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محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري ايران و رييس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و آذربايجان در منطقه آزاد انزلي گفت: 

 مهندس مسرور، مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي در شوراي گفت وگوي دولت با بخش خصوصي با حضور وزير ارتباطات: 

دكتر واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات  در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش 
خصوصي در منطقه آزاد انزلي: 

 وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان در جلسه كميسيون مشترك اقتصادي ايران و آذربايجان 
در منطقه آزاد انزلي: 

منطقه آزاد انزلي بستر مناسبي براي توسعه همكاري هاي دوكشور دربخش هاي دولتي 
و سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم كرده است

بايد حجم مبادالت تجاري با روسيه به ۱۰ميليارد دالر افزايش يابد

لزوم تسهيل روند صادرات و تالش براي حضور موفق  
در بازار كشورهاي حاشيه خزر و قفقاز 

شركت هاي آذربايجاني را براي سرمايه گذاري
 در اين منطقه تشويق مي كنيم

برگزاری نخستين جلسه كميته اجرايی اجالس 
شورای همکاری مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 

كشورهای حاشيه خزر  در منطقه آزاد انزلی

به گزارش رواب��ط عمومي و امور بين الملل س��ازمان 
منطقه آزاد انزلي، وزي��ر ارتباطات و فناوري اطالعات 
در كميس��يون مش��ترك اقتصادي ايران و جمهوري 
آذربايج��ان در منطقه آزاد انزلي از توس��عه همكاري 
مابين اي��ران وجمه��وري آذربايج��ان در بخش هاي 
مختل��ف اقتصادي خب��ر داد و اظهار داش��ت: منطقه 
آزاد انزلي نيز بسترمناس��بي ب��راي همكاري هاي دو 
كش��ور در بخش هاي دولتي و س��رمايه گذاري بخش 
خصوص��ي فراهم كرده اس��ت. دكتر واعظ��ي در اين 
نشس��ت كه مديرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلي و 
اعضاي كميس��يون مش��ترك اقتص��ادي نيز حضور 
داش��تند، افزود: ميزباني اين نشس��ت از سوي منطقه 
آزاد انزلي و آشنايي هيات عاليرتبه جمهوري آذربايجان 
با توانمندي ها و پتانسيل هاي منطقه آزاد انزلي فصل 
جدي��دي در رواب��ط اقتص��ادي اين منطقه و كش��ور 
آذربايجان خواهد گش��ود. وزير ارتباطات با اش��اره به 
وجود شرايط الزم براي همكاري بين كشور آذربايجان 

و استان آذربايجان شرقي خاطرنشان كرد: ما خواستار 
برقراري چنين ارتباطي بين گيالن و آذربايجان در قالب 
طرحي مانند خواهرخواندگي براي معرفي توانايي ها 
و افزاي��ش تعامالت هس��تيم. وي يادآور ش��د: پس از 
مالقات رييس��ان جمهوري ايران و آذربايجان، دستور 
پيگيري و اقدام جدي درم��ورد راه آهن و اتصال آن به 
راه آهن آس��تاراي آذربايجان صادر شد. واعظي با بيان 
اينكه تاكنون پيش��رفت خوبي دراين خصوص حاصل 
ش��ده، ابراز اميدواري كرد كه توافقات س��ال گذشته 
درخصوص راه آهن آس��تاراي آذربايجان تا آس��تاراي 
ايران، هرچه س��ريع تر نهايي شده و راه آهن سراسري 
آذربايجان به ايران متصل ش��ود. رييس كميس��يون 
مش��ترك با بيان اينكه در اين صورت شرايط جديدي 
در راستاي حمل و نقل تركيبي بين ايران و آذربايجان 
ايجاد مي شود، نسبت به اجراي اين امر ابراز خوش بيني 
كرد. واعظي همچنين از وزير اقتصاد آذربايجان كه از 
قزوين تا رشت و از راه هوايي با دقت راه آهن را زير نظر 

