  و  ساخت  برای 
به  دهند.  انجام  خارجی  گردشگر  افزایش  هدف  با  طبیعی 
بهره برداری  برای  نیز  قابل توجهی  سرمایه گذاری  آن،  تبع 
ابزارهای فناوری اطالعات در جهت تسهیل و بهسازی  از 
امور گردشگران، برای مدیریت فرآیند تصمیم سازی و اقدام 

گردشگر برای آغاز سفر صورت نگرفته است.

گذر از گردشگری سنتی به سوی گردشگری پایدار
گردشگری مانند بسیاری از فعالیت  های اقتصادی، اثرات اقتصادی 
منفی زیست   محیطی  و اجتماعی ایجاد کرده است که به شکل 
شگفت  آوری به تخریب درونی و واقعی جاذبه  های اصلی آن منجر 
شده است. با  این  حال، شواهد نشان می  دهد که صنعت گردشگری 
باید جست وجوی تعادل مناسب بین میزان رشد اقتصادی و 
حفاظت از محیط زیست را شروع کند. سهم گردشگری اکنون 
با گردشگری پایدار که به   صورت حرکتی برای دستیابی به توسعه 
اقتصادی در عین حفاظت، نگه داری و ارتقای محیط زیست تبلیغ 

می  شود، بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد. 
اثرات  تجاری،  فعالیت های  از  بسیاری  مانند  گردشگری 
فرهنگی،  اجتماعی و محیط زیستی مفید و مضر داشته است که 
برخی از آنها ممکن است غیرقابل بازگشت باشند. ایجاد تعادل 
بین رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، یک مسئله 
است که امروزه پیش  روی بسیاری از متخصصان گردشگری 
قرار دارد. صنایع گردشگری، درحال توسعه گردشگری پایدار 
به  عنوان روندی برای کسب اهداف توسعه اقتصادی عالوه بر 
حفاظت، حراست و بهبود محیط زیست هستند. متعادل  سازی 
رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، مشکلی است که 

متخصصان گردشگری همچنان با آن روبه رو هستند.
مفهوم پایداری در توسعه   گردشگری از تفکر جهانی مربوط 
به تاثیر آینده فعالیت  های اقتصادی با توجه بیش  از پیش به 
محیط زیست و مسائل بوم  شناختی ناشی شده است. گردشگری 
پایدار مفهوم اساسی برای صنعت گردشگری است و توافق نظر 
بسیاری وجود دارد که گردشگری باید پایدار باشد. گردشگری 
پایدار، پایه  ها و اساس جامع  تر خود را بر طبق رابطه نزدیک با 
مفهوم توسعه پایدار دارد. کاربردی  ترین تعریف از توسعه پایدار 
را با عنوان »رفع نیازهای کنونی بدون به خطر انداختن توانایی 
توسعه  کرد.  ارائه  خود«  نیازهای  رفع  برای  آینده  نسل های 
برای  یکپارچه ای  و  جامع  مثبت،  رویکرد  پایدار،  گردشگری 
توسعه صنعت گردشگری است که دربردارنده مدیریت منابع 
و همکاری با بهره وران برای کارایی بلندمدت و کیفیت منابع 

اجتماعی، اقتصادی و زیست   محیطی است.
عمده  اثرات  که  هستند  مناطقی  گردشگری،  مقاصد 
گردشگری در آنها رخ می دهند و این اثر به طور قدرتمندی 
از  رو به  رشدی  نگرانی عمومی و  آنجا محسوس است.  در 
پایدار در مقاصد گردشگری وجود  به صورت  توسعه  شیوه 
دارد. مجموعه ای از نظریه  ها، فنون و فلسفه ها برای کاوش و 
توضیح گردشگری پایدار توسعه یافته است. گردشگری پایدار 
نمی  تواند بدون تداوم منابع طبیعی، فرهنگ و آداب و رسوم 

جوامع میزبان وجود داشته باشد.
آشکار است که رویکرد سنتی صنعت گردشگری به تجدیدنظر 
ساختاری نیاز دارد. با توجه به پیشرفت  های انجام  شده در 
جوامع کنونی، رویکرد توسعه پایدار گردشگری ضروری است. 
بیشتر تحقیقات درباره توسعه گردشگری پایدار، کانون توجه 
خود را روی نظریه  پردازی و پی ریزی سیاسی متمرکز کرده  اند؛ 
درحالی   که مسئله واقعی در پیدا کردن ابزارهای عملی برای 
گردشگران حرفه ای است تا نظریه را به اقدام تبدیل کند. 
ظاهرا یک شکاف گسترده بین اصول گردشگری پایدار و 
نشان  یافته  ها  اما  دارد.  وجود  می آید،  دست  به  واقعا  آنچه 
می  دهد فناوری اطالعات می  تواند باعث تسهیل توسعه پایدار 

مقاصد گردشگری شود. 

مقاصد گردشگری هوشمند
مفهوم شهر هوشمند در پاسخ به پیچیدگی و مشکالت مدیریتی 
به وجود آمده است که دولت  ها برای مقابله با رشد سریع جمعیت 
شهری با آن مواجه هستند. تمرکز اصلی شهر هوشمند بر 
نقش زیرساخت ICT در آن است. استفاده از رویکرد هوشمند 
نه  تنها روش های مدیریت شهر های هوشمند، بلکه مقاصد 
گردشگری و تعریف آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در شهر 
هوشمند مجموعه ای از فناوری  های رایانه ای هوشمند، برای 
اجزا و خدمات زیرساختی ضروری به کار گرفته می  شود. این 
الگوهای جدید مدیریت شهری با هدف توسعه پایدار فعالیت 
 ICT توسعه  هوشمند،  شهرهای  هدف  این رو،  از  می  کنند؛ 
مبتنی بر خدمات نوآورانه با یکپارچه  سازی برنامه  های کاربرمحور، 
فناوری  های اینترنتی در آینده و تشویق محققان برای تمرکز بر 
توسعه خدمات و برنامه  های نوآورانه است. شهر هوشمند از 6بعد 

تشکیل شده است:
1( کنترل هوشمند

2( محیط زیست هوشمند
3( تحرک )حرکت( هوشمند

4( اقتصاد هوشمند
5( مردم هوشمند

 6( زندگی هوشمند 
و  اساس  هوشمند،  شهر  ساختار  به  دستیابی  کلی،  طور  به 
در  هم  هوشمند  گردشگری  نظام  ایجاد  برای  تکیه گاهی 
سطح مفهومی و هم در سطح عملی است. از بسیاری جهات، 
گردشگری هوشمند را می توان پیشرفت منطقی از گردشگری 
سنتی و گردشگری جدید الکترونیکی دانست که در آن زمینه ای 
برای نوآوری ها و جهت گیری فناورانه صنعت و مصرف کنندگان 

با پذیرش گسترده فناوری اطالعات فراهم شده است. 
برای  روندی  هوشمند  گردشگری  اطالعاتی،  دیدگاه  از 
یکپارچه سازی منابع اطالعاتی گردشگری، بازاریابی شبکه ای 
و فناوری  های نوین است. مسیر گردشگری هوشمند شامل 

این مراحل می شود:
ICT 1( زیرساخت

2( نظام زیر  ساخت  های هوشمند شهری
3( اشیای فیزیکی ساخته  شده با توانایی سنجش، پردازش و شبکه 
با توجه به ماهیت متمرکز بر اطالعات گردشگری و وابستگی 
حاصل به فناوری اطالعات، مفهوم گردشگری هوشمند برای 
توصیف مرحله فعلی توسعه گردشگری پیشنهاد شده است. 

به طریق مختلف، گردشگری هوشمند را می توان پیشرفت 
منطقی از گردشگری سنتی دانست. این مرحله از توسعه با 
گسترش استفاده از رسانه های اجتماعی، تغییر تمرکز در مسیر 
ارتقای تجربه گردشگری با تکیه بر ارتباط اشیای فیزیکی/
دیجیتالی، جریان باالی اطالعات گردشگری و تحرک زیاد 

مسافران ادامه پیدا می کند.
اطالعات  فناوری  ابزار  این  به  اشاره  برای  ساده  تری  راه 
گردشگری  »ابزارهای  عنوان  با  گردشگری  ارتباطات  و 
به  که  است  گردشگری  در  هوشمند  مقاصد  هوشمند«، 
گردشگری  صنعت  در  اساسی  و  عمده  ابزار  به  سرعت 
ابزارهای  شده  اند.  تبدیل  شهری  گردشگری  در  به  ویژه 
گردشگری هوشمند عمدتا در مقاصدی که از فناوری های 

پیشرفته  تری برخوردارند )شهرهای هوشمند(، وجود دارد.
از  که  هوشمند  گردشگری  مقاصد  گردشگران،  دیدگاه  از 
می  کنند،  استفاده  هوشمند  گردشگری  یکپارچه  ابزارهای 
می  توانند در باال بردن ارزش افزوده تجارب گردشگران سهیم 
باشند و بدین  ترتیب به بهبود بهره  وری و حمایت از فرآیند 
خودکار در سازمان  های مرتبط کمک کنند. پایه  های فناوری 
زیرساخت  های  از  که  است  چندبعدی  هوشمند  گردشگری 
فراگیر، سیستم  های اطالعاتی سیار و مبتنی بر محیط و همچنین 
اتصال پویا و پیچیده تشکیل شده است و نه  تنها از ارتباطات در 
محیط فیزیکی، در اجتماع و جوامع بزرگ نیز به طور مستقیم یا 