داش��ت، قدرداني و تصريح كرد: كار بزرگي تا به امروز 
انجام ش��ده اما براي تكميل، نياز به همكاري متقابل و 
تامين منابع مالي ب��راي تجهيز كارگاه ها، ريل گذاري 
و تملك زمين هاي مورد نياز و همچنين ورود بانك به 
اين پروژه عظيم داريم. وي گفت: در بخش كشاورزي 
و خريد و فروش ماش��ين آالت كشاورزي و بذر اصالح 
شده و همچنين بخش آموزش به توافق رسيده ايم. وزير 
فناوري اطالعات با تاكيد بر اينكه همكاري مش��ترك 
در دريا براي نفت خزر بس��يار اهميت دارد، ادامه داد: 
در يك سال گذشته پيشرفت هاي خوبي به دست آمد 
و من پيشنهادات وزارت اقتصاد آذربايجان را با وزارت 
نفت ايران مطرح مي كنم تا هماهنگي هاي الزم براي 
اقدامات مورد نياز انجام ش��ود. واعظي اضافه كرد: در 
زمينه توسعه گردشگري ازجمله گردشگري دريايي، 
س��المت و مذهبي از طريق كشتيراني و خطوط ريلي 

نيز به توافق رسيديم. 
محم��ود واعظي وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات و 

رييس كميسيون همكاري هاي مش��ترك اقتصادي 
ايران و جمهوري آذربايجان و شاهين مصطفي يف وزير 
اقتصاد و صنعت جمه��وري آذربايجان، پس از بازديد 
از پروژه هاي عمراني، زيرساختي و گردشگري منطقه 
آزاد انزل��ي از جمله مجتمع بندري كاس��پين و مركز 
تفريحات دريايي منطقه بازديد و در نشست مشترك 
در مورد فرصت هاي همكاري فيمابين به بحث و تبادل 

نظر پرداختند. 
هدف از اين بازديد توس��عه مبادالت تج��اري ايران با 
آذربايجان با بهره مندي از ظرفيت ها و توانمندي هاي 
اين منطقه عنوان ش��ده اس��ت. اين ديدار با توجه به 
سياست منطقه آزاد انزلي در راستاي تبديل به كانون 
دادوس��تد تجاري و اقتصادي حاشيه خزر و همچنين 
برگزاري نشس��ت هاي مختلف از س��وي هر دو كشور 
شكل گرفته اس��ت. منطقه آزاد انزلي تابستان امسال 
ميزبان اولين نشست ش��وراي همكاري مناطق آزاد و 

ويژه اقتصادي كشورهاي حاشيه خزر خواهد بود.

به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلي، مهندس مس��رور رييس هيات مديره و 
مديرعامل سازمان تاسيس شركت هاي مديريت صادرات، 
رفع موانع تعرفه اي و توليد كاالهاي منطبق با استانداردهاي 
كشورهاي حاشيه خزر را از عوامل موثر بر توسعه مبادالت 

تجاري و افزايش صادرات به اين كشورها عنوان كرد. 
مهندس رضا مسرور در جلسه كميسيون مشترك اقتصادي 
اي��ران و آذربايجان و ش��وراي گفت وگ��وي دولت و بخش 
خصوصي در اين منطقه كه با حضور وزير ارتباطات و فناوري 

اطالعات برگزار ش��د، اظهار كرد: سهم ايران از بازار روسيه 
بسيار ناچيز و حدود 12صدم درصد واردات اين كشور است . 
مديرعامل سازمان با اشاره به اقدامات خوبي كه در سال هاي 
اخير در حوزه خزر در حال انجام است، خاطرنشان كرد: بايد 
با رفع مشكالت و موانع، زمينه حضور و نفوذ بيشتر كاالهاي 
ايران��ي در اين بازار را فراهم كنيم ك��ه اين امر نيازمند رفع 
مشكالت تعرفه اي و توليد كاالهاي مطابق استانداردهاي 

كشورهاي حاشيه درياي خزر است .
مسرور تاكيد كرد: از سوي ديگر بايد با تاسيس شركت هاي 

مديريت صادرات قوي حجم مبادالت تجاري با روسيه را از 
يك ميليارد دالر تا 10ميليارد دالر افزايش دهيم. 