غیرمستقیم در ارتباط با گردشگر پشتیبانی می کند.
بازار  از  استفاده  با  می  توانند  هوشمند  گردشگری  مقاصد 
گردشگری کامال یکپارچه، جاذبه  های گردشگری، ادارات 
دولتی و اطالعات مربوط و خدمات سازمان  ها به منظور 
پیشرفت  های خوبی  به مزایا و  ارتقای توسعه گردشگری 
دست یابند؛ بنابراین یک مقصد گردشگری هوشمند که از 
ابزارهای گردشگری هوشمند برخوردار است، قادر به ارائه 
خدمات بهتر خواهد بود و می  تواند فرصت  های بیشتری را 

در راستای افزایش تجربه گردشگران پیشنهاد دهد.
ابعاد  از فراترکیب،  براساس زمینه های شناسایی  شده حاصل 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی برای توسعه گردشگری پایدار 
تعیین شدند، شاخص  های هر کدام از این ابعاد، معرفی و مفاهیم 
مرتبط با سیاست  ها و قانون ها و مقررات استخراج شدند. یافته  ها 
نشان می  دهد توسعه مقاصد گردشگری هوشمند بر پایداری در 

ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی موثر است. 
فعال  کردن  در  نقش مهمی  مقاصد گردشگری هوشمند 
و  اجتماعی  توسعه  و  اقتصادی  فرهنگی،  گردشگری 
پایداری دارند. یکی از اهداف مقاصد هوشمند باید ارتقای 
در  باشد.  جدید  فناوری  های  کاربرد  طریق  از  پایداری 
برای مقاصد هوشمند،  آینده ممکن  بعد زیست  محیطی، 

مقاصدی است که به طور کامل پایدار هستند.
تعداد  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  جدید  عصر  منابع 
نیز  گردشگری  برای صنعت  را  جدید  ابزارهای  از  زیادی 
آورده است و مفاهیم مقاصد گردشگری هوشمند  فراهم 
از  پشتیبانی  است.  کرده  وارد  گردشگری  دنیای  به  را 
را  زندگی  کیفیت  نت،  و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
بهبود می  بخشد و همچنین تعامل بین افراد، سازمان  ها و 
گردشگران را آسان می  کند. فناوری اطالعات و ارتباطات 
در سیر تکاملی مقصد باعث افزایش تقاضا، بهبود پایداری، 
عادات  همچنین  و  رقابت  منابع،  بهینه  سازی  و  بهره  وری 

مصرفی جدید در میان گردشگران می شود.
نظریه پیاده سازی مقاصد گردشگری هوشمند به  عنوان یک نوع 
گردشگری شکل گرفته از کاربرد ICT در صنعت گردشگری برای 
توسعه آینده مقاصد گردشگری پیشنهاد می  شود. درحالی  که  این 
واقعیت باید مد نظر قرار گیرد که مقاصد گردشگری هوشمند اثرات 
منفی گردشگری را به کمترین میزان برسانند و در همان زمان، 
خدمات گردشگری جدید و بهبود یافته برای مصرف  کنندگان 
ارائه کنند. گردشگری هوشمند با زیرساخت  های شبکه پشتیبانی 
می شود و دسترسی در زمان واقعی به اطالعات دقیق و دانش 
درباره مقاصد را ارائه می  دهد؛ در نتیجه باعث باال رفتن کیفیت 
و استفاده بیشتر از تجربه های گردشگری می  شود؛ درحالی  که 
همزمان پایداری زیست  محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 

منابع نیز حفظ می  شود. 
به طور خالصه، مقاصد گردشگری هوشمند از زیرساخت های 
استفاده  گردشگری  پایداری  بهبود  برای  شبکه  اطالعات 
می  کند. مقاصد گردشگری هوشمند این است که زیرساخت  ها 
و توانایی های اطالعات و ارتباطات را برای بهبود مدیریت/
تجربه  افزایش  نوآوری،  ایجاد  خدمات،  تسهیل  نظارت، 
گردشگر و در نهایت، بهبود رقابتی  بودن شرکت  ها و مقاصد 
گردشگری توسعه دهد. از نظام  های هوشمند می توان برای 
پشتیبانی از گردشگران به منظور پیش بینی نیازهای کاربران 
براساس عوامل مختلف و ارائه و بهبود تجربیات گردشگران 
در محل با ارائه اطالعات غنی، خدمات تعاملی و کمک  کردن 
به گردشگران در به اشتراک گذاری تجربیاتشان استفاده کرد.

ایجاد یک برنامه زیرساختی گردشگری هوشمند می  تواند 
امروزه  آورد.  برای مقاصد به دست  را  یک مزیت رقابتی 
تاثیر  از  طبیعی  منابع  از  نه  تنها  مقاصد  رقابتی  مزیت 
مدیریتی آنها و توانایی در تخصیص بهینه منابع نیز نشأت 

می  گیرد که به توسعه گردشگری پایدار منجر می شود.
مقاصد گردشگری هوشمند پایدار با بهره  گیری از رویکردهای 
فناوری  پایه های  افزایش  و  نوین  فناوری  های  و  نوآورانه 
پایدار  اقتصادی  رشد  و  اشتغال  افزایش  به  گردشگری 
می انجامد. گردشگری هوشمند یک نیروی محرک تازه برای 
نوآوری، خالقیت و رقابت در مقاصد گردشگری است. مقاصد 
گردشگری هوشمند در درازمدت، توسعه صنعت گردشگری و 
آینده  ای بهتر برای کشورها و توسعه پایدار را موجب می  شوند. 
به سمت  باالی حرکت  اهمیت  باعث  از عواملی که  یکی 
پایداری  در  آن  نقش  می  شود،  گردشگری  هوشمندسازی 
گردشگری هوشمند  توسعه  و  در طراحی  زمانی  که  است. 
و به کارگیری فناوری  های مختلف در مسیر هوشمندسازی 
گردشگری از رویکرد توسعه پایدار استفاده شود، می  توان به  
خوبی از ظرفیت گردشگری هوشمند در تسهیل توسعه پایدار، 
رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و بهبود بهره  وری بهره  مند 
شد؛ بنابراین محققان و سیاستگذاران حوزه گردشگری باید 
سیر تحقیقات خود را در آینده به سمت توسعه و پیاده سازی 
مقاصد گردشگری هوشمند و استفاده از این فناوری به صورت 
جذب  و  گردشگری  صنعت  توسعه  برای  نوین  رویکردی 

گردشگران در کشورشان هدایت کنند.

توسعه اکوتوریسم مناطق آزاد با فناوری 
اطالعات و ارتباطات

نقاط  اقتصادی در  از مهم ترین فعالیت های  اکوتوریسم یکی 
مختلف جهان بشمار می آید که با توجه به مناطق بکر و زیبای 
گردشگری روستایی می تواند به عنوان راهکاری اساسی در توسعه 
پایدار روستایی مطرح گردد. نقش روستاها در فرآیندهای توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی 
و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی همچون 
بیکاری،  فزاینده، رشد سریع جمعیت،  نابرابری  فقر گسترده، 
مهاجرت و حاشیه نشینی شهری موجب توجه به توسعه روستایی و 

حتی تقدم آن بر توسعه شهری شده است.
توسعه روستایی فرآیندی چندبعدی است که در جهت بهبود 
و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب پذیر روستایی گام 
برمی دارد و تحقق آن نیازمند دگرگونی در ساختارهای نهادی، 
فنی، شخصیتی و ارزشی است که منجر به تغییرات اساسی در 
ساختار اجتماعی و ویژگی های شخصیتی روستاییان می شود.

که  است  غیرنفتی  صنعت  بزرگترین  گردشگری  صنعت 
در آن پیشرفت نواحی روستایی به عنوان یک استراتژی 
جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه ریزان 
شمار  به  روستایی  مناطق  اصالح  مهم  عوامل  جزء  که 
نواحی  این  پیشرفت  در  عمده ای  نقش  می تواند  می آیند، 
داشته باشد. در همین راستا اکوتوریسم به عنوان یکی از 
بخش های صنعت گردشگری سریع ترین روند روبه رشد 
رشد  در  را  بالقوه ای  نقش  که  است  داشته  جهان  در  را 

اقتصادی و اجتماعی مناطق اکوتوریستی دارد.
گرایش  به  منجر  مختلف  سطوح  در  می تواند  اکوتوریسم 
گردشگران به مناطقی گردد که جاذبه های طبیعی را شامل 
می شوند. این نوع گردشگری با توجه به ظرفیت هایی که دارا 
است، می تواند فرصت هایی را در همه ابعاد روستا ایجاد کند 
و به عنوان راهکاری اساسی در توسعه پایدار روستایی مطرح 
شود. از سوی دیگر با توجه به موانعی که بر سر راه گسترش 
وجود  کوتاه مدت  در  روستاها  رشد  برای  فیزیکی  امکانات 
دارد، بهره گیری از فناوری اطالعات راه حلی منطقی به نظر 
می رسد که می تواند با شتاب بیشتری بسیاری از معضالت 
و کاستی ها را در روستاها مرتفع نماید. ICT به عنوان محور 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار 
گرفته است که با ایجاد اشتغال، افزایش سطح درآمد، افزایش 
سطح آگاهی های اجتماعی و همچنین ایجاد روابط اجتماعی 

گسترده بین زمین به توسعه روستایی پایدار کمک نماید.
از ویژگی های منحصر به فردی در بخش  ایران  آزاد  مناطق 
روستایی بهره  می برند که استفاده از تکنولوژهای نوین تحت 
وب و سایر ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می سازد 
تا ابعاد ناشناخته و جاذبه های گردشگری آنان به عالقه مندان 
صنعت توریسم معرفی گردد. اکوتوریسم اغلب مناطق آزاد 
تحولی  اطالعات  فناوری  به کارگیری  با  می تواند  کشور 

چشمگیر را در جذب گردشگر ایجاد نماید. 
به منظور دستیابی به این هدف و رهایی از شرایط موجود، 
توجه به توسعه پایدار و همکاری و همیاری عوامل دولتی و 
غیردولتی در کنار مردم جوامع روستایی به منظور اجرای اصول 
و راهکارهای برخاسته از شاخص های توسعه پایدار در جوامع 
روستایی کشورمان را طلب می کند. یکی از اولویت های اساسی 
در تداوم این موضوع، توجه به ICT است. این فناوری با جهش 
در انتقال اطالعات و ارتباطات می تواند روستاها را از حالت انزوا 
خارج ساخته و با از بین بردن مرزهای سنتی و کاهش فاصله 
زندگی شهری و روستایی، نقش موثری در تعادل و توازن شهر 

و روستا و نیز یکپارچگی شهر و روستا داشته باشد.
مناطق آزاد با برخورداری از جاذبه های طبیعی فراوان، مراکز 
جاذبه های  دارای  و  می آیند  حساب  به  ایران  گردشگری 
گردشگری و اکوتوریستی بی بدیلی می باشند. باوجود استقبال 
کثیر گردشگران، توجه به محیط زیست و توسعه پایدار از درجه 
اهمیت باالیی برخوردار است. این موضوع نیازمند ایجاد یک 
اکوتوریسم پایدار روستایی است تا مشکالت مذکور را از میان 
و  پیشرفت  شود.  روستاها  یافتگی  توسعه  باعث  و  برداشته 
تحوالت فناوری، فرصت های جدیدی را برای ارائه خدمات 
صنعت  ذی نفع  بخش های  بر  و  ساخته  فراهم  کاربران  به 
گردشگری مناطق آزاد )جوامع محلی، سازمان های ذیربط، 
گردشگران و...( نیز همانند سایر سازمان ها و بخش های دیگر 
جامعه روبه رشد، تاثیرگذار بوده و باعث ایجاد تغییرات گسترده 
در خدمت رسانی گردشگری شده است. از این رو، استفاده از 
روش های نوین گردشگری یا همان گردشگری دانش بنیان، 
راهکاری مناسب است که می تواند نقش موثری در جذب 

گردشگران و توسعه اکوتوریسم این مناطق ایفا نماید.

سخن پایانی
کشورهاي  در  توریسم  پیشرفت  مهم  جنبه هاي  از  یکي 
درحال توسعه، ایجاد فعالیت، تولید کار و استفاده از فناوري 
و اطالعات و نیروهاي انساني متخصص و نیمه متخصص 
است که در صورت موجود بودن شرایط، توسعه گردشگری 

را در این کشورها با موفقیت توام خواهد کرد.
به عبارت دیگر صنعت گردشگری، همواره به عنوان صنعتي 
تلقي شده است که از عوامل کار بیشتر از سایر عوامل تولید 
توریسم  صنعت  توسعه  طبیعتا  مي آورد.  عمل  به  استفاده 
مي تواند موجب ازدیاد موسسات مسافرتي و اقامتي شود و 
با افزایش میزان حمل و نقل و جابه جایي مسافر و فعال کردن 
بازار فروش صنایع دستي، در مجموع جریان اقتصادي مثبت و 
سالم را ایجاد کند و ضمن رونق صنعت داخلي و ایجاد اشتغال 
و تشویق هنرهاي سنتي، ارز آوري قابل توجهي نیز داشته باشد 
و همچنین روند تحول نظام جهاني در تمام سطوح و وجود 
آن حاکي از این واقعیت انکارناپذیر است که فناوري اطالعات 
و شیوه هاي آن و تطبیق با شرایط امروزي و تحوالت سریع 
فراروي جوامع است، هر جامعه و سازماني که بتواند سریع تر 
و صحیح تر از این فناوري استفاده کند، مي تواند با سرعت و 
اطمینان بیشتري به اهداف خود دست یابد؛ با عنایت به این 
امر، آگاهي یافتن از میزان استفاده سازمان هاي مناطق آزاد 
ایران از فناوري اطالعات، نخستین گام براي برنامه ریزي به 
منظور گسترش دسترسي و مهارت در استفاده از این فناوري 
دستیابي به اهداف در توسعه صنعت گردشگري مي باشد که 
همت مضاعف مدیران در برنامه ریزي صحیح جهت استفاده 

از این تکنولوژي روز را طلب می کند.



یکی  صادرات  و  تولید  محور  بر  اقتصادی  هدف گذاری 
سخت  شرایط  از  برون رفت  راهکارهای  مناسب ترین  از 
این  در  آزاد  مناطق  بی تردید  است.  تحریم  و  اقتصادی 
صادراتی  و  تولیدی  زیرساخت های  به  عنایت  با  شرایط 
که طی سالیان گذشته ایجاد کرده اند، بهترین بستر برای 

دستیابی به این هدف در کشور می باشند. 
فعالیت  جهان،  در  آزاد  مناطق  عملکرد  رکن  مهم ترین 
تعامالت  و  اقتصاد  حوزه  در  محدودیت  بدون  و  آزادانه 
با  اصلی  سرزمین های  معمول  بروکراسی های  از  خارج 
به  نیز  ایران  آزاد  مناطق  است؛  پیرامونی خود  کشورهای 
عنوان عضوی از زنجیره مناطق آزاد جهان از این رویکرد 
مستثنی نیستند و باید برپایه اصول و مبانی بین المللی در 
این مسیر حرکت کنند و این موضوع مستلزم همکاری و 

تعامل سازنده مجموعه های داخلی کشور است.
افزایش  بدون  اهداف  به  دستیابی  کرد  تاکید  باید  اما 
اختیارات در مناطق آزاد و نیز دو نکته مهم تسهیل گری 
حذف  نیز  و  سرمایه گذاری  و  صادرات  تولید،  در 
در  اجرایی،  دستگاه های  و  مجموعه ها  موازی کاری های 
چگونگی  قانون  کامل  اجرای  بر  نظارت  و  صیانت  کنار 
اداره مناطق آزاد جمهوری اسالمی ایران و حفظ مشوق ها 

و معافیت های قانونی مناطق به دست نمی آید.
بی تردید در شرایط کنونی باید از کلیه ظرفیت ها در جهت 
خودکفایی و عدم وابستگی کشور بهره ببریم؛ به اعتقاد همه 
صاحب نظران و کارشناسان، بهترین مسیر برای رسیدن به 
خودکفایی در کنار توسعه فعالیت ها و تعامالت اقتصادی با 
کشورهای همسایه بر مبنای شناخت و تعریف دقیق از اقتصاد 
آزاد، مناطق آزاد کشور هستند که با تجربه ای حدود سه دهه 
سخت  شرایط  در  ایران  تنفسی  شاهراه  بهترین  می توانند 
کنار  در  روانی  امنیت  ایجاد  مسلما  باشند.  فعلی  اقتصادی 
افزایش مزیت ها و حذف قوانین دست و پاگیر در مسیر تولید 
و صادرات برای فعالین اقتصادی مناطق آزاد می تواند کلیدی 

برای باز کردن قفل اقتصاد بیمار کشور باشد.

 مزیت های اقتصادی و سرمایه گذاری 
در مناطق آزاد

مزیت های مناطق آزاد از باب سرمایه گذاری و فعالیت های 
اقتصادی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است؛ بدون 
هستند؛  فوق العاده ای  مزیت های  دارای  آزاد  مناطق  شک 
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 محسوب می شود. 
همچون  آزاد  مناطق  خاص  ویژگی های  دوم،  مبحث 
است  هوایی  و  دریایی  داخلی،  حمل و نقل  زیرساخت های 
که این امتیازات در اغلب مناطق آزاد وجود دارد؛ 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 
بیشتری می تواند پیش برود. 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.
و  ایده آل  نقطه  به  رسیدن  تا  مناطق  این  چند  هر 
نسبت  فاصله،  این  علی رغم  اما  دارند،  فاصله  مطلوب ها 
ویژه ای  امتیازات  و  مزیت ها  دارای  اصلی  سرزمین  به 
برای  سرمایه گذاری  حوزه  در  اگر  اینکه  ضمن  هستند، 
انجام  فعالیت  تخصصی  به صورت  بخواهیم  آزاد  مناطق 
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 مزیت 
دارد  دیگر  آزاد  مناطق  نسبت  به  کیش  که  است  نسبی 
می تواند  که  تمیز  محیط  و  پاک  هوای  مهم تر  از همه  و 
و  سرمایه گذاری  حوزه  در  دیگر  زیرساخت های  کنار  در 
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.