وي با اش��اره به اينكه س��ازمان منطق��ه آزاد انزلي درحال 
ساخت مجتمع بندري كاسپين با هدف صادرات به روسيه 
و كسب درآمد ارزي است، گفت: از سوي ديگر عالوه بر چهار 
پست اسكله با سرمايه گذاري سه هزار ميليارد ريالي بخش 
خصوصي، ساير زيرس��اخت هاي مورد نياز مثل سردخانه 
و انبار همزمان درحال تكميل و احداث اس��ت. مديرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد انزلي اتصال ريل سراسري به مجتمع 

بندري كاس��پين را ب��راي ايفاي نقش اين بندر و توس��عه 
مبادالت تجاري ايران حائز اهميت خواند.  وي خاطرنشان 
كرد: اين س��ازمان اقدامات اوليه را براي اتصال دو كيلومتر 
از مسير ريلي به بندر كاس��پين در داخل محدوده منطقه 
آزاد انجام داده و 12كيلومتر از آن باقي مانده كه اميدواريم 
با توجه وي��ژه دولت در راس��تاي توجيه اقتص��ادي طرح 
احداث راه آهن اقدام ش��ود.  مسرور با اشاره به احداث مركز 
نمايشگاه هاي منطقه آزاد انزلي، از آمادگي اين سازمان براي 
برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي ايران با كشورهاي حاشيه 

خزر از جمله روسيه و آذربايجان خبر داد. مديرعامل سازمان 
منطق��ه آزاد انزل��ي در خاتمه از ميزباني اجالس ش��وراي 
همكاري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشورهاي حاشيه خزر 
در راستاي توس��عه مبادالت تجاري و فعال سازي كريدور 
شمال و جنوب در تابستان امسال خبر داد. بنابراين گزارش 
دكتر محم��ود واعظي وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات 
جمهوري اسالمي ايران، شاهين مصطفي يف وزير اقتصاد 
جمهوري آذربايجان، روساي كميسيون هاي همكاري هاي 
مشترك اقتصادي دو كشور و هيات همراه از پروژه هاي مركز 

تفريحات دريايي، فاز تجارت و گردشگري، مجتمع بندري 
كاس��پين و طرح هاي زيرساختي و توس��عه اي منطقه آزاد 
انزلي بازديد و در نشس��ت كميس��يون مشترك اقتصادي 
دو كش��ور در اين منطقه در خصوص فرصت هاي توس��عه 
همكاري فيمابين ب��ه بحث و تبادل نظر پرداختند. گفتني 
اس��ت هدف از اين ديدارها و برگزاري نشس��ت كميسيون 
مش��ترك در منطقه آزاد انزلي توس��عه مب��ادالت تجاري 
ايران با جمهوري آذربايجان ب��ا بهره مندي از ظرفيت ها و 

توانمندي هاي اين منطقه عنوان شده است. 

به گ��زارش روابط عمومي و امور بين الملل س��ازمان منطق��ه آزاد انزلي، 
دكتر محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در نشست شوراي 
گفت وگوي دول��ت و بخش خصوصي در منطق��ه آزاد انزلي كه مهندس 
مسرور مديرعامل اين سازمان، مديران دستگاه هاي اجرايي و نمايندگان 
بخش خصوصي حضور داشتند، اظهار كرد: به اعتقاد دولت اگر قرار است 
اقتصاد كشور شكوفا شود و رونق اقتصادي و اشتغالزايي صورت گيرد، بايد 
با كاه��ش تصدي گري بخش دولتي، زمينه هاي واگ��ذاري امور به بخش 
خصوصي فراهم شود. وي خاطرنشان كرد: بخش خصوصي نيز بايد حرفه اي 
ش��ود و با كمك دولت بتواند در يك بازه زماني، روي پاي خود بايستد و به 
عنوان بازوي اقتصادي دولت عمل كند. واعظي با اش��اره به اينكه گيالن 
استاني توانا، مس��تعد و بهره مند از نيروي انس��اني تحصيلكرده و نعمات 
خدادادي بسيار است، متذكر شد: بايد با همت و عزم جدي از ظرفيت هاي 
اين سرزمين استفاده و موجبات افزايش ارزش افزوده كاالهاي صادراتي 
را فراه��م كنيم. وي اظهار كرد: موقعيت جغرافيايي انزلي و گيالن، مزيت 
است چراكه دركنار بازار كشورهاي حاشيه خزر قرار گرفته كه بازار بسيار 
مناس��بي است. وي متذكر شد: از س��وي ديگر با توجه به شرايط جديد و 
قطع ارتباط كشور روس��يه و تركيه، بازار روس��يه ظرفيت مناسبي براي 
حضور كاالهاي ايران ازجمله صيفي جات، مي��وه جات، آبزيان و لبنيات 
است. واعظي خاطرنشان كرد: براي نفوذ در بازار روسيه، پيشنهاد مي كنم 
يك هلدينگ با نش��ان مش��خص مخصوص صادرات در استان راه اندازي 
شده و همه صادركنندگان و توليدكنندگان فعال در بازار در آن مشاركت 
داشته باش��ند و دستگاه هاي اجرايي و سازمان هاي دولتي حمايت الزم را 
انجام دهند. وي يادآور شد: با دولت روسيه در يك سال گذشته، مذاكرات 
مناسبي براي كاهش تعرفه هاي كاالهاي صادراتي ايراني داشته ايم كه در 
بس��ياري موارد، منجر به كاهش ماليات و عوارض بر كاالهاي ايراني ش��د 
و اين مذاكرات همچنان اس��تمرار دارد. واعظي ب��ا بيان اينكه توافق هاي 
خوبي براي توس��عه همكاري هاي بانكي و حل مشكالت فيمابين دراين 
حوزه داشته ايم، افزود: از س��وي ديگر درخصوص تسهيالت رواديد براي 
بازرگانان درآينده نزديك فضاي جديدي به وجود خواهد آمد. وي تاكيد 
كرد: براي حمايت از توس��عه همكاري در زمينه هايي نظير پرورش ماهي 

در قفس و بس��ته بندي فرآورده هاي كش��اورزي در گيالن آمادگي الزم 
را داري��م. وي تصريح كرد: درخصوص ع��وارض ورود و خروج كاال پس از 
مذاكرات روس��اي جمهوري دو كشور ايران و روسيه، كارگروهي تشكيل 
شد تا عوارض كاهش پيدا كند. وي با بيان اينكه اكنون با مجموعه كارهاي 
صورت گرفته صادرات انجام مي دهيم، اذعان كرد: هنوز درخصوص جذب 
حداكثري بازار روسيه تالش ما ناچيز است. رييس كميسيون همكاري هاي 
مش��ترك اقتصادي ايران و جمهوري آذربايجان اظهار كرد: قول مي دهم 
مسائل بانكي هرچه سريعتر حل شود تا از بازار تركيه، ارمنستان، آذربايجان، 
روسيه، اوكراين و گرجستان كه بازار هاي بسيار خوبي هستند، جا نمانيم. 
محمود واعظي رييس كميسيون همكاري هاي مشترك اقتصادي ايران و 
جمهوري آذربايجان و شاهين مصطفي يف وزير اقتصاد و صنعت جمهوري 
آذربايجان، پس از بازديد از پروژه هاي زيرس��اختي و طرح هاي توسعه اي 
منطقه آزاد انزلي، در نشس��ت كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور در 
مورد فرصت هاي همكاري فيمابين به ميزباني اين منطقه به بحث و تبادل 
نظر پرداختند. اين ديدار با توجه به سياست منطقه آزاد انزلي در راستاي 
تبديل به كانون داد و س��تد تجاري و اقتصادي حاش��يه خزر و همچنين 
برگزاري نشس��ت هاي مختلف از سوي هر دو كش��ور شكل گرفته است. 
منطقه آزاد انزلي امس��ال ميزبان اولين نشست شوراي همكاري مناطق 

آزاد و ويژه اقتصادي كشورهاي حاشيه خزر خواهد بود. 