مناطق آزاد، ابزار تحقق سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی

با وجود تمامی نقدها به عملکرد مناطق آزاد و چالش های 
پیش روی آنها طی سه دهه اخیر در کشورمان، توسعه حوزه 
سیاست های  بندهای  از  یکی  عنوان  به  آزاد  مناطق  عمل 
کلی اقتصاد مقاومتی )بند11( برای تحقق رشد پویا، بهبود 
اهداف سند  به  دستیابی  و  اقتصادی  مقاومت  شاخص های 
چشم انداز بیست  ساله از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی نیز 
مورد تاکید قرار گرفته و دولت مکلف است راهبردهای اجرایی 
و برنامه های اقدام الزم در این ارتباط را با همفکری نخبگان 

فکری و ابزاری، تدوین و به مورد اجرا درآورد.
از طرفی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب  پذیری اقتصاد 
ملی از طریق توسعه  پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و 
مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، تسهیل 
مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش خدمات تجارت 
خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق سرمایه گذاری 
خارجی برای صادرات و تنوع بخشی پیوند های اقتصادی با کشورها 
به ویژه با کشورهای منطقه ازجمله راهبردهای عملیاتی و اجرایی 
که  می باشند  مقاومتی  اقتصاد  کلی  سیاست های  دیگر  ذیل 
کارشناسان مناطق آزاد، بهره گیری از ساز و کار موفق و تجربه 
شده مناطق آزاد را به عنوان یکی از ساز و کارهای عملیاتی و 

برنامه های اقدام این سیاست ها می دانند. 
بر این اساس، نقشه راه کالن حاکم و هدایت کننده مناطق در 
چارچوب سند چشم انداز، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و برنامه های کالن دولت برای 
سال های پیش رو تنظیم گردیده که طی آن کمک به تامین 
رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به 
اهداف سند چشم انداز بیست  ساله کشور، کمک به تنوع بخشی 
پیوند های اقتصادی کشور با اقتصادهای منطقه ای و بین المللی 
خصوصا با کشورهای منطقه و همسایگان و کمک به توسعه 
و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمندسازی فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی به عنوان اهداف کالن در 
مسیر تبدیل به مناطق پیشرو در محیط رقابتی سند چشم انداز 
در دستورکار قرار گرفته است و هر یک از مناطق نیز متناسب با 
ظرفیت ها، استعدادها و مزیت های نسبی خود در جهت تحقق 

اهداف راهبردی مذکور تدبیر می نمایند.

عدم تفویض اختیارات، معضل کهنه مناطق آزاد
اما یکی از مهم ترین مشکالتی که در مسیر توسعه کالن 
اقتصادی در مناطق آزاد شاهد هستیم، عدم تفویض اختیارات 
در  است؛  مناطق  این  به  قانون  طبق  دولتی  سازمان های 
دائمی  احکام  قانون  ماده ۶۵  بند)الف(  براساس  که  صورتی 
که:  است  بیان شده  به صراحت  توسعه کشور،  برنامه های 
»به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای 
بیست  چشم انداز  سند  اهداف  تحقق  در  آنها  موثر  نقش 
 ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی 
مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد 
ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخش های 
از  نمایندگی  به  آزاد  مناطق  سازمان های  مدیران  مختلف، 
طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه 
وظایف،  اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی 
مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به 
عهده آنها است« و همچنین در تبصره )یک( این قانون نیز به 
این نکته اشاره شده است که: »واگذاري وظایف، اختیارات 
و مسئولیت هاي دستگاه هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، 
با موافقت ایشان صورت می پذیرد« و نیز در تبصره )دوم( این 
ماده قانونی درخصوص اختیارات فرماندار در مورد مصوبات 
شوراهاي اسالمی شهر و روستا در مناطق آزاد، به صراحت 
اعالم شده است که »این موضوعات به مدیر سازمان منطقه 

آزاد واگذار می شود«.
حال صرفا با نگاهی به این بند قانونی احکام دائمی برنامه هاي 
توسعه کشور مصوب 139۵/11/10 می توان به این پرسش 
و روشن مجلس شورای  قانون مصوب  براساس  رسید که 
اسالمی، چرا سازمان ها و دستگاه های دولتی اختیارات خود 

را به مدیران مناطق آزاد تفویض نکرده اند؟
بی تردید عدم تفویض اختیارات باعث بروز مشکالت بسیار 
مسیر  در  آزاد  مناطق  در  قانون  اعمال  دوگانگی  در  زیادی 

توسعه تولید خصوصا برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 
شده است و این خود نکته ای برخالف روح اقتصاد آزاد در 
فرآیند  در  تسهیل گری  عدم  موجب  که  است  آزاد  مناطق 

اقتصادی و کاری فعالین اقتصادی در این مناطق می شود.
مناطق آزاد یعنی فضایی که می بایست کسب و کار آزاد در آن 
صورت گیرد و دارای کمترین بروکراسی و حداقل فیلترها باشد 
تا یک فعال اقتصادی بتواند به فعالیت خود بپردازد. امروز یکی 
از بزرگ ترین مشکالتی که وجود دارد، نبود تسهیل گری است 
تا یک فرد بتواند فعالیت اقتصادی خود را درست انجام دهد، 
بحث تسهیل گری در امور اقتصادی و تولید در سال »تولید؛ 

دانش بنیان، اشتغال آفرین« نکته بسیار حائز اهمیتی است. 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا مناطق 
آزاد را در کشورمان ایجاد کردیم؟  به جز اینکه تصمیم داشتیم 
تمرکز مدیریت در ساختار مجوزها و توسعه اقتصادی را در 
وارد  سرمایه گذاری  که  زمانی  و  باشیم  داشته  منطقه  یک 
یک منطقه می شود صرفا با یک سازمان طرف باشد؟ اما در 
عمل چیز دیگری را شاهد هستیم؛ در بخش هایی، فعالین 
اقتصادی مجبور به اخذ مجوزهایی از سرزمین اصلی با مدل 
بروکراسی آن در مناطق آزاد هستند، این موضوعات تا حدود 
زیادی می تواند دیوار امتیازات مناطق آزاد را به نسبت سرزمین 
اصلی کوتاه و کوتاه تر کند، به طوری که امروز به صراحت 
می توان اعالم نمود که فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد به 
مراتب سخت تر و پیچیده تر از سرزمین اصلی است و ادامه این 
عدم تفویض اختیارات حتی می تواند باعث از بین رفتن مابقی 

مزیت های مناطق آزاد در جهت جذب سرمایه گذاران گردد.
مطرح  که  سوالی  آزاد،  مناطق  اقتصادی  فعالین  نگاه  از 
برای  هدف گذاری  چه  دولت  که  است  این  می باشد 
راهبردی  اسناد  در  وزارتخانه ها  و  دارد  آزاد  مناطق  آینده 
اگر  گرفته اند؟  نظر  در  مناطق  برای  برنامه هایی  چه  خود 
خود  مقررات  و  قانون  توسط  آزاد  مناطق  که  است  قرار 
باید  اداره شوند،  آزاد  مناطق  و توسط سازمان های عامل 
سازمان های مختلف در سرزمین اصلی حداقل دخالت را 
داشته باشند و اجازه دهند براساس قانون، هیات مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد به امور قانونی خود بپردازد.
نکته مهم دیگر عدم دخالت دستگاه های موازی است؛ در 
ماده112 قانون پنجم توسعه، قانونگذار تمامی موارد اجرایی 
آزاد  مناطق  به سازمان های  را  اصلی  دستگاه های سرزمین 
و  اجرایی  دستگاه های  از  بسیاری  اما  است؛  کرده  تفویض 
عمدتا درآمدزا این کار را انجام نداده اند و بیشتر دستگاه هایی 

که هزینه بر بودند، آمادگی تفویض اختیار را داشته اند ! 
مسلما قانون مناطق آزاد یک قانون بسیار مترقی است که 
بسیار خالصه و شفاف کلیه موضوعات را عنوان نموده؛ اما 
ایرادی که وجود دارد این است که در اجرا، دستگاه های 

اجرایی به قوانین خود استناد می کنند. 
چنانچه بخواهیم با نگاه تولیدمحور در مناطق آزاد حرکت 
کنیم، باید بخشی از تولید را که در سرزمین اصلی درحال 
انجام است، تشویق به حضور در مناطق آزاد نماییم. تمامی 
وزرا باید به معنای واقعی و اجرایی تفویض اختیار خود را 
به سازمان های مناطق آزاد انجام دهند و اجازه دهند که 
در یک دولت مستقل محلی با دیدگاه اقتصادی کار شود؛ 

چراکه مهم ترین نکته، تفویض اختیار واقعی است.

باید به سمتی حرکت کنیم که دستگاه های اجرایی، برنامه های 
اجرایی را به مناطق آزاد واگذار نمایند و اجازه دهند که فعالین 
اقتصادی در مناطق حضور پیدا کرده و فعالیت کنند. اگر تولید 
داخل کشور را به مناطق آزاد منتقل کنیم که عمدتا هم مناطق 
مرزی کشور هستند، هم هزینه واردات و صادرات را کاهش 
داده ایم و هم تکلیف فعال اقتصادی را مشخص کرده  ایم؛ این 
اتفاق باعث می شود که نیروی انسانی برای اشتغال به مناطق 
آزاد ورود پیدا کند. به واقع باید تجربه مناطق آزاد موفق دنیا در 
حوزه برخورد با فعالین اقتصادی شان را سرلوحه کار خودمان 
قرار دهیم تا بتوانیم در مسیر بسط و گسترش تولید و حمایت 
از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی در مناطق آزاد گام برداریم.