 به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد 
انزلي، شاهين مصطفي يف وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان 
در جلسه كميسيون مشترك اقتصادي ايران و آذربايجان در 
منطقه آزاد انزلي با تبريك به مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلي براي شرايط مناسب ايجاد شده براي سرمايه گذاري و 
توسعه منطقه اظهار كرد: ما هم ش��ركت هاي آذربايجاني را 
تشويق به س��رمايه گذاري در اين منطقه مي كنيم و توسعه 
همكاريهاي اقتصادي بخش خصوص��ي با اين منطقه يكي 
از اهداف ما اس��ت.  فهرست اعضاي كارگروه آذربايجان براي 
پيگيري توافقات صورت گرفته و تس��ريع در اجرايي ش��دن 
مصوبات را تهيه كرده ايم كه براي توسعه همكاري ها تقديم 
طرف ايراني مي كنيم. مصطفي يف با اشاره به حضور هياتي 
از كشور متبوعش در تبريز در تاريخ 17 تا 21 ماه مه ميالدي 
متذكر ش��د: صنعت خودروسازي و تراكتورس��ازي و موتور 
برايمان اهميت دارد.   وزير اقتصاد و صنعت آذربايجان تصريح 
كرد: با يكي از كارخانه هاي نفت و گاز تبريز براي همكاري با 
همتاي خود در آذربايجان توافق كرديم.  وي خاطرنشان كرد: 
داروسازي از جمله ديگر موارد مورد توجه ماست كه در سفر 
رييس جمهوري ايران به آذربايجان، پيگيري و مطرح مي كنيم.  
مصطفي يف با قدرداني از وزيران راه دو كشور به دليل جديت 
و پيگيري در امر تسريع ساخت راه آهن گفت: مطمئنم تا آخر 
سال، تمام كارهاي مربوط به آن اعم از پل، تونل و ريل گذاري 
انجام مي ش��ود.   وي خاطرنش��ان كرد: ما به سهم خودمان 
آمادگ��ي كامل براي هم��كاري و س��رمايه گذاري در بخش 
راه آهن را داريم و بايد كميته اي با نظارت دو كشور تشكيل و 
درخصوص چگونگي كار اين كميته و وظايف دو طرف بحث 
شود.  وزير اقتصاد و صنعت آذربايجان تاكيد كرد: بايد هر روز 
كار كنيم، اين پروژه تا پايان سال به بهره برداري برسد ضمن 
آنكه حمل و نقل درياي��ي از نظر ما اهميت زيادي دارد و بايد 
بيشتر به آن پرداخته شود و از سوي ديگر گردشگري دريايي 

از مواردي است كه براي توسعه همكاريها آمادگي داريم.  وي 
با حمايت از طرح موض��وع خواهرخواندگي گيالن با يكي از 
استان هاي كشور آذربايجان گفت: منطقه آزاد انزلي و منطقه 
آزاد سونگاي مي توانند با هم همكاري متقابل داشته باشند.  
وزير اقتصاد و صنعت آذربايجان در خاتمه اظهار كرد: منتظر 
هياتي از گيالن براي سفر به آذربايجان هستيم و مايلم استاندار 
گيالن نيز سفري به آذربايجان داشته باشد.  بنا بر اين گزارش 
شاهين مصطفي يف وزير اقتصاد جمهوري آذربايجان ودكتر 
محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات جمهوري 
اسالمي ايران به عنوان روساي كميسيون هاي همكاري هاي 
مشترك اقتصادي دو كشور و هيات همراه از پروژه هاي مركز 
تفريحات دريايي، فاز تجارت و گردش��گري، مجتمع بندري 
كاسپين و طرح هاي زيرساختي و توسعه اي منطقه آزاد انزلي 
بازدي��د كردند، هدف از اين بازديد توس��عه مبادالت تجاري 
ايران با آذربايجان با بهره مندي از ظرفيت ها و توانمندي هاي 
اين منطقه عنوان ش��ده است واين ديدار با توجه به سياست 
منطقه آزاد انزلي در راستاي تبديل به كانون دادوستد تجاري 
و اقتصادي حاش��يه خزر و همچنين برگزاري نشس��ت هاي 

مختلف از سوي هر دو كشور شكل گرفته است. 

به گ��زارش مديريت روابط 
عموم��ی و امور بي��ن الملل 
س��ازمان منطقه آزاد انزلی، 
اولين جلسه كميته اجرايی 
اجالس ش��ورای همكاری 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
كشورهای حاش��يه خزر به 
رياس��ت مهندس مس��رور 
ريي��س هي��ات مدي��ره و 
مديرعامل س��ازمان در اين 
منطقه برگزار شد. مهندس 
رضا مس��رور رئي��س هيأت 

مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اهميت برگزاری اين اجالس در مراودات 
منطقه ای و فرا منطقه ای كشور اظهار داشت: اين اجالس در راستای تشكيل شورای همكاری 
مناطق آزاد حاشيه دريای خزر برگزار می شود و با توجه به ابعاد و گستره جغرافيايی كشورهای 
حوزه شمول، بايد از ظرفيت تمامی نهادها، به خصوص وزارت امور خارجه، نهاد های اجرايی 
مرتبط و اتاق های بازرگانی استفاده نمود. مديرعامل سازمان با بيان اينكه جلسات كميته های 
اجرايی اين اجالس به منظور برگزاری مناس��ب و هدفمند به صورت هفتگی تشكيل شود، 
افزود: در نخستين اجالس عالوه بر اعالم رسمی تأسيس اتحاديه همكاری مناطق آزاد كريدور 
نوستراك، تدوين اساسنامه و منشور همكاری، تعيين رئيس نايب رئيس و دبيرخانه دوره ای 
اتحاديه بهمراه تعيين زمان و مكان و دستور كار اجالس بعدی انجام می شود. مسرور با تصريح 
بر اينكه فعال سازی كريدور نوستراك، كريدور چين-آكتاو-انزلی و توسعه مبادالت تجاری با 
كشورهای منطقه خزر مهمترين هدف ميزبانی نخستين اجالس مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 
اين كريدور از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی است در خصوص اهداف تشكيل اين اتحاديه گفت: 
ايجاد هماهنگی در روشها و رفتارهای متقابل و تعادل تعرفه های خدمات حمل و نقل در تخليه 
و بارگيری كاال، در زمينه گمركات و استاندارد و انجام سرمايه گذاری های مشترك و جذب و 
هدايت سرمايه گذاری بخش خصوصی از جمله مهمترين داليل تشكيل اتحاديه همكاری 
مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كريدور شمال- جنوب می باشد. گفتنی است سازمان منطقه آزاد 
انزلی در سال گذشته ميزبان پانزدهمين اجالس بين المللی اتاقها ی بازرگانی منطقه بر عهده 

داشت و در پايان در اين نشست مقرر شد دبيرخانه اين اجالس در سازمان آغاز به كار كند.

منطقه آزاد- 1

منطقه آزاد- 2

به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان 
منطقه آزاد انزلي، مهندس رضا مسرور رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل س��ازمان در ديدار از پارك علم و فناوري استان 
گيالن با اشاره به راهبرد تعيين شده در سياستهاي اقتصاد 
مقاومت��ي مناطق آزاد به منظور ايج��اد مراكز فناوري هاي 
پيش��رفته، بر همراهي و حمايت س��ازمان متب��وع خود از 
ش��ركتهاي دانش بنيان تصريح كرد و اظهار داش��ت: براي 
موفقي��ت پارك عل��م و فناوري در دس��ت يابي ب��ه اهداف 
مي بايس��ت از ش��ركتهاي فع��ال در حوزه انتق��ال دانش و 
تكنولوژي حمايت نمود. مهندس مسرور با تشكر از اقدامات 
صورت گرفته در پارك علم و فناوري استان گفت: با عنايت 
به موقعيت ويژه استان گيالن در ارتباط با كشورهاي حاشيه 
دري��اي خزر و قفقاز و ظرفيتهاي منطقه آزاد انزلي مي توان 
نسبت به بالفعل س��ازي توانمنديهاي موجود در حوزه فن 

آوريهاي پيش��رفته و صادرات محصوالت دانش بنيان اقدام 
كرد. رييس هيات مديره س��ازمان خواستار در نظر گرفتن 
نيازهاي بازار و توليد فناوري براس��اس تفكر فروش از سوي 
شركتهاي دانش بنيان شد و اظهار داشت: عامل موفقيت يك 
صنعت در تفكر آن است. صنعت و حوزه توليد بايد تفكر فروش 
داشته باشد و رويكرد توليد محصوالت، بازار محور باشند. در 
تفكر بازار محور ضروري است شركت هاي توليد كننده در 
خصوص سليقه مشتري، شناخت رقبا، تحليل بازار و آينده 
پژوهي براي موفقيت، تحليل مستمر داشته باشند و اين مورد 
در بخش  فناوري هاي پيشرفته بسيار مهم و حساس تر است.  
مديرعامل س��ازمان با بيان اينكه كنسرسيوم دانش محور 
كاسپين به عنوان مجموعه شركتهاي دانش بنيان منطقه 
آزاد انزلي مي توانند در نمايشگاههايكشورهاي CIS در كنار 
سازمان مشاركت داشته باشند اظهار داشت: منطقه آزاد انزلي 