مناطق آزاد، بازیگران اثرگذار در توسعه 
اقتصادی کشور

مناطق آزاد ایران با عنایت به این که از برخی قوانین سرزمین 
اصلی جدا هستند، می توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی و 
اقتصاد آزاد بازی کنند. هر یک از مناطق آزاد ایران در مناطق 
مرزی و در همسایگی با کشورهای همسایه واقع گردیده اند 
و با توجه به محورهای توسعه این مناطق که در تعامل با 
تاثیر  کشورهای همسایه خود تعریف شده است، می توانند 
کشورهای  با  باالدستی  تعامالت  ایجاد  مسیر  در  بسزایی 

همسایه ایران تعریف کنند.
متاسفانه در سال های اخیر به کرات شاهد بوده ایم که اکثر 
آیین های سرزمین اصلی درحال تسری به  بخشنامه ها و 
مناطق آزاد هستند که دامنه عمل این مناطق را محدودتر 
می کنید. بنابراین باید اجازه دهیم که مناطق آزاد وظایف 
تعریف شده خود را براساس قانون پیش ببرند؛ نباید این 

مناطق را درگیر محدودیت های سرزمین اصلی نماییم.
فعالیت های  از  یکسری  تعریف  با  می توانند  آزاد  مناطق 
مشخص، از تهدید تحریم  و موانع اقتصادی خود را به سمت 
فرصت ها سوق دهند، به عنوان مثال ایجاد بانک های مشترک 
با کشورهای همسایه که صرفا با پول ملی این کشورها کار 
کند و وابسته به سیستم های مالی بین المللی نباشد تا بتوانند 
تبادالت مالی را انجام دهند و مشکالت این موضوع را به 
حداقل برسانند و یا در حوزه های تجاری و بازرگانی می توانند 
مراودات خود را با کشورهای همسایه افزایش دهند و به واسطه 
این کشورها به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کنند. تعریف 
نقاط صفر مرزی می تواند مشکالت  در  تهاتری  بازی های 
ناشی از انتقال پول را کم رنگ تر کند و همین طور استفاده 
از ظرفیت های صادراتی در مناطق آزاد به کشورهای همسایه 
از صادرات را  از آن کشورها به کشورهای دیگر بخشی  و 

تضمین نماید.
مناطق آزاد در شرایط کنونی باید بازتعریف شوند و دولت و 
مجلس باید کمک کنند تا مناطق آزاد درگیر بروکراسی های 
کشور نشوند تا بتوانند نقش جهانی خود را در توسعه اقتصادی 
و جذب سرمایه گذاری ایفا نمایند و این توان را داشته باشند تا 
با جلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تکنولوژی های 
روز دنیا را به مناطق آزاد منتقل نمایند تا بشود از مزیت های 
مناطق آزاد در کنار ظرفیت های ورود علم و تکنولوژی به 
کنار  در  اقتصادی  معضالت  کاهش  مسیر  در  مناطق  این 

تحریم های بین المللی بیشترین بهره مندی را داشته باشیم.

مناطق آزاد و دستیابی به درآمدهای پایدار
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.
در  منابع  تخصیص  همه  که  است  ارزش  جایی  خلق 
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 
به صورت سیلویی کار  آزاد  امور کاری در مناطق  از موارد 
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.

سخن پایانی
از دیدگاه توسعه اقتصاد ملی، منطقه آزاد می تواند همانند پلی 
به سوی جهان خارج، موجب آزادی مبادالت تجاری در یک 
کشور باشد و به این وسیله تجارت داخلی را نیز تحت تاثیر 
قرار داده و موجبات توسعه و رونق تجارت داخلی را فراهم 
آورد. همچنین با جذب برخی تخصص های فنی و سرمایه ای 
موردنیاز و در کنار آن جذب تکنولوژی و سرمایه های خارجی، 
به جریان توسعه صنعتی کشور یاری رساند. در نتیجه عوامل 
تولید داخلی با بهره گیری از علم و دانش فنی نوین، می توانند 
کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند 
و این جریان یعنی انتقال تخصص های فنی و سرمایه ای و 
تکنولوژی نوین باعث توسعه صنعتی کشور میزبان می شود و 
این توسعه در صنعت و تولیدات یک کشور می تواند در تجارت 

داخلی کشور تاثیرات زیادی بگذارد.
درواقع با توسعه صنعت و تولیدات در کشور خصوصا اگر 
این توسعه با تکنولوژی نوین همراه باشد، تجارت هم در 
داخل و هم در رابطه با دیگر کشورها و در بخش صادرات 
که  صورتی  در  همچنین  گرفت.  خواهد  بیشتری  رونق 
پایگاه صنعتی نسبتا توسعه یافته ای در کشور وجود داشته 
با  ارتباط  این امر مشوق شرکت های خارجی برای  باشد، 
تجارت  نیز  طریق  این  از  که  بود،  خواهد  داخلی  اقتصاد 

داخلی نیز در مسیر پیشرفت و توسعه قرار خواهد گرفت.
در ایران نیز مناطق آزاد می توانند نقش بسزایی در رشد و 
توسعه اقتصادی داشته باشند و جمهوری اسالمی ایران به 
سبب ضرورت گسترش صادرات غیرنفتی، تعامل خویش را 
با مجموعه اقتصاد جهان به صورت قابل مالحظه ای افزایش 
داده و خواهد داد، که این روند جهانی شدن، موجب تحولی 
شگرف در شیوه های کار و زندگی و مهم تر از همه برقراری 

ارتباط با فراسوی مرزهای ملی گشته است.
سهم  اگر  گفت  می توان  شده  ذکر  مطالب  به  توجه  با 
سرمایه گذاری داخلی باالخص خارجی و استفاده از فن آوری 
و تخصص های نوین، در سطح باالیی باشد و بیشتر تولیدات 
و  اقتصاد  با  آزاد  مناطق  میان  بیشتری  پیوند  شود،  صادر 
دقیق  برنامه ریزی  با  که  شد،  خواهد  ایجاد  داخلی  تجارت 
سیاست گذاران و تشویق و حمایت هرچه بیشتر از شرکت های 

داخلی می توان به این مهم دست پیدا کرد.
فراوان  مشکالت  با  چند  هر  نیز  ایران  در  آزاد  مناطق 
از  حمایت  مانند  اقداماتی  با  اما  گریبانند،  به  دست 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ارائه تسهیالت ویژه، 
بخش  مشارکت  جلب  و  زیربنایی  امور  در  سرمایه گذاری 

خصوصی، می توانند بر این مشکالت فائق آیند.

بین المللی سازی اقتصاد ایران از کریدور 
مناطـق آزاد تجــاری- صــنعتی

واکاوی ظرفیت ها و مزیت های مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی کشور:
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گزارش: 
فریبا شیخی

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، نصراهلل ابراهیمی به 
عنوان سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
سید احسان خاندوزی طی حکمی نصراهلل ابراهیمی را به 
سمت سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-

 صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد.
ازجمله سوابق اجرایی سرپرست جدید  شایان ذکر است، 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
معاون  همچون  مسئولیت هایی  به  می توان  اقتصادی 
آزاد،  مناطق  دبیرخانه شورایعالی  منابع  و  توسعه مدیریت 
تهران،  استاندار  معاون  قضاییه،  قوه  پشتیبانی  مدیرکل 
و  تهران  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  معاون 

مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار اشاره کرد.
گفتنی است، نصراهلل ابراهیمی دارای مدرک تحصیلی دکترای 

تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی است.

برگزاری آیین معارفه سرپرست دبیرخانه 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

دبیرخانه  سرپرست  ابراهیمی  نصراهلل  معارفه  آیین 
اقتصادي  ویژه  و  تجاري- صنعتي  آزاد  مناطق  شورایعالی 
با حضور مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت امور 

اقتصادی و دارایی برگزار شد.
از  تقدیر  با  آیین  این  در  قریشی  سیدمحمدحسین 
آزاد  مناطق  شورایعالی  پیشین  دبیر  محمد  سعید  زحمات 
از  یکی  داشت:  اظهار  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 
مهم ترین بندهای قانونی در ارتباط با این دبیرخانه، بند 11 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که همواره باید در 

صدر برنامه های دبیرخانه قرار گیرد.
حوزه  »توسعه  درخصوص  بند  این  مفاد  به  اشاره  با  وی 
عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال 
صادرات  تولید،  تسهیل  و  گسترش  پیشرفته،  فن آوری 
کاال و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از 
خارج«، تصریح کرد: یکی از مشکالتی که وجود دارد، این 
نهادی  اجرایی  ما در مسند  است که ممکن است، وقتی 
به  پرداختن  دلیل  به  می گیریم،  قرار  آزاد  مناطق  مثل 

مسائل فوری و آنی، از اهداف و سیاست های کالن مدنظر 
قانونگذار فاصله بگیریم.

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  وزارتی  حوزه  مدیرکل 
معظم  مقام  سوی  از  سال 1۴01  نامگذاری  به  اشاره  با 
دانش بنیان،  »تولید،  سال  عنوان  تحت  رهبری )مدظله( 
اشتغال آفرین« تاکید کرد: این موضوع، وظیفه مناطق آزاد 
دبیرخانه  امیدواریم  و  به قبل سنگین تر می کند  را نسبت 

بتواند در این راستا گام های موثری بردارد.
به گنجاندن دو محور »توسعه  اشاره  با  ادامه  در  قریشی 
از  حمایت  و  »تسهیل  و  گردشگری«  بسترهای 
سرمایه گذاری« در سند تحول دولت سیزدهم، اظهار کرد: 
به  دبیرخانه  اجرایی  برنامه های  در  باید  نیز  محورها  این 
عنوان موضوعی برای تعامل با وزارت اقتصاد مدنظر قرار 
تدوین  هم  عملیاتی  برنامه  یک  راستا،  این  در  که  گیرد 

شده است.
»بورس  بحث  عملیاتی،  برنامه  این  در  افزود:  وی 
که  شده  مطرح  منافع«  تعارض  »مدیریت  و  بین الملل« 
امیدواریم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی 
و ویژه اقتصادی در دوره جدید، برنامه دقیقی برای تحقق 
به  که  برود  پیش  شیوه ای  به  اوضاع  و  نماید  تدوین  آن 

نتیجه مشخصی در ارتباط با این دو محور برسیم.
مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت امور اقتصادی 
پایان بر ضرورت تعامل دبیرخانه شورایعالی  و دارایی در 

مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با بخش های 
و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  ستادی  مختلف 
سازمان های زیرمجموعه و نیز نهادها و دستگاه های دیگر 

دولتی تاکید کرد.
دبیرخانه  سرپرست  ابراهیمی  نصراهلل  است؛  گفتنی 
اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی 
نیز در ادامه این آیین، ضمن تشکر از زحمات سعید محمد، 
تحقق  و  پیشبرد  درخصوص  خود  برنامه های  تشریح  به 
اهداف کالن دبیرخانه و نیز برنامه های باالدستی در این 

ارتباط پرداخت.

واکنش سخنگوی دولت به تغییرات در 
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

تغییرات  به دلیل  گفت:  دولت  هیات  دبیر  و  سخنگو 
قانون  حکم  و  است  شده  مقرر  قانون  در  که  ساختاری  
آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه  رئیس  امسال،  بودجه 
امور  وزیر  سوی  از  اقتصادی  ویژه  و  تجاری- صنعتی 

اقتصادی و دارایی منصوب  می شود.
تغییراتی که  به  با توجه  علی بهادری جهرمی اظهار کرد: 
از  امسال  بودجه  در  و  بود  آمده  دائمی  احکام  قانون  در 
نوعی  به  و  تاکید  آن  بر  اسالمی  شورای  مجلس  سوی 
تکمیل شد، ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه 

اقتصادی تغییر کرد.

وی ادامه داد: با این تغییرات، مجموعه دبیرخانه شورایعالی 
ریاست  نهاد  مجموعه  از  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  به  و  منفک  جمهوری 

منتقل شد.
براساس  داد:  توضیح  دولت  اطالع رسانی  شورای  رئیس 
در  بودجه 1۴01  الیحه  هزینه ای  بخش  در  که  تغییراتی 
مجلس اعمال شد، طبق بند )ز( تبصره 1۸، مصوب شد که 
کلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیالت مربوط به 
ویژه  و  تجاری- صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 
دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  سوی  از  کشور  اقتصادی 

انجام شود.
دبیر هیات دولت تصریح کرد: بر این اساس ضروری بود 
شورایعالی  رئیس  دارایی،  و  اقتصادی  امور  محترم  وزیر 

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را منصوب  کند.
شورا  این  دبیرخانه  در  مدیریتی  تغییرات  گفت:  بهادری 
آقای نصراهلل  تغییر ساختاری صورت گرفت و  به  باتوجه 
ابراهیمی از سوی وزیر محترم اقتصاد به عنوان سرپرست 
ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق  شورایعالی  دبیرخانه 

اقتصادی منصوب شدند.
خدمات  از  تقدیر  ضمن  پایان  در  دولت  هیات  دبیر 
خود،  مسئولیتی  دوره  در  محمد  سعید  تالش های  و 
خاطرنشان کرد: همچون قبل از خدمات آقای سعید محمد 

در دولت استفاده خواهد شد.

با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت:

انتصاب سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی
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قشم

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد:

 برای اولین بار تراز تجاری
منطــقه آزاد قشــم مثبت شد

در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با مدیرعامل بانک مهر ایران عنوان شد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در مراسم تجلیل از نیروهای انتظامی مطرح کرد:

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جشن میالد پیامبر )ص( و هفته وحدت اظهار کرد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
نیروهای  وظیفه  مهم ترین  پایدار  امنیت  برقراری  گفت: 
تمام  در  خوشبختانه  که  است  کشور  امنیتی  و  انتظامی 
سال های گذشته در این زمینه به خوبی عمل شده است.
افشار فتح الهی در مراسم تجلیل از نیروهای انتظامی به 
مناسبت هفته فراجا، اظهار داشت: نیروهای انتظامی در 
سال های اخیر ارتباط خوبی با مردم برقرار کرده و مورد 

اعتماد اکثریت قرار دارند.
وی ادامه داد: دشمنان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی 
به بهانه های مختلف به دنبال ایجاد اختالف میان نظام و 
بخش های مختلف جامعه بودند که تا امروز با هوشمندی 
نتوانسته اند  امنیتی،  و  انتظامی  نیروهای  درایت  و  مردم 

موفق باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با بیان این که کسی 
نافی وجود برخی مشکالت در کشور نیست، اذعان نمود: 
و  مشکالت  وجود  با  رئیسی  آیت اهلل  مردمی  دولت  در 
فشارهای مختلف در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، اما 

باز هم موفقیت های خوبی حاصل شده است.
شانگهای  پیمان  به  ایران  پیوستن  فتح الهی؛  گفته  به 
موفقیت بزرگی برای جمهوری اسالمی است که موجب 
دشمنان  کننده  فلج  اقتصادی  تحریم های  شدن  بی اثر 

می شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه جزیره قشم از نظر برقراری 
امنیت شرایط خوبی دارد و این موضوع مدیون درایت و 

هوشمندی نیروهای انتظامی و امنیتی است.
فتح الهی با اشاره به بزرگنمایی رسانه های بیگانه درباره 
نیروهای  تمامی  گفت:  کشور،  داخل  در  حوادث  برخی 
دغدغه مند درون نظام مقدس جمهوری اسالمی با بیان 
انتقاد و اعتراض از سوی مردم موافق هستند؛ اما زمانی 
که در جامعه وحشت ایجاد شود، باید با متخلفان برخورد 

جدی صورت گیرد.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی سکوت 
نخبگان، علما و تمام افرادی  که دارای تریبون هستند، 

جایز نیست و آنها باید برای روشنگری و تبیین حقیقت 
به میدان بیایند؛ چراکه در این شرایط سکوت عین خیانت 

است.
در ادامه، امام جمعه شهرستان قشم نیز در مراسم تجلیل 
گفت:  فراجا،  هفته  مناسبت  به  انتظامی  نیروهای  از 
انقالب  در جریان  وقایع  از  یکی  نیز  روزها  این  اتفاقات 
اسالمی مردم ایران است و با هوشمندی و آگاهی جامعه 
و درایت نیروهای انتظامی و دستگاه های امنیتی به زودی 
مانند اعتراضات و فتنه های گذشته به پایان خواهد رسید.
افزود: جزیره قشم در  حجت االسالم غالمرضا حاجبی 
غیرت  برای  شهیدی  است،  داده  شهید  اخیر  اعتراضات 
و عالقه به اسالم؛ در چنین شرایطی سکوت در مقابل 
اعمال خالف، بی غیرتی است و باید با دشمنان با جدیت 

برخورد کنیم.
بیگانه  رسانه های  در  که  تصاویری  اینکه  بیان  با  وی 
خیابان  کف  فضای  با  می شود،  منتشر  اخیر  اتفاقات  از 
و جامعه متفاوت است، اظهار کرد: امنیت امروز مدیون 
هوشمندی و درایت نیروهای انتظامی است و باید هر روز 

قدردان این نیروهای زحمتکش باشیم.
لزوم  بر  تاکید  با  پایان  در  قشم  شهرستان  امام جمعه 
بخش های  و  دستگاه ها  تمامی  همکاری  و  همراهی 
انجام  برای  نمود:  پیشرفت کشور، تصریح  برای  اجتماع 

کار انقالبی باید همه مردم و مدیران دوشادوش هم در 
وسط میدان حاضر شوند و با یکدیگر همراهی کنند.

فرماندار شهرستان قشم:
عملکرد خوب شورای تامین قشم موجب کاهش خسارت 

در قشم شد
نیروهای  این جلسه گفت:  نیز  قشم  فرماندار شهرستان 
تولیدکننده  واحد  اسالمی،  جمهوری  نظام  در  انتظامی 
و  همراهی  با  مهم  این  که  هستند  کشور  برای  امنیت 
همکاری دستگاه ها و بخش های مختلف و جلب اعتماد 

مردم به دست می آید.
اعتراضات  در  خوشبختانه  افزود:  محمدحسینی  محمد 
قشم با دستگیری های هدفمند و هوشمندانه و شناسایی 
و  تلخ  اتفاقات  از  بسیاری  جلوی  آشوبگران،  به موقع 

خسارات احتمالی گرفته شد.
وی تاکید کرد: امنیت پایدار امروز در جزیره قشم حاصل 
نگاه دقیق و درایت نیروهای انتظامی و دستگاه امنیتی 

در این منطقه است.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  قشم  شهرستان  فرماندار 
دستگاه های  مدیران  میان  خوب  بسیار  هماهنگی 
مختلف و عملکرد مناسب شورای تامین موجب کاهش 

خسارت های زیادی در قشم شد.

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: با وجود تحریم ها و اقدامات دشمن در تمام 
سال های گذشته، پیشرفت و توسعه امروز ایران اسالمی 
مذاهب  و  ادیان  اقوام،  تمامی  اتحاد  و  وحدت  سایه  در 

کشور به دست آمده است.
افشار فتح الهی با بیان این مطلب در مراسم جشن میالد 
حضرت رسول )ص( و هفته وحدت در مدرسه علوم دینی 
اظهار داشت:  گیاهدان جزیره قشم،  اسماعیلیه روستای 
قرن هاست که مسلمانان مذاهب مختلف در جزیره قشم 
با وحدت و همراهی کنار یکدیگر برای پیشرفت تالش 

می کنند و امروز اتحاد قشم یک الگوی مثال زدنی برای 
جهان اسالم است.