پتانسيل ها و تسهيالت الزم را در حوزه انتقال تكنولوژي هاي 
پيشرفته به كشورهاي حاشيه خزر فراهم مينمايد. مسرور 
در خصوص برگزاري نمايشگاه فن بازار در اين منطقه اظهار 
داشت: يكي از نيازهاي استان، فضاي مناسب نمايشگاهي 
براي برپايي نمايش��گاه هاي تخصصي و بين المللي بود كه 
خوشبختانه اين فضاي مناسب در منطقه آزاد انزلي با احداث 
مركز نمايشگاه هاي بين المللي ايجاد شده و در همين راستا 
از پيشنهاد برگزاري نمايشگاه فناوري هاي پيشرفته در اين 
منطقه حمايت مي كنيم. دكتر مجيد متقي طلب رئيس پارك 
علم و فناوري گيالن با بي��ان اينكه پاركهاي علمي فناوري 
پل هاي ارتباطي مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي با مراكز توليد 
هستند از وجود دبيرخانه فن بازار كشور در اين مركز خبر داد 
و افزود: با عنايت به حضور 230 شركت دانش بنيان در اين 
پارك، پارك علم و فناوري گيالن از پاركهاي برتر كشور است 

كه مي تواند قطب علمي توليد و فعاليت اقتصادي شركتهاي 
دانش بنيان در سطح استان و درياي خزر باشد. دكتر متقي 
طلب با قدرداني از حمايتهاي مديرعامل سازمان منطقه آزاد 
انزلي در سالهاي اخير از ش��ركت هاي دانش بنيان، با بيان 
اينكه در نظر داريم درگاه صادرات محصوالت دانش بنيان را 
از منطقه آزاد انزلي راه اندازي كنيم اظهار داشت: اين مركز 
درگاه صادرات خدمات شركتهاي دانش بنيان به كشورهاي 
cisاست و هدف ما تمركز اين فعاليت با تكيه بر ظرفيتهاي 
منطقه آزاد انزلي اس��ت ك��ه با توجه به اس��تقرار دبيرخانه 
پاركهاي كشورهاي اسالمي در اين مركز، مي توان ظرفيت 
شبكه پاركهاي علم و فناوري كشورهاي عضو را به سمت ايران 
و منطقه آزاد انزلي هدايت نمود. وي به توانمنديها و برنامه هاي 
پارك علم و فناوري گيالن اشاره كرد و در خصوص برگزاري 
نمايشگاه فن بازار در منطقه آزاد انزلي در شهريورماه امسال 

گفت: در نظر داريم با حمايت س��ازمان منطقه آزاد انزلي و 
مساعدت جناب آقاي مهندس مسرور، نمايشگاه فن بازار را 
با حضور 500 طرح از كل كشور در اين منطقه برگزار كنيم تا 
بتوانيم يك اقدام عملي در راستاي تجاري سازي محصوالت 
دانش بنيان كش��ور انجام دهيم. در ادامه اصغر اماني رييس 
هيات مديره كنسرسيوم دانش محور كاسپين منطقه آزاد 
انزلي با بيان اينكه اين ش��ركت از 25 ش��ركت دانش بنيان 
فعال در منطقه و گيالن تشكيل شده، اقدامات صورت گرفته 
در خصوص فعاليت سه دفتر اين كنسرسيوم در كشورهاي 
آذربايجان، قزاقستان و روسيه را تشريح كرد و افزود: بايد از 
ظرفيت و مزيت هاي منطقه و توانمندي هاي ارتقاء يافته در 
منطقه آزاد انزلي در طي سالهاي اخير، براي توسعه استان 

گيالن به ويژه رشد شركتهاي دانش بنيان بهره برد .
در اين بازديد كه عالوه بر معاونين و مديران سازمان منطقه 

آزاد انزلي، معاونين و مديران پارك علم و فناوري اس��تان و 
مديران ش��ركتهاي دانش بنيان گيالن نيز حضور داشتند، 
مهندس مسرور و هيأت همراه از آزمايشگاه ها و شركتهاي 
مس��تقر دراين مركز و همچنين مجتم��ع هاي تحقيقاتي، 
تولي��دي و مجتمع نيمه صنعتي پ��ارك بازديد و از نزديك 
با نحوه توليد محصوالت دانش بنيان و فعاليت شركت هاي 
فناور آش��نا ش��دند و با مديران آنها به بح��ث و تبادل نظر 

پرداختند.

در بازديد مهندس مسرور از پارك علم و فناوري استان گيالن مطرح شد

ايجاد درگاه صادرات محصوالت شركتهاي دانش بنيان به كشورهاي cis و برگزاري نمايشگاه فن بازار در منطقه آزاد انزلي