به  جدید  نقشه های  با  دشمنان  امروز  داد:  ادامه  وی 
و  هستند  مردم  میان  وحدت  به  رساندن  آسیب  دنبال 
هوشمندی  و  آگاهی  اما  دارد؛  ادامه  آنها  فتنه گری های 

مردم مانع به نتیجه رسیدن این دشمنی ها می شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: در دوران دفاع 
مقدس، تحریم های اقتصادی و فتنه های مختلف، مردم 
ایران اسالمی در سایه هدایت و رهبری امام خمینی )ره( 
پیروز  اتحاد،  حفظ  با  توانسته اند  انقالب  معظم  رهبر  و 

میدان باشند.
به گفته فتح الهی؛ نظام مقدس جمهوری اسالمی از روز 
نخست با تکیه به خواست مردم پیش آمده و امروز موفق 
شده است تا الگوی موفقی از مردم ساالری دینی را به 

دنیا معرفی کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان خاطرنشان کرد: مشکالتی در زمینه های 
اقتصادی وجود و حق اعتراض و انتقاد نیز توسط تمامی 
مسئوالن به رسمیت شناخته می شود، گوش شنوا نیز در 
کشور وجود دارد و ملت ایران با تکیه بر خداوند و تحت 
رهبری مقام معظم رهبری، از رذالت دشمنان عبور کرده 

و مشکالت را پشت سر خواهند گذاشت.

مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری:
جزیره قشم، الگوی وحدت و اتحاد مذاهب

همچنین، مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری نیز 
در این مراسم گفت: جزیره قشم همیشه الگوی وحدت و 
اتحاد میان مذاهب در کشور بوده است و نخبگان و علما 

در ایجاد این وحدت نقش بسیار مهمی برعهده دارند.
ادامه داد: تفرقه و جدایی  حجت االسالم هادی اکبری 
نفاق در جوامع اسالمی موجب عقب ماندگی و  ایجاد  و 
تسلط دشمنان می شود و علما و افراد صاحب تریبون باید 

برای استحکام وحدت میان مردم تالش کنند.
وی اظهار داشت: در دنیای امروز برجسته کردن مفهوم 
مختلف،  مذاهب  به جای  اسالم  امت  اتحاد  و  اسالمیت 

برای وحدت مسلمانان دارای اهمیت زیادی است.
مدیریت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبری در پایان با بیان 
این که هر نظر و حرفی که ایجاد تفرقه کند، آب به آسیاب 
دشمن ریخت است، تصریح کرد: مسئله جهاد تبیین در حوزه 

وحدت و آشنایی جوانان برای جامعه امروز ضرورت دارد.

امام جمعه شهرستان قشم:
اهمیت برگزاری جشن های مردمی هفته وحدت

برگزاری  نیز گفت:  امام جمعه شهرستان قشم  ادامه،  در 

جشن های مردمی هفته وحدت و مناسبت میالد پیامبر 
ایران  اسالمی  در جامعه  نقاط قوت  از  یکی  اعظم )ص( 

بوده که دارای اهمیت باالیی است.
مومنین  اینکه  بیان  با  حاجبی  غالمرضا  االسالم  حجت 
برادران هم هستند، ادامه داد: تمامی علما، نخبگان و افراد 
صاحب تریبون در نظام مقدس جمهوری اسالمی امروز بر 

ضرورت شکل گیری وحدت میان مردم تاکید دارند.
خیرخواه  اسالمی  جامعه  در  انسان ها  وقتی  افزود:  وی 
و  شده  دور  تفرقه  و  نفاق  از  اجتماع  باشند،  خود  برادر 
دروغ و کبر و بدبینی که آفت های وحدت هستند از میان 

برداشته می شود.
امام جمعه شهرستان قشم در پایان تصریح کرد: حضرت 
امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری با درایت، هوشمندی 
و دلسوزی خود از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسالمی 

میدان دار و ستون ایجاد اتحاد در کشور بودند.
امروز  داشت:  بیان  قشم  اهل سنت  امام جمعه  همچنین 
همه ما باید شکرگزار نعمت ایمان، هدایت، اخوت و از 

همه مهم تر وحدت و اتحاد میان مسلمانان باشیم.
رسیدن  کرد:  تاکید  پایان  در  خطیبی  عبدالرحیم  شیخ 
با آموزه های  نیازمند آشنایی بیشتر  مسلمانان به وحدت 
باید برای معرفی بهتر  سیره رسول اکرم )ص( است که 

آن در جامعه تالش نمود.

تخصیص وام و صدور کارت های گردشگری به هموطنان عالقه مند سفر به قشمتخصیص وام و صدور کارت های گردشگری به هموطنان عالقه مند سفر به قشم

امنیت پایدار جزیره قشم؛ مدیون هوشمندی نیروهای انتظامی و امنیتیامنیت پایدار جزیره قشم؛ مدیون هوشمندی نیروهای انتظامی و امنیتی

وحدت و اتحاد مذاهب در جزیره قشم، الگویی مثال زدنی برای جهان اسالموحدت و اتحاد مذاهب در جزیره قشم، الگویی مثال زدنی برای جهان اسالم

آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم گفت: نیروهای اصیل انقالب و بسیج باید از تمامی 
به ویژه  جامعه  آگاهی بخشی  برای  امکانات  و  ظرفیت ها 

جوانان و نوجوانان استفاده کنند.
افشار فتح الهی در آیین تجلیل از بسیجیان فعال در برقراری 
اتفاق  از حواشی  بخشی  داشت:  اظهار  امنیت شهر قشم، 
افتاده در ناآرامی های اخیر کشور نتیجه بزرگنمایی رسانه های 

بیگانه و دشمن درباره برخی حوادث در داخل کشور است.
تقویت  شاهد  هدفمند،  برنامه ریزی  با  باید  افزود:  وی 
جهت  انقالب  جریان  رسانه ای  ظرفیت های  و  فعالیت 
تبیین اولویت های امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی 

و ایجاد آگاهی برای جوانان و نوجوانان باشیم.
امروز  آزاد قشم تصریح کرد:  مدیرعامل سازمان منطقه 
همه ما باید در مسیر ایجاد وحدت در جمهوری اسالمی 
و جهان اسالم قدم برداریم و در این مسیر طبیعی است 

که دشمنان به فتنه گری بپردازند.
اسالمی،  انقالب  پیروزی  ابتدای  از  فتح الهی؛  گفته  به 
و  تحمیلی  جنگ  دوران  از  پس  و  شده  آغاز  دشمنی ها 
اعمال تحریم های اقتصادی، دشمنان با ایجاد فتنه های 

مختلف دنبال ایجاد فاصله میان نظام و مردم هستند.
وی با بیان اینکه ایران امروز در حوزه های مختلف اقتصادی، 
علمی و نظامی جایگاه قدرت اول منطقه را به خود اختصاص 
به  را  دینی  مردم ساالری  الگوی  ایران  افزود:  است،  داده 
جهان معرفی کرده است و این موضوع موجب ابراز دشمنی 

مخالفان جمهوری اسالمی شده است.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
دغدغه مند  نیروهای  تمامی  کرد:  خاطرنشان  پایان  در 
درون نظام با بیان انتقاد از سوی مردم موافقند، اما زمانی 
در  وحشت  ایجاد  و  عمومی  اموال  تخریب  مسئله  که 

جامعه مطرح می شود، باید با آن برخورد صورت گیرد.
همچنین، امام جمعه شهرستان قشم در این جلسه گفت: 
رئیسی  آیت اهلل  مردمی  دولت  از  گذشته  سال  یک  طی 
آن  مثبت  اثرات  بوده ایم که  بسیار خوبی  اتفاقات  شاهد 

به زودی خود را نشان خواهد داد.
چهره  نمایش  افزود:  حاجبی  غالمرضا  االسالم  حجت 
اجالس  در  رئیس جمهور  توسط  سلیمانی  قاسم  شهید 
ایرانیان  اذهان  در  یادماندنی  به  تصویری  ملل،  سازمان 
به  افتخار و مباهات تمامی عالقه مندان  باعث  بود که 

آرمان های انقالب و نظام اسالمی شد.
کار  روی  با  و  گذشته  ماه های  طی  کرد:  تصریح  وی 
آزاد، در قشم  تیم جدید مدیریتی سازمان منطقه  آمدن 
زیرساختی،  حوزه های  در  خوبی  بسیار  اقدامات  نیز 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اجرایی شده که نتیجه آن 

خدمات رسانی بهتر به ساکنان جزیره است.
امام جمعه شهرستان قشم بر ضرورت فعالیت های اجتماعی 
و فرهنگی توسط بسیجیان و نیروهای دلسوز انقالب تاکید 
آوردن  به دست  و  بخشیدن  آگاهی  داشت:  اظهار  و  کرد 
دل ها برای انقالب و آینده نظام اسالمی مهم است که با 

فعالیت های فرهنگی در بطن جامعه قابل دستیابی است.
کرد:  خاطرنشان  پایان  در  حاجبی  االسالم  حجت 
و  درایت  به واسطه  اسالمی  جمهوری  امروز  سربلندی 
از  بسیاری  و  انقالب حاصل شده  معظم  رهبر  شجاعت 

کشورها ایران را برای خود الگو قرار داده اند.
همچنین سرهنگ پاسدار حجت امیری کیا فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه قشم در این جلسه گفت: اعتماد حضرت 
امام خمینی )ره(، رهبر معظم انقالب و ارکان نظام اسالمی 
به بسیج موجب شده تا امروز شاهد پیشرفت در حوزه های 

مختلف و برقراری امنیت پایدار در سطح جامعه باشیم.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: در دنیای امروز، توسل و تمسک به قرآن و عترت 
کشورهای  میان  در  اسالمی  جمهوری  سربلندی  مایه 

جهان است.
افشار فتح الهی در مراسم تجلیل از برگزیدگان نوزدهمین 
آزمون سراسری قرآن و عترت روستای کووه ای جزیره 
مفسران  و  قاریان  حافظان،  حضور  داشت:  اظهار  قشم 

قرآن کریم در جزیره قشم نعمت بزرگی است.
وی افزود: در دنیای مادی امروز که بسیاری از کشورهای 
دنیا با مشکالت اخالقی و چالش های اجتماعی بسیاری 
مواجه هستند، توسل به قرآن و عترت به عنوان راه های 
نجات بخش بشر، مایه سربلندی جمهوری اسالمی است.

با  کرد:  تصریح  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
وجود تمام دشمنی ها طی چهار دهه گذشته از عمر نظام 
از  امروز  اسالمی  ایران  خوشبختانه  اسالمی،  جمهوری 
جایگاه خوبی در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی و 

نظامی برخوردار می باشد.
الگوی  معرفی  با  اسالمی  جمهوری  فتح الهی؛  گفته  به 
مردم ساالری دینی توانسته است تا یک الگوی شاخص 

از حکومتداری را به جهان امروز عرضه کند.
با اشاره به نقشه های مختلف دشمنان برای ساقط  وی 
رهبری  با  نمود:  اذعان  اسالمی  جمهوری  نظام  کردن 
معظم  مقام  و  خمینی )ره(  امام  حضرت  هوشمندانه 
رهبری، تمام دسیسه های دشمنان شکست خورده و ملت 

ایران از تمامی میدان های نبرد سربلند بیرون آمده اند.
فتح الهی افزود: ایرانی ها با وجود اقوام، ادیان و مذاهب 
مختلف ،همچنان با قدرت اتحاد و وحدت خود را حفظ 
ایستادگی  دشمنان  نقشه های  مقابل  در  و  کرده اند 

می کنند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان با بیان اینکه اتفاقات و ناآرامی های اخیر 
برنامه ریزی  در بخش های مختلف کشور نقشه جدید و 
دشمنان جمهوری اسالمی است، خاطرنشان کرد: به امید 
خداوند با هدایت و درایت رهبر معظم انقالب، ملت ایران 

از این فتنه نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم 
بدون  اسالمی  بانکداری  الگوی  ایران  مهر  بانک  گفت: 

ربا در کشور است.
و  مدیره  هیات  رئیس  با  دیدار  در  فتح الهی  افشار 
مدیرعامل بانک مهر ایران، ضمن استقبال از حضور این 
مجموعه در جزیره قشم بیان داشت: باتوجه به تاکیدات 
بانکداری  موازین  رعایت  لزوم  بر  رهبری  معظم  مقام 
اسالمی بدون ربا در کشور، حضور مجموعه بانکی مهر 
مردم  و  اقتصادی  فعاالن  برای  امتیازی  قشم،  در  ایران 

جزیره است.
وی، مدل بانکداری این مجموعه را یک مدل موفق و 
قابل عرضه به همه مجموعه ها دانست و افزود: ما آمادگی 
داریم تا در قالب یک تفاهم نامه مشترک، همکاری های 

دوجانبه را گسترش دهیم.
به گفته فتح الهی؛ باتوجه به موقعیت گردشگرپذیر قشم 
و اقبال عموم مردم کشور، صدور کارت های گردشگری 

و پرداخت وام هایی در این زمینه می تواند ضمن تسهیل 
فعالیت های  توسعه  به  جزیره،  این  به  سفر  شرایط 

گردشگری منطقه نیز کمک کند.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
قشم در پایان خواستار در اولویت قرار دادن شرکت های 
دانش بنیان جزیره برای دریافت  تسهیالت کم بهره شد و 
خاطرنشان کرد: جزیره قشم با داشتن شرکت های بزرگ 
نفتی و صنعتی، قابلیت گسترش تعامالت بیشتر در بخش 

بانکی کشور را دارد.

رئیس هیات مدیره بانک مهر ایران:
ارائه وام های گردشگری به هم وطنان 

عالقه مند سفر به قشم
مهر  بانک  مدیره  هیات  رئیس  پدرام  محسن  ادامه  در 
ارائه خدمات میان سازمان  افزایش تعامالت و  بر  ایران 
ایران تاکید کرد و گفت:  منطقه آزاد قشم و بانک مهر 

ناتوانی  بزرگ،  بانک های  موفقیت  عدم  علل  از  یکی 
روحیه  به  باتوجه  است که خوشبختانه  اخذ مطالبات  در 
مسئولیت پذیری مخاطبان این مجموعه که اقشار کارمند 
و کارگر را تشکیل می دهند، ما با چنین معضلی مواجه 

نشده ایم.
مهر  بانک  مدیرعامل  شمسی نژاد  سیدسعید  همچنین، 
و  شد  فی مابین  همکاری  گسترش  خواستار  نیز  ایران 
اظهار کرد: جامعه مخاطب گسترده مجموعه بانکی مهر 
قالب های  این مجموعه در  بیشتر  ایران، موجب تحرک 
ارگان هایی  مشترک  همکاری  با  که  می شود  مختلفی 
حاصل  خوبی  نتایج  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  همچون 

خواهد کرد.
به  کم بهره  وام های  اعطای  برای  همچنین  وی 
گردشگری  پکیج  راه اندازی  و  دانش بنیان  شرکت های 
برای عالقه مندان به سفر به جزیره قشم اعالم آمادگی 

کرد.

و  مدیره  هیات  رئیس  فتح الهی  افشار  است،  گفتنی 
پدرام  محسن  با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
مدیرعامل  نژاد  و سیدسعید شمسی  مدیره  رئیس هیات 
بانک مهر ایران و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی 
این مجموعه با حضور سیدمحمد حسینی معاون توسعه 
مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران این 

سازمان دیدار کرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم گفت: جزیره زیبای قشم 
یکی از سرمایه های ملی متعلق به همه ایرانیان است که با اقدامات زیرساختی صورت 

گرفته طی ماه های گذشته، در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت می کند.
اتحاد بی نظیر میان  اظهار داشت: وجود وحدت مثال زدنی و  افشار فتح الهی 
مذاهب و اقوام مختلف در جزیره قشم می تواند به عنوان الگویی برای سراسر 

کشور و حتی جهان اسالم معرفی شود.
وی ادامه داد: در ۱۱ماه گذشته از دوره جدید مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم 
در دولت مردمی آیت اهلل رئیسی، اتکای اصلی جهت اجرای پروژه های توسعه ای 

متناسب با فرهنگ اصیل ساکنان جزیره و مشارکت مردمی بوده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به همراهی خوب جامعه محلی برای اجرای 
طرح های توسعه ای در جزیره قشم، اذعان نمود: با برنامه ریزی انجام شده در حوزه های 
زیرساختی و اقتصادی، قشم در آینده نزدیک می تواند به یکی از منابع قدرت اقتصادی، 

فرهنگی و امنیتی کشور تبدیل شود.
به گفته فتح الهی؛ برای اجرای طرح ها و توسعه پایدار در جزیره قشم بیش از 
هر عامل دیگری، مشارکت مردمی ضروری است که خوشبختانه طی ماه های 

گذشته این همراهی از سوی جامعه محلی شکل گرفته است.

 اجرای طرح های زیرساختی 
در جهت توسعه پایدار قشم

رئیس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد قشم با بیان اینکه طی ماه های گذشته 

عملیات اجرایی طرح های زیرساختی خوبی در جزیره قشم آغاز شده است، گفت: 
دو پروژه بزرگراهی تعریض جاده ساحل جنوبی از شهر قشم تا فرودگاه بین المللی 
به طول ۶۰کیلومتر و مسیر ۴۰کیلومتری حدفاصل الفت به درگهان، بخشی از 

نیازهای زیرساختی جزیره به جاده های ایمن و استاندارد را تامین می کند.
فتح الهی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای رفع مشکل کم آبی در 
پروژه ۱۰هزار  آب، یک  برای حل مشکل کمبود  کرد:  تصریح  جزیره قشم 
مترمکعبی با سرمایه گذاری ۲۴۰۰میلیارد ریالی برای شهر قشم آغاز شده که 

فاز اول آن تا پایان سال به نتیجه می رسد.
وی ادامه داد: همچنین مذاکراتی با مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته و جانمایی سه 

واحد آب شیرین کن در نقاط مختلف جزیره انجام شده که پس از اتمام ساخت آنها 
مجموعا ۱۲هزار مترمکعب به ظرفیت تولید آب شیرین در جزیره قشم افزوده می شود.

مسکن  مشکل  حل  برای  کرد:  اظهار  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
و  شده  آغاز  جزیره  نقاط  دورترین  از  گذشته  ماه های  طی  نیز  قشم  جوانان 

خوشبختانه پیشرفت های خوبی در این حوزه حاصل شده است.

 مثبت شدن تراز تجاری شش ماهه 
برای نخستین بار

فتح الهی در ادامه از مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد قشم در شش ماهه نخست 
سال جاری برای نخستین بار در تاریخ این منطقه آزاد خبر داد و بیان داشت: تراز 
تجاری قشم در شش ماهه سال جاری مثبت ۵۲میلیون دالر است که نشان دهنده 

توسعه تولید و صادرات در این منطقه است.
وی افزود: عملیات اجرایی پل خلیج فارس نیز به عنوان یکی از پروژه های ملی 
و از خواسته های دیرینه مردم استان هرمزگان و جزیره قشم طی هفته های 

آینده آغاز خواهد شد.
ابراز  با  پایان  در  آزاد قشم  منطقه  مدیرعامل سازمان  و  مدیره  رئیس هیات 
اجرای  جهت  محلی  جامعه  میان  گرفته  شکل  خوب  همکاری  از  امیدواری 
با  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  کرد:  خاطرنشان  جزیره،  توسعه ای  پروژه های 
نقش  ایفای  و  اصلی  ماموریت  انجام  به دنبال  گرفته،  صورت  برنامه ریزی 

سازنده برای رونق و پیشرفت اقتصاد ایران و استان هرمزگان است.


	01
	02
	03
	04-05
	06
	07
	08

